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ایران در جهان

پیمان یزدانی

معــاون ســابق شــورای روابــط خارجــی شــیکاگو بــا تشــریح علت 
ایجــاد ســپر موشــکی آمریــکا در رومانــی ایــن اقــدام غــرب را در 

وهلــه اول حرکتــی دیپلماتیــک و بازدارنــده خواند.
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــکا ب ــرح آمری ــه از ط ــک ده ــت ی ــد از گذش بع
تهدیــدات موشــکی ایــران و بــا وجــود تهدیــدات روســیه روز پنج 

ــدازی شــد. ــا راه ان شــنبه ســپر موشــکی آمریــکا در اروپ
بعــد از میلیاردهــا دالر ســرمایه گــذاری و ســال هــا تــالش 
و برنامــه ریــزی بــرای رفــع نگرانــی هــای روســیه، 
ــرح را  ــن ط ــدن ای ــی ش ــو اجرای ــی و نات ــات آمریکای مقام

ــد. ــالم کردن اع
رابــرت بــل نماینــده وزیــر دفــاع آمریــکا در ناتــو بــا بیــان اینکــه 
اکنــون مــا قابلیــت دفــاع از اروپــا را داریــم مدعــی شــد: ایرانــی 
هــا در حــال افزایــش تــوان موشــکی خــود هســتند مــا هــم بایــد 

جلوتــر از آنهــا باشــیم.
وی گفــت: هــدف این ســپر موشــکی روســیه نیســت و بــه زودی 

ایــن سیســتم تحویــل ناتــو خواهد شــد.
ایــن ســپر موشــکی در منطقــه دور افتــاده ای از رومانــی قــرار دارد 

و روز جمعــه آمریــکا ســاخت دومین سیســتم ســپر موشــکی را در 
ــه بهــره  ــا ســال ۲01۸ ب لهســتان آغــاز کــرد کــه قــرار اســت ت

بــرداری برســد.
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 
مــی دانــد تــا در صــورت درگیــری هســته ای بیــن دو طــرف این 
امــکان را بــه آمریــکا بدهــد کــه بتوانــد اولیــن اســتفاده کننــده از 

موشــک اتمــی علیــه روســیه باشــد.
ــاون ســابق  ــور ســایر« اســتاد اقتصــاد سیاســی و مع ــر »آرت دکت
شــورای روابــط خارجــی شــیکاگو دربــاره انگیــزه آمریــکا از ایجاد 
ســپر موشــکی در رومانــی گفــت: نظــر شــخصی خــود مــن ایــن 
ــا در  اســت کــه اســتقرار ســپر موشــکی در داخــل و اطــراف اروپ
ــه در  ــده اســت ک ــک و بازدارن ــک حرکــت دیپلماتی ــه اول ی وهل
پــی اقدامــات روســیه در کریمــه، اوکراین و پیشــتر در گرجســتان 

صــورت مــی گیــرد.
ــر  ــپر موشــکی ب ــن س ــی ای ــر احتمال ــاره تاثی ــن درب وی همچنی
ــه  ــا جنب ــالح ه ــن س ــت: ای ــیه گف ــران و روس ــی ای ــت مل امنی
دفاعــی دارنــد لذا بطــور مســتقیم تهدیــدی بــرای امنیت ایــران و 

ــا هــر کــس دیگــری نیســتند. روســیه ی
اســتاد اقتصــاد سیاســی دربــاره تاثیــرات و تبعــات احتمالــی خروج 
ــوص  ــت: در خص ــز گف ــو نی ــر نات ــا ب ــه اروپ ــتان از اتحادی انگلس
خــروج انگلســتان از اتحادیــه اروپــا هــم بایــد بگویــم کــه چنیــن 
اقدامــی از ســوی انگلســتان موجــب خواهــد شــد تــا اهمیــت ناتو 

بــار دیگــر مــورد توجــه مســتقیم قــرار گیــرد.
ایــن اســتاد دانشــگاه در پایــان تصریــح کــرد: همچنیــن خــروج 
انگلیــس از ناتــو موجــب تقویــت نفــوذ دیپلماتیــک و اســتراتژیک 

رو بــه رشــد آلمــان و روســیه مــی شــود.

معاون سابق شورای روابط خارجی شیکاگو:

سامانه موشکی آمریکا در رومانی تهدیدی مستقیم برای ایران نیست

جهانپــور اســتاد و رئیــس پیشــین دانشــکده زبان 
هــای خارجــه دانشــگاه اصفهــان بــوده اســت که 
در حــال حاضــر بــه تدریــس در دانشــگاه هــای 
کمبریج و آکســفورد مشــغول بــوده و اســتاد دوره 
هــای آنالیــن دانشــگاه هــای آکســفورد، ییــل و 
اســتنفورد اســت. وی بــورس یــک ســاله فرصت 
مطالعاتــی در دانشــگاه هــاروارد را داشــته و طــی 

۲۸ ســال گذشــته بــه تدریس در رشــته سیاســت 
هــای خاورمیانــه در بخــش تحصیــالت تکمیلی 

دانشــگاه آکســفورد مشــغول بــوده اســت.

ــامانه  ــیس س ــکا از تاس ــدف آمری || ه
ــا  ــت؟ آی ــی چیس موشــکی در رومان
مــی توانیــم ایــن حرکــت آمریــکا را به 

معنــای حرکــت ناتــو به ســمت شــرق 
تعبیــر کنیــم؟

از زمــان فروپاشــی شــوروی در ســال 1991، 
ــه مرزهــای روســیه نزدیــک و  غــرب همــواره ب
نزدیــک تــر شــده اســت. »میخائیــل گورباچف«، 
رهبــر پیشــین روســیه اعــالم کــرد کــه بــا غرب 
بــه توافقــی رســیده کــه بــر اســاس آن، در ازای 
فروپاشــی شــوروی و اتحــاد آلمــان، غــرب 
قــول داده کــه ناتــو بــه ســمت شــرق پیشــروی 
نخواهــد کــرد. هرچنــد کــه غــرب ایــن ادعــا را 

ــد. ــی کن رد م
بــه هــر حــال، فروپاشــی شــوروی و پایــان جنگ 
ســرد، فرصتــی را بــرای اتحــاد دوبــاره اروپــا کــه 

بــرای ســالها از دســت رفتــه بــود بــه وجــود آورد. 
ــدرت  و  ــن دو ابرق ــان بی ــه، جه ــد ده ــرای چن ب
ماهــواره هــای آنهــا بــه همــراه هــزاران ســالح 
هســته ای کــه بــه ســمت یکدیگــر نشــانه رفتــه 
ــی  ــریت در پ ــود. بش ــده ب ــیم ش ــد، تقس بودن
ــدرت( در  ــوک )ق ــن دو بل ــلیحاتی بی ــت تس رقاب
ــود. چنانچــه در  ــودی قــرار گرفتــه ب معــرض ناب
مــورد بحــران کوبــا ایــن قضیــه کامــال مشــهود 

اســت.
ــا پایــان جنــگ ســرد، جهــان نفــس راحتــی  ب
کشــید و بســیاری از مــردم امیــدوار شــدند کــه 
تخاصــم بیــن دو بلــوک ختــم بــه خیــر شــده 
اســت. پیمــان ورشــو کارکــرد خــود را از دســت 

استاد دانشگاه آکسفورد:

سامانه موشکی آمریکا در رومانی تأثیر ناچیزی بر امنیت ایران دارد

استاد دانشگاه آکسفورد معتقد است که تاثیر سامانه موشکی آمریکا در رومانی بر 
امنیت ایران بسیار ناچیز خواهد بود و در گذشته هم نقش ایران در سپر دفاعی صرفا جنبه 

داشت. تبلیغاتی 
بعد از گذشت یک دهه از طرح آمریکا برای مقابله با تهدیدات موشکی ایران و با وجود 

تهدیدات روسیه چند هفته پیش سپر موشکی آمریکا در اروپا راه اندازی شد.
بعد از میلیاردها دالر سرمایه گذاری و سال ها تالش و برنامه ریزی برای رفع نگرانی 

های روسیه، مقامات آمریکایی و ناتو اجرایی شدن این طرح را اعالم کردند.
رابرت بل نماینده وزیر دفاع آمریکا در ناتو با بیان اینکه اکنون ما قابلیت دفاع از اروپا را 
داریم مدعی شد: ایرانی ها در حال افزایش توان موشکی خود هستند ما هم باید جلوتر از 
آنها باشیم. وی گفت: هدف این سپر موشکی روسیه نیست و به زودی این سیستم تحویل 

ناتو خواهد شد.
این سپر موشکی در منطقه دور افتاده ای از رومانی قرار دارد و روز جمعه آمریکا ساخت 
دومین سیستم سپر موشکی را در لهستان آغاز کرد که قرار است تا سال ۲۰۱۸ به بهره 

برسد. برداری 
بر خالف ادعای آمریکا روسیه هدف این سپرهای موشکی آمریکا را بی تاثیر کردن 
تسلیحات اتمی روسیه می داند تا در صورت درگیری هسته ای بین دو طرف این امکان را 

به آمریکا بدهد که بتواند اولین استفاده کننده از موشک اتمی علیه روسیه باشد.
در گفتگو با پروفسور »فرهنگ جهانپور« به بررسی اهداف استقرار این سامانه و تأثیر آن 

بر امنیت جمهوری اسالمی ایران پرداخته ایم که در ادامه می آید.

جواد حیران نیا-وحیدپورتجریشی
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داد کــه ایــن بــه مثابــه پیــروزی غــرب و 
آغــاز تهدیــد روســیه ای بــود کــه اکنــون مــی 
ــا وجــود مشــکالت متعــدد سیاســی  بایســت ب
و اقتصــادی البتــه نــه بــه شــکلی برابــر بلکــه 
بــه عنــوان یــک دشــمن شکســت خــورده بــر 
روی پــای خــود مــی ایســتاد. روســیه هــم نیــز 
ــکان  ــوزه بال ــورهای ح ــیاری از کش ــد بس مانن
ــه  ــش هزین ــا کاه ــد و ب ــا ش ــرو اروپ وارد قلم
طــرف،  دو  در  تســلیحاتی  گــزاف  هــای 
ــات را  ــایش و ثب ــگ آس ــت رن ــان توانس جه

ــد. ــه خــود ببین ــی ب ــرای مــدت طوالن ب
در  مقصــر  را  طــرف  دو  هــر  تــوان  مــی 
ــت.  ــده دانس ــا ش ــو احی ــای از ن ــت ه خصوم
غــرب، روســیه و مشــخصا رئیــس جمهــور 
ــی  ــه ماجراجوی ــم ب ــن« را مته ــر پوتی »والدیمی
بــرای احیــای تاثیرگــذاری شــوروی ســابق مــی 
ــه  ــم ب ــرب را مته ــیه غ ــه روس ــد. در حالیک کن
توســعه طلبــی و تــالش بــرای محاصــره کــردن 
ایــن کشــور بــه وســیله پایــگاه هــای ناتــو متهم 
مــی کنــد. حــوادث گرجســتان، اوکرایــن و 
ســوریه درگیــری هــای غــرب و روســیه را 

اســت. داده  افزایــش 
بــه جهــت بازداشــتن روســیه از بازگردانــدن 
ــره ای از  ــرب زنجی ــابقش، غ ــای س ــواره ه ماه
ــکیل  ــورها تش ــود در آن کش ــای خ ــگاه ه پای
ــی  ــم بخش ــکی ه ــاع موش ــپر دف ــه س داده ک
ــا  ــی ه ــدا، آمریکای ــت. در ابت ــه اس ــن برنام از ای
ادعــا کردنــد کــه هدفشــان از نصــب ســپر دفــاع 
موشــکی، جلوگیــری از دسترســی موشــک های 
هســته ای ایــران بــه غــرب اســت. امــا از زمــان 
ــی  ــر نم ــرب دیگ ــران، غ ــا ای ــام ب امضــای برج
ــون  ــد و اکن ــرار ده ــه ق ــا را بهان ــن ادع ــد ای توان
روســیه ســپر دفــاع موشــکی را بزرگتریــن تهدید 
ــن  ــی ای ــه بازدارندگ ــد ک ــی دان ــود م ــه خ علی

ــرد. ــی ب ــن م ــور را از بی کش
درســت یــا غلــط، بســیاری از روس هــا معتقدنــد 
کــه روســیه در معــرض خطــر حملــه ناگهانــی از 
ســوی غــرب قــرار دارد کــه در پــی از بیــن بردن 
بیشــتر کالهــک هــای هســته ای ایــن کشــور 

اســت.
همچنیــن اگــر غــرب، سیســتم دفــاع موشــکی 
جدیــدی در عــوض اقــدام تالفــی جویانــه 
روســیه بســازد، بازدارندگــی هســته ای یــا 
تخریــب حتمــی متقابــل )MAD(، ارزش خود 
را از دســت خواهــد داد و روســیه چــاره ای دیگــر 
ــد  ــرب نخواه ــر غ ــدن در براب ــلیم ش ــز تس ج
داشــت. ایــن، نوعــی پارانویــا اســت امــا در درک 

ــد. ــی کن ــازی م ــی را ب ــی اصل ــی نقش سیاس
اخیــرا، آمریــکا شــروع بــه نصــب ســپر دفاعــی 
جدیــد ۸00 میلیــون دالری خــود در پایــگاه 
نظامــی ســابق شــوروی  در رومانــی کــرده و بــاز 
هــم ادعــا مــی کنــد کــه هــدف آن کشــورهای 
ــن«  ــس جمهــور »پوتی ــا رئی شــرور هســتند. ام
در مقابــل آنهــا مــی گویــد: ایــن یــک سیســتم 
ــرح کالن  ــی از ط ــن بخش ــت. ای ــی نیس دفاع
آمریــکا بــرای محاصــره روســیه اســت. در ایــن 
ــره  ــن محاص ــش ای ــرقی نق ــای ش ــورد، اروپ م
ــت:  ــد اس ــد. وی معتق ــی کن ــا م ــده را ایف کنن
ــاذ  ــم را اتخ ــن تصمی ــه ای ــی ک ــا االن، آنهای ت
ــار کــرده و  ــر آن ســکوت اختی ــد در براب کــرده ان
ــاال، از  ــد. ح ــی برن ــه ســر م ــل ب ــت کام در امنی

ــی  ــای دفاع ــک ه ــای موش ــه ه ــه پای ــا ک آنج
بالســتیک مســتقر شــده انــد، مــا مجبوریــم بــه 
ایــن فکــر کنیــم کــه چگونــه تهدیــدات ناشــی 
از آن بــرای فدراســیون روســیه را خنثــی کنیــم. 

ــاک هســتند. ــا خطرن ــت ه ــن صحب ــه ای هم

ــه  ــها ادام ــرس و هراس ــن ت ــا ای ||آی
ــت؟ ــد یاف خواهن

ــتند  ــا هس ــکا و اروپ ــی در آمری ــلما تندروهای مس
ــک  ــان ت ــای جه ــرک روی ــه ت ــر ب ــه حاض ک
قطبــی و وجــود آمریــکا بــه عنــوان تنهــا قــدرت 
هژمــون جهــان نیســتند. برخــی از مقامــات 
غربــی هــم در مــورد احتمــال درگیــری بــا 

ــد. ــی کنن ــت م ــیه صحب روس
بــه طــور یقیــن، ایــن نــوع نــگاه  مــورد حمایــت 
ــای  ــد جنگه ــه معتقدن ــانی ک ــته از کس آن دس
ــه هــای  ــک دهــه گذشــته هزین غــرب طــی ی
ــه لحــاظ مــادی و چــه در بعــد  ســنگینی چــه ب

خونریــزی بــه بــار آورده، نیســت و آمریــکا نبایــد 
ــد.  ــازی کن ــش ب ــان نق ــس جه ــوان پلی ــه عن ب
جــدال بیــن کبوترهــا و عقــاب هــا قطعــا ادامــه 
خواهــد یافــت و آن دســته از افــرادی کــه دســتی 
ــد هــم  ــع نظامــی دارن در مجموعــه هــای صنای
در آتــش ایجــاد یــک درگیــری مــی دمنــد. امــا 
اغلــب مــردم بــه دنبــال یــک درگیــری بــزرگ 
بــا روســیه نیســتند چرا کــه ایــن کار هیــچ هدف 
واقعــی را دنبــال نکــرده و هزینــه آن بــرای همــه 

جهــان خواهــد بــود.
ارشــد  فرمانــده  دو  مــه،  مــاه  در  پیشــتر 
لــزوم  مــورد  در  اظهاراتــی  آمریکایــی 
و  کردنــد  مســکو  برابــر  در  بازدارندگــی 
ــن هــدف هــم اســتفاده از راهکارهــا  ــرای ای ب
و تقویــت نظامــی را مطــرح کردنــد. یــک 
ــه  ــم ب ــی ه ــی انگلیس ــد نظام ــده ارش فرمان
ــن  ــا همی ــه ت ــِرف« ک ــارد ِش ــر ریچ ــام »ِس ن
اواخــر جانشــین فرماندهــی کل نیروهــای 
ــگ  ــام »جن ــا ن ــی ب ــود، کتاب ــا ب ــد اروپ متح
ــت.  ــرده اس ــر ک ــیه« را منتش ــا روس ۲017 ب
ــتر  ــانه بیش ــه افس ــاب ب ــن کت ــه ای ــد ک هرچن
شــبیه اســت، امــا وی در محتــوای آن عنــوان 
ــت  ــه فکــر تقوی ــد ب ــه غــرب بای ــد ک ــی کن م
ــاد  ــت ایج ــود در جه ــی خ ــتحکامات دفاع اس
ــه روســیه از ســمت  ــر حمل بازدارندگــی در براب

کشــورهای دریــای بالتیــک باشــد.

ــر  ــیه در براب ــی روس ــش احتمال ||واکن
نصــب سیســتم موشــکی بالســتیک در 

شــرق اروپــا چــه خواهــد بــود؟
بســیاری از روس هــا فکــر مــی کننــد کــه 
کشورشــان چــه بــه لحــاظ نظامــی و چــه از نظر 
ــورش  ــر ی ــت در براب ــه مقاوم ــادر ب اقتصــادی ق
هــای غــرب نیســت و بهتریــن گزینــه، کاهــش 
ــیه و  ــان روس ــق می ــه تواف ــیدن ب ــش و رس تن
غــرب اســت. برخــی از فرماندهان نظامــی روس 
ــر  ــد کــه کشورشــان آمادگــی درگی هــم معتقدن
ــل  ــه در داخ ــزرگ چ ــگ ب ــک جن ــدن در ی ش

ــدارد. ــیه را ن ــارج از روس ــه خ و چ
بــه عبــارت دیگــر بســیاری معتقدنــد کــه 
هــدف غــرب از فشــار بــه روســیه تــالش بــرای 
ــارها  ــن فش ــت و ای ــور اس ــن کش ــره ای محاص
آنقــدر ادامــه مــی یابنــد تــا روســیه آمــاده 
ــگار  ــکا شــود. یــک روزنامــه ن ــا آمری مواجهــه ب
برجســته انگلیســی بــه نــام »آالســتیر کــروک« 

در مقالــه ای کــه در تاریــخ 16 مــاه مــه در 
ــا  ــرده، ب ــر ک ــت منتش ــن پس ــریه هافینگت نش
ــی  ــای مل ــی از تندروه ــه برخ ــه اینک ــاره ب اش
گــرا در مســکو، رئیــس جمهــور »پوتیــن« 
ــرده و  ــم ک ــرب مته ــر غ ــف در براب ــه ضع را ب
ــر  ــر در براب ــی محکــم ت ــان اتخــاذ موضع خواه
ــرای  ــن« ب ــی نویســد: »پوتی ــرب هســتند، م غ
ــرب  ــر غ ــز در براب ــالمت آمی ــع مس ــرک موض ت
و آمــاده شــدن بــرای جنــگ تحــت فشــار قــرار 

ــت. ــه اس گرفت

ــرد  ــگ س ــک جن ــاهد ی ــا ش ــا م ||آی
ــتیم؟ ــد هس جدی

ــا شــاهد بازگشــت بســیاری  ــه. متاســفانه م بل
ــتیم.  ــرد هس ــگ س ــای دوران جن ــانه ه از نش
ــد  ــای ارش ــام ه ــیاری از مق ــه بس ــا ک از آنج
ــوان  ــه عن ــه از روســیه ب ــکا آزادان نظامــی آمری
بزرگتریــن تهدیــد علیــه ایــن کشــور نــام مــی 
ــه  ــال خصمان ــرف کام ــی در دو ط ــد، لفاظ برن
و تهدیــد آمیــز شــده اســت. بــه عبــارت 
دیگــر، پوتیــن هــم غــرب را بــه داشــتن 
ــت  ــد. خصوم ــی کن ــم م ــه مته ــار خصمان رفت
ــه لفاظــی ختــم نمــی شــود بلکــه  هــا تنهــا ب
ــر  بســیاری از مثــال هــا وجــود دارد کــه دال ب
ــن دو طــرف اســت.  ــه بی ــل جویان ــط تقاب رواب
ورزشــکاران بســیاری از کشــورها دوپینــگ 

مــی کننــد. امــا روســیه تنهــا کشــوری اســت 
ــی از  ــه طــور کل ــه علــت ایــن مســاله ب کــه ب
دور رقابــت هــا تــا اطــالع ثانــوی اخــراج 

ــت. ــده اس ش
حتــی مســابقات »یــورو ویــژن« هــم کــه قــرار 
اســت مســابقه ای پــر نشــاط بــرای جمــع کردن 
ــم  ــد ه ــم باش ــه دور ه ــی ب ــورهای اروپای کش
ــه اســت.  ــه خــود گرفت کامــال رنــگ سیاســی ب
در رقابــت هــای اخیــر ایــن برنامــه کــه در 
مــاه جــاری میــالدی برگــزار شــد، ترانــه ای بــا 
کیفیــت کامــال متوســط از ســوی تیــم اوکرایــن 
ــا از  ــراج تاتاره ــه اخ ــوط ب ــل اینکــه مرب ــه دلی ب
ــود توانســت آهنــگ  کریمــه توســط اســتالین ب
ــه  ــت رای ب ــود. عل ــابقات ش ــن مس ــده ای برگزی
ــه تنهــا ناشــی از اهــداف ضــد روســی  ایــن تران

بــود. داوران 
ــی  ــد خیل ــرد جدی ــگ س ــر جن ــت، خط در حقیق
ــه  ــرا ک ــت. چ ــرد اس ــگ س ــتر از دوران جن بیش
دو  میــان  برابــری  ســرد  جنــگ  دوران  در 
ــود کــه  ــد امــروز نب طــرف وجــود داشــت و مانن
ــه و  ــمت مواجه ــه س ــه زور ب ــرف را ب ــک ط ی

ــد. ــل بدهن ــگ ُه جن
ــی  ــازی را م ــد ب ــرف قواع ــه دو ط ــر اینک مهمت
دانســتند و از آنهــا تجــاوز نمــی کردنــد. آن زمان 
ــرف  ــان دو ط ــترده ای می ــوی گس ــک گفتگ ی
ــه  ــتند ک ــی دانس ــرف م ــت و دو ط ــود داش وج
و  درگیــری  آتــش  برافروختــن  در صــورت 
ــت.  ــد رف ــش خواه ــا پی ــا کج ــه، کار ت مواجه
هرچنــد کــه آن قوانیــن دیگــر از بیــن رفتــه انــد 
و بــر خــالف ظاهــر امــر، تمــاس هــای ســازنده 
ــود  ــرب وج ــیه و غ ــان روس ــی می ــی کم و واقع
دارد. اخیــرا، »چــاک هــگل«، وزیــر دفــاع 
ســابق آمریــکا هشــدار داده کــه دو طــرف 
ــرد  ــگ س ــک جن ــاد ی ــیر ایج ــه زودی در مس ب
جدیــد قــدم خواهنــد گذاشــت کــه هیــچ معنایی 

ــت. ــد داش ــا نخواه ــرای آنه ب
ــر  ــاب ناپذی ــت از اجتن ــکات، حکای ــن ن ــه ای هم
بــودن درگیــری در آینــده مــی کننــد. بــه 
ــت  ــم اس ــیار مه ــه بس ــن نکت ــت ای ــن عل همی
کــه دو طــرف قبــل از آنکــه عنــان کار از 
دســت بــرود و از کنتــرل خــارج شــود، یــک قــدم 
عقــب نشــینی کــرده و بــه جــای مواجهــه رو بــه 
ــود  ــد ب ــادر نخواه ــرب ق ــد. غ ــکاری بیاورن هم
بــدون حمایــت روســیه بــه مبــارزه بــا تروریســم 
ــه  ــی خاورمیان ــی ثبات ــی از ب ــکالت ناش و مش
ــیار  ــکاری بس ــرف از هم ــود دو ط ــردازد. س بپ

ــت. ــه اس ــتر از مواجه بیش

||تاثیــر ســپر موشــکی آمریــکا در 
رومانــی بــر امنیــت ایــران چــه خواهــد 

ــود؟ ب
بــه نظــر مــن، تاثیــر ایــن ســپر بــر امنیــت ایران 
ــته  ــی در گذش ــود. حت ــد ب ــز خواه ــیار ناچی بس
هــم نقــش ایــران در ســپر دفاعــی صرفــا 
ــران )آن  ــه ای ــرا ک ــت. چ ــی داش ــه تبلیغات جنب
زمــان( اصــال نــه ســالح هســته ای داشــت و نــه 
موشــک هــای بالســتیک قــاره پیمــا. تنهــا راهی 
کــه در حــال حاضــر ممکــن اســت کمــی روی 
ــر بگــذارد، مواجهــه روســیه و غــرب  ــران تاثی ای
اســت کــه منجــر بــه ایجــاد بــی ثباتــی بیشــتر 

ــد. ــد ش ــه خواه در منطق
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ایران در جهان

امام جماعت مسجد امام علی)ع( لندن:

کارشکنی عربستان 
در امر حج ناشی از روابط 

خاص با اسرائیل است
امــام جماعــت مســجد امام علــی)ع( 
ــر  ــه خاط ــت: عربســتان ب ــدن گف لن
داشــتن سیاســت هــای خــاص 
ــل  ــد مخصــوص تعام ــت و عقائ دول
خاصــی بــا دولــت ایــران و همچنین 

ــت)ع( دارد. ــل بی ــروان اه ــا پی ب
کارشــکنی های عربســتان ســعودی 
و سیاســی کــردن قضیــه حــج 
ــران  ــور زائ ــه حض ــت ک ــری اس ام
ــال 95 را  ــع س ــج تمت ــی در ح ایران
بــا مشــکالت زیــادی مواجــه کــرده 
اســت و از دیگر ســو ضعــف مدیریتی 
عربســتان در اداره و ســازماندهی امور 
حــج و حوادثــی نظیــر منــا و غیــره کــه ســال هــای گذشــته نیــز ســبب از دســت رفتــن 
جــان زائــران کشــورهای مختلــف شــد، موضــوع دیگری اســت کــه قابــل تامــل و نیازمند 

ــت. ــالمی اس ــورهای اس ــوی کش ــی از س بررس
»غــالم حــر شــبیری« امــام جماعــت مســجد امــام علــی)ع( لنــدن در خصــوص مدیریت 
عربســتان بــر مناســک حــج و اینکــه چــرا ایــن کشــور مدیریــت حــج را سیاســی کــرده 
گفــت: دولــت ســعودی از ســالهای متمــادی کار شــکنی هــای زیــادی در امــر حــج انجام 

داده است.
وی در ادامــه تصریــح کــرد: دولــت ریــاض بــه خاطــر داشــتن سیاســت هــای خــاص 
دولــت و عقائــد مخصــوص تعامــل خاصــی بــا دولــت ایــران و همچنین بــا پیــروان اهل 

بیــت)ع( دارد.
امـام جماعت مسـجد امام علـی)ع( لنـدن در ادامه یادآور شـد: دولت سـعودی روابط خود 
را بـا رژیم اسـرائیل شـروع نمـوده و بـرای خوشـنودی اربابان خـود روابط خـود را با دولت 

ایران سسـت نموده است.
امـام جماعـت مسـجد امام علـی)ع( لنـدن در خصـوص راهـکار مقابله با سیاسـی کردن 
مدیریـت حـج از سـوی عربسـتان توسـط کشـورهای اسـالمی نیز تصریـح کـرد: دولت 
سـعودی صالحیـت اداره حـج را نـدارد و در سـال هـای گذشـته مدیریـت ناقـص ریاض 

باعث کشـته شـدن صدها نفر شـد.
وی در ادامــه افــزود: تنهــا فاجعــه منــا در ســال گذشــته کــه جــان هــزاران نفــر از حجاج 
را گرفــت نشــان مــی دهــد کــه دولــت ســعودی صالحیــت اداره حــج را از دســت داده 
ــه ای  ــند و کمیت ــج باش ــر اداره ح ــه فک ــد ب ــه بای ــالمی هم ــای اس ــور ه ــت و کش اس
متشــکل کشــورهای مختلــف بــرای ســازماندهی و اداره امــور حــج تشــکیل داده شــود.

یــک اســتاد دانشــگاه لبنانــی گفــت: امــام خمینــی)ره( از یک ســو ملــت خود 
ــرام و  ــورد احت ــرار مــی داد و از ســوی دیگــر، م ــم ق ــرام و تکری ــورد احت را م
ــود  ــران وج ــز پیشــرفت ای ــت. رم ــی گرف ــرار م ــز ق ــود نی ــت خ ــم مل تکری

ــر« اســت. »رهب
ــار  ــروت اظه ــه« بی ــة اللبنانی ــتاد »جامع ــی« اس ــادی مرتض ــر »عبداله دکت
داشــت: جمهــوری اســالمی ایــران توانســته اســت در ســایه عمــل به قــرآن، 
ســیره پیامبــر )ص( و ائمــه اطهــار )علیهــم الســالم( بــه یــک الگــو در منطقه 

تبدیــل شــود.
وی خاطرنشــان کــرد: مــا شــاهد پیشــرفت ملمــوس ایــران در تمامــی عرصه 
ــو در ســایه رهبــری ایــن  ــه جل ــن پیشــرفت و حرکــت رو ب هــا هســتیم. ای
کشــور صــورت گرفتــه اســت. پیــروی از تعالیــم رهبــری رمــز این پیشــرفت 

اســت.

ــران  ــه ای ــن ب ــفر م ــن س ــن دومی ــزود: ای ــه اف ــتاد دانشــگاه در ادام ــن اس ای
اســت. حضــور گســترده مــردم در مراســم ســالگرد امــام خمینــی )ره( نشــان 
ــه موســس  ــی ک ــدر زحمات ــوده و ق ــدردان ایشــان ب ــران ق ــت ای ــه مل داد ک
انقــالب اســالمی ایــران کشــیده اســت را بــه خوبــی مــی داننــد. ایــن بــرای 

جهــان یــک الگــو محســوب مــی شــود.
دکترعبدالهــادی مرتضــی در پایــان تاکیــد کــرد: ما چنیــن رابطــه ای را کمتر 
میــان یــک ملــت و رهبــر پیــدا مــی کنیــم؛ اینکــه ملتی تــا ایــن انــدازه رهبر 
خــود را از صمیــم قلــب مــورد احتــرام و تکریــم قــرار دهــد و از ســوی دیگــر، 

مــورد تکریــم رهبــر خــود قرارگیرد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه مراســم بیســت و هفتمیــن ســالگرد رحلــت جانگداز 
ــا  ــه ب ــالمی روز جمع ــالب اس ــر انق ــر کبی ــی)ره( رهب ــام خمین ــرت ام حض

حضــور میهمانــان داخلــی و خارجــی برگــزار شــد.

استاد دانشگاه بیروت:

احترام امام و مردم متقابل بود/ ایران پیشرفته امروز مدیون رهبر است

معــاون شــورای سیاســی حــزب اهلل لبنــان بــا اشــاره 
بــه افــکار و اندیشــه هــای امــام خمینــی )ره( اعــالم 
کــرد کــه ایشــان بــه دنبــال نمایــش چهــره واقعی و 

متمدنانــه از دیــن اســالم بــود.
محمــود القماطــی عضو شــورای سیاســی حــزب اهلل 
ــان و همچنیــن معــاون ارتباطــات ایــن جنبــش  لبن
در حاشــیه برگــزاری مراســم ارتحــال امــام خمینــی 
ــو  ــان در گفتگ ــای ایش ــه ه ــاره آراء و اندیش )ره( درب
ــه  ــت: آراء و اندیش ــار داش ــر اظه ــگار مه ــا خبرن ب
هــای امــام خمینــی )ره( از ابتــدای انقــالب اســالمی 

ــوده اســت. تاکنــون مطــرح ب
ــا  ــان پوی ــان در جه ــکار همچن ــن اف ــزود: ای وی اف
ــه  ــر ب ــدا منج ــام در ابت ــای ام ــه ه ــت. اندیش اس
ســقوط رژیــم شــاه در ایــران شــد و ســپس ســقوط 
ــدت  ــت. وح ــی داش ــرب را در پ ــکام ع ــی ح برخ
جهــان اســالم در راس افــکار و اندیشــه هــای امــام 

ــود. ــی ب خمین
ــه  ــن اندیش ــرد: ای ــح ک ــه تصری ــی در ادام القماط
هــا تنهــا مختــص مســلمانان نیســت بلکــه تمامــی 
آزادگان و مســتضعفان دنیــا بــا الهــام گرفتــن از ایــن 
اندیشــه هــا در برابــر ظلــم و ســتم ایســتادگی کردند.
وی بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود: اندیشــه هــای امام 
خمینی بــر موضــوع فلســطین و حمایــت از آن تاکید 
ــر از آرای  ــران متاث ــی و ای ــای عرب ــت ه داشــت. مل
ــه  ــروزه ک ــکار ام ــن اف ــت ای ــت و اهمی ــان اس ایش
ــود  ــی ش ــان داده م ــره ای خشــن از اســالم نش چه

بیــش از پیــش نمایــان اســت.
وی یــادآور شــد: گــروه هــای تکفیــری بــا اقدامــات 
ــر  ــونت و تکفی ــون و خش ــن خ ــالم را دی ــود اس خ
جلــوه مــی دهنــد و حــال آنکــه امــام خمینی اســالم 
ــدت در  ــان وح ــه خواه ــه ک ــن متمدنان ــک دی را ی

ــت اســت نشــان داد. ــن رحم ــان اســالم و دی جه
ــر  ــال حاض ــرد: در ح ــد ک ــه تأکی ــی در ادام القماط
ــا  ــی ب ــام خمین ــای ام ــه ه ــکار و اندیش ــاوت اف تف

آنچــه کــه گــروه هــای افراطــی بــه عنــوان اســالم 
ــت. ــان اس ــیار نمای ــد بس ــی کنن ــاد م از آن ی

عضــو شــورای سیاســی حــزب اهلل لبنــان در پاســخ 
ــه تــالش هــای  ــا توجــه ب ــه ایــن پرســش کــه ب ب
ــان کشــورهای اســالمی  ــه می ــرای تفرق اســتکبار ب
ــت:  ــت گف ــورها چیس ــن کش ــران ای ــف رهب وظای
ــی  ــرایط کنون ــد در ش ــالم بای ــان اس ــران جه رهب
ــاد  ــن اتح ــژه ای ــه وی ــند ب ــد باش ــر متح ــا یکدیگ ب
ــم هــای طاغوتــی وجــود داشــته  ــر رژی ــد در براب بای
باشــد و همچنیــن آگاهــی بخشــی از ســوی 
رهبــران جهــان اســالم و برگــزاری کنفرانــس 
ــوری  ــه جمه ــی ک ــس های ــی همچــون کنفران های
ــک ضــرورت  ــد ی ــی کن ــزار م ــران برگ اســالمی ای
اســت. هشــدار نســبت بــه پدیــده تکفیر و گســترش 
ــش  ــه نویدبخ ــکاری ک ــه اف ــدی ب ــز پایبن آن و نی
وحــدت مســلمین اســت از دیگــر وظایــف رهبــران 

ــود. ــی ش ــوب م ــالمی محس ــورهای اس کش
محمـود القماطـی دربـاره اقدامـات کنونی عربسـتان 
سـعودی در منطقـه نیز تصریح کـرد: ما امروز شـاهد 
هسـتیم که عربسـتان سـعودی تالش می کند حزب 
اهلل لبنـان را منزوی کند و آن را یک گروه تروریسـتی 
معرفـی کنـد، ریـاض از طریـق اتحادیـه عـرب و 
نشسـت سـازمان همکاری اسـالمی در اسـتانبول به 
دنبال این قضیه بوده اسـت و همچنین سـعی داشـت 
ایـن موضوع را در شـورای امنیت سـازمان ملل متحد 

مطـرح کند امـا با شکسـت مواجه شـد.
ــعودی از  ــتان س ــرد: عربس ــح ک ــان تصری وی در پای
ــی  ــح عرب ــرح صل ــای ط ــی احی ــر در پ ــوی دیگ س
ــی را  ــورهای عرب ــد کش ــی کن ــالش م ــت و ت اس
بــه ســازش بــا اســرائیل ســوق دهــد تــا جایــی کــه 
ــد،  ــی کن ــراب معرف ــت را دشــمن اع ــران و مقاوم ای
در ایــن راســتا برخــی کشــورهای عربــی بــا ریــاض 
ــت  ــا توســط مل ــم ه ــن رژی ــا ای همســو هســتند ام
هایشــان ســقوط خواهنــد کــرد و عربســتان نیــز در 
ــرا  ــد زی ــد مان ــاکام خواه ــش ن ــه های ــرای توطئ اج

ــی مقاومــت هســتند. ــه حام ــت هــای منطق مل

معاون شورای سیاسی حزب اهلل لبنان:

امام خمینی اسالم واقعی و متمدنانه
 را معرفی کرد
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ایران در جهان

عضــو اســبق شــورای امنیــت ملــی آمریــکا بــا گزینشــی و غیــر 
واقعــی خوانــدن بخــش هایــی از گــزارش شــبکه بــی بی ســی 
تصریــح کــرد در آن زمــان کســی از اظهــارات امام خمینــی)ره( 

برداشــت ادامــه روابــط نزدیــک بــا آمریــکا را نداشــت.
ــن ۲016(  ــرداد 1395)اول ژوئ ــی در 1۲ خ ــی. فارس بی.بی.س
در برنامــه 60 دقیقــه خــود بــا تبلیغــات فــراوان مدعــی شــد بــه 
ــّری  ــای س ــر »تماس ه ــه ب ــت ک ــه اس ــت یافت ــنادی دس اس
اف.  جــان  دولت هــای  بــا  خمینــی  ]امــام[  آیــت اهلل 

ــد. ــت دارن ــر« دالل ــی کارت ــدی و جیم کن
بنابــر ایــن گــزارش، اســناد ادعایــی بــی. بــی. ســی. فارســی در 
دو بخــش تهیــه شــده اســت؛ یــک بخشــی مربــوط بــه تمــاس 
ادعایــی 15 آبــان 134۲ امــام بــا ســفارت آمریکاســت و بخشــی 

مربــوط بــه دوران انقــالب.
دربــاره دوران انقــالب و مکاتبــات جیمــی کارتــر، رئیس جمهــور 
ــش  ــال ها پی ــس، س ــی در پاری ــام خمین ــا ام ــکا ب ــت آمری وق
دکتــر ابراهیــم یــزدی اولیــن وزیــر خارجــه جمهــوری اســالمی 
ایــران توضیــح داده  اســت. ایــن توضیحــات در کتــاب »تاریــخ 
سیاســی بیســت و پنــج ســاله ایــران« تألیــف مرحوم ســرهنگ 
غالمرضــا نجاتــی )1371( ، )چــاپ ششــم، 1379، ج ۲، 
صــص ۲۸5- 301( درج شــده و در جلــد ســوم خاطــرات دکتــر 

ابراهیــم یــزدی نیــز انتشــار یافته اســت.
بنابرایــن، مکاتبــات کارتــر بــا امــام مســئله تــازه ای نیســت کــه 
بــی. بــی. ســی. فارســی بــه عنــوان »کشــف جدیــد« دربــاره 
آن ایــن همــه جنجــال کــرده اســت. در همان شــب 1۲ خــرداد 
95 نیــز دکتــر یــزدی توضیحاتــی دربــاره برنامــه بی. بی. ســی. 

فارســی منتشــر کــرد و تأکیــد نمــود:
ــام  ــی پی ــام[ خمین ــای ]ام ــتی اســت. آق ــن ســخن نادرس »ای
شــخصی بــرای کارتــر نفرســتاد بلکــه ایــن کارتر بــود کــه پیام 
فرســتاد و ایشــان بــه پیــام او جــواب داد.« و آنچــه در گــزارش 
بــی. بــی. ســی. آمــده »خالصــه ناقصــی از پنجمیــن و آخرین 
پیــام مبادلــه شــده اســت.« ضمــن اینکــه در ایــن خبر بــه نقل 
ــا  ــا آمریکایی ه ــا ب ــده اســت: »م ــی آم ــام[ خمین ــای ]ام از آق

هیــچ دشــمنی خاصــی نداریــم«، در حالــی  کــه در متــن اصلــی 
پیــام آمــده اســت: »ما بــا مــردم امریــکا هیــچ دشــمنی خاصی 

نداریــم.«
ابراهیــم یــزدی در واکنــش بــه گــزارش بــی بی ســی همچنین 
از »گــری ســیک« عضــو شــورای امنیــت ملــی وقــت آمریــکا 
نامبــرد و گفــت اولیــن بــار تمــاس کارتــر با ایــران از طریــق این 

شــخص صورت گرفته اســت.
»گــری ســیک« در ســال 19۸5 در خصــوص تحــوالت ســال 
ــرار شــده  ــای برق ــران و تمــاس ه ــالب اســالمی ای ــای انق ه
 All Fall« ــاب ــا کت ــال ه ــکا در آن س ــران و آمری ــن ای بی

ــت. Down« را نوش
در خصــوص صحــت و ســقم ادعــای بــی بــی ســی گفتگویی با 
پروفســور »گــری ســیک« کــه ایــن روزهــا مشــغول تدریــس 
در دانشــکده علــوم سیاســی دانشــگاه کلمبیــا در نیویــورک مــی 
باشــد و همچنیــن مســئولیت پــروژه خلیــج فــارس ۲000 ایــن 
دانشــگاه را بــر عهــده دارد انجــام داده ایــم کــه مشــروح آن در 

زیــر آمده اســت.
ــر  ــار نظ ــرای اظه ــا ب ــت م ــوص درخواس ــدا در خص وی در ابت
ــر  ــای اخی ــت: در روزه ــی گف ــی س ــی ب ــزارش ب ــاره گ درب
ــی  ــزارش ب ــاره گ ــا مــن درب ــوده ت ــادی ب درخواســت هــای زی
بــی ســی در خصــوص تمــاس هــای آمریــکا و آقــای خمینــی 
ــادی در  ــب زی ــن مطال ــم. م ــر کن ــار نظ ــه 1979 اظه در ژانوی
 All Fall Down)Random ــاب ــوص در کت ــن خص ای
House 19۸5(  در صفحــات 140 تــا 147 آن نوشــته ام. 
توصیفــات مــن بــه طــور مســتقیم از اســنادی کــه االن منتشــر 
ــرون کشــیده شــدند. مــن مطالــب کلیــدی بســیاری  شــده بی
گفتــه بــودم کــه برخــی از آنهــا در گــزارش بــی بــی ســی آمــده 
ــتند  ــم هس ــری ه ــم دیگ ــیار مه ــب بس ــی مطال ــت و برخ اس
ــه میــزان اهمیــت مطالــب ذکــر شــده در  کــه اهمیــت آنهــا ب
گــزارش بــی بــی ســی مــی باشــند امــا در گــزارش بــی بــی 
ــن  ــر م ــال حاض ــفانه در ح ــد. متاس ــده ان ــده نش ــی گنجان س
ــرای  ــا آن را ب ــدارم ت ــار ن ــم را در اختی ــی کتاب ــخه دیجیتال نس
شــما بفرســتم امــا نســخه چاپــی آن موجــود اســت و هر کســی 

ــم. بخواهــد برایــش ارســال مــی کن
ــای  ــال ه ــای س ــاس ه ــاره تم ــه درب ــیک در ادام ــری س گ

ــوص  ــت: در خص ــران گف ــکا و ای ــت آمری ــن دول ــالب بی انق
برخــی از ابعــاد ایــن ارتباطــات نکاتی هســتند کــه برای روشــن 

ــم: ــا اشــاره مــی کن ــه آنه ــب ب شــدن مطل
وزارت  کارمنــد  زیمرمــن«  بیــن »وارن  گفتگوهــای  اوال 
خارجــه آمریــکا در پاریــس و ابراهیــم یــزدی کــه در آن زمــان 
ــز در  ــتر نی ــود، پیش ــی ب ــت اهلل خمین ــک آی ــتیاران نزدی از دس
Neuphle-le- یــک مســافرخانه کوچــک در نزدیکــی

ــه  ــرار گرفت ــورد بحــث ق ــه درخواســت شــاه م Chateau ب
بودنــد همچنیــن ایــن گفتگوهــا بــا شــاپور بختیــار کــه منتخب 
شــاه و نخســت وزیــر وقــت بــود نیــز صــورت گرفتــه بــود تــا در 
ــزی هــا جلوگیــری شــود. ــران از خونری آســتانه خــروج وی از ای

ــاره  ــو درب ــرای گفتگ ــا ب ــاس ه ــن تم ــت ای ــا ماهی ــا، اساس ثانی
ــروج  ــد از خ ــی بع ــون اساس ــد قان ــران و رون ــان ای ــش نظامی نق
شــاه بــود زیــرا آمریــکا خواســتار حفاظــت از ارتــش بــه عنــوان 
یــک نهــاد نظامــی بــود در حالیکــه نیروهــای آیــت اهلل خمینــی 
ــای  ــوی نیروه ــی از س ــی احتمال ــای نظام ــام کودت ــران انج نگ
ــد. هــر دو طــرف خواهــان جلوگیــری از فروپاشــی  نظامــی بودن
و خونریــزی هــای احتمالــی بودنــد. ایــن گفتگوهــا، گفتگوهــای 
ــع و  ــد وقای ــر رون ــر بســیار کمــی ب ــا تاثی ــد و نهایت جــدی نبودن

ــتند. ــا داش رخداده
ــکا در دوران ریاســت  ــی آمری ــت مل ــورای امنی ــبق ش عضــو اس
جمهــوری کارتــر در ادامــه افــزود: تــا آنجائــی کــه مــن مــی دانم 
هیــچ کــس در دولــت آمریــکا و در ایــران از اظهــارات آیــت اهلل 
خمینــی در ایــن تمــاس هــا و حتــی از اظهــارات وی در اعالمیــه 
هــای عمومــی منتشــر شــده دربــاره صلــح، ثبــات، دموکراســی، 
ــه وی  ــرد ک ــت را نک ــن برداش ــان ای ــوق زن ــر و حق ــوق بش حق
ــا  ــود و ی ــاالت متحــده ب ــا ای ــک ب ــه نزدی ــه رابط ــتار ادام خواس

انتظــار ادامــه روابــط نزدیــک بــا آمریــکا را داشــته باشــد.
گـری سـیک دربـاره یکـی دیگـر از ادعاهای بـی بی سـی درباره 
تمـاس هـای فرسـتاده امـام خمینـی )ره( بـا »کنـدی« رئیـس 
جمهـور وقت آمریکا در سـال 134۲ گفت: دسـت آخـر اینکه، من 
اطالعاتـی دربـاره گـزارش اعالم شـده در خصوص تمـاس های 
خمینـی با رئیـس جمهور »کنـدی« در سـال 1963 نـدارم و هیچ 

چیـزی در ایـن خصوص بیـرون نیامده اسـت.
ــی  ــی ب ــاره گــزارش 1۲ خــرداد ب ــدی خــود درب وی در جمــع بن
ســی و ادعاهــای مطــرح شــده ایــن شــبکه گفــت: در خصــوص 
گــزارش بــی بــی ســی نیــز بایــد بگویــم ایــن گــزارش نــه تنهــا 
ــر  ــی اســت کــه مبتنــی ب گزینشــی اســت بلکــه دارای خطاهای
واقعیــت نیســت. بــه طــور مثــال آنهــا )بــی بــی ســی( مدعــی 
مــی شــوند کــه در 9 نوامبــر 197۸ کــه االن معــروف بــه »فکــر 
کــردن بــه فکــر نکردنــی هــا« اســت، »ویلیــام ســالیوان« ســفیر 
ــران هشــدار داده اســت کــه شــاه محکــوم  ــکا در ای ــت آمری وق
بــه شکســت اســت و بــه نقــل از وی گفتــه شــده کــه ســالیوان 
ــران  ــرال هــای ارشــدش از ای ــا شــاه و ژن پیشــنهاد داده اســت ت
ــت  ــا و آی ــن آنه ــران بی ــارج از ای ــا در خ ــوند ت ــرون آورده ش بی
اهلل خمینــی و فرماندهــان جوانتــر توافقــی صــورت گیــرد. 
حقیقــت ایــن اســت کــه ایــن پیــام متعلــق بــه ۲ نوامبــر اســت 
و در ایــن گــزارش ادعــا نشــده کــه شــاه محکــوم بــه شکســت 
اســت و توافقــی کــه نهایتــا بــا تــالش هــای زیــاد بــا مخالفــان 
ــد  ــدون تایی ــدون اطــالع واشــنگتن و ب ــت ب شــاه صــورت گرف
واشــنگتن صــورت پذیرفــت. ایــن در حالــی اســت کــه در 
ــده  ــر نش ــق ۲ نوامب ــه تواف ــاره ای ب ــچ اش ــور هی ــزارش مذک گ

ــت. اس
ــی  ــئله طوفان ــن مس ــا ای ــت: اساس ــان گف ــیک در پای ــری س گ
اســت در داخــل قــوری چــای. جزئیــات ایــن تبــادالت و محتوای 
ــی و  ــد عموم ــته در بع ــه گذش ــه ده ــل در س ــا حداق ــل آنه کام
علنــی در دســترس بــوده انــد. بــا اینکــه از انتشــار آنهــا اســتقبال 
ــدی مطــرح نمــی  ــزی جدی ــن اســناد چی ــی انتشــار ای شــده ول

کننــد کــه قبــال ناگفتــه مانــده باشــند.

گفتگوی اختصاصی با »گری سیک«:

گزارش BBC گزینشی و غیرواقعی است
پیمان یزدانی
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ایران در جهان

ــام  ــت: ام ــلیم« گف ــد س ــالم محم ــیخ غ ــالم »ش ــت االس حج
ــری،  ــایل فک ــه مس ــالمی از جمل ــایل اس ــه مس ــی )ره( ب خمین

سیاســی،اقتصادی آگاهــی کامــل داشــتند.
هیئتــی از علمــا ســنی و شــیعه پاکســتان برای شــرکت در مراســم 
بیســت و هفتمیــن ســالگرد ارتحــال امــام خمینــی )ره( بــه تــران 
ســفر کــرده انــد و خبرنــگار مهــر در مــورد شــخصیت امــام خمینی 
)ره( و انقــالب اســالمی ایــران بــا حجــت االســالم »شــیخ غــالم 
محمــد ســلیم« مدیــر حــوزه علمیــه »مدرســه المهــدی )عــج(« 

کراچــی انجــام داد.
ــه »مدرســه المهــدی )عــج(« در مــورد نحــوه  ــر حــوزه علمی مدی
آشــنایی خــود بــا اندیشــه هــای حضــرت امــام خمینــی )ره( گفــت: 
مــن از زمــان کودکــی مقلــد امــام خمینــی )ره( بــودم و وقتــی برای 
تحصیــل بــه اســالم آبــاد آمــدم. اســتاد مــا یــک فــرد انقالبــی بود 
ــد بســر مــی  ــی)ره( در نجــف اشــرف در تبعی ــام خمین ــی ام و وقت

بردنــد دربــاره شــخصیت ایشــان بــه مــا توضیــح مــی دادنــد.
وقتــی امــام خمینــی)ره( در فرانســه در تبعیــد بســر مــی بردنــد مــا 
از طریــق رســانه هــا از ایشــان کســب خبــر مــی کردیــم. وقتــی 
کــه »شــاپور بختیــار«  نخســت وزیــر وقــت ایــران دســتور داد کــه 
بــا تانــک مــردم را مــورد هــدف قــرار دهنــد طــالب دینــی شــیعه 
سراســر پاکســتان مقابــل ســفارت ایــران در اســالم آبــاد بــر ضــد 
ــران  ــردم ای ــی )ره( و م ــام خمین ــت از ام ــار و در حمای شــاپور بختی

شــعار ســر دادنــد.
وی در ادامــه افــزود: مــن در اوت ســال 19۸0 بــه ایــران آمــدم 
و در حــوزه علمیــه قــم مشــغول تحصیــل علــوم حــوزی شــدم. 
بــا شــروع جنــگ ایــران و عــراق مــا در نزدیکــی پــارک »امــام 

ــکر  ــدم و در لش ــی را گذارن ــوزش نظام ــم آم ــادق )ع(« در ق ص
ــه مــدت یکمــاه  ــب« در اهــواز ب ــن ابیطال ــی اب 30 زرهــی »عل
ــا  ــه و درآنج ــیراز رفت ــه ش ــپس ب ــردم و س ــت ک ــم خدم و نی
ــار هــم در »لشــکر 41  ــده یکب ــت شــدم. بن ــز مشــغول خدم نی
ثــاراهلل« در اهــواز انجــام وظیفــه نمــودم و بــرای اولیــن بــار بــا 
ــر معظــم انقــالب اســالمی کــه  ــه ای« رهب ــی خامن »ســید عل
ــتند  ــده داش ــه عه ــوری را ب ــت جمه ــمت ریاس ــان س در آن زم

ــردم. ــات ک مالق
ــام  ــال ام ــم ارتح ــور در مراس ــعادت حض ــن س ــه م ــار ک ــن ب ای
ــود  ــا وج ــه ب ــردم ک ــاس ک ــردم احس ــب ک ــی)ره( را کس خمین
ــردم  ــی م ــام خمین ــال ام ــال از ارتح ــت س ــت و هف ــت بیس گذش
ایــران بــا شــور و شــوق فراوانــی در مراســم شــرکت کردنــد و بــه 

ــد.  ــی دارن ــت فراون ــان محب ایش

امــام خمینــی )ره( یــک شــخصیت الهــی بودنــد بطــور مثــال مــا 
ــم و  ــی دانی ــی م ــر اله ــک رهب ــی )ع( را ی ــرت عل ــیعیان حض ش

ــد.  ــز یــک انســان الهــی بودن ــی نی ــام خمین ــن ترتیــب ام بدی
مدیــر حــوزه علمیــه »مدرســه المهــدی )عــج(«  در ادامــه گفــت: 
ــد  ــی کــه از خداون ــد: مومنین ــرآن مــی فرمای ــال در ق ــد متع خداون
مــی ترســند از کســی دیگــر نمــی ترســند. یکــی از خصوصیــات 
ــتند و از  ــی داش ــیت اله ــه خش ــود ک ــن ب ــی ای ــام خمین ــارز ام ب
خداونــد متعــال تــرس داشــتند. کســانی کــه از خداونــد می ترســند 

ــد. ــدل ندارن از کســی دیگــری ترســی ب
امــام خمینــی بــه قــرآن و ســنت الهــی آگاهــی کامــل داشــتند. مــا 
فقهــای زیــادی داریــم، امــام خمینــی شــخصیتی دینــی بــود کــه 
بــه تمــام امــور آگاه بودنــد. وی بــه تمــام مســایل اســالمی از جمله 
مســایل فکــری، سیاســی، حکومتــی و اقتصــادی اشــراف کامــل 

داشــتند.
وی در بخــش پایانــی صحبــت هــای خــود گفــت: حضــرت علــی 
ــادل و  ــر ع ــک رهب ــه ی ــه ای ب ــر جامع ــه ه ــد ک ــی فرماین )ع( م
فاضــل نیــاز دارد. امــام خمینــی بــا انقــالب خــود در ایــران و حتــی 
در دنیــا تغییــر بوجــود آورد. هیــچ فــردی در دنیــا قــادر نیســت در 
ــی  ــام خمین ــا ام ــد، ام ــردی زورگــو بایســتد و حــرف بزن ــل ف مقاب
در مــردم ایــران جــرات را بوجــود آورد کــه در مقابــل زورگویــان و 
ســتمگران بایســتند تــا جایــی کــه مــردم ایــران در مقابــل آمریــکا 
ــتان و  ــرا، تهیدس ــه فق ــد. ب ــکا گفتن ــر آمری ــرگ ب ــتادند و م ایس
نیازمنــدان جــرات دادنــد کــه خــود را در جامعــه بــاال بکشــند و در 

ــد. ــان ایســتادگی کنن ــل زورگوی مقاب
ــی اوضــاع  ــتان وقت ــم؛ در پاکس ــی زن ــی م ــما مثال ــرای ش ــن ب م
سیاســی و اقتصــادی خــراب می شــود هــر مســلمانی در پاکســتان 
اعــم از شــیعه، ســنی، ایــن عبــارت را بــر زبــان خواهــد آورد کــه ما 

بــه رهبــری ماننــد امــام خمینــی نیازمنــد هســتیم.

مدیر حوزه »مدرسه المهدی )عج(« کراچی:

امام خمینی)ره( به مسایل فکری، سیاسی و اقتصادی اشراف کامل داشتند
علی کاوسی نژاد

استاد دانشگاه هایدلبرگ:

رابطه برلین-تهران 
متأثر از اسرائیل است

استاد روابط بین الملل دانشگاه هایدلبرگ آلمان معتقد 
است روابط آلمان با ایران متأثر از اسرائیل است.

پروفسور »سباستین هارنیش« استاد روابط بین الملل و 
سیاست خارجی در دانشگاه هایدلبرگ آلمان در گفتگو 
با خبرگزاری مهر به پرسشهایی در خصوص روابط تجاری 
برخی کشورهای اروپایی با ایران به ویژه روابط تجاری 

ایران و آلمان پرداخته است.
آنچه در ذیل می آید متن این گفتگو است:

|| برخــی معتقدنــد آلمــان بــه ماننــد ایتالیــا و 
ــرای  ــام ب ــد از برج ــای بع ــته از فض ــه نتوانس فرانس
ــر  ــه نظ ــد. ب ــتفاده کن ــران اس ــرمایه گذاری در ای س

ــت؟ ــر چیس ــن ام ــل ای ــما دالی ش
بــر اســاس برنامــه جامــع اقــدام مشــترک لغــو تحریم هــای اعمال 
شــده بصــورت زمانبنــدی و مرحلــه ای در نظــر گرفته شــده اســت، 
تحریــم هــای یــک جانبــه نیــز مــی تواننــد از تــداوم همــکاری ها 
جلوگیــری بــه عمــل آورنــد. در حــال حاضــر بانــک هــای آلمانــی 

بــرای اعطــای اعتبــار بــرای تجــارت بــا ایــران معطــل مــی کننــد. 
زیــرا آنهــا از اعمــال تحریــم هــای آمریکایــی بیــم دارنــد، زمانــی 
کــه آمریکایــی هــا برخــی تجــارت هــا را به معنی شکســته شــدن 

تحریــم هــا تلقــی مــی کننــد.
بانکهــای آلمانــی در گذشــته جریمــه هــای زیــادی را در 
ــه  ــه اســت. آنهــا ب ــکا پرداخت ــه آمری موقعیــت هــای حقوقــی ب
ــوص در  ــت( بخص ــر )وضعی ــن ام ــتند. ای ــب هس ــت مراق دق
مــورد شــرکت هایــی اســت کــه اعــالم شــده نیروهــای ســپاه 

در آن ســهم دارد.
تصمیــم بــه ســرمایه گــذاری نیــاز بــه ثبــات طوالنــی مــدت دارد، 
ســرمایه گــذاران وضعیــت داخلی ایــران و اختــالف میــان جریانات 

سیاســی را دلیــل عــدم حضــور خــود در ایــن کشــور مــی داننــد.

|| ایــران و آلمــان بعــد از برجــام در چــه حــوزه هــای 
مــی تواننــد فعالیتهــای اقتصــادی را گســترش دهند؟
ــن  ــزات و ســاختمان همچنی ــات زیرســاختی، ســاخت تجهی امکان
ــه  ــوان همــکاری دوجانب ــی ت ــز م ــرژی نی ــه توریســم و ان در زمین

ــت. داش

ــام  ــته اع ــد روز گذش ــی چن ــان ط ــات آلم || مقام
کــرده انــد عــادی ســازی روابــط بــا ایــران منــوط به 
رســمیت شــناختن اســرائیل از ســوی ایــران اســت. 
ــت؟ ــان اس ــی در آلم ــه جناح ــع چ ــا موض ــن دقیق ای
تمــام نماینــدگان احــزاب مختلــف در پارلمــان بــه رســمیت 
ــد.  ــا آنهــا دانســته ان شــناختن اســرائیل را الزمــه روابــط عــادی ب
تاکنــون تمامــی احــزاب دولتــی نیــز همیــن سیاســت را داشــته و 

ــد. ــرده ان ــالم ک اع

ــروع  ــرائیل را مش ــران اس ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج || ب
ــه  ــران و آلمــان را چگون ــط ای ــده رواب ــد آین نمــی دان

ــد؟ ــی کنی ــی م ارزیاب
ــد  ــت. بای ــده اس ــرح نش ــح مط ــفاف و واض ــی ش ــوالتان خیل س
بطــور واضــح درخصــوص مرزبنــدی ایــن مســئله ســخن گفــت، 

ــا. ــت آنه ــا سیاس ــت ی موجودی
تــا زمانــی کــه ایران بــه هیــچ وجــه دولــت اســرائیل را به رســمیت 
نمــی شناســد، دلیلــی بــرای عــادی ســازی مناســبات میــان ایــران 
و آلمــان باقــی نمــی مانــد. براســاس دانســته هــای مــن نــه عقاید 
شــیعه، نــه فرهنــگ و اصــول مدنــی ایــران یهودســتیزی تاثیرگذار 
نیســتند، چــرا کــه در ایــران یهودیانــی زندگــی مــی کننــد کــه می 

خواهنــد در ایــن کشــور بمانند.
مســئوالن دولــت ایــران صرفــا حــق موجودیــت اســرائیلی هــا در 

بخــش هایــی از مرزهــای امــروزی را انــکار مــی کننــد.

شقایق المع زاده
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ایران در جهان

کارشناس مسائل منطقه معتقد است: باید وجود رقابت 
و  ایران  و مشارکت در روابط  به موازات همکاری  را 
پاکستان، به عنوان یک واقعیت پذیرفت و مانع از کشیده 
شدن این اختالفات در سطح کالن و استراتژیک شد.

روابط  سیاسی، تجاری و اقتصادی ایران و پاکستان از 
گذشته تا امروز در منطقه از اهمیت ویژه ای برخوردار 
بوده و به تازگی هم با مذاکراتی که بین مقام های سیاسی و 
اقتصادی دو کشور و سفر هیات تجاری پاکستان به ایران 
به منظور رفع موانع تجاری بین دو کشور و همچنین سفر 
»حسن روحانی« رئیس جمهور کشورمان به پاکستان، 

وارد فصل جدیدی شده است.
بونش«  رمضانی  »فرزاد  با  گفتگویی  راستا  این  در 
کارشناس مسائل منطقه انجام شده که در ادامه از نظر 

. د ر میگذ

|| »ممنــون حســین« رئیــس جمهــور پاکســتان 
ــران و  ــه ای ــرد ک ــام ک ــور اع ــن کش ــان ای در پارلم
پاکســتان روی روابــط اســتراتژیک 5 ســاله کار مــی 
کننــد. ایــران و پاکســتان در چــه زمینــه هایــی روابط 

ــد؟ ــتراتژیک دارن اس
ــوب  ــه جن ــر در منطق ــم و بازیگ ــور مه ــتان دو کش ــران و پاکس ای
ــت  ــترک و از موقعی ــای مش ــه دارای مرزه ــوده ک ــیا ب ــرب آس غ
راهبــردی خوبــی برخوردارنــد. در ایــن میــان در ســه دهــه گذشــته، 
عواملــی چــون ایدئولــوژی و مذهــب، قومیت گرایــی، افــراط گرایی 
ــد و  ــط هن ــوع رواب ــتان، ن ــوالت افغانس ــم، تح ــی و تروریس دین
ــاالت متحــده  ــا محوریــت کشــمیر و سیاســت های ای پاکســتان ب
ــم زده  ــتان را رق ــران و پاکس ــه ای ــط دو جانب ــواره رواب ــکا هم امری

ــت. اس
امــا ظرفیــت هــای گوناگــون امنیتــی، نظامــی- دفاعــی بــا تکیــه 
بــر بســترهای مشــترک بــرای توســعه روابــط مــی تواننــد در حوزه 
هایــی چــون امــن ســازی مرزهــای مشــترک و مبــارزه مشــترک 
ــرا چــون داعــش در  ــراط گ ــی و گــروه هــای اف ــا دهشــت افکن ب
منطقــه و… قــرار گیــرد. بایــد گفــت اختالفــات خــرد و تاکتیکی در 
روابــط همــه کشــورها موجــود اســت، بنابرایــن بایــد وجــود رقابــت 
ــه  ــه مــوازات همــکاری و مشــارکت در روابــط، ب و کشــمکش را ب
عنــوان یــک واقعیــت در گام نخســت پذیرفــت و مانــع از کشــیده 
شــدن ایــن اختالفــات و رقابت هــا بــه ســطح کالن و اســتراتژیک 
شــد. در ایــن بیــن هــر چنــد روابــط کنونــی دو کشــور را راهبــردی 
ــط اقتصــادی دو کشــور  ــا در ســال هــای گذشــته رواب ــم، ام بدانی
هیــچ گاه از ســطح مطلــوب برخــوردار نبــوده اســت بــا ایــن وجــود، 
ــوزه  ــردی در ح ــط راهب ــری رواب ــان پتانســیل شــکل گی ــی گم ب

ــاد وجــود دارد. هــای گوناگــون و صــورت خواســت اســالم آب

|| از یـک سـو شـاهد گرایش پاکسـتان در سیاسـت 
خارجـی بـه عربسـتان و ترکیـه و از دیگر سـو شـاهد 
روابـط پاکسـتان بـا ایـران هسـتیم و سـفر روحانـی 
رئیـس جمهور ایـران به پاکسـتان را نیز اخیرا شـاهد 
بودیـم. بـا درنظـر گرفتـن ایـن مـوارد بـه نظر شـما 

اسـتراتژی سیاسـت خارجـی پاکسـتان چیسـت؟
هنــد، ایــران و افغانســتان ســه کشــور همســایه پاکســتان 
ــود دو  ــذف ش ــه کشــور ح ــن س ــد از ای ــر هن ــد. اگ بشــمار می آین
کشــور مســلمان در همســایگی پاکســتان حضــور دارنــد. امــا بــه 
ــران دچــار  ــا افغانســتان و گاه ای ــط پاکســتان ب ســبب اینکــه رواب
تنش هایــی اســت و بــا در نظــر گرفتــن ایــن مطلــب کــه در ایــن 

بیــن هنــد کشــور دشــمن پاکســتان در منطقــه اســت، اســالم آباد 
مــی توانــد بــه تهــران بــه عنــوان دوســت نــگاه کنــد. امــا در ایــن 
ــا ایــران از اولویــت هــای اساســی سیاســت  وضعیــت مناســبات ب
خارجــی پاکســتان اســت. امــا ایــن اولویــت، الزامــا بــه معنــای عدم 
ورود پاکســتان، بــه عرصــه چالشــگری، رقابــت یــا حتــی تنــش، با 
ایــن دو همســایه نیســت. در نتیجــه ایفــای نقــش هــای چندگانــه 
ــی عربســتان ســعودی و گســترش راوبــط  ــه قــدرت مال اتــکای ب
ــه ای  ــن رویکردهــای سیاســت منطق ــه یکــی از مهمتری ــا ترکی ب

ــاد اســت. اســالم آب

|| دالیــل حضــور پاکســتان در رزمایــش ترکیــه 
موســوم بــه »افــس 2016« چیســت و اهــداف کلــی 

ــت؟ ــش چیس ــن رزمای ای
در دوران نویـن سیاسـت خارجـی ترکیـه و قـدرت نمایـی حـزب 
عدالـت و توسـعه در ترکیه، توجه اساسـی تـری به پاکسـتان انجام 
شـد و از سـال ۲009 نـگاه ترکیه به پاکسـتان بعـدی ژئوپلیتیک به 
خـود گرفـت. در ایـن راسـتا از یک سـو ترکیـه در تالش اسـت که 
ارتباطـات گسـترده ای بـا کشـورهایی چون پاکسـتان ایجـاد کند و 
در واقـع همکاریهـای امنیتی دو کشـور ترکیـه و پاکسـتان از دوران 
عضویت در سـنتو وجود داشـته اسـت، امـا در یک دهه اخیـر، توجه 
بـه همـکاری هـای امنیتـی و نظامی بعـد دیگـری به خـود گرفته 
اسـت. چنانچه گفتگـو های نظامی عالـی رتبه در سـال ۲00۲ میان 
سـتادهای مشـترک ارتش دو کشـور ایجاد شـده و نشست مشترک 

نیـز برگـزار گردید.
به عنـوان نمونه دو کشـور در حوزه همکاری دفاعـی و تبادل تجربه 
و اطالعـات در زمینـه تجهیـزات نظامـی، انجام رزمایش مشـترک 
نظامـی و تولیـدات دفاعی و ایجـاد همکاری نظامـی طوالنی مدت، 
افزایـش همـکاری نظامـی و مبـارزه بـا تروریسـم تـالش هایی را 
انجـام داده و در کنـار ایـن امـر، باید بـه صـادرات دفاعـی و نظامی 
ترکیـه بـه پاکسـتان هم توجـه کـرد. در این بیـن حضور دو کشـور 
در رزمایـش در اسـتان »ازمیر« در غـرب ترکیه در کنار کشـورهای 
آلمـان، آمریـکا، آذربایجـان، انگلیـس، قطـر، پاکسـتان، لهسـتان و 

عربسـتان غیـر قابـل پیش بینی نیسـت.
ــکا  ــو  و متحــدان آمری در واقــع جــدا از همــکاری در چارچــوب نات
ــد  ــش »رع ــوب رزمای ــکاری در چارچ ــابقه هم ــه س ــوان ب ــی ت م
ــا حضــور ۲0  کشــور از حامیــان منطقــه ای عربســتان  شــمال« ب
ســعودی و شــرکت »راحیل شــریف« فرمانــده کل ارتش پاکســتان 

ــی »افــس۲016« در دو  ــش نظام ــز رزمای ــون نی ــرد. اکن توجــه ک
مرحلــه در اســتانبول و ازمیــر ترکیــه مــی توانــد افزایــش همکاری 
ــا  ــالمی ب ــورهای اس ــم کش ــد تروریس ــالف ض ــوب ائت در چارچ
مشــارکت 35 کشــور و یــا حتــی تمریــن بــرای دخالــت نظامــی در 

بحــران هــای منطقــه نیــز متصــور گــردد.

|| در روزهـای اخیـر شـاهد بودیم کـه دو نفـر از وزرای 
دفـاع پیشـین پاکسـتان اعـام کردنـد کـه پـروژه 
»چابهـار« تهدیدی برای امنیت ملی پاکسـتان اسـت، 

نظـر شـما در ایـن خصوص چیسـت؟
در واقــع بخــش عمده یــی از وام هــای چیــن بــه پاکســتان صــرف 
ایجــاد تاسیســات بنــدری در »گــوادر« شــده اســت. در ایــن بیــن 
ــه  ــتان ب ــق پاکس ــی از طری ــچ راه ــه هی ــد ک ــا معتقدن ــدی ه هن
عنــوان دشــمن بــرای انتقــال کاالهــای هنــدی بــه افغانســتان و 
آســیای میانــه وجــود نــدارد و لــذا بــرای ســرمایه گــذاری در بنــدر 
چابهــار تــالش مــی کننــد. در ایــن بیــن هند بــه گســترش حضور 
خــود در افغانســتان و آســیای مرکــزی مــی اندیشــد و بندرچابهــار 
بــه کابــل و نقــاط شــمالی افغانســتان پیونــد خواهــد خــورد. هندی 
ــرب  ــی غ ــا ی ارتباط ــار و راه ه ــذاری در چابه ــرمایه گ ــا س ــا ب ه
ــرای  ــی ب ــوان پل ــه عن ــار ب ــتان از چابه ــی افغانس ــوب غرب و جن
دسترســی بــه آســیای میانــه بهــره مــی گیرنــد و از دو مانــع زمینی 

)پاکســتان یــا چیــن( گــذر مــی کننــد.
در واقــع آثــار و پیامدهــای اقتصــادی توافقنامــه ســه جانبــه چابهار 
چــون فعــال شــدن چابهار گزینــه جدیــدی را بــرای دیگر کشــورها 
چــون هنــد بــرای ورود مــواد خــام آســیای میانــه فراهــم، تســهیل 
روابــط بازرگانانــی افغانســتان بــا کشــورهای منطقــه و مســیر بهتر 
و ارزانتــر بــرای واردات و صــادرات کاالهــا نســبت بــه بنــدر کراچی 
ــار  ــد در افغانســتان در کن و افزایــش فرصــت ســرمایه گــذاری هن
ــه  ــه جانب ــه س ــک توافقنام ــی و ژئوپلتی ــای سیاس ــار و پیامده آث
ــه  ــه جانب ــط س ــزرگ در رواب ــی ب ــاز تحول ــون زمینه س ــار چ چابه
ــت شــرایط  ــش تثبی ــران و افغانســتان، افزای ــد ای ــه ای هن و منطق
ــی اســت کــه برخــی  سیاســی و امنیتــی در افغانســتان  و... در حال
در اســالم آبــاد اینگونــه فکــر کننــد کــه بنــدر چابهــار ایــران رقیبی 
بــرای بنــادر کراچــی و گــوادر پاکســتان باشــد و توافقنامــه چابهــار 
بــی گمــان دســتاوری راهبــردی بــر ضــد امنیــت ملــی پاکســتان 

دیــده شــود.

کارشناس مسائل منطقه:

توافقنامه چابهار تحولی بزرگ در روابط ایران، افغانستان و هند است
بنفشه  اسماعیلی
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»آلبرت بینیناچویلی« با اشاره به توصیه »هنری کسینجر« 
به کاخ سفید بر لزوم تغییر در سیاست های منطقه ای 
آمریکا و عربستان در قبال ایران بر لحاظ کردن جایگاه 

منطقه ای ایران تاکید کرد.
توافــق هســته ای بیــن ایــران و قــدرت هــای جهانــی موافقــان 
و مخالفانــی دارد. موافقــان یکــی از مهمترین دســتاوردهای این 
توافــق را پذیــرش نقــش و قــدرت منطقــه ای ایــران از ســوی 
قــدرت هــای بــزرگ بــه ویــژه آمریــکا مــی داننــد امــری کــه 
ــنتی  ــای س ــت رقب ــس رقاب ــدن ح ــه ش ــر انگیخت ــات ب موجب

ایــران در منطقــه شــده اســت.
مخالفــان هــم بــر ایــن باورنــد کــه چــون آمریــکا قابــل اعتماد 
ــه  ــه ب ــه مرحل ــن اســت ک ــکا ای ــی آمری نیســت و هــدف نهای
ــد  ــف کن ــران را متوق ــته ای ای ــه هس ــرفت برنام ــه پیش مرحل
ــران  ــه ای ــادی ک ــی زی ــه های ــه هزین ــه ب ــا توج ــر ب ــن ام و ای
ــاظ  ــم از لح ــی و ه ــدرت مل ــاظ ق ــم از لح ــده ه ــل ش متحم

ــع کشــور نیســت. ــه نف ــل ب ــن المل ــط بی رواب
ــته ای  ــق هس ــه تواف ــت ک ــن اس ــت ای ــز اهمی ــه حائ نکت
ــب  ــد در قال ــش از ح ــی بی ــای جهان ــدرت ه ــا ق ــران ب ای
ــن  ــود و ای ــی ش ــنجیده م ــکا« س ــران و آمری ــط ای »رواب
ــون  ــزوده اســت. چ ــیت موضــوع اف ــی و حساس ــر پیچیدگ ب
بحــث روابــط ایــران و آمریــکا خــود مملــو از خاطــرات تلــخ 
ــه  ــوط ب ــائل مرب ــی و مس ــای ایدئولوژیک ــی، تضاده تاریخ
سیاســت قــدرت اســت. گفتگــوی ایــران و آمریــکا در قالــب 
ــی  ــب نگران ــدود آن موج ــکل مح ــی در ش ــروه 5+1 حت گ
ــرائیل  ــم اس ــتان و رژی ــل عربس ــران مث ــب ای ــران رقی بازیگ
ــون  ــت. اکن ــده اس ــران ش ــش ای ــش نق ــان افزای و همزم
ــن اســت  ــل ای ــن المل ــط بی تصــور بســیاری در عرصــه رواب
ــکا تنهــا دو بازیگــر تأثیرگــذار در مســائل  ــران و آمری کــه ای

ــتند. ــه ای هس منطق
در گفتگــوی خبرگــزاری مهــر بــا دکتــر »آلبــرت بینیناچویلی« 
اســتاد دانشــگاه کلمبیــای نیویــورک بــه بررســی جایــگاه ایران 
در منطقــه بعــد از توافــق هســته ای پرداختــه ایــم کــه در زیــر 

مشــروح آن آمــده اســت.
ــا  ــر تدریــس در دانشــگاه کلمبی ــی عــالوه ب ــرت بینیناچویل آلب
ــگاه  ــه دانش ــیای میان ــاز و آس ــات قفق ــه مطالع ــت برنام ریاس

ــت. ــده دار اس ــز عه ــا را نی ــای ایتالی بولونی

ــه اختافاتــی کــه گفتــه مــی شــود  ــا توجــه ب || ب
بیــن آمریــکا و عربســتان بــر ســر ایــران بوجــود 
ــه اعتقــاد شــما جایــگاه ایــران در  آمــده اســت، ب
ــه از  ــت منطق ــن امنی ــش آن در تامی ــه و نق منطق

ــود؟ ــد ب ــه خواه ــده چ ــکا در آین ــدگاه آمری دی
بــا بازگشــت تدریجــی ایــران چــه بــه بازارهــای جهانــی و چــه 
ــا  ــه طبیعت ــی ک ــن الملل ــه ای و بی ــه عرصــه سیاســی منطق ب
ــوان یــک قــدرت منطقــه ای اســت،  ــه عن ــران ب هــم حــق ای
چــه آمریــکا و چــه عربســتان بایــد تغییراتــی در سیاســت هــا و 

ــا ایــران لحــاظ کننــد. برخوردهــای خودشــان ب
ــع  ــر نفــت و مناب ــرل ب ــارس کنت ــج ف ــکا در خلی ــع آمری مناف
نفتــی اســت. در بررســی هــای امــروز ایــاالت متحــده 
ــا  ــی ه ــن بررس ــج ای ــارس نتای ــج ف ــی خلی ــم امنیت از نظ
ــر  ــا وجــود اینکــه اکث ــی ب ــران اســت حت ــع ای ــه نف بســیار ب
ــد  ــی دارن ــا، مواضــع ضــد ایران ــن بررســی ه تحلیلگــران ای
ولــی آنهــا برخــورد واقــع بینانــه ای هــم دارنــد. امــروز ایــران 
ــرپا ایســتاده اســت.  ــه س ــه ای اســت ک ــدرت منطق ــک ق ی

ــای  ــول از آق ــل ق ــک نق ــران ی ــت ای ــد در اهمی ــازه بدهی اج
ــم او را  ــی توان ــن نم ــه م ــه ک ــود اینک ــا وج ــینجر« ب »کیس
ــه  ــینجر ک ــای کس ــرم. آق ــکار بب ــم، ب ــران بدان ــدار ای طرف
هیــچ کــس شــکی در توانایــی فکــری و تحلیلــی وی نــدارد 
در آخریــن کتــاب خــود مــی گویــد: ایــران تنهــا قدرتــی در 
ــوده  ــه اســت کــه دارای وجــود پیوســته تاریخــی ب خاورمیان

ــت. اس
 جملــه آقــای کســینجر خــود بــه خــود بیانگــر ایــن اســت کــه 
وی بــه کاخ ســفید تجویــز مــی کنــد تــا نقــش ایــران در منطقه 
ــک  ــا ی ــه طبیعت ــت ک ــوری اس ــران کش ــرد. ای ــده نگی را نادی
ــم  ــال تصمی ــا در ح ــکا تدریج ــت. آمری ــه اس ــدرت در منطق ق
ــتونی  ــم دو س ــه نظ ــه ب ــت ک ــوص  اس ــن خص ــری در ای گی
ــه نیکســون و کســینجر  ــردد همــان سیاســتی ک گذشــته برگ
بــرای خلیــج فــارس تجویــز کردنــد. امــری کــه مــی توانــد بــه 
عــادی ســازی روابــط ایــران و آمریــکا در مســایل منطقــه ای 

ــد. کمــک کن
ــارس از  ــج ف ــرای خلی ــد ب ــی جدی ــم امنیت ــک نظ ــاری ی معم
اولویــت هــای سیاســت خارجــی ایــران اســت و ایــران همــواره 
بطــور ســنتی خواســتار ایــن بــوده اســت کــه ثبــات و امنیــت 
منطقــه توســط کشــورهای منطقــه تامیــن شــود و کشــورهای 
غیــر منطقــه ای نبایــد نقــش مســتقیم در امنیت منطقه داشــته 
ــکا  ــور آمری ــرای حض ــی ب ــتی جای ــن سیاس ــه چنی ــند ک باش

ــود. نگذاشــته ب
ــی کــه  ــران در گذشــته زمان ــاد مــن ایــن سیاســت ای ــه اعتق ب
ــه  ــل توجی ــود قاب ــدی ب ــاد و ج ــکا ح ــران و آمری ــی ای رویاروی
بــود ولــی حــاال در فضــای بعــد از برجــام و چرخــش سیاســت 
آمریــکا بــه آســیا شــاید بتــوان بازگشــت کشــورهای غیرمنطقه 
ی بــه نظــم امنیتــی منطقــه را بررســی کــرد بــه ویــژه اینکــه 
ــه در  ــه ای در منطق ــای فرامنطق ــور قدرته ــاهد حض ــروز ش ام
ــوریه  ــیه در س ــور روس ــل حض ــتیم مث ــر هس ــای اخی ــال ه س
در بخــش مدیترانــه ای خاورمیانــه. لــذا برخــی اســتدالل مــی 
کننــد کــه مــی تــوان حداقــل شــاهد همــکاری هــای محــدود 

ــود. ــکا در امنیــت خلیــج فــارس ب ــران و آمری ای

ــرژی در 50  ــت ان ــن اهمی ــت رفت ــا از دس ــا ب || آی
ــارس  ــج ف ــت خلی ــئله امنی ــاز مس ــده ب ــال آین س

ــت؟ ــد داش ــت خواه ــکا اولوی ــرای آمری ب
ــای  ــراورده ه ــت و ف ــه نف ــتم ک ــق نیس ــما مواف ــا ش ــن ب م

ــال در  ــد داد. مث ــت خواه ــود را از دس ــت خ ــی اهمی هیدروکربن
چنــد ســال گذشــته همیــن ارزش فــراورده هــای پتروشــیمی 
ایــران در نتیجــه سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی بــه حــدود 
ــش  ــارد دالر( افزای ــه 1۸ میلی ــارد دالر ب ــک میلی ــر)از ی ۲0 براب
یافتــه اســت و نحــوه اســتفاده از انــرژی نیــز معقوالنــه تر شــده 

ــران اســت. ــرژی ای ــود سیاســت هــای ان کــه بیانگــر بهب
ــه  ــران ب ــت ای ــادرات نف ــم ص ــخت تحری ــای س ــال ه در س
کمتــر از یــک میلیــون بشــکه در روز رســید ولــی ایــن کاهــش 
نتوانســت بــه یــک فاجعــه اقتصــادی بــرای ایــران تبدیل شــود 
چــون دیگــر بخــش هــا رشــد هنگفتــی کــرد و مشــاغل زیادی 
ــران  ــیاری از تحلیلگ ــکا بس ــرد. در آمری ــاد ک ــران ایج را در ای
اقتصــادی، سیاســت اقتصــاد مقاومتــی ایــران را بســیار جــدی 
ــی  ــی م ــران تلق ــرای ای ــت ب ــک موفقی ــد و آن را ی ــه ان گرفت
ــر از  ــیار بهت ــه بس ــن زمین ــران در ای ــای ای ــت ه ــد. سیاس کنن

ــوده اســت. دیگــر کشــورهای منطقــه مثــال عربســتان ب
خوشــبختانه روابــط کشــورها در عرصــه روابــط بیــن الملــل 
چیــز دائمــی نیســت و قابــل تغییــر اســت از جملــه در روابــط 
ایــران و عربســتان. ممکــن اســت ایــران روزی صادرکننــده 
ــد کــه از ایــن  ــه عربســتان بشــود. دالیلــی وجــود دارن گاز ب
ــن  ــی از ای ــه های ــال نمون ــد مث ــی کنن ــت م ــن حمای ــده م ای
قبیــل داریــم در ایــن اواخــر ایــران قراردادهایــی را بــا 
ــت-  ــت اس ــدگان نف ــن صادرکنن ــه از بزرگتری ــراق- ک ع
ــود و  ــن کشــور امضــا کــرده ب ــه ای ــرای صــادرات نفــت ب ب
همینطــور در ایــن خصــوص مذاکراتــی بــا کویــت در جریــان 
ــت میانجــی  ــن مســئله مهمــی اســت معمــوال کوی ــود. ای ب
ــوده اســت و از طرفــی عربســتان  ــران و عربســتان ب بیــن ای
نیــاز زیــادی بــه گاز دارد زیــرا اکثریــت گاز عربســتان همــراه 

نفــت اســت کــه هــدر مــی رود.

ــات  ــن و اختاف ــرق اوکرای ــوالت ش ــد از تح || بع
اروپــا و روســیه، یکــی از منابــع جایگزیــن انــرژی 
ــما  ــر ش ــه نظ ــد. ب ــران باش ــد ای ــی توان ــا م اروپ
ــن  ــران ای ــی ای ــی و سیاس ــاظ فن ــه لح ــدر ب چق

امــکان را دارد؟
حجــم صــادرات گاز روســیه بــه اروپــا حــدود 70 میلیــارد متــر 
مکعــب در ســال اســت و تولیــد گاز روســیه 600 میلیــارد متــر 
ــر  ــارد مت ــران ۲00 میلی ــدات ای ــب اســت در حالیکــه تولی مکع
مکعــب اســت. نقطــه ضعــف ایــران در بخــش گاز ایــن اســت 
کــه مصــرف داخلــی اش باالســت و تولیــد بــاالی ایــن کشــور 
مجــال صــادر شــدن نمــی یابــد. ایــران هنــوز یــک صادرکننده 
جــدی گاز در جهــان نیســت. مضــاف بــر اینکــه از نظر سیاســی 
هــم طــرح چنیــن مســائلی بــرای ایــران و در خصــوص 

روابطــش بــا روســیه ممکــن اســت غیرســازنده باشــد.

|| آیــا مــی تــوان بیــن حضــور روســیه در منطقــه 
ــل  ــرژی در منطقــه ارتباطــی قائ و رقابــت هــای ان

ــود؟ ب
روســیه بطــور کلــی خطرهایــی را از دور بــودن از پــروژه هــای 
خــط و گازی کــه از ترکیــه مــی گذرنــد بــرای خودش احســاس 
مــی کنــد و بــه خاطــر همیــن اســت کــه ایــن روزهــا شــاهد 
ــه نوعــی خواســتار  ــب مســکو هســتیم کــه ب ســخنانی از جان
بهبــود روابــط بــا ترکیــه اســت. زیــرا روســیه خواســتار تقویــت 
موضــع خــود در ترکیــه بــرای کنتــرل منابــع احتمالــی جدیــد 

ــرژی تامیــن کننــده اروپاســت. ان
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توافقنامه سـه جانبه توسـعه بندر چابهـار در هفته 
جـاری با حضور سـران ایران،افغانسـتان و هند در 

تهران بـه امضا می رسـد.
پـس از آنکـه انگلیسـیها در سـال 1947 از شـبه 
قـاره رخت بربسـتند و هندوسـتان بزرگ تقسـیم 
شـد و از دل آن دو کشـور پاکسـتان و بنـگالدش 
بوجـود آمدنـد، رقابتـی بیـن هنـد بـا چیـن و 
پاکسـتان در منطقه شـکل گرفت. منطقه کشمیر 
یکـی از موضوعاتـی بـود که هنـد و پاکسـتان تا 
کنـون نتوانسـته انـد در مـورد آن تصمیمی مهم 
اتخـاذ کننـد. عـالوه بـر رقابـت تسـلیحاتی هند 
و پاکسـتان کـه امنیـت منطقـه جنـوب آسـیا را 
بـا خطـری جـدی مواجه کـرده اسـت مـی تواند 
بـه رقابـت هـای ایـن دو کشـور در عرصـه های 
تجـاری و اقتصـادی نیـز اشـاره کـرد که بـا ورود 
چیـن بـه عرصـه رقابت جهانی شـکل و سـاختار 

جدیـدی بخـود گرفته اسـت.
پـس از آنکه »شـی جیـن پینگ« رئیـس جمهور 
چیـن بـه اسـالم آبـاد سـفر کـرد طـرح پـروژه 
کریـدور اقتصـادی چین و پاکسـتان رقـم خورد و 
شـی جین پینگ بـرای این پـروژه اسـتراتژیک و 
منطقـه ای که شـهر کاشـغر در چیـن را بـه بندر 
»گـوادر« در پاکسـتان متصـل می کند بـا بودجه 
ای بـه ارزش 64 میلیـارد دالری در نظـر گرفـت. 
هـدف و غایت چیـن از ایـن طرح بـزرگ منطقه 
ای در حقیقـت دسترسـی بـه بـازار کشـورهای 
آسـیای میانـه و در نهایت ترانزیـت کاال از طریق 

پاکسـتان به آسـیای میانه اسـت.
کریـدور اقتصـادی چین به بنـدر گـوادر از منطقه 
کشـمیر در پاکسـتان عبور مـی کنـد و در نهایت 
بـه ایالـت محـروم بلوچسـتان و بنـدر گـوادر در 
پاکسـتان مـی رسـد. پکـن بـرای طـرح توسـعه 
بنـدر گـوادر با اسـالم آباد به توافق رسـیده اسـت 
و مقامـات پاکسـتانی 9۲3 هکتار زمیـن در حومه 
بنـدر گـوادر را به مـدت 43 سـال در اختیـار چین 
قـرار داده اسـت. فاصلـه تقریبـی بنـدر گـوادر تـا 
بنـدر کراچـی 74 کیلومتـر اسـت. ایـن کریدوری 
اقتصـادی چـون از منطقـه کشـمیر در پاکسـتان 
گذشـته و در نهایـت بـه گـوادر و شـاید زمانی به 
بنـدر چابهـار منتهی شـود باعث نگرانـی مقامات 

و دولـت هند شـده اسـت.
تالشـهای چین برای رسـیدن به بازار کشورهای 
آسـیای میانـه هنـد را نگـران کـرده اسـت و این 
کشـور را بر آن داشـت که از طریـق اقیانوس هند 
بـه بندر چابهـار در ایـران دسترسـی پیدا کـرده و 
از طریـق چابهـار بـه افغانسـتان متصـل شـود. 
توافقنامـه سـه جانبـه ایـران، هنـد و افغانسـتان 
در مـاه گذشـته با سـفر »سوشـما سـوراج« وزیر 
امـور خارجـه هند بـه تهـران نهایی شـده اسـت 
و بـا سـفر »نارنـدرا مـودی« نخسـت وزیـر ایـن 
کشـور در روزهـای آینـده به امضـا می رسـد. در 
ایـن راسـتا، هـم از سـوی ایـران و هـم از سـوی 
هنـد سـرمایه گذاری  هـای چشـمگیری صـورت 
گرفتـه و تهـران راه ترانزیتـی میـان چابهـار و 
زاهـدان را راه انـدازی کـرده اسـت. دهلـی نیـز با 
بزرگـراه  دالری  میلیـون   100 سـرمایه گذاری 
۲۲0 کیلومتـری زرنـج – دل آرام را بـه پایـان 
رسـاند و این بزرگـراه ایران را به افغانسـتان وصل 

می کنـد.
مسافت کریدور اقتصادی چین و پاکستان از کاشغر 
تا بندر گوارد 3000 کیلو متر بوده و تامین امنیت 
ارتش  است.  حیاتی  کشور  دو  برای  منطقه  این 
پاکستان در صدد است با همکاری چین امنیت 
کریدور مشترک اقتصادی را تامین کند که این خود 
نیاز به تامین نیروی نظامی و از سویی تامین بودجه 
هنگفتی دارد و به نظر می رسد پاکستان نمی تواند 
به آسانی گروه طالبان را به پای میز مذاکره کشانده 
مذاکرات صلح در افغانستان را پیش ببرد. در این 
میان نکته ای که حائز اهمیت می باشد این است 
که هند برای حضور پررنگتر خود در افغانستان 
برنامه ای بلند مدت و حساب شده را برنامه ریزی 
از آن جمله می توان به ساخت  کرده است که 
ساختمان مجلس افغانستان بدست هند که در سال 
گذشته میالدی با سفر »نارندرا مودی« نخست 
وزیر هند به بهره برداری رسید، ساخت سد دوستی 
هند- افغانستان موسوم به »سد سلما« که هفته 
آینده با سفر دوباره نارندرا مودی به این کشور به 
بهره برداری خواهد رسید و مسئولیت های اجرایی 
آن به وزارت نیروی افغانستان محول خواهد شد، 

اشاره کرد.
هند با هدف توسعه و گسترش روابط دیپلماتیک، 
تجاری و اقتصادی کنسولگریهای خود در والیات 
افغانستان افزایش داده است. اما در این میان هند با 
همکاری ایران و افغانستان با توسعه بندر چابهار و 
متصل کردن این بندر مهم تجاری به افغانستان 
قصد دارد به کشورهای آسیای میانه دسترسی پیدا 
کرده تولیدات خود را به این کشورها صادر کند. 
همانگونه که اشاره شد چین نیز به عنوان یکی 
از قدرتهای آسیای شرقی با اندیشه احیای جاده 
ابریشم پا به عرصه رقابت با هند گذاشته است و از 
طریق بندر »گوادر« در پاکستان قصد وارد شدن به 

حوزه کشورهای آسیای میانه را دارد.
از جمله عواملی کـه در برقراری شـاهراه ارتباطی 
و تجـاری در یـک منطقه اهمیـت ویـژه ای دارد 
ای  منطقـه  تعامـالت  و  ارتباطـات  چگونگـی 
کشورهاسـت. پاکسـتان یکی از شـرکای منطقه 
ای چیـن بشـمار مـی رود امـا پاکسـتان در مـرز 
خـود با افغانسـتان دچـار تنـش و درگیری اسـت 
و نمـی تواند به راحتی با افغانسـتان ارتبـاط مداوم 
داشـته باشـد در ایـن میـان ایـران تنها کشـوری 
اسـت کـه از لحـاظ بعـد مسـافت بـه پاکسـتان 

نزدیکتـر بـوده و بـه بنـد راهبـردی »گـوادر« 
نزدیکتـر اسـت. در ماههـای اخیـر تنـش هـای 
جدیـدی بیـن کابل و اسـالم آبـاد وجود داشـته و 
»اشـرف غنی« رئیـس جمهور افغانسـتان پس از 
انفجار تروریسـتی کابـل که در آن 64 نفر کشـته 
و 347 نفر نیز زخمی شـدند، پاکسـتان را مسـئول 
حمایـت از گـروه تروریسـتی »شـبکه حقانـی« 
دانسـته و از اسـالم آبـاد خواسـته اسـت در مبارزه 
بـا تروریسـم مسـئوالنه عمـل کند. اشـرف غنی 
تهدیـد کـرده بود اگـر پاکسـتان به تعهـدات خود 
در مذاکـرات صلح افغانسـتان عمل نکنـد و گروه 
طالبـان را به پـای میز مذاکره نکشـاند از اسـالم 
آبـاد بـه سـازمان ملل شـکایت مـی کنـد. روابط 
دیپلماتیک دو کشـور رو به تیرگی گذاشـته و این 
می تواند بـه روابط دو کشـور خدشـاتی وارد کند.
بـا توجه بـه مواردی کـه در باال به آن اشـاره شـد 
چین در سـاخت و عملی کردن کریـدور اقتصادی 
خـود بـا پاکسـتان بـا مانعـی بـه نـام »طالبـان« 
روبروسـت و در تـالش اسـت گـروه طالبـان را 
بـه میـز مذاکـره نزدیکتر کند امـا از سـویی دیگر 
آمریـکا با حضور نظامـی خود در افغانسـتان گروه 
طالبـان را مورد حمـالت هوایی قـرار داده بیش از 
پیش خشـم این گـروه را بر انگیخته اسـت. گروه 
طالبان بـا حضور نیروهای ناتو در افغانسـتان نمی 
توانـد بـا دولت افغانسـتان بـه نتیجـه مطلوبی در 

مذاکـرات دسـت یابد.
بـه نظر مـی رسـد هنـد از شـانس بهتـری برای 
نفـوذ در افغانسـتان و دسترسـی بـه کشـورهای 
آسـیای میانـه برخـوردار اسـت. از جملـه پـروژه 
هایـی که هند با مشـارکت افغانسـتان، پاکسـتان 
و ترکمنسـتان در حـال پیشـبرد آن اسـت پـروژه 
گاز رسـانی »تاپی« اسـت که گاز ترکمنسـتان را 
از طریـق افغانسـتان و پاکسـتان بـه هنـد منتقل 
مـی کنـد و از سـویی دیگـر هند بـا توسـعه بندر 
چابهـار در ایـران از طریـق اقیانـوس هنـد بـه 
کشـورهای آسـیای میانـه و قفقاز دسترسـی می 
کند کـه هم از جهت بعد مسـافت و هـم از جهت 
امنیت دارای شـرایط مناسـبتری نسـبت به پروژه 
کردیـدور اقتصادی چین و پاکسـتان اسـت و این 
نگرانیهـای اسـالم آبـاد و پکـن را افزایـش داده 
اسـت تـا جایی کـه »نواز شـریف« نخسـت وزیر 
پاکسـتان چنـدی پیش اعـالم کرد که کشـورش 
قصـد دارد ایـران را نیـز وارد کریـدور اقتصـادی 

مشـترک خـود بـا چیـن کند.
سـرعت اجرایـی شـدن پـروژه بنـدر چابهـار در 
مقابـل کریدور اقتصادی چین و پاکسـتان بیشـتر 
اسـت. نارنـدرا مـودی و اشـرف غنی فردا با سـفر 
بـه تهـران توافقنامه سـه جانبه طرح توسـعه بندر 
چابهـار و وصل شـدن این بنـدر مهم تجـاری به 
هـرات افغانسـتان را امضا مـی کننـد. دولت هند 
از سـرمایه گـذاری ۲00 میلیـون دالری در بنـدر 
چابهار سـخن گفته اسـت و ایـن نکته در رسـانه 
هـای پاکسـتان انعـکاس زیـادی داشـته اسـت 
تا جایـی کـه کارشناسـان مسـایل اقتصـادی در 
پاکسـتان بـر ایـن باورنـد که دولـت نواز شـریف 
در سیاسـت منطقـه ای خـود عملکـرد خوبـی 
نداشـته اسـت و دسـت هند را در ارتباط با ایران و 

افغانسـتان باز گذاشـته اسـت.
اسـالم آبـاد از نفوذ روز افـزون هند در افغانسـتان 
نگـران  بـه نظـر مـی رسـد و حاضـر نیسـت بـه 
برقـراری صلح و ثبـات در افغانسـتان کمک کند. 
برقـراری صلـح در افغانسـتان بـه معنـای فراهم 
کردن بسـتر مناسـب بـرای انجـام فعالیـت های 
هنـد در ایـن کشـور کـه بـه مـذاق پاکسـتانیها 
خـوش نیامـده و می تـوان گفت ارتش پاکسـتان 
چندان تمایلی بـه ادامه مذاکرات صلح و رسـیدن 
اوضـاع  نـدارد.  منطقـه  در  پایـدار  بـه صلحـی 
پرآشـوب افغانسـتان تـا حـدی پیش رفته اسـت 
کـه آمریکا نیـز بـرای نـا آرام کـردن این کشـور 
دسـت بکار شـده و در جدیدتریـن اقـدام »باراک 
اوبامـا« رئیـس جمهـور آمریـکا دسـتور حملـه 
و کشـتن »مـال اختـر منصـور« رهبـر طالبـان 
را صـادر کـرده اسـت. پنتاگـون نیـز در خبـری 
اعـالم کـرده اسـت بـا حملـه هوایـی بـه منطقه 
»زابـل« در افغانسـتان تعـدادی از رهبـران ارشـد 
طالبـان از جمله مال اختر منصور را کشـته اسـت 
امـا سـخنگوی طالبان کشـته شـدن مـال اختر را 
تایید نکـرده اسـت. آمریـکا بدنبال جـوازی برای 
حضـور نیروهای نظامی خود در افغانسـتان اسـت 
و هرزگاهی بـا انجام عملیاتی نظامـی جو امنیتی 
در این کشـور را متشـنج کرده باعث خشم بیشتر 

طالبـان می شـود.
بـا تمامـی ایـن اوصـاف برخـی کارشناسـان بـر 
ایـن باورند  کریـدور اقتصـادی چین و پاکسـتان 
نـه تنهـا در مقابـل پـروژه چابهـار و یـا بالعکـس 
نیسـت بلکـه در صورتـی کـه ایـن دو پـروژه بـه 
هم متصـل شـوند، می توانـد تکمیل کننـده هم 
و همچنیـن راه جدیـد ابریشـم را بـرای توسـعه 
مناسـبات کشـورهای منطقه بوجود آورنـد. پروژه 
مذکـور عـالوه بـر حمـل و نقـل، از لولـه انتقـال 
انـرژی برخوردار اسـت که کشـور پاکسـتان فاقد 
این مزیت اسـت و برای تامین انـرژی به جمهوری 
اسـالمی ایران نیازمند اسـت کـه پـروژه »آی پی« 
می توانـد این نیـاز را بـرآورده سـازد و از طرفی بندر 
گـوادر هم اکنون به علـت نزدیکـی و روابط تجاری 
بـا بنـدر چابهـار و تجـارت فـی مابیـن دو کشـور 
بصورت فعـال در منطقه، ارتبـاط اسـتراتژیک دارد. 
اخیـراً طـرح اتوبـوس دریایـی بیـن دو کشـور به 
منظور انتقال زائرین پاکسـتانی بـه ایران عملیاتی 
شـده اسـت کـه بهتریـن گزینـه بـرای توسـعه 

مناسـبات دو کشـور ارزیابـی مـی گردد.

علی کاوسی نژاداهمیت استراتژیک بندر چابهار در رقابت منطقه ای چین و هند
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نــوآم چامســکی نظریــه پــرداز برجســته آمریکایــی بــا اشــاره بــه 
اینکــه عربســتان بــه گروههــای تروریســتی کمــک مالــی مــی 
کنــد گفــت: ایدئولــوژی وهابیــت از دالیــل کانــون افــراط گرایــی 

بودن ســعودی اســت.
»نــوام چامســکی« اندیشــمند معــروف آمریکایــی و اســتاد 
ــبکه  ــا ش ــی ب بازنشســته دانشــگاه MIT در گفتگــوی تلویزیون
»دموکراســی اکنــون« آمریــکا، از عربســتان ســعودی بــه عنــوان 
مرکــز افــراط گرایــی در جهــان یــاد کــرده بــود و اظهــار داشــته 
ــه حمایــت از جنــگ در ســوریه و یمــن  ــود کــه ایــن کشــور ب ب

ــی دهد. ــه م ادام
وی در ایــن گفتگــو تصریــح کــرده بــود کــه عربســتان نــه تنهــا 
تروریســت هــا را حمایــت مــی کنــد بلکــه مســاجد، روحانیــون، 
مــدارس و حــوزه هــای دینــی آنهــا ایــن دیــدگاه هــای افراطــی 
را در تمــام مناطــق تحــت نفــوذ عربســتان گســترش مــی دهنــد.

چامســکی در خصــوص شــواهد و قراینــی کــه مطابــق آن 
ــت: در  ــت گف ــان اس ــی در جه ــراط گرای ــز اف ــتان مرک عربس

خصــوص ایــن موضــوع شــواهد زیــادی وجــود دارد.
اســتاد دانشــگاه MIT افــزود: ادبیــات گســترده ای دربــاره 

تالشــهای عربســتان در خصــوص گســترش و اشــاعه دکتریــن 
ــود دارد. ــلفی وج وهابیت-س

ــای تروریســتی کمــک  ــه گروهه ــرد: عربســتان ب ــد ک وی تأکی
مالــی مــی کنــد و در ایــن خصــوص ادبیــات فــراوان و گســترده 

ــود دارد. ای وج
ــان  ــه چــه نســبتی می ــن موضــوع ک چامســکی در خصــوص ای
افــراط گرایــی کــه عربســتان طالیــه دار آن اســت بــا ایدئولــوژی 
ــه  ــاً اینک ــه اساس ــرد: بل ــح ک ــز تصری ــود دارد نی ــت وج وهابی
ــت  ــوژی وهابی ــا ایدئول ــی اســت ب ــراط گرای ــز اف عربســتان مرک

ــاط دارد. ارتب
ــوژی  ــن ایدئول ــع ای ــزود: در واق ــدرن اف ــی م ــذار زبانشناس بنیانگ
باعــث شــده تــا عربســتان مرکــز افــراط گرایــی در جهــان باشــد.

وی تصریــح کــرد: عــالوه بــر اینکــه نســبتی میــان افــراط گرایی 
ــراط  ــه اشــاعه ایــن اف ــوژی وهابیــت وجــود دارد در زمین و ایدئول
گرایــی بایــد ثــروت ایــن کشــور و تبلیغــات مذهبــی و فرهنــگ 

میســیونری حاکــم بــر آن را نیــز اضافــه کــرد.
ــا وجــود اینکــه عربســتان  چامســکی در خصــوص اینکــه چــرا ب
ــی  ــی کشــورهای غرب ــراط گرایــی در جهــان اســت ول مرکــز اف
ــرال  ــهای لیب ــت از ارزش ــی حفاظ ــه مدع ــکا ک ــه آمری و از جمل
چــه در درون مرزهــای ســرزمینی خــود و چــه بیــرون آن 
هســتند از ایــن کشــور حمایــت مــی کننــد گفــت: دلیــل حمایــت 
کشــورهای غربــی و آمریــکا از عربســتان ایــن اســت کــه اساســًا 
ادعــای حفاظــت از ارزشــهای لیبــرال توســط ایــن کشــورها یــک 

ریــاکاری و فریــب اســت.

جواد حیران نیا

چامسکی در گفتگو با مهر:

وهابیت سعودی عامل تروریسم است/ عربستان حامی مالی تروریستها

رئیس نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در سوریه 
گفت: سوریه یکی از کشورهایی است که انجام کار 

بشردوستانه در آن پرچالش است.
بین   کمیته  نمایندگی  رئیس  گاسر«  »ماریان  خانم 
المللی صلیب سرخ در سوریه در گفتگو با خبرنگار مهر 
به بررسی وضعیت امدادرسانی در سوریه از سوی کمیته 
بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر پرداخته است که 

مشروح آن در ادامه از نظر می گذرد.

|| در ابتــدا کمــی دربــاره تجربــه کار بــا کمیتــه بیــن  
ــان  ــه  ای  ت ــوابق حرف ــرخ و س ــب س ــی صلی الملل

ــد. بگویی
مــن بیــش از ۲5 ســال اســت که بــا کمیتــه بیــن  المللــی صلیب 
ــوده  ام؛  ــادی ب ــق زی ــدت در مناط ــن م ــم. در ای ــرخ کار می کن س
عمدتــاً در خاورمیانــه و آفریقــا. از ســال ۲009 در ســوریه هســتم؛ 
از زمانــی کــه هنــوز هیــچ درگیــری  ای در ســوریه وجود نداشــت 
ــال اول،  ــا در دو س ــردم. م ــاز ک ــور آغ ــن کش ــم را در ای مأموریت
یــک نمایندگــي کوچــک غیرعملیاتــي داشــتیم کــه بیش ــتر بــر 
ــوالن  ــغالی ج ــای اش ــه بلندی ه ــوط ب ــتانه مرب ــائل بشردوس مس
متمرکــز بودیــم. در آن جــا نقــش یک میانجــی بشردوســت و بی-

طــرف را میــان ســوریه و اســرائیل ایفــا مــی  کردیــم تــا بــه مردم 
جــوالن کمــک کنیــم کــه بــه ســوریه بیاینــد. اوضــاع بــر همین 
ــون،  ــد؛ و اکن ــاز ش ــا آغ ــه درگیری ه ــی ک ــا زمان ــود ت ــوال ب من
متأســفانه خشــونت ها ادامــه دارد و درگیری هــا وارد ششــمین ســال 

خــود شــده  اســت.

ســازمان های  کارکنــان  بــراي  واقعــاً  آیــا   ||
بشردوســتانه میســر اســت تــا کار خــود را در 
ــام  ــتی انج ــه  درس ــوریه ب ــی س ــت کنون وضعی
دهنــد؟ آیــا کمیتــه بیــن   المللــی صلیــب ســرخ مــی  
توانــد براســاس اصــول خــود )بی طرفــی، اســتقال، 
ــد؟ ــوریه کار کن ــتانه( در س ــی، کار بشردوس بی غرض

اصــل مهــم بشردوســتانه مــا کمــک  رســانی بــه مــردم اســت، 
ــرل  ــت کنت ــق تح ــه در مناط ــند؛ چ ــه باش ــی ک ــر کجای در ه

دولــت، یــا در مناطــق تحــت کنتــرل نیروهــای مســلح مخالــف 
ــوریه. ــر س در سراس

پــس از شــش ســال درگیــری در ســوریه، بیــش از 1۲ میلیــون 
نفــر بــه شــدت نیازمنــد کمک هــای بشردوســتانه هســتند 
ــل  ــر در داخ ــون نف ــش از ۸ میلی ــه بی ــی اســت ک ــن در حال و ای
ایــن کشــور آواره شــده  انــد. ایــن اعــداد و ارقــام بــزرگ در پــِس 
ایــن مهــم قــرار دارنــد کــه پشــت تمــام خطــوط مقــدِم درگیری 
انســان هایی هســتند کــه روی کمک هــای بشردوســتانه مــا 

رئیس نمایندگی صلیب سرخ در سوریه:
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خاورمیانه و شمال آفریقا

ــد. ــی  کنن حســاب م
واقعــاً تأســف بار اســت کــه امــروزه در ســوریه مــی  بینیــم آوارگان 
در چادرهــا، ســاختمان های نیمــه  کاره یــا مدرســه  هــا زندگــی می  
کننــد؛ غیرنظامیانــی کــه تنهــا بــه ایــن دلیــل آســیب دیــده  انــد 
ــده؛  ــری داده نش ــه درگی ــز از منطق ــت گری ــا فرص ــه آن ه ــه ب ک
بیمارســتان هایی کــه کارشــان بازگردانــدن ســالمت بــه انســان-

ــد؛ و یــا  هــا اســت بــه شــدت آســیب  دیــده یــا ویــران شــده  ان
ــه  ــای اولی ــه نیازه ــد ب ــی  توانن ــه نم ــانی ک ــاخت های  آبرس زیرس
هــزاران نفــر پاســخ دهنــد. بــه هرطــرف کــه نــگاه کنید، شــاهد 
درد و رنــج  زیــاد و نیازهــای بــزرگ بشردوســتانه هســتید. مــا باید 
بــه ایــن مــردم کمــک کنیــم، هــر کســی کــه باشــند؛ زن، مــرد 

ــودک. و ک
ــرل  ــت کنت ــق تح ــتر در مناط ــق، بیش  ــن مناط ــی از ای در بعض
ــا  ــه ی ــل الفوع ــی مث ــن در مناطق ــف، و هم چنی ــای مخال نیروه
کفریــا، دسترســی بــه مــردم نیازمنــد کمــاکان بــرای مــا یــک 
ــهای  ــه تالش  ــا ب ــت ت ــود الزم اس ــن وج ــا ای ــت. ب ــش اس چال
ــر  ــول ه ــگ و در ط ــر جن ــه در ه ــم چراک ــه دهی ــان ادام خودم
درگیــری غیرنظامیانــی هــم هســتند کــه در آن مناطــق زندگــی 
می کننــد و از ایــن شــرایط بــه شــدت رنــج مــی  برنــد. ایــن درد و 
رنج هــا بــه ویــژه در مناطــق تحــت محاصــره و دور از دســترس 
ــای  ــه کمک ه ــن مناطــق ب ــردم در ای ــتر م شــدیدتر اســت. بیش 
بشردوســتانه، خدمــات درمانــی مناســب و تغذیــه متناســب یــا به 
ــالش  ــا تمــام ت ــد. م ــا اصــاًل ندارن ــد و ی ــدرت دسترســی دارن ن
خــود را بــه کار مــی  گیریــم تــا بــه ایــن مناطــق نیــز دسترســی 

داشــته باشــیم.
ســوریه یکــی از کشــورهایی اســت کــه انجــام کار بشردوســتانه 
در آن پرچالــش اســت. عــالوه بــر رعایــت دســتورالعمل ها و 
گرفتن مجوزهای الزم، مســئله بســیار پیچیــده و ناپایــدار امنیتی 
در منطقــه وجــود دارد؛ مــا باید بــرای تضمیــن ایمنــی کاروان های 
امــدادی و کارکنــان خود با کنشــگران متعــددی در تمــام طرف-

ــت  ــی اس ــن چیزهای ــی مهم تری ــن یک ــم. و ای ــو کنی ــا گفت گ ه
کــه مــی  خواهــم هــر کســی کــه در مخاصمــه ســوریه درگیــر 

ــد. اســت آن را بدان
ــط  ــای خ ــام طرفه ــردم در تم ــه م ــی ب ــور دسترس ــه منظ ب
ــب  ــی صلی ــن الملل ــه بی ــردم کمیت ــا م ــت ت ــدم، الزم اس مق
ســرخ را بــه عنــوان یــک ســازمان بــی طــرف و بــی غــرض 
ــرل مناطــق  ــه مســئول کنت ــام کســانی ک ــا تم ــا ب ــد. م ببینن
ــا  ــه م ــم چراک ــی کنی ــو م ــوریه هســتند گفتگ ــف در س مختل
ــا راِه  ــن تنه ــروز ای ــیم. ام ــه باش ــرش هم ــورد پذی ــد م بای
کمــک رســانی بــه کســانی اســت کــه هــر روز بــرای بقــای 

ــد. ــی کنن ــالش م ــود ت خ
ایــن رویکــرد، هرچنــد بســیار آهســته، امــا نتایجــی هــم داشــته 
ــرای  ــتری ب ــای بیش  ــا مجوزه ــال ۲015، م ــر س اســت.  از اواخ
ــا در  ــم. تنه ــته  ای ــده داش ــره ش ــق محاص ــه مناط ــی ب دسترس
ــانی  ــک  رس ــات کم ــت عملی ــدیم هف ــق ش ــل، موف ــاه آوری م
بشردوســتانه در پنــج منطقــه محاصــره شــده در ســوریه انجــام 
ــود  ــی  ش ــی م ــرفت تلق ــک پیش ــن ی ــک ای ــدون ش ــم. ب دهی
ــی  ــه ط ــت ک ــی اس ــداد عملیات ــادل تع ــم مع ــن رق ــه ای چراک

ــدیم.  ــام آن ش ــه انج ــق ب ــال ۲015 موف ــاه اوِل س ــت م هش
از ایــن میــان، دو یــا ســه منطقــه بــود کــه از ســال ۲01۲ امــکان 
ــا از این کــه اجــازه دسترســی  ــه آن هــا را نداشــتیم. م دسترســی ب
بــه ایــن مناطــق را به دســت آوردیــم بســیار خوشــحال هســتیم.

بــا وجــود پیشــرفت مشــخصی کــه داشــته  ایــم، کمــاکان بــرای 
دسترســی بــه مــردمِ نیازمنــد خطــر مــی  کنیــم، چــون ممکــن 
اســت درگیــری در هر لحظه از ســرگرفته شــود و هرگــز تضمیِن 
کاملــی درکار نیســت کــه طرف هــای درگیــری دســت از مبــارزه 

بکشــند. 
بــه هــر حــال، مــا بــه تــالش خــود بــرای دسترســی منظــم و 
ایمــن بــه قربانیــان ادامــه خواهیــم داد. اگــر بخواهیــم کمــک 

ــه،  ــل الفوع ــی مث ــوریه در جاهای ــردم س ــرای م ــری ب مؤث
ــار  ــک ب ــا ی ــد تنه ــن دسترســی نبای ــم، ای ــا انجــام دهی کفری
ــه  ــم ب ــور منظ ــه  ط ــدادی را ب ــای ام ــد کمک ه ــا بای ــد. م باش
آن هــا برســانیم. آن هــا بایســتی بداننــد کــه غــذا و دارویــی کــه 
بــه آن هــا مــی  رســانیم، ادامــه خواهــد داشــت و وقتــی بســته  
هــای غذای شــان تمــام مــی  شــود، مــی  توانیــم بســته  هــای 

ــم. ــازه برایشــان بیاوری ت
ــد  ــه از بع ــت؛ چ ــمند اس ــردم ارزش ــرای م ــم ب ــی منظ دسترس
مــادی و چــه از بعــد روانــی. وقتــی کــه مــاه گذشــته بــه برخــی 
از ایــن مناطــق برگشــتم، شــاهد بهبــود چشــمگیری در وضعیت 
مــردم، بــه  خصــوص زنــان و کــودکان، بــودم. آن هــا می خندیدنــد 
و بــا ســرزندگی بــا مــن حــرف می زدنــد و ایــن خیلــی تأثیرگــذار 
ــه  ــه ایــن دلیــل اســت کــه مــا توانســتیم ب ــود. همــه این هــا ب ب
ایــن مناطــق دسترســی منظــم داشــته باشــیم. مــا بایــد بــرای 
داشــتن دسترســی بشردوســتانه منظــم و بــدون مانــع بــه تالش 
خــود ادامــه دهیــم؛ بــه  طــور مشــترک و در همــه خطــوط مقدم؛ 
ــوریه،  ــای س ــه ج ــن کار را در هم ــد ای ــه، بای ــر از هم و مهم ت

هرجــا کــه نیــاز بــه کمــک باشــد انجــام دهیــم.

|| بــا وجــود اخطارهــای متعــدد در خصــوص 
حمایــت از خدمــات مراقبت هــای درمانــی، مــی  
ــی در  ــات درمان ــران و تأسیس ــه امدادگ ــم ک بینی
ســوریه مــورد حملــه قــرار مــی  گیرنــد. کمیتــه بین  
ــن  ــرای پیشــگیری از چنی ــی صلیــب ســرخ ب الملل
آســیب هایی و توقــف خشــونت چــه کاری مــی  

ــد؟ ــام ده ــد انج توان
ــه  ــی بشردوســتانه، ب ــن  الملل ــاره حقــوق بی ــان گفتگــو درب جری
ــد  ــوریه، کن ــات در س ــژه درخصــوص نحــوه انجــام مخاصم وی
ــن  ــی ای ــن اســت کــه در شــرایط فعل ــر ای ــا ب اســت. تــالش م
موضوعــات را تــا حــد امــکان از طریــق گفتگــوی محرمانــه بــا 
ــود، الزم  ــن وج ــا ای ــم. ب ــرح کنی ــری مط ــن درگی ــه طرفی هم
ــج  ــا از درد و رن ــتری انجــام شــود ت اســت کارهــای بســیار بیش 
غیرنظامیــان، بــه عنــوان پیامــد درگیــری، در ســوریه جلوگیــری 

ــود. ش
بــراي مثــال، وخامــت اخیــر اوضــاع را در حلــب درنظــر بگیریــد 
کــه در کمتــر از یــک هفتــه 6 مرکــز درمانــي مــورد حملــه قــرار 
گرفتنــد. بیش ــتر آن هــا دیگــر کارآمــدی ندارنــد. چنیــن حمالتــی 
نــه تنهــا بــه شــمار غیرقابــل قبولــي از قربانیــان منجر می  شــود 
ــت های  ــان در پس ــدن کارکن ــي  ش ــا زخم ــرگ ی ــث م ــه باع بلک
مهــم درمانــی یــا تخریــب زیرســاخت ها و تجهیــزات حیاتــی مــی  
گــردد. درگیــری شــدید و روزانــه، تیراندازی هــای کــور، حمــالت 
ــهر  ــکونی ش ــق مس ــر مناط ــه ب ــی ک ــا خمپاره های ــی ی هوای
شــلیک مــی  شــوند؛ این هــا تنهــا درد و رنــج و تــرس غیرنظامیان 
را گســترده  تــر و چندیــن برابــر کــرده و بــه منابــع و زیرســاخت  

آبرســانی ضــروری آســیب رســانده اســت.
ــی  ــت. وقت ــخت اس ــم س ــت ه ــان بشردوس ــا کارکن ــرای م ب
خطــوط درگیــری در آتــش مــی  ســوزد، مــا نمــی  توانیــم بــرای 
کمــک  رســانی از آن هــا عبــور کنیــم. و اگــر ایــن کار را بکنیــم، 
جــان کارکنــان خــود را بــه خطــر انداختــه  ایــم. ســوریه کشــور 
خطرناکــی بــرای کارکنــان بشردوســت اســت. از ســال ۲011 تــا 
ــان جمعیــت هــالل احمــر ســوریه  ــر از داوطلب ــه حــال 53 نف ب
ــس- ــین ها و آمبوالن ــها، ماش ــت، و در لباس  ــام خدم ــال انج درح

هایــی کــه بــه وضــوح بــا نشــان  جمعیــت هــالل احمــر ســوریه 
ــان کشــته  ــه زخمی ــن کمــک ب ــد، در حی مشــخص شــده  بودن

شــدند.

|| همانطــور کــه شــما اشــاره کردیــد، کمیتــه بیــن  
المللــی صلیــب ســرخ، بــه دلیــل شــدت درگیری هــا 
در ســوریه، در کمــک  رســانی بــه مــردم این کشــور 

ــان  ــکاری می ــت. هم ــرو اس ــواری هایی روب ــا دش ب
کمیتــه بیــن  المللــی صلیــب ســرخ و جمعیــت هال 

احمــر ســوریه در چــه ســطحی اســت؟
ــواره  ــوریه هم ــر س ــالل احم ــت ه ــا، جمعی ــاز درگیری ه از آغ
شــریک راهبــردی مــا بــوده  اســت. مــا همــکاری بســیار خوبــی 
ــب در  ــزاران داوطل ــوریه ه ــر س ــالل احم ــت ه ــم. جمعی داری
شــعب و دفاتــر فرعــی خــود در سراســر ایــن کشــور دارد.  مطمئنًا 
ــب ســرخ و از طــرف  ــی صلی ــن  الملل ــه بی ــا از طــرف کمیت آن ه
ــب ســرخ و هــالل  ــی صلی ــن  الملل دیگــر شــرکاي نهضــت بی
احمــر، و همین طــور از ســوی فدراســیون بیــن  المللــی جمعیــت-

هــای صلیــب ســرخ و هــالل احمــر حمایــت مــی  شــوند.
 امــا، در کنــار این هــا نقــش کمیتــه بیــن  المللــی صلیــب ســرخ 
در ســوریه حمایــت اخالقــی از همــکاران ســوری، چــه داوطلبان 
ــان  ــه کارکن ــوریه و چ ــر س ــالل احم ــت ه ــان جمعی و کارکن
ــا  ــردن ب ــا و کار ک ــار آن ه ــور در کن ــق حض ــان، از طری خودم
ــا تعهــد  ــه شــرایط خطرنــاک اســت. آن هــا ب آنهــا تحــت هرگون
ــر  ــا، ه ــتند. آن ه ــی هس ــن حمایت ــته چنی ــان شایس چشمگیرش
ــواری های  ــد و دش ــی  خرن ــان م ــه ج ــادی را ب ــرات زی روز، خط
بزرگــی را تحمــل مــی  کننــد؛ چــه در حیــن کار و چــه در زندگــی 

ن. شخصی شــا
ــم  ــی  توانی ــا م ــت هــالل احمــر ســوریه، م ــه کمــک جمعی ب
ــا  ــز ب ــت نی ــن جمعی ــم و ای ــام دهی ــادی انج ــای زی کاره
حمایتــی کــه از کمیتــه بیــن  المللــی صلیــب ســرخ دریافــت 
ــن  ــما ای ــد. ش ــی  ده ــام م ــادی انج ــای زی ــد کاره ــی  کن م
ــه کار  ــر در منطق ــار یکدیگ ــا در کن ــه م ــی ک ــا را زمان کاره
ــًا دســت در دســت یکدیگــر  ــد. مــا واقع مــی  کنیــم مــی  بینی

ــم. ــی  کنی کار م

|| کنشــگران بشردوســت دیگــری نیــز در ســوریه 
ــازمان ها  ــن س ــان ای ــی می ــد.  هماهنگ ــی  کنن کار م
در زمینــه کمــک  رســانی بــه مــردم ســوریه تــا چه 
حــد اســت؟ ممکــن اســت دربــاره کمــک  رســانی 
مشــترك و اخیــر کمیتــه بیــن  المللــی صلیب ســرخ 
و ســازمان ملــل متحــد کــه پیــرو مذاکراتــی انجــام 
شــد کــه ایــران هــم در آن شــرکت داشــت بیــش

تــر توضیــح دهیــد؟
مهم تریــن ســازمان های بشردوســتانه در ســوریه جمعیــت هــالل 
ــی صلیــب ســرخ و آژانــس- ــن  الملل ــه بی احمــر ســوریه، کمیت

ــازمان های  ــن، س ــتند. هم چنی ــد هس ــل متح ــازمان مل ــای س ه
غیردولتــی بیــن  المللــی نیــز حضــور دارنــد امــا تعــداد آن ها بســیار 
انــدک اســت. در خصــوص ســازمان های غیردولتــی بومــی، مــا از 
برخــی انجمن هــای خیریــه حمایــت مــی  کنیــم کــه آن هــا بــراي 
ــال غذا هــای آمــاده اســتفاده را در آشــپزخانه  هــای عمومــی  مث
تهیــه مــی  کننــد. تنهــا در شــهر حلــب مــا روزانــه هــزاران وعده 
ــراد در هــر دو طــرف  ــن اف ــار آســیب  پذیرتری ــی را در اختی غذای

شــهر قــرار مــی  دهیــم.
ســوریه کشــور بســیار منحصربــه  فــردي اســت کــه کمیتــه بین 
 المللــی صلیــب ســرخ در آن جــا بــه  طــور مشــترک بــا ســازمان 
ــت   ــه در دس ــی ک ــه مردم ــا ب ــت ت ــرده اس ــد کار ک ــل متح مل
ــد کمــک  ــن مناطــق در ســوریه زندگــی مــی  کنن نیافتنــی  تری
ــا مشــارکت  ــه ب ــی ک ــا توافق ــدا ب ــن کار در ابت ــد. ای ــانی کن رس
ــم  ــد. مه ــاز ش ــد آغ ــت آم ــق بدس ــی مناط ــه در برخ ــران ک ای
ــط  ــق توس ــن تواف ــه ای ــم ک ــاره کن ــا اش ــه در این ج ــت ک اس
ــل متحــد آن را  ــد و ســازمان مل ــری به دســت آم ــن درگی طرفی
تســهیل کــرد. کمیتــه بیــن  المللــی صلیــب ســرخ، بــه عنــوان 
یــک ســازمان بی طــرف و بی غــرض در مذاکــرات سیاســی نقشــی 
نــدارد. نقــش مــا، در کنــار جمعیــت هــالل احمــر ســوریه، صرفًا 
ــه  ــی ک ــه مردم ــانی ب ــک  رس ــتانه دارد؛ کم ــت بشردوس ماهی

ــد کمــک هســتند. نیازمن
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مطالعات  و  ای  منطقه  مرکز  ئیس 
ضمن  لبنان  دانشگاه  اجتماعی  سیاسی 
سعودی  عربستان  ضعف  نقاط  تشریح 
به راهکارهایی برای فشار بر این کشور 

کرد. اشاره 
روز  کشورمان  زیارت  و  حج  سازمان 
گذشته با صدور بیانیه ای اعالم کرد که 
چند دور مذاکرات تیم ایرانی با مسئوالن 
اعزام  درباره  سعودی  عربستان  حج 
زائران به خانه خدا با کارشکنی مقامات 
ریاض بدون نتیجه پایان یافت و حجاج 
ایرانی در مراسم حج تمتع سال جاری 

کرد. نخواهند  شرکت 
این مذاکرات از ۲۶ فروردین ماه سال 
جاری آغاز شده بود و سعودی ها از ابتدا 
با وقت کشی سعی در عدم دستیابی به 
سعودی  عربستان  داشتند.  تفاهمنامه 
سعی  نامعقول  شروط  تعیین  با  ابتدا  از 
با اعزام حجاج  در کارشکنی در رابطه 
ایرانی را در دستور کار خود قرار داده 
بود و مسئله حج را که یک امر عبادی و 
دینی است به یک موضوع سیاسی تبدیل 
کرده است. به همین مناسبت گفتگویی را 
با طالل عتریسی رئیس مرکز منطقه ای و 
مطالعات سیاسی اجتماعی دانشگاه لبنان 
ترتیب داده ایم که مشروح آن از نظر می 

: د گذر

|| علیرغـم اینکه ایـران تمامـی مراحل 
الزم برای اعـزام حجـاج ایرانی به حج 
تمتع سـال جـاری را انجـام داده بود اما 
بـا کارشـکنی سـعودی هـا بـه عنـوان 
متولـی مراسـم حـج، زائـران ایرانـی 
از حضـور در مراسـم حـج تمتـع سـال 
95 محـروم شـدند. دلیـل ایـن رفتـار 

عربسـتان چیسـت؟
عربســتان ســعودی نمــی خواهــد حجــاج 
ــرا از  ــد زی ــی در مراســم حــج شــرکت کنن ایران
ــژه در  ــه وی ــراد ب ــن اف ــی ای ــعارهای احتمال ش
خصــوص حادثــه منــا واهمــه دارد، ریــاض 
ــاج  ــت حج ــن امنی ــرای تامی ــی ب ــچ ضمانت هی
ــه کــه تنــش  ــه ایــن بهان ــی نمــی دهــد ب ایران
میــان ایــران و عربســتان بســیار افزایــش یافتــه 
و ریــاض روابــط دیپلماتیــک خــود را بــا تهــران 

ــت. ــرده اس ــع ک قط
در حادثــه منــا شــمار زیــادی از زائــران در حــرم 
ــا  ــد ام ــود را از دســت دادن ــان خ ــن الهــی ج ام
ــداد  ــاره ن ــن ب ــچ توضیحــی در ای عربســتان هی
و از خانــواده هــای قربانیــان عذرخواهــی نکــرد. 
ــی  ــک فریضــه دین ــج ی ــه ح درســت اســت ک
ــی  ــائل سیاس ــر مس ــال حاض ــا در ح ــت ام اس
ــر از انجــام مراســم حــج  ــرای کشــورها مهمت ب
اســت لــذا عربســتان ســعودی مســائل سیاســی 

ــر انجــام فریضــه حــج ترجیــح مــی دهــد و  را ب
ــداوم  ــث ت ــز باع ــور نی ــط دو کش ــش در رواب تن

پیچیدگــی اوضــاع شــده اســت.

|| بــه فاجعــه خونیــن منــا اشــاره 
ــی  ــی کفایت ــه ب ــه ب ــا توج ــد ب فرمودی
ســعودی هــا در برگــزاری مراســم حج 
و عــدم عذرخواهــی ریــاض بــه خاطــر 
ــذاری اداره  ــا واگ ــا ب ــه آی ــن حادث ای
مراســم حــج بــه کشــورهای اســامی 

ــتید؟ ــق هس مواف
ــر  ــالمی غی ــورهای اس ــوی کش ــج از س اداره ح
ــه از  ــن درخواســتی اســت ک ممکــن اســت و ای
ــا  ــوده اســت، ب ــران مطــرح ب ــم از ســوی ای قدی
توجــه بــه نفــوذ عربســتان ســعودی در ســازمان 
ــی  ــن تصمیم ــاذ چنی ــالمی اتخ ــکاری اس هم
ــازمان  ــن س ــود را دارد. در ای ــای خ ــواری ه دش
مــا شــاهد بودیــم بــا فشــارهای عربســتان، بیانیه 
ــه  ــش ب ــن جنب ــزب اهلل صــادر و ای ــه ح ای علی
ارتــکاب اقدامــات تروریســتی متهــم شــد و 
همچنیــن اتهــام دخالــت در امــور داخلــی 
ــبت داده  ــران نس ــه ای ــز ب ــورها نی ــر کش دیگ
شــد. از ســوی دیگــر شــرایط کنونــی در منطقــه 
ــت  ــتی نیس ــن درخواس ــی چنی ــوق و حام مش

ــتن  ــار گذاش ــرای تحــت فش ــد ب ــران بای ــذا ای ل
ــه ابزارهــای دیگــر بیندیشــد. عربســتان ب

ــت  ــرای تح ــی را ب ــه راهکارهای || چ
ــنهاد  ــار گذاشــتن عربســتان پیش فش

ــد؟ ــی کنی م
ــا  ــدارم ام ــاره ن ــن ب ــنی در ای ــور روش ــن تص م
مــی توانــم بگویــم رســانه هــای ایرانــی ضعیــف 
ــا  ــه من ــوع حادث ــان وق ــد. از زم ــی کنن ــل م عم
ــه یــک  ــس از آن متهــم شــدن حــزب اهلل ب و پ
گــروه تروریســتی، کشــتار شــیعیان در نیجریــه و 
اعــدام آیــت اهلل شــیخ نمــر باقــر النمــر و ... ایران 
ــار  ــتان را تحــت فش ــی عربس ــه صــورت عمل ب

ــداده اســت. ــرار ن ق
ایــن یکــی از راهکارهــا اســت. ایــران همچنیــن 
بایــد در محافــل بیــن المللــی و منطقــه ای جدی 
تر علیــه عربســتان ســعودی رفتــار کند. درســت 
اســت کــه پیــروزی و کســب دســتاوردهای 
ــی بســیار مهــم  ــی در عرصــه هــای میدان امنیت
ــد باعــث شــود از  ــن موضــوع نبای ــا ای اســت ام

ــل شــویم. فشــار رســانه ای و سیاســی غاف

|| بــا توجــه بــه همراهــی برخــی 
سیاســت  بــا  عربــی  کشــورهای 

ــه  ــعودی در منطق ــتان س ــای عربس ه
ــاض  ــی ری ــت مال ــی از حمای ــه ناش ک
ــا در  ــت ه ــن حمای ــه ای ــت و نتیج اس
نشســت هــای ســازمان همــکاری 
ــورای  ــرب و ش ــه ع ــامی و اتحادی اس
همــکاری خلیــج فــارس نمایان اســت 
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــه های ــه توصی چ

ــد؟ ــتان داری عربس
ــش  ــر نق ــه ایفاگ ــعودی در منطق ــتان س عربس
منفــی اســت و از تروریســم حمایــت مــی کنــد، 
ــرد و از  ــره ب ــت به ــن فرص ــد از ای ــن بای بنابرای
ــه  ــی علی ــورهای اروپای ــکا و کش ــع آمری مواض
تروریســم و وهابیــت اســتفاده کــرد. ایــران 
ــا  ــه من ــا در فاجع ــعودی ه ــات س ــاره جنای درب
نامــه هایــی بــه ســازمان ملــل متحــد و ســازمان 
همــکاری اســالمی ارســال نکــرد و یــا در رســانه 
ــی  ــای تلویزیون ــه ه ــاهد برنام ــران ش ــای ای ه
دربــاره تاریــخ وهابیــت نیســتیم. ایــران بایــد بــر 
ــر  ــای غی ــانه ه ــژه در رس ــه وی ــن موضــوع ب ای
ــن  ــز شــود، شــما همچنی ــان متمرک فارســی زب
بــه رســانه هــای غیــر ایرانــی نیــاز داریــد زیــرا 
اینگونــه رســانه هــا تاثیرگــذاری بیشــتری دارند.

ــعودی  ــتان س ــه عربس ــت ک ــی اس ــن در حال ای
از مــدت هــا پیــش بــه مســئله رســانه هــا روی 

اســت. آورده 

|| شــما معتقدیــد تاثیرگــذاری بــر 
افــکار عمومــی جهــان عــرب کارآیــی 
بیشــتری در مقایســه بــا حمایــت مالی 
ریــاض از دولــت هــای عربــی خواهــد 

ــت؟ داش
البتــه کمــک هــای مالــی عربســتان بــه 
کشــورهای عربــی )از مصــر تــا ســودان، جیبوتی 
ــه شــمار مــی رود  ــاض ب ــوت ری ــاط ق و ...( از نق
ــی  ــتفاده م ــن موضــوع اس ــی از ای ــه خوب ــه ب ک
کنــد امــا ســعودی هــا نقــاط ضعــف نیــز دارنــد 
ــرای تحــت فشــار گذاشــتن  ــد از آنهــا ب کــه بای
ریــاض بهــره بــرد، وهابیــت، اختالفــات داخلــی، 
افــکار عمومــی جهــان عــرب و جهــان اســالم از 
جملــه ایــن نقــاط ضعــف محســوب مــی شــوند.
ــا  ــو ب ــرب همس ــان ع ــی در جه ــکار عموم اف
ــای  ــت ه ــت و مل ــی نیس ــای عرب ــت ه حکوم
عــرب خواهــان اینکــه دولــت هایشــان توســط 
عربســتان خریــداری مــی شــوند نیســتند. افــکار 
ــتان  ــد عربس ــا ض ــرب واقع ــان ع ــی جه عموم
ــت  ــوع نهای ــن موض ــد از ای ــران بای ــت و ای اس

ــرد. ــره را بب به
ــز  ــتان نی ــی در عربس ــات داخل ــورد اختالف در م
ــاراک  ــی اســت کــه »ب ــه کاف ــن نکت ذکــر همی
ــان  ــکا در جری ــوری آمری ــس جمه ــا« رئی اوبام
ســفر اخیــر خــود بــه ریــاض در دیــدار بــا 
مقامــات ســعودی خطــاب بــه ایــن افــراد اشــاره 
ــد  ــی کن ــد م ــه شــما را تهدی ــرد »خطــری ک ک
ایــران نیســت بلکــه مســائل داخلــی کشــورتان 
ــاط  ــن نق ــر روی ای ــد ب ــران بای ــذا ای ــت« ل اس

ــد. ــز کن ــتان تمرک ــف عربس ضع

»طالل عتریسی« 

عربستان حج را سیاسی کرده است/تهران از ابزارهای فشار استفاده نکرد
سمیه خمارباقی
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سمیه خمارباقی

خاورمیانه و شمال آفریقا

به  اشاره  عراق ضمن  اقلیم کردستان  نماینده 
پشت پرده خبر الشرق االوسط درباره احداث 
پایگاه موشکی ایران در اقلیم کردستان عراق 
به تشریح اهداف سفر مسعود بارزانی به تهران 

پرداخت.
هفته گذشته رسانه عرب زبان »الشرق االوسط« 
مدعی شد تهران کار ساخت بزرگترین پایگاه 
موشکی خود را در خاک اقلیم کردستان عراق در 
نزدیکی مرز سوریه آغاز کرده است که هدف از 
آن دفاع از مرزهای ایدئولوژیک ایران عنوان می 
شود. ناظم دباغ نماینده اقلیم کردستان عراق در 
ایران ضمن رد تاسیس هر گونه پایگاه نظامی از 
سوی ایران در اقلیم کردستان توضیح داد: چنین 
ادعایی صحت ندارد و ایران هیچ پایگاه نظامی در 
اقلیم بنا نکرده است چون اساسا اقلیم کردستان 
عراق با ایران هم مرز است و برای گسترش روابط 
با این کشور نیازی به اینگونه اقدامات نیست. 
در همین رابطه و در استانه سفر مسعود بارزانی 
به ایران گفتگویی را با ناظم دباغ نماینده اقلیم 
کردستان عراق در تهران ترتیب داده ایم که 

مشروح آن از نظر می گذرد:

|| روزنامــه الشــرق االوســط در خبــری مدعی 
ــتان  ــم کردس ــران در اقلی ــت ای ــده اس ش
ــد  ــی کن ــداث م ــکی اح ــگاه موش ــراق پای ع
ایــن خبــر از ســوی مقامــات ایــران و اقلیــم 
کردســتان عــراق رد شــده اســت دلیــل 

ــت؟ ــر چیس ــن خب ــار ای انتش
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــکی جمه ــگاه موش ــاره پای درب
مطمئــن هســتم قــدرت و توانایــی ایــران در ایــن مقطــع 
چــه از لحــاظ سیاســی و چــه نظامــی، مهــم و تاثیرگــذار 
اســت. بعــد از چندیــن ســال تحریــم اقتصــادی و مذاکره، 
ــا کشــورهای 5+1  ــق برجــام ب ــه تواف ــران توانســت ب ای

ــد. دســت یاب
ــش  ــا داع ــگ ب ــران در جن ــم ای ــش مه ــن نق همچنی
ــدند  ــث ش ــل باع ــن عوام ــه ای ــوریه هم ــراق و س در ع
ــوند. در  ــران ش ــش نگ ــش از پی ــران بی ــمنان ای ــه دش ک

ــی در  ــوب و ناامن ــاد آش ــع ایج ــتا در مقط ــن راس همی
منطقــه و بــه ویــژه عــراق تــالش زیــادی مصــروف مــی 
ــی و  ــه جدای ــا ب ــران و کرده ــان ای ــط می ــا رواب ــود ت ش

ــود. ــیده ش ــالف کش اخت
ــران  ــه ای ــر اینک ــی ب ــی مبن ــی خبرهای ــذا گهگاه ل
ــا  ــنگال و ی ــای ش ــله کوهه ــکی در سلس ــگاه موش پای
اقلیــم کردســتان عــراق ایجــاد کــرده اســت بــه گــوش 
مــی رســد. بــه عقیــده مــن ایــن نــوع خبرهــا بیشــتر 
ــه  ــت ک ــانی اس ــرائیل و کس ــک اس ــتای تحری در راس
ــرای  ــدی ب ــوان تهدی ــه عن ــران را ب ــد ای ــی خواهن م
ــان  ــون از زب ــه تاکن ــا آنچ ــد. ام ــی کنن ــه معرف منطق
ــنیده  ــراق ش ــتان ع ــم کردس ــراق و اقلی ــئوالن ع مس
ــران  ــت ای ــکاری و حمای ــم هم ــش مه ــود نق ــی ش م
در جبهــه هــای جنــگ علیــه داعــش و حفــظ امنیــت 

ــت. ــوده اس ــش ب و آرام

|| حــزب دموکــرات کردســتان اعــام کــرده 
ــم  ــس اقلی ــی رئی ــعود بارزان ــه مس ــت ک اس
ــه  ــده ب ــه آین ــا دو هفت ــراق ت ــتان ع کردس
ایــران ســفر مــی کنــد. اهــداف ایــن ســفر و 

ــت؟ ــی چیس ــع کنون ــت آن در مقط اهمی
قطعــا در گذشــته، حــال و آینــده تبــادل هیئــت میــان 
ــود  ــوده و خواهــد ب اقلیــم کردســتان عــراق و ایــران ب
ــالمی  ــوری اس ــت جمه ــفر هیئ ــن س ــژه آخری ــه وی ب
ــی  ــران، مســعود بارزان ــات ای ــر اطالع ــه وزی ــران ک ای
ــران  ــه ای ــد. ســفر ایشــان ب ــران دعــوت کردن ــه ای را ب
ــط  ــعه رواب ــم و توس ــتای تحکی ــی در راس ــش مهم نق
ــه  ــد داشــت ب ــراق خواه ــتان ع ــم کردس ــران و اقلی ای
ویــژه اینکــه بــرای همــه آشــکار اســت ایــران کشــور 
مهمــی در خاورمیانــه و جهــان اســت و اهمیــت ویــژه 
خــود را بــرای تقویــت امنیــت و آرامــش عــراق و 

ــه دارد. ــتان و منطق ــم کردس اقلی
همچنیــن ســفر رئیــس اقلیــم کردســتان عــراق در 
توســعه و اســتحکام روابــط اقتصــادی و فرهنگــی و 
اجتماعــی نقــش مهمــی خواهــد داشــت. عامــل مهــم 
دیگــر تبــادل نظــر در مــورد وضعیــت سیاســی و امنیتــی 
عــراق و منطقــه اســت کــه کردهــا و نیروهای پیشــمرگه 
نقــش مهمــی در حفــظ امنیــت و آرامــش عــراق و 

ــد. ــته و دارن ــه داش منطق

»ناظم دباغ« :

اهداف سفر بارزانی به تهران/پشت پرده 
خبر الشرق االوسط درباره ایران

عضو ارشد جمعیت الوفاق بحرین:

بحرین با سلب تابعیت
 شیخ عیسی قاسم حماقت 

بزرگی مرتکب شد

یکــی از اعضــای ارشــد جمعیــت وفــاق و نماینــده ســابق پارلمــان بحریــن بــا 
اشــاره بــه اقــدام آل خلیفــه در ســلب تابعیــت از آیــت اهلل شــیخ عیســی قاســم 
آن را حماقتــی بســیار بــزرگ کــه تبعــات ســنگینی بــرای رژیــم دارد، دانســت.

ــده  ــن و نماین ــاق بحری ــت الوف ــروز« عضــو ارشــد جمعی »محمــد جــالل فی
ــات ســلب تابعیــت شــیخ عیســی  ــن در خصــوص تبع ســابق پارلمــان بحری
قاســم گفــت: رژیــم ظالــم بحریــن امــروز حماقــت بســیار بزرگــی مرتکــب 
شــده اســت، ایــن اقــدام منجــر بــه رویارویی هــای ســنگینی خواهــد شــد و به 
هیــچ وجــه عاقبــت خوشــی نخواهــد داشــت، ســلب تابعیــت از شــیخ عیســی 
قاســم یــک نمــاد بلنــد مرتبــه بحرینــی حماقــت سیاســی بزرگــی اســت، وی 
یکــی از شــخصیت هــای بســیار مهــم نــه تنهــا در بحریــن بلکــه در سراســر 

جهــان اســالم اســت.
ــن  ــت از ای ــلب تابعی ــا س ــه ب ــم آل خلیف ــرد: رژی ــح ک ــه تصری وی در ادام
ــه  ــن ب ــا بحری ــم بزرگــوار کــه همــواره زمــام امــور را در دســت داشــت ت عال
پرتــگاه خشــونت و خونریــزی کشــیده نشــود حماقتی مرتکب شــده اســت که 
می توانــد بســیار فاجعــه بــار باشــد. آیت اهلل شــیخ عیســی قاســم و اجــدادش و 
ــروز اشــغالگرانی کــه  ــد و ام ــن بوده ان اجــداد اجــدادش قرن هــا ســاکن بحری
ــه تابعیــت ســاکنان  ــد این گون ــد می خواهن ــر خــاک کشــور نهاده ان ــا ب ــازه پ ت

اصلــی ایــن ســرزمین را لغــو کننــد.
وی در ادامـه یـادآور شـد: به ایـن ترتیب رژیم حاکـم خود را محکوم بـه نابودی 
کرده اسـت و ایـن اقدام پایـان کار خاندان آل خلیفـه در بحریـن را حتمی کرده 
اسـت، شـاید تا به امـروز مـردم و جریان های سیاسـی خواهان سـرنگون کردن 
کامـل رژیـم حاکم نبودنـد اما ایـن تکبـر و خباثت رژیـم حاکم باعث می شـود 

همگان خواهان سـرنگونی رژیم شـوند.
نماینــده ســابق پارلمــان بحریــن افــزود: در حقیقــت وضعیــت کنونــی بحریــن 
وضعیــت خطرناکــی اســت، هــم اکنــون هــزاران نفــر از مــردم و صدهــا نفــر 
از علمــای دیــن کفــن پوشــیده و اطــراف منــزل شــیخ عیســی قاســم مســتقر 
ــم  ــن عال ــاع از ای ــا در راه دف ــد ت ــی دارن ــراد آمادگ ــن اف ــام ای ــده اند، تم ش

بزرگــوار جــان خــود را از دســت دهنــد.
ــه  ــن هایی ب ــن جش ــر بحری ــب در سراس ــود امش ــرار ب ــرد: ق ــد ک وی تأکی
مناســبت میــالد امــام حســن مجتبــی )ع( برگــزار شــود امــا همــگان خواســتار 
لغــو ایــن جشــن ها و حرکــت همگانــی بــه ســمت منطقــه الــدراز کــه شــیخ 
ــای  ــد. بیانیه ه ــاع کنن ــا از او دف ــدند ت ــاکن اســت ش عیســی قاســم در آن س
پــی در پــی از حوزه هــای مختلــف و بــزرگان و علمــای شــیعه در 
محکومیــت اقــدام آل خلیفــه علیــه شــیخ عیســی قاســم صــادر شــده و ایــن 

مســئله همچنــان ادامــه دارد.
عضــو ارشــد جمعیــت الوفــاق بحریــن در پایــان تصریــح کــرد: هــم اکنــون 
مســئله اصلــی دفــاع از اصــل اســالم در بحرین و شــیخ عیســی قاســم اســت، 
اســتراتژی معارضــان روشــن اســت، مــردم همچنــان بــر خواســته های خــود 
ــه  ــه مســیر پیشــین خــود ادام ــارض ب ــد و جریان هــای مع پافشــاری می کنن

ــت مردمــی هســتند. ــه دول ــر دموکراتیــک و رســیدن ب داده و خواهــان تغیی
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خاورمیانه و شمال آفریقا

رامین حسین آبادیان

کارشکنی ریاض در 
مسیر حج ایرانیان؛ 

عقده گشایی همراه با 
انتقام جویی

مســئوالن رژیــم ســعودی بــا کارشــکنی عامدانــه در مســیر حــج 
ــای  ــار عقده ه ــی از ب ــا اندک ــد ت ــالش کردن ــان ت ــال ایرانی امس
انباشــته شــده نشــأت گرفتــه از شکســتهای ســنگین خــود از ایران 

ــد. ــه، بکاهن در منطق
ســرانجام پــس از کــش و قــوس هــای فــراوان و مذاکــرات متعــدد 
ــارت جمهــوری اســالمی  ــا طــرف ســعودی، ســازمان حــج و زی ب
ایــران بــا صــدور بیانیــه ای از منتفــی شــدن تشــرف زائــران ایرانی 
ــای  ــکنی ه ــال کارش ــه دنب ــال 1395 ب ــه در س ــه مکرم ــه مک ب
متعــدد ســعودیها خبــر داد. مقامــات رژیــم ســعودی آنقــدر در صدور 
روادیــد بــرای ایرانیانــی کــه قصــد رفتــن به خانــه خــدا را داشــتند، 
تردیــد کردنــد کــه در نهایــت سلســله مذاکــرات میــان دو طــرف 

بــی نتیجــه پایــان یافــت.
بــر خــالف ادعاهــای مکــرر مقامــات ســعودی مبنــی بــر سیاســی 
ــن  ــه ضم ــد ک ــعودیها بودن ــن س ــج، ای ــأله ح ــران در مس کاری ای
ــی از  ــب ناش ــام غض ــرام ج ــت اهلل الح ــج بی ــردن ح ــی ک سیاس
شکســت هــای متعــدد خــود در منطقــه بــه ویــژه ســوریه را بر َســر 

ــد. ــی کردن ــه خــدا خال ــی خان ــران ایران زائ
هنــوز خاطــره تلــخ فاجعــه منــا و جــان باختــن مظلومانــه هــزاران 
زائــر از سراســر جهــان بــه ویــژه ایــران کــه در نتیجــه ناکارآمــدی 
ــدان ســعودی در اداره مناســک حــج رخ داد، از اذهــان  ــق خان مطل
ــاک  ــد، پ ــه دادن ــن فاجع ــان را در ای ــان کــه بیشــترین قربانی ایرانی
نشــده بــود که خبــر منتفــی شــدن حــج تمتــع ســال 1395 آن هم 
ــدان  ــن خان ــی ای ــی لیاقت ــار دیگــر از ب ــا کارشــکنی ســعودیها ب ب

ــرده برداشــت. پ
ســعودیها کــه هنــوز بــه برخــی ســؤاالت مهــم در خصــوص علت 
وقــوع فاجعــه منــا از جملــه چرایــی مســدود شــدن تمامــی راه هــا 
بــه روی حجــاج در زمــان ورود ناگهانــی »محمــد بــن ســلمان« و 
کاروان چندصــد نفــره همراهــش بــه مشــعر منــا پاســخ مشــخص 
نــداده و از همیــن روی فرضیــه تعمــدی بــودن ایــن فاجعــه 
همچنــان بــه قــوت خــود باقــی اســت، در ســایه ســکوت ســنگین 
کشــورهای اســالمی آنچنــان گســتاخ و وقیــح شــده انــد کــه نــه 
تنهــا تــن بــه پرداخــت دیــه جــان باختــگان ایرانــی ندادنــد، بلکــه 
در اقدامــی کامــال غیرانســانی و غیرشــرعی تمامــی راه هــا بــرای 

ایــن فریضــه الهــی را بــر ایرانیــان بســتند.
انتظــار مــی رفــت کــه پــس از سلســله کارشــکنی هــا و ســنگ 
ــزام  ــت از اع ــیر ممانع ــعودیها در مس ــه س ــای مغرضان ــدازی ه ان
زائــران ایرانــی بــه حــج تمتــع ســال جــاری، کشــورهای اســالمی 
بــه رســالت اســالمی خــود عمــل کــرده و بــا اعــالم همبســتگی 
ــود  ــزد خ ــار در ن ــای فش ــران از اهرم ه ــالمی ای ــوری اس ــا جمه ب
بــر ســعودیها بــرای بازگشــت آنهــا از مســیر غلطــی کــه در پیــش 

گرفتــه انــد، اســتفاده کننــد کــه متأســفانه ایــن اتفــاق رخ نــداد.
همانگونــه کــه گفتــه شــد، آنچــه کــه ســعودیها را در ایــن مســیر 
فرقــه گرایانــه و خصمانــه بیش از پیش تشــویق کــرده و مــی کند، 
ســکوت همــراه بــا رضایــت و حمایت ســران کشــورهای اســالمی 
ــاض  ــرای ری ــا ب ــراغ ســبزی از ســوی آنه ــع چ ــه در واق اســت ک
محســوب می شــود. مقامــات ریــاض از ســوی ســران کشــورهای 
اســالمی خاطرجمــع بــوده و هســتند. آنهــا بــه خوبــی مــی داننــد 
ســکوتی کــه بــه دنبــال جــان باختــن غریبانــه هــزاران زائــر بیــت 
اهلل الحــرام شکســته نشــد، در مقابــل جلوگیــری از اعزام چنــد هزار 

زائــر ایرانــی بــه حــج تمتــع امســال نیــز شکســته نخواهــد شــد و 
ــا آنهــا شــنیده نمی شــود. فریــادی در اعــالم همبســتگی ب

ــه در  ــرار دادن شــروط ذلیالن ــا ق ــی رســد ســعودیها ب ــه نظــر م ب
ــه منظــور  ــد ب ــرای صــدور روادی ــارت ب ــازمان حــج و زی ــر س براب
اعــزام ایرانیــان بــه حــج، تــالش کردنــد تــا لکــه ننــگ امضــای 
ــران  ــوری اســالمی ای ــانی جمه ــر پیش ــار را ب ــق ذلت ب ــک تواف ی
بچســبانند و بــا آن در منطقــه قــدرت نمایــی و بــدان افتخــار کنند. 
کــه البتــه ایــن آرزویــی اســت کــه آن را بــا همفکــران و همتایان و 
متحــداِن صهیونیســِت کــودک ُکــِش خــود بــه گــور خواهنــد بــرد.

ــارت کشــورمان در  ــس ســازمان حــج و زی »ســعید اوحــدی« رئی
خصــوص شــروط تعجــب برانگیــز ســعودیها بــرای صــدور روادیــد 
ــت  ــد: »دول ــی گوی ــن م ــرام چنی ــت اهلل الح ــی بی ــران ایران زائ
ــن  ــران و ای ــج ای ــه ح ــه تفاهم نام ــی را ب ــد منف ــتان 11 بن عربس
کشــور اضافــه کــرده بــود کــه ســال های گذشــته خبــری از آنهــا 
ــب  ــت نص ــد: »ممنوعی ــی افزای ــه م ــن زمین ــود«. وی در همی نب
پرچــم جمهــوری اســالمی ایــران در ســاختمان های محــل 
اســکان زائــران ایرانــی و همچنین در مســیر حرکــت زائــران، یکی 

ــود«. ــه ب ــن تفاهم نام ــی ای ــای منف از بنده
رئیــس ســازمان حــج و زیــارت کشــورمان در ادامــه اظهــارات خود 
در خصــوص شــروط ســعودیها ادامــه مــی دهــد: »محدودیــت در 
اســتفاده  زائــران ایرانــی از هواپیمای شــرکت های داخلــی و موضوع 
صــدور ویــزا از جملــه  ایــن بندهــای منفــی تفاهم نامــه حــج بــود«. 
ــران  ــای ای ــداد درمانگاه ه ــت در تع ــال محدودی ــزود: »اعم وی اف
در عربســتان هنــگام موســم حــج، اعمــال محدودیــت در انتقــال 
دارو بــرای اســتفاده  زائــران ایرانــی در عربســتان، اعــالم جزئیــات 
اطالعــات پزشــکان ایرانــی اعزامــی بــه حــج و همچنیــن تعییــن 
ظرفیــت بــرای پزشــکان، بنــد منفــی دیگــر ایــن تفاهم نامــه بــود 

کــه واکنــش صریــح مــا را در پــی داشــت«.
ــار  ــروط خفت ب ــه ای از ش ــا گوش ــد، تنه ــاره ش ــه اش ــه ک آنچ
ــود  ــی ش ــوب م ــی محس ــران ایران ــرش زائ ــرای پذی ــعودیها ب س
کــه خــود بــه تنهایــی گویــای نیــت بــی چــون و چــرای خانــدان 
ــت اهلل  ــه بی ــی ب ــران ایران ــزام زائ ــت از اع ــرای ممانع ــعودی ب س
الحــرام اســت. ایــن مســأله کــه ســعودیها پیــش بینــی مــی کردند 
شروطشــان مــورد موافقــت مقامــات ایرانــی قــرار بگیــرد، اندکــی 
بعیــد بــه نظــر مــی رســد، چراکــه در ایــن صــورت بایــد در عقــل 
ــد  ــه امی ــن شــرط و شــروطی را ب ــز شــک کــرد کــه چنی آنهــا نی
ــد. ــزد مقامــات ایرانــی مطــرح کــرده ان مقبــول افتــادن آنهــا در ن
حتــی اگــر اینگونــه در نظــر گرفــت کــه مقامــات ســعودی انتظــار 
پذیــرش شــرط و شــروط خــود توســط مقامــات ایرانــی را نداشــته 
و تنهــا بــا هــدف ســنگ انــدازی در مســیر زائــران ایرانــی چنیــن 
ــد گفــت کــه در ایــن صــورت  ــد، بای شــروطی را مطــرح کــرده ان
هــم آنهــا پیامــی را کــه مــی بایســت، از ســوی جمهوری اســالمی 
ــوری  ــاوت جمه ــه تف ــود ک ــن ب ــد و آن، ای ــت کردن ــران دریاف ای
ــالمی  ــر اس ــه ظاه ــورهای ب ــی از کش ــا برخ ــران ب ــالمی ای اس
منطقــه در عــزت و کرامــت آن اســت؛ عزتــی که همچــون دیگران 
چــوب حــراج بــه آن نمــی زنــد. ایــن درســت همــان پیامــی اســت 
ــه هــدف پلیــدی کــه طــی  کــه ســعودیها صــرف نظــر از هرگون
ــت  ــی آن را دریاف ــه خوب ــد، ب ــی کردن ــال م ــر دنب ــای اخی ماه ه

ــد. کردن
ســعودیها پــس از دریافــت پیــام عــزت جمهــوری اســالمی ایــران 
هــم اکنون سیاســت همیشــگی خــود مبنــی بــر فرافکنــی و فریب 
افــکار عمومــی را در پیــش گرفتــه انــد؛ سیاســتی کــه مدتهاســت 
تاریــخ مصــرف آن تمــام شــده و آگاهــی افــکار عمومــی جــای آن 
ــم  ــازه کار رژی ــر خارجــه ت ــر« وزی ــه اســت. »عــادل الجبی را گرفت
ســعودی بارهــا ایــران را بــه سیاســی کاری در مســأله حــج متهــم 
کــرده تــا بدیــن ترتیــب از یــک ســو از مســئولیت عــدم پذیــرش 
ــره  ــه چه ــر ب ــرده و از ســوی دیگ ــی ک ــانه خال ــی ش ــران ایران زائ
ایــران در نــزد افــکار عمومــی منطقــه و جهــان خدشــه وارد کنــد.

مانــع تراشــی ســعودیها در مســیر زائــران ایرانــی بیــت اهلل الحــرام 
ــوالت  ــد تح ــا از رون ــم آنه ــه از خش ــأت گرفت ــک نش ــدون ش ب
ــه ویــژه در عــراق و ســوریه اســت؛ خشــمی کــه حتــی  منطقــه ب
ــت  ــتگاه سیاس ــد دس ــام ارش ــوان مق ــه عن ــر« ب ــادل الجبی »ع
خارجــی ســعودیها دیگــر یــارای فروکــش کــردن آن را نــدارد و در 
واکنــش بــه حضــور ســردار ســلیمانی در شــهر »فلوجه« در اســتان 
ــلیمانی در  ــور س ــه حض ــعود ب ــد: »آل س ــی گوی ــراق م ــار ع االنب

ــن اســت«. فلوجــه بدبی
ــه  ــه ویــژه در اســتان حلــب ب در ســوریه نیــز تحــوالت میدانــی ب
خوبــی نشــان مــی دهــد کــه برتــری بــا ارتــش ســوریه و نیروهای 
مقاومــت اســت و بــه همیــن دلیــل ســعودیها تــالش هــای بــی 
ــان در  ــغ هنگفت ش ــتها و مبال ــت از تروریس ــود در حمای ــه خ وقف
تأمیــن منابــع مالــی آنها طــی پنــج ســال گذشــته را در ســوریه نیز 
بــر بــاد رفتــه مــی بیننــد. بنابرایــن جــای تعجــب نــدارد کــه ایــن 
خانــداِن قاتــِل زنــان و کــودکاِن یمنــی حتــی پــای فریضــه دینــی 
ــوان اهــرم  ــه عن ــاز کــرده و از آن ب ــه مســائل سیاســی ب حــج را ب
ــر  ــه عنــوان عامــل مؤث ــر جمهــوری اســالمی ایــران ب فشــاری ب

حاضــر در هــر دو جبهــه ســوریه و عــراق بهــره ببرنــد.
عــالوه بــر آنچــه کــه آورده شــد، ذکــر ایــن نکتــه نیــز ضــروری 
اســت که تعطیلــی حــج بــرای مســلمانان در طــول تاریخ مســبوق 
بــه ســابقه بــوده اســت کــه بــه اختصــار در ذیــل بــدان اشــاره مــی 

کنیــم؛
ــه از  ــه ک ــه قرامت ــر اینک ــی ب ــد مبن ــود دارن ــی وج گزارش های
ــی حــج  ــه کــرده و باعــث تعطیل ــه مکــه حمل ــد، ب حاکمــان بودن
ــه و کشــتار ابوطاهــر  ــه ســبب حمل شــدند. ســال 317 هجــری ب
ــی  ــال کس ــد و 10 س ــل ش ــی تعطی ــور کل ــه ط ــج ب ــی، ح برمک
نتوانســت بــه دلیــل ناامنــی بــه حــج مشــرف شــود. وقتــی قــوم 
مغــول بــه ایــران حملــه کردنــد نیــز نــه تنهــا حــج ایرانیــان )633( 
تعطیــل شــد بلکــه در ســال 639 حــج عــراق هــم متوقــف شــد.

ــری، آل  ــارم قم ــی ســده چه ــن، در ســال های پایان ــر ای عــالوه ب
بویــه روبــه ضعــف رفتــه و در حــال انقــراض بودنــد و راهزن هــای 
بادیــه نشــین اوج گرفتنــد و باعــث شــدند کاروان هــای حــج عــراق 
تعطیــل شــود. در ســال های 393 و 397 عراقی هــا امــکان رفتــن 
بــه حــج را نیافتنــد امــا ســایر مــردم می توانســتند بــه حــج برونــد.

ــال  ــا س ــال 403 ت ــه از س ــز ک ــوح نی ــت ابوالفت در دوران حکوم
430 بــر مکــه حکومــت می کردنــد درگیری هــا، شــورش ها 
ــوده کــه بســیاری از  ــه  نشــین ب ــل بادی ــن قبای ــی بی و راهزنی های

ــدند. ــروم ش ــج مح ــج از ح ــه ح ــد ب ــردم عالقه من م
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خاورمیانه و شمال آفریقا

سیاســت آل خلیفــه از زمان بازداشــت »شــیخ علی ســلمان« از بدو 
بازداشــت وی تــا بدیــن لحظــه نشــان مــی دهــد کــه این رژیــم در 
اندیشــه تــدارک یــک مجــازات ســنگین تر از محکومیــت کنونــی 

علیــه شــیخ ســلمان در آینده اســت.
ــلمان«  ــی س ــیخ عل ــت »ش ــم از بازداش ــال و نی ــک س ــدود ی ح
دبیــرکل جمعیــت الوفــاق بحریــن کــه بزرگتریــن جریــان مخالف 
رژیــم آل خلیفــه در ایــن کشــور محســوب مــی شــود، مــی گــذرد. 
ــت بازداشــت  ــه عل ــی هســتند ک ــه مدع ــم آل خلیف ــات رژی مقام
دبیــرکل جمعیــت الوفــاق بحریــن ســخنرانی علیــه ایــن رژیــم و 
تحریــک مــردم بــه ارتــکاب اقدامــات خشــونت آمیــز بــوده اســت. 
ایــن ادعــا در حالــی مطــرح مــی شــود کــه شــیخ علــی ســلمان در 
بســیاری از ســخنرانی هــای خــود همــواره بر لــزوم مســالمت آمیز 
بــودن تحــرکات مــردم بحریــن در مخالفــت بــا رژیــم آل خلیفــه 

ــرد. ــد می َک تأکی
ــت  ــی، محکومی ــی حکم ــرا ط ــن اخی ــر بحری ــد نظ دادگاه تجدی
چهــار ســال حبــس »شــیخ علــی ســلمان« را بــه 9 ســال حبــس 
ــات  ــه مقام ــی رخ داده ک ــاق در حال ــن اتف ــت. ای ــش داده اس افزای
آل خلیفــه از بیــان علــت افزایــش حکــم محکومیــت ایــن مبــارز 
بحرینــی خــودداری مــی کننــد. ایــن اقــدام هیــچ توجیهــی جــز 
تــالش بــرای خفــه کــردن صــدای مخالــف و ســرکوب کســانی 

ــدارد. ــراری دموکراســی ن ــه خواســتار برق ک
نگاهــی اجمالــی بــه سیاســت رژیــم آل خلیفــه از زمــان بازداشــت 
»شــیخ علــی ســلمان« دبیــرکل جمعیــت الوفــاق بحرین تــا بدین 
ــه 9 ســال حبــس افزایــش  لحظــه کــه حکــم محکومیــت وی ب
یافتــه اســت، نشــان مــی دهــد کــه مقامــات ایــن رژیــم از همــان 
ابتــدا مســیر مشــخصی را بــرای مقابلــه بــا ایــن مخالــف برجســته 
بحرینــی طــی مــی کننــد. در دی مــاه 1393 ابتــدا اعــالم شــد کــه 
دادســتانی کل آل خلیفــه شــیخ علی ســلمان را بــرای ادای پــاره ای 

از توضیحــات بــه محــل دادســتانی فراخوانــده اســت. 
پــس از مراجعــه دبیــرکل جمعیــت »الوفــاق« بحریــن بــه محــل 
ــل  ــی غیرقاب ــه در اقدام ــات آل خلیف ــاره مقام ــه یکب ــتانی، ب دادس
پیــش بینــی اعــالم کردنــد کــه شــیخ علــی ســلمان بــرای مــدت 
چنــد روز بازداشــت موقــت خواهــد بــود. رژیــم آل خلیفــه در ادامــه 
چندیــن بــار حبــس موقت شــیخ علــی ســلمان را بــه تنــاوب برای 
ــا یــک هفتــه تمدیــد کــرد. ایــن اقــدام بارهــا  مــدت چهــار روز ت
تکــرار شــد تــا اینکــه مقامــات ایــن رژیــم اعــالم کردنــد کــه قصد 

برگــزاری دادگاه بــرای محاکمــه شــیخ علــی ســلمان را دارنــد.
ــه  ــلمان ب ــی س ــیخ عل ــت ش ــت موق ــد بازداش ــناریوی تمدی س
ــه  ــه کار گرفت ــز ب ــه وی نی ــزاری دادگاه  محاکم ــرای برگ ــی ب نوع
شــد. رژیــم آل خلیفــه جلســات محاکمــه متعــددی را بــرای شــیخ 
ســلمان برگــزار کــرد و در بســیاری از آنهــا قاضــی پرونــده اندکــی 
پــس از آغــاز جلســه در اقدامــی تعجــب برانگیــز تاریــخ دیگــری 
را بــرای رســیدگی بــه اتهامــات دبیــرکل جمعیــت الوفــاق بحریــن 
تعییــن مــی َکــرد. ایــن رونــد ادامــه پیــدا کــرد تــا اینکه شــیخ علی 
ــکاب اقدامــات  ــه ارت ــه اتهــام واهــی تحریــک مــردم ب ســلمان ب

خشــونت آمیــز بــه چهــار ســال حبــس محکــوم شــد.
بــا توجــه بــه رونــد محاکمــه شــیخ علــی ســلمان از بــدو احضــار 
وی بــه دادگاه توســط رژیــم آل خلیفــه تاکنــون بــی تردیــد نمــی 
تــوان انتظــار داشــت کــه محاکمــه وی بــه همیــن جــا ختــم شــده 
ــرده باشــد.  ــرای وی بســنده ک ــس ب ــه 9 ســال حب ــه ب و آل خلیف
ــم ســناریوی اعمــال  ــن رژی ــه نظــر مــی رســد کــه مقامــات ای ب
یــک مجــازات ســنگین را علیــه شــیخ علــی ســلمان را در َســر می 
ــرای محاکمــه شــیخ  ــه ب ــم آل خلیف ــد. سیاســتی کــه رژی پرورانن

علــی ســلمان از یــک ســال و نیــم گذشــته در پیــش گرفتــه تنهــا 
بــرای کنتــرل اعتراضــات مردمــی بــوده اســت.  آل خلیفــه در طول 
ایــن مــدت تــالش کــرده تــا حتــی االمــکان اعتراضــات عمومــی 

مــردم از کنتــرل نیروهــای امنیتــی خــارج نشــود.
نظــر بــه اینکــه مقامــات رژیــم آل خلیفــه بــه خوبــی از تبعــات و 
پیامدهــای وخیــم صــدور یــک حکــم ســنگین علیــه شــیخ علــی 
ســلمان آگاه هســتند، رونــد کنونــی محاکمــه ایــن مبــارز بحرینــی 
از یــک ســو بــه آنهــا کمــک مــی کنــد تــا اوضــاع امنیتــی را تحت 
کنتــرل خــود حفــظ کننــد و از ســوی دیگــر، شــرایط مناســبی را 
ــلمان  ــه شــیخ س ــای گســترده علی ــت ه ــال محکومی ــرای اعم ب

ــد. فراهــم آورن
ــوان  ــه عن ــن ب ــاق« بحری ــت »الوف ــت جمعی ــز اهمی ــگاه حائ جای
ــردم  ــزد م ــه در ن ــم آل خلیف ــیون رژی ــزب اپوزیس ــن ح بزرگتری
ــوب  ــاد و محب ــل اعتم ــخصیت قاب ــرف و ش ــک ط ــن از ی بحری
ــح  ــارز برجســته صل ــوان یــک مب ــه عن ــی ســلمان« ب »شــیخ عل
ــا  ــه ت ــا مقامــات آل خلیف ــب از طرفــی دیگــر موجــب شــده ت طل
بــه امــروز حداقــل بــرای ممانعــت از متزلــزل شــدن ارکان قــدرت 
خــود، از اجرایــی ســاختن مجــازات مــد نظــر خویــش علیــه شــیخ 
ــته  ــا پیوس ــته ام ــه ای آهس ــه گون ــرده و ب ــودداری ک ــلمان خ س
ــد، گام  ــی پرورانن ــن م ــه در ذه ــاختن آنچ ــی س ــیر عملیات در مس

ــد. بردارن
ــواره در  ــن هم ــردم بحری ــته م ــم گذش ــال و نی ــک س ــول ی در ط
نقــاط مختلــف ایــن کشــور در حمایــت از شــیخ علــی ســلمان و به 
منظــور اعــالم همبســتگی خــود بــا وی تظاهــرات گســترده برپــا 
کــرده انــد. منطقــه »الــدراز« کــه زادگاه دبیــرکل جمیعــت الوفــاق 
بحریــن محســوب مــی شــود نیــز طــی این مــدت همــواره شــاهد 
ــارز  ــن مب ــا ای ــراز همبســتگی ب تظاهــرات گســترده مردمــی در اب
آزادی خــواه بــوده اســت. هرچنــد کــه اغلــب تظاهرات هــای 
مردمــی بــا ســرکوب شــدید نیروهــای امنیتــی آل خلیفــه مواجــه 
شــده اســت، امــا مــردم بحریــن همچنــان بــه تحــرکات مســالمت 

آمیــز خــود علیــه ایــن رژیــم ادامــه مــی دهنــد.
مقامــات آل خلیفــه در حالــی مدعــی وجــود دموکراســی در بحرین 
هســتند کــه در سلســله جلســات متعــدد محاکمــه »شــیخ علــی 
ســلمان« هیچــگاه بــه وی اجــازه دفــاع از خــود را ندادنــد. ایــن در 
حالــی اســت کــه دفــاع متهــم از خویــش از بدیهی تریــن اصــول 

دموکراســی محســوب مــی شــود.
ــی  ــه نظــر م ــه ب ــه ک ــه شــد، اینگون ــه پیشــتر گفت ــه ک همانگون
رســد، مقامــات رژیــم آل خلیفــه در اندیشــه تــدارک یک مجــازات 
ســنگین علیــه »شــیخ علــی ســلمان« دبیــرکل جمعیــت الوفــاق 
هســتند و در حــال حاضــر شــرایط را بــرای اعمــال ایــن مجــازات 
ســنگین مناســب نمــی داننــد. سیاســت هــای ســرکوبگرانه ایــن 
رژیــم علیــه مــردم بحریــن کــه غالبــا از شــیعیان هســتند، آنقــدر 
تشــدید شــده اســت کــه خــود بــه خوبــی مــی داننــد کــه اعمــال 
یــک مجــازات ســنگین علیــه شــیخ علــی ســلمان مــی توانــد بــه 
ــون  ــوده و خشــم انقالبی ــش ب ــر روی آت ــن ب ــن بنزی ــه ریخت مثاب

بحرینــی را لبریــز کنــد.
در ایــن میــان موضــع جامعــه جهانــی در قبــال تحــوالت بحریــن 
نیــز بســیار »تأســف بــار« بــه نظــر می رســد. البتــه مواضــع جامعه 
جهانــی در قبــال کشــورهای مختلــف همــواره آمیخته با سیاســت 
هــای دوگانــه بــوده اســت، امــا ایــن بــار ایــن مــردم بحریــن بودند 
کــه قربانــی ایــن سیاســت شــدند. مرکــز حقــوق بشــر بحریــن و 
جمعیــت »الوفــاق« ایــن کشــور طــی یــک ســال و نیــم گذشــته 
بارهــا و در مناســبت هــای مختلــف بــا صــدور بیانیه هــا و 
گزارش هــای مختلــف خواســتار موضــع قاطعانــه جامعــه جهانــی 
در قبــال اقدامــات ســرکوبگرانه رژیــم آل خلیفــه بــه ویــژه پــس از 
بازداشــت شــیخ علــی ســلمان شــدند امــا هیــچ پاســخی دریافــت 

ــد. نکردن
محاکمــه شــیخ علــی ســلمان توســط رژیــم آل خلیفــه در راســتای 
سیاســت کالن ایــن رژیــم بــرای بــه شکســت کشــاندن نهضــت 
مردمــی در بحریــن صــورت مــی گیــرد. هــدف قــرار دادن منــازل 
مخالفــان بحرینــی، تهدیــد آنهــا بــه بازداشــت و در مــواردی تجاوز 
جنســی و ... از جملــه سیاســت هایــی اســت کــه آل خلیفــه طــی 
ســالهای گذشــته بــرای بــه بــن بســت رســاندن خیــزش مردمــی 
ــن،  ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــده اس ــل ش ــا متوس ــه آنه ــن ب در بحری
ــه  ــری ب ــز دیگ ــر چی ــش از ه ــه بی ــرکوبگرانه ای ک ــت س سیاس
ــا« و در  ــت بحرینی ه ــلب تابعی ــورد، سیاســت »س ــی خ چشــم م
مقابــل، »اعطــای تابعیــت بــه اتبــاع خارجــی« اســت کــه بــا هدف 

تغییــر بافــت جمعیتــی بحریــن صــورت مــی گیــرد.
ــای  ــت ه ــی سیاس ــی از تمام ــرایط کنون ــن در ش ــردم بحری م
ــاب  ــر ت ــده و دیگ ــتوه آم ــه س ــه ب ــم آل خلیف ــرکوبگرانه رژی س
ــر  ــوان رهب ــه عن ــلمان« ب ــی س ــیخ عل ــازات »ش ــل مج و تحم
آزادی خــواه خــود را ندارنــد و ایــن درســت همــان مســأله ای اســت 

ــت. ــف اس ــدان واق ــه ب ــم آل خلیف ــه رژی ک
ــم  ــات ســرکوبگرانه رژی ــن حــال، آنچــه کــه بیــش از اقدام ــا ای ب
آل خلیفــه و حمایــت هــای جامعــه جهانــی از ایــن رژیــم، مــردم 
بحریــن را مــی آزارد و مظلومیــت آنهــا بیــش از پیــش نمایــان می 
کنــد، سانســور رســانه ای اقدامــات گســترده ای اســت کــه توســط  
آل خلیفــه علیــه آنهــا صــورت مــی گیــرد. رژیــم آل خلیفــه بــا قلع 
و قمــع گســترده خبرنــگاران اجــازه انتشــار حجــم ظلــم و ســتمی 

کــه بــر مــردم بحریــن مــی رود را بــه آنهــا نمــی دهــد.
ــال  ــی س ــن ط ــردم بحری ــه م ــختی هایی ک ــج و س ــود رن ــا وج ب
ــه راه خــود در  ــاز هــم ب ــد، امــا ب هــای گذشــته متحمــل شــده ان
تحقــق عدالــت و آزادی بیــان و اندیشــه ادامــه مــی دهنــد. رژیم آل 
خلیفــه در طــول ایــن مــدت از هیــچ اقدامــی در ســرکوب تظاهرات 
ــک از  ــال هیچی ــن ح ــا ای ــرد، ب ــغ نک ــردم دری ــز م ــالمت آمی مس
سیاســت هــای ســرکوبگرانه ایــن رژیــم تاکنــون کارگــر نیافتــاده 
و همچنــان شــاهد برگــزاری تظاهــرات در نقــاط مختلــف بحریــن 

هســتیم.
ــاق  ــت الوف ــرکل جمعی ــلمان« دبی ــی س ــیخ عل ــت از »ش حمای
ــزء  ــه ج ــر ب ــال حاض ــا وی در ح ــتگی ب ــراز همبس ــن و اب بحری
جدایــی ناپذیــر اهــداف انقالبیــون بحرینــی در برگــزاری تظاهرات 
ــن در  ــردم بحری ــت. م ــده اس ــل ش ــه تبدی ــم آل خلیف ــه رژی علی
تظاهــرات گســترده خــود در مناطــق مختلــف از جملــه »الــدراز« 
زادگاه شــیخ علــی ســلمان بــر تــداوم تحرکات مســالمت آمیزشــان 
ــد  ــه تأکی ــز آل خلیف ــا سیاســت هــای تبعیــض آمی در مخالفــت ب
مــی کننــد و ایــن بــدان معناســت کــه رژیــم آل خلیفــه همچنــان 
بایــد از اجــرای مجــازات ســنگین احتمالــی شــیخ علــی ســلمان و 
ــد. ــدارک دیــده اســت، خــودداری کن ــرای وی ت ســناریویی کــه ب

رامین حسین آبادیان

آل خلیفه چه خوابی برای »شیخ علی سلمان« 
دیده است؟
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خاورمیانه و شمال آفریقا

رزمایــش »افــس ۲016« در ترکیــه با مشــارکت 
کشــورهای منطقــه و در راســتای تامین خواســته 

هــا و اهــداف آل ســعود در منطقــه انجام شــد.
عربســتان ســعودی بــا یــورش بــه یمــن و 
ــا شــیعیان ایــن  ــر ب ــراه انداختــن جنگــی نابراب ب
ــا کشــورهای عربــی هــم پیمانــش در  کشــور، ب
یمــن جنــگ و خونریــزی خانمــان ســوزی را بــر 
علیــه مــردم یمــن از جملــه شــیعیان این کشــور 
ــری  ــه در شــکل گی ــراه انداخــت. ســعودیها ک ب
ــه عــراق  ــروه تروریســتی »داعــش« در منطق گ
ــته و   ــن داش ــی و بنیادی ــش اساس ــوریه نق و س
دارنــد درادامــه سیاســت هــای ســتیزه جویانــه و 
مداخلــه جویانــه خــود در خاورمیانــه دم از ائتالف 
کشــورهای اســالمی مبــارزه بــا ترورییســم مــی 
ــه مــی  ــل جنــگ خــود در منطق ــر طب ــد و ب زنن

ــد. کوبن
پــس از آنکــه ســعودیها در جنــگ علیــه دولــت 
ــروه  ــتقرار گ ــز اس ــوریه و نی ــد در س ــار اس بش
تروریســتی تکفیــری داعــش در عــراق و ســوریه 
نــاکام ماندنــد دم از مبــارزه بــا داعــش زده 
ــارکت  ــا مش ــم را ب ــا تروریس ــارزه ب ــالف مب ائت
35 کشــور اســالمی بــراه انداختنــد. در ایــن 
میــان نــام کشــوری چــون پاکســتان کــه حاضــر 
بــه مداخلــه نظامــی در یمــن و کمــک بــه 
ســعودیها در جنــگ مظلــوم کــش یمــن نشــده 
بــود، ناگهــان وارد لیســت 35 کشــور مبــارزه بــا 

ــد. ــم ش تروریس
ــود  ــاد از وج ــالم آب ــت اس ــات دول ــدا مقام در ابت
ــد و  ــی اطالعــی کردن ــی اظهــار ب ــن ائتالف چنی
بــا اعمــال فشــار ســعودیها حاضــر بــه حمایــت 
ــم  ــا تروریس ــارزه ب ــالح مب ــه اصط ــالف ب از ائت
ســعودی شــدند. حکمرانــان خودکامــه ســعودی 
ــا اعــدام »شــیخ  پــا را فراتــر از ایــن گذاشــته و ب
نمــر باقــر النمــر« روحانــی مبــازر شــیعی در ایــن 
کشــور ماهیــت و اصلیــت وهابــی گــری خــود را 
بــه جهانیــان نشــان دادنــد. شــیخ نمــر کــه نمــاد 
آزادی و و دفــاع از حقــوق شــیعیان در عربســتان 
بــود بدســت آل ســعود خونــش بــر زمیــن ریخته 

شــد.
ــان  ــران، ســوریه، عــراق و لبن ــه ای ــی ک ائتالف
در آن جایــی نداشــته باشــند چــه معنایــی مــی 
ــتان  ــه عربس ــز اینک ــد بج ــته باش ــد داش توان
ــر  ــه در س ــتیزی را در منطق ــیعه س ــرح ش ط
ــوق دادن  ــرای س ــعود ب ــد. آل س ــی پروران م
ــد  ــالف ض ــوی ائت ــالمی بس ــورهای اس کش
ــش  ــدا رزمای ــه در ابت تروریســم خــود در منطق
»رعــد شــمال« را در منطقــه »حفــر الباطــن« 
عربســتان و نزدیــک مرزهــای عــراق و کویــت 
ــای و  ــی، آفریق ــورهای عرب ــارکت کش ــا مش ب
ــن  ــد و آن را بزرگتری ــی کن ــاز م ــتان آغ پاکس

ــد. ــی نام ــه م ــش در منطق رزمای
ــرای آل  ــت ب ــمال از آن جه ــد ش ــش رع رزمای
ــور  ــه ۲0 کش ــد ک ــی ش ــی م ــم تلق ــعود مه س
ــعودی در  ــتان س ــه ای عربس ــان منطق از حامی
ــر  ــور مص ــای جمه ــتند و روس ــرک داش آن ش

ــر،  ــت و قط ــران کوی ــن امی ــودان و همچنی و س
»نــواز شــریف« نخســت وزیــر و »راحیــل 
شــریف« فرمانــده کل ارتــش پاکســتان حضــور 
داشــتند. آل ســعود کــه در متقاعــد کــردن 
ــد  ــالف ض ــه ائت ــتن ب ــرای پیوس ــتان ب پاکس
تروریســم خــود نــاکام مانده بــود فرماندهــی این 
ائتــالف را بــه ژنــرال »راحیل شــریف« پیشــنهاد 
ــد نظــر مســاعد  ــن راه بتوان ــا بلکــه از ای ــرد ت ک

ــد. ــب نمای ــود جل ــوی خ ــاد را بس ــالم آب اس
نظامــی  رزمایــش  گذشــته  روزهــای  در 
»افــس۲016« در دو مرحلــه در اســتانبول و 
ــن  ــزاری ای ــد. در برگ ــزار ش ــه برگ ــر ترکی ازمی
ــنل و  ــزار و 500 پرس ــه در کل 7 ه ــش ک رزمای
مــن جملــه 900 نظامــی خارجــی از کشــورهای 
ــر،  ــس، قط ــان، انگلی ــکا، آذربایج ــان، آمری آلم
ــرکت  ــتان در آن ش ــتان و عربس ــتان، لهس پاکس
ــش »رجــب  ــن رزمای داشــتند. در بخــش دوم ای
ــور و »هولســی  ــس جمه ــان« رئی ــب اردوغ طی
آکار« فرمانــده کل ارتــش ترکیــه »راحیــل 
شــریف« فرمانــده کل ارتــش پاکســتان و 
فرماندهــان بلنــد پایــه کشــورهای شــرکت 

ــتند. ــور داش ــده حض کنن
ایــن مانــور نظامــی در حالــی برگــزار مــی شــود 
ــان  ــعودی از حامی ــتان س ــه و عربس ــه ترکی ک
ادامــه جنــگ و خونریــزی در ســوریه بشــمار می 
رونــد و هــر دو کشــور در صــدد برکنــاری بشــار 
اســد رئیــس جمهــور ســوریه هســتند. اردوغــان 
ــی  ــوری عثمان ــای امپراط ــر احی ــویی فک از س
ــا  ــر ب ــویی دیگ ــد و از س ــی پروران ــر م را در س
ارســال ســالح و تجهیــزات نظامــی بــرای گــروه 
تروریســتی تکفیــری داعــش، نفــت ســوریه را از 
طریــق ایــن گــروه بــا تانکرهــای حامل ســوخت 

بــه ترکیــه منتقــل مــی کنــد.
عربســتان ســعودی بخوبــی دریافتــه اســت کــه 
اردوغــان از جملــه کســانی اســت کــه مــی تواند 
بــه شــکل گیــری و اســتحکام داعــش در منطقه 
ــارات  ــان در اظه ــویی اردوغ ــد. از س ــک کن کم

ــا  ــه کرده ــت ک ــرده اس ــالم ک ــود اع ــد خ جدی
بایــد از ســوریه حــذف شــوند. کردهــای ســوری 
ــش  ــا داع ــارزه ب ــوریه و مب ــاع از س ــه در دف ک
نقــش بســزایی دارنــد از دشــمنان اردوغــان 

ــد. بشــمار مــی رون
ــالمی  ــورهای اس ــم کش ــد تروریس ــالف ض ائت
ــه  ــالمی پای ــور اس ــارکت 35 کش ــا مش ــه ب ک
ــکل  ــه  ش ــال در ترکی ــت ح ــده اس ــزی ش ری
و جهتــی دیگــر بخــود گرفتــه اســت و در 
ــری  ــورهای دیگ ــس ۲016« کش ــش »اف رزمای
ــان  ــتان و  آلم ــس، لهس ــکا، انگلی ــون آمری چ
مشــارکت دارنــد. بــه نظــر مــی رســد کــه آمریکا 
ــد  ــعودی قص ــتان س ــی عربس ــدان اروپای و متح
دخالــت نظامــی در ســوریه را دارنــد و ایــن خــود 
اوضــاع امنیتــی را در ســوریه متشــنج تــر خواهــد 

ــاخت. س
آمریــکا از حضــور نظامــی و اســتراتژیک روســیه 
در ســوریه نگــران بــه نظــر می رســد و از ســویی 
ــی  ــور نظام ــت حض ــر نیس ــز حاض ــه نی ترکی
روســیه را در ســوریه قبــول نمایــد. ســقوط 
جنگنــده روســی توســط جنگنــده هــای ترکیــه 
و کشــته شــدن یکــی از خلبانــان ایــن جنگنــده 
باعــث تیرگــی در روابــط ترکیــه و روســیه شــد. 
ترکیــه یکــی از کشــورهای عضــو ناتــو )پیمــان 
آتالنتیــک شــمالی( اســت و در تــالش اســت بــه 
عضویــت اتحادیــه اروپــا درآیــد. ترکیــه خــود را 
محــور و مرکــز مبــارزه بــا تروریســم در منطقــه 
تصــور مــی کنــد امــا از ســویی دیگــر بــا نادیــده 
گرفتــن حقــوق شــهروندان کــرد زبان عرصــه را 
ــد  ــر آنهــا تنــگ کــرده اســت و ایــن مــی توان ب
ــده ای  ــکالت عدی ــکار مش ــرای آن ــده ب در آین
بوجــود آورد و بــا رشــد افراطــی گــری حمــالت 
تروریســتی در شــهرهای ایــن کشــور بــاال 
ــا خطــری  ــه را ب ــه اقتصــاد توریســم ترکی گرفت

ــد. جــدی مواجــه کن
ــتان  ــکا، عربس ــوس آن آمری ــه در رئ ــی ک مثلث
ســعودی و ترکیــه قــرار دارنــد بــا بــراه انداختــن 

ــار  ــه را دچ ــت منطق ــزی امنی ــگ و خونری جن
بحــران کــرده انــد و بیــم آن مــی رود کــه 
ــد  ــه رش ــری در منطق ــی گ ــم و افراط تروریس

ــرد. ــود گی ــده ای بخ فزاین
ــه  ــد ک ــن باورن ــر ای ــه ای ب ــان منطق کارشناس
ــه تنهــا در ســطح منطقــه  »طیــب اردوغــان« ن
ای بلکــه بــا خودکامگــی خــود و کنــار گذاشــتن 
ــه و  ــابق ترکی ــر س ــت وزی ــو« نخس »داوود اوغل
منصــوب کــردن »بنعلــی یلدریم« بجــای وی در 
صــدد افزایــش اختیــارات ریاســت جمهــوری در 
ترکیــه و بــه نوعــی مــادام العمــر کــردن منصــب 
ریاســت جمهــوری و حرکــت بســوی دیکتاتوری 
اســت. یکــی از ابرازهایــی کــه طیــب اردوغــان 
ــروه  ــت از گ ــرد حمای ــره بب ــد از آن به ــی توان م
ــا  ــه کــه همــگام ب تروریســتی داعــش در منطق
ــد.  اهــداف ســعودیها در منطقــه پیــش مــی رون
ــی  ــت م ــان حمای ــی از اردوغ ــه نوع ســعودیها ب
کننــد و وی نیــز بــه آنهــا خــوش خدمتــی مــی 

ــد. کن
ــزو 10  ــه ج ــتان ک ــش پاکس ــان ارت ــن می  در ای
ــی  ــی رود م ــمار م ــان بش ــد جه ــش قدرتمن ارت
توانــد بــه اردوغــان و ســعودیها کمــک کنــد. امــا 
ــز اهمیــت  ایــن اســت کــه سیاســت  نکتــه حائ
ــن  ــان ای ــط نظامی ــتان را فق ــه ای پاکس منطق
ــد، بلکــه  ــی شــکل نمــی دهن ــه تنهای کشــور ب
اتاقهــای فکــری کــه در پاکســتان وجــود دارنــد 
ــم  ــور تصمی ــن کش ــی ای ــت کل ــاره سیاس در ب

ــد. ــی کنن ــری م گی
ــتان  ــش پاکس ــه ارت ــوع ک ــن موض ــور ای تص
ــار آل  ــود را در اختی ــوان خ ــدرت و ت ــام ق تم
ــث و  ــری عب ــذارد فک ــان بگ ــعود و اردوغ س
خیالــی خــام اســت. پاکســتان بــه جهــت 
سیاســت کلــی خــود در منطقــه در مواقــع الزم 
ــد  ــود تجدی ــه ای خ ــای منطق ــت ه در سیاس
نظــر مــی کنــد و مافــع ملــی خــود را قربانــی 
ــعود و  ــه آل س ــود خواهان ــای خ ــت ه سیاس

ــد. ــی کن ــان نم اردوغ

اهداف پشت پرده رزمایش »افس۲۰۱۶« ترکیه/ همراهی آنکارا با آل سعود
علی کاوسی نژاد
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خاورمیانه و شمال آفریقا

عضو تیم مذاکرات هسته ای آمریکا:

عربستان تمایل به 
دستیابی به سالح 

هسته ای دارد

ــه  ــت ک ــد اس ــکا معتق ــته ای آمری ــرات هس ــم مذاک ــو تی عض
ــته ای دارد. ــالح هس ــت آوردن س ــه دس ــل ب ــتان تمای عربس

»ریچــارد نفیــو« عضــو تیــم مذاکــره کننــده آمریــکا در توافــق 
ــابق وزارت  ــو س ــورن عض ــرت آینه ــران و راب ــا ای ــته ای ب هس
ــز برجــام را  ــرای موسســه بروکین ــی ب ــکا در تحلیل خارجــه آمری
نقطــه مشــترکی بــرای جلوگیــری از دســتیابی ایــران بــه ســالح 

ــد. ــی کردن هســته ای ارزیاب
ــد  ــی نویســند هرچن ــز م ــر بروکین ــل گ ــه دو تحلی ــن مقال در ای
توافــق هســته ای بــر خــالف میــل و خواســته متحــدان آمریــکا 
در خاورمیانــه بــود ولــی توانســت مانــع ایــران بــرای دســتیابی به 

ســالح هســته ای شــود.
ــق  ــه تواف ــز ب ــز نی ــو در یــک ســخنرانی در موسســه بروکین نفی
هســته ای بــه عنــوان جلوگیــری کننــده از جنــگ علیــه ایــران 
اشــاره مــی کنــد. وی اعتقــاد دارد پیــش از برجــام حملــه نظامــی 
بــه ایــران تنهــا گزینــه آمریــکا بــود ولــی مــا توانســتیم بــا توافق 

هســته ای توازنــی در منطقــه ایجــاد کنیــم.
ــق  ــا موضــوع تواف ــه ب ــز ک ــو در نشســت اندیشــکده بروکین نفی
ــه  ــرد ک ــد ک ــار دیگــر تأکی ــزار شــد، ب ــران برگ ــا ای هســته ای ب
ــا  ــود ب ــی خ ــی و نظام ــای اطالعات ــد همکاری ه ــنگتن بای واش

ــد. ــش ده ــران افزای ــه ای ــه را علی کشــورهای منطق
ــای او و  ــی ه ــت: ارزیاب ــت گف ــن نشس ــورن در ای ــرت اینه راب
ــچ  ــز نشــان مــی دهــد هی ــو در موسســه بروکین همــکارش نفی
ــدد  ــر درص ــوص مص ــه خص ــه ب ــورهای خاورمیان ــک از کش ی

ــتند. ــی نیس ــالح اتم ــه س ــیدن ب رس
ــز  ــه بروکین ــرای موسس ــود ب ــزارش خ ــو در گ ــورن و نفی اینه
معتقدنــد عربســتان بیشــترین تمایــل را برای رســیدن به ســالح 
اتمــی دارد ولــی در شــرایط کنونــی ایــن کشــور تــوان رســیدن 

ــدارد. ــکان را ن ــن ام ــه ای ب
اینهــورن گفــت امــارات متحــده عربــی ایــران را تهدیدی بســیار 
ــه ســمت  ــه ب ــد اســت ک ــا بعی ــد، ام ــرای خــود می دان ــزرگ ب ب

ســالح اتمــی حرکــت کنــد.
در خصــوص ایــن گــزارش گفتگویــی بــا »ریچــارد نیفــو« عضو 
ســابق تیــم مذاکــره کننــده هســته ای آمریــکا و کارشــناس امور 
تحریــم هــا و امنیــت بیــن الملــل و عــدم اشــاعه تســلیحات در 
وزارت خارجــه آمریــکا و محقــق دانشــگاه کلمبیــا آمریــکا انجــام 

داده ایــم کــه متــن ایــن گفتگــو در زیــر آمــده اســت.

ــه  ــان در موسس ــر خودت ــخنرانی اخی ــما در س || ش
ــا  ــترك ب ــزارش مش ــهایی از گ ــز بخش بروکینگ
پروفســور رابــرت آینهــورن معــاون پیشــین وزارت 

خارجــه آمریــکا را مطــرح کردیــد. در بخــش هایــی 
ــاره تمایــل عربســتان ســعودی بــه  از آن شــما درب
ــد.  ــرده ای ــت ک ــی صحب ــاح اتم ــه س ــتیابی ب دس
بــا در نظــر گرفتــن گــزارش هایــی دربــاره تمایــل 
ســعودی هــا بــرای دســتیابی بــه ســاح اتمــی آیــا 
شــما فکــر مــی کنیــد کــه آنهــا قصــد دارند ســاح 
اتمــی را از طریــق خریــد آن یــا از طریــق دســتیابی 

ــد؟ ــه کنن ــد آن تهی ــه فــن آوری تولی ب
ــه  مــن فکــر نمــی کنــم در حــال حاضــر عربســتان ســعودی ب
دنبــال ســالح اتمــی باشــد و یــا عالقــه ای بــه دســتیابی بــه آن 
ــا ایــن حــال مــن  ــه یکــی از ایــن شــیوه هــا داشــته باشــد. ب ب
ــن  ــد و ای ــی کنن ــر م ــن موضــوع فک ــه ای ــا ب ــه آنه ــدم ک معتق
تمایــل را بــه عنــوان یــک گزینــه در ذهــن خــود دارنــد و البتــه 
ــه  ــد. ب آنهــا ایــن اقــدام را وابســته بــه عملکــرد ایــران کــرده ان
ــده  ــا 15 ســال آین ــی در 10 ت ــذاران ایران ــن سیاســت گ نظــر م
ــورهای  ــی کش ــل تمام ــود مث ــد ب ــئله خواهن ــن مس ــر ای درگی

ــر. دیگ

ــاح  ــه س ــتیابی ب ــت دس ــه نی ــود اینک ــا وج || ب
ــوم  ــعودی معل ــتان س ــوی عربس ــته ای از س هس
شــده چــرا جامعــه جهانــی بــه آن واکنــش نشــان 

ــد؟ ــی ده نم
خــوب، البتــه مــن نمــی توانــم در ایــن خصــوص بطــور قاطــع 
ــا گســترش  ــی ب ــه جهان ــی جامع ــا بطــور کل ــم، ام حــرف بزن
ــت.  ــف اس ــد مخال ــورهای جدی ــه کش ــی ب ــای اتم ــالح ه س
در دهــه هــای گذشــته ایــن مخالفــت در قالــب جنــگ ســرد 
ــه ســالح  ــد و پاکســتان در دهــه 1990 ب حفــظ شــد. امــا هن
اتمــی دســت یافتنــد کــه بعدهــا بــا تحریــم هایــی همراه شــد. 
مــن تصــور مــی کنــم ســعودی هــا هــم بــا چنیــن فشــاهایی 

مواجــه شــوند.

ــه  ــام گزین ــل از برج ــه قب ــد ک ــه ای ــما گفت || ش
آمریــکا در قبــال ایــران نظامــی بــود. االن چطــور؟ 

ــت؟ ــز اس ــر روی می ــوز ب ــه هن ــن گزین ــا ای آی
رئیــس جمهــور اوبامــا بــه صراحــت گفته اســت کــه وظیفــه اش 
جلوگیــری از دســتیابی ایــران بــه ســالح اتمــی اســت و توســل 
بــه زور یکــی از گزینــه هایــی بــرای رفــع ایــن تهدیــد بــود. اگــر 
ــن  ــر ای ــد بناب ــی نباش ــه ســالح اتم ــتیابی ب ــرای دس تالشــی ب
گزینــه نظامــی بــه کار گرفتــه نخواهــد شــد. بــه عبارتــی دیگــر 
واشــنگتن اعــالم کــرده تــا زمانــی نظامــی کــردن بــرای برنامــه 

ــکا  ــز نباشــد، از ســوی آمری ــران روی می هســته ای از ســوی ای
ــر  ــا اگ ــود. ام ــد ب ــز نخواه ــه زور روی می ــه توســل ب ــم گزین ه
ــه دنبــال ســالح هســته  ــران ب ــه نظــر برســد کــه ای ــه ب اینگون
ای اســت در ایــن صــورت گزینــه نظامــی پیــش کشــیده خواهــد 

شــد و روی میــز خواهــد آمــد.

|| شــما در گــزارش مشــترك بــا »رابــرت آینهورن« 
ــه  ــران ب ــت ای ــه برگش ــد ک ــرده ای ــتدالل ک اس
بازارهــای جهانــی و تجــارت جهانــی موجب آســیب 
ــاد  ــن در تض ــا ای ــد. آی ــد ش ــران خواه ــری ای پذی
ــا و روح  ــم ه ــو تحری ــرای لغ ــران ب ــا خواســته ای ب
حاکــم بــر برجــام نیســت؟ برخــی از رســانه هــای 
ــرح  ــوع را مط ــن موض ــما ای ــل از ش ــه نق ــران ب ای

ــد. ــرده ان ک
خیــر صادقانــه بگویــم از این مســئله ســوء برداشــت شــده اســت. 
بســیاری در کشــور مــن ایــن مســئله را مطــرح کــرده انــد کــه 
وقتــی کــه ایــران بــه اقتصــاد جهانــی بپیونــدد در برابــر تحریــم 

هــا آســیب پذیــر خواهــد شــد. آن درســت نیســت.
ایــران مــی توانــد آســیب پذیــر باشــد زیــرا ایــران دارای روابــط 
تجــاری خواهــد بــود کــه مــی تواننــد قطــع شــوند و قطــع ایــن 
روابــط مــی توانــد بــه ایــران آســیب بزنــد. ایــن مســئله دربــاره 
هــر کشــور دیگــری در اقتصــاد جهانــی صــدق مــی کنــد. ایــن 
مســئله دربــاره ژاپــن، آلمــان ، هنــد، روســیه و ... صــادق اســت. 
ــر بخشــی از  ــم هــا ب ســوال اینجاســت کــه اعمــال ایــن تحری
ــا چــه حــد محتمــل اســت. اگــر دلیــل  اقتصــاد بیــن المللــی ت
ــذا  ــرای پیگیــری تحریــم هــا وجــود نداشــته باشــد ل خاصــی ب
ــرای همــه اعضــای اقتصــاد جهانــی وجــود  ایــن تهدیــد کــه ب

ــود. ــی معنــی خواهــد ب دارد، ب
ــی  ــن اســت وقت ــرده ام ای ــاره ک ــه آن اش ــن ب ــه م ــه ای ک نکت
ــر  ــران در براب ــدد دیگــر ای ــی بپیون ــه اقتصــاد جهان ــران ب کــه ای
ــری(  ــز دیگ ــر چی ــا ه ــم ی ــی )تحری ــاد جهان ــارهای اقتص فش
مصــون نخواهــد بــود. یعنــی ایــران در برابــر مشــکالت اقتصــاد 
جهانــی، رکودهــا، مشــکالت تجــاری و دیگر مشــکالت آســیب 

ــود. ــر خواهــد ب پذی
امــا ایــن آســیب پذیــری بــرای ایــران خــوب خواهــد بــود زیــرا 
ایــن آســیب پذیــری ســودآوری هــم خواهــد بــود زیــرا تجــارت 
و پیوســتن بــه اقتصــاد جهانــی مــی توانــد موجــب رشــد و تولیــد 
ــه  ــئله دو طرف ــک مس ــن ی ــود. ای ــا ش ــی ه ــرای ایران ــروت ب ث
اســت بطوریکــه همــراه ارتباطــات آســیب پذیــری هایــی هــم 

ــد. وجــود دارن

جواد حیران نیا-پیمان یزدانی
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خاورمیانه و شمال آفریقا

نتیجــه  در  بایــد  را  بوکوحــرام  فعالیــت 
ــو و  ــک س ــه از ی ــت نیجری ــتهای دول سیاس
سیاســتهای کشــورهای غربــی از ســوی دیگر 

در شــمال افریقــا ارزیابــی کــرد.
ــرب  ــده غ ــه القاع ــه ب ــرام ک ــروه بوکوح گ
آفریقــا مشــهور اســت، یک گــروه تروریســتی 
بــا رویکردهــای بــه ظاهــر اســالمی اســت که  
معنــای لفظــی آن بــه زبــان محلــی نیجریــه 
ــالمی-  ــی -غیراس ــوزش غرب ــود: »آم می ش
ــه  ــروه ب ــن گ ــی ای ــام اصل ــت«. ن ــرام اس ح
زبــان عربــی »الجماعــة أهــل الســنة للدعــوة 

ــت. ــاد« اس و الجه
ــام  ــه ن ــود ب ــردی ب ــان ف ــن جری ــذار ای بنیانگ
در ســال ۲00۲  کــه  یوســف«  »محمــد 
ــود. وی  ــیس نم ــروه را تاس ــن گ ــالدی ای می
ــرای مجموعــه تحــت  ــوان بوکوحــرام را ب عن
ــان  ــیله بی ــا بدین وس ــد ت ــود برگزی ــار خ اختی
ــروش  ــوزش و پ ــر اســالم آم ــه از نظ ــد ک کن
بــا شــیوه غربــی ممنــوع اســت. وی ســلفی  و 
ــه شــدت تحــت تاثیــر نظــرات ابــن تیمیــه  ب
ــال ۲009،  ــدن وی در س ــته ش ــا کش ــود. ب ب
ــیکاو«  ــر ش ــام »ابوبک ــه ن ــری ب ــرد دیگ ف
ــروه  ــن گ ــت. ای ــده اس ــروه ش ــن گ ــر ای رهب
تاکنــون بــا حمــالت متعــددی بــه بانک هــا و 
ــت  ــزرگ دس ــگاه های ب ــتوران ها و فروش رس
بــه کشــتارهای بی رحمانــه ای زده اســت.

حمله های تروریستی گروه بوکوحرام
ــه  ــا ب ــه ه ــه توج ــا هم ــن روزه ــه ای ــر چ اگ
ــوریه  ــراق و س ــش در ع ــای داع ــورش ه ی
ــوا  ــه بل ــا نگاهــی ب ــا ب ــب شــده اســت، ام جل
ــی  ــه م ــرام در نیجری ــای بوکوح ــی ه آفرین
تــوان گفــت ایــن گــروه در انجــام اقــدام 
هــای وحشــیانه و کشــتار مــردم گــوی 
ــات  ــت. اقدام ــوده اس ــش رب ــبقت را از داع س
گــروه تروریســتی بوکوحــرام عبــارت اســت از 
ــه  ــل« در منطق ــتای »دی ــه روس ــورش ب : ی
»اســکیرا اوب« و کشــتن 3۸ نفــر، حملــه 
بــه شــهر »کادونــا« و کشــتن 75 نفــر، ربودن 
همســر »امــادو علــی« معــاون نخســت وزیــر 
ــی  ــر دیگــر، ویران ــرون و کشــتن ســه نف کام
پلــی در شــمال شــرق نیجریــه و کشــتن 
هشــت نفــر و بمبگــذاری در یــک مرکــز 
ــه  ــورش ب ــر، ی ــک نف ــتن ی ــاری و کش تج
روســتاهای »دوروا« و »مافــورو« و کشــتن 
ــه یــک مرکــز آموزشــی در  ــه ب ۲0 نفــر، حمل
شــمال نیجریــه و ربایــش 35 پلیــس، کشــتار 
در روســتای ایزگــه، کشــتار در روســتای 
ــر  ــودن ۲76 دخت ــوک، رب ــوری و ماین مایدوگ
دانــش آمــوز، کشــتار بیــش از ۲00 تــن 
درروســتای »گامبــورو«، حملــه بــه روســتایی 
ــه تماشــاگران  ــه انتحــاری علی ــو، حمل در بورن
ــه  ــار ب ــه خونب ــه، حمل ــی در نیجری جــام جهان

یــک بازارچــه در نیجریــه و ... .

عوامــل گســترش فعالیــت بوکوحرام 
پــس از ناآرامــی هــای دنیــای عرب

ــروه  ــا گ ــی ســبب شــد ت ــای عرب ــالب ه انق
هــای تروریســتی در شــمال آفریقــا گســترش 
بســیاری داشــته باشــند و بــا در اختیــار 
ــی در  ــمال مال ــی از ش ــش های ــن بخ گرفت
ــد  ــالمی کنن ــارت اس ــالم ام ــور اع ــن کش ای
و ایــن مســاله بــه گــروه بوکوحــرام هــم 
ــه  ــن تجرب ــرار همی ــرای تک ــا ب ــزه داد ت انگی
ــمت  ــن قس ــد. در ای ــالش کن ــه ت در نیجری
ــرام در  ــروه بوکوح ــترش گ ــل گس ــه عوام ب

ــم: ــی کنی ــاره م ــا اش ــمال آفریق ش
ــروه  ــان گ ــط می ــبکه ای از رواب ــاد ش - ایج
هــای تروریســتی: گــروه بوکوحــرام توانســت 
بــا بســیاری از شــاخه هــای القاعــده در 
شــمال آفریقــا بــه ویــژه گــروه القاعــده 
در مغــرب پیونــد برقــرار کنــد. بوکوحــرام 
ــرای جنــگ  ــه ب شــماری از عناصــر خــود را ب
ــه گــروه القاعــده در  ــرای کمــک ب ــی ب در مال
مغــرب )اســالمی( اعــزام کــرد و ایــن مســاله 
ــر شــاخه هــای  ــان زی ــط می ــراری رواب در برق
ــا گــروه بوکوحــرام نقــش بســزایی  القاعــده ب
داشــت و باعــث شــد تــا ایــن گــروه به ســالح 
و ثــروت هــای بســیار دســت پیــدا کنــد. برخی 
ــن دارد کــه گــروه  از گــزارش هــا نشــان از ای
القاعــده در مغــرب اســالمی گــروه بوکوحــرام 
را مســلح مــی کــرد.  ایــن ســالح هــا از 
مرزهــای چــاد و نیجــر در اختیــار عناصــر 

ــت. ــی گرف ــرار م ــرام ق ــروه بوکوح گ
ــه:  ــت نیجری ــتباه دول ــای اش ــت ه - سیاس
سیاســت اشــتباه دولــت نیجریــه در رویارویــی 
ــدرت  ــرام در ق ــتی بوکوح ــروه تروریس ــا گ ب
یابــی دوبــاره ایــن گــروه نقــش بنیــادی 
ــه در  ــت نیجری داشت.سیاســتهای اشــتباه دول
رویارویــی بــا گــروه بوکوحــرام ســبب شــد تــا 
بســیاری از افــراد بــه خاطــر ابــراز همــدردی با 
ــروه جــذب بوکوحــرام شــوند. کشــته  ــن گ ای
شــدن وحشــتناک عناصــر بوکوحــرام بــه 
دســت پلیــس نیجریه ســبب شــد تــا نوعــی از 

همــدردی در نیجریــه نســبت بــه ایــن گــروه 
بــه وجــود آیــد و برخــی بــه خاطــر کمــک بــه 

ــد. ــدا کردن ــش پی ــروه گرای ــن گ ای
ــم  ــن مســاله ه ــی: ای ــی و قوم ــاد مذهب - ابع
ــد و  ــی در رش ــش مهم ــکار نق ــور آش ــه ط ب
ــه  ــه ب ــا توج ــروه داشــت. ب ــن گ گســترش ای
ــی  ــای دین ــری ه ــه درگی ــه در نیجری ــن ک ای
ــاله  ــن مس ــود ای ــان ب ــم در جری ــی ه و مذهب
ســبب شــد تا شــماری از جوانــان مســلمان به 
اندیشــه هــای ایــن گــروه گــردن نهنــد. چــرا 
ــع اســالم  کــه گــروه بوکوحــرام خــود را مداف
ــرده  ــی ک ــه مســحیان معرف و مســلمانان علی
بــود. ایــن مســاله هــم بــه نوبــه خــود ســبب 
شــد تــا برخــی از افــراد ســاده لــوح بــا شــتاب 
بــه کمــک ایــن گــروه بشــتابند و بــه عضویت 

ــد. ــرام درآین بوکوح

ــرام در  ــروه بوکوح ــد گ ــت رش عل
نیجریــه

ــاد  ــکاری و فس ــر، بی ــون فق ــی چ ــده های پدی
زمینــه  بوکوحــرام  اســت  شــده  ســبب 
ــود  ــای خ ــه ه ــار اندیش ــرای انتش ــبی ب مناس
ــاد و  ــترش فس ــد. گس ــم کن ــه فراه در نیجری
اختــالس هــای هدفمنــد و فرســودگی دولــت 
»گــودالک جاناتــان« رییــس جمهــوری 
نیجریــه، یکــی از علــت هــای پاگیــری 

بوکوحــرام در ایــن کشــور اســت.
دیگــر دلیــل رشــد ایــن گــروه، شــکاف هــای 
اجتماعــی و اقتصــادی نیجریــه اســت. منابــع 
اقتصــادی و درآمدهــای نفتــی در دســت 
ــرار دارد؛  ــور ق ــن کش ــوذ ای ــب نف ــراد صاح اف
ــا دردهــای  در حالــی کــه دیگــر شــهروندان ب

ــد. ــرم مــی کنن بســیاری دســت و پنجــه ن
نزدیــک بــه 60.9 درصــد از جمعیــت 170 
میلیــون نفــری نیجریــه بــا درآمــد کمتــر از ۲ 
ــاله  ــن مس ــد. ای ــی کنن ــی م دالر در روز زندگ
ــدن  ــه دوان ــا و ریش ــی ه ــاد نارضایت در ایج

ــت. ــته اس ــش داش ــرام نق ــروه بوکوح گ
ــکار  ــواداری آش ــران، ه ــی ناظ ــاور برخ ــه ب ب
ــش  ــه بی ــیحی ک ــای مس ــروه ه ــت از گ دول
ــکل  ــه را ش ــت نیجری ــد از جمعی از 40 درص

ــه  ــش ب ــد ســبب شــده اســت گرای ــی دهن م
تنــدروی رونــد رو بــه افزایشــی داشــته باشــد. 
حتــی ایــن مســاله ســبب شــده اســت رســانه 
ــروه  ــای گ ــت ه ــه جنای ــن کشــور ب ــای ای ه
بوکوحــرام ضد مســیحیان بیشــتر توجــه کنند 
ــه  ــلمانان و ب ــه مس ــروه علی ــن گ ــدام ای و اق

ــد. ــده گیرن ــه را نادی ــیعیان نیجری ــژه ش وی
ــه  ــی ب ــت کنون ــای دول ــتر اعض ــه بیش گرچ
ــتند  ــیحی هس ــوری مس ــس جمه ــژه ریی وی
ــت  ــدرت در دس ــه ق ــی ک ــی دوره های ــا ط ام
ــت  ــرار داش ــلمان ق ــوری مس ــای جمه روس
ــه آمــوزه هــای اســالمی از ســوی  ــاز هــم ب ب
ــن  ــه همی ــد. ب ــی ش ــی م ــی اعتنای ــت ب دول
ســبب ایــن گــروه توانســت خــود را بــه عنوان 

ــد. ــی کن ــلمانان معرف ــع اســالم و مس مداف
ــری  ــکل گی ــزرگ در ش ــای ب ــش قدرته نق
ــرام ــه بوکوح ــتی از جمل ــای تروریس گروهه

ــر  ــک منظ ــلفی از ی ــدرو و س ــای تن ــروه ه گ
وســیله بــرای توجیــه و مشــروعیت بخشــیدن 
ــا  ــکا در آفریق ــات امپریالیســتی آمری ــه اقدام ب
ــه  ــا ک ــن معن ــه ای ــد. ب ــی رون ــمار م ــه ش ب
ایــاالت متحــده بــرای مداخلــه در کشــورهای 
ــروت هــای کالن  ــی کــه سرشــار از ث آفریقای
خــدادادی و منابــع خــام و اولیــه جهــت 
ــی اســت  ــزرگ آمریکای ــع ب اســتفاده در صنای
ــی  ــت گروهای ــه فعالی ــاز دارد ک ــه نی ــه بهان ب
هماننــد بوکــو حــرام و . . . چنیــن بهانــه ای را 

ــد. ــی ده ــرار م ــارش ق در اختی
غــرب و آمریــکا از تمــام ظرفیــت هــای 
اســالم  مــوج  گســترش  بــرای  موجــود 
ــد. بوکوحــرام  هراســی در دنیــا بهــره مــی برن
و الشــباب و امثــال ایــن گــروه هــا نــه اولیــن 
ــه  ــده هایــی هســتند کــه ب ــه آخریــن پدی و ن
ــت  ــالم فعالی ــا اس ــل ب ــالم و در تقاب ــام اس ن
کــرده و در راســتای منافــع دولــت هــای 
ــه خوبــی  ــد. غــرب ب ــر مــی دارن غربــی گام ب
فهمیــده اســت کــه گســترش دامنــه فعالیــت 
نیروهــای تنــدروی ســلفی بیــش از هــر چیــز 
ــت  ــره ام ــه پیک ــه زدن ب ــوان صدم ــر ت دیگ
واحــده را دارد. بــر ایــن اســاس تأســیس 
ــاه  ــا در کوت ــه تنه ــی ن ــروه های ــن گ اینچنی
ــاالت  ــی ای ــع مل ــن مناف ــباب تأمی ــدت اس م
ــه  ــی را ب ــای غرب ــت ه ــر دول ــده و دیگ متح
ــن  ــان یافت ــا پای ــان خواهــد آورد، بلکــه ب ارمغ
تاریــخ مصــرف آن هــا بســترهای مــورد نیــاز 
ــور نمایــش اســالم هراســی غــرب  ــرای مان ب
ــه  ــن مداخل ــا و همچنی ــی دنی ــکار عموم در اف
در مناطــق مختلــف کــه هــر یــک بــه منزلــه 
حیــاط خلوتــی بــرای غربــی هاســت را مهیــا 

ــد. ــی کن م
بــه عبــارت دیگــر گــروه تروریســتی و افراطی 
کارکــرد دوگانــه ای در سیاســت دولــت هــای 
غربــی دارنــد. کارکــرد اول کامــاًل تاکتیکــی و 
در راســتای اهــداف کوتــاه مــدت ایــن دولــت 
هــا قابــل تبییــن اســت، ماننــد نمونه تأســیس 

گسترش فعالیت بوکوحرام در شمال آفریقا؛ علتها و پیامدها
فاطمه محمدی
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خاورمیانه و شمال آفریقا

القاعــده و منافــع تاکتیکــی آمریــکا در تقابــل 
بــا اتحــاد جماهیــر شــوروی. کارکــرد دوم ایــن 
ــتای  ــتراتژیک و در راس ــاًل اس ــا کام ــده ه پدی
ــل  ــلطه در تقاب ــام س ــدت نظ ــد م ــداف بلن اه
ــی  ــل ارزیاب ــالم قاب ــدن اس ــا تم ــی ب تمدن

اســت.
در نهایــت آنچــه مهــم اســت ایــن کــه طمــع 
ــه  ــکا در زمین ــرب و آمری ــر غ ــیری ناپذی س
ــی  ــای غرب ــده دولت ه ــث ش ــت و گاز باع نف
از هــرج ومــرج ایجــاد شــده بــرای مشــروعیت 
بخشــیدن بــه تــالش هایشــان بــرای افزایش 
ــده ذخایــر انــرژی قــاره  ــه باقیمان دسترســی ب

آفریقــا اســتفاده کننــد.
در ایــن میــان کشــیده شــدن موضــوع 
ربــوده شــدن دختــران دانــش آمــوز از ســوی 
بوکــو حــرام بــه شــورای امنیــت و همچنیــن 
ــه  ــادا ب ــس، فرانســه و کان ــکا، انگلی ورود آمری
ایــن موضــوع و همچنیــن اعــالم اینکــه ایــن 
ــد  ــژه قص ــای وی ــزام نیروه ــا اع ــورها ب کش
ــت  ــه دول ــران ب ــن دخت ــر یافت ــد در ام دارن
نیجریــه کمــک کننــد نشــان مــی دهــد کــه 
آفریقــا مؤلفــه هــای اصلــی تبدیــل شــدن بــه 
کانــون جدیــد بحــران را دارد و در صــورت 
تثبیــت بیشــتر قــدرت بشــار اســد در ســوریه، 
ــدن از  ــان مان ــرای در ام ــی ب ــورهای غرب کش
خطــر تروریســت هــا ممکــن اســت ایــن افراد 

ــد. ــل کنن ــا منتق ــه آفریق را ب

 بوکوحرام و داعش
گــروه تروریســتی »بوکوحــرام« در کشــور 
نیجریــه را نیــز مــی تــوان از جملــه مهمتریــن 
ــال  ــه در س ــت ک ــا دانس ــی در آفریق گروههای
۲014 بــا داعــش همپیمــان شــد. ابوبکــر 
شــیکاو، ســرکرده ایــن گــروه تروریســتی کــه 
مرکــز و غــرب آفریقــا را محــل جــوالن خــود 
قــرار داده اســت بــا ابوبکــر البغــدادی ســرکرده 
داعــش اعــالم همپیمانــی کــرد و شــهر 
»جــوزا« در شــمال نیجریــه را مرکــز فعالیــت 
ــر آن،  ــالوه ب ــت. ع ــرده اس ــالم ک ــود اع خ
ســران بوکوحــرام از عناصــر گــروه تروریســتی 
الشــباب در ســومالی نیــز خواســته انــد تــا بــا 
ــد.  ــی کنن ــالم همپیمان ــدادی اع ــر البغ ابوبک
گــروه تروریســتی بوکوحــرام، ۲0 درصــد 
ــه  ــود دارد و ب ــار خ ــه را در اختی ــاک نیجری خ
ــت و ارتــش کشــور  نظــر مــی رســد کــه دول
ــد  ــی خواه ــه نم ــری نیجری ــون نف 170 میلی
ایــن گــروه تروریســتی را کامــال نابــود ســازد. 
بــا پیوســتن ایــن گــروه تروریســتی بــه داعش 
کــه حمایــت برخــی دولت هــای شــیعه 
ــد  ــی توان ــز م ــه ای داعــش را نی ســتیز منطق
بــه همــراه آورد، عمــال از بیــن رفتــن فعالیــت 
ــه  ــد ب ــا بای ــن گــروه تروریســتی را در آفریق ای
فراموشــی ســپرد زیــرا ادغــام شــدن هــر گروه 
تروریســتی در داعــش را بایــد ابــزاری در 
ــرای  دســت حامیــان ایــن گــروه در منطقــه ب
ــتیزی  ــیعه س ــت های ش ــردن سیاس ــاده ک پی

ــرد . ــداد ک قلم
هم اکنون با همپیمان شـدن گروه تروریسـتی 

بوکوحـرام بـا داعـش، اشـتراکات ایدئولوژیک 
این گروه با سیاسـت های شـیعه سـتیز دولت و 
ارتش نیجریـه در این کشـور، همپوشـانی پیدا 
کـرده اسـت و احتماال با این پوسـت انـدازی و 
پیوند نامبارک تروریسـتی در نیجریـه و با توجه 
بـه ایدئولـوژی شـیعه سـتیزی داعـش، مـوج 
جدیـد و البتـه هدفمنـد شـیعه سـتیزی در این 
کشـور و حتی دیگـر مناطق آفریقا گسـترده تر 
و خشـونت آن بیشـتر خواهـد شـد. ایـن امر از 
آنجا بـرای دولت و ارتش و کشـورهای صاحب 
نفـوذ در نیجریـه از جمله رژیم صهیونیسـتی و 
عربسـتان اهمیـت دارد که از این پس شـیعیان 
را در مقابـل ایـن گـروه تروریسـتی و اقدامـات 
آن تنهـا می گـذارد و بخشـی از سیاسـت های 
ایـن گـروه  بـه  را  نیجریـه  در  شـیعه سـتیز 
تروریسـتی واگـذار می کنـد. بر این اسـاس می 
تـوان حمایـت برخـی کشـورهای خاورمیانه و 
آفریقایـی از دگردیسـی تروریسـتی در آفریقا را 

واقعـی و مهـم ارزیابـی کرد.

پیامدهای رشد بوکوحرام
رشــد فعالیــت گــروه بوکوحــرام نیجریــه 
ســبب نگرانــی بســیاری و در صــدر آنــان 
دولــت نیجریــه و کشــورهای همســایه شــده 
اســت. افــزون بــر ایــن، کشــورهایی هــم کــه 
ــد  ــادی دارن ــی و اقتص ــع نفت ــه مناف در نیجری
ــه رشــد فعالیــت بوکوحــرام در ایــن  نســبت ب

ــد. ــی کنن ــی م ــراز نگران کشــور اب
ــد کــه رشــد روزافــزون  ــن باورن ــر ای برخــی ب
فعالیــت گــروه بوکوحــرام پیامدهــای چنــدی 
ــرام  ــوذ بوکوح ــد داشــت. نف ــراه خواه ــه هم ب
ــار  ــد انتش ــروه رون ــن گ ــای ای ــه ه و اندیش
جریــان هــای تروریســتی را در دوره هــای 
ــه ایــن  ــا توجــه ب بعــد افزایــش خواهــد داد. ب
که گــروه بوکوحــرام بــا القاعــده و دیگــر گروه 
هــای تنــدرو در آفریقــا در تمــاس اســت ایــن 
ــرای  ــکاری ب ــد آش ــد تهدی ــی توان ــاله م مس

ــه باشــد. نظــام هــای سیاســی منطق

دربــاره اوضــاع داخلــی نیجریــه هــم افزایــش 
فعالیــت بوکوحــرام مــی توانــد ســبب شــود تــا 
ــور  ــن کش ــی ای ــه داخل ــروه در عرص ــن گ ای

بــه خشــونت هــای بیشــتری دامــن زنــد.
ــی  ــه م ــم مالحظ ــه ه ــاع منطق ــاره اوض درب
شــود کــه گســترش فعالیــت بوکوحــرام 
ــورهای  ــا کش ــه ب ــرزی نیجری ــق م در مناط
همســایه ســبب شــده اســت تــا این کشــورها 
نســبت بــه اقــدام هــای ایــن گــروه بــی تــاب 
ــی  ــای منف ــروه، پیامده ــن گ باشــند. رشــد ای
ــه  ــرا ک ــایه دارد؛ چ ــورهای همس ــرای کش ب
مــی توانــد به کشــورهای همســایه هم ســالح 
ــده در  ــروه القاع ــی گ ــا هماهنگ ــد و ب وارد کن
ــرای  ــدی ب ــتقیم تهدی ــور مس ــه ط ــرب ب مغ
کشــورهای همســایه نیجریــه بــه شــمار رود.

در حالــی کــه پیشــتر بــه خاطــر اقــدام هــای 
بوکوحــرام در نیجریــه شــماری از شــهروندان 
نیجریــه بــه چــاد و نیجــر فــرار کــرده بودنــد 
ــوده،  ــش ب ــه افزای ــراد رو ب ــن اف ــمار ای و ش
ــی  ــه تازگ ــز ب ــرون نی ــرزی کام ــهرهای م ش
شــاهد موجــی از پناهنــدگان نیجریــه ای 
ــان 39  ــرون میزب ــون کام ــم اکن ــتند. ه هس
ــوی  ــزار پناهج ــان 50 ه ــر میزب ــزار و نیج ه
نیجریــه ای اســت و ایــن آمــار، افزون بــر 645 
ــور  ــل کش ــه در داخ ــت ک ــری اس ــزار نف ه

ــد. ــان شــده ان ــی خانم ــه ب نیجری
همچنیــن رشــد فعالیــت بوکوحــرام مــی تواند 
ــادی  ــران اقتص ــم بح ــی ه ــه جهان در عرص
ــرای کشــورهایی  ــژه ب ــه وی ــه وجــود آورد. ب ب
ــت  ــده نف ــرف کنن ــه مص ــکا ک ــد آمری مانن
ــع  ــه مناب ــتیابی ب ــرا دس ــتند؛ زی ــه هس نیجری
نفتــی همــواره هــدف گــروه هــای تروریســتی 
اســت. بــا توجــه بــه اینکــه اوضــاع در منطقــه 
ــاآرام  ــم ن ــه ه ــای« نیجری ــز »دلت ــت خی نف
اســت ایــن مســاله ســبب مــی شــود تــا گــروه 
بوکوحــرام منابــع نفتــی را در اختیــار بگیــرد و 
ــش  ــده ای در تن ــرگ برن ــوان ب ــه عن از آن ب

ــد. ــه اســتفاده کن ــت نیجری ــا دول خــود ب

نتیجه گیری
ــرای  ــه ب ــرده ک ــالم ک ــرام اع ــروه بوکوح گ
تأســیس یــک کشــور اســالمی، هماننــد 
نیجریــه  شــمال  در  القاعــده،  و  داعــش 
ــد. ســابقه  ــه مبــارزه مســلحانه می زن دســت ب
ــه  ــد ک ــان می ده ــروه نش ــن گ ــیس ای تأس
آن هــا بــه جریان هــای ضــد اســالمی در 
جهــان شــباهت بیشــتری داشــته یــا بــا همین 
ــی  ــدف اصل ــده اند. ه ــازماندهی ش ــدف س ه
ــران  ــه دخت ــر علی ــت اخی ــروه از جنای ــن گ ای
ــب و  ــاد رع ــت، ایج ــن اس ــی روش نیجریه ی
وحشــت بیــن مــردم نیجریــه بــرای ممانعــت 

ــت. ــان اس ــل فرزندانش ــه تحصی از ادام
تمایــالت تنــد روانــه ایــن گــروه کــه در 
بســتری از فقــر ســوزنده و بــی ســوادی مفرط 
مســلمانان ســاکن شــمال نیجریــه جــا خوش 
ــه  ــن فرضی ــده ای ــت کنن ــت تقوی ــرده اس ک
ــوادی را  ــر و بیس ــم فق ــه طالبانیس ــت ک اس
دســتاویز رشــد و گســترش خــود قــرار 
ــای  ــعارها و دیدگاه ه ــه ش ــرا ک ــد. چ می ده
طالبــان تنهــا قــدرت تأثیــر گــذاری بــر روی 
ــت  ــد داش ــی را خواه ــاده و خال ــان س اذه
کینــه  دارای  فقــر  بــا  امتــزاج  در  کــه 
ای عمیــق نســبت بــه ســایرین اعــم از 
ــا  ــر کیش ه ــان دیگ ــا صاحب ــدان و ی ثروتمن

و آیین هــا هســتند. 
ــه  ــا توج ــراد ب ــن اف ــن ای ــودن ذه ــی ب ابتدای
ــه ترســی کــه از قــدرت مقابلــش احســاس  ب
ــه  می کنــد، ابتــدا باعــث کشــیدن حصــاری ب
دور خــودش و ذهنــش می گــردد، لــذا گام 
اول آن هــا تحریــم نظــام آموزشــی متــداول و 
برپایــی مــدارس دینــی بــه عنــوان پایگاهــی 
ــا  ــرای آموزش هــای دینــی اســت. ســپس ب ب
توجــه بــا تحریــف آیــات مرتبــط بــا موضــوع 
مبــارزه بــا کافــران و مشــرکان، بــرای مبــارزه 
بــا کافــران و مشــرکان زمانــه پــا بــه عرصــه 

ــد. ــارزه می گذارن ــل و مب عم
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خاورمیانه و شمال آفریقا

»محمــود دلفانی« بخــش بزرگــی از مشــکالت خاورمیانــه امروز 
را متاثــر از ســردرگمی هــای اســتراتژیک و بخــش دیگر را ناشــی 
از عــدم فهــم پایــان اتحادهــای کالســیک و دراز مــدت از ســوی 

برخــی کشــورها توصیــف مــی کند.
منطقــه خاورمیانــه اگرچــه در ســیر تحــول تاریخــی خود همــواره 
حکــم بســتری حادثــه خیــز و پــر تــب و تــاب را داشــته اســت؛ اما 
از پنــج ســال گذشــته تــا کنــون در ادامــه رونــدی کــه تاریکتریــن 
ــال  ــارس س ــاه م ــوریه در م ــران س ــاز بح ــای آن، آغ ــه ه نقط
میــالدی ۲011، ســقوط »الرقــه« و بــه تبــع آن تشــکیل خالفت 
ــا ۲014،  ــای ۲013 ت ــال ه ــه س ــش در فاصل ــده داع خودخوان
گســترش دامنــه تــرور بــه عــراق و ســقوط »فلوجــه« و اشــغال 
ــالدی ۲014 و در  ــال می ــت س ــاه نخس ــش م ــل« در ِش »موص
ــال  ــل س ــن در آوری ــه یم ــتان ب ــی عربس ــم نظام ــت تهاج نهای
ــی  ــش بین ــل پی ــر قاب ــه ای غی ــه گون ــت، ب ــالدی ۲015 اس می
ــور، اصطــکاک و  ــای نوظه ــده ه ــر پدی در آشــوب ناشــی از تاثی
تصفیــه حســاب قــدرت هــای منطقــه ای و ســهم خواهــی قدرت 

هــای فرامنطقــه ای دســت و پــا مــی زنــد.
ــه دار  ــاوب داعی ــه تن ــکا ب ــان، اگرچــه روســیه و آمری ــن می در ای
ــتند و  ــه هس ــای خاورمیان ــران ه ــردرگم بح ــردِن کالف س بازک
ــره  ــز مذاک ــد، در می ــی بینن ــود م ــرو اراده خ ــه را در گ ــم غائل خت
ــاهد نشســت  ــد، ش ــی کن ــر م ــن دو را پ ــه حــد فاصــل ای ای ک
ــه پیچیدگــی شــرایط،  ــی هســتیم ک و برخاســت بازیگــران میان
وزن تصمیماتشــان را در جهــت تغییــر معادلــه بــازی افزایــش می 

ــد.   ده
تحــوالت منطقــه، تــالش بــی نتیجــه در جهــت فــرو 
نشــاندن بحــران، رفتارهــای هیجانــی و بــه دور از تامــل 
عربســتان در واکنــش بــه راه حــل هــای ارائــه شــده، 
نقــش فرانســه بــه عنــوان کشــوری اروپایــی کــه قصــد 
ــا ســوریه،  ــه ت ــان گرفت ــروز از لبن ــه ام جــوالن دادن در خاورمیان
عربســتان و ایــران را دارد و در نهایــت ریشــه یابــی علــل افــراط 
گرایــی در جوامــع غربــی- اروپایــی از جملــه موضوعاتی اســت که 
خبرگــزاری مهــر در گفتگــو بــا دکتــر »محمــود دلفانــی« بــه آن 

ــت. پرداخته اس
ــد  ــی داری مــدرک دکتــری در رشــته تاریــخ و تمــدن جدی دلفان
ــال ۲007  ــس 3( اســت و از س ــد )پاری ــوربن جدی از دانشــگاه س
تاکنــون ریاســت آموزشــکده عالــی روش شناســی علــوم 
 »Methodologica Universitas« ــس ــانی پاری انس
ــوان  ــی ت ــت وی م ــای فعالی ــه ه ــر زمین ــده دارد. از دیگ را برعه
ــو اســتراتژیک و تحــوالت  ــه مشــاوره در حــوزه هــای ژئ ــه ارائ ب
اقتصــادی خاورمیانــه، آینــده پژوهــی و روابــط بیــن الملــل اشــاره 
ــگاهی  ــنامه دانش ــئول پژوهش ــر مس ــن مدی ــرد. وی همچنی ک
ــی  ــده پژوه ــتاد آین ــروه و اس ــر گ ــکا« و مدی ــکا ایرانی »آنالیتی
راهبــردی آموزشــکده عالــی روش شناســی علــوم انســانی پاریس 
اســت. دکتــر دلفانــی از دو ســال پیــش بــه عنــوان مشــاور بیــن 
الملــل در مرکــز بررســی هــای اســتراتژیک ریاســت جمهــوری 

ــت دارد. ــران فعالی ــالمی ای اس

ــه  ــه چ ــه ب ــران در خاورمیان ــه بح ــان دامن || نوس
ســمتی پیــش مــی رود و نتیجــه ادامــه تحــوالت بــه 
ــار  ــه ب ــی را ب ــه پیامدهای ــی چ ــیاق فعل ــبک و س س

ــد آورد؟ خواه
رویدادهــای اخیــری کــه در خاورمیانــه اتفــاق افتــاده بــه تحوالت 
ــرون  ایــن منطقــه ســه ویژگــی مــی بخشــد: عمــق، شــتاب، ب

رفــت پیامدهــا از حــوزه منطقــه ای و ملــی.
تحــوالت در حالــت معمــول یکــی از دو ویژگی عمیق و پرشــتاب 
بــودن را بــه خــود مــی گیــرد حــال آنکــه حاصــل جمــع ایــن دو 

بــه ظهــور پدیــده ای منجــر مــی شــود کــه بی شــک ســردرگمی 
اســتراتژیک را بــه دنبــال خواهــد داشــت. وضعیــت کنونــی تمــام 
خاورمیانــه را مــی تــوان در یــک جملــه خالصــه کرد: »پریشــانی 

و ســردرگمی بی ســابقه راهبــردی«.
ایــن بــه آن معنــا اســت کــه هیــچ کشــوری حتــی راه بــرد کوتــاه 
مــدت هــم در ایــن منطقــه دنبــال نمــی کنــد. بــه بیــان دیگــر، 
همــه کشــورهایی کــه در خاورمیانــه قــرار دارنــد، سیاســت هــای 
ــیار  ــن بس ــد و ای ــی برن ــش م ــه پی ــورت روزان ــه ص ــود را ب خ
خطرنــاک اســت چــرا کــه وقتــی شــما راهبــردی نداریــد، جنــگ 
ــاه مــدت و میــان  ــرد کوت نزدیــک مــی شــود. وقتــی شــما راهب
مــدت نداشــته باشــید، تصمیــم گیــری هــا پر شــتاب و احساســی 
ــتی  ــه درس ــم ب ــای آن ه ــات و پیامده ــه تبع ــده و در نتیج ش

ســنجیده نخواهد شــد.
بــه ایــن ترتیــب، بــه جــای اینکــه شــاهد تقابــل و کارزار راهبردها 
ــویم –  ــی ش ــرو م ــا روب ــل و کارزار حکومــت ه ــا تقاب ــیم، ب باش
ــم رویارویــی نظامــی آنهــا  حکومــت هایــی کــه هــر لحظــه بی
ــارز، تقابــل بیــن دو  ــا یکدیگــر وجــود خواهــد داشــت. مثــال ب ب

کشــورایران و عربســتان اســت.
تمامــی مســائلی کــه در بســتر بحرانــی خاورمیانــه روی مــی دهد 
از جملــه جنــگ هــای نیابتــی، کشــورهای ایــن منطقــه را دچــار 

ســردرگمی در راهبــرد ژئوپلیتیــک و اســتراتژیک کــرده اســت.  

|| چــه عواملــی نظــم ســاختاری خاورمیانــه را 
ــی از  ــف برخ ــل ضع ــد و دلی ــی کش ــش م ــه چال ب
ــی و  ــه سیاس ــراری رابط ــه در برق ــورهای منطق کش

ــت؟ ــی چیس ــران فعل ــت از بح ــرون رف ب
یــک ســری عوامــل بــی ســابقه نیــز در واقــع بــه این ســردرگمی 
دامــن مــی زنــد – عواملــی کــه تــا کنــون وجــود نداشــته اســت. 
روشــنتر بگویــم کــه خاورمیانــه درســت بــه ماننــد ســازمان ملــل 
یــک نــوع نظــم ســاختاری پســاجنگ دارد. ســازمان ملــل هنــوز 
ــده اســت. وقتــی  ــرون نیام ــی دوم بی ــر ســایه جنــگ جهان از زی
ــگاه  ــد، هیچ ــی مان ــی م ــاجنگ باق ــب پس ــاختار در قال ــک س ی
بــه درســتی از پــس مقابلــه بــا بحــران هــا و شــرایط جدیــد بــر 
نخواهــد آمــد چــون محدودیــت هــای ســاختاری اجــازه چنیــن 
کاری را نمــی دهــد. ناکارآمــدی ســازمان ملــل در مهــار بســیاری 
از بحــران هــا هــم از همیــن ضعــف ســاختاری ناشــی مــی شــود.
ــا االن دوام آورده  ــه هــم ســاختار پســاجنگی ت در مــورد خاورمیان
اســت. امــا ســه نکتــه ایــن معادلــه را بــه هــم مــی زنــد. نخســت 
ــر  ــه ه ــه ب ــی ک ــیک و دراز مدت ــای کالس ــه دوره اتحاده آنک
قیمتــی حفــظ مــی شــد، تمــام شــده اســت. بعضــی از کشــورها 

ایــن را فهمیــده و بعضــی هــا هــم نفهمیــده انــد.
ــران جــزء کشــورهایی اســت کــه ایــن حقیقــت را درک مــی  ای

کنــد حــال آنکــه عربســتان ســعودی در جهــت عکــس رفتــار می 
کنــد کمــا اینکــه بــه دولــت ریــاض نیز ایــن مســئله تفهیم شــده 
اســت و دلیــل اینکــه عربســتان ســعودی تــا ایــن حــد عصبانــی 
اســت و بــدون فکــر عمــل مــی کنــد، از همیــن تفهیــم اجبــاری 
ناشــی مــی شــود. عربســتان ســعودی رو بــه روی یــک گسســت 
چنــد ســاحتی و چنــد حــوزه ایــی قــرار دارد. بــه نظــر نمــی آیــد 
کــه ســاختار و ســازمان سیاســی عربســتان ســعودی بــرای ایــن 

گسســت تاریخــی آمادگــی داشــته باشــد.
ــن اتحادهــای کالســیک شکســته مــی شــود، شــاهد  ــی ای وقت
ــویم.  ــی ش ــتان م ــکا و عربس ــن آمری ــق بی ــکاف عمی ــروز ش ب
اینگونــه اســت کــه بــرای اولیــن بــار در تاریــخ خاورمیانــه، آمریکا 
دیگــر تمــام و کمــال نــه پشــت عربســتان مــی ایســتد و نــه از 

رژیــم صهیونیســتی حمایــت مــی کنــد.
حــال کــه بحــث بــه اینجــا رســید جــا دارد بــه تفاوتــی کــه بیــن 
عربســتان و رژیم صهیونیســتی وجــود دارد هــم اشــاره ای بکنیم. 
ــای  ــه معن ــم ب ــی دارد آن ه ــتگاه سیاســت خارج ــو دس ــل آوی ت
ــن  ــاض چنی ــت ری ــوص دول ــه در خص ــال آنک ــه ح ــی کلم واقع
مســئله ای صــدق نمــی کنــد. عربســتان قــادر بــه تصــور نظــم 
جهانــی بــدون آمریــکا نیســت. مثل عربســتان بــه ماننــد کودکی 
ــط  ــه محی ــدم ب ــی ق ــه تنهای ــار ب ــرای نخســتین ب ــه ب اســت ک
ــر  ــان شــلوغ را ب ــودن در ایــن خیاب بیــرون مــی گــذارد و تنهــا ب
نمــی تابــد. شــرایط عربســتان ســعودی دقیقــا بــه ایــن وصــف 
اســت. ایــن مســئله را تکــرار مــی کنــم چــون بســیار مهم اســت 
ــت  ــاختار سیاس ــود. س ــژه ای ش ــد وی ــر روی آن تاکی ــد ب و بای
خارجــی عربســتان ســعودی بــدون آمریــکا اصــال مفهومی نــدارد 
حــال همــان هــم از ایــن کشــور گرفتــه شــده و همیــن اســت که 

ــادک رهــا شــده را دارد. در گیجــی حکــم بادب
از ســوی دیگــر، ســاختار سیاســت خارجــی عربســتان ســعودی 
بــر پایــه سیســتم و تئــوری مشــخصی اســتوار نیســت. دکتریــن 
دفاعــی عربســتان ســعودی را هــاروارد مــی نویســد. ایــن مهــم 
اســت کــه بدانیــم ریــاض در حــوزه تئــوری و اندیشــه سیاســی 
امــکان تولیــد رابطــه سیاســی را نــدارد چــرا کــه ایــن کشــور بــا 

آمریــکا بــه دنیــا آمــده اســت.
ــتگی  ــر، وابس ــال حاض ــت. در ح ــرژی اس ــث ان ــه دوم بح نکت
ــدود  ــیار مح ــیار بس ــعودی بس ــتان س ــت عربس ــه نف ــکا ب آمری
ــازه زمانــی کــه  ــکا در ســال هــای آینــده – ب شــده اســت. آمری
بــر حســب روایــت هــای متعــدد بیــن 10 تــا ۲0 ســال در نوســان 
اســت- قطعــا جــزء تولیــد کننــدگان و فروشــندگان نفــت خواهــد 

ــود. ب
عربســتان ســعودی از چنــد جهــت در حــال از دســت دادن 
موقعیــت اســت از جملــه سیاســی و منطقــه ای. در نظــر داشــته 
باشــید کــه نســل جدیــدی در عربســتان روی کار آمــده کــه بــه 
ــه  ــر ب ــه اگ ــل محافظــه کار نیســت. نســلی اســت ک ــدازه قب ان
ــم، یــک دفعــه خــود را وســط  ــه قبــل بازگردی ــد جمل ــر چن تعبی
خیابانــی شــلوغ پیــدا کرده اســت. عربســتان بــه لحاظ سیاســی و 

راهبــردی بــا یــک گسســت نســلی مواجهــه اســت.
ــات  ــه منازع ــه صحن ــیه ب ــث ورود روس ــم بح ــوم ه ــه س نکت
ــه اســت. در نظــر داشــته باشــیم کــه بعــد از فروپاشــی  خاورمیان
شــوروی ســابق ایــن اولیــن حضــور جــدی و راهبــردی روســیه 

در خاورمیانــه اســت.

|| دایــره عملکــرد بازیگــران منطقــه ای و فــرا 
منطقــه ای در بــه تصویــر کشــیدن حــوادث جــاری 

ــی رود؟ ــش م ــا پی ــا کج ــه ت خاورمیان
اجــازه بدهیــد بــرای خاتمــه مطلــب نکتــه چهارمــی را هــم اضافه 
کنــم. معمــوال در بحــران هــای جهانــی و منطقــه ای، بازیگرهای 
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خاورمیانه و شمال آفریقا

بــزرگ پــای میــز مذاکــره مــی رونــد و تصمیــم گیرنــده نهایــی 
هســتند. امــا در بحــران هــای جــاری خاورمیانــه تعــداد بازیگــران 
اعــم از کوچــک، متوســط و بــزرگ خیلــی زیــاد اســت. پیچیدگی 
ــی  ــه حت ــه ک ــه ای پیــش رفت ــه گون ــه ب ــال حاضــر خاورمیان ح
ــا وزن یــک بازیگــر  گاهــی اوقــات وزن یــک بازیگــر کوچــک ب
بســیار بــزرگ برابــری مــی کنــد. ایــن بــه آن معناســت کــه بــر 
ــه  ــازی را ب ــد ب خــالف گذشــته یــک بازیگــر کوچــک مــی توان
هــم بزنــد. اینهــا از مهمتریــن حوادثی اســت کــه در حیطــه روابط 

بیــن الملــل در جریان اســت.
بازیگــر کوچــک مــی توانــد قطــر یــا امــارات باشــد. بازیگرهــای 
میانــی ایــران، عربســتان و ترکیــه هســتند. اردن هــم مــی توانــد 
بــازی را بــه هــم بزنــد و حتــی یمــن، حــال آنکــه اصــال بحثــی 
ــرح  ــن مط ــران یم ــد از بح ــی از بع ــای نیابت ــگ ه ــام جن ــه ن ب
ــن  ــه ای ــن نیســت ک ــه منظــور ای شــد. دقــت داشــته باشــید ک
کشــورهای کوچــک از روی برنامــه ریــزی بخواهنــد بــازی را بــه 
هــم بزننــد بلکــه ممکــن اســت در آنهــا حوادثــی رخ بدهــد کــه 
خــود بــه خــود ایــن نتیجــه را رقــم بزنــد و ایــن هــم بــاز بــه نوبه 

خــود از بــه هــم پیچیدگــی بــازی ناشــی مــی شــود.

|| نقــش فرانســه را در تحــوالت کنونــی خاورمیانــه 
چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟

ببینیــد فرانســه سیاســت خارجــی نــدارد یــا بهتــر اســت بگوییــم 
ــته  ــم داش ــد ه ــی توان ــدارد و نم ــردی ن ــی راهب ــت خارج سیاس
ــه  ــه صــورت روزان ــتگاه سیاســت خارجــی فرانســه ب باشــد. دس
اداره میشــود و اگــر پــای اداره کــردن دیگــر کشــورها باشــد، بــه 
صــورت روزانــه ایــن کار را انجــام مــی دهــد کــه بایــد بــه صورت 

ــه در ایــن خصــوص بحــث شــود. جداگان
فرانســه اشــتباهات زیــادی در خاورمیانــه مرتکــب شــده زیــرا بــا 
همــان منطــق پســاجنگ یــا همــان منطــق »ســایکس پیکــو« 
جلــو آمــده اســت. یعنــی فرانســه مــی خواهــد نفــوذ کالســیک 
خــود را داشــته باشــد در صورتیکــه بــه حــد کفایــت از هیــچ یــک 
ــوردار  ــادی الزم برخ ــی و اقتص ــی، نظام ــای سیاس ــی ه از توانای
ــق از  ــب تواف ــر حس ــه ب ــود ک ــی ش ــن م ــش ای ــت و عاقبت نیس
ــول مــی  ــان پ ــه ارتــش لبن ــال واگــذاری ســالح ب ریــاض در قب
گیــرد تــا شــاید بــه ایــن ترتیــب ارتــش لبنــان بــرای مقابلــه بــا 
حــزب اهلل ترغیــب شــود. بنابرایــن مــی بینیــم کــه یــک منطــق، 
دیــدگاه یــا افــق جدیــد در سیاســت خارجــی فرانســه وجود نــدارد 
و هنــوز هــم بــا ابــزار، دیــدگاه و روش هــای قدیمــی پســاجنگی 
– پساســایکس پیکویــی بــا مســائل خاورمیانــه روبــرو مــی شــود 
و ایــن دقیقــا از دســتگاه و ســاز و کار سیاســت خارجــی فرانســه 

ناشــی مــی شــود.
بنابرایــن، فرانســه بــا توجــه بــه جایگاهــی کــه دارد یــک بازیگــر 
ــه  ــد. فرانس ــی کن ــا م ــزی ایف ــش ناچی ــه نق ــت ک ــزرگ اس ب
ــژه  ــه وی ــه و ب ــو دارد، در منطق ــق وت ــه ح ــت ک ــری اس بازیگ
آفریقــا نفــوذ دارد بــا ایــن حــال کوچــک بــازی مــی کنــد. یکــی 
از دالیلــی کــه بحــران خاورمیانــه تــا ایــن حــد پیچیــده شــده در 
همیــن اســت: بازیگــران کوچکــی کــه بــزرگ بــازی مــی کنند و 

ــازی مــی کننــد. بازیگــران بزرگــی کــه کوچــک ب

ــه  ــه را ب ــی فرانس ــس، برخ ــوادث پاری ــد از ح || بع
عــدم اتخــاذ سیاســت مناســب در قبــال مهاجریــن 
ــد  ــرح ش ــوال مط ــن س ــع ای ــد. در واق ــم کردن مته
کــه چــرا همــه تروریســت هــا نســل دوم یــا ســوم 
اعــراب مســلمانی هســتند کــه در اروپــا زندگــی می 
ــت  ــدم رعای ــه در ع ــئله ریش ــن مس ــا ای ــد و آی کنن

ــه آنهــا دارد؟ عدالــت اجتماعــی نســبت ب
ــا ایــن ایــده کــه اعــراب فرانســه انســان هــای ناموفقــی  مــن ب
ــه ایــن مســئله کــه ُپســت  هســتند، اصــال موافــق نیســتم. البت
ــی  ــغال نم ــی اش ــای دولت ــتگاه ه ــی را در دس ــی عال ــای خیل ه
ــن  ــس ای ــا عک ــی از آنه ــه برخ ــال آنک ــت دارد ح ــد، صح کنن
مطلــب را ثابــت مــی کنند. شــاید اعــراب فرانســه خیلــی ثروتمند 

نباشــند، امــا بــه ســهم خــود دنبــال تحصیــل و تجــارت هســتند. 
ــی  ــی و مال ــث اجتماع ــا از مباح ــار صرف ــرب تب ــاع ع ــز اتب تمای
ناشــی نمــی شــود. بخــش مهمــی از آن از تفــاوت هــای مذهبــی 
ــای فرهنگــی  ــه ه ــه علق ــر ب ــود و بخشــی دیگ ــی ش ناشــی م
ــاز  ــه ای ب ــیره ای و قبیل ــام عش ــظ نظ ــه حف ــراب ب ــل اع و تمای

مــی گــردد.
واقعیــت ایــن اســت کــه فرهنــگ فرانســه اســتحاله گــر اســت، 
شــاید ماننــد بســیاری از فرهنــگ هــای دیگــر، امــا تهاجمــی و 
خــرد کننــده نیســت. برنامــه ای بــرای شکســتن باورهــای طرف 
مقابــل نــدارد حــال آنکــه برنامــه آموزشــی رفته رفتــه و بــه آرامی 
فــرد را در خــود حــل مــی کنــد. فرانســه یکبــار از حالت اســتحاله 
خــارج شــد کــه بــه موضــوع منــع حجــاب در مــدارس بــاز مــی 
گــردد و البتــه ایــن مســئله نیــز بیشــتر از میــدان عمــل در قالــب 

تئــوری مطــرح مــی شــود.
ــوی  ــر و از س ــتحاله گ ــه اس ــک برنام ــا ی ــو ب ــک س ــی از ی وقت
ــی،  ــرادی مواجهــه هســتیم کــه علقــه هــای مذهب ــا اف دیگــر ب
ــد، ناخــودآگاه  عشــیره ای و ملــی گرایــی متاثــر از خاســتگاه دارن
پوســته احاطــه کننــده شــخصیت آنهــا ســختی بیشــتری بــه خود 
مــی گیــرد. حــال اگــر بــه ایــن، چاشــنی عــدم پذیــرش اجتماعِی 
ــته  ــن پوس ــود، ای ــه ش ــم اضاف ــی ه ــات فرهنگ ــر از اختالف متاث
هویتــی بیــش از پیــش ســخت و نفــوذ ناپذیــر مــی شــود و بعدها 
ــرون  ــه هــای آن مشــکالت ناشــی از تروریســم بی ــر الی از از زی
مــی خــزد. پــس ایــن طــور نیســت کــه همــه مشــکل 
را بــه کاســتی هــای مــادی و اجتماعــی نســبت بدهیــم. همیــن 
ــال زن  ــن ح ــه در عی ــرب دارد ک ــر ع ــه دو وزی ــم فرانس االن ه

هــم هســتند.

|| آیــا ایــن فرهنــگ اســتحاله گــر در بقیــه 
کشــورهای اروپایــی نیــز صــدق مــی کنــد بــا فقــط 
مختــص فرانســه اســت؟ بــه عنــوان مثــال، بعــد از 
ــاز  ــه سیاســت درهــای ب اعتراضاتــی کــه نســبت ب
»آنــگا مــرکل« صــدر اعظــم آلمــان شــد، زمزمــه 
هایــی از ســوی دولــت برلیــن برخاســت مبنــی بــر 
لــزوم تطابــق پناهجویــان بــا فرهنــگ ایــن کشــور. 
ــد کــه رویکــرد آلمــان حداقــل در  ــه نظــر مــی آی ب
ایــن زمینــه خــاص بــا قهــر و اعمــال فشــار همــراه 

است.
هســته فرهنــگ اســتحاله گــر فرانســه از تفکــر الئیــک 
)فراماســونری( سرچشــمه مــی گیــرد و دلیــل اینکــه چــرا نظــام 
ــد از  ــود حــل کن ــراب را در خ ــد اع ــی توان آموزشــی فرانســه نم
ایــن حقیقــت ناشــی مــی شــود کــه فراماســونری فرانســه و در 
نتیجــه محصــول آن یعنــی الئیســیته رو بــه اضمحــالل پیــش 
ــت  ــونری اس ــه فراماس ــوری فرانس ــب جمه ــی رود. روح و قل م
ــه همــان  ــه ضعــف مــی گــذارد ب ــه همیــن دلیــل وقتــی رو ب ب
ــت  ــی، سیاس ــای فرهنگ ــه ه ــرورش، برنام ــوزش و پ ــبت آم نس
خارجــی و در واقــع همــه ارکان آن بــا ضعــف و اضمحــالل روبرو 

مــی شــود.
ــه  ــت ک ــت آن اس ــت. واقعی ــی اس ــیار مهم ــب بس ــن مطل ای
فراماســونری فرانســه بعــد از جنــگ جهانــی دوم ســیر صعــودی 
خــود را از دســت داد و هیــچ وقــت بــه اهمیــت و تاثیــر گــذاری 
اواخــر قــرن نوزدهــم و اوایــل قرن بیســتم بازنگشــت. فراماســون 
هــای آن دوره بودنــد کــه فرانســه را بــر محــور جدایــی دیــن از 
ــه  ــا ب ــه م ــه ک ــب آنچ ــونری در قال ــاختند. فراماس ــت س سیاس
عنــوان الئیســیته مــی شناســیم زمیــن خــورد چــرا کــه نتوانســت 
فهــم دقیقــی از مذهــب، تحــوالت مذهبــی و اساســا »دیگــری« 
ــی  ــوذ سیاس ــا نف ــون ه ــروز فراماس ــه ام ــد. گرچ ــته باش داش
اقتصــادی خــود را دارنــد امــا واقعیــت ایــن اســت کــه در زمینــه 
الگــو ســازی و تولیــد اندیشــه و ارائــه برنامــه هــای راهبــردی در 

حــوزه هــای گوناگــون تــوان ســابق را ندارنــد.

ــه  ــال چ ــه دنب ــران ب ــا ته ــه ب ــس در رابط || پاری
ــت؟ ــزی اس چی

فرانســه نــه تنهــا در ایــران بلکــه در ســوریه و کشــورهای دیگــر 
ــه  ــت و چ ــال چیس ــه دنب ــد ک ــی دان ــال نم ــم عم ــه ه خاورمیان
راهبــردی را بایــد در پیــش بگیــرد. حتــی اگــر در موضــوع لبنــان 
ــه  ــد، بپرســید کــه ب ــه مــی کن ــه آن مداخل ــن حــد ب ــا ای کــه ت
نظــر شــما بهتــر اســت چــه کســی رئیــس جمهــور شــود، گزینــه 
ای بــرای پیشــنهاد نــدارد. تنهــا دلیلــی کــه ایــن کشــور را دوان 
دوان بــه هــر مســئله تــازه ای مــی کشــاند تــالش بــرای حفــظ 

موقعیــت و جایــگاه قدیمــی اســت.
فرانســه بیشــتر در حــوزه تجــاری بــه ایــران نظــر دارد آن هــم نه 
بــه صــورت متقابــل بلکــه بیشــتر یــک جانبــه. در بحث ســرمایه 
گــذاری هــای مهــم و در بحث انتقــال فنــاوری بســیار دور از ذهن 
ــی ســازنده داشــته  ــا فرانســه تبادل ــا بتوانیــم ب ــم کــه م مــی دان
باشــیم. فرانســه هنــوز چارچــوب روابــط اقتصــادی خــود بــا ایران 
ــرد  ــی گی ــر م ــنده در نظ ــدارـ  فروش ــوی خری ــا الگ ــق ب را مطاب
یعنــی مــی خواهــد کاالیــش را بفروشــد. بــه ایــن نکتــه بایــد جدا 
ســاختن مســایل راهبــردی و مســایل اقتصــادی از ســوی فرانســه 
را نیــز اضافــه کــرد. حــال آنکــه ایــن دو ارتبــاط بســیار نزدیکــی 

هــم بــا یکدیگــر دارند.
حتــی در جلســه ای کــه در ژانویه ســال میــالدی جــاری )۲016( 
در یکــی از ســالن هــای ســنای فرانســه برگــزار شــد، من بــه این 
موضــوع اشــاره کــردم کــه دولــت پاریــس بایــد ایــن رویکــرد را 
عــوض کنــد. فرانســه نمــی توانــد از یــک ســو خیابــان هــای مــا 
را پــر از ماشــین هــای خــود بکنــد و از ســوی دیگــر تســلیحات 
ــای  ــا هواپیم ــه تنه ــل -ک ــای رافائ ــد هواپیم ــتراتژیک مانن اس
شــکاری بــا قابلیــت حمــل ســالح اتمی اســت- بــه همســایگانی 

بفروشــد کــه بــا ایــران بــه روشــنی دشــمنی مــی ورزنــد.
ــتاد  ــازار هش ــران ب ــد ای ــی خواه ــودش م ــر خ ــه تعبی ــه ب فرانس
ــد و مطالباتــی از ایــن دســت دارد. خواســته هــای  میلیونــی بمان
ــاه مــدت اســت؛ امــا ایــران هــم بایــد  فرانســه کالســیک و کوت

ــد کــه از فرانســه چــه مــی خواهــد. بدان
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خاورمیانه و شمال آفریقا

رئیــس پژوهشــکده مطالعــات اســتراتژیک 
خاورمیانــه معتقــد اســت دیــدگاه ژئوپلیتیــک بــه 
ــای  ــت ه ــتگذاری دول ــاظ سیاس ــش از لح داع
ــرای حفــظ و  ــه همــکاری بیشــتر ب منطقــه را ب
تقویــت سیســتم دولــت و مقابلــه فــوری بــا آن 

وا مــی دارد.
کنفرانــس »جنــگ علیــه تروریســم بــرای 
امنیــت جهانــی و حفاظــت از زیرســاخت هــای 
حیاتــی«  بــا مشــارکت ســفارت جمهــوری 
ــی  ــه سیاس ــی، موسس ــران در رومان ــالمی ای اس
و اقتصــادی خاورمیانــه )MEPI( و موسســه 
یوروســیک )EURISC( از رومانــی و همچنین 
اســتراتژیک  مطالعــات  مرکــز  مشــارکت 
خاورمیانــه در شــهر بخارســت پایتخــت رومانــی 

برگزار شــد.
در ایــن کنفرانــس دکتــر کیهــان برزگــر رئیــس 
ــه  ــتراتژیک خاورمیان ــات اس ــکده مطالع پژوهش
ــا  ــارزه ب ــتور کار مب ــوع »دس ــی موض ــه بررس ب

ــت. ــه« پرداخ ــم در خاورمیان تروریس
ــر ریشــه  ــر ب ــر برزگ ــی بحــث دکت محــور اصل
هــای شــکل گیــری تروریســم داعــش در 
ــش  ــا آن و نق ــارزه ب ــی مب ــه، چگونگ خاورمیان
کلیــدی ایــران در مبــارزه بــا ایــن نوع تروریســم 

ــود. ب
ــه  ــگاه ب ــوع ن ــه دو ن ــرد ک ــاره ک ــدا اش وی ابت
ریشــه شــکل گیــری تروریســم داعــش وجــود 
دارد. یــک دیــدگاه آن را یــک پدیــده بلنــد مدت 
مــی دانــد کــه بــه نوعــی در فکــر و ایدئولــوژی 
تــوده هــا در جهان عــرب قــرار دارد و از ایــن رو، 
مبــارزه و ریشــه کــن کــردن آن بســیار مشــکل 

و زمانبر اســت.
دیـدگاه دوم آن را یـک پدیـده کوتـاه مـدت بـا 
ریشـه هـای ژئوپلیتیـک در نظر می گیـرد که در 
نتیجـه بحران های سیاسـی و تضعیـف دولت ها 
در منطقـه در نتیجه تحوالت بهـار عربی از جمله 

در سـوریه بـه وجود آمده اسـت.
ــدگاه  ــه گرفتــن از دی ــر ضــرورت فاصل برزگــر ب
اول ایدئولوژیــک و تکیــه بــر دیــدگاه دوم 
ــن  ــل آن را ای ــرد و دلی ــد ک ــک( تأکی )ژئوپلیتی
دانســت کــه اتصــال ارزشــی ایدئولوژیــک 
ــه  ــان ب ــش همزم ــم داع ــده تروریس ــه پدی ب

ــتخدام  ــه اس ــه ب ــتی توجی ــروه تروریس ــن گ ای
درآوردن نیروهــای جدیــد و تعریــف آن در 
قالــب یــک منازعــه فرقــه ای )شــیعه و ســنی( 
و یــا جنــگ مقــدس در قالــب یــک خلیفــه بــه 
ــئله  ــن مس ــد و ای ــی ده ــالمی م ــالح اس اصط
بحــران  تــداوم  بــه  منجــر  توانــد  مــی 
از  ژئوپلیتیــک  دیــدگاه  مقابــل،  در  شــود. 
لحــاظ سیاســتگذاری دولــت هــای منطقــه 
ــرای حفــظ و تقویــت  را بــه همــکاری بیشــتر ب
سیســتم دولــت و مقابلــه فــوری بــا ایــن گــروه 
تروریســتی در قالــب حفــظ امنیــت و منافــع ملی 
کشــورهای خــود تشــویق مــی کنــد و بــه نوعی 
ــه  ــی را در منطق ــه گرای ــد جانب ــی چن دیپلماس

گســترش مــی دهــد.
رئیــس پژوهشــکده مطالعــات اســتراتژیک 
ــتیابی  ــرای دس ــه ب ــرد ک ــاره ک ــه اش خاورمیان
ــدام از ســوی  ــر الزم اســت ســه اق ــن ام ــه ای ب
دولــت هــا و بازیگــران منطقــه ای صــورت 
پذیــرد. نخســت، خــروج کشــورها از نــگاه هــای 
ــه مفهــوم تهدیــد و مهــار تروریســم  متفــاوت ب
داعــش و تأثیــرات آن بــر امنیــت ملــی و نقــش 
منطقــه ای کشــورها اســت کــه خــود بــه نوعــی 
بــه ســازه هــا و برداشــت هــای تاریخــی دولــت 
هــا و نخبــگان حاکــم در ایــن کشــورها نســبت 
بــه مســئله خــالء قــدرت و تحــوالت ژئوپلیتیک 
ــن  ــه ای ــردد. در نتیج ــی گ ــر م ــه ای ب منطق
ــی در  ــای متفاوت ــالف ه ــون ائت ــا، اکن ــگاه ه ن
مبــارزه بــا داعــش از جملــه بــه رهبــری آمریــکا، 
عربســتان، ایــران و روســیه و نهایتــاً روش خاص 
ــتی  ــده تروریس ــن پدی ــا ای ــارزه ب ــه در مب ترکی

ــود دارند. وج
ــان  ــترک می ــم مش ــه دوم، فه ــزود: نکت وی اف
دولــت از ظرفیــت هــا و محدودیــت هــای 
اســتراتژیک خــود در مبــارزه بــا تروریســم داعش 
اســت. ماهیــت پیچیــده و در حال انتقــال داعش 
از یــک ســرزمین بــه ســرزمینی دیگــر، آن را بــه 
یــک پدیــده فراملــی تبدیــل مــی کنــد. از ایــن 
رو مبــارزه بــا آن بایــد بــا همــکاری همــه دولــت 

ــرد. هــا صــورت گی
وی تصریــح کــرد: از ایــن لحــاظ، جنــگ 
ســوریه نشــان داده کــه دولــت هــا بــه تنهایی 

موفــق بــه ســرکوب یــا شکســت نهایــی 
ــر  ــد ب ــارزه بای ــن مب ــوند. ای ــی ش ــش نم داع
مبنــای یــک دســتورالعمل محــدود، مشــخص 
و هدفمنــد بــا ایــن پدیــده تروریســتی صــورت 
پذیــرد. از ایــن لحــاظ، ارتبــاط دادن داعــش بــا 
ــط  ــال در رواب ــه ای مث ــات منطق ــایر موضوع س
رقابــت آمیــز کشــورها )بیــن ایــران و عربســتان 
ــه مســائل را گســترده مــی  ســعودی( کــه دامن
ــا داعــش کمــک چندانــی  کنــد، بــه مبــارزه ب

ــد. نمــی کن
اســتاد روابــط بیــن الملــل دانشــگاه علــوم 
وتحقیقــات در ادامــه افــزود: نکتــه ســوم مربــوط 
ــای  ــه ای و جغرافی ــال منطق ــش اتص ــه چال ب
داعــش بــود و اینکــه بعــد از تضعیــف داعــش در 
منطقــه شــامات )عــراق و ســوریه( بایــد انتظــار 
ــتی  ــروه تروریس ــن گ ــت ای ــه فعالی ــت ک داش
ــا  ــه شــمال آفریق ــات از جمل ــی ثب در مناطــق ب
ــش  ــاز افزای ــزی و قفق ــیای مرک ــی( و آس )لیب
یابــد. بــر همیــن مبنــا، داعــش از ویژگــی 

هــای ژئوپلیتیــک محلــی بــرای موفقیــت خــود 
ــای  ــیج نیروه ــس بس ــد. پ ــی کن ــتفاده م اس
محلــی بــرای مبــارزه بــا داعــش ضــروری مــی 
شــود. بــه عبــارت دیگــر، داعــش را نمــی تــوان 
ــا  ــوریه ی ــراق و س ــی در ع ــیج مردم ــدون بس ب

ــت داد. ــن شکس ــی و یم ــی در لیب حت
برزگــر در ادامــه در مــورد نقــش کلیــدی 
جمهــوری اســالمی ایــران در مبــارزه بــا 
داعــش اشــاره کــرد و آن را مربــوط بــه منطــق 
جغرافیایــی )نقطــه اتصــال ســه منطقــه تحــت 
فعالیــت داعــش(، دارا بــودن یــک دولــت ملــی 
ــا افــراط گرایــی  قــوی کــه بــه طــور طبیعــی ب
ــوی  ــزه ق ــه انگی ــت، و ب ــارزه اس ــنی در مب س
ــاز  ــور و نی ــی کش ــت مل ــظ امنی ــران در حف ای
متقابــل ایــران و ســایر بازیگــران فرامنطقــه ای 
در ســرکوب و شکســت داعــش ارتبــاط داد.

در ایـن نشسـت همچنیـن حمیـد معیـر سـفیر 
جمهـوری اسـالمی ایـران در رومانی  به بررسـی 

منشـأ تروریسـم در منطقـه و جهـان پرداخـت.

کیهان برزگر:

برای مبارزه با داعش باید بر جنبه ژئوپلیتیک تأکیدکرد نه ایدئولوژیک

ــان و رئیــس  یکــی از اعضــای اهــل ســنت مجمــع علمــای مســلمین لبن
انجمــن دوســتی و همــکاری اســالمی اعــالم کــرد کــه امــام خمینــی )ره( 

بنیانگــذار فکــر انقالبــی و تغییــر بودنــد.
شــیخ خضــر الکبــش در حاشــیه برگــزاری مراســم ارتحــال امــام خمینــی 
)ره( دربــاره آراء و اندیشــه هــای ایشــان اظهــار داشــت: جمعیــت حاضــر در 
مراســم ارتحــال امــام خمینــی )ره( بهتریــن دلیــل بــر ایــن اســت کــه آراء 
و اندیشــه هــای ایشــان بــه نســل هــای بعــد از امــام خمینــی )ره( منتقــل 

شــده اســت.
ــاز  ــه از آغ ــان ک ــکار و آراء ایش ــش اف ــر نق ــبتی ب ــن مناس ــزود: چنی وی اف

انقــالب اســالمی مطــرح شــد تاکیــد مــی کنــد. آراء و اندیشــه هایــی کــه 
ــداری  ــر بی ــی ب ــت و مبتن ــود نداش ــال وج ــالمی اص ــالب اس ــش از انق پی

ــود. ــالمی ب اس
وی بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود: امــام خمینــی )ره( بنیانگــذار فکــر انقالبی 
و تغییــر بــه گونــه ای کــه در راســتای منافــع امــت اســالمی باشــد بــود و 
ایشــان در عیــن حــال خواهــان وحــدت اســالمی بــود، نامگــذاری آخریــن 
جمعــه مــاه مبــارک رمضــان بــه نــام روز قــدس نیــز در ایــن راســتا انجــام 

گرفــت.
شــیخ خضــر الکبــش در ادامــه گفــت: امــام خمینــی )ره( بــا طــرح اندیشــه 
»نــه شــرقی نــه غربــی« مرزهــا و تفــاوت هــای میــان مــردم را از بیــن بــرد 
زیــرا ایشــان بــه مرزهــا اعتقــادی نداشــتند و بــر ایــن بــاور بودنــد کــه مرزها 

در ســایه حکومــت اســالمی و عدالــت معنــا پیــدا مــی کنــد.
وی در پایــان تصریــح کــرد: آری مــا یــاد و خاطــره امــام راحــل را گرامــی 
مــی داریــم و بــه تمامــی مفاهیــم و افــکار نورانــی ایشــان پایبنــد هســتیم.

»شیخ خضر الکبش«:

امام خمینی )ره( بنیانگذار فکر انقالبی و تغییر بود
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ــت  ــینی از محکومی ــا عقب نش ــل ب ــازمان مل س
ــه  ــام را ب ــن پی ــای ســعودیها در یمــن ای جنایته
آنهــا رســاند کــه حتــی بزرگتریــن نهــاد مســئوِل 
ممانعــت از نقــض حقــوق بشــر در جهــان هــم 
ــدارد. ــر متجــاوزان را ن ــوان ایســتادگی در براب ت

ــل  ــازمان مل ــرکل س ــون« دبی ــی م ــان ک »ب
ــا انتشــار گزارشــی  ــته ب ــه گذش ــه هفت روز جمع
ــه یمــن را در لیســت  ــه ب ائتــالف ســعودی حمل
ســیاه کشــورهایی کــه حقــوق کــودکان را نقض 

ــرار داد.  ــد، ق ــی کنن م
بـان کی مـون در ایـن رابطـه تصریح کـرده بود: 
»ائتـالف سـعودی مسـئول قربانیـان و کـودکان 
زخمـی یمنـی )510 کشـته و 667 زخمـی( در 
سـال گذشـته اسـت و حمالت علیه کـودکان به 
دلیـل تشـدید درگیری هـا افزایش یافته اسـت«. 
در گـزارش دبیرکل سـازمان ملل متحد همچنین 
عنوان شـده بـود: »ائتـالف سـعودی را بـه دلیل 
کشـتار و حملـه بـه مـدارس و بیمارسـتان هـا در 

لیسـت سـیاه گنجاندیم«.
ــوی  ــده از س ــر ش ــزارش منتش ــوص گ در خص
ــل  ــازمان مل ــرکل س ــون« دبی ــی م ــان ک »ب
ــه  ــود دارد؛ اوال اینک ــی وج ــه منف ــد دو نکت متح
در ایــن گــزارش ســعودیها مســئول 60 درصــد از 
ــودکان  ــرای ک ــه ب ــت ک ــواری اس ــات ناگ اتفاق
یمنــی، از شــهادت گرفتــه تــا جراحــت و 
ــی  ــن در حال ــد و ای ــده ان ــناخته ش ــت، ش معلولی
اســت کــه علــت اصلــی قربانــی شــدن کــودکان 
یمنــی طــی 15 مــاه گذشــته حمــالت بــی وقفه 
و ددمنشــانه ســعودیها بــوده اســت. بــا ایــن حال، 
ســازمان ملــل کــه خشــم ســعودیها از گــزارش 
ــی  ــرد، در اقدام ــی ک ــی م ــش بین ــود را پی خ
پیشــگیرانه و بــه منظــور مســدود کــردن تمامــی 
ــاض، ســعودیها  ــاد مقامــات ری ــرای انتق راه هــا ب
ــه  ــا علی ــد از جنایته ــئول 60 درص ــا مس را تنه

ــرد. ــداد ک ــن قلم ــودکان در یم ک
نکته منفـی دوم در گزارش دبیرکل سـازمان ملل 
متحـد، تأخیر صـدور آن اسـت. بـا وجـود تمامی 
گزارش های و مسـتندات منتشـر شـده از سـوی 
نهادها و سـازمان های حقوق بشـری در سراسـر 
جهـان مبنی بـر جنایت جنگـی رژیم سـعودی در 
یمن، سـازمان ملـل پس از گذشـت 15 مـاه از به 
خاک و خون کشـیده شـدن مـردم بی دفـاع این 
کشـور به خود آمد و فشـار افـکار عمومی موجب 
شـد تا گزارشـی »ناقـص« و »محافظـه کارانه« 
دربـاره جنایـت سـعودیها در یمـن بـه ویـژه علیه 

کـودکان صـادر کند.
بــا وجــود دو نقــص عمــده گــزارش صــادر شــده 
ــن  ــد، ای ــل متح ــازمان مل ــرکل س ــوی دبی از س
ــئوالن  ــدید مس ــاد ش ــراض و انتق ــزارش اعت گ
ــن  ــت و ای ــال داش ــه دنب ــعودی را ب ــم س رژی
ــان  ــود کــه »ب مســأله درســت همــان چیــزی ب
ــه  ــرد و البت ــی آن را می َک ــون« پیش بین ــی م ک
نــوع تنظیم گــزارش هــم حاکــی از آن اســت که 
تدابیــر الزم بــرای جلوگیــری از بــه جــوش آمدن 
خــون ســعودیها را نیــز اتخــاذ کــرده بــود. بــا این 
وجــود، امتیــازات آقــای دبیــرکل بــه ســعودیها در 
ــد  ــع از بلن ــه آنهــا هــم مان گــزارش صــادره علی

شــدن فریادهــای آنهــا نشــد.
در همیــن ارتبــاط، »احمد عســیری« ســخنگوی 

ائتــالف متجــاوز ســعودی ضمــن انتقــاد شــدید 
ــن  ــام ای ــرار دادن ن ــل در ق ــازمان مل ــدام س از اق
ائتــالف در لیســت ســیاه ایــن ســازمان، مدعــی 
ــوده  ــوازن ب ــل نامت ــازمان مل ــزارش س ــد: »گ ش
ــم؛  ــق نمی دانی ــای دقی ــای آماره ــر مبن و آن را ب
ــن را  ــت یم ــع مل ــزارش مناف ــن گ ــه ای کمااینک
ــن  ــه ضم ــیر در ادام ــد«. عس ــی کن ــن نم تأمی
ــت  ــه دس ــن ب ــاراهلل« یم ــردن »أنص ــم ک مته
داشــتن در تنظیــم گــزارش ســازمان ملــل علیــه 
ــزارش  ــن گ ــرد: »ای ــا ک ــعودی، ادع ــالف س ائت
مبتنــی بــر آمــار و ارقامــی اســت کــه حوثی هــا 

ــد«. ــل داده ان ــه ســازمان مل ب
پـس از »احمـد عسـیری« نوبـت بـه »عبـداهلل 
المعلمـی« نماینـده دائـم عربسـتان سـعودی در 
سـازمان ملـل رسـید تـا »بـان کـی مـون« را 
آمـاج حمـالت انتقـادی خـود قـرار دهـد. وی در 
ایـن خصـوص مدعـی شـد: »آمـار و ارقام هـای 
گـزارش بـان کی مـون بسـیار مبالغـه آمیـز بوده 
و مـورد تأییـد ریـاض نیسـت؛ نیروهـای ائتالف 
سـعودی بـرای هـدف قـرار دادن اهداف خـود در 
یمـن از دقیق ترین تجهیزات نظامی اسـتفاده می 
کنند تـا خطایـی در این زمینـه صـورت نپذیرد«. 
وی همچنیـن خواسـتار حذف هرچه سـریعتر نام 
ائتالف سـعودی از لیست سیاه سـازمان ملل شد.
ایـن در حالی اسـت کـه در این میان حتی رسـانه 
های سـعودی هم سـاکت ننشسـتند و در راستای 
اعمال هرچه بیشـتر فشـار بر سـازمان ملل متحد 
بـه منظور حـذف نـام ائتالف سـعودی از لیسـت 
سـیاه این سـازمان تالش کردنـد. در ایـن ارتباط 
می توان به روزنامه سـعودی »الشـرق االوسـط« 
اشـاره کـرد که بـا انتشـار مطلبی نوشـت: »اصال 
قـرار نبـود کـه نـام ائتـالف سـعودی در لیسـت 
سـیاه سـازمان ملل باشـد، با این حـال در آخرین 
لحظات کامل شـدن لیسـت سـیاه این سـازمان، 
دفتـر بـان کـی مـون اقـدام بـه قـرار دادن نـام 

ائتـالف سـعودی در لیسـت کرد«.
ــازمان  ــزارش س ــه از صــدور گ ــک هفت ــوز ی هن
ملــل متحــد در خصــوص جنایــت هــای رژیــم 
ــود  ــته ب ــی نگذش ــودکان یمن ــه ک ــعودی علی س
کــه »بــان کــی مــون« دبیــرکل ایــن ســازمان 
ضمــن عقــب نشــینی آشــکار از مواضــع خــود در 

نتیجــه فشــارهای بــی وقفــه مقامــات ســعودی 
ــه حــذف  ــدام ب ــه آن، اق و رســانه های وابســته ب
ــام ائتــالف ســعودی از لیســت ســیاه ســازمان  ن

ملــل کــرد.
واقعیــت ایــن اســت کــه ســازمان ملــل بــا عقب 
نشــینی از موضــع خــود بــه دنبــال فشــارهای بی 
وقفــه ســعودیها، لکــه ننگــی بــه مراتــب پررنگ 
ــر  ــکوت در براب ــل س ــه دلی ــه ب ــه ک ــر از آنچ ت
ــی  ــردم ب ــه م ــعودی علی ــم س ــای رژی جنایته
ــود،  ــر پیشــانی آن نقــش بســته ب ــاع یمــن ب دف
بــر پیشــانی خــود نشــاند. عقــب نشــینی آشــکار 
ســازمان ملــل از مواضــع خــود بــه مراتــب 
خســارت هــای بیشــتری در مقایســه بــا ســکوت 
ــه  ــن ب ــعودیها در یم ــای س ــر جنایته آن در براب
دنبــال خواهــد داشــت. اکنــون تمامی متجــاوزان 
در سراســر جهــان دریافتنــد کــه ســازمان ملــل 
ــت  ــاد مســئوِل ممانع ــن نه ــوان بزرگتری ــه عن ب
ــی  ــج قدرت از نقــض حقــوق بشــر در جهــان هی

ــدارد. ــه نقــش خــود ن ــای فعاالن ــرای ایف ب
ــد ســرآغاز  ــی توان ــل م ــازمان مل ــدام س ــن اق ای
بســیاری از آشــفتگی ها و بحران هــای دیگــر در 
منطقــه و جهــان باشــد، چراکــه عامــالن ایجــاد 
ایــن آشــفتگی ها دیگــر هیــچ مانــع و قدرتــی را 
در برابــر خــود نمی بیننــد کــه یــارای ایســتادگی 
در برابرشــان را داشــته باشــد. از همیــن روی 
ــه  ــل ب ــازمان مل ــه س ــود ک ــته ب ــیار شایس بس
ــا اینکــه تســلیم  ســکوت خــود ادامــه مــی داد ت
ــون  ــزی همچ ــکار و خون ری ــم جنایت ــک رژی ی

ــم ســعودی شــود. رژی
از ســوی دیگــر، بــه نظــر مــی رســد فشــارهای 
ــه  ــا ب ــه آنه ــته ب ــانه های وابس ــعودیها و رس س
ــام  تنهایــی نمــی توانســته کــه عامــل حــذف ن
ائتــالف ســعودی از لیســت ســیاه ســازمان 
ــش  ــوان از نق ــان نمی ت ــن می ــد. در ای ــل باش مل
ــوان  ــه عن ــکا ب ــده آمری ــاالت متح ــی ای احتمال
ــعودی در  ــالف س ــی ائت ــان اصل ــی از حامی یک
عقب نشــینی ســازمان ملــل از موضــع خــود 
ــت.  ــی گذش ــه راحت ــعودی ب ــم س ــال رژی در قب
اقــدام اخیــر ســازمان ملــل در نســبت دادن حمله 
بیمارســتان پزشــکان بــدون مــرز »قنــدوز« بــه 
نیروهــای ائتــالف بیــن المللــی، نشــان از نفــوذ 

آشــکار آمریــکا در نهادهــای بیــن المللــی و نقش 
اساســی ایــن کشــور بــر تصیم گیــری آنــان دارد.
ــه نظــر مــی  ــر همیــن اســاس، بســیار بعیــد ب ب
ــدرت  ــکا از ق ــده آمری ــاالت متح ــه ای ــد ک رس
تأثیرگــذاری و نفــوذ خــود در ســازمان ملــل برای 
نجــات یکــی از متحــدان و هم پیمانــان اصلی اش 
در منطقــه بهــره بــرداری نکرده باشــد. عــالوه بر 
ایــن، نگاهــی اجمالــی به عملکــرد ســازمان ملل 
متحــد در قبــال بحــران هــای مختلــف منطقــه 
ــن حقیقــت  ــای ای ــی گوی ــه خوب ــی ب ای و جهان
تلــخ اســت کــه ایــن ســازمان بیــن المللــی نــه 
ــراری  ــود در برق ــای خ ــئولیت ه ــه مس ــا ب تنه
ــوق بشــر  ــی، ممانعــت از نقــض حق نظــم جهان
ــع حقــوق کشــورها عمــل  ــری از تضیی و جلوگی
ــوارد در  ــیاری از م ــه در بس ــت، بلک ــرده اس نک
ــون  ــی همچ ــع قدرت های ــق مناف ــتای تحق راس

ــکا گام برداشــته اســت. ــاالت متحــده آمری ای
ــل متحــد نــام  در هــر صــورت، ســازمان مل
ــرد.  ــارج ک ســعودیها را از لیســت ســیاه خــود خ
ــان  ــن پای ــه ای ــد ک ــی رس ــر نم ــه نظ ــا ب ام
ــد،  ــعودیها باش ــا س ــل ب ــازمان مل ــرای س ماج
ــی  ــرف اختالفات ــان دو ط ــان می ــه همچن چراک
در ایــن زمینــه وجــود دارد. ســخنگوی ســازمان 
ــام  ــه ن ــت ک ــرده اس ــالم ک ــد اع ــل متح مل
ائتــالف ســعودی بــه صــورت »موقــت« از 
ــا  ــده ت ــذف ش ــل ح ــازمان مل ــیاه س ــت س لیس
مجــددا بازنگــری شــود. ایــن در حالــی اســت که 
نماینــده دائــم عربســتان در ســازمان ملــل تأکید 
کــرده اســت کــه بــر اســاس اطالعــات ریــاض، 
ــه صــورت »دائمــی« از  ــام ائتــالف ســعودی ب ن
لیســت ســیاه ســازمان ملــل حــذف شــده اســت.

بـا ایـن حـال، بـه نظر مـی رسـد کـه اظهـارات 
سـعودیها در ایـن خصـوص بیشـتر بـه واقعیـت 
نزدیـک باشـد، چراکـه اگـر سـازمان ملـل قصد 
پافشـاری بر موضع خود مبنی بـر ارتکاب جنایت 
جنگی علیه کودکان یمنی توسـط رژیم سـعودی 
را داشـت، تنهـا در فاصلـه چنـد روز بـه فکـر 
بازنگـری در آمـار و ارقام هـای خـود کـه از قضـا 
مسـتند هم هسـتند، نمی افتاد. به کارگیـری واژه 
»موقـت« در حذف نام ائتالف سـعودی از لیسـت 
سـازمان ملل توسط سخنگوی این سـازمان تنها 
بـرای حفظ وجهـه آن صـورت گرفته اسـت و نه 

. بیشتر
سـازمان ملـل متحد بـا اقدام نسـنجیده خـود در 
حـذف نـام ائتـالف سـعودی از لیسـت سـیاه این 
سـازمان بـه سـعودیها در ارتـکاب جنایتهایشـان 
قـدرت بیشـتری بخشـید و پیام مهمـی را خطاب 
بـه آنهـا داد و آن، ایـن اسـت: »تـا مـی توانید به 
قتـل و غـارت در یمـن ادامـه دهیـد کـه حتـی 
سـازمان ملل هم در مقابل شـما سـر تعظیم فرود 
مـی آورد، چـه برسـد به یک عـده مردم بـی گناه 

و بی سـالح«.
ــدای  ــی ص ــل حت ــازمان مل ــیانه س ــدام ناش اق
ــم  ــازمان را ه ــن س ــر ای ــوق بش ــان حق دیده ب
ــاد  ــن نهــاد ضمــن انتق ــه ای ــی ک ــا جای درآورد ت
ــون«  ــی م ــان ک ــدن »ب ــلیم ش ــدید از تس ش
ــرد:  ــالم ک ــعودیها، اع ــارهای س ــل فش در مقاب
ــای ســعودی  ــت ه ــدارک و مســتندات جنای »م
هــا در یمــن از جملــه حمــالت آنهــا بــه مــدارس 
و بیمارســتان هــا توســط خــوِد ســازمان ملــل به 
ــوان  ــه می ت ــس چگون ــت، پ ــیده اس ــت رس ثب

ــت«؟ ــده گرف ــا را نادی آنه

پیام تعظیم سازمان ملل در برابر 
سعودیها؛ به جنایتهایتان ادامه دهید

رامین حسین آبادیان
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خاورمیانه و شمال آفریقا

ــه در  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــکا ب ــه آمری ــین وزارت خارج ــاون پیش مع
ســازمان ملــل کمــال گرایــی اخالقــی وجــود نــدارد، گفــت: حــذف 
نــام عربســتان از لیســت کــودک کشــی بــا هــدف تضمیــن مالــی 

برنامــه هــای ســازمان ملــل صــورت گرفــت.
ــی  ــان ک ــز »ب ــوال برانگی ــدام س ــای اق ــوز پیامده ــه هن در حالیک
مــون« دبیــر کل ســازمان ملــل متحــد، در خصــوص خــط زدن نام 
عربســتان از لیســت کشــورهای »کــودک کــش« ادامــه دارد خبــر 
دیگری منتشــر شــده کــه حکایــت از ایــن مطلــب دارد کــه آمریکا 
ــتان  ــای عربس ــذب دالره ــد و ج ــای جدی ــد قرارداده ــرای عق ب
حاضــر شــده چشــم خــود را بــر روی محتــوای محرمانــه گــزارش 

حمــالت 11 ســپتامبر کــه بالــغ بــر ۲۸ صفحــه اســت ببنــد.
ایــن ۲۸ صفحــه جنجالــی بــا نــام »نقــش عربســتان در حمــالت 
11 ســپتامبر« شــناخته مــی شــوند و نکتــه جالب آن اســت کــه در 
مــاه هــای گذشــته ایــن نکتــه فــاش شــد کــه عربســتان صراحتــا 
ــد کــرده کــه اگــر ایــن گــزارش منتشــر شــود  واشــنگتن را تهدی

ســرمایه هــای خــود را از ایــاالت متحــده خــارج مــی کنــد.
حتــی در واکنــش بــه ایــن تهدیــد »جــاش ارنســت« ســخنگوی 
کاخ ســفید نیــز اعــالم کــرد کــه  ایــن به نفــع عربســتان ســعودی 
نیســت کــه بواســطه گــزارش 11 ســپتامبر اقتصــاد جهــان را بــه 

هــم بزنــد.
ــس  ــان« رئی ــان برن ــواردی »ج ــن م ــود چنی ــا وج ــون ب ــا اکن ام
ســازمان ســیا، ضمــن تأکیــد بــر اینکــه عربســتان هیــچ رابطــه ای 
بــا حمــالت 11 ســپتامبر نــدارد، گفــت: ۲۸ صفحــه گزارشــی کــه 
مــورد بحــث اســت بخشــی از تحقیقــی اســت کــه در ســال ۲00۲ 
ــری  ــک بازنگ ــا ی ــد. م ــر ش ــپتامبر منتش ــالت 11 س ــد از حم بع
ــه  ــن حمل ــالن ای ــاره عام ــات درب ــع آوری اطالع ــرای جم ــه ب اولی

ــل  ــی کام ــات و بررس ــه تحقیق ــان ب ــد از آن بازپرس ــتیم و بع داش
ــن  ــتان در ای ــه عربس ــد ک ــخص ش ــان مش ــد و در آن زم پرداختن
حمــالت دســت داشــته امــا بعدهــا براســاس نتایــج نهایی گــزارش 
ــتن  ــاره دســت داش ــی درب ــل و مدرک ــچ دلی ــه هی ــد ک روشــن ش
ــا  ــا ی ــتن نهاده ــت داش ــی دس ــالت و حت ــن حم ــتان در ای عربس
ــن ۲۸  ــده م ــه عقی ــدارد. ب ــود ن ــتانی وج ــد عربس ــئوالن ارش مس
صفحــه گــزارش منتشــر خواهد شــد و مــن نیــز انتشــار آن را تأیید 
می کنــم. همــگان باالخــره خواهنــد فهمیــد که عربســتان دســتی 
در ایــن ماجــرا نــدارد. تمامــی تحقیقــات نشــان داده کــه القاعــده 
ــپتامبر  ــه 11 س ــن دســت در حادث ــی از ای ــری و گروه های و الظواه

دســت داشــته اند.
ــا »ریچــارد مورفــی«  ــی ب ــن موضوعــات گفتگوی در خصــوص ای
ســفیر پیشــین آمریــکا در عربســتان انجــام داده ایــم کــه در ادامــه 

مــی آیــد.
ــا دههــا  مورفــی از دیپلمــات هــای کهنــه کار آمریکایــی اســت ب
ســال کار در خاورمیانــه و کشــورهای عربی. وی در ســالهای جنگ 
ایــران و عــراق ســفیر آمریــکا در عربســتان ســعودی و بعــد معــاون 

وزیــر خارجــه در امــور خاورمیانــه بــود.

|| در گزارشــی کــه قــرار بــود دربــاره نقــش 
عربســتان ســعودی در حــوادث 11 ســپتامبر منتشــر 
شــود 28 صفحــه از گــزارش کــه بــه ایــن موضــوع 
ــار آن  ــرای انتش ــود و ب ــی ب ــت جنجال ــی پرداخ م
جنجالهــای زیــادی بــه راه افتــاد. حــال »جــان 
ــه  ــرده ک ــام ک ــیا اع ــازمان س ــس س ــان« رئی برن
ایــن 28 صفحــه منتشــر مــی شــود و نــام عربســتان 
بــه عنــوان کشــوری کــه مســئول حمــات 11 
ســپتامبر بــوده در آن عنــوان نشــده اســت. چــرا نــام 

ــت؟ ــده اس ــذف ش ــزارش ح ــتان در گ عربس
مــن معتقــد هســتم کــه اظهارنظــر »جــان برنــان« رئیس ســازمان 
اطالعــات مرکــزی آمریــکا )ســیا( در خصــوص گــزارش ۲۸ 
صفحــه ای کــه شــامل تحقیــق پیرامــون حادثــه حملــه بــه بــرج 
هــای مرکــز تجــارت جهانــی در تاریــخ 11 ســپتامبر ســال ۲001 
ــره  ــات کنگ ــوز از ســوی کمیســیون تحقیق ــالدی اســت و هن می
منتشــر نشــده بــه ایــن معنــی اســت کــه در ایــن صفحــات هیــچ 

مــوردی کــه مســئولیت ایــن اقــدام را متوجــه مقامــات و نهادهــای 
رســمی عربســتان ســعودی کنــد، وجــود نــدارد.

ــود  ــت الزم وج ــه دق ــزارش اولی ــر در گ ــا مگ || آی
ــزارش  ــی در گ ــت از بازبین ــاال صحب ــه ح ــته ک نداش
ــام  ــی ن ــن بازبین ــتناد ای ــه اس ــه ب ــده ک ــرح ش مط

ــد؟ ــرده ان ــذف ک ــتان را ح عربس
ایــن گــزارش نتیجــه دقیــق تریــن بررســی ممکــن و جمــع آوری 

اســناد و مــدارک در خصــوص تــراژدی 11 ســپتامبر اســت.

ــعودی از  ــاف س ــام ائت ــدن ن ــارج ش ــب خ || متعاق
لیســت ســازمان ملــل در خصــوص کــودك کشــی در 
یمــن برخــی اعتبــار ســازمان ملــل را زیــر ســوال می 
برنــد کــه بــرای ماحظــات مالــی دســت بــه چنیــن 
ــام  ــردن ن ــا اساســا خــارج ک ــی زده اســت. آی اقدام
ــازمان  ــه س ــداف اولی ــا اه ــت ب ــتان از آن لیس عربس
ــی در تعــارض نیســت؟  ــح جهان ــر صل ــی ب ــل مبن مل
بــه نظــر شــما چــرا ســازمان ملــل نــام عربســتان و 

ــرد؟ ــاف ســعودی را از آن لیســت حــذف ک ائت
»بــان کــی مــون« دبیــر کل ســازمان ملــل متحــد بــه طــور علنی 
از فشــاری کــه از جانــب عربســتان ســعودی بــرای حــذف نــام این 
ــر وی  ــش ب ــودک ک ــای ک ــش ه ــاالنه ارت ــزارش س ــور از گ کش

تحمیــل شــد، شــکایت کــرد.
امــا وی ایــن اقــدام )حــذف نــام عربســتان از لیســت ســیاه( را بــا 
هــدف تضمیــن مالــی برنامــه هــای بشردوســتانه ای انجــام داد که 

ســازمان ملــل در بســیاری از کشــورها پیگیــری مــی کنــد.
در همیــن راســتا پیشــنهاد مــی کنــم کــه مطلب منــدرج در ســتون 
ســردبیر روزنامــه »نیویــورک تایمــز« بــه تاریــخ 11 مــاه میــالدی 
ژوئــن و بــا عنــوان »جایــگاه بــی اجــر و مواجــب بــان کــی مــون« 

را مطالعــه کنیــد.
در سـازمان ملـل متحـد مسـئله ای بـه نـام کمـال گرایـی اخالقی 
وجـود نـدارد. در همیـن رابطـه، نیویورک تایمـز جملـه ای از »داگ 
هامرشـولد« دومیـن دبیـرکل سـازمان ملـل متحـد نقـل مـی کند 
مبنی بـر اینکه »سـازمان ملل نه برای هدایت نوع بشـر به بهشـت 

بلکـه بـرای رهایـی بشـریت از دام جهنم بنا شـده اسـت«.

سفیرسابق آمریکا درعربستان:

حذف عربستان از لیست کودک کشی 
سازمان ملل به خاطر پول بود

جواد حیران نیا-مریم خرمائی

یکــی از کارهــای همیشــگی شــیخ زکزاکــی اطعــام همســایگان با 
ــارک رمضــان اســت.  ــاه مب ــژه در م ــه وی ــی ب هــر مذهــب و آیین
امســال نیــز ایــن مــرد بــزرگ بــا وجــود گرفتــاری در زنــدان جــور 

در نیجریــه، ایــن ســنت حســنه را فرامــوش نکــرد.
ــه شــهادت بســیاری  ــه ب ــخ ســال گذشــته ک ــات تل ــس از اتفاق پ
ــی  ــم زکزاک ــیخ ابراهی ــدن ش ــی ش ــه و زندان ــلمانان نیجری از مس
انجامیــد، مســجل شــد کــه برخــی از همســایگان شــیخ کــه خیلی 
ــه  ــم نیجری ــای رژی ــوس ه ــد از جاس ــوده ان ــی ب ــان وهاب هایش
هســتند، بــا ایــن حــال شــیخ زکزاکــی امســال نیــز در ابتــدای مــاه 
ــار  ــام و افط ــد اطع ــتور دادن ــدان دس ــان از درون زن ــارک رمض مب
همســایگان در مــاه مبــارک رمضــان بــه هــر شــکل ممکــن اجــرا 
شــود کــه ایــن کار بــا نظــارت و مدیریــت خواهــر بزرگــوار ایشــان 

صــورت گرفــت.

البتــه ایــن اقــدام شــیخ کــه از ســیره اهــل بیــت )ع( 
نشــأت مــی گیــرد بــرای برخــی وهابــی هــای محــل 
بســیار ســنگین آمــد و آنــان بــا حملــه بــه خانــه هــای 
ــن  ــام ای ــا اته ــذا ب ــای غ ــردم و برداشــتن بســته ه م
کــه ایــن هــا مســموم اســت!! غذاهــا را بــه خیابــان ها 
ریختــه و بــار دیگــر رذالــت خــود را بــه رخ کشــیدند.

بنابــر اخبــار رســیده بــه خبرنــگار مهــر، همچنیــن در 
چنــد نوبــت بــه خانــه خواهــر شــیخ زکزاکــی حملــه 
ــه  ــی ک ــا جای ــش کشــیدند ت ــه آت ــا را ب ــرده و آن ج ب
ایشــان مجبــور بــه تــرک و جابجایی منزلشــان شــدند.

ــه  ــالمی نیجری ــت اس ــای حرک ــت ه ــزارش، فعالی ــن گ ــر ای بناب
بــا وجــود فشــارهای شــدید ارتــش و وهابیــت ســازماندهی شــده 

ــت. ــرار اس ــه برق ــهرهای نیجری ــر ش ــان در دیگ همچن

ــت  ــای سرنوش ــب ه ــال در ش ــروردگار متع ــگاه پ ــه پیش ــا ب  دع
ــرای  ــلمین و آزادی اس ــالم و مس ــروزی اس ــرای پی ــدر ب ــاز ق س
امــت اســالم بــه ویــژه شــیخ زکزاکــی و همســر و یارانشــان قطعــا 

ــود. راهگشــا خواهــد ب

افطاری شیخ زکزاکی از زندان به همسایگان
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خاورمیانه و شمال آفریقا

جنبــش اخــوان المســلمین اردن بــا تغییــر رهبــر 
پیشــین خــود »همــام ســعید« و تشــکیل کمیته 
ــه  ــش ب ــن جنب ــت ای ــرای مدیری ــت ب ای موق
ــتای  ــات« در راس ــد الذنیب ــت »عبدالحمی ریاس
تعامــل بــا دولــت ایــن کشــور گام بــر مــی دارد.
جنبش »اخــوان المســلمین« از جملــه بزرگترین 
جنبــش هــای معاصــر اســت کــه ابتــدا در مصــر 
ایجــاد شــد و ســپس در دیگــر کشــورهای 

اســالمی گســترش یافــت.
کشــور اردن یکــی از مراکــز مهــم بــرای شــکل 
گیــری جنبــش اخــوان المســلمین بود کــه نقش 
ــه  ــی جامع ــی قومیت ــم در یکپارچگ ــی ه مهم
ــاظ  ــور اردن از لح ــت. کش ــرده اس ــا ک اردن ایف
بافــت جمعیتــی بــه ۲ بخــش فلســطینی تبــار و 
عشــائری ها)شــهروندان کرانــه شــرقی( تقســیم 
مــی شــود. فلســطینی هایــی کــه پــس از 
ــرائیل  ــراب و اس ــای 194۸ و 1967 اع ــگ ه جن
بــه اردن پناهنــده شــدند و در آنجــا تابعیــت 
ــه نیمــی از جمعیــت  ــد، نزدیــک ب ــی گرفتن اردن
ــه  ــی ک ــد؛ موضوع ــی دهن ــکیل م اردن را تش
ــه اخــوان  ــوط ب نقــش مهمــی در تحــوالت مرب
ــات  ــه اختالف ــد و ب ــی کن ــا م ــلمین ایف المس
ــی  ــن م ــز دام ــش نی ــن جنب ــی درون ای کنون

ــد. زن
ــاه  ــداهلل دوم« پادش ــدن »عب ــس از روی کارآم پ
جدیــد اردن در ســال 1999، روابــط اخــوان 
ــدی  ــه جدی ــت اردن وارد مرحل ــلمین و دول المس
ــاهی اســت و  ــر اردن پادش ــم ب ــد. نظــام حاک ش
ــای  ــه فعالیت ه ــده ک ــبب ش ــئله س ــن مس همی
حزبــی و سیاســی در ایــن کشــور محــدود 
باشــد. بــه عنــوان مثــال در کشــوری بــا 
حــدود 7 میلیــون نفــر جمعیــت و وجــود اقــوام و 
ادیــان مختلــف فقــط 5 حــزب رســمی مشــغول 
ــل  ــه عم ــزب »جبه ــه ح ــتند ک ــت هس فعالی
ــه  ــزب »جبه ــت: ح ــه اس ــالمی« از آن جمل اس
ــوان  ــی اخ ــاخه سیاس ــالمی« اردن ش ــل اس عم
ــیس  ــالدی تاس ــال 1945 می ــلمین در س المس
شــد و بزرگتریــن حــزب کشــور اردن اســت 
ــی  ــاختار بزرگ ــرکل و س ــورا، دبی ــه دارای ش ک
ــال ۲007  ــی س ــات پارلمان ــه در انتخاب ــت ک اس
توانســت 6 کرســی از کرســی های پارلمــان ایــن 

ــد. ــود کن ــور را از آن خ کش
بزگتریــن  اردن  اســالمی  عمــل  جبهــه 
طیــف مخالــف دولــت اســت کــه همــواره 
ــتور  ــتی را در دس ــد صهیونیس ــت های ض سیاس
ــن  ــان ای ــش می ــن تن ــود دارد و بزرگتری کار خ
ــازش  ــان س ــر پیم ــر س ــت اردن ب ــزب و دول ح
بــا رژیــم صهیونیســتی )موســوم بــه وادی 
ــالمی  ــل اس ــه عم ــزب جبه ــت. ح ــه( اس عرب
ــر  ــه اواخ ــته را ک ــی گذش ــات پارلمان اردن انتخاب
ــه  ــراض ب ــد در اعت ــزار گردی ــه ۲013 برگ ژانوی
قانــون قدیــم انتخابــات تحریم کــرده و خواســتار 
ــن در  ــود. ای ــده ب ــه روز ش ــات ب ــون انتخاب قان
ــان  ــرا فرم ــاه اردن اخی ــه پادش ــت ک ــی اس حال
ــن کشــور را  ــی در ای ــات پارلمان برگــزاری انتخاب

صــادر کــرد. حــزب جبهــه عمــل اســالمی اردن 
ــات  ــرکت در انتخاب ــرای ش ــود ب ــم خ از تصمی
ــاه  ــت م ــرار اس ــه ق ــور ک ــن کش ــی ای پارلمان

ســپتامبر ۲016 برگــزار شــود خبــر داد.
جمعیــت اخــوان المســلمین اردن از ۲ دســته 
ــی  ــت جریان ــته نخس ــود: دس ــی ش ــکیل م تش
ــتند  ــار هس ــطینی تب ــا فلس ــه عمدت ــتند ک هس
و بــه سیاســت هــای دولــت اردن در قبــال 
مســئله فلســطین منتقــد هســتند. ایــن جریــان 
کــه بــه جریــان »بازهــا« یــا اصطالحا »تنــدرو« 
ــت  ــا دول ــل ب ــتار تقاب ــتند، خواس ــهور هس مش

هســتند. اردن 
ــوم  ــای موس ــی ه ــان اردن ــز جری ــته دوم نی دس
ــه رو«  ــراد »میان ــا اف ــا« ی ــان »کبوتره ــه جری ب
ــل بــا  ــد کــه خواســتار مصالحــه و تعام بودن
دولــت هســتند. ایــن ۲ دســته در جریــان اخــوان 
المســلمین بــا یکدیگــر اختــالف نظــر داشــتند.  
ــه  ــوده ک ــم ب ــواره مته ــا« هم ــان »کبوتره جری
در قبــال حکومــت پادشــاهی اردن موضعــی 
ــدی  ــطین را ج ــئله فلس ــته و مس ــف داش ضعی
ــوده  ــم ب ــز مته ــا نی ــان بازه ــرد و جری نمی گی
کــه در قبــال طرح هــای اصــالح سیاســی و 
اجتماعــی حکومــت بســیار ســخت گیرانه عمــل 
ــملین  ــوان المس ــا اخ ــده ت ــع آن ش ــرده و مان ک
بــه عنــوان یــک حــزب سیاســی رســمی مــورد 
ــر ایــن، رهبــران  پذیــرش قــرار گیــرد. عــالوه ب
ــروه و  ــی گ ــف داخل ــای مختل ــوان در قضای اخ
ــت  ــاع سرنوش ــه اوض ــبت ب ــا نس موضع گیری ه

ســاز سیاســی کشــور دچــار اختالفــات شــدیدی 
بوده انــد.

در ســال ۲006 میــالدی و پــس از انتخــاب 
ــار  ــطینی تب ــه فلس ــعید«- ک ــام س ــر »هم دکت
ــلمین،  ــوان المس ــس اخ ــوان رئی ــه عن ــود- ب ب
»جبهــه عمــل اســالمی « اردن بــه عنــوان 
مرجــع تصمیــم گیــر اخــوان المســلمین فعالیــت 
ــی  ــات داخل ــت اختالف ــی اس ــن در حال ــرد. ای ک
ــود.  ــده ب ــی مان ــود باق ــوت خ ــر ق ــاکان ب کم
انتخابــات  اخــوان در ســال ۲007  جنبــش 
پارلمانــی را تحریــم کــرد کــه ایــن امــر وخامــت 
هرچــه بیشــتر روابــط میــان اخــوان و حکومــت 
ــن  ــی داشــت. اخــوان المســلمین همچنی را در پ
ــون  ــه قان ــراض ب ــا اعت ــز ب ــال ۲013 نی در س
انتخابــات کــه بــه گفتــه آنهــا بــه ضــرر جبهــه 
عمــل اســالمی بــود، انتخابــات پارلمانــی را 

ــود ــرده ب ــم ک تحری
ــی  ــژه بهــار عرب ــه وی تحــوالت جهــان عــرب ب
نقطــه اوج تقابــل دولــت اردن بــا اخــوان 
المســلمین بــود. اخوانی هــا احتیــاط را کنــار 
ــترده ای را  ــی گس ــه اصالحات ــتند و برنام گذاش
ــن  ــان رفت ــان از می ــه خواه ــد ک ــه کردن مطالب
ــرای  ــی او ب ــه توانای ــاه از جمل ــارات پادش اختی
ــس و  ــالل مجل ــت و انح ــکام موق ــدور اح ص
ــون  ــالح قان ــرای اص ــت ب ــن درخواس همچنی
ــه  ــا را ب ــن طرح ه ــت اردن ای ــود. دول ــی ب اساس
شــدت نگــران کننــده می دانســت. از ســوی 
اردن  پادشــاه  دوم«  »عبــداهلل  نیــز  دیگــر 

اقدامــات ســرکوبگرانه ای را علیــه جمعیــت 
اخــوان المســلمین آغــاز کــرد. در همیــن 
ــه  ــا حمل ــی اردن ب ــای امنیت ــرا نیروه راســتا اخی
ــن  ــت ای ــلمین در پایتخ ــوان المس ــر اخ ــه دفت ب

ــتند. ــروه را بس ــن گ ــر ای ــور، دفت کش
اخــوان  در  شــکاف  آغــاز  زمــزم؛  طــرح 

لمســملین ا
ــه  ــارز جبه ــراد ب ــی از اف ــه« یک ــل غرایب »رحی
ــوم  ــی موس ــته طرح ــالمی در گذش ــل اس عم
ــرد و  ــرح ک ــزم« را مط ــل زم ــکار عم ــه »ابت ب
ــز ایجــاد یــک  ــه ایــن طــرح نی هــدف آن از ارائ
جریــان بــرای پایــان دادن بــه انحصــار گفتمــان 
اســالمگرای اخوان المســلمین و راه انــدازی یک 
گفتمــان اســالمی دیگــر بــود کــه از طریــق آن 
بتــوان چارچــوب تمدنــی الزم بــرای کل جامعــه 
را فراهــم آورد. نهــاد تصمیــم گیــر اخــوان 
المســلمین در ایــن دوران »مجلــس شــورا« 
بــود کــه از ســوی جنــاح تنــدور و یــا بازهــا اداره 
مــی شــد. ایــن مجلــس بــا طــرح ابتــکار زمــزم 
ــه شــدت مخالفــت کــرد و اعضــای خــود را از  ب
ملحــق شــدن بــه جمعیــت جدیــد در ایــن طــرح 
منــع کــرد و ایــن امــر موجــب تشــدید تنــش هــا 
ــد. ــه رو در اردن ش ــدرو و میان ــاح تن ــان جن می

ــی و  ــد مرس ــرنگونی محم ــر، س ــوی دیگ از س
ــر  ــلمین در مص ــوان المس ــت اخ ــان حکوم پای
نیــز اوضــاع را بــرای شــاخه اردنــی ایــن جنبــش 
وخیم  تــر کــرد. هماننــد مصــر و بســیاری دیگــر 
از کشــورهای منطقــه، تقابــل دوقطبــی حامیان و 
ــت.  ــکل گرف ــز ش ــا در اردن نی ــان کودت مخالف
ــد  ــان نبای ــی کارشناس ــاد برخ ــه اعتق ــه ب البت
ــات  ــه اختالف ــن گون ــروز ای ــت را در ب نقــش دول
ــده  ــل فای ــرا حداق ــت. زی ــده گرف ــی نادی داخل
ــه  ــن اســت ک ــت ای ــرای دول ــات ب ــن اختالف ای
ــرای  ــی ب ــدی منف ــون پیام ــا تاکن ــن رویداده ای
حکومــت نداشــته اســت و یــا بســیار ناچیــز بــوده 

ــت. اس
ــان  ــه جری ــتند ک ــد هس ــی معتق ــد برخ  هرچن
ــت  ــل محبوبی ــه دلی ــادر ب ــملین م ــوان المس اخ
مردمــی و ایدئولــوژی ســخت خــود امتیــاز 
نخواهــد داد و همچنــان جریانــی قدرتمنــد 
ــه نظــر می رســد  ــا ایــن حــال ب ــد، ب خواهــد مان
بــا ادامــه ایــن وضــع، جمعیــت جدیــد التاســیس، 
زمــام اخــوان المســلمین اردن را بــه دســت 
خواهــد گرفــت. بــه حاشــیه رانــده شــدن 
»اخــوان مــادر« نیــز احتمــاال مشــکالتی 
ــد.  ــد ش ــاد خواه ــت ایج ــرای حکوم ــی ب امنیت
ــان  ــود کــه ایــن جری بســیار محتمــل خواهــد ب
بــه دلیــل ناکارآمــد دانســتن شــیوه سیاســی بــه 
فعالیت هــای محرمانــه و مســلحانه پنــاه بــرده و 
چــه بســا بســیاری از عناصــر افراطــی تــر آن بــه 
ــلفی  ــای س ــترش جریان  ه ــه گس ــوف رو ب صف
ــد.  ــور بپیوندن ــارج از کش ــادی در اردن و خ جه
در همیــن راســتا پیــش از ایــن بــه دنبــال 
اقــدام دولــت اردن در بســتن دفاتــر مقــر 
ــی  ــالم غیرقانون ــلمین و اع ــوان المس ــروه اخ گ
بــودن فعالیــت آن، اعضــای ایــن گــروه بــه طــور 
ــود را  ــت خ ــه فعالی ــد ک ــد کردن ــی تهدی تلویح

ــرد. ــد ک ــکال خواهن رادی

تغییر در کادر رهبری اخوان المسلمین اردن؛ دستور کار تعامل با دولت
محمد فاطمی زاده
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خاورمیانه و شمال آفریقا

ــه شــدت نگــران  ــن طرح هــا را ب ــت اردن ای دول
کننــده می نگریســت چــرا کــه محبوبیــت 
ــا  ــرات ب ــذا مذاک ــود، ل ــاال ب ــوان در اردن ب اخ
آن را آغــاز کــرد. بــا ایــن حــال تنهــا چنــد امتیــاز 
ــذف  ــت اردن از ح ــرد. دول ــذار ک ــدود را واگ مح
قانــون »یــک نفــر یــک رأی« خــودداری کــرد؛ 
ــد  ــازه می ده ــهروندان اج ــه ش ــه ب ــی ک قانون
ــی در  ــد حت ــدا رأی بدهن ــک کاندی ــه ی ــا ب تنه

ــی. ــد کاندیدای ــه چن ــای انتخابی حوزه ه
کودتــای نظامــی ۲013 در مصــر، جریــان 
ــالمی در  ــای اس ــه جنبش ه ــه هم ــور را علی ام
منطقــه تغییــر داد و تأثیــرات عمیقــی بــر اخــوان 
المســلمین اردن داشــت. اخــوان المســلمین مصر 
ــی  ــازمان تروریســتی معرف ــک س ــوان ی ــه عن ب
ــده  ــارات متح ــعودی و ام ــتان س ــد و عربس ش
ــر  ــا دیگ ــد ت ــه راه انداختن ــارزه ای را ب ــی مب عرب
کشــورهای منطقــه را متقاعــد کننــد تــا موضعی 
ــود  ــالم گرای خ ــازمان های اس ــه س ــابه علی مش
ــد در  ــی جدی ــای سیاس ــد. فض ــش گیرن در پی
منطقــه، تندروهــای موجــود در رژیــم اردن را 
ــر اخــوان  ــر ب ــی جدی ت ــا کنترل تشــویق کــرد ت

ــد. ــه کنن را مطالب
ــلمین اردن  ــوان المس ــع اخ ــن وقای ــس از ای پ
اعــالم کــرد کــه از اخــوان مصــر جــدا می شــود. 
ــی از  ــاوی«، یک ــال هلب ــتا »کم ــن راس در همی
اعضــای ارشــد ســابق جنبش اخــوان المســلمین 
بــا اشــاره بــه انشــعاب جنبش اخــوان المســلمین 
اردن از ســر شــاخه ایــن جنبــش در مصــر 
ــش  ــه جنب ــود ک ــرده ب ــوان ک ــن عن ــش از ای پی
هــای  ســال  در  اردن  المســلمین  اخــوان 
ــا مشــکل چنــد دســتگی و  ــر از یــک ســو ب اخی
ــر  ــوده اســت و از ســوی دیگ ــه ب انشــعاب مواج
ــار  ــت فش ــور تح ــن کش ــت ای ــیله دول ــه وس ب
ــی،  ــرایط کنون ــر در ش ــن خاط ــه همی اســت و ب
انفصــال خــود از جماعــت مصــر را اعــالم کــرده 
ــع  ــا خطــر انحــالل و من ــش ب ــن جنب اســت. ای
فعالیــت از ســوی مقامــات دولتــی مواجــه اســت 
و بــه منظــور اجتنــاب از تســلیم شــدن در برابــر 
تهدیدهــای حکومــت اردن، وابســتگی خــود بــه 
جنبــش اخــوان المســلمین مصــر را قطــع کــرد.
ــی  ــر م ــه نظ ــی ب ــه کنون ــه در بره ــه ک آنچ
رســد، در حــال رخ دادن باشــد، اتفــاق نظــر 
ــر  ــلمین ب ــوان المس ــف اخ ــای مختل ــروه ه گ
ــد  ــن جنبــش بای ــه ای ــه اســت ک ــن نکت ســر ای
پوســت انــدازی کنــد و جامــه ای نــو و متناســب 
ــقوط  ــس از س ــد. پ ــن کن ــر ت ــرایط روز ب ــا ش ب
محمــد مرســی و زندانــی شــدن کادرهــای 
اصلــی اخــوان، ایــن جنبــش از آن اقتــدار اولیــه 

دور شــده اســت.
اما بــه رغم اختالفاتي که دــر جناح هــاي مختلف 
بین الملل اخوان وجود دــارد همه کادــرهاي اصلي 
به این ضرورت جمعي رسیده اند که اخوان نیز باید 
ــته و به آینده اي  ــر گذاش ــوران گذار را پشت س د
متفاوت و با راه و رسمي نوین بیاندیشــد. گرچه 
ــر اجراي تاکتیک دیدگاهها متفاوت  ممکن است د
وجود  نظر  تغییر وحدت  استراتژي  دــر  اما  باشد 
ــوان تشــکیل  ــی ت ــن اســاس م ــر همی ــارد. ب د
کمیتــه موقــت بــرای ادــاره جنبــش اخــوان بــه 
ــینی  ــات« و جانش ــد الذنیب ــت »عبدالحمی ریاس
وی بــرای »همــام ســعید« رهبــر پیشــین را دــر 

همیــن راســتا تحلیــل کــرد.

رژیــم آل خلیفــه  بــا تعلیــق فعالیت هــای جمعیــت »الوفــاق« بحریــن 
ــه عنــوان بزرگتریــن جمعیــت اپوزیســیون ایــن کشــور و انحــالل  ب
دــو جمعیــت دیگــر »التوعیــه« و »الرســاله« رســما علیــه انقالبیــون 

بحرینــی اعــالم جنــگ کردــه اســت.
ــال ۲011  ــه س ــن از فوری ــم بحری ــالب مرد ــاز انق ــان آغ از زم
تاکنــون مقامــات رژیــم آل خلیفــه از هیــچ اقدامــی بــرای ســرکوب 
انقالبیــون دریــغ نکردنــد. مقامــات آل خلیفــه کــه ســکوت 
ســازمان ملــل، مجامــع بیــن المللــی و همچنیــن نهادهــای حقــوق 
بشــری دــر سراســر جهــان دــر قبــال اقدامــات خــود را بــه عنــوان 
ــر  ــد، د ــته و دارن ــت داش ــر دس ــواره د ــه هم ــرگ برند ــک ب ی
طــول ایــن مدــت نــه تنهــا از شــدت اقدامــات ســرکوبگرانه خــود 
نکاســتند، بلکــه روز بــه روز دــر ارتــکاب ایــن اقدامــات گســتاخ تر 

ــز شــدند. نی
ــه  ــار وارد مرحل ــا این ب ــه ام ــم آل خلیف ــرکوبگرانه رژی ــات س اقدام
ــم دــر اقدامــی  ــه ایــن رژی جدیدــی شــده اســت؛ دادــگاه وابســته ب
غیرمنتظــره رأی بــه تعلیــق تمامــی فعالیت هــای جمعیــت »الوفاق« 
ــاد؛  ــن د ــیون بحری ــی اپوزیس ــان سیاس ــن جری ــوان بزرگتری ــه عن ب
اقدامــی کــه بدــون شــک خشــم مردــم بحریــن را بــه دنبــال خواهد 
داشــت و رژیــم آل خلیفــه نمــی توانــد از پیامدهــای وخیم آن خــود را 
دــر امــان نــگاه دــارد. امــا حکــم دادــگاه وابســته بــه رژیــم آل خلیفه 
تنهــا بــه اینجــا ختــم نشــد، بلکــه ایــن دادــگاه رأی بــه بلوکــه کردن 

ــاد. ــاق« د ــت »الوف تمامــی حســاب های بانکــی جمعی
عــالوه بــر ایــن، دادــگاه رژیــم آل خلیفــه بــه صدــور حکــم تعلیــق 
ــکام  ــی اح ــرد و ط ــنده نک ــاق« بس ــت »الوف ــای جمعی ــت ه فعالی
جداگانــه دیگــری جمیعت هــای »التوعیــه االســالمیه« و »الرســاله« 
را منحــل اعــالم کــرد. رژیــم آل خلیفــه بــا صدــور ایــن احــکام علیــه 
جریــان هــای سیاســی و انقالبــی بحرینــی بــه صــورت رســمی علیه 

انقالبیــون ایــن کشــور اعــالم جنــگ کــرد.
نکتــه قابــل تأمــل در حکــم صادــره علیــه جمعیــت »الوفاق« توســط 
ــم آل  ــان رژی ــت. نظامی ــرای آن اس ــرعت اج ــه، س ــگاه آل خلیف داد
خلیفــه تنهــا پــس از گذشــت چنــد ســاعت از صدــور حکــم تعلیــق 

ــن  ــر ای ــه تمامــی دفات ــه ب ــاق دــر اقدامــی متجاوزان فعالیتهــای الوف
جمعیــت دــر سراســر کشــور یــورش بردــه و پــس از انجــام تفتیــش، 
ــان آل  ــه وحشــیانه نظامی ــه و حمل ــن حادث ــوع ای ــا را بســتند. وق آنه
خلیفــه بــه دفاتــر الوفــاق آن هــم بــه فاصلــه چنــد ســاعت از صدــور 
ــی از  ــی حاک ــه خوب ــت، ب ــن جمعی ــای ای ــت ه ــق فعالی ــم تعلی حک
توطئــه بــزرگ دســتگاه قضایــی و اجرایــی ایــن رژیــم برای ســرکوب 

انقالبیــون بحرینــی اســت.
ــن  ــاق« بحری ــت »الوف ــای جمعی ــت ه ــق فعالی ــم تعلی ــور حک صد
واکنــش هــای گروه هــا و جریــان هــای انقالبــی ایــن کشــور را بــه 
دنبــال داشــت. دــر همیــن ارتبــاط، جنبــش »14 فوریــه« بــا صدــور 
بیانیــه ای ضمــن محکومیــت شــدید ایــن اقدــام، اعــالم کــرد: » مــا 
ضمــن اعــالم همبســتگی بــا برادــران خــود دــر جمعیــت الوفــاق و 
تمجیــد از مقاومــت و ایســتادگی آنهــا بــر لــزوم تحکیــم وحدــت دــر 
کشــور به منظــور مقابلــه بــا اســتبداد آل خلیفه و اشــغالگران ســعودی 

تأکیــد داریــم«.
ایــن جنبــش دــر ادامــه بیانیــه خــود همچنیــن تصریــح کرده اســت: 
ــرکوبگرانه آل  ــای س ــت ه ــدید سیاس ــال تش ــر قب ــا د ــع م »موض
خلیفــه، تشــدید شــکنجه زندانیــان سیاســی دــر بند ایــن رژیــم، کوچ 
دادــن اجبــاری شــهروندان از جملــه زینــب الخواجــه، ســلب تابعیــت 
هــا و دیگــر جنایــت هــای رژیــم آل خلیفــه قاطعانــه خواهــد بــود«.

امــا بدــون شــک همانگونــه کــه پیشــتر گفتــه شــد رژیــم آل خلیفــه 
ــاد،  ــام د ــه انج ــنجیده ای ک ــام نس ــای اقد ــر پس لرزه ه ــد منتظ بای
باشــد. جــای هیچگونــه تردیدــی نیســت کــه تعلیــق فعالیــت هــای 
جمعیــت الوفــاق کــه از محبوبیــت باالیــی دــر نــزد مردــم بحریــن 
برخوردــار اســت، آتــش خشــم انقالبیــون را بیــش از پیــش شــعله ور 
خواهــد کــرد و عزمشــان بــرای ایســتادن دــر برابــر اقدامــات 
ــات  ــر اقدام ــاخت. اگ ــد س ــخ تر خواه ــه را راس ــرکوبگرانه آل خلیف س
ســرکوبگرانه رژیــم آل خلیفــه دــر متوقــف کردــن و یــا حتــی ُکنــد 
کردــن حرکــت انقالبــی مردــم بحریــن کارگــر بــود، خیلــی پیشــتر 

ــد. ــف می ُش ــت متوق ــن حرک ای
ــود  ــی ش ــر م ــن متباد ــه ذه ــز ب ــؤال نی ــن س ــان، ای ــن می ــر ای د
کــه رژیــم آل خلیفــه بــا وجــود آگاهــی داشــتن از واکنــش شــدید 
مردــم بحریــن بــه تعلیــق فعالیــت هــای جمعیــت الوفــاق، چگونــه 
ــه  ــه اول ب ــر وهل ــه د ــخی ک ــی زد؟ پاس ــن اقدام ــه چنی ــت ب دس

تعلیق فعالیتهای »الوفاق« بحرین؛ اعالم جنگ آل 
خلیفه علیه انقالبیون

رامین حسین آبادیان
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خاورمیانه و شمال آفریقا

ذهــن مــی رســد ایــن اســت کــه وجــود یــک توطئــه از پیــش 
طراحــی شــده دــر پــس پردــه تعلیــق فعالیــت هــای جمعیــت 
ــد.  ــی رس ــر نم ــه نظ ــد ب ــه بعی ــم آل خلیف ــاق توســط رژی الوف
بعیــد نیســت کــه مقامــات آل خلیفــه بــرای تحریــک انقالبیون 
ــا هدــف انحــراف مســیر  ــه خشــم آوردــن آنهــا ب بحرینــی و ب
ــه  ــونت گرایی« ب ــه »خش ــی« ب ــح طلب ــان از »صل انقالب ش
اجرایــی کردــن چنیــن توطئــه ای دســت زدــه باشــند تــا بدیــن 
ــات  ــتر اقدام ــه بیش ــدید هرچ ــرای تش ــی ب ــه کاف ــب بهان ترتی

ــا را داشــته باشــد. ــه آنه ســرکوبگرانه علی
ــز  ــالمت آمی ــن و مس ــم بحری ــی مرد ــه صلح طلب ــی ک از آنجای
بودــن انقــالب آنهــا طــی حدــود 6 ســال گذشــته هرگونــه بهانــه 
را از دســت مقامــات آل خلیفــه بــرای توجیــه ســرکوب های خــود 
علیــه آنهــا ســلب کردــه اســت، پــر واضــح اســت کــه ایــن رژیــم 
ــن  ــار کرد ــرای واد ــود را ب ــالش خ ــام ت ــر تم ــال حاض ــر ح د
ــته  ــه کار بس ــز ب ــونت آمی ــات خش ــام اقدام ــه انج ــا ب بحرینی ه
اســت و ایــن درســت همــان مســأله ای اســت کــه »شــیخ علــی 
ســلمان« دبیــرکل جمعیــت الوفــاق بارها نســبت بــه آنها هشــدار 
دادــه و بــه نظــر نمــی رســد کــه مردــم بحریــن نیــز دــر دامــی 
ــار  ــت، گرفت ــه اس ــن کرد ــا په ــرای آنه ــه ب ــم آل خلیف ــه رژی ک

ــوند. ش
ــه  ــه علی ــم آل خلیف ــر رژی ــات اخی ــله اقدام ــه سلس ــی ب نگاه
ــای  ــی گوی ــه خوب ــور ب ــن کش ــون ای ــن و انقالبی ــم بحری مرد
توطئــه بــزرگ آنهــا بــرای بــه خشــونت کشــاندن ایــن انقــالب 
ــه تشــدید  ــام ب ــا اقد ــم ابتد ــن رژی ــگاه اســتیناف ای اســت. داد
محکومیــت »شــیخ علــی ســلمان« دبیــرکل جمعیــت الوفــاق 
از چهــار ســال بــه 9 ســال حبــس مــی کنــد، »نبیــل رجــب« 
ــن  ــوق بشــر بحری ــه حق ــس کمیت ــوق بشــری و رئی ــال حق فع
بدــون تفهیــم اتهــام بازداشــت مــی شــود، »زینــب الخواجــه« 
فعــال حقــوق بشــری بحرینــی از زندــان آزاد و بــه مکانــی دــور 
ــاالن  ــی از فع ــفر گروه ــود،  از س ــد می ش ــارک تبعی ــر دانم د
حقوقــی بحریــن بــه ژنــو بــرای شــرکت دــر نشســت شــورای 
حقــوق بشــر ســازمان ملــل جلوگیــری مــی شــود و دــر نهایــت 
فعالیــت جمعیــت »الوفــاق« تعلیــق و دــو جمعیــت »الرســاله« 

ــی شــوند. ــه« منحــل م و »التوعی
ــز اهمیــت دــر  ــل تأمــل و دــر عیــن حــال بســیار حائ ــه قاب نکت
ــن  ــه ای ــرکوبگرانه آل خلیف ــات س ــله اقدام ــن سلس ــوص ای خص
اســت کــه تمامــی آنهــا تنهــا دــر طــول کمتــر از یــک هفتــه بــه 
ــار  ــی از کن ــه راحت ــوان ب ــه نمی ت ــأله ای ک ــتند؛ مس ــوع پیوس وق
ــأله  ــاس، مس ــن اس ــت. برهمی ــی دانس ــت و آن را اتفاق آن گذش
توطئــه بــزرگ آل خلیفــه بــرای بــه خشــونت کشــاندن انقــالب 
مســالمت آمیــز مردــم بحریــن بیشــتر بــه واقعیــت نزدیک اســت 

ــا فرضیــه. ت
اقدامــات ســرکوبگرانه رژیــم آل خلیفــه علیــه مردــم بحرین حتی 
ــی حقــوق  ــن الحســین« کمیســاریای عال ــد رعــد ب صدــای »زی
ــل را هــم دــرآورد. وی ضمــن انتقــاد شــدید از  بشــر ســازمان مل
ــت:  ــه گف ــط آل خلیف ــن توس ــم بحری ــای مرد ــلب  آزادی ه س
»اقدامــات آل خلیفــه دــر ســلب آزادــی هــای مردــم بحریــن بــا 

قوانیــن بیــن المللــی دــر تعــارض اســت«.
اقدامــات ضــد حقــوق بشــری مقامــات رژیــم آل خلیفــه دــر حالی 
انجــام می شــود کــه ســازمان ملــل متحــد و بســیاری از نهادهای 
ــات ســکوت را  ــن اقدام ــر ای ــر براب ــر جهــان د ــوق بشــری د حق
ترجیــح دادــه انــد. علــت گســترش اقدامــات آل خلیفــه دــر نقض 
حقــوق بشــر و پایمــال کردــن قوانیــن بیــن المللــی در ایــن زمینه 
نیــز همانگونــه کــه گفتــه شــد، بــه ســکوت مجامــع بیــن المللــی 
ــر  ــه د ــام آل خلیف ــه اقد ــی ب ــل حت ــازمان مل ــد. س بازمی گرد
ممانعــت از ســفر حقوقدانــان بحرینــی بــه نشســت حقوقــی ژنــو 
واکنــش قاطعانــه نشــان ندــاد. از جملــه مهمترین فعــاالن حقوقی 
ــتند،  ــت را داش ــن نشس ــر ای ــارکت د ــد مش ــه قص ــن ک بحری
»حســین رضــی« عضــو مرکــز حقــوق بشــر بحریــن، »ابتســام 
صایــغ« عضــو ســازمان دموکراســی و حقــوق بشــر »ســالم« و 

»ابراهیــم دمســتانی« فعــال حقوقــی بحرینــی بودنــد.
ــن  ــن دــر ای »حســین رضــی« عضــو مرکــز حقــوق بشــر بحری

بــاره گفــت: »ممنوعیــت از ســفر و دســتگیری فعــاالن بحرینــی 
پیامــی بــه جامعــه بیــن المللــی اســت که بــا وجــود درخواســتهای 
ــی  ــاالن حقوق ــا فع ــا ب ــن برخورده ــان ای ــی همچن ــن الملل بی

ــارد«. ــه د ــن( ادام )بحری
ــوق  ــز حق ــس مرک ــب« رئی ــل رج ــت »نبی ــال بازداش ــر قب د
ــم  ــون تفهی ــه بد ــه ک ــان آل خلیف ــن توســط نظامی بشــر بحری
اتهــام صــورت گرفــت نیــز واکنشــی از ســوی نهادهــای 
ــی  ــر حال ــن د ــد. ای ــه نش ــی دید ــن الملل ــری بی ــوق بش حق
اســت کــه »حســین رضــی« عضــو مرکــز حقــوق بشــر 
ــی  بحریــن دــر ایــن خصــوص گفــت: »ادــاره تحقیقــات جنائ
ــب  ــل رج ــتگیری نبی ــه دس ــام ب ــار اقد ــن ب ــه اولی ــن ک بحری
ــر شــخصی  ــل رجــب کامپیوت ــه نبی ــرد ضمــن بازرســی خان ک
ــب را  ــل رج ــت نبی ــی بازداش ــرد«. رض ــف ک ــز توقی وی را نی
تــالش مقامــات بحرینــی بــرای ارســال ایــن پیــام تلقــی کــرد 
ــوق  ــال شــدن حق ــاره پایم ــد درب ــز نمــی توانی ــه شــما هرگ ک
ــراه مســئوالن و  ــه هم ــا ب ــزود: »م ــد. وی اف ــرف بزنی بشــر ح
طرفهــای بیــن المللــی تــالش مــی کنیــم مقامــات بحریــن را 

ــم«. ــار بگذاری ــت فش ــب تح ــل رج ــی نبی ــرای آزاد ب
ــات آل  ــال اقدام ــر قب ــی د ــا موضع گیری های ــان ام ــن می ــر ای د
خلیفــه توســط ایــاالت متحدــه آمریــکا مشــاهده مــی شــود کــه 
ــوص  ــر خص ــت. د ــه اس ــود بود ــی محد ــار کالم ــه گفت ــا ب تنه
تحــوالت اخیــر بحریــن از جملــه تعلیــق فعالیــت هــای جمعیــت 
ــم. دــر  ــاق« شــاهد موضع گیــری ظاهــری واشــنگتن بودی »الوف
همیــن ارتبــاط، »جــان کربــی« ســخنگوی وزارت خارجــه آمریکا 
ــات  ــه اقدام ــرد ک ــد ک ــگاران تأکی ــا خبرن ــری ب ــر نشســت خب د
ــن  ــی ای ــن الملل ــات بی ــا تعهد ــان ب ــه مخالف ــن علی ــم بحری رژی

ــر اســت. کشــور مغای
ایــن مواضــع بــه ظاهــر بشردوســتانه ایــاالت متحدــه آمریــکا دــر 
ــرای  ــی ب ــچ گام عمل ــون هی ــن کشــور تاکن ــی اســت کــه ای حال
بهــره بردــاری از نفــوذ خــود دــر ســازمان ملــل و شــورای امنیــت 
ایــن ســازمان بــه منظــور محکومیــت اقدامــات ســرکوبگرانه آل 
خلیفــه علیــه مردــم بــی گنــاه بحرین برنداشــته اســت. واشــنگتن 
ــط  ــر رواب ــه د ــه آل خلیف ــاری علی ــرم فش ــچ اه ــن از هی همچنی
دوجانبــه خــود بــا رژیــم بحریــن بــه منظــور توقــف اقدامــات آن 
علیــه انقالبیــون بحرینــی اســتفاده نکرده اســت. عــالوه بــر این، 
ــه  ــی و ب ــون بحرین ــه انقالبی ــعود ب ــم آل س ــی رژی ــاوز نظام تج
شــهادت رســیدن تعدــاد زیادــی از آنهــا توســط ســعودیها تاکنــون 
ــا،  ــام این ه ــا تم ــت. ب ــه اس ــراه بود ــنگتن هم ــکوت واش ــا س ب
ــای  ــای نخ نم ــاوم ادع ــر تد ــان ب ــکا همچن ــه آمری ــاالت متحد ای
ــر حمایــت از حقــوق بشــر دــر بحریــن پافشــاری  خــود مبنــی ب

مــی کنــد.
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ــارات از  ــی ام ــای نظام ــینی نیروه ــی عقب نش ــالم ناگهان ــا اع ب
ــوس  ــمارش معک ــور، ش ــن کش ــه ای ــر خارج ــط وزی ــن توس یم
بــرای ازهــم پاشــیدن ائتــالف ســعودی تحــت عنــوان »طوفــان 

ــد. ــاز ش ــت« آغ قاطعی
ــورت  ــه ص ــعودی ب ــم س ــه رژی ــود ک ــش ب ــاه پی ــود 15 م حد
ناگهانــی حمــالت ددمنشــانه ای را علیــه مردــم بــی دفــاع یمــن 
ــن  ــه ای ــد ک ــالم کردن ــم اع ــن رژی ــئوالن ای ــرد. مس ــاز ک آغ
حمــالت تحــت عنــوان عملیــات »طوفــان قاطعیــت« انجــام می 

ــد. ــارکت دارن ــر آن مش ــی د ــورهای مختلف ــه کش ــود ک ش
ســعودیها بــرای توجیــه تجــاوز نظامــی آشــکار بــه یمــن و هدــف 
قــرار دادــن مناطــق مســکونی ایــن کشــور و کشــتار بــی وقفــه 
ــا  ــود را ب ــی خ ــات نظام ــه عملی ــد ک ــالم کردن ــان، اع غیرنظامی
درخواســت رســمی »عبــد ربــه منصــور هادــی« رئیــس جمهوری 

مســتعفی و فــراری یمــن کلیــد زدــه انــد.
ــی  ــه مدت ــی شــود ک ــه کشــورهایی محســوب م ــارات از جمل ام
پــس از آغــاز عملیــات »طوفــان قاطعیــت« علیــه مردــم یمــن، 
ــه  ــا هرگون ــا ب ــر ابتد ــی د ــات امارات ــد. مقام ــق ش ــه آن ملح ب
مشــارکت دــر ائتــالف ســعودیها بــرای حملــه بــه یمــن مخالفت 
ــرای  ــه خــود را ب ــان 30 جنگند ــا گذشــت زم ــا ب ــد ام ــی کردن م
ــالوه  ــد. ع ــال کردن ــن ارس ــه یم ــالف ب ــن ائت ــر ای ــارکت د مش
بــر مشــارکت هوایــی نیروهــای یمنــی دــر جنــگ علیــه مردــم 
ــای  ــز وارد مرزه ــارات نی ــای ام ــه نظام ه ــن، پیاد ــاع یم ــی دف ب
ــه  ــارات ب ــب ام ــن ترتی ــدند. بدی ــن ش ــتان و یم ــترک عربس مش
ــر  ــه د ــرکت کنند ــورهای ش ــن کش ــی از فعال تری ــوان یک عن

ــه یمــن مطــرح شــد. ــالف ســعودی علی ائت
ــة  ــه »عاصف ــات موســوم ب »احمــد العســیری« ســخنگوی عملی
ــر  ــتان د ــی عربس ــت فرمانده ــت( تح ــان قاطعی ــزم« )طوف الح
ــالم  ــتر اع ــات پیش ــن عملی ــر ای ــارات د ــارکت ام خصــوص مش
کردــه بــود: »امــارات متحدــه عربــی فعاالنــه دــر حمــالت هوایی 
علیــه انصــاراهلل و متحدانشــان دــر یمــن شــرکت مــی کنــد«. وی 
دــر ادامــه بــه نقــش پررنگ تــر امــارات دــر ائتــالف ســعودی دــر 
مقایســه بــا دیگــر کشــورهای عضــو آن اذعــان کردــه و تصریــح 
مــی کنــد: »تمــام کشــوهای عضــو ائتــالف دــر اقدامــات جنگــی 
مشــارکت دارنــد، امــا نیروهــای هوایــی امــارات دــر ایــن عملیات 

ــد«. مشــارکت فعــال دارن
ــر  ــارات د ــه ام ــر خارج ــاش« وزی ــور قرق ــا، »أن ــام این ه ــا تم ب
ســخنانی اعــالم کــرد کــه مأموریــت نیروهــای نظامی این کشــور 
دــر یمــن بــه اتمــام رســیده اســت.وی دــر ایــن خصــوص ضمــن 
اعــالم عقــب نشــینی نیروهــای نظامــی امــارات از یمــن، تأکیــد 
کــرد: »عملیــات نظامــی نیروهــای اماراتــی دــر یمــن دیگــر بــه 
ــار  ــن اظه ــارات همچنی ــر خارجــه ام ــان رســیده اســت«. وزی پای
داشــت: »بــا وجــود عقــب نشــینی نیروهــای امــارات از یمــن، مــا 
همچنــان تحــوالت سیاســی را بــه دقــت دنبــال خواهیــم کــرد«. 
از ســوی دیگــر، »محمــد بــن زایــد« ولیعهــد امــارات ضمــن تأیید 
خبــر عقب نشــینی نیروهــای ایــن کشــور از یمــن، اظهار داشــت: 
ــق از  ــی مناط ــر برخ ــی د ــای امارات ــی از نیروه ــش کوچک »بخ

یمــن باقــی خواهنــد مانــد«.
بــر اســاس آنچــه کــه دــر خصــوص نقــش بســیار فعــال امــارات 
ــه  ــه یمــن گفت ــم ســعودی علی ــری رژی ــر ائتــالف تحــت رهب د
ــم  ــن آن ه ــارت از یم ــی ام ــای نظام ــینی نیروه ــد، عقب نش ش
بدــون اعــالم قبلــی و بــه صــورت کامــال ناگهانــی را مــی تــوان 
ــعودی  ــالف س ــی ائت ــرای فروپاش ــوس ب ــمارش معک ــاز ش آغ
دانســت. هــر چنــد دــر طــول ماه هــای اخیــر اختالفــات زیادــی 
میــان مقامــات اماراتــی و ســعودی در یمــن وجــود داشــته و دارد، 

ــز  ــه وقــوع پیوســت نی ــرا ب امــا برخــی تحــوالت دیگــر کــه اخی
دــر عقــب نشــینی نیروهــای اماراتــی از یمــن نقــش برجســته ای 

ــد. دارن
ــان  ــات می ــدید اختالف ــه تش ــه ب ــا توج ــد ب ــی رس ــر م ــه نظ ب
ــر،  ــاه هــای اخی ــر یمــن طــی م ــارات د عربســتان ســعودی و ام
مقامــات اماراتــی بــه دنبــال یــک فرصــت مناســب بــرای نشــان 
دادــن عدــم رضایــت خــود از ریــاض بودنــد و دــر حــال حاضــر 
ایــن عدــم رضایــت را بــا عقــب کشــاندن نیروهــای خــود از یمــن 
ــعودی  ــم س ــان رژی ــات می ــد. اختالف ــالم کردن ــعودیها اع ــه س ب
ــد  ــر صد ــور د ــن کش ــه ای ــد ک ــاز ش ــی آغ ــارات از آنجای و ام
ــر  ــود د ــال خ ــارکت فع ــل مش ــر مقاب ــی د ــهم خواهی بزرگ س
ــه مــذاق  عملیــات نظامــی علیــه یمــن برآمــد؛ مســأله ای کــه ب

ــد. ــوش نیام ــا خ ــوران آنه ــعودیها و مزد س
ــر  ــم د ــن آن ه ــه یم ــارات ب ــش ام ــی ارت ــای زمین ــزام نیروه اع
ــی  ــارکت هوای ــا مش ــی ب ــا حت ــر ابتد ــور د ــن کش ــه ای ــی ک حال
دــر عملیــات »طوفــان قاطعیــت« علیــه مردــم بــی گنــاه یمــن 
ــرد.  ــدید ک ــعودی را تش ــم س ــا رژی ــات ب ــود، اختالف ــف ب مخال
چراکــه مقامــات امــارات نــه بــا هدــف حمایــت از رژیــم ســعودی 
کــه بــه منظــور جمــع آوری غنائــم جنگــی و بــه دســت آوردــن 
ســهم مشــارکت فعــال خــود دــر عملیــات »طوفــان قاطعیــت«، 
ــه یمــن بــه طــور عــام و »عدــن« بــه طــور  نیروهــای خــود را ب

ــد. ــزام کردن ــاص اع خ
اعــزام نیروهــای زمینی ارتــش امــارات به عدــن ســرآغاز درگیری 
های شــدید میــان آنهــا و مزدــوران رژیــم ســعودی در این اســتان 
شــد. هرچنــد مقامــات ســعودی دــر ابتدــا وجــود چنیــن درگیــری 
هایــی را تکذیــب کردنــد، امــا بــا گذشــت زمــان و کشــته شــدن 
شــماری از نیروهــای ارتــش امــارات دــر ایــن اســتان، رســانه های 
ــر  ــی د ــای نظام ــری ه ــود درگی ــه وج ــش ب ــش از پی ــی بی عرب

عدــن میــان دــو طــرف دامــن زدنــد.
ــم  ــئوالن رژی ــا مس ــی ب ــات امارات ــالف مقام ــی اخت ــت اصل عل
ــد؛ ــر بازمی گرد ــی زی ــل اساس ــو عام ــه د ــن ب ــر یم ــعودی د س
1ـ موقعیــت جغرافیــای اســتراتژیک یمــن کــه مشــرف بــر دریای 
ــد  ــی توان ــل م ــن دلی ــه همی ــت و ب ــد اس ــوس هن ــرخ و اقیان س
بســیاری از منافــع مهــم عربســتان ســعودی بــه وســیله آن تأمیــن 

ــود. ش
ــوری  ــه ط ــم ب ــی عظی ــای نفت ــن از میدان ه ــاری یم ۲ـ برخورد
ــتیابی  ــب دس ــد موج ــی توان ــا م ــن میدان ه ــر ای ــلط ب ــه تس ک

ــی شــود. ــع نفت ــه مناب هرچــه بیشــتر ســعودیها ب
بــر همیــن اســاس، مقامــات امــارات اقدــام بــه اعــزام نیروهــای 
زمینــی ارتــش خــود بــه اســتان »عدــن« کردنــد تــا بدیــن ترتیب 
بتواننــد دــر منافعــی کــه ســعودیها به دنبــال تحقــق آن هســتند، 
ســهمی داشــته باشــند. با ایــن حــال، ایســتادن مزدوران ســعودی 
دــر برابــر آنهــا و وقــوع درگیــری هــای شــدید میــان دو طــرف به 

بــروز اختالفــات عمیــق میانشــان منجــر شــد.
ایــن اختالفــات زمانــی آشــکار شــد کــه »منصــور هادــی« رئیس 
جمهــوری مســتعفی و فــراری یمــن اقدــام بــه برکنــاری »خالــد 
بحــاح« نخســت وزیــر دولــت خــود کــه مــورد حمایــت امــارات 
ــت  ــَمت نخس ــاح از ِس ــاری بح ــس از برکن ــی پ ــرد. هاد ــود، ک ب
ــای وی  ــه ج ــر« را ب ــرال »األحم ــراری اش، ژن ــت ف ــری دول وزی
منصــوب کــرد؛ فردــی کــه بــه سرســپردگی بــه ســعودیها ُشــهره 
ــان  ــان می ــات پنه ــو اختالف ــک س ــأله از ی ــن مس ــت. همی اس
ــر، خشــم  ــرد و از ســوی دیگ ــا را آشــکار ک ســعودیها و اماراتی ه

ــه دنبــال داشــت. گســترده مقامــات ابوظبــی را ب
ــن،  ــر یم ــر َس ــو طــرف ب ــان د ــق می ــات عمی ــود اختالف ــا وج ب
مقامــات رژیــم ســعودی هیچــگاه و دــر هیــچ مناســبتی ســخن 
ــار گذاشــتن امــارات از ائتــالف تحــت رهبــری خــود علیــه  از کن
یمــن بــه میــان نیاوردنــد، چراکــه خــود بــه خوبــی مــی دانســتند 
کــه کنــار گذاشــته شــدن ایــن کشــور از جنــگ علیــه یمــن خــأ 
جدــی دــر رونــد عملیــات نظامــی ائتــالف ایجــاد خواهــد کــرد. 
بــر همیــن اســاس، مدــارا بــا اقدامــات کارشــکنانه نظامیــان ارتش 
ــه منظــور ممانعــت از  امــارات و اتخــاذ راهکارهــای پیشــگیرانه ب
دســتیابی آنهــا بــه اهدافشــان را بــر تعلیــق حضورشــان دــر یمــن 

ترجیــح دادنــد.
بــا وجــود اعــالم رســمی عقــب نشــینی نیروهــای نظامی امــارات 
از یمــن توســط »أنــور قرقــاش« وزیــر خارجــه ایــن کشــور، ولیعد 
ــی از  ــش کوچک ــارات بخ ــه ام ــت ک ــه اس ــالم کرد ــی اع ابوظب
نیروهــای خــود را دــر برخــی مناطــق یمــن حفــظ مــی کنــد. بــه 
نظــر مــی رســد کــه مقامــات امــارات با ایــن ترفنــد )عقب نشــینی 
نظامــی و دــر عیــن حــال حفــظ برخــی نیروهــای خــود دــر یمن( 

قصــد دارنــد بــا یــک تیــر دــو نشــان را بزننــد؛
اول اینکــه ســعودیها را بــه دلیــل کارشــکنی دــر مســیر تحقــق 
ــن  ــاید بدی ــا ش ــد ت ــن تحــت فشــار بگذارن ــر یم ــود د ــع خ مناف
ترتیــب مقامــات ریــاض بــا ابوظبــی وارد مذاکــره و گفتگــو شــوند.
ــی از  ــر بعض ــود د ــای خ ــی نیروه ــظ برخ ــا حف ــه ب ــوم اینک د

عقب نشینی امارات از یمن؛ شمارش معکوس برای فروپاشی ائتالف سعودی
رامین حسین آبادیان
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مناطــق یمنــی همچنــان تحــرکات ســعودیها در 
یمــن را رصــد مــی کننــد و دــر صــورت لــزوم به 

آن واکنــش نشــان خواهنــد دــاد.
ــه  ــر ب ــه منج ــی ک ــود اختالفات ــر وج ــزون ب اف
ــی از یمــن شــد،  ــان امارات ــب نشــینی نظامی عق
ــالف  ــت ائت ــه شکس ــری از جمل ــل دیگ عوام
ــق  ــر تحق ــعودی د ــم س ــری رژی ــت رهب تح
ــت  ــا گذش ــن ب ــه یم ــه ب ــود از حمل ــاف خ اهد
15 مــاه از آغــاز تجــاوز نظامــی بــه ایــن کشــور 
نیــز نمــی توانــد دــر تصمیــم مقامــات ابوظبــی 
بــی تأثیــر بودــه باشــد. ائتــالف ســعودی علیــه 
ــول  ــر ط ــارات د ــال ام ــارکت فع ــا مش ــن ب یم
15 مــاه گذشــته نــه تنهــا موفــق بــه بازگرداندن 
ــر یمــن نشــد،  ــه قدــرت د »منصــور هادــی« ب
بلکــه از تســلط کامــل بــر اســتان »عدــن« نیــز 
ــات  ــن روی، مقام ــت. از همی ــه اس ــز ماند عاج
ــا  ــن اســتدالل کــه »ت ــر ای ــه ب ــا تکی ــی ب ابوظب
ابــد نمی تــوان بــه جنــگ دــر یمــن ادامــه دــاد«، 
نیروهــای خــود را پیــش از غــرق شــدن بیشــتر 
دــر باتــالق یمــن، از ایــن کشــور خــارج کردنــد.
عــالوه بــر ایــن، بعید نیســت که پــس از گــزارش 
اخیــر ســازمان ملــل متحــد دــر خصــوص جنگ 
یمــن و قــرار گرفتــن نــام ســعودیها دــر لیســت 
ســیاه ایــن ســازمان بــه دلیــل کشــتار کودــکان 
یمنــیـ  هرچنــد کــه پــس از مدتــی ایــن مســأله 
منتفــی شــدـ  مقامــات ابوظبــی از تحــت فشــار 
قــرار گرفتــن احتمالــی خــود توســط ســازمان هــا 
و نهادهــای بیــن المللــی احســاس نگرانــی کرده 
و دــر نهایــت تصمیــم بــه خــروج از یمــن گرفتــه 

باشــند.
دــر هــر صــورت مــی تــوان گفــت، عقب نشــینی 
ــه  ــن ب ــارات از یم ــش ام ــی ارت ــای نظام نیروه
ــا  ــات ب ــد، از اختالف ــه باش ــه بود ــی ک ــر دلیل ه
ــر  ــرای نشــاندن آن ب ــم ســعودی و تــالش ب رژی
َســر میــز مذاکــره گرفتــه تــا یقیــن پیدــا کردــن 
ــری  ــت رهب ــالف تح ــی ائت ــت نهای ــه شکس ب
ــی  ــاس نگران ــا احس ــن و ی ــه یم ــعودیها علی س
ــی و  ــن المل ــای بی ــی نهاده از فشــارهای احتمال
ــال  ــه دنب ــی، یــک نتیجــه واحــد ب جامعــه جهان
خواهــد داشــت و آن تضعیــف عملیــات نظامــی 
ــژه  ــه وی ــود، ب ــد ب ــن خواه ــر یم ــعودیها د س
ــال و  ــیار فع ــش بس ــون نق ــارات تاکن ــه ام اینک
برجســته ای را دــر ائتــالف ســعودی علیــه یمــن 
ــون  ــالف بد ــن ائت ــر ای ــه و خــأ آن د ــا کرد ایف
ــد  ــاس خواه ــیعی احس ــطوح وس ــر س ــک د ش

ــد. ش
ــی از  ــان امارات ــروج نظامی ــن، خ ــر ای ــالوه ب ع
ائتــالف ســعودی مــی تواند مقدمــه خــروج دیگر 
کشــورها از ایــن ائتــالف باشــد؛ کشــورهایی کــه 
بــه دلیــل وابســتگی بــه عربســتان ســعودی و یــا 
ــر  ــود د ــور خ ــه حض ــان ب ــراس از آن همچن ه
ــارات از  ــروج ام ــد. خ ــی دهن ــه م ــالف ادام ائت
ائتــالف ســعودی مــی توانــد چنیــن کشــورهایی 
را نیــز دــر اتخــاذ تصمیــم مشــابه جســورتر کنــد 
و ایــن بدــان معناســت کــه مقامــات ابوظبــی بــه 
خوبــی از ضربــه ســهمگینی کــه احتمال مــی رود 
ــعودی وارد  ــالف س ــره ائت ــر پیک ــان ب تصمیمش
ــی  ــد؛ تصمیم ــی آگاه بودن ــه خوب ــد آورد، ب خواه
ــرای  ــوس ب ــمارش معک ــاز ش ــب آغ ــه موج ک

فروپاشــی ائتــالف ســعودی شــد.

یکــی از اهدــاف مهــم طــرح فرانســه بــرای ســازش میــان فلســطین-
ــه  ــت ک ــی اس ــی داخل ــه موضوع ــه ب ــن مناقش ــل ای ــرائیل تبدی اس
ــته  ــی نداش ــر آن نقش ــی د ــن الملل ــع بی ــر و مجام ــورهای دیگ کش

ــند. باش
نزدیــک بــه یکســال اســت کــه فرانســه بــا ارائــه طرحــی، مدعــی 
ــه کردــه اســت؛  ــرای حــل مســئله فلســطین ارائ اســت راه حلــی ب
ــرای حــل مســئله فلســطین مجموعــه ای اســت کــه  ایــن طــرح ب
ــته  ــای گذش ــر دهه ه ــده د ــنهاد ش ــای پیش ــی از راه حل ه تعداد

ــر دــارد. را دــر ب
ــانه ها  ــر رس ــتقل د ــل و مس ــور کام ــه ط ــه ب ــرح فرانس ــد ط هرچن
ــن کشــور  ــات ای ــا براســاس اظهــارات مقام منتشــر نشــده اســت، ام
ــون  ــم صهیونیســتی تاکن ــان و رژی و مســئوالن تشــکیالت خودگرد

ــت. ــده اس ــه ش ــرح ارائ ــن ط ــی از ای بخش های
گفتنــی اســت کــه محــور اصلــی طــرح فرانســه برگــزاری کنفرانســی 

بیــن المللــی اســت. بندهــای دیگــر ایــن طــرح بدیــن قــرار اســت:
ــتقیم بیــن تشــکیالت خودگردــان و رژیــم  - آغــاز مذاکــره مس

صهیونیســتی؛
- تعییــن جدــول زمانبندــی دوســاله  کــه طــی آن بــه اشــغالگری بــه 

طــور کامــل پایــان دادــه شــود؛
- بازگشت به مرزهای سال 1967؛

- تعییــن قدــس بــه عنــوان پایتخــت مشــترک فلســطینیان و رژیــم 
صهیونیســتی؛

- مبادلــه زمیــن بیــن اراضــی فلســطینیان دــر ســرزمین های 194۸ و 
زمیــن شــهرک های صهیونیســتی.

واکنش ها نسبت به طرح سازش فرانسه 
رژیــم صهیونیســتی از بدــو ارائه طــرح فرانســه، مخالفــت خــود را با آن 
اعــالم کــرد. بنیامیــن نتانیاهــو نخســت وزیــر اســرائیل، به طــور مداوم 
اعــالم کــرد بــا ایــن طــرح مخالــف اســت و آن را نخواهــد پذیرفــت. 
ــه  ــه اســت ک ــه را مطــرح کرد ــد نکت ــا چن ــان مخالفت ه ــر می ــا د ام
ــورد  ــد م ــر چن ــم اســت. اول آنکــه وی د ــن رژی حاکــی از مواضــع ای
ــو  ــت. نتانیاه ــازن اس ــا ابوم ــار ب ــره و دید ــه مذاک ــرد آماد ــالم ک اع

تلویحــا گفتــه اســت گفتگــوی مســتقیم نیــاز بــه واســطه ندــارد. دــوم 
ــرح  ــن ط ــا چنی ــی ب ــر صورت ــت د ــه اس ــالم کرد ــا اع ــه صراحت آنک
هایــی موافــق اســت کــه دــر آنهــا بــه »یهودیــت اســرائیل« اذعــان 
شــود. یعنــی ســرزمین های اشــغالی بــه عنــوان کشــور قــوم یهــود از 

ســوی همــگان بــه رســمیت شــناخته شــود.
از شــیوه برخــورد رژیــم صهیونیســتی چنیــن بــر مــی آیــد کــه بــا ایــن 
طــرح پیشــنهادی مخالــف اســت چــرا که دــر آن بــر افزایــش محدوده 
ســرزمینی فلســطینیان البتــه بــا موافقــت رژیــم اشــغالگر تاکیــد شــده 

اســت.
دــر جنــاح مقابــل  کــه مجموعــه ای از کشــورهای عــرب و تشــکیالت 
ــواره از طــرح فرانســه اســتقبال شــده اســت.  ــان اســت هم خودگرد
اتحادیــه عــرب دــر آخریــن نشســت خــود طــی هفتــه اخیــر حمایــت 

کامــل خــود را از ایــن طــرح اعــالم کردــه اســت.
مقامــات تشــکیالت خودگردــان بــا وجــود حمایت هــای همــه جانبــه 
از ایــن طــرح و ســفر محمــود عبــاس دــر همیــن راســتا بــه فرانســه، 
ــرا  ــد. ظاه ــی کرده ان ــراز نگران ــس اب ــن کنفران ــج ای ــورد نتای ــر م د
مقامــات تشــکیالت خودگردــان فلســطین نگراننــد کــه دــر نشســت 
پاریــس تصمیماتــی اتخــاذ شــود کــه خواســته های مردم فلســطین را 
برآوردــه نســازد. البتــه اولیــن دــور نشســت پاریــس برگــزار شــد و قرار 

شــده ایــن نشســت ادامــه داشــته باشــد.
گروه هــای مقاومــت از زمــان ارائــه پیشــنهاد فرانســه مخالفــت خــود 
ــکان  ــوک پی ــوان ن ــه عن ــد. جنبــش حمــاس ب ــان کرده ان ــا آن بی را ب
مقاومــت اعــالم کــرد طــرح فرانســه تالشــی بــرای منحــرف کردــن 
اذهــان مردــم فلســطین از واقعیت هــا و ســرپوش گذاشــتن بــر حقــوق 

ملــی آنهــا بــه ویــژه »حــق بازگشــت« اســت.
جنبــش فلســطینی »االحــرار« نیــز اعــالم کــرد، طــرح فرانســه دــر 
ــد،  ــه می کن ــت فلســطینی ها هزین ــوق و اصــول ثاب ــه از حق ــی ک حال
بــه ضــرر منافــع ملــی آنهاســت، ایــن دــر حالــی اســت کــه بــه رژیــم 
اشــغالگر نیــز کمــک می کنــد تــا از انــزوای بیــن المللــی خــارج شــود.

ریــاض گفتــه اســت کــه طــرح پیشــنهادی از ســوی ملــک عبدــاهلل 
ــر ۲00۲  ــی د ــورهای عرب ــران کش ــت س ــر نسش ــز د ــن عبدالعزی ب
بیــروت، پیشــرفته تــر و عادالنــه تــر از طــرح کنونــی فرانســه اســت 
زیــرا حــق مردــم فلســطین دــر حاکمیــت بــر ســرزمینهایش و تقویت 
تشــکیالت خودگردــان بــرای ادــاره امــور داخلــی مردــم فلســطین را 

بهتــر تضمیــن مــی کنــد.

اهداف طرح سازش فرانسه/هراس اسرائیل از 
بین المللی شدن مسأله فلسطین

فاطمه محمدی

خاورمیانه و شمال آفریقا
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انتقادات به طرح سازش فرانسه
طرحی که فرانسـه برای حل مسـئله فلسـطین ارائه کرده اسـت در 
بـر دارنده مجموعه ای اسـت که دـر باالترین حد خـود موجب آغاز 
مذاکـرات جدیـد و یـک روند دوسـاله برای رفـع اشـغالگری خواهد 
شـد. روندـی کـه طـی ۲3 سـال مذاکـره ده ها بـار آغـاز شـده و با 
مانع تراشـی رژیم صهیونیسـتی و عدم پایبندی ایـن رژیم در مرحله 

عمل شکسـت خورده اسـت.
نکته بسـیار مهم این اسـت که در طرح فرانسـه یک مسـئله بسـیار 
مهم نادیده گرفته شـده اسـت: اول مسـئله آورگان فلسـطینی. این 
موضوع مهم ترین مشـکل در مسـئله فلسـطین اسـت. مسـئله ای 
که صهیونیسـت ها از آن به شـدت هـراس دارنـد و آن را خط قرمز 
خـود تلقی مـی کننـد. حـل نشـدن مسـئله آوارگان فلسـطینی در 
طـرح فرانسـه حاکی از این اسـت کـه  اگر ایـن طرح بـا هماهنگی 
صهیونیسـت ها هم نوشـته نشـده باشـد، باز به نفـع آنهـا و به ضرر 

فلسـطینی ها خواهـد بود.
ــر  ــه د ــی ک ــان جزئیات ــم بی ــل عد ــه دلی ــه ب ــر اینک ــه آخ نکت
کنفرانــس فرانســه قــرار اســت مطــرح شــود و عدــم شــفافیت آن 
ــی اتخــاذ شــود  ــس مذکــور تصمیمات ــر کنفران ، ممکــن اســت د
کــه همــگان را شــگفت زدــه کنــد. ایــن عدــم شــفافیت و عدــم 
اطمینــان بــه طــرح فرانســه آنقدــر پــر رنــگ اســت که مســئوالن 

ــه اســت. ــز نگــران کرد ــان را نی تشــکیالت خودگرد

عدم اطمینان به فرانسه
فرانسـه دـر ایـن طـرح اعـالم کردـه اسـت اگر طـی یـک فرآیند 
دو سـاله رژیـم صهیونیسـتی مقدمات این مسـئله را فراهـم نکند و 
فلسـطین بـا عضویت دـر سـازمان ملل بـه عنـوان یک کشـور به 
رسمیت شـناخته نشود آنگاه فرانسـه رأسـا این اقدام را انجام خواهد 
دـاد و کشـور فلسـطین را بـه رسـمیت خواهد شـناخت. اکنـون که 
طرح فرانسـه ارائه شـده اسـت دـو سـال از پایان آن مهلت دوسـال 
نیز گذشـته اسـت و این کشـور هیچ اقدامی در راسـتای به رسمیت 

شـناختن فلسـطین انجام نداده اسـت.
بــا توجــه بــه اینکــه فرانســه بــه عنــوان کشــوری کــه بیشــترین 
و تأثیرگــذار تریــن تعدــاد یهودیــان را دــر اروپــا دــر اختیــار دــارد و 
روابــط اســتراتژیک و وســیع بــا رژیــم صهیونیســتی دــارد بــه نظــر 
ــه  ــطینی ها ک ــع فلس ــت مناف ــر جه ــه د ــچ وج ــه هی ــد ب نمی رس

ــل منافــع صهیونیســت ها اســت گام بردــارد. نقطــه مقاب
ــود را  ــور فرانســه طــرح خ ــس جمه ــه شــد، رئی ــر آنچــه گفت بناب
ــت  ــد: وضعی ــی کن ــنهاد م ــخصی پیش ــی مش ــه سیاس ــر لحظ د
ــارد.  ــرار د ــت ممکــن ق ــر اســفناکترین حال ــی د کشــورهای عرب
ــی  ــا م ــا مصــر نهایت ــح ب ــاد صل ــل امضــای قرارد ــه دلی مصــر ب
توانــد نقــش یــک میانجــی را ایفــا کنــد و میانجیگــری این کشــور 

ــود. ــه ضــرر فلســطینیان  خواهــد ب بیشــتر ب
طرف فلسـطینی هـم بخاطـر ضعف خـود تـوان رد کردـن را ندارد 
از طرفـی هـم رژیم صهیونیسـتی چون خـود را قویتر از کشـورهای 

عربـی مـی داند، لـذا به ایـن طرح تـن نخواهـد داد.

طرح سازش عربی
طــرح ســازش عــرب یــا طــرح صلــح عربســتان دــر ســال ۲00۲ 
ــد.  ــرح ش ــتان مط ــت عربس ــط دول ــروت توس ــس بی ــر کنفران د
دولــت  ســعودی قطعنامــه هــای ۲4۲ و 33۸ را بــه عنــوان مبنــای 

تــالش دیپلماتیــک خــود قــرار دادــه اســت.
 ایــن طــرح خواســتار عقــب نشــینی اســرائیل از ســرزمین هــای 
اشــغال شــده دــر ســال 1967 شــامل بلندــی هــای جــوالن، بیــت 
المقدــس شــرقی و پذیــرش یــک دولــت مســتقل فلســطینی بــه 
پایتخــت بیــت المقدــس شــرقی از ســوی اســرائیل شــده اســت. 
ــی  ــت م ــرب موافق ــه ع ــورهای اتحادی ــام کش ــوض تم ــر ع د
کننــد کــه بــه نــزاع بــا اســرائیل خاتمــه دادــه؛ صلــح بیــن آنهــا و 
اســرائیل برقــرار کردــه و از همــه مهمتــر مناســبات عادــی بــا ایــن 

رژیــم را آغــاز کننــد.
ــا از  ــرائیلی ه ــرای اس ــری ب ــه آخ ــن نکت ــه ای ــت ک ــی اس بدیه
اهمیــت ویــژه ای برخوردــار اســت. صلــح پیمانــی اســت کــه بــر 

روی تکــه ای کاغــذ نوشــته مــی شــود. امــا ســایه شــوم جنــگ 
ــار مــی رود کــه آنهــا  ــا از روی ســر اســرائیلی هــا کن ــی واقع زمان
ــا اعــراب دــر زمینــه برقــراری روابــط عادــی  بتواننــد پیمانــی را ب

ــد. منعقــد کنن
روابطــی کــه مبادــالت اقتصادــی، تعامــالت آکادمیــک و فرهنگی 
و ارتبــاط میــان ملــت هــای دــر جوامــع مختلــف اجــزای جدائــی 

ناپذیــر آن باشــند.
امــا دــر مطلــع طــرح پیشــنهادی عربســتان ســعودی نکاتی اســت 
کــه بــه عنــوان خطــوط قرمــز اســرائیل هــای شــناخته شــده انــد. 
نکاتــی نظیــر عقــب نشــینی بــه مرزهــای 1967 و تقســیم بیــت 
المقدــس. البتــه دــر ایــن قســمت بــه یکــی دیگــر از موضوعــات 
بحــث برانگیــز یعنــی آوارگان فلســطینی اشــاره ای نشــده اســت.

واکنش ها به طرح سازش عربی
طـرح صلـح عربسـتان )سـازش عربـی( حمـاس را دـر وضعیـت 
دشـواری قـرار دادـه اسـت. بـه رسـمیت نشـناختن اسـرائیل دـر 
مرامنامـه حمـاس جایـگاه ویـژه ای دـارد. امـا از سـوی دیگـر آنها 
هرگـز تـالش نکردـه اند کـه خـود را از حمایـت دولت هـای عرب 
محـروم کننـد. بنابرایـن حماس ناگزیر اسـت دـر مورد طـرح صلح 

عربسـتان سیاسـتی مطابـق بـا اجمـاع اعـراب اتخـاذ کند.
بـر همیـن اسـاس گـروه حمـاس احتمـاال یـک سیاسـت غیرقابل 
پیـش بینـی را در دسـتور کار قرار دادـه و در فضایی میـان پذیرش 
یـا رد طـرح صلح عربسـتان حرکـت خواهد کـرد. به عقیدـه برخی 
از کارشناسـان سیاسـی حمـاس بـا رای مثبـت محمـود عبـاس در 
قالـب دولت اتحـاد ملی دـر مـورد این طـرح مخالفت نکردـه و در 
عیـن حـال عدم همراهی خـود را با برقراری یک سـازش رسـمی با 

اسـرائیل اعالم خواهـد کرد.
ــی آن  ــش بین ــرای پی ــه باشــد، ب ــه هرچ ــر آیند ــاس د ــار حم رفت
نمــی تــوان از توجــه بــه دــو واقعیــت یــا نکتــه غفلــت ورزیــد. اول 
ایــن کــه حمــاس نمــی توانــد بــه یــک بــاره از ایدئولــوژی خــود 
دســت بکشــد و نکتــه دــوم ایــن کــه گــروه مذکــور دوســت ندارد 
برخــالف رای و تمایــل فلســطینی هــا و ملــت عــرب عمــل کنــد.

ــم  ــن نتانیاهــو« نخســت وزیر رژی طــی روزهــای گذشــته »بنیامی
صهیونیســتی مخالفــت خــود بــا طــرح »ســازش عربــی« مصــوب 
۲00۲ دــر بیروت بــرای صلــح فلسطینی-اســرائیلی را اعــالم کرد.
ــرد  ــر خــالل نشســت وزاری حــزب لیکــود اعــالم ک  نتانیاهــو د
طــرح صلــح عربــی را بــه عنــوان اســاس مذاکــرات میان اســرائیل 
ــد  ــارد و آن بن ــی د ــد منف ــک بن ــرا ی ــرد، زی ــطین نمی پذی و فلس

ــت. ــغالی 1967 اس ــرزمین های اش ــرائیل از س ــینی اس عقب نش
وی افــزود: بخــش مثبــت طــرح ســازش عربــی آمادگــی 
ــط  ــح و عادــی ســازی رواب ــرای تحقــق صل ــی ب کشــورهای عرب
ــا اســرائیل اســت و واضــح اســت کــه بخــش منفــی آن شــرط  ب
عقب نشــینی از مرزهــای 1967 دــر کرانــه باختــری و نیــز 
ــطینی  ــاله آوارگان فلس ــوالن و مس ــای ج ــینی از بلندی ه عقب نش
اســت. اگــر کشــورهای عربــی دــرک کننــد کــه طــرح صلــح بــر 
اســاس تغییراتــی کــه مدنظــر اســرائیل اســت، بایــد عــوض شــود؛ 
ــرح ۲00۲  ــان ط ــر هم ــا اگ ــرد. ام ــم ک ــره خواهی ــع مذاک آن موق

ــرد. ــم ک ــش خواهی ــا رهای ــر باشــد م ــون تغیی بد
ــا عقــب نشــینی  ــم صهیونیســتی ب ــن اســت کــه رژی ــت ای واقعی
ــه  ــه باختــری رود اردــن، اعطــای حــق حاکمیــت ب کامــل از کران
فلســطینی هــا بــر بیــت المقدــس شــرقی و بازگشــت آوارگان بــه 

ــت. ــف اس ــان مخال زادگاهش

آمریکا و طرح سازش فرانسه
 مواضــع آمریــکا همســو بــا موضــع بنیامیــن نتانیاهو نخســت وزیر 
رژیــم صهیونیســتی اســت کــه ضمــن مخالفــت با طــرح ابتــکاری 
فرانســه، دــر نشســت صلــح پاریــس شــرکت نکــرد و گفــت حاضر 
اســت با فلســطینی هــا از طریــق مذاکــرات مســتقیم، بدــون پیش 

ــره کند. ــرط مذاک ش
 بــرای امریــکا همــواره مهــم تقاضــای اســرائیل بــرای به رســمیت 
ــت ملــت یهودــی بودــه اســت و  ــوان دول ــه عن شــناخته شــدن ب

ــر  ــطین د ــور فلس ــی کش ــی و سیاس ــات جغرافیای ــث مختص بح
اولویــت بعدــی قــرار داشــت و همین مســئله رابطــه ای را تشــکیل 
ــی هــا اســتراتژی خــود را  ــر اســاس آن امریکای ــود کــه ب ــه ب داد
دــر مثلــث مذاکــرات مســتقیم میــان فلســطینی هــا، اســراییلی ها 
ــه  ــه ب ــا پروند ــد ت ــه بودن ــف کرد و میانجیگــری کاخ ســفید تعری
دلخــواه صهیونیســت هــا بســته شــود و از ســوی دیگــر بــه بهانــه 
تطمیــع اســراییل بــرای گردــن نهادــن بــه ســازش،  کشــورهای 

عربــی بــه شناســایی ایــن رژیــم ترغیــب شــوند.
بـا راهیابـی بـاراک اوباما به کاخ سـفید، نیز بـا اینکـه وی وعده حل 
عادالنـه مسـئله  فلسـطین را دـاد اما همان اسـتراتژی همیشـگی 
امریکا را برای حل مسـئله دنبـال کرد و پس از سـفرهای پی درپی 
جـان کـری وزیـر امـور خارجـه امریکا بـه سـرزمین های اشـغالی 
فلسـطین، دور تـازه مذاکرات سـازش میان تشـکیالت خودگردان 
فلسـطین  و نمایندـگان رژیم صهیونیسـتی با میانجیگـری آمریکا 
مردادمـاه 139۲ یعنـی حدـود سـه سـال پیـش  دـر واشـنگتن 
از سـرگرفته شـد و اوبامـا دـر آن مقطـع دـر بیانـه ای از مذاکـرات 
مسـتقیم دـو طـرف حمایـت کـرد و جـان کـری هـم در نشسـت 
افتتاحیـه ایـن مذاکـرات از هـر دـو طـرف خواسـت برای رسـیدن 
بـه نتیجـه مشـترک از برخـی از خواسـته های خـود عدـول کننـد، 
دـر حالیکه هـم زمـان با ایـن مذاکرات شـهرک سـازی دـر قدس 
و کرانـه باختـری ادامه داشـت و این مذاکرات هم همچون گذشـته 

بدـون دسـتاوردی پایـان یافت.
دــر حــال حاضــر هــم کــه اوبامــا ماههــای پایانــی مســئولیتش در 
کاخ ســفید را ســپری مــی کنــد بــار دیگــر از زبــان ســوزان رایــس 
ــس  ــر کنفران ــری د ــان ک ــه وی حضــور ج ــی شــود ک ــنیده م ش
ــن  ــع بی ــا فشــار مجام ــای موافقــت ب ــه معن نشســت پاریــس را ب
المللــی بــرای دســتیابی بــه صلح نمــی دانــد و دوطرف فلســطینی 
و اســرائیلی رابــه مذاکــرات  دــو جانبــه و مســتقیم  فــرا مــی خواند.

ــکا دــر پیگیــری  ــه نظــر مــی رســد همســویی اســراییل و امری ب
ــه شــود  ــان گفت ــه جهانی ــارد 1. ب ــد هدــف د ــن اســتراتژی  چن ای
ایــن مســئله یــک موضــوع داخلــی اســت و ارتباطــی بــه مجامــع 
بیــن المللــی ندــارد. ۲. مســئله فلســطین بــه عنــوان یــک موضوع 
فلســطینی، اســراییلی شــناخته شــود و  جهــان اســالم نســبت بــه 
ــتی  ــم صهیونیس ــایی رژی ــر شناس ــود 3. راه ب ــاوت ش ــی تف آن ب
ــار  ــای فش ــرم ه ــون اه ــی بد ــن مذاکرات ــر چنی ــود 4. د هموارش
ــرف  ــنهادهای ط ــه پیش ــن ب ــن نهاد ــه گرد ــطینی ب ــرف فلس ط
ــت آوارگان و...  ــق بازگش ــن ح ــه گرفت ــه نادید ــراییلی از جمل اس
مجبــور شــود. 5. دــر پروســه طوالنــی مدــت مذاکــرات دوطرفــه 
و بــی نتیجــه و بدــون ضمانــت اجرایی،  تشــکیل کشــور فلســطین 
عمــال غیــر ممکــن شــود. 6. رژیــم صهیونیســتی از انــزوا و 

ــد. فشــارهای بیــن المللــی دــر امــان بمان

نتیجه گیری
ــم  ــر رژی ــم د ــرو حاک ــان تند ــه جری ــت ک ــکار اس ــال آش  کام
صهیونیســتی از پذیــرش هــر طرحــی کــه متضمــن حقــوق مردم 
ــرب و  ــازش ع ــرح س ــت.  ط ــد رف ــره خواه ــد، طف ــطین باش فلس
فرانســه دــر ادامــه سلســله طــرح هایــی کــه بــرای حــل و فصــل 
اختالفــات عربــی – صهیونیســتی ارائــه شــده، مطرح می شــوند. 
طرحهایــی کــه دــر پــی شکســت هــای متوالــی کشــورهای عربی 
ــان  ــی می ــه کشمکش ــت ب ــده اس ــل ش ــه و تبدی ــیه رفت ــه حاش ب
ــی و  ــت از طرف ــرت و حاکمی ــد قد ــان فاق ــود گرد ــکیالت خ تش
رژیــم اشــغالگر از طــرف دیگــر. رژیمــی کــه همچنان دــر تصمیم 
ــکیالت  ــارات تش ــه اختی ــطین از جمل ــور فلس ــاره ام ــری درب گی
خودگردــان دــر ســرزمینهای اشــغالی و میــزان آزادــی مجــاز آن، 

ــد. حــرف آخــر را مــی زن
امــا نبایــد فرامــوش کــرد کــه دــر شــرایط کنونــی کــه جهــان بــا 
چالــش هــای امنیتــی از جملــه تهدیدــات تروریســتی مواجه اســت،  
بســیاری از کشــورها راه حــل مســئله را دــر حل مســئله فلســطین 
مــی داننــد چنانچــه بســیاری از کشــورهای اروپایــی اکنون کشــور 
فلســطین را بــه رســمیت شــناخته انــد کــه ایــن مســئله مــی تواند 

بــرای اســراییل گریــز ناپذیــر باشــد.

خاورمیانه و شمال آفریقا

http://mehrnews.com


صفحه 34 | شماره 15 |  6 تیرماه 95  MEHR NEWSAGENCY

ســلب تابعیــت شــیخ »عیســی قاســم« روحانــی برجســته انقالبــی 
و رهبــر شــیعیان عــراق از ســوی ســران رژیــم آل خلیفــه بحریــن، 
بــا واکنــش هــای بســیاری از ســوی جریــان هــای مختلــف روبرو 

شــده اســت.
آیــت اهلل شــیخ »عیســی احمد قاســم الدــرازی البحرانی« برجســته 
تریــن شــخصیت دینــی و سیاســی و رهبر شــیعیان بحرین اســت. 
ــه  ــه منام ــراز« از روســتاهای حوم ــام »د ــه ن ــر روســتایی ب وی د
ــل  ــل تحصی ــود. مراح ــان گش ــه جه ــه ب ــن دید ــت بحری پایتخ
ابتدایــی را دــر همیــن روســتا گذرانــد و ســپس تحصیــالت علــوم 
ــر  ــر محض ــی د ــی 1960 میالد ــای ابتدای ــال ه ــر س ــی را د دین

شــیخ »علــوی الغریفــی« آغــاز کــرد.

تحصیات در نجف
نجــف مقصــد بعدــی ایــن عالــم برجســته بــرای یادگیــری علــوم 
دینــی بــود. شــیخ عیســی قاســم دــر ســال 196۲ میالدــی بــرای 
ــن  ــا ضم ــر آنج ــرد و د ــافرت ک ــف مس ــه نج ــل ب ــه تحصی ادام
ــه و اخــذ مدــرک کارشناســی رشــته  ــر دانشــکده فق ــل د تحصی
فقــه الشــریعه از آن دانشــکده، دــر دــروس آیــت اهلل ســید محمــد 
باقــر صدــر شــرکت کــرد. شــیخ عیســی قاســم از جمله شــاگردان 
ــه از  ــی فرهیخت ــن روحان ــر« اســت. ای ــر صد شــهید »محمــد باق
ــود. او  ــان ب ــه ایش ــن اندیش ــر)ره( و از مبلغی ــت اهلل صد ــاوران آی ی
دــر ســال 196۸ میالدــی بــه بحریــن بازگشــت و بــه تدریــس دــر 
مدــارس بحریــن مشــغول شــد، امــا مجددــا دــر ســال 1970 بــه 

نجــف بازگشــت و دــروس حــوزوی را ادامــه دــاد.

بازگشت به بحرین
ــی  ــس از جدای ــف و پ ــر نج ــم د ــیخ قاس ــت ش ــوران اقام ــر د د
بحریــن از ایــران دــر ســال 1971 میالدــی، تدویــن قانون اساســی 
ــن از  ــم بحری ــت. مرد ــرار گرف ــن ق ــت بحری ــر دســتور کار دول د
شــیخ قاســم خواســتند بــا بازگشــت بــه ایــن کشــور خــود را بــرای 
حضــور دــر ایــن پارلمــان کاندیدــا نمایــد. شــیخ نیــز به درخواســت 
مردــم پاســخ مثبــت دــاد و بــه بحریــن بازگشــت و موفــق شــد بــا 
ــان  ــار جری ــد و دــر کن ــن راه یاب ــه پارلمــان بحری ــن رأی ب باالتری
اســالم گرای پارلمــان، نقــش مهمــی دــر تدویــن مــواد و بندهــای 
اســالمی دــر قانــون اساســی بحریــن ایفــا کنــد. وی دــر همــان 
ــه  ــا ب ــد و ب ــز ش ــی نی ــس مل ــر مجل ــی د ــزد نمایندگ ــال، نام س

ــه ایــن مجلــس راه یافــت. دســت آوردــن آرای الزم ب

سفر به قم
آیــت اهلل عیســی قاســم پــس از مدتــی دــر ســال 199۲ میالدــی 
ــفر  ــم س ــهر ق ــه ش ــود ب ــوزوی خ ــالت ح ــل تحصی ــرای تکمی ب
ــول  ــر ط ــد. وی د ــکنی گزی ــر آن س ــال د ــت 10 س ــرد و مد ک
مدــت اقامتــش  دــر ایــن شــهر نــزد مراجــع عالــی قدــر آیــت اهلل 
ســید کاظــم حائــری و آیــت اهلل فاضــل لنکرانــی و آیــت اهلل ســید 

محمــود هاشــمی شــاهرودی تلمــذ نمودــه تــا اینکــه بــه شــهادت 
ــه  ــد ، و ب ــل ش ــاد نائ ــت و اجته ــه فقاه ــه درج ــوزه ب ــزرگان ح ب

ــه و اصــول مشــغول گشــت. تدریــس بحــث خــارج فق
دــر ســال 1994 آن هنــگام کــه دــر بحریــن مردــم بــرای دفــاع 
ــور  ــرد، وی از د ــاز ک ــود را آغ ــرکات خ ــروع تح ــات مش از مطالب
رهنمودهــای الزم را بــه مردــم مــی دــاد بــه طــوری کــه ســخنان 
ــر چشــم  و بیاناتــش دــر ســخت تریــن و شــدیدترین لحظــات اث

ــه مبــارزان داشــت. گیــری دــر دادــن روحیــه ب
پــس از بهبــود جــو سیاســی دــر ســال ۲001 بــه بحرین بازگشــت 
و بــه اشــاره مرجعیــت رشــید و اســتقبال بــی نظیــر مردــم زمــام 
ــر  ــود را د ــی خ ــون توانای ــت  و تاکن ــه گرف ــه عهد ــری را ب رهب

ــه اثبــات رســانده اســت. هدایــت قشــرهای مختلــف مردــم ب

تاسیس حزب التوعیه االسامیه
ــا اعتقــاد بــه ضــرورت ایجــاد تشــکیالتی  شــیخ عیســی قاســم ب
ــر  ــی دیگ ــک جمع ــا کم ــود، ب ــاف خ ــه اهد ــتیابی ب ــرای دس ب
ــزاب و  ــیس اح ــه تأس ــام ب ــی، اقد ــوزان بحرین ــان و دلس از عالم
ــوان  ــی ت ــه م ــه از آن جمل ــرد ک ــن ک ــر بحری ــکل هایی د تش
جمعیــت التوعیــه االســالمیه را نــام بــرد )کــه طــی هفتــه هــای 
ــف از ایجــاد  ــه منحــل شــد(. هد ــم آل خلیف گذشــته توســط رژی
ایــن جمعیــت، جلوگیــری از نشــر و اشــاعه افــکار مارکسیســتی در 
میــان جوانــان دــر آن برهــه از زمــان بــود تــا زمانــی کــه حــکام 
بحریــن فعالیــت ایــن جمعیــت را ممنــوع اعــالم کردنــد )19۸4(، 

ــت. ــه داش ــه عهد ــت آن را ب وی ریاس

تاسیس حزب الوفاق
ــر  ــی د ــیخ عیس ــه ش ــت ک ــی اس ــر احزاب ــاق از دیگ ــزب الوف ح
تاســیس آن نقش داشــت؛ شــیخ عیســی قاســم دــر جمعیــة الوفاق 
نیــز نقشــی فراتــر از یــک مؤســس دــارد و بیشــتر رهبــر معنــوی 
ایــن جنبــش بــه شــمار مــی رود؛ چــرا کــه دبیــرکل الوفــاق، شــیخ 
علــی ســلمان شــاگرد شــیخ عیســی قاســم اســت و حتــی زمانــی 
ــران مهاجــرت  ــه ای ــل ب ــرای تحصی ــه شــیخ عیســی قاســم ب ک
ــرای  ــود ب ــین خ ــوان جانش ــه عن ــلمان را ب ــی س ــیخ عل ــرد، ش ک

اقامــه نمــاز جمعــه منصــوب کــرد.

تاسیس مجلس علمای اسامی بحرین
ــالوه  ــود. ع ــات وی نب ــا اقدام ــزب تنه ــن ۲ ح ــیس ای ــا تاس ام
ــر  ــم د ــد قاس ــی احم ــیخ عیس ــت اهلل ش ــرت آی ــا حض ــر آنه ب
ســال ۲004 بــه تاســیس مجلــس علمــای اســالمی دــر بحرین 
ــد؛  ــی کن ــال م ــی را دنب ــس مســائل زیاد ــن مجل ــد. ای پرداختن
ــی،  ــری، عقیدت ــاظ فک ــیعیان از لح ــح ش ــت صحی ــد هدای مانن
ــوی از  ــو، ق ــلی ن ــن نس ــود آمد ــه وج ــر ب ــی و د ــی و تربیت دین
نقطــه نظــر دفــاع از عقایــد صحیــح شــیعه و برخودــار از اخــالق 
ــه فســاد و انحــراف از  ــر شــرایطی ک ــی د ــی دین ــت عال و تربی

ــر  ــان د ــت. ایش ــه اس ــرار داد ــف ق ــان را هد ــرف جوان ــر ط ه
ــتند و ریاســت  ــه داش ــس را بعهد ــن مجل ــور اول، ریاســت ای د
ــی هــای ایشــان فعالیــت  ــر ســایه ی راهنمای دــوم مجلــس زی

ــد. مــی کن

مجمع جهانی اهل بیت
ــور،  ــی مذک ــر تشــکل های بحرین شــیخ عیســی قاســم عــالوه ب
دــر برخــی مؤسســات بیــن المللــی از جملــه مجمــع جهانــی اهــل 
بیــت نیــز حضــور و فعالیت داشــته اســت. ایشــان دــر ســال 1394 
ــن  ــرد. ای ــت ک ــی)ص( را دریاف ــی المصطف ــزه جهان شمســی جای
جایــزه بــه شــخصیت های علمــی و فرهنگــی دــر ســطح جهــان 
ــی و  ــذاری بین الملل ــل تأثیرگ ــه دلی ــرد و ب ــق می گی ــالم تعل اس
علمــی »شــیخ عیســی قاســم« کــه دــارای آثــار علمــی، فرهنگی 
و اجتماعــی فراوانــی هســت و حرکــت ایشــان دــر بحریــن باعــث 
بیدــاری اســالمی دــر ایــن منطقــه شــده اســت، ایــن جایــزه بــه 

ایشــان تحویــل دادــه شــد.

رهبری انقاب 14 فوریه
شــیخ عیســی قاســم بــا توجــه بــه ســوابق علمــی و مبارزاتــی دــر 
میــان شــیعیان بحریــن جایگاه ویــژه ای دــارد. وی اســتاد بســیاری 
از فعــاالن سیاســی بحرینــی اســت و بــه همیــن جهت همــگان او 
را رهبــر شــیعیان بحریــن دــر جریــان بیدــاری اســالمی می داننــد.

وی هــر چنــد دــر آغــاز انقــالب 14 فوریــه کــه دــر اعتــراض بــه 
سیاســت های آل خلیفــه دــر بحریــن شــکل گرفــت، مواضــع خود 
را بــه صراحــت بیــان کــرد و رهبــر قیــام گردیــد و بــا حضــور دــر 
جمــع معترضــان و هم چنیــن عیادــت از مجروحــان و زندانیــان بــه 

بیــان اعتــراض خــود علیــه حکومــت ادامــه دــاد.

اقدامات آل خلیفه علیه وی
عــالوه بــر تهدیدــات وزیــر دادگســتری حکومــت آل خلیفــه، دــر 
۲7 اردیبهشــت 139۲، ده هــا نظامــی مســلح رژیــم آل خلیفــه بــه 
ــه هــم  ــا شکســتن قفــل درهــا و ب ــد و ب ــه کردن ــزل وی حمل من

ریختــن و تخریــب لــوازم منــزل، بــه تفتیــش آن پرداختنــد.
ــکان  ــان و کود ــات، زن ــن عملی ــر طــول ای ــه د ــان آل خلیف نظامی
ــام  ــن اقد ــد. ای ــس کردن ــی حب ــر اتاق ــزل را د ــر من ــر د حاض
اعتراضــات گســترده ای را هــم دــر داخــل بحریــن و هم دــر خارج 

ــت. ــال داش ــه دنب ــن ب بحری

ــا  ــر معظــم انقــاب اســامی در رابطــه ب ــر رهب تعبی
شــیخ عیســی قاســم

ــالمی،  ــالب اس ــم انق ــر معظ ــه ای، رهب ــت اهلل خامن ــرت آی حض
آیــت اهلل شــیخ عیســي قاســم را »ســتاره اي دــر آســمان تشــیع« 
توصیــف نمودــه و فرمودنــد: »اینجانــب بــه وجــود شــیخ افتخــار 

مي کنــم.«

سوابق علمی و مبارزاتی 
آیت اهلل عیسی قاسم/ 

تعبیر رهبری در مورد شیخ

محمد فاطمی زاده
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ــی  ــر حال ــراق د ــی ع ــای مردم ــش و نیروه ارت
آزادســازی  آغــاز عملیــات  بــرای  را  خــود 
»موصــل« آمادــه می کننــد کــه بــه نظــر 
ــارد  ــد د ــکا قص ــه آمری ــاالت متحد ــد ای می رس
ــراق را از  ــه ع ــرای تجزی ــود ب ــوم خ ــرح ش ط

ــد. ــد بزن ــهر کلی ــن ش همی
ــراق  ــعبی« ع ــد الش ــای »حش ــش و نیروه ارت
روز گذشــته موفــق شــدند شــهر »فلوجــه« 
ــل  ــور کام ــه ط ــار را ب ــتان األنب ــر اس ــع د واق
از تصــرف تروریســت های تکفیــری داعــش 
ــراز  ــر ف ــن کشــور را ب ــم ای ــه و پرچ ــارج کرد خ
ــهر  ــز ش ــر مرک ــع د ــی واق ــاختمان های دولت س
ــن  ــازی ای ــس از آزادس ــد. پ ــزاز درآورن ــه اهت ب
شــهر، دولــت بغدــاد خــود را بــرای آغــاز عملیات 
ــوا  ــر اســتان نین آزادســازی شــهر »موصــل« د
ــازی  ــات آزادس ــت عملی ــد. اهمی ــه می کن آماد
ــه حدــی اســت کــه پیشــتر  شــهر »موصــل« ب
ــن  ــی دــر خصــوص احتمــال آغــاز ای زمزمه های
عملیــات پیــش از کلیــد خوردــن عملیــات بزرگ 

ــت. ــود داش ــه« وج ــهر »فلوج ــازی ش آزادس
شــهر »موصــل« دــر مرکــز اســتان نینــوا قــرار 
ــاظ  ــراق از لح ــزرگ ع ــهِر ب ــن ش ــارد و دومی د
تعدــاد جمعیــت ســاکن آن محســوب مــی 
شــود. جمعیــت ایــن شــهر بــه حدــود ۲ میلیــون 
ــود 400  ــر حد ــل د ــهر موص ــد. ش ــر می رس نف
کیلومتــری »بغدــاد« پایتخــت عــراق واقع شــده 
ــا کشــورهایی  ــه تجــارت ب ــن شــهر ب اســت. ای
نظیــر ترکیــه و ســوریه نیز مشــهور اســت. ُکردها 
و ترکمان هــا غالبیــت ســاکنان شــهر »موصــل« 
را تشــکیل می دهنــد کــه غالبــا از اعضــای 
قبیله هــای »الجبــور«، »الدیلــم«، »الطــیء« 
و »البقــاره« هســتند. ایــن شــهر دــر تاریــخ 10 
ژوئــن ســال ۲014 بــه تصرف گــروه تروریســتی 

ــد. ــری داعــش درآم ـ تکفی
اذهـان  بـه  میـان  ایـن  دـر  کـه  سـؤالی  امـا 
متبادـر می شـود، ایـن اسـت کـه چگونـه شـهر 
دـر  گذشـته  سـال  حدـود ۲  طـی  »موصـل« 
چنـگ تروریسـت های تکفیـری داعـش بودـه 
و ارتـش عـراق هیچـگاه عملیاتـی را بـه منظـور 
آزادسـازی آن انجـام ندادـه اسـت؟ واقعیـت این 
اسـت کـه تکفیریهـای داعش پـس از تسـلط بر 
شـهر »موصـل« سلسـله جنایت هـای هولناک و 
بی سـابقه ای را بـا هدـف ایجـاد رعب و وحشـت 
دـر نـزد اهالـی ایـن شـهر، علیـه آنهـا مرتکـب 
شـدند. از همیـن روی، ارتـش عـراق تاکنـون از 
حمایـت اهالی شـهر موصـل بـه عنوان یکـی از 
مؤلفه هـای اصلی و اساسـی بـرای آغـاز عملیات 
آزادسـازی ایـن شـهر، بـه دلیـل هـراس آنهـا از 
نبودـه  برخوردـار  تکفیریهـا  وحشـی گری های 

اسـت.
بــر همیــن اســاس، دولــت بغدــاد طــی ۲ ســال 
ــه ســرانجام  ــس از ب ــا پ ــاد ت ــح د گذشــته ترجی
دیگــر  آزادســازی  عملیات هــای  رســاندن 
مناطــق مهــم ایــن کشــور، دســت روی موصــل 
بگــذارد و بــا طیــب خاطــر عملیاتــی را بــه منظور 

آزادســازی آن کلیــد بزنــد. از ســوی دیگــر، 
ممانعــت از بــه خطــر افتادــن جــان غیرنظامیــان 
ســاکن شــهر »موصــل« از دیگــر عواملی اســت 
ــل  ــی از عل ــوان یک ــه عن ــوان از آن ب ــه می ت ک
تأخیــر دــر آغــاز عملیــات آزادســازی آن توســط 

ــاد کــرد. ــش عــراق ی ارت
ــر  ــه شــد شــهر موصــل د ــه گفت ــه ک  همانگون
مرکــز اســتان نینــوا عــراق واقــع شــده اســت و 
از نظــر جغرافیایــی از اهمیــت ویــژه ای برخوردــار 
ــای  ــه مرزه ــوا ب ــتان نین ــی اس ــت. نزدیک اس
ــا  ــده ت ــب ش ــوریه موج ــا س ــراق ب ــی ع غرب
داعــش همــواره  تکفیــری  تروریســت های 
ــال  ــر ح ــراق د ــوریه و ع ــر س ــق د ــن طری از ای

ــند.  ــد باش ــت و آم رف
بدین ترتیب ارتش عراق با تسـط بر شـهر موصل 
از یـک سـو می تواند پایـگاه اصلی تکفیریهـا را از 
دسـت آنها خارج سـازد و از سـوی دیگـر، تمامی 
راه های تردد آنها میان سـوریه و عراق را مسـدود 
کنـد. عـالوه بـر ایـن، تروریسـت های تکفیـری 
دیگر قادـر نخواهند بود عملیات های تروریسـتی 
خـود در اسـتان نینـوا را از مرکز این اسـتان یعنی 
شـهر »موصـل«، برنامه ریـزی، مدیریـت و اجـرا 

. کنند
بدــون شــک تجربه ارزشــمندی کــه دولــت بغداد 
ــش  ــا داع ــارزه ب ــر مب ــر د ــای اخی ــی ماه ه ط
ــات  ــد عملی ــت، می توان ــه اس ــت آورد ــه دس ب
آزادســازی شــهر موصــل را بیــش از پیــش 
ــو  ــی کــه از د ــد. تجربه هــای فراوان تســهیل کن
نبــرد موفقیت آمیــز دــر »الرمادــی« و »فلوجــه« 
نصیــب دولت بغداد شــده اســت، پشــتوانه بســیار 
مهمــی بــرای کلیــد خوردن عملیــات آزادســازی 
ــت  ــود؛ درس ــی ش ــوب م ــل محس ــهر موص ش
ــر  ــی د ــات الرماد ــه عملی ــه تجرب ــه ک همانگون
عملیــات آزادســازی فلوجــه بــه کمــک ارتــش و 
نیروهــای حشــد الشــعبی آمــد و آنهــا توانســتند 
ــه  ــود 3 هفت ــی حد ــت زمان ــر طــول مد ــا د تنه

ــد. ــهر را آزاد کنن ــن ش ای
عــالوه بــر ایــن، ارتــش و نیروهــای حشــد 
شــهر  آزادســازی  عملیــات  دــر  الشــعبی 
ــز  ــهر نی ــن ش ــی ای ــت اهال ــل« از حمای »موص
برخوردــار خواهنــد بــود، چراکــه بــا توجــه 
بــه پیروزی هــا و دســتاوردهای خیره کنندــه 
ــا، خــط بطــالن  ــه تکفیریه ــر علی ــای اخی ماه ه

بزرگــی بــر بــاور ســاکنان »موصــل« مبنــی بــر 
»شکســت ناپذیــر بودــن« داعش کشــیده شــده 
ــت.  ــده اس ــا ش ــه آنه ــت روحی ــب تقوی و موج
بــر همیــن اســاس، دولــت بغدــاد دــر عملیــات 
آیندــه خــود علیــه تکفیریهــا از دــو امتیــاز ویــژه 
»حمایت هــای  و  ارزشــمند«  »تجربه هــای 

ــود. ــد ب ــار خواه ــل« برخورد ــم موص مرد
نیـز دـر مسـیر  موانعـی  از سـوی دیگـر،  امـا 
آزادسـازی شـهر »موصـل« دیدـه می شـود کـه 
بـه سـادگی نمی تـوان از کنـار آنهـا گذشـت. 
یکـی از مهم تریـن موانـع بـر َسـر راه آزادسـازی 
»موصـل«، ایـاالت متحدـه آمریـکا اسـت که به 
نظـر می رسـد خـواب شـومی بـرای »موصـل« 
دیدـه باشـد. آمریکایی هـا تا پیـش از این، سـعی 
دـر طوالنی جلـوه دادن زمـان هرگونـه عملیات 
احتمالـی بـرای آزادسـازی »موصل« داشـتند تا 
بدیـن ترتیـب آغاز ایـن عملیات حتـی اإلمکان با 

تأخیـر مواجه شـود.
دــر همیــن ارتبــاط، »وینســنت اســتوارت« عضو 
ارشــد دســتگاه اطالعــات ایــاالت متحــد آمریکا 
کــه دــر کمیتــه نیروهــای مســلح مجلــس ســنا 
ــی  ــخن م ــراق س ــوالت ع ــوص تح ــر خص د
گفــت، دــر اظهاراتــی اعــالم کــرد: »بســیار بعید 
مــی رســد کــه دــر ســال ۲016 عملیــات نظامی 
بــه رهبــری عــراق بــرای پاکســازی کامل شــهر 
ــه نتیجــه برســد«. وی دــر  موصــل دــر نینــوا ب
ادامــه اظهــارات خــود تصریــح کــرد: »عملیــات 
آزادســازی موصــل بســیار پیچیدــه خواهــد بــود؛ 
ــه اینکــه مــا مــی توانیــم دــر آیندــه نزدیــک  ب
شــاهد آزادســازی ایــن شــهر باشــیم، خوشــبین 
نیســتیم. بــه عقیدــه مــن دــر ســال ۲016 قطعــا 

آزادســازی موصــل اتفــاق نخواهــد افتــاد«.
آمریکایــی همچنیــن اظهــار  ایــن ژنــرال 
داشــت: »ممکــن اســت عملیــات نظامــی بــرای 
ــل  ــراف موص ــر اط ــع د ــق واق ــازی مناط پاکس
ــهر  ــر ش ــل ب ــیطره کام ــا س ــد، ام ــر باش مؤث
ــت«.  ــن نیس ــال ۲016 ممک ــی س ــل ط موص
ــکا  ــه نظامــی آمری ــن اظهــارات مقــام عالیرتب ای
بــه خوبــی حاکــی از سیاســت ایــن کشــور مبنی 
بر تــالش بــرای بــه تأخیــر انداختــن آزادســازی 
ــا ایــن حــال هــم کنــون کــه  موصــل، اســت. ب
زمزمه هــای آغــاز عملیــات آزادســازی »موصل« 
ــام  ــات انج ــی مقدم ــد و حت ــوش می رس ــه گ ب

ــه  ــاالت متحد ــورد، ای ــم می خ ــه چش ــز ب آن نی
آمریــکا نقشــه شــومی را  بــرای ایــن شــهر دــر 

َســر می پرورانــد.
»جـو بایدـن« معـاون کنونـی رئیـس جمهـوری 
آمریکا کسـی اسـت که بـرای اولین بار در سـال 
۲006 از طـرح شـوم تجزیـه عـراق و تقسـیم آن 
به سـه بخـش »شـیعی، ُکردی و ُسـّنی« سـخن 
به میـان آوردـه بود. دـر همیـن ارتبـاط، روزنامه 
السـفیر لبنـان دـر گزارشـی اینگونـه می نویسـد: 
»اگـر سـال ۲014 سـال اشـغالگری داعـش دـر 
عـراق و سـال ۲015 سـال دخالـت منطقـه ای 
ترکیه در این کشـور باشـد، سـال ۲016 طرح جو 
بایدـن درباره عـراق دوبـاره مطرح خواهد شـد«.

ــاالت  ــد، ای ــه ش ــه گفت ــه ک ــه آنج ــه ب ــا توج ب
ــه  ــَرط ب ــی ُمف ــا نگران ــه ب ــکا ک ــه آمری متحد
عملیــات آزادســازی شــهر »موصــل« مــی نگرد 
ــر  ــر یــک قدمــی تســلط ب و ارتــش عــراق را د
آن می بینــد، بــه نظــر می رســد کــه بــا مداخلــه 
ــوان  ــت عن ــل« تح ــهر »موص ــر ش ــی د نظام
دروغیــن حمایــت از ارتــش عــراق، قصــد دــارد 
ــپرده و  ــهر را بــه ُکردهــا س ــن ش ــرل ای کنت
مقدمــات تجزیــه عــراق را فراهــم آورد. ایــاالت 
ــر هیچــگاه  ــکا طــی ماه هــای اخی متحدــه آمری
ــی  ــراق مبن ــتان ع ــم کردس ــات اقلی ــه مطالب ب
ــور  ــه منظ ــی ب ــزاری همه پرس ــزوم برگ ــر ل ب
اســتقالل ُکردهــا واکنــش نشــان ندادــه و همین 
ــزوم  ــر ل مســأله خــود، از پافشــاری واشــنگتن ب
ــر  اجرایــی شــدن طــرح »جــو بایدــن« مبنــی ب

ــارد. ــت د ــراق حکای ــه ع تجزی
ــان  ــرن« نظامی ــای »هلی ب ــله عملیات ه سلس
آمریکایــی دــر شــهر »موصــل« کــه گاه و 
ــا دولــت مرکــزی  بــی گاه و بدــون هماهنگــی ب
ــن  ــر همی ــز د ــرد نی ــی گی ــورت م ــاد ص بغد
راســتا قــرار دــارد. نظامیــان آمریکایــی تاکنــون 
هیچیــک از اطالعاتــی را کــه دــر نتیجــه 
ــل«  ــر »موص ــرن« د ــی ب ــای »هل عملیات ه
بــه دســت آورده انــد، دــر اختیــار ارتــش عــراق 
قــرار نداده انــد؛ بــر عکــس احتمــال اینکــه ایــن 
اطالعــات بــه دســت مقامــات اقلیــم کردســتان 

ــت. ــاد اس ــیار زی ــد، بس ــیده باش ــراق رس ع
عــالوه بــر تــالش آمریکایی هــا بــرای ممانعــت 
ــل«  ــهر »موص ــر ش ــراق ب ــش ع ــلط ارت از تس
ــه  ــن شــهر ب ــرل ای ــل، ســپردن کنت ــر مقاب و د
دســت مقامات اقلیــم کردســتان، آنهــا همچنان 
ــای  ــال نیروه ــر قب ــود د ــابق خ ــرد س ــه رویک ب
ــد  ــه می دهن ــراق ادام ــر ع »حشــد الشــعبی« د
و خواســتار کنــار گذاشــته شــدن ایــن نیروهــا از 
عملیــات آزادســازی »موصــل« هســتند تــا بدین 
ــن  ــر ای ــش د ــروی های ارت ــد پیش ــب رون ترتی
شــهر بــا ُکندــی مواجــه شــود. بــا ایــن حــال، بــه 
نظــر مــی رســد کــه آنهــا پاســخ قاطعانــه »حیدر 
العبادــی« فرماندــه کل نیروهــای مســلح عــراق 
ــند.  ــه باش ــت کرد ــوص را دریاف ــن خص ــر ای د
العبادــی دــر واکنــش بــه کارشــکنی های 
ــون  ــت: »بد ــه اس ــح کرد ــا تصری آمریکایی ه
شــک نیروهــای حشــد الشــعبیدر عملیــات 
آزادســازی شــهر موصــل حضــور خواهنــد 

ــت«. داش

ارتش عراق پشت دروازه های »موصل«؛ رونمایی از طرح شوم ایاالت متحده
رامین حسین آبادیان

خاورمیانه و شمال آفریقا

http://mehrnews.com


صفحه 36 | شماره 15 |  6 تیرماه 95  MEHR NEWSAGENCY

اروپـــــا
دبیران: عبدالحمید بیاتی
مریم خرمایی

http://mehrnews.com


صفحه 37 | شماره 15 |  6 تیرماه 95  MEHR NEWSAGENCY

اروپـــــــا

نظامیــان ترکیــه بــا نقــض حاکمیــت ملــی ســوریه تــالش کردند 
ــا  ــور را ب ــن کش ــح ای ــرات صل ــرگیری مذاک ــو ازس ــک س ــا از ی ت
چالــش مواجــه کردــه و از ســوی دیگــر، صفــوف ازهــم پاشــیده 

تکفیریهــا دــر اســتان حلــب را تقویــت کننــد.
»رجــب طیــب اردوغــان« رئیــس جمهــوری ترکیــه همچنــان بــه 
ــه ویــژه دــر  سیاســت هــای جنــگ افروزانــه خــود دــر منطقــه ب
قبــال دــو کشــور ســوریه و عــراق ادامــه مــی دهــد. دــر همیــن 
ارتبــاط اخیــرا ارتــش ترکیــه دــر تجــاوزی آشــکار، تمامیــت ارضی 
ســوریه را نقــض و از حومــه شــمالی حلــب وارد خــاک ایــن کشــور 

شــد.
ــتای  ــر روس ــه د ــش ترکی ــه ارت ــد ک ــالم کردن ــری اع ــع خب مناب
»الحمــام« واقــع دــر حومــه »عفریــن«، نزدیک بــه 700 متــر وارد 
اراضــی ســوریه شــده و اقدــام بــه ایجــاد مانــع کردــه اســت. طبق 
ــا  ــکل از ده ه ــه متش ــش ترکی ــای ارت ــع، نیروه ــن مناب ــالم ای اع
ســرباز و دــو دســتگاه تانــک هســتند کــه زمیــن هایــی در شــمال 

روســتای »الحمــام« را اشــغال کردنــد.
ایــن اولیــن بــاری نیســت کــه نظامیــان ارتــش ترکیــه اقدــام بــه 
نقــض حاکمیــت ملــی ســوریه دــر ســایه ســکوت ســنگین جامعه 
جهانــی و نهادهــای بیــن المللــی می کننــد. پیشــتر نیــز شــاهد آن 
ــات  ــش عملی ــاه پی ــود 14 م ــه ای حد ــان ترکی ــه نظامی ــم ک بودی
نظامــی را دــر خــاک ســوریه بــه بهانــه آنچــه کــه خــارج کردــن 
ســربازان ُتــرِک محافــِظ مقبره ســلطان ســلیمان اول خواندنــد، در 

حلــب انجــام دادنــد.
البتــه بــه نظــر مــی رســد طــی یــک ســال گذشــته دولــت آنــکارا 
عــالوه بــر سیاســت حمایــت از تروریســم بــه اشــکال مختلــف از 
ــا  ــن تجــارت ب ــت هــای لجســتیکی و همچنی ــه حمای ــه ارائ جمل
ــر »نقــض حاکمیــت  تکفیریهــا، سیاســت دیگــری کــه مبتنــی ب
ملــی« کشورهاســت را نیــز دــر دســتور کار خــود قــرار داده اســت. 
ورود متجاوزانــه نظامیــان ارتــش ترکیــه بــه نزدیکــی »موصــل« 
دــر اســتان نینــوا عــراق بــه بهانــه آمــوزش نیروهــای ُکــرد بــرای 
ــکارا  ــت آن ــد دول ــه ای از سیاســت جدی ــا نمون ــا تکفیریه ــارزه ب مب

ــود. ــوب می ش محس
البتــه دــر زمینــه سیاســت هــای جنــگ افروزانــه دولــت آنــکارا در 
ــه ای را مقصــر  ــه طــور کامــل مقامــات ترکی ــوان ب ــه نمی ت منطق
دانســت، چراکــه ســکوت نهادهــای بیــن المللــی و دــر رأس آنهــا 
ــر  ــی د ــه جهان ــن جامع ــل و همچنی ــت ســازمان مل شــورای امنی
ــبزی  ــراغ س ــع چ ــر واق ــه د ــه ک ــات تجاوزکاران ــن اقدام ــال ای قب
ــا  ــه ای محســوب می شــود، موجــب شــده ت ــات ترکی ــرای مقام ب
دولــت آنــکارا خــود را دــر یــک حاشــیه امــن ببینــد و بــا اطمینــان 

کامــل از مصونیتــی کــه از آن برخوردــار اســت 
ــه  ــای خصمان ــت ه ــازی سیاس ــه س ــه پیاد ب

ــازد. خویــش بپرد
ــه حمایــت  ــوط ب دــر حــال حاضــر اســناد مرب
ــت  ــکارا از تروریس ــت آن ــترده دول ــای گس ه
هــای تکفیــری داعــش بــه ویــژه دــر ســوریه 
ـ اعــم از لجســتیکی و غیــر لجســتیکیـ  آنقدر 
زیــاد شــده اســت کــه حتــی مقامــات ترکیه ای 
ــاع از  ــای دف ــه ج ــد ب ــی دهن ــح م ــز ترجی نی
خــودـ  کــه بــه خوبــی واقــف بــه بــی نتیجــه 
ــر  ــکوت را د ــت س ــتندـ  سیاس ــن آن هس بود
ــی  ــل ویدیوی ــا فای ــد. تاکــون ده ه پیــش گیرن
ــر  ــه منتش ــا ترکی ــش ب ــت داع ــارت نف از تج
شــده کــه نشــان مــی دهــد تانکرهــای حامــل 
نفــت دــر مناطــق تحــت ســیطره داعــش دــر 
ــه دــر حــال حرکــت  ــه ســمت ترکی ســوریه ب

هســتند.
ــار  ــا انتش ــتر ب ــز پیش ــیه نی ــاع روس ــن، وزارت دف ــر ای ــالوه ب ع
تصاویــری از حمــالت هوایــی جنگندــه هــای روســی بــه 
تانکرهــای حامــل نفــت تکفیریهــای داعــش کــه دــر حــال انتقال 
بــه ســوریه هســتند، بارهــا بــه صــورت مســتند از مقامــات ترکیــه 
ــا آنهــا کــه تضمیــن  بــه دلیــل حمایــت از تکفیریهــا و تجــارت ب
ــاد  ــدت انتق ــه ش ــود، ب ــی ش ــوب م ــان محس ــه بقای یش کنند
کردــه اســت. عــالوه بــر ایــن، مقامــات ترکیــه نــه تنهــا هیچگونه 
مراقبتــی از مرزهــای خــود بــرای جلوگیــری ورود تروریســت ها به 
ســوریه انجــام نمــی دهنــد، بلکــه دــر مــوارد بســیاری نیز خــود به 
اعــزام تروریســت هــا بــه خــاک ایــن کشــور مبادــرت مــی کننــد.
بـر همین اسـاس، پر واضح اسـت کـه ورود متجاوزانـه 700 نظامی 
ترکیـه ای بـه خـاک سـوریه از طریـق شـمال اسـتان حلـب نیز به 
منظـور حمایت از تروریسـت هـای تکفیـری و تقویت آنهـا صورت 
گرفتـه اسـت. دـر شـرایطی کـه روسـیه نیروهـای خـود را بـرای 
حمایـت از راهـکار سیاسـی جهـت حـل و فصل بحـران سـوریه از 
این کشـور بیرون کشـیده اسـت، ورود نظامیان ترکیـه ای به خاک 

سـوریه هیـچ توجیهـی نمی تواند داشـته باشـد.
آنــکارا کــه تــا پیــش از ایــن، اقدــام نظامــی روســیه علیــه تکفیریها 
دــر ســوریه را عامــل عدــم تحقــق راه حــل سیاســی بــرای بحران 
ایــن کشــور قلمدــاد کردــه و بــی وقفــه بــر روس هــا مــی تاخــت، 
ــع  ــن ناف ــف تأمی ــا هد ــه و ب ــی متجاوزان ــر اقدام ــود د ــروز خ ام

ــه خــاک  ــه اســت، ب خویــش کــه دــر حمایــت از تروریســم نهفت
ســوریه تجــاوز کردــه اســت.

ترکیــه طــی پنــج ســالی کــه از بحــران ســوریه می گــذرد همــواره 
ــل سیاســی  ــق راه ح ــه تحق ــی ب ــچ اعتقاد ــه هی ــه ک ــت کرد ثاب
بــرای بــرون رفــت از بحــران ایــن کشــور ندــارد. اقدامــات دولــت 
آنــکارا دــر تجاوزهــای متعدــد نظامــی بــه خــاک ســوریه از یــک 
ــرات  ــف مذاک ــوار مختل ــر اد ســو و کارشــکنی هــای گســترده د
صلــح از ســوی دیگــر بــه تنهایــی گویــای ایــن حقیقت اســت. در 
ــای  ــه بق ــون منجــر ب ــه تاکن ــن سیاســت های خصمان ــع همی واق
تروریســت هــای تکفیــری شــده اســت، زیــرا آنها بــه خودــی خود 
از قدرتــی برخوردــار نبودــه و ابــزار قدــرت خــود را از حامیانشــان از 

جملــه ترکیــه دریافــت مــی کننــد.
ــه  ــه ای ب ــان ترکی ــه شــد، ورود نظامی ــر اســاس آنچــه کــه گفت ب
خــاک ســوریه تنهــا حلقــه ای از زنجیــره سیاســت »نظامــی گری« 
ترکیــه دــر قبــال ســوریه تلقــی مــی شــود. آنــکارا دــر صدد اســت 
تــا بــه هــر نحــوی کــه شــده صفــوف ازهــم پاشــیده تکفیریهــا در 
حلــب را تقویــت کردــه و مانــع شکســت نهایــی آنهــا دــر مقابــل 
ارتــش ســوریه شــود. مقامــات دولــت ترکیــه بــه خوبــی مــی دانند 
کــه بــا تســلط کامــل ارتــش ســوریه بــر اســتان اســتراتژیک حلب، 
شــمارش معکــوس بــرای نابودــی تروریســت هــای تکفیــری آغاز 
خواهــد شــد و بدیــن ترتیــب زحمــات چندیــن و چنــد ســاله »رجب 
ــر کشــیدن بشــار اســد و فراهــم  ــه زی ــرای ب ــب اردوغــان« ب طی
آوردــن زمینــه جهــت احیــای امپراطــوری 

عثمانــی بــر بــاد خواهــد رفــت.
هـم اکنـون وضعیـت میدانی دـر اسـتان حلب 
و دـر جبهـه هـای مختلف این اسـتان به سـود 
ارتـش سـوریه و نیروهـای مقاومـت مردمـی 
پیـش مـی رود و این درسـت همان مسـأله ای 
اسـت که موجبات نگرانـی حامیان تروریسـم و 
دـر رأس آنهـا ترکیـه را فراهـم آورده اسـت. از 
سـوی دیگر، انتخابات پارلمانی اخیر در سـوریه 
و اقبـال مردمـی گسـترده بـه آن و دـر نهایت 
پیـروزی حـزب بشـار اسـد دـر ایـن انتخابـات، 
حامـل پیام هـای متعددـی بـرای دولـت آنـکارا 
بـود کـه از جملـه مهمتریـن آنهـا برخوردـاری 
بشـار اسـد از پایگاه مردمی گسـترده محسوب 

شـود. می 
ــت  ــات دول ــه مقام ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ب

متجاوزان ترک در ایستگاه حلب؛ تقویت صفوف تکفیریها در دستور کار
رامین حسین آبادیان
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اروپـــــــا

ترکیــه پیــام مردــم ســوریه دــر انتخابــات پارلمانــی اخیــر را 
دریافــت کردــه و بــه خوبــی بــه ایــن واقعیــت پــی برده انــد 
کــه ســرنگونی دولــت قانونــی ســوریه دیگر بــا سیاســت قرار 
دادــن مردــم دــر مقابــل آن محقــق نخواهــد شــد. بــه همین 
دلیــل خــود بــه صــورت مســتقیم وارد میدــان شــده تــا از یک 
ســو بــاری از روی دــوش تروریســت هــای تکفیری برداشــته 
و دــر راســتای تقویــت روحیــه آنهــا تــالش کننــد و از ســوی 
دیگــر اوضــاع میدانــی دــر حلــب را بــرای اتخــاذ تصمیمــات 

آیندــه خــود از نزدیــک رصــد کردــه و از آن آگاهــی یابنــد.
ــل و  ــه حائ ــاد منطق ــال ایج ــه دنب ــش ب ــالها پی ــه از س ترکی
منطقــه پــرواز ممنــوع دــر ســوریه بودــه کــه ایــاالت متحدــه 
آمریــکا همــواره دــر مناســبت هــای مختلــف، مخالفــت خــود 
ــل  ــن دلی ــه همی ــت. ب ــه اس ــالم کرد ــرح را اع ــن ط ــا ای ب
آنــکارا طــرح تجــاوز نظامــی مســتقیم بــه خــاک ســوریه را به 
عنــوان جایگزینــی بــرای طــرح هــای پیشــین خــود کــه مورد 
مخالفــت اربابانــش واقــع شــده اســت، درنظــر گرفتــه اســت.
ــاک  ــه خ ــه ب ــش ترکی ــی ارت ــاوز نظام ــر، تج ــوی دیگ از س
ســوریه و نقــض آشــکار حاکمیــت ملــی ایــن کشــور آن هــم 
دــر آســتانه مــاه مبــارک رمضــان بســیار قابــل تأمــل اســت. 
دــر شــرایطی کــه »اســتفان دــی میســتورا« فرســتاده ویــژه 
ســازمان ملــل دــر امــور ســوریه تــالش مــی کــرد بــا ایجــاد 
همگرایــی میــان طــرف هــای درگیــر دــر ســوریه، حداقل در 
برخــی مناطــق دــر طــول مــاه مبــارک رمضــان آتــش بــس 
ــه ای  ــام خصمان ــن اقد ــه چنی ــه دســت ب ــرار شــود، ترکی برق
ــاه  ــر م ــس د ــش ب ــراری آت ــرای برق ــا ب ــک امیده ــا اند زد ت
مبــارک رمضــان را هــم از بیــن ببــرد؛ آتــش بســی کــه مــی 

ــرای حصــول توافــق سیاســی باشــد. توانســت مقدمــه ای ب
»دـی میسـتورا« نمایندـه ویژه سـازمان ملـل در امور سـوریه 
پیشـتر گفته بـود: »از سـرگیری مذاکرات صلح سـوریه نیازمند 
بهبـود وضعیت میدانـی، ثبـات، توقـف درگیری هـا و تحویل 
کمک های انسـان دوسـتانه اسـت«. بر اسـاس آنچـه که این 
مقـام سـازمان ملـل گفتـه اسـت، بـا تجـاوز نظامـی ترکیه به 
سـوریه که بدون شـک تشـدید بیـش از پیـش اوضـاع امنیتی 
را بـه دنبـال خواهد داشـت، نمـی توان امیدـی به آغـاز مجدد 
مذاکـرات صلـح کـه چشـم میلیون هـا سـوری بـه آن دوخته 

شـده اسـت، داشت.
دــر واقــع، متجــاوزان ترکیــه ای بــا ورود غیرقانونــی بــه خاک 
ــن نشــان را  ــر چندی ــک تی ــا ی ــا ب ــد ت ــالش کردن ــوریه ت س

هدــف قــرار دهنــد؛
ــرای ازســرگیری  اول اینکــه حتــی االمــکان تمامــی راه هــا ب

مذاکــرات صلــح ســوریه را مســدود ســازند.
دــوم اینکــه تمامــی امیدهــا بــرای برقــراری آتــش بــس دــر 

ســوریه طــی مــاه مبــارک رمضــان را از بیــن ببرنــد.
ــیده  ــم پاش ــوف ازه ــت صف ــیر تقوی ــر مس ــه د ــوم اینک و س
تکفیریهــا دــر اســتان حلــب حرکــت کردــه و روحیه آن هــا را 

نیــز افزایــش دهنــد.
دـر این میـان همانگونه که پیشـتر نیز به آن اشـاره شـد، نکته 
قابـل تأمل دیگـری نیز وجود دارد و آن سیاسـت هـای دوگانه 
آمریـکا و غـرب در قبال تحوالت منطقه اسـت. سـؤالی که در 
حـال حاضر در نـزد افکار عمومـی منطقه و جهـان پیش آمده 
این اسـت کـه چگونـه از دیدگاه آمریـکا و غرب، اقدـام نظامی 
روسـیه در سـوریه موجب تشدید بحران این کشـور و گسترش 
تروریسـم بـود و اکنون اقدـام سراسـر متجاوزانه ترکیـه از نگاه 
آنهـا منجر به تشـدید بحران و ریشـه دواندن تروریسـت ها در 

سـوریه نمی شود؟
ممکــن اســت دــر آیندــه مواضعــی از ســوی ایــاالت متحدــه 
آمریــکا و غــرب دــر خصــوص اقدــام اخیر ترکیــه اتخاذ شــود 
ــا  ــام باشــد، ام ــن اقد ــت تلویحــی ای ــه متضمــن محکومی ک
واقعیــت ایــن اســت کــه آمریــکا و غــرب بــه ترکیــه به چشــم 
یکــی از متحدــان اصلــی خــود مــی نگرنــد و هیچــگاه اقدامی 

علیــه آن صــورت نخواهنــد دــاد.

ــه  ــی و ب ــای جنوب ــر مرزه ــارت ب ــف نظ ــا هد ــارد ب ــد د ــو قص نات
بهانــه خطــری کــه از شــمال آفریقــا و از ســوی گــروه هایــی ماننــد 
ــن  ــر ای ــود را د ــای خ ــد، پهپاده ــی کن ــد م ــا را تهدی داعــش، اروپ

ــرواز دــرآورد. ــه پ ــه ب منطق
ناتو در سـال هـای اخیر با چالش هـای امنیتـی روبه افزایشـی روبرو 
بودـه اسـت. ایـن ائتـالف از زمـان پایـان جنـگ سـرد تالش هـای 
دفاعی قابل مالحظه ای داشـته و در همین راسـتا بـه تقویت حضور 
خـود در اروپـای شـرقی از یـک طـرف و برنامه ریزی بـرای افزایش 
ایـن حضـور از طـرف دیگر پرداخـت. قرار اسـت در نشسـت ناتو در 
ورشـو در ماه ژوئـن تصمیم هایـی در همین راسـتا گرفته شـود. این 
نشسـت گامـی مهم دـر فرآیند انطبـاق ناتو بـا بافت ژئواسـتراتژیک 

جدید خواهـد بود.
پیمــان آتالنتیــک شــمالی )ناتــو( دــر ســال 1949 میالدــی پــس از 
جنــگ جهانــی دــوم با هدــف دفــاع جمعــی در واشــنگتن تاســیس 
ــود، امــا پــس  و راه اندــازی شــد، نخســتین مقــر آن دــر فرانســه ب
ــیطره  ــه س ــراض ب ــر اعت ــال 1966 د ــوگل س ــرال د ــه ژن از آن ک
آمریــکا بــر ایــن ســازمان از فرماندهــي نظامــي ناتــو خــارج شــد بــه 
مقــر کنونــی آن یعنــی بروکســل منتقــل شــد. ایــن نهــاد دــر حــال 
ــا را دــر خــود جــای  ــکای شــمالی و اروپ حاضــر ۲۸ کشــور از آمری
دادــه اســت. اعضای ناتــو عبارتنــد از: اســپانیا، اســتونی، اســلوواکی، 
ــک،  ــکا، بلژی ــان، آمری ــلند، آلم ــا، ایس ــس، ایتالی ــلوونی، انگلی اس
بلغارســتان، پرتغــال، ترکیــه، جمهــوری چــک، آلبانــی ، دانمــارک، 
رومانــی، فرانســه، کانادــا، لتونــی، لوکزامبــورگ، لهســتان، لیتوانــی، 

مجارســتان، نــروژ، هلنــد و یونــان. 
ــان  ــه 9 پیم ــاس ماد ــر اس ــی ب ــن نهاد ــیس چنی ــف از تاس هد
ــکل از  ــز متش ــاختار متمرک ــک س ــاد ی ــمالی ایج ــک ش آتالنتی

ــود. ــده ب ــن ش ــی تبیی ــی و مدن ــای نظام نهاده
یکــی از اهدــاف تاســیس ناتــو مقابلــه بــا تهدیدــات نظامی شــوروی 
ســابق و پیمــان ورشــو اعــالم شــده بــود بــه همیــن منظــور نیــز 
ــی  ــی نظام ــل فرمانده ــتم کام ــک سیس ــازمان ی ــن س ــرای ای ب
بــرای جنــگ هــای احتمالــی دــر نظــر گرفتــه شــد. ایــن سیســتم 
فرماندهــی از رؤســای ســتادهای ارتــش کشــورهای عضــو و ســه 
ــوس  ــی اقیان ــی، فرمانده ــی اروپای ــامل فرمانده ــرفرماندهی ش س

ــس اســت. ــس و فرماندهــی انگلی اطل
ناتـو از زمان تاسـیس تـا کنون دـر هر بازه زمانی بسـته بـه موقعیت 
و رویدادهـای جامعه بین المللـی اهدافی را در نظر گرفتـه و با توافق 
اعضـا آنهـا را اجرایی کرده اسـت. در حـال حاضر ناتو داعیـه مقابله 
با تروریسـم را دـارد و در این راسـتا عالوه بر برگزاری نشسـت های 
مختلـف، برنامـه هایی نیـز ارائـه داده اسـت. اعضـای این نهـاد در 
یکـی از آخریـن نشسـت های خـود بـا گسـترش ماموریـت نیروی 
دریایـی بـرای مقابله بـا قاچاقچیان انسـان کـه مهاجـران خارجی را 
از شـمال آفریقـا و خاورمیانه به کشـورهای اروپایی قاچـاق می کنند، 

موافقـت کردند.
صاحبنظـران سیاسـی دـر همین رابطـه معتقدند کـه این اقدـام ناتو 
مـی تواند یک گام به سـوی کمک بـه برقراری ثبات در لیبی باشـد. 
افزایـش گشـت های سـاحلی ناتو دـر منطقه تاثیـر زیادی بـر مقابله 
بـا افزایش حضور داعـش در لیبی خواهد داشـت. البتـه الزم به ذکر 
اسـت کـه این اقدـام ناتـو نیاز بـه تصویـب شـورای امنیت سـازمان 

ملل دـارد.
ایــن دــر حالی اســت کــه »ینــس اســتولتنبرگ« دبیــر کل ناتــو در 
ایــن بــاره گفتــه اســت: مــا موافقــت کردیــم کــه ناتــو مــی توانــد 
اقدامــات بیشــتری دــر دریــای مدیترانــه انجــام دهــد. حــال چرایی 
اهمیــت مدیترانــه بــرای ناتــو بیــش از هــر چیــز دیگــری به چشــم 
مــی خــورد. از ســوی دیگــر روســیه همــواره یکــی از دغدغــه هــای 
ــی  ــو ادعای ــر نات ــر ظاه ــد د ــد. هــر چن ــی آی ــو بشــمار م مهــم نات

بــرای مقابلــه بــا روســیه ندــارد، امــا پیشــبرد برنامــه هایــش چیــز 
دیگــری را نشــان مــی دهــد.

ســازمان پیمــان آتالنتیــک شــمالی قصــد دــارد بــه عنــوان اقدامــی 
نظارتــی دــر مرزهــای جنوبــی حــوزه خــود بــه بهانــه خطــری کــه 
ــد داعــش،  ــا و از ســوی گــروه هــای افراطــی مانن از شــمال آفریق
اروپــا را تهدیــد مــی کنــد بــه اســتقرار پهپادهــای خــود دــر منطقــه 

مدیترانــه بپردــازد.
ناتــو و متحدانــش حــوزه دریــای مدیترانــه را بــرای نمایــش قدــرت 
ــیه  ــی روس ــور نظام ــی از حض ــات ناش ــا تهدید ــان ب ــود، همزم خ
ــن  ــر همی ــد. د ــه ان ــوریه، انتخــاب کرد ــه س ــک ب ــه بالتی از منطق
راســتا هواپیماهــای ناتــو بــه مناســبت مراســم آغــاز رزمایــش دــر 
پایــگاه هوایــی واقــع دــر جنــوب ایتالیــا کــه دــر آن ســران سیاســی 
و فرماندهــان نظامــی ناتــو حضــور داشــتند، پــرواز کردنــد. تجدیــد 
فعالیــت نظامــی روســیه بــه عنــوان موضــع اصلــی نگرانــی باعــث 
شــد ناتــو ایــن رزمایش را بــا نمایــش بزرگتریــن ســطح از تجهیزات 

نوینــش آغــاز کنــد.
دبیــرکل ناتــو معتقــد اســت که بــی ثباتــی و خطراتــی که از ســمت 
جنــوب مــی آید، بســیار نزدیــک بــه مرزهــای کشــورهای همپیمان 
ناتــو اســت و به همیــن دلیــل، متحدــان بایــد خــود را بــا آن انطباق 
دهنــد و یــک ســری اقدامــات را کــه چنــد ســال پیــش، هیــچ کس 

تصــورش را نداشــت، انجــام دهند.
اقدامــات ناتــو شــامل اســتقرار یک یــگان متشــکل از چندیــن پهباد 
ــرا  ــا اســت، زی ــر سیســیل ایتالی ــع د ــیگونال« واق ــگاه »س ــر پای د
نظــارت بــرای حفــظ کشــورهای متحــد جنوبــی، اقدامــی کلیدــی 
اســت. خطراتــی از ســمت کشــورهای جنــوب، اروپــا را تهدیــد مــی 
کنــد، امــا بیشــتر مهاجرانــی کــه از ایــن مســیر اســتفاده مــی کننــد 
ــا  ــه و شــمال آفریق ــراق، ســوریه، خاورمیان از ســوی افغانســتان، ع

گســیل مــی شــوند.
ــه  ــش مســکو ب ــاره واکن ــی درب ــر اعــالم موضع ــو د ــر کل نات دبی
اســتقرار تجهیــزات دفــاع موشــکی جدیــد ناتــو دــر رومانــی گفــت: 
ــه  ــچ وج ــه هی ــه و ب ــیه نبود ــا روس ــی ب ــال رویاروی ــه دنب ــا ب م
ــک مســابقه  ــد و ی ــگ ســرد جدی ــک جن ــا ی ــد نیســتیم ت عالقمن
ــم  ــام می دهی ــا انج ــه م ــود. کاری ک ــاز ش ــد آغ ــلیحاتی جدی تس
ــا چیــزی اســت کــه  دفاعــی بودــه و کامــال متناســب و مطابــق ب
ــری  ــدید درگی ــد از تش ــد، بای ــب ش ــن مرتک ــر اوکرای ــیه د روس

ــرد. ــاب ک اجتن
ایــن مقــام ارشــد ناتــو معتقــد اســت کــه ائتــالف ناتــو یــک رویکرد 
دوگانــه دــر قبال روســیه دــارد کــه همزمــان قدرتمنــد و قابل پیش 
بینــی اســت. دــر همین راســتا نیــز ناتــو درصدــد گفتگــو با روســیه 

بودــه و خواهــان برگــزاری یک نشســت سیاســی اســت.
ــان  ــمگیر پناهجوی ــش چش ــوریه و افزای ــاع س ــه اوض ــه ب ــا توج ب
ــا  و آوارگان از ایــن کشــور و همچنیــن عــراق، ناتــو و اتحادیــه اروپ
بــه عنــوان دــو ارگان بیــن المللــی بــا شــدیدترین بحــران پــس از 
ــد. آمارهــا نشــان مــی دهــد  ــرو شــده ان ــی دــوم روب جنــگ جهان
تنهــا دــر ســال گذشــته میالدــی بالــغ بــر یــک میلیــون پناهجــو 
ــن امــر پیمــان شــنگن را  ــد و همی ــی شــده ان وارد مرزهــای اروپای

ــه اســت. ــر ســوال برد زی

بزرگترین چالش اروپا پس از دوران جنگ 
سرد/»مدیترانه« حوزه جدید ناتو

شقایق المع زاده
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رســانه آســیا تایمــز بــا ریشــه یابــی حمــالت ائتالف ســعودی 
ــوریه  ــته س ــای گذش ــال ه ــای س ــری ه ــن و درگی ــه یم ب
ــه،  ــترک ترکی ــالش مش ــا را ت ــری ه ــن درگی ــت ای ماهی
ــرژی کلیدــی  ــرل مســیرهای ان ــرای کنت عربســتان و قطــر ب

ــرد ــوان ک ــه عن منطق
آســیا تایمــز دــر مطلبــی بــا اشــاره بــه جنــگ یمــن و تاثیرات 
آن بــر رژیــم ســعودی آوردــه اســت: ادامــه جنــگ دــر یمــن 
از ســوی عربســتان ســعودی کــه موجــب ریختــه شــدن خون 
ــت  ــده اس ــی ش ــی زیاد ــع مال ــرف مناب ــی و ص ــای زیاد ه
ــان« اســت.  ــتراتژی پنه ــیه ای اصطــالح »اس ــق حاش تصدی
ــت  ــر پش ــد د ــتان را بای ــای عربس ــت ه ــن سیاس ــق ای حقای
ــن کشــور  ــه ای ای ــود سیاســت هــای خاورمیان آبهــای گل آل

ــد. دی
ــور  ــر ام ــد د ــه هلن ــاور وزارت خارج ــگا« مش ــوک بورین »ج
یمــن دــر ژوئــن ســال ۲015 بــا انتشــار مقالــه ای بــه تشــریح 
منافــع عربســتان دــر ایجــاد یــک خــط لولــه نفــت از طریــق 
خــاک یمــن پرداخــت کــه بیانگــر اهمیــت ژئوپلتیــک انــرژی 
بــرای عربســتان دــر ورای بمبــاران هــای یمــن توســط ایــن 

کشــور مــی پردــازد.
دــر ایــن مقالــه تحــت عنــوان »تفرقــه بندــاز، حکومــت کــن: 
عربســتان ســعودی، نفــت و یمــن«، بورینــگا بــه ایــن نکتــه 
اشــاره مــی کنــد که ســعودی هــا از بیــم بســته شــدن احتمالی 
تنگــه هرمــز از ســوی ایــران دــر تــالش بودــه انــد تــا یــک 
خــط لولــه نفــت از طریــق خــاک یمــن ایجــاد کننــد تــا بتواند 
موجبــات دسترســی ریــاض بــه خلیــج عدــن و اقیانــوس هند 

بــرای دســتیابی بــه بازارهــای انــرژی آســیا را فراهــم کنــد.
ــایت  ــده توســط س ــناد منتشــر ش ــزارش، اس ــن گ ــر ای ــا ب بن
افشــاگر ویکــی لیکــس  تمایــل ســعودی ها بــرای ایجــاد یک 
خــط لولــه نفــت از طریــق اســتان حضرمــوت بــه بندــری دــر 
خلیــج عدــن را تاییــد مــی کنــد، خــط لولــه ای کــه مالکیــت 

کامــل، عملیــات و محافظــت آن دــر اختیــار ریــاض باشــد.

دــر ادامــه ایــن گــزارش آمدــه اســت، امضــای توافــق نامــه 
خــط لولــه گاز بیــن ایــران و عمــان دــر ســال ۲014 موجــب 
افزایــش بــی اعتمادــی ســعودی ها بــه مســقط شــد و جذابیت 
ایجــاد خــط لولــه نفــت از طریــق حضرمــوت را برای ســعودی 
هــا افزایــش دــاد بطوریکــه وقتــی کــه دــر ســال ۲015 حوثی 
ها دــر یمــن قدــرت را دــر دســت گرفتنــد بالفاصله ســعودی 

هــا شــروع بــه بمبــاران یمــن کردنــد.
دــر حــال حاضــر حضرمــوت یکــی از آن معدــود بخــش های 
یمــن اســت کــه ائتــالف ســعودی حملــه ای بــه آنجا نداشــته 
و تحــت کنتــرل القاعدــه شــاخه شــبه جزیــره عربســتان مــی 
باشــد کــه از حمایــت هــای تســلیحاتی و مالــی ســعودی هــا 

برخوردــار اســت.

آســیا تایمــز مــی نویســد: »مایــکل هورتــون« تحلیلگــر بنیاد 
جیمــز اســتون، القاعدــه شــبه جزیــره عربســتان را نیروهــای 
نیابتــی خوبــی بــرای عربســتان مــی دانــد کــه تامیــن کنندــه 
ــج  ــیه خلی ــای حاش ــین ه ــیخ نش ــا و ش ــعودی ه ــع س مناف
فــارس اســت و مــی تــوان رد پــای ایــن گــروه را دــر قالــب 
جبهــه النصــره دــر ســوریه دــر جنــگ بــا دولــت بشــار اســد 

هــم دیــد.
ــرت  ــن را قد ــای یم ــاران ه ــال بمب ــه یکس ــنده نتیج نویس
ــال  ــر ح ــه د ــد ک ــی دان ــن کشــور م ــر ای ــه د ــری القاعد گی
ایجــاد امــارت حضرمــوت بــه نفــع عربســتان هســتند ، همانند 
تقویــت النصــره دــر شــمال ســوریه کــه دــر تالشــند امــارت 
اســالمی نیــز دــر ایــن منطقــه بوجــود آورنــد، منطقــه ای کــه 
ــت  ــه نف ــط لول ــر آن خ ــد د ــه مایلن ــتان و ترکی ــر، عربس قط
ــازار  ــه ب ــه ب ــق خــاک ترکی ــت از طری ــا نف تاســیس بشــود ت

ــا برســد. جــذاب اروپ
راب تیلــور دــر مطلبــی دــر ژورنــال نیروهــای مســلح جنــگ 
جــاری دــر ســوریه را دــر حقیقــت »جنــگ خــط لولــه هــای 
انــرژی« و جنــگ تــالش بــرای کنتــرل منابــع تامیــن انــرژی 
ــرای  ــه ب ــر و ترکی ــتان، قط ــه عربس ــد ک ــی کن ــی م معرف
دســتیابی بــه ایــن هدــف نیازمنــد حــذف بشــار اســد از قدرت 
دــر ســوریه هســتند تــا بتواننــد خــط لولــه مــد نظــر خــود را از 

طریــق خــاک ترکیــه احدــاث کننــد.
ــذرد  ــی گ ــب م ــن ســه کشــور از حل ــد نظــر ای ــه م خــط لول
همــان منطقــه ای کــه ترکیــه بــر ایجــاد منطقــه حایل پــرواز 
ممنــوع دــر ســالهای گذشــته اصــرار داشــته اســت تــا بتوانــد 
ــی و  ــگان آمریکای ــات دهند ــه مالی ــا هزین ــود را ب ــاف خ اهد

قدــرت نظامــی آمریــکا تحقــق ببخشــد.
دــر ایــن گــزارش تــالش هــای ترکیــه بــرای تقویــت تــوان 
ــط  ــر و گســترش رواب ــاو هواپیماب ــا ســاخت ن نظامــی خــود ب
نظامــی ایــن کشــور بــا ســودان، ســومالی، قطــر، گرجســتان 
ــن  ــای ای ــالش ه ــتای ت ــر راس ــان د ــوری آذربایج و جمه
کشــور بــرای دســتیابی بــه کریدورهــای کلیدــی انــرژی دــر 
ــده  ــی ش ــاز معرف ــه قفق ــا و منطق ــاخ آفریق ــف ش خاورمیانه

ــت. اس
آســیا تایمــز دــر پایان نوشــت: ســه کشــور ترکیــه ، عربســتان 
ــرژی  ــع ان ــی و مناب ــرت مال ــا قد ــا ب ــد ت ــد دارن ــر قص و قط
ریــاض و قطــر و تــوان نظامــی ترکیــه کــه نشــات گرفتــه از 
ناتــو اســت تحــوالت منطقــه را بــه نفــع خــود پیــش برنــد.

آسیا تایمز تحلیل کرد؛

جنگ سوریه و یمن»جنگ خط لوله های نفت«/ 
همکاری ترکیه، عربستان و قطر
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اسالوی ژیژک:

»ترامپ« نماد جوکهای 
زشت نژادپرستانه است/ 

گمراهی اروپا
»اسالوی ژیژک«، ضمن انتقاد شدید از اتحادیه اروپا 

دفاع از این اتحادیه را مایه تنفر خواند.
جنجالی  فالسفه  و  اندیشمندان  از  ژیژک«  »اسالوی 
معاصر است که به دلیل بسیاری از نظرات متفاوتش 
فکری  لحاظ طیف  به  است. وی  یافته  شهرتی جهانی 
در زمره لیبرال های چپ گرا قرار داشته و از منتقدین 

سرمایه داری نیز به شمار می رود.
»سرژیو کانتون«، در مورد اثر اخیر وی که درباره موضوع 
پناهندگان، ترور، همسایگی در اتحادیه اروپا و دیگر 
مسائل روز انجام داده، با وی به گفتگو نشسته که مشروح 
آن در یورو نیوز منتشر شده است. در ادامه، این مصاحبه 

را می خوانیم:

ــل  ــی از دالی ــدن یک ــی ش ــما، جهان ــده ش ــه عقی || ب
ــرا؟ ــت. چ ــرت اس ــی مهاج ــل فعل ــاد معض ایج

من فکر می کنم روی دیگر جهانی شـدن، کشـیده شـدن دیوارهای 
نامرئی اسـت. حتـی اینجا در اسـلوونی، ما هـم کارگر بیـکار داریم و 
هـم کارگر فصلی که ثبات شـغلی ندـارد. جایی مـی خواندم که نیمی 
از کارگران مشـغول در مشـاغل ناپایدار و فصلی هسـتند. شـما شاهد 
وجود کشـورهای از هم پاشیده شـده هسـتید. به جز اینها، بسیاری از 

)انسـانها( دـر زاغه ها زندگـی می کنند.  
ــاب  ــه حس ــاده ب ــی س ــالف طبقات ــک اخت ــر ی ــن دیگ ــس ای پ
ــی  ــن آنهای ــت بی ــم اس ــیار مبه ــز بس ــک تمای ــن ی ــد. ای ــی آی نم
کــه از حقــوق انســانی حداقلــی، حقــوق شــهروندی و امثــال اینهــا 
برخوردارنــد بــا کســانی کــه هیــچ یــک از اینهــا را ندارنــد. مــا بــرای 
اجرایــی شــدن تصمیمــات بیــن المللــی نیــاز بــه وجــود چنــد قدرت 
چنــد ملیتــی داریــم. محیــط زیســت نمــی توانــد نجــات پیدــا کنــد. 
مهاجــرت هــا نمــی تواننــد بدــون ایــن مکانیســم هــا نجــات یابــد.

|| اتحادیــه اروپــا بایــد بــا ایــن مشــکات چنــد ملیتی 
کنــار بیایــد. امــا ایــن کار را نکــرده. آنهــا نمــی تواننــد 

ایــن کار را انجــام دهنــد.
بلــه. مصیبــت اتحادیــه اروپــا همیــن اســت. اروپــا نمــی دانــد چــه 
مــی خواهــد. مــا امــروز دــر حقیقــت دــو اروپــا داریــم. یــک اروپــا، 
ــر  ــه ه ــد ب ــی خواه ــه م ــک اســت ک ــن بروکســل تکنوکراتی همی
ــه ای  ــا اید ــد. ام ــی باش ــای جهان ــده، بخشــی از بازاره ــی ش طریق

ــارد. ــن کار ند ــرای انجــام ای ب
از ســوی دیگــر مــا اروپــای پوپولیســت ضــد مهاجــر را داریــم. مــن 
ــا  فکــر مــی کنــم، ایــن )شــاخه دــوم( تهدیدــی واقعــی بــرای اروپ
بــه حســاب مــی آیــد. تــرس مــن واقعــا از حملــه گروهــی نیســت 
و معتقدــم یــک جــوری مــی تــوان بــا آن کنــار آمــد. تــرس مــن از 
آنهایــی اســت کــه امــروز از اروپــا دفــاع مــی کننــد. آیــا ایــن اروپایی 
کــه مثــال »لوپــن« و امثــال او دــر هــرم قدــرت فرانســه قــرار دارند، 
همــان اروپایــی خواهــد بــود کــه همــه مــا مــی شناســیم؟ مــن باید 
بــه ایــن اروپــا امیدــوار باشــم و آن را دوســت داشــته باشــم؟ اروپــا 
ــت  ــود، امنی ــه خ ــی خواهان ــای آزاد ــی ارزش ه ــای برخ ــروز پ ام
ــد  ــود خواه ــای خ ــد اینه ــان و مانن ــوق زن ــری، حق ــی، براب اجتماع

ایســتاد.

|| چــرا طبقــه کارگــر و حتــی متوســط ضعیــف شــده 
غربــی بــه درگیــری هــای مربــوط بــه پذیــرش تــوده 

هــای فقیــر از قــاره هــای دیگــر دامــن مــی زننــد؟
ســوال بســیار مهمــی پرســیدید. همــان ســوالی کــه بســیاری از چپ 
گرایــان از پرســیدن آن اجتنــاب مــی کننــد. چــون مردــم عادــی از 
مهاجریــن متنفــر هســتند و دــر ایــن نقطــه بــا یکدیگــر مشــترک 
هســتند. اگــر اروپــا کامــال درهــای خــود را بــه روی مهاجریــن بــاز 
کنــد، ایــن ســرمایه دــاران نیســتند کــه ضــرر خواهنــد کــرد. بلکــه 
ــه  مردــم عادــی هســتند کــه فرصــت شــغلی و حقــوق کمتــری ب
ــات دیگــر از ایــن قبیــل متوجــه  ــد و خیلــی ضرب دســت مــی آورن

آنهــا خواهــد شــد. 
پـس تنهـا راهی کـه بـه ذهنم می رسـد ایـن اسـت که همـه قبول 
کنیـم که در یـک منازعه مشـترک قـرار داریـم. مشـکل تنها بحث 
بشردوسـتی یـا اینکه مـا مهاجرین را قبـول می کنیم یا خیر نیسـت. 
مسـاله وجـود یـک دیوانگـی کامال مشـخص دـر اروپـا ماننـد عدم 
پذیـرش دولـت رفـاه و مانند آن اسـت. چیـزی کـه مردم را دـر اروپا 
آزار مـی دهـد بـا آنچـه بـرای آنهـا مزاحمـت ایجـاد می کنـد هر دو 
بخشـی از یک مشـکل یکسـان اسـت و آن عدم تـوازن در سـرمایه 

دـاری جهانی اسـت.
ــم  ــی کنی ــا ســعی م ــه م ــاک اســت ک ــن مســاله کامــال دردن و ای
ــن(  ــا )مهاجری ــی از آنه ــکالت ناش ــا مش ــان را ب ــکالت خودم مش
ــر  ــر د ــم و اگ ــول نکنی ــن موضــوع را قب ــا ای ــر م ــم. اگ ــد بزنی پیون
همیــن مرحلــه باقــی بمانیــم، مهاجریــن روانــه اینجــا و ســربار مــا 
خواهنــد شــد. مــا نیازمنــد ســازمان هایــی چنــد ملیتــی دــر جهــت 

ــوی هســتیم. ــی بســیار ق اتخــاذ تصمیمات

|| منظورتان ظرفیت اجرای قانون است؟
دقیقا. من مشکلی با این مورد ندارم.

|| اما اتحادیه اروپا این نظر را قبل ندارد...
همیـن موضوع اسـت که مرا بسـیار ناراحـت می کند. مـن می گویم 
قبـول. این موضـوع رد شـد. اما چـه گزینه دیگـری بـرای جایگزین 
کردـن آن داریـد؟ بـه نظـرم جایگزینی وجـود ندـارد. چرا کـه اگر ما 
منکـر ایـن موضـوع شـویم و در بـازی دولـت – ملت های قـوی تر 

بیفتیـم، ایـن همان نظـر انگلیس خواهـد بود.

|| امــا اینجــا مشــکل بروکســل نیســت. بلکــه جهانــی 
شــدن اســت.

این سخن شماست و من قبول ندارم.

|| بحــران دولترفــاه بــه ایــن خاطــر نیســت. 
بروکســل در حــال کنــار آمــدن بــا آن اســت.

ــد  ــه مــی گیرن ــن موضــوع را نادید ــن بروکســل معمــوال ای منتقدی
ــل  ــت. بروکس ــد نیس ــی ب ــک بوروکراس ــا ی ــل تنه ــه بروکس ک

اســتاندارهای کاری حداقلــی و حداکثــر ســاعت کاری و امثــال ایــن 
مــوارد را نیــز تحمیــل مــی کنــد. بــه همیــن خاطــر اســت کــه مــن 
فکــر مــی کنــم کمــاکان بایــد دــر داخــل اتحادیــه اروپــا بــه دنبــال 

مشــکل گشــت.

|| »دونالــد ترامــپ«. پدیــده »دونالــد ترامــپ« 
)چطــور؟(. آیــا آمریــکا در حــال مواجــه شــدن بــا یــک 

ــت؟ ــی اس دوره انقاب
ــاد جــوک هــای زشــت  ــی نم ــه تنهای ــا. »ترامــپ« خــود ب مطمئن
نژادپرســتانه، منزجــر کنندــه، وحشــیگری و امثــال اینهاســت. اما در 
عیــن حــال تــا بــه حــال توجــه کردــه ایــد کــه برخــی از ســخنان 
وی دــر مــورد فلســطین و اســرائیل کامــال درســت اســت؟ وی مــی 
گویــد مــا بایــد دــر برخــورد بــا ایــن مســاله منافــع فلســطین را هــم 
دــر شــرایطی بــی طرفانــه نظــر بگیریــم. وی گفــت مــا نبایــد تنهــا 
رویکردمــان بــه روســیه دشــمنی باشــد و بایــد راهــی بــرای گفتگــو 
)بــا روســیه( پیدــا کنیــم. او از افزایــش دســتمزد حداقلــی هــم دفــاع 
کــرد. او بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه بــه ســادگی نظام ســالمت 

جهانــی اوبامــا را نفــی نخواهــد کــرد....

|| او یک لیبرال مرکز گراست...
بلــه. نظــر مــن هــم همیــن اســت! حتــی اگــر هم شــما ایــن نظــر را 
مضحــک بدانیــد و مــن وی را خطرنــاک بدانــم، او نامزدــی فرصــت 
طلــب اســت و سیاســت هــای واقعــی او دــر عمــل چندــان هــم بــد 

نخواهــد بــود. 

|| آیـا روسـیه و چین به دنبـال اسـتفاده از مدلی متفاوت 
در نظـم اقتصـادی و سـازمان اقتصـادی و سیاسـی به 

عنـوان گزینـه ای در برابـر الگوی غربی هسـتند؟
بلــه. امــا دــر ایــن مــورد مــن نســبتا طرفدــار غــرب هســتم. چراکــه 
ــاد  ــه ایج ــر ب ــن منج ــا ای ــتند ام ــن هس ــال جایگزی ــه دنب ــا ب آنه
یــک ســرمایه دــاری بدــوی فاشیســتی خواهــد شــد. مــن ایــن را 
ــه  ــا و هم ــا آنه ــه ام. ب ــن بود ــر چی ــن د ــم. م ــی دان ــی م ــه خوب ب
آنهایــی کــه بــه شــکلی ماهرانــه اســتدالل هــای کنفسیوســی دــر 
توجیــه نظــام کمونیســتی مــی آورنــد بحــث کردــه ام. نظــر همــه 
آنهــا یــک چیــز اســت: مــا نمــی توانیــم )آن( دمکراســی را قبــول 
کنیــم کــه منجــر بــه انفجــار اجتماعــی شــود... آنهــا دائمــا از ایــن 
واژه هــای فاشیســتی اســتفاده مــی کننــد بدــون اینکــه حتــی از آن 
آگاه باشــند. مــا بایــد بــه نوعــی از پایدــاری برســیم کــه هــر کــس 
ــد روح  ــد نظمــی حاکــم شــود کــه بتوان دــر جــای خــود باشــد. بای
اتحــاد و انســجام را دــر همــگان بدمــد. پــس آنهــا بــه دنبــال یــک 
محافظــه کاری مدــرن هســتند. و متاســفانه معتقدــم کــه ســرمایه 

دــاری هــم بــه همیــن ســمت و ســو خواهــد رفــت.
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اروپـــــــا

تکیــه بــر حقایــق اســتراتژیک جهــان، توســل بــه حربــه امنیتــی 
دــر تامیــن منافــع انتخاباتــی، بحــران هویــت، گسســت سیاســی 
و تمســک بــه لیبرالیســم دــر پیشــبرد برنامــه هــای اقتصادــی از 

ــات فرانســه« اســت. محورهــای نشســت »انتخاب
احــزاب سیاســی فرانســه عمــال از ِشــش مــاه دیگــر وارد چرخــه 
انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال ۲017 مــی شــوند حــال آنکه از 
هــم اکنــون زمزمــه گــرم شــدن تدریجــی بــازار رقابــت نامزدهای 
احتمالــی از میــان بحبوحــه اعتراضــات مردمــی که گریبــان دولت 

پاریــس را گرفتــه بــه گــوش مــی رســد.
ــرای پذیــرش هــر  ــه ب ــکاری، ضعــف اقتصادــی، رخــوت جامع بی
ــوآوری و ساختارشــکنی منجــر شــود  ــه ن ــه ب ــکاری ک ــه راه گون
ــت  ــبز امنی ــروج از حصــار س ــه خ ــار فرانســه ب ــت اجب ــر نهای و د
ــرات ژئوپولیتیــک جهــان  ــه تغیی ــا کــه واکنشــی ناخواســته ب اروپ
اســت، بحــران هویــت دــر ایــن کشــور را دــر قالــب یــک نبــرد 
ایدئولوژیــک تــا عیــان شــدن مرزهــای تفاوت و گسســت سیاســی 

ــرد. پیــش مــی ب
ــی  ــت چپ ــای دس ــوزه ه ــر آن آم ــه د ــتمی ک ــب سیس ــر قل د
سوسیالیســت دــر گذشــته ای نــه چندــان دــور راســتگرایی را دــر 
ــاد،  ــی د ــرار م ــنفکرانه ق ــرکوب روش ــرد و س ــی ط ــرض نوع مع
انباشــِت مشــکالت اجتماعــی نیروهــای ناراضــی از سیاســتمداران 
چپگــرا را بــه دامــن جریــان هــای افراطــی ســوق مــی دهــد کــه 
ــا آنهــا قبیــح و شــرم آور تلقــی مــی  ــی هــم مســیر شــدن ب زمان

ــد. ش
از همیــن رو پیــش بینــی تحوالتــی کــه از هــم اکنــون تــا کمتــر از 
یــک ســال آیندــه دــر بســتر انتخاباتــی فرانســه رخ مــی دهــد نــه 
تنهــا کار آســانی نخواهــد بــود بلکــه دــر ایــن میــان وزنــه حوادث 
ناگهانــی از چنــان ســنگینی تاثیرگــذاری بــر خوردــار می شــود که 
قابلیــت تحــت الشــعاع قــرار دادــن تمامــی محاســبات سیاســی را 

خواهــد داشــت.
ــی  ــف سیاس ــای طی ــای ج ــر ج ــه د ــور یافت ــران تبل ــه بح اینک
ــات  ــه تبع ــتردگی دامن ــی رود و گس ــش م ــا پی ــا کج ــه ت فرانس
ــا چــه  آن دــر داخــل و خــارج از مرزهــای ایــن کشــور اروپایــی ت
حــد خواهــد بــود دــر ایــن مرحلــه نامعلــوم اســت. امــا آنچــه کــه 
ــاز  ــات ۲017 فرانســه شــگفتی س ــد انتخاب ــی آی ــر م ــواهد ب از ش
خواهــد بــود و نتیجــه آن هــر چــه باشــد غافلگیــر کنندــه اســت.   
ــور  ــه حض ــی ک ــت کوتاه ــر از فرص ــزاری مه ــن رو خبرگ از همی
کارشناســانی چــون »امانوئــل دوپویی« رئیس موسســه فرانســوی 
ــس  ــی« رئی ــود دلفان ــا« و »محم ــاز اروپ ــم اند ــت و چش »امنی
ــر  ــس« د ــوم انســانی پاری ــی روش شناســی عل »آموزشــکده عال
ــای  ــر فض ــه د ــی ک ــرور تحوالت ــرای م ــرد، ب ــم ک ــران فراه ای
سیاســی فرانســه جریــان دــارد اســتفاده کــرد تــا دــر میــان همــه 
امــا و اگرهــای برخاســته از غیرقابــل پیــش بینــی بودــن شــرایط 
ــی  ــازد- احتماالت ــش رو بپرد ــاالت پی ــی احتم ــه بررس ــود ب موج
کــه دایــره آنهــا از وقــوع یــک حادثــه تروریســتی دیگــر بــه نفــع 
ــق  ــا توفی ــه ت ــی فرانس ــور فعل ــس جمه ــد« رئی ــوا اوالن »فرانس
»ماریــن لوپــن« رهبــر افــراط گــرای حــزب »جبهــه ملــی« پیــش 
مــی رود و دــر ایــن میــان مســائل جانبــی نظیــر واکنــش فرانســه 
بــه جدایــی انگلســتان از اتحادیــه اروپــا و دــر نهایــت چشــم اندــاز 
رابطــه پنــج ســال آیندــه پاریــس –تهــران را نیــز دــر خــود جــای 

مــی دهــد.  

ــات  ــه در انتخاب ــترکی ک ــش مش ــن چال || بزرگتری
ــی  ــای انتخابات ــش روی نامزده ــه پی 2017 فرانس
اعــم از راســت یــا چــپ وجــود دارد چــه خواهــد بــود 

ــت؟ ــت از آن چیس ــرون رف و راه ب
دوپویــی: دــر واقــع، مشــکلی کــه دــر ایــن انتخابــات فرانســه بــا 
ــار بودجــه  ــی اجب ــی اســت - یعن ــه نوعــی اروپای آن روبروســت ب
ــه  ــی ب ــورهای اروپای ــه کش ــت و هم ــه نیس ــص فرانس ــه مخت ک
ــائل  ــی از مس ــاب، یک ــن حس ــا ای ــتند. ب ــار آن هس ــی گرفت نوع
مهــم دــر انتخابــات ریاســت جمهــوری فرانســه، بحــث قــروض 
ملــی ایــن کشــور اســت کــه حتمــا بیــن نامزدهــای انتخاباتــی بــه 
مناظــره گذاشــته مــی شــود. بحث بــر ســر کاندیداهــا و شــعارهای 
فردــی آنهــا نیســت چــرا کــه بــرون رفــت از ایــن بحران مشــترک 
نیازمنــد تــالش یکپارچــه همــه کشــورهای اروپایــی اســت. آنچــه 
ــن  ــر تعیی ــی د ــزد انتخابات ــک نام ــی ی ــت توانای ــم اس ــه مه ک
ظرفیــت فرانســه بــرای عمــل بــه مســئولیت هــا دــر ایــن زمینــه 

اســت.
بایــد بدانیــم آنچــه کــه در ایــن انتخابــات بیــش از تمایــالت حزبی 
ــا راســت گــرا اهمیــت  نامزدهــای انتخاباتــی اعــم از چــپ گــرا ی
ــان  ــتراتژیک جه ــای اس ــت ه ــر واقعی ــن د ــی کرد ــارد، زندگ د
پیرامــون اســت. فرانســه تنهــا نیســت، ایــن کشــور مرزهایــی دارد 
و ایــن مرزهــا دــر برابــر ایدــه هــا و همچنیــن دغدغــه کشــورهای 

پیرامــون خــود نفــوذ پذیــر هســتند.

||ظاهــرا علیرغــم تمایــل حــزب سوسیالیســت 
ــج  ــک دوره پن ــرای ی ــود ب ــگاه خ ــاء جای ــه احی ب
ــت  ــات ریاس ــای انتخاب ــان دورنم ــاله دیگر،همچن س
جمهــوری ســال 2017 فرانســه در هالــه ابهــام قــرار 
دارد و هیچکــس بــه درســتی قــادر بــه پیــش بینــی 
رونــد حــوادث و نتیجــه احتمالی آن نیســت. بــه عقیده 
شــما، چــه ویژگــی هایــی بســتر انتخاباتــی فرانســه 
ــن حــد  ــه ای ــا ب ــل ت ــا دوره هــای قب را در مقایســه ب

ــد؟ ــی کن ــی م ــل پیــش بین ــر قاب متشــنج و غی
دلفانــی: انتخابــات ریاســت جمهــوری ۲017 فرانســه یــک ســری 
ویژگــی هایــی دــارد کــه حتــی اگــر بگوییــم پیشــتر هــم وجــود 
داشــته بــه ایــن شــدت نبودــه اســت. اولیــن ویژگــی آن اســت که 
امــکان اینکــه جهــت گیــری افــکار عمومــی دــر اثــر یــک حادثــه 
مثــل حمــالت تروریســتی پاریــس بــه نفــع اوالنــد تغییر پیدــا کند 
خیلــی زیــاد اســت. یعنــی فاکتــوری غیــر قابــل پیــش بینــی کــه 
بــه قــول خــود اوالنــد مــی توانــد فردــا و یــا هــر زمــان دیگــری 

دــر آیندــه نزدیــک اتفــاق بیافتــد و جهــت گیــری افــکار عمومی و 
رای مردمــی را تغییــر دهــد. فــرض کنیــد اگــر فردــا یــک حادثــه 
تروریســتی مشــابه دــر فرانســه اتفــاق بیافتــد، تمامی تــالش های 
انتخاباتــی رقبــا تحــت الشــعاع قــرار مــی گیــرد چــرا کــه بــه ایــن 
ترتیــب راه بــرای حضــور دائــم اوالنــد دــر برابــر دوربیــن رســانه 
هــا بــاز شــده و وی خواهــد بــود کــه ابتــکار عمــل را بــه دســت 
مــی گیــرد. وی مــی توانــد بــرای نشــان دادن حساســیت خــود به 
امنیــت مردــم مجددــا از حربــه حالــت فــوق العادــه اســتفاده کنــد 
و خالصــه تــا ایــن وضعیــت بــه حــال نرمــال برگردــد، شــرایط به 
حد چشــمگیری دــر جهــت تامیــن منافــع انتخاباتــی اوالنــد پیش 

خواهــد رفــت.
ــل  ــای قب ــوره ه ــا د ــات ۲017 ب ــز انتخاب ــه تمای ــن وج ــن اولی ای
ــود  ــه وج ــم همیش ــر تروریس ــه خط ــم ک ــی کن ــد م ــت. تاکی اس
داشــته امــا پاریــس هیچــگاه بــه ایــن شــدت و گســتردگی مــورد 

ــع نشــده اســت. ــد واق تهدی
نکتــه دــوم اینکــه هیچــگاه انتخابــات فرانســه تــا ایــن حــد تابــع 
تحــوالت ژئوپلیتیکــی و ژئواســتراتژیکی خــارج از مرزهــای خــود 
ــه مردــم فرانســه  ــا از عدــم عالق ــن صرف ــه ای ــه اســت. البت نبود
بــه مســائل سیاســت خارجــی ناشــی نمــی شــود ولــی دــر حــال 
ــی  ــای زمان ــه ه ــی و فاصل ــای جغرافیای ــل مرزه ــر حدفاص حاض
ــا مناطقــی کــه امــن تلقــی مــی شــوند،  ــون هــای بحــران ب کان
خیلــی کــم شــده و ایــن بــه لحــاظ تحلیلــی بســیار مهــم اســت. 
بایــد بگویــم کــه ایــن مســئله دــر مــورد همه کشــورها صدــق می 
ــه لحــاظ متدولوژیــک،  ــد و فقــط مختــص فرانســه نیســت. ب کن
ایــن پدیدــه یکــی از عناصــر تحلیلــی هــر انتخاباتــی خواهــد بــود 
کــه از ایــن پــس برگــزار مــی شــود، خــواه فرانســه باشــد یا اســپانیا 

ــی روســیه. و حت
ــاز مــی  ــه حــزب حاکــم فرانســه )سوسیالیســت( ب بحــث ســوم ب
گردــد. اوالنــد چنــد اشــتباه راهبردــی مرتکــب شــد کــه موجــب 
شــکاف و پراکندگــی بســیار عمیــق دــر داخــل ایــن حــزب شــده 
ــد  ــی کن ــم م ــد را ک ــروزی اوالن ــانس پی ــئله ش ــن مس ــت. ای اس
حــال آنکــه بــه نظــر مــن تمــام کســانی کــه بــرای نامزدــی دــر 
ــه  ــازی هســتند ک ــی از ب ــد جزئ ــه ان ــل کرد ــراز تمای ــات اب انتخاب
اوالنــد بــه راه انداختــه اســت تــا دــر واقــع تنــور انتخابــات را بــه 
نوعــی گــرم کنــد. خیلــی هــا فقــط بــا انگیــزه ســردرگم کردــن 

ــد. ــه میدــان مــی آین حریــف ب

»میزگرد انتخابات فرانسه «؛

نبرد ایدئولوژیک در قلب سیستم سیاسی فرانسه/خروج از حصار سبز امنیت
مریم خرمائی
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||آیــا مســئله قــدرت گرفتــن جریــان هــای راســت 
ــت؟  ــاد اس ــد زی ــن ح ــا ای ــه ت ــی در فرانس افراط
رویارویــی احــزاب در انتخابــات 2017 را چگونــه 

ــد؟ ــی کنی ــی م ــش بین پی
دوپویــی: مــن میانــه رو هســتم و بــه هــر دــو طــرف گرایــش دارم 
ــم آنچــه کــه دــر فضــای انتخاباتــی ۲017 فرانســه  امــا مــی دان
جریــان دــارد، بحرانــی اســت بــه نــام بحــران هویــت کــه همــه 
کشــور را از هــر طیــف سیاســی کــه باشــند، متاثــر خواهــد کــرد. 
وقتــی فردــی طرفدــار حزبــی مــی شــود بــه اندــازه زیادــی رغبــت 
و قدرشناســی نســبت بــه چهــره شــاخص حــزب نشــان مــی دهد. 
ایــن مســئله دــر همــه حــزب هــا حتــی جبهــه ملــی هــم نمــود 
خواهــد یافــت حــال آنکــه مطمئن نیســتم همــه اعضا تحــت تاثیر 
ماهیــت توتالیتــر »ماریــن لوپــن« رهبــر حــزب قــرار بگیرنــد. امــا 
ــه  ــر شــوند. ب ــن مســئله متاث ــه از ای باالخــره کســانی هســتند ک
ــن  ــخصیت ماری ــر ش ــود را د ــه خ ــتند ک ــه ای هس ــی عد عبارت
لوپــن و یــا خواهرزادــه اش »ماریــون لوپــن« تجســم مــی کننــد. 
ــد خــود را بیشــتر دــر  ــی بعضــی هــا ترجیــح مــی دهن ــه عبارت ب

چهــره شــخص اول ببیننــد یــا بالعکــس. ایــن مســئله بــه شــکل 
ــتی و  ــه سوسیالیس ــو خانواد ــر د ــب ه ــر قل ــهودی د ــیار مش بس
جمهوریخــواه و حتــی احــزاب میانــه رو هــم  دیدــه مــی شــود. دــر 
آخــر، کالم خــود را بــه ایــن مطلــب خالصــه مــی کنــم کــه دــر 
ســال ۲017 شــاهد یــک گسســت و جدایــی واقعــی دــر فرانســه 
خواهیــم بــود و ایــن موضــوع نبــرد بیــن چــپ و راســت نخواهــد 
بــود؛ بلکــه نبردــی اســت میــان ایدئولــوژی هایــی کــه دــر قلــب 
سیســتم فرانســه وجــود دارنــد. آزادــی خواهــی، مســئله حاکمیــت 
مطلــق، اقتصــاد بــازار، همــه اینها مســائلی هســتند که بــه واکنش 
هــای سیاســی و دــر نهایــت تمایــز منجــر خواهنــد شــد. دــر چپ، 
ماکــرون – والــس )بــه ترتیــب وزیــر اقتصــاد و نخســت وزیــر( 
ــرال  ــتر لیب ــه بیش ــتند ک ــی هس ــت کاندیداهای ــر راس ــت و د اس
ــر«.  ــو لوم ــه« و »برون ــن ژوپ ــل »آل ــا جمهوریخــواه مث هســتند ت
ــان شــدن مرزهــای  ــر ۲017 شــاهد عی ــه اســت کــه د ــن گون ای

جدایــی و تفــاوت خواهیــم بــود.

ــرای  ــم ب ــی کنی ــال م ــه دنب ــه را ک ــار فرانس ||اخب
ــن  ــم لوپ ــه خان ــود ک ــی ش ــوان م ــه عن ــا اینگون م
ــات  ــرای پیــروزی در انتخاب آنقدرهــا هــم شانســی ب
ــه از  ــال آنک ــدارد؛ ح ــه ن ــوری فرانس ــت جمه ریاس
صحبــت هــای شــما برداشــت متفاوتــی مــی شــود. 
تضــاد بیــن جریــان خبــری کــه در رســانه هاســت و 

ــد؟ ــی کنی ــه م ــه توجی ــود را چگون ــارات خ اظه

دوپویــی: زیــرا رســانه هــای ســاده انــگار هســتند حــال آنکــه مــا 
ــوان تحلیلگــر پیچیدگــی هــای مســئله را دــر نظــر مــی  ــه عن ب

ــم. گیری
سیســتم سیاســی فرانســه بــر مبنــای عدــم انتخــاب افرادــی مثــل 
ــزب  ــی ح ــای قبل ــوره ه ــر خــالف د ــده اســت و ب ــا ش ــن بن لوپ
هــای انتخاباتــی موفــق بــه برقــراری اتحــاد بــا یکدیگــر شــده اند 
)منظــور اتحــاد انتخاباتــی بیــن دــو گــروه کاندیدــا اســت کــه برای 
کســب حمایــت مردــم، آرا و نظراتشــان را بــا یکدیگــر تجمیــع می 

کننــد(.
ــی  ــود نقش ــه خ ــه نوب ــز ب ــی نی ــکار عموم ــال اف ــن ح ــر عی د
بازدارندــه را ایفــا مــی کننــد. فرانســوی هــا خیلــی دــر عقایــد خود 
ثابــت قدــم نیســتند و نــوع نــگاه و تفکــر آنهــا نســبت بــه مســایل 
خیلــی متضــاد و متفــاوت اســت. حمــالت پاریــس و 130 کشــته 
ــل  ــی مث ــور قانونمند ــر کش ــم د ــت آن ه ــا گذاش ــر ج ــه ب ای ک
فرانســه واقعــا دــر روح و روان مردــم تاثیــر گذاشــته اســت. بــا این 
وجــود جــای خوشــحالی دــارد کــه طبــق آخریــن نظرســنجی هــا 

فرانســوی هــا اصــال نــژاد پرســت نیســتند.

ــش  ــمت پی ــن س ــه ای ــا ب ــی ه ــه زن ــی گمان ||برخ
ــه  ــد ب ــی اوالن ــدم توانای ــورت ع ــه در ص ــی رود ک م
تحقــق وعــده کاهــش بیــکاری، دیگــر نزدیــکان وی 
ــرون«  ــل ماک ــر »امانوئ ــت نظی ــزب سوسیالیس از ح
وزیــر اقتصــاد بــه میــدان مــی آینــد. آیــا ایــن اقــدام 
نیــز در راســتای گــرم کــردن میــدان رقابــت انجــام 

ــی شــود؟ م
دلفانــی: ســوال اصلــی ایــن اســت کــه آیــا آنهایــی کــه وارد گــود 
ــازار  ــد، واقعــا مشــغول گــرم کردــن ب انتخاباتــی فرانســه شــده ان
ــائل مطــرح  ــت عکــس، مس ــر جه ــه د ــا اینک ــتند ی ــت هس رقاب
ــر و  ــا تفک ــه ای ب ــی و پای ــورت جد ــه ص ــا ب ــوی آنه ــده از س ش
ــر  ــل ماکــرون« وزی ــف اســت. »امانوئ ــد مخال برنامــه هــای اوالن
اقتصــاد فرانســه دــر واقــع بــه لحــاظ برنامــه ای بــا اوالنــد تفــاوت 
دــارد. مــی تــوان گفــت کــه نظریــه »ژاک اَتلــی« آیندــه پــژوه و 
اقتصاددــان فرانســوی مبنــی بــر اینکــه »کارزار انتخاباتــی آیندــه 
ــن  ــد. ای ــی کن ــا م ــت پید ــود« صح ــد ب ــا خواه ــه ه کارزار برنام
نکتــه مهمی اســت کــه بدانیــم انتخابــات ۲017 فرانســه نــه کارزار 

آدمهــا کــه کارزار برنامــه هاســت.
ــا  ــا و راهکاره ــه ه ــاب گزین ــع انتخ ــر واق ــش رو د ــات پی انتخاب
خواهــد بــود و خطــر واقعــی از ایــن ناحیــه اوالنــد را تهدیــد مــی 
کنــد. شــرایط اجتماعــی و اقتصادــی مردــم فرانســه بــه گونــه ای 
ــد را  ــح اینکــه راســت افراطــی ســر کار بیای ــه دیگــر قب اســت ک
ندارنــد. بنابرایــن اگــر برنامــه »ماریــن لوپن« رهبــر حــزب افراطی 

جبهــه ملــی از برنامــه »آلــن ژوپــه« نامــزد احتمالــی راســت میانــه 
و اوالنــد بهتــر باشــد، مردــم بــه وی رای خواهنــد دــاد و ایــن خطر 

بســیار مهلکــی اســت.
ــت  ــات ریاس ــار انتخاب ــه اینب ــده ک ــث ش ــل باع ــن عوام ــه ای هم
ــی انتخــاب  ــزرگ باشــد. حت جمهــوری فرانســه یــک شــگفتی ب
مجدــد اوالنــد هــم بــا توجــه بــه ایــن عدــم محبوبیتــی کــه دــارد 

ــود. ــزرگ خواهــد ب یــک شــگفتی ب
انتخابــات پیــش رو نــه تنهــا پــر از شــگفتی اســت بلکه به ســمتی 
غیــر قابــل پیــش بینــی حرکــت مــی کنــد حتــی تدــاوم اعتــراض 
کــه دــر حــال حاضــر دــر مخالفــت بــا اصــالح قانــون کار انجــام 
مــی شــود دــر زیرمجموعــه عوامــل تاثیرگــذار بــر رونــد غیــر قابل 

پیــش بینــی انتخابات فرانســه اســت.
یکــی از مشــکالت اصلــی اوالنــد ایــن اســت کــه برنامــه 
اقتصادیــش خیلــی لیبــرال اســت و ایــن دــر تناقــض بــا ماهیــت 
سوسیالیســم قــرار مــی گیــرد. اصــال یکــی از دغدغــه هــای اصلــی 
ــم از  ــپ اع ــزاب چ ــا اح ــش ب ــات داخلی ــاندن اختالف وی فرونش
افراطــی، کمونیســت و حتــی آنهایــی اســت کــه دــر ابتدــا بــا وی 

ــد. ــوا بودن همن
امــا حقیقــت لیبرالیســم از جملــه اقتصــاد لیبــرال مثل جنگ اســت 

یعنــی آغــاز بــا شماســت امــا ادامــه و پایــاِن مســیر نامعلوم اســت.

||ســنگینی وزنــه لیبرالیســم در اصاحــات اقتصــادی 
ــزد  ــار وی در ن ــقوط اعتب ــل س ــی از دالی ــد یک اوالن
ــی  ــوان م ــت- عن ــود – سوسیالیس ــوع خ ــزب متب ح
ــت  ــی اس ــرال« صفت ــر، »لیب ــوی دیگ ــود. از س ش
ــل  ــود. دالی ــی ش ــناخته م ــه آن ش ــز ب ــه نی ــه ژوپ ک
ــرا و  ــپ گ ــم از چ ــه اع ــی فرانس ــای انتخابات نامزده
ــم  ــول لیبرالیس ــه اص ــل ب ــرای توس ــرا ب ــت گ راس
ــه  ــاح ب ــن س ــا ای ــا ب ــت آنه ــرار اس ــت و ق چیس

ــد؟ ــکاتی برون ــه مش ــگ چ جن
دلفانــی: ســوال بــر ســر ایــن اســت کــه دــر تفکــر و خــط مشــی 
لیبــرال باشــیم یــا تنهــا وقتــی پــای مســائل اقتصادــی دــر میــان 
اســت بــه لیبرالیســم گرایــش پیدــا کنیــم. ژوپــه هــم دــر تفکــر، 
هــم دــر مســائل سیاســی و هــم دــر اقتصــاد لیبــرال اســت حــال 
ــم  ــول لیبرالیس ــی از اص ــیر اقتصاد ــر مس ــط د ــد فق ــه اوالن آنک
پیــروی مــی کنــد. دلیــل توســل وی بــه ایــن ســبک و ســیاق هم 
از اینجــا ناشــی مــی شــود کــه شــرایط امــروز فرانســه بــه گونــه 
ــران«  ــه ســبک »فرانســوا میت ــد ب ــه فرضــا بخواه ای نیســت ک
برنامــه هــای چــپ را ارائــه دهــد. راه نجــات فرانســه یــک برنامــه 
بینابینــی اســت کــه بخــش هایــی را از هــر دــو حــزب راســت و 
چــپ وام گرفتــه باشــد. یکــی از مشــکالت فرانســه آن اســت کــه 
بــرای ســالیان متمادــی رنــگ هیچگونــه اصالحاتــی را بــه خــود 
ندیدــه اســت. مشــکل کنونــی کشــوری بــه اســم فرانســه عدــم 
اجــرای اصالحــات اساســی دــر 30 الــی 40 ســال گذشــته اســت؛ 
چون هــر اصالحاتــی ریخــت و ســاختار خدمــات اجتماعــی خاص 
فرانســه را بــه هــم میریــزد )اعــم از کمــک مالی بــه اتبــاع خارجی، 
خدمــات درمانــی رایــگان، کمــک هزینــه بیــکاری و غیــره( و حتی 
فکــر تغییــر مردــم را بــه خیابــان هــا مــی کشــاند. واقعیــت ایــن 
اســت کــه تــا مردــم فرانســه نخواهنــد هیــچ دولتــی موفــق بــه 
اجــرای اصالحــات اساســی نخواهــد بــود. بــه بیــان ســاده بــرای 
ــی نســل  ــد خــود را قربان جــا افتادــن اصالحــات، یــک نســل بای
ــوز  ــه هن ــم فرانس ــه مرد ــت ک ــن اس ــت ای ــد و واقعی ــه بکن آیند

آمادگــی انجــام چنیــن از خــود گذشــتگی را ندارنــد.
فرانســه بــرای اجــرای اصالحــات با ســه عامــل بازدارندــه مواجهه 
اســت کــه اول مردــم، دــوم تقابــل احــزاب سیاســی و ســوم هــم 

قیــد و بندهــای اتحادیــه اروپــا اســت.

ــه در  ــت میان ــزب راس ــه ح ــن گزین ــرح تری ||مط
ــه  ــن ژوپ ــوری 2017، آل ــت جمه ــات ریاس انتخاب
نخســت وزیــر ســابق فرانســه اســت. چــه شــرایط 
ــام یــک  ــگاه وی در مق ــاء جای سیاســی موجــب ارتق

اروپـــــــا
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ــت؟ ــده اس ــی ش ــزد انتخابات نام
ــی  ــن فرد ــا بهتری ــه ضرورت ــن ژوپ ــن آل ــه م ــه عقید ــی: ب دوپوی
ــت.  ــد، نیس ــه باش ــه فرانس ــور آیند ــس جمه ــد رئی ــی توان ــه م ک
ــه  ــا رتب ــر نظرســنجی ه ــون د ــه چ ــت ک ــوان گف ــی ت ــی نم حت
ــوان  ــه عن ــا وی ب ــود. ام ــد ب ــی خواه ــه نهای ــارد، برند ــی د خوب
یکــی از چهــره هــای راســت میانــه دــارای قابلیــت هایــی اســت 
کــه مخالفیــن ســارکوزی را بــه خــود جــذب مــی کنــد. همچنیــن 
وی قابلیــت هایــی را از خــود بــروز دادــه کــه مــورد توجــه چــپ 
گرایــان اســت. بــه هــر حــال آنهایــی کــه بــه ژوپــه رای مــی دهند 
راســتگرا باشــند یــا چــپ گــرا دــر واقــع بــه دنبــال کســی هســتند 
کــه آنهــا را دلگــرم کنــد. ایــن نقطــه قــوت ژوپــه و تنهــا ســالحی 

اســت کــه دــر اختیــار دــارد.
رای دادــن بــه ژوپــه از ســوی ایــن اشــخاص بــه آن معنــا نیســت 
کــه وی را صاحــب مشــروعیت بیشــتری مــی داننــد. امــا تفــاوت 
ــد  ــه وجــود دــارد کــه وی را از اوالن هــا و توانایــی هایــی دــر ژوپ
و ســارکوزی بــه عنــوان روســای جمهــور فعلــی و قبلــی فرانســه 
متمایــز مــی کنــد. دــر واقــع ژوپــه یــک آنتــی تــز دــر برابــر ایــن 

دــو اســت.
رای فرانســوی هــا دــر ســال هــای ۲007  و ۲01۲ دــر واقــع رای 
ــر ســال ۲007  ــه اســت. د ــه بلکــه رای ســلبی بود ــی نبود ایجاب
بــرای اینکــه »ســگولن رویــال« از حــزب سوسیالیســت رای نیاورد 
بــه ســارکوزی رای دادنــد و دــر ســال ۲01۲ هــم بــه همیــن دلیل 

اوالنــد را بــه ســارکوزی ترجیــح دادنــد.
ــه رای  تمــام دغدغــه مــا دــر حــال حاضــر ایــن اســت کــه چگون
ــب  ــن ترتی ــه ای ــا ب ــم ت ــل کنی ــی تبدی ــه رای ایجاب ــلبی را ب س
مانــع از بــه قدــرت رســیدن شــخصی مثــل ماریــن لوپــن شــویم. 
بــرای رســیدن بــه ایــن هدــف، احــزاب سیاســی بایــد بــا یکدیگــر 
همــکاری کردــه و تصمیــم بگیرنــد کــه روی چــه مســائلی اتفــاق 
ــزب  ــن ح ــع از روی کار آمد ــب مان ــن ترتی ــه ای ــا ب ــد ت نظــر دارن
راســت افراطــی و یــا چــپ افراطــی شــوند. مــا بــه تفکــر حزبــی 
نیــاز داریــم کــه چــپ گراهــا و راســت گراهــا را بــه میانــه طیــف 

ــد. سیاســی هدایــت کن
ــال  ــی کام ــنت انتخابات ــه از س ــال ۲007 و ۲01۲، فرانس ــر س د
متفــاوت تبعیــت کــرد کــه ابدــا فرانســوی نبــود. دــر ســال ۲007 
ســنت انتخاباتــی فرانســه آمریکایــی شــده بــود و بــا نوعــی قطــب 
ــه  ــه ای ک ــه گون ــم ب ــه بودی ــی مواجه ــه سیاس ــر عرص ــی د بند
راســت محافظــه کار دــر برابــر چــپ واپــس گــرا قــرار مــی گرفت. 
دــر عــوض دــر ســال ۲01۲، بــا حــزب چپــی مواجهــه بودیــم کــه 
بــه دنبــال مدرنیتــه و ســرزندگی بــود. واقعیــت ایــن اســت کــه در 
حــال حاضرهیــچ یــک از دــو گــروه چــپ و راســت معــرف واقعیت 

زندگــی خانوادــه هــای سیاســی فرانســه نیســتند.
ــن،  ــرال هــا، سوســیال دموکــرات هــا، جمهوریخواهــان ژاکوب لیب
جمهوریخواهــان تکثرگــرا همگــی تحت تاثیــر مشــروعیت قانونی 
هســتند کــه از خــارج بــر آنهــا تحمیــل شــده. مــا نیازمنــد ایجــاد 
ــه سیاســی جدیدــی هســتیم کــه مثــال حــزب سوسیالیســت  روی
را مدــرن کنــد. دــر واقــع، دــر ســال ۲017 مهمتریــن ســوال ایــن 
ــال  ــک سیســتم سیاســی کام ــم ی ــی توانی ــه م ــه چگون اســت ک

فرانســوی ایجــاد کنیــم.

ــزد  ــه« نام ــن ژوپ ــه »آل ــد ک ــن باورن ــر ای ــی ب ||برخ
ــد  ــی امی ــه از توانای ــت میان ــزب راس ــی ح احتمال
ــت  ــوردار اس ــه برخ ــردم فرانس ــه م ــیدن ب بخش
ــوان  ــه عن ــش رو از وی ب ــات پی ــع در انتخاب و در واق
ــکا  ــود »نی ــی خ ــم حزب ــر ه ــز در براب ــی ت ــک آنت ی
ســارکوزی« و »فرانســوا اوالنــد« از حــزب چــپ 
ــرا  ــه اخی ــت ک ــن در حالیس ــود. ای ــی ش ــتفاده م اس
ــود  ــادی خ ــه اقتص ــری از برنام ــرح مختص ــه ش ژوپ
ارائــه داد کــه در نــگاه اول تفــاوت چندانــی بــا برنامــه 
هــای ارائــه شــده از ســوی دو رقیــب دیگــر نداشــت. 
ــه  ــه را ب ــه ژوپ ــی ک ــی های ــما توانای ــر ش ــه نظ ب
عنــوان برنــده بالقــوه انتخابــات ریاســت جمهــوری 

ــت؟ ــد، چیس ــی کن ــی م ــه معرف ــال 2017 فرانس س

ــه نامزدهــای  ــر نظــر داشــته باشــید ک ــه را د ــک نکت ــی: ی دلفان
انتخاباتــی دــر ایــن مرحلــه نمــی تواننــد و حتــی اگــر هــم توانایــی 
داشــته باشــند، نبایــد برنامــه مشــخصی ارائــه دهنــد چــرا کــه دــر 
ایــن صــورت رقبــا فرصــت تقلیــد پیدــا کردــه و همــان برنامــه را با 
رنــگ و لعابــی جدیــد بــه مردــم عرضه مــی کننــد. نامزدهــا کارت 
برندــه را زمانــی وســط مــی گذارنــد کــه بــه مرحلــه نهایی رســیده 
باشــند. االن ژوپــه حتــی اگــر برنامــه ای هــم داشــته باشــد لزومی 
بــه ارائــه آن نمــی بینــد. وی شــانس زیادــی بــرای پیــروزی دــارد 
و کســی کــه دــر مســیر درســت قــرار داشــته باشــد، نیــازی بــه 

افشــای راهــکار خــود نمــی بینــد.
ــن  ــه روی کار آمد ــاز ب ــه نی ــی فرانس ــکار عموم ــان اف ــر می د
یــک چهــره جدیــد هــر روز بیــش از روز قبــل حــس مــی شــود. 
امــروز دــر فرانســه نوعــی گفتمــان اجتماعــی دــر جریــان اســت 
کــه از ســوی رســانه هــا هــم هدایــت مــی شــود و از شــعار »نــه 

ــد. ــی کن ــه م ــد« تغذی ــه اوالن ــارکوزی، ن س
ــه همیشــه چهــره متعادلــی داشــته و عملکردــش دــر مقــام  ژوپ
ــه  ــی ارائ ــر امــور خارجــه از وی چهــره معقول ــر و وزی نخســت وزی
مــی دهــد. بحــث دیگــری کــه مطــرح مــی شــود ایــن اســت کــه 
ژوپــه دــر مقایســه بــا اوالنــد شــانس خیلــی باالیــی دــارد چــرا که 
عدــم محبوبیــت اوالنــد دــر تاریــخ جمهــوری پنجــم فرانســه بــی 
ــرای  ــه تــالش هــا ب ســابقه اســت و دــر واقــع انفجــار پاریــس ب
کنــار گذاشــتن پیــش از موعــد وی از قدــرت خاتمــه دــاد. اعــالم 
ــه  ــی ب ــی و عالقمند ــای تلویزیون ــق ه ــه، نط ــوق العاد ــت ف حال
تامیــن آســایش مردم درجــه محبوبیــت اوالنــد را ناگهــان از نقطه 

اُفــت ۸ درصدــی بــه 34 درصــد ارتقــاء دــاد.

||منافــع ملــی کــه دولــت فرانســه اعــم از چــپ گــرا 
یــا راســت گــرا در پنــج ســال آینــده در رابطــه خــود 
بــا ایــران دنبــال مــی کنــد چیســت و چــه پتانســیل 
ــط دو  ــود رواب ــه بهب ــور در زمین ــرای دو کش ــی ب های

ــه وجــود دارد؟ جانب
دوپویــی: پاســخ بــه ایــن ســوال مــی توانــد خیلــی پیچیدــه باشــد. 
ــگاه  ــی ن ــه متفاوت ــن پرســش از زاوی ــه ای ــد ب ــم بای فکــر مــی کن
کــرد. خــوب اســت بدانیــم کــه چیــزی بــه اســم سیاســت خارجــی 
ــه از  ــارد بلک ــود ند ــد وج ــات واح ــک هی ــر ی ــم د ــه آن ه فرانس
قطعــات مجزایــی تشــکیل شــده اســت. نمــی توانیــد یــک تعریف 
کلــی ارائــه بدهیــد و بگوییــد کــه سیاســت خارجــی فرانســه ایــن 

ــکیل  ــی تش ــای مختلف ــه ه ــت از الی ــن سیاس ــه ای ــت؛ بلک اس
ــد و دــر عیــن حــال متناقضــی  ــا عوامــل جدی شــده اســت. مــا ب
دــر ســاختار سیاســت خارجــی فرانســه روبــرو هســتیم. بــه عنــوان 
مثــال ریاســت جمهــوری، نهادهــای دفاعــی و صنعتــی هــر یــک 
ــه  ــد و هم ــه دارن ــی فرانس ــت خارج ــی از سیاس ــارات متفاوت انتظ
ــوری  ــارد: فرانســه ریاســت جمه ــل مشــخص د ــک دلی ــا ی اینه

قدرتمندــی ندــارد.
اولیــن مســئله ای کــه مــی خواهــم بگویــم ایــن اســت کــه اگــر 
ــد، وی  ــت کن ــور حکوم ــک کش ــر ی ــوی ب ــوری ق ــس جمه رئی
تصمیــم مــی گیــرد و دیگــران آن را اجــرا مــی کننــد حــال آنکــه 
ایــن مســئله دیگــر دــر مــورد فرانســه صدــق نمــی کنــد. وقتــی 
ــرد  ــی گی ــام کاری م ــه انج ــم ب ــه تصمی ــور فرانس ــس جمه رئی
ــد.  ــروی کنن ــتورهای وی پی ــران از دس ــه دیگ ــت ک ــور نیس اینط
رئیــس جمهــور مســئله ای را مطــرح مــی کنــد حــال آنکــه دیگــر 
افــراد مســئول مــی گوینــد »نــه نمــی شــود. اصــال چطــور اســت 

کــه ایــن مســئله را یــک جــور دیگــری تفســیر کنیــم«!
بایــد بگویــم کــه ایــن قضیــه دــر تصمیــم گیــری دــر خصــوص 
ایــران و ســایر مســائل راهبردــی فرانســه هــم صدــق مــی کنــد.

دومیــن مســئله ای کــه دــر پاســخ خــود بــه ســوال شــما لحــاظ 
ــت  ــک سیاس ــون ی ــوان بد ــی ت ــه نم ــت ک ــن اس ــم ای ــی کن م
تجــاری منســجم مدعــی داشــتن یــک سیاســت خارجی منســجم 
ــر انتخــاب سیاســت خارجــی  ــل دیگــری د ــن، عوام ــود. بنابرای ب
نســبت بــه ایــران دخیل هســتند. ایــن سیاســت بــر پایــه کارآمدی 
و دــرک واقعیــت اســت. بــه قــول تصمیــم گیرندــگان اقتصادــی، 
فرانســه بایــد بــا ایــران ســماجت بیشــتری بــه خــرج دهد چــرا که 
ــازار و تجــارت  بــه گمــان مــا دــر ایــن رابطــه چیــزی بیشــتر از ب

بــرای دــو طــرف وجــود دــارد.
دقــت داشــته باشــید کــه یــک دیپلمــات نمــی توانــد از یــک ســو 
ــه اندــازه دیگــر بازیگــران ایــن  مدعــی شــود کــه فرانســه بایــد ب
صحنــه از قبیــل آمریــکا و انگلســتان هوشــمند باشــد و از ســوی 
دیگــر بگویــد هوشــمندی تجــاری دــر حــوزه کاری مــن نیســت. 
واضــح بگویــم کــه کار ســفیر فرانســه دــر ایــران فقــط پرداختــن 
ــارت  ــا راه تج ــت ت ــه او اینجاس ــت بلک ــی نیس ــور سیاس ــه ام ب

ــن اســت. ــد. کار وی همی ــاز کن فرانســه را ب
بــا ایــن حســاب سیاســت فرانســه دــر قبــال ایــران بــر پایــه درک 
ــه هــای  ــن مســئله اســت کــه سیاســتگذاران دــر همــه صحن ای
سیاســی، اقتصادــی، صنعتــی و غیــره بــه دیــد مثبتــی دــر قبــال 
ــی از  ــار مثبت ــد رفت ــران بای ــن ای ــد. بنابرای ــا کنن ــران دســت پید ای
خــود نشــان دهــد و مــا هــم دــر مقابل بایــد ایــن رفتــار را دــرک و 

اروپـــــــا
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بــا نشــانه مثبتــی از آن اســتقبال کنیــم.
ســومین بخــش از پاســخ مــن بــه تحــوالت ایــاالت متحدــه بــاز 
ــازی  ــک ب ــوریه ی ــا س ــن و ی ــران، اوکرای ــئله ای ــد. مس ــی گرد م
دــو طرفــه نیســت کــه فقــط بیــن فرانســه و ایــران یــا فرانســه و 
ســوریه دــر جریــان باشــد بلکــه اینهــا موضوعاتــی اســت کــه دــر 
ســویی دیگــر بیــن فراســنه و آمریــکا دــر جریــان اســت. توانایــی 
فرانســه بــه اینکــه بــه آمریــکا پاســخ بلــه یــا خیــر بگویــد تعییــن 
کنندــه نــوع رابطــه ایــن کشــور بــا کشــورهای یــاد شــده اســت.

||نــگاه فرانســه بــه مســئله افــراط گرایــی چیســت 
ــه را  ــود در منطق ــور خ ــس حض ــت پاری ــوال دول و اص

ــه توجیــه مــی کنــد؟ چگون
دوپویــی: اغلــب مســلمانان از مــا مــی خواهنــد کــه توجهــی بــه 
ادعاهــای تروریســت هــا نکنیــم چــرا کــه دــر واقع ایشــان اســالم 
را بــه مخاطــره مــی اندازنــد. ایــن نکتــه بســیار مهمــی اســت چــرا 
ــاد  ــن اســالم آن کســی نیســت کــه فری کــه نمایندــه واقعــی دی

بلندتــری دــارد و خشــونت بیشــتری را ترویــج مــی کنــد.
ــه سیاســت خارجــی  دغدغــه اصلــی فرانســه دــر واقــع رســیدن ب
ــر  ــه س ــرایط بغرنجــی ب ــر ش ــال، د ــن ح ــا ای ــر اســت. ب کارآمدت
مــی بریــم زیــرا آنهایــی کــه بــا مــا مــی جنگنــد بــه نوعــی متحــد 
مــا محســوب مــی شــوند چراکــه همیــن هــا دــر ســوریه خواهــان 
براندــازی دولــت »بشــار اســد« هســتند. بنابرایــن عقالنیتی پشــت 
رفتارهــای آنهــا نیســت و استداللشــان هــم بــا مــا یکــی نیســت.
بگذاریــد مطلــب را بــا ایــن مســئله خاتمــه دهــم کــه برخــی فکــر 
مــی کننــد حضــور نیروهــای نظامــی فرانســه دــر دیگــر کشــورها 
یکــی از دالیــل رشــد تروریســم دــر ایــن کشــور اســت امــا مــن 
ــروی  ــا لهســتان کــه نی ــد ی مــی پرســم پــس چــرا ســوئد، فنالن
ــج  ــکل تروی ــازه از مش ــان اند ــه هم ــد، ب ــی ندارن ــی خارج نظام
ــون  ــتورکار مد ــک دس ــن ی ــر ای ــد؟ خی ــی برن ــج م ــم رن تروریس
اســت کــه بــه دنبــال برآوردــه کردــن اهدــاف مذهبــی یــا منافــع 
ملــی نیســت بلکــه دــر راســتای برآوردــه کردــن منافع تبهــکاران 

ــت. ــه کالم اس ــن خالص ــی رود و ای ــش م پی

ــد  ــا و قی ــه اروپ ــه مســئله اتحادی ــی ب ||شــما در جای
ــی  ــد نگاه ــازه بدهی ــد؛ اج ــاره کری ــای آن اش و بنده
هــم بــه ماجــرای جدایــی احتمالــی انگلســتان از این 

اتحادیــه داشــته باشــیم. بــه روایتــی، اگــر ایــن امــر 
ــان  ــی طلب ــردن خواســته جدای ــرآورده ک در جهــت ب
ــه  ــل فرانس ــورهایی مث ــگاه کش ــرود، جای ــش ب پی
ــن  ــا ای ــد. ب ــی یاب ــاء م ــه ارتق ــان در اتحادی وآلم
ــتان  ــروج انگلس ــد از خ ــه اوالن ــم ک ــی بینی ــال م ح
ــر  ــن ام ــل ای ــد. دالی ــی کن ــتقبال نم ــه اس از اتحادی

ــت؟ چیس
ــی  ــر م ــا فک ــه م ــی ک ــه آن معنای ــتقالل ب ــال اس ــی: اص دلفان
کنیــم دــر دنیــای سیاســت وجــود ندــارد حتــی وقتــی صحبــت از 
کشــوری مثــل آمریــکا بــه میــان مــی آیــد. دــر دنیــای کنونــی، 
روابــط بســیار پیچیدــه اســت. دــر مقــام مثــال شــما بــا جنگلــی 
ــه  ــی ب ــای بیرون ــر نم ــه د ــتید ک ــرو هس ــوع روب ــان متن از درخت
تفکیــک دــر کنــار هــم قــرار دارنــد حــال آنکــه دــر عمــق زمیــن 
ریشــه هــای آنهــا بــه هــم گــره خوردــه اســت. اگــر شــما اقدــام 
ــی از  ــرم بخش ــی الَج ــت کن ــک درخ ــن ی ــن کرد ــه ک ــه ریش ب
ریشــه درخــت مجــاور هــم بیــرون خواهــد آمد. حضــور انگلســتان 
ــی  ــارکت اقتصاد ــن و مش ــه رای داد ــط ب ــا فق ــه اروپ ــر اتحادی د

و سیاســی خالصــه نمــی شــود. شــبکه هــای بانکــی و شــرکت 
هــای چنــد ملیتــی اروپایــی دــر چارچــوب اتحادیــه اروپــا دــارای 
ــی و  ــای نظام ــرویس ه ــوی دیگرس ــتند و از س ــهیالتی هس تس
همچنیــن ســرویس هــای امنیتــی - اطالعاتــی آنهــا بــه شــدت 
دــر هــم تنیدــه انــد. پــس عدــم اســتقبال فرانســه از طــرح خــروج 
ــا  ــت ام ــتیاق نیس ــل و اش ــا از روی می ــه اروپ ــتان از اتحادی انگلس
بــه ایــن فکــر مــی کنــد کــه اگــر درختــی بــه اســم انگلســتان از 
زمیــن اتحادیــه اروپــا بیرون کشــیده شــود، بخشــی از ریشــه های 
درخــت فرانســه نیــز ناگزیــر از هــم گسســته خواهد شــد و فرانســه 
دــر حــال حاضــر اصــال آمادگــی چنیــن بحرانــی را ندــارد. دــور از 
واقعیــت نیســت اگــر بگوییــم کــه کشــورهای اروپایــی گاهــی بــه 
ــه رو آمریــکا  ــه طــور کامــل دنبال ــا ب ــد ت ــاج دادــه ان انگلســتان ب
نباشــد تــا بــه نوعــی مانــع از دــو قطبــی شــدن جــو سیاســی حاکم 

و جدایــی کامــل دنیــای آنگلوساکســون هــا شــوند.
ــی و  ــی، امنیت ــای سیاس ــه پیامده ــتان از اتحادی ــی انگلس جدای
ــای  ــه پیامده ــال آنک ــارد ح ــی د ــیار مهم ــیار بس ــی بس اقتصاد
ــا ایــن ســه بخــش از اهمیــت کمتــری  اجتماعــی دــر مقایســه ب
برخوردــار اســت. بنابرایــن موضــوع میــل و ارادــه فرانســه مطــرح 
نیســت زیــرا اگــر شــرایط بــه گونــه مطلوبــی پیــش مــی رفــت، 
ــه  ــتان از اتحادی ــی انگلس ــت جدای ــا از فرص ــس حتم ــت پاری دول

ــرد. ــی ک ــتقبال م اس

ــی  ــروج احتمال ــا خ ــد ب ــی کنن ــتدالل م ــی اس ||برخ
انگلســتان از اتحادیــه اروپــا، فرانســه و آلمــان 
ــا  ــد. آی ــی یابن ــو م ــازمان نات ــری در س ــگاه بهت جای
اساســا خــروج احتمالــی انگلســتان از اتحادیــه اروپــا 

ــت؟ ــد داش ــو خواه ــر نات ــری ب تاثی
دلفانــی: پاســخ بــه ســوال شــما دــر صورتــی مثبــت بــود کــه پای 
یــک دکتریــن دفاعــی اروپایــی دــر میــان باشــد کــه نیســت. مــا 
ــی  ــش مشــترک، سیاســت دفاع ــم ارت ــه اس ــزی ب ــا چی ــر اروپ د
ــترک  ــی مش ــی – امنیت ــی نظام ــتاد فرمانده ــا س ــترک ی مش
نداریــم. یــک عامــل بازدارندــه بــرای تحقــق چنیــن امــری نیــز 
ــکا  ــو و چالــش هایــی اســت کــه از جانــب آمری وجــود خــود نات
ــه  ــی ب مطــرح مــی شــود. همــکاری نظامــی کشــورهای اروپای
ــی شــود، نیســت  ــو بحــث م ــر چارچــوب نات ــه د آن شــکلی ک
و بیشــتر دــر حیطــه اطالعاتــی – امنیتــی تعریــف مــی شــود.

اروپـــــــا

خـروج بریتانیـا از اتحادیه اروپا از یک سـو نشـانه 
پیـروزی ملـی گراهـا و احـزاب دسـت راسـتی 
دـر بریتانیـا و هـم نشـانه شکسـت تالشـهای 
نوکارکردگرایان)لیبرالهـا( از سـوی دیگـر اسـت.
لیبرالیسـم از جملـه نظریه های روابـط بین الملل 
اسـت که بر سـازمانهای بین المللـی و حقوق بین 

الملل تأکید ویـژه دارد.
ایـن نظریـه کـه ریشـه دـر آثـار و آرای »امانوئل 
کانـت« دـارد تحقـق صلـح جهانـی را از رهگذر 
نهادینـه شـدن حقوق بیـن الملـل و سـازمانهای 
بیـن المللی)منطقه ای( مـی بیند و بر ایـن اعتقاد 
اسـت از آنجا که سرشـت انسـان »خوب« اسـت 
بـر خـالف واقعگرایان)رئالیسـتها( مـی تـوان به 

صلـح جهانـی دسـت یافت.
لیبرالهـا کـه از نظریـه پردازان پیشـتاز دـر روابط 
بیـن الملـل هسـتند دـر دهه هـای اخیر سـیری 
تاریخـی و تکاملـی خـود را طـی کردـه انـد. این 
نظریـه در سـالهای بعـد از جنگ جهانـی دوم در 
قالـب نظریه هـای همگرایی، »نظریه وابسـتگی 
متقابـل«، نهادگرایـی نئولیبـرال )نئولیبرالیسـم( 

ظهـور و بـروز پیدـا کرده اسـت.

دـر قالـب نظریـه هـای همگرایـی شـاهد ظهور 
نظریـه هـای کارکردگرایـی و نوکارکردگرایـی 
هسـتیم. در واقع با آشـکار شـدن ناتوانـی دولتها 
در تامیـن امنیـت رفاهی جامعـه، بیـان مطالبات 
مردـم نسـبت بـه حکومتهـا روز بـه روز اضافه تر 

شـود. می 
گروهی از دانشـمندان با عدول از بدبینی فلسـفی 
واقعگراهـا و روی آوری بـه خوش بینی فلسـفی، 
دـر اندیشـه یافتـن راه حل مناسـب بـرای امنیت 
شـهروندان و جلوگیـری از بـروز جنـگ مجدـد و 
ویرانـی بودـه انـد. اولیـن مدـل وصف و تفسـیر 
تحـوالت جدیـد از آن صاحـب نظـران همگرایی 
اسـت که حدود دو دهـه در مورد همـکاری میان 

دولتها بـه بحـث پرداختند.
دیوید میترانـی به عنوان یکـی از متقدمان نظریه 
کارکردگرایی)همگرایـی(، همـکاری فراملـی را 
برای حل مسـائل مشـترک ضروری می دانسـت 
وی یادآور شـد که همـکاری در یـک بخش می 
توانـد بـه سـایر بخش هـا تسـری یابـد. بـر این 
اسـاس هـر چـه دولتها بـه صـورت عمیـق تری 
وارد فراینـد همگرایـی شـوند بهای دـور ماندن از 

همـکاری بیشـتر رو بـه افزایش خواهد گذاشـت.
از نظر محققانی مانند ارنست هاس)نوکاکردگرایی( 
نهادهـای بین المللی و منطقه ای همتـای ضروری 
دولتهـای مسـتقل بودنـد که ظرفیـت شـان برای 
ادامـه هدـف هـای رفاهـی رو بـه کاهـش گذارده 
بود. کارهـای افرادی نظیـر هـاس و میترانی انگیزه 
هـای الزم را بـرای همـکاری نزدیـک تـر میـان 
دولت هـای اروپایـی فراهـم آورد که یکـی از نتایج 
آن ایجـاد جامعـه فـوالد و ذغـال دـر اروپا در سـال 
195۲ میالدـی بـود. در واقـع اتحادیه اروپـا یکی از 
مصادیق موفقیت نظریه نوکارکردگرایـان و نظریه 
همگرایی)لیبرالیسـم( بـود. در واقع طی شـدن روند 
همگرایی از جامعـه زغال به اتحادیـه اروپا به نوعی 
تأییدـی بـر نظریـه نوکارکردگرایـی از جملـه اصل 
تسـری)spill over( اسـت که نشـان از تسری 

همگرایـی به سـایر حـوزه ها اسـت.
دـر اواخـر دهـه 60 و اوایـل دهـه 70، بـر اثـر 
نظریـه  تمایـل  همگرایـی،  نظریـات  ناکامـی 
پردازان نسـبت به نظریه نوکارکردگرایی کاهش 
یافـت و نـا امیدـی و یـاس از کارایـی و مطلوبیت 
نوکارکردگرایـی باعث پردازش نظریه وابسـتگی 

متقابـل شـد. نظریـه پردـازان وابسـتگی متقابل 
سـعی کردنـد همگرایـی را دـر قالـب وابسـتگی 

متقابـل جهانـی توضیـح دهند.
 اگرچـه نظریـه کارکردگرایـی از حیـث تئوریک 
و نظـری همانگونـه کـه اشـاره شـد با شکسـت 
مواجه شـد اما اتحادیـه اروپـا از مصادیق موفقیت 
ایـن نظریـه بـود. خـروج بریتانیـا از ایـن اتحادیه 
و معکـوس شـدن رونـد همگرایـی کـه نشـان از 
قدـرت روز افـزون ملی گرایی اسـت را مـی توان 

شکسـت نظریـه نوکاکردگرایـی تلقـی کرد.

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا؛شکست نظریه لیبرالیسم و رویای »هاس«
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فرآینــد خــروج انگلیــس از اتحادیــه اروپا شــرایط 
اقتصادــی مبهــم و نامعلومــی را رقــم خواهــد زد 
کــه هزینــه هــای گــزاف آن بــر دــوش مصــرف 

کنندــگان و کســب و کارهــا خواهــد بــود.
ــن  ــل،  ای ــک نس ــی ی ــار ط ــتین ب ــرای نخس ب
ــک  ــروج ی ــون خ ــی پیرام ــی جد ــا بحث روزه
ــده  ــرح ش ــا مط ــه اروپ ــو از اتحادی ــور عض کش
ــه  ــه کار ب ــت محافظ ــس، دول ــر انگلی ــت. د اس
رهبــری »دیویــد کامــرون« نخســت وزیــر ایــن 
کشــور متعهــد شــد کــه بــا برگــزاری یــک همه 
پرســی عمومــی دــر تاریــخ بیســت و ســوم مــاه 
ژوئــن، تصمیــم گیــری دــر خصــوص خــروج و 
یــا ماندــن دــر ایــن اتحادیــه را بــر عهدــه مردــم 
بگــذارد. ایــن درحالیســت کــه نتایج نظرســنجی 
ــوم  ــروز از نامعل ــه ام ــا ب ــده ت ــام ش ــای انج ه
ــت مــی  ــن همــه پرســی حکای ــج ای بودــن نتای

ــد. کن
بــه عقیدــه تحلیلگــران اقتصادــی،  تبعــات خروج 
ــه  ــی ب ــد زیاد ــا ح ــا ت ــه اروپ ــس از اتحادی انگلی
رابطــه جدیدــی کــه پــس از آن میــان این کشــور 
ــتگی  ــود، بس ــی ش ــرار م ــا برق ــه اروپ و اتحادی
ــل  ــج مد ــران پن ــن تحلیلگ ــت. ای ــد داش خواه
یــا ســناریو متفــاوت را بــرای ایــن رابطــه جدیــد 
ــد کــه هــر یــک حامــل  ــی مــی کنن پیــش بین
پیامدهــای مثبــت و منفــی هــم بــرای انگلیــس 
و هــم بــرای اتحادیــه اروپــا خواهــد بــود. مدلــی 
کــه بــه لحــاظ سیاســی و دــر چارچــوب حفــظ 
اســتقالل دــر رونــد سیاســتگذاری بســیار 
مطلــوب بــه نظــر مــی رســد، از نظــر اقتصادــی 
ــن پارادوکــس  ــود و ای بســیار مخــرب خواهــد ب
»برگزیــت« اســت. محتمــل تریــن مدلهــا، 
ــر  ــی ب ــا رویکردهــای مبتن مدــل »ســوئیس« ی
ــن  ــتند. ای ــارت آزاد« هس ــای تج ــه ه »توافقنام
ــد از: ــی عبارتن ــناریوی احتمال ــا س ــل ی ــج مد پن

ــاد  ــاد قرارد ــروژی- ســبک انعق ــل ن ــف( مد ال
ــل،  ــن مد ــر ای ــا: د ــی اروپ ــه اقتصاد ــا منطق ب
ــی  ــا م ــی اروپ ــه اقتصاد ــه منطق ــس ب انگلی
ــن  ــه ای ــود را ب ــل خ ــی کام ــد و دسترس پیوند
بــازار مشــترک حفــظ مــی نمایــد. دــر مقابــل، 
ــه  ــررات اتحادی ــتانداردها و مق ــن کشــور اس ای
کمتریــن  از  برخوردــاری  بدــون  را  اروپــا 
ــی  ــا م ــر آنه ــذاری ب ــوذ و تأثیرگ ــزان نف می
ــان  ــس همچن ــل، انگلی ــن مد ــر ای ــرد. د پذی
ــا مشــارکت  ــه اروپ ــن بودجــه اتحادی ــر تأمی د
ــد  ــن حــال نمــی توان ــر عی ــارد و د اساســی د
محدودیتهایــی بــر سیاســتهای مهاجرتــی 
تحمیــل نمایــد. حکــم نهایــی: مشــکالت 
سیاســی انگلیــس بــا اتحادیــه اروپــا بــه قــوت 

ــد. ــی مان ــی م ــود باق خ
ــی:  ــه گمرک ــبک اتحادی ــه- س ــل ترکی ب( مد
ــی  ــی داخل ــع گمرک ــه، موان ــل ترکی ــق مد طب
برداشــته مــی شــود و انگلیــس بســیاری از 
ــازار محصــوالت اتحادیــه  قوانیــن مربــوط بــه ب
ــد. انگلیــس همچنیــن  ــا را وضــع مــی نمای اروپ
ــا  ــه اروپ ــد عــوارض گمــرک خارجــی اتحادی بای
را بدــون تضمیــن دسترســی خــود بــه بازارهــای 

ثالــث برقــرار نمایــد. حکــم نهایــی: یــک توافــق 
ــس. ــرای انگلی ــوب ب نامطل

ــارت آزاد  ــه تج ــر توافقنام ــی ب ــرد مبتن ج( رویک
ــه  )اف تــی اِی(: دــر ایــن مدــل، انگلیــس آزادان
مــی توانــد موافقتنامــه هــای تجــارت آزاد را 
بطــور مســتقل امضــاء نمایــد و روابــط انگلیس و 
اتحادیــه اروپــا طبــق ایــن موافقتنامــه هــا تنظیم 
خواهــد شــد. بــا اینحــال انگلیــس الزم اســت بــا 
اســتانداردها و مقــررات معمــول موافقــت نمایــد. 
ــی  ــن و عمل ــل ممک ــن مد ــی: ای ــم نهای حک
اســت، امــا بــه ســطح تعامــالت بســتگی خواهد 

ــت. داش
د( مدــل ســوئیس- ســبک پیمانهای غیررســمی 
دوجانبــه: طبــق مدــل ســوئیس، اتحادیــه اروپــا 
ــای  ــه ای از پیمانه ــر مجموع ــر س ــس ب و انگلی
دوجانبــه بــه توافــق مــی رســند کــه بــه موجــب 
ــه  ــازار اتحادی ــه ب ــس ب ــی انگلی ــا،  دسترس آنه
اروپــا دــر بخشــهای خــاص تنظیــم مــی شــود. 
ــش  ــر بخ ــر ه ــود د ــن موج ــس از قوانی انگلی
تبعیــت خواهــد کــرد، امــا مذاکــرات بــرای 
انعقــاد هــر توافقنامــه تجــارت آزاد بایــد بــه طــور 
جداگانــه انجــام گیــرد. حکــم نهایــی: ایــن مدل 
ممکــن و عملــی اســت، امــا بــرای اتحادیــه اروپا 

ــود. ــی نخواهــد ب مدــل مطلوب
ــاد:  ــه الود ــت کامل ــر دول ــی ب ــ ( رویکــرد مبتن ه
ــر  ــر س ــق ب ــه تواف ــازی ب ــل، نی ــن مد ــر ای د
اســتانداردها و قوانیــن معمــول نیســت،  امــا 
ــی  ــرک خارج ــوارض گم ــتی ع ــس بایس انگلی
اتحادیــه اروپــا را اجرایــی نمایــد کــه ایــن امــر به 
ــا دــر حــوزه  ــا اتحادیــه اروپ تجــارت انگلیــس ب
کاال و خدمــات لطمــه مــی زنــد. حکــم نهایــی: 
ــی  ــس همخوان ــارت آزاد انگلی ــرد تج ــا رویک ب

ــارد. ند
دــر ادامــه تبعــات اقتصادــی »برگزیت«)خــروج 
ــس و  ــر انگلی ــم ب ــا( ه ــه اروپ ــا از اتحادی بریتانی
هــم بــر اتحادیــه اروپــا از دــه حــوزه بــه اختصــار 

مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد:

1 تجارت در درون اتحادیه اروپا:
ــاره  ــتر اش ــه پیش ــور ک ــس: همانط ــف( انگلی  ال
ــس  ــارت انگلی ــر تج ــت« ب ــر »برگزی ــد، تأثی ش
ــا اتحادیــه اروپــا بــه رابطــه ای بســتگی دــارد  ب
ــس و  ــان انگلی ــروج، می ــن خ ــس از ای ــه پ ک
اتحادیــه اروپــا برقــرار مــی شــود. دــر محتمــل 
ــه  ــی و چ ــل سوئیس ــه مد ــناریوها، چ ــن س تری
مدــل مبتنــی بــر توافقنامــه هــای تجــارت آزاد، 
تمایــز و واگرایــی دــر قوانیــن تنظیمــی بــه مرور 
ــه  ــر ب ــن ام ــه ای ــد ک ــی یاب ــش م ــان افزای زم
حجــم تجــارت دــو جانبــه و موقعیــت انگلیــس 
ــی  ــه م ــا لطم ــه اروپ ــای عرض ــره ه ــر زنجی د
ــز  ــی نی ــن لطمــه اقتصاد ــه هــای ای ــد. هزین زن
بــر دــوش مصــرف کنندــگان و کســب و کارهــا 

ــود. ــد ب خواه
ب( اتحادیــه اروپــا: پیامدهــای خــروج از اتحادیــه 
اروپــا کــه شــامل کاهــش تجــارت یــا افزایــش 
ــس و ســایر  ــان انگلی ــای تجــارت می ــه ه هزین
کشــورهای اروپایــی اســت، بــرای هــر دوطــرف 
ــه  ــت ک ــر اس ــایان ذک ــود. ش ــد ب ــار خواه زیانب
ــه  ــس ب ــرای انگلی ــا ب ــه اروپ ــت اتحادی اهمی
ــش  ــاری بی ــم تج ــریک مه ــک ش ــوان ی عن
ــه  ــرای اتحادی ــس ب ــت انگلی ــش و اهمی از نق
اروپاســت. )یــک دهــم صادــرات اتحادیــه اروپــا 
بــه انگلیــس اســت؛ دــر حالیکــه ایــن اتحادیــه 
ــوالت  ــی از محص ــه نیم ــی وارد کنند ــه تنهای ب
ــن وجــود،  ــا ای ــن کشــور اســت(. ب ــی ای صادرات
ــزان تقاضــای انگلیــس دــر عرصــه اقتصــاد  می
ــی از  ــورهای اروپای ــیاری از کش ــرای بس ــرد ب ُخ

ــت. ــار اس ــی برخورد ــت باالی اهمی

2 سرمایه گذاری مستقیم خارجی:
 الــف( انگلیــس: ایــن کشــور بزرگتریــن دریافت 
کنندــه ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی دــر 
ــروج از  ــا خ ــی رود. ام ــمار م ــا بش ــه اروپ اتحادی
ــد از جذابیــت انگلیــس  ــا مــی توان ــه اروپ اتحادی
بــه مثابــه دــروازه ای بــه اروپــا بکاهــد کــه ایــن 

ــایر  ــذاری س ــرمایه گ ــش س ــبب کاه ــر س ام
ــد  ــور خواه ــن کش ــر ای ــی د ــورهای اروپای کش

ــد. ش
 ب( اتحادیــه اروپــا: بســیاری از شــرکتهای 
بــزرگ اروپایــی ســرمایه گذاریهــای عظیمــی در 
انگلیــس انجــام دادــه انــد کــه منطــق تجــاری 
ایــن ســرمایه گذاریهــا مــی توانــد تحــت تأثیــر 
ــتخوش  ــا دس ــه اروپ ــس از اتحادی ــروج انگلی خ
ــازواری  ــل و س ــن تعدی ــه ای ــود. هزین ــر ش تغیی
بــرای شــرکتهای اروپایــی قابــل توجــه خواهــد 
ــرای  ــت ب ــن اس ــس ممک ــرو، انگلی ــود. از این ب
ــی  ــی وارد رقابت ــذاری خارج ــرمایه گ ــذب س ج
ــات و  ــع مالی ــوزه وض ــر ح ــده و د ــر ش ــی ت جد
ــی  ــا پیش ــه اروپ ــب و کار از اتحادی ــط کس محی

ــرد. بگی

3 لیبرالیزاسیون و مقررات:
ــازار  ــان ب ــن کشــور از مدافع ــس: ای ــف( انگلی  ال
مشــترک اســت؛ امــا دــر خــارج از حــوزه 
اروپــا هیــچ کشــوری حامــی جدــی رونــد 
لیبرالیزاســیون نخواهــد بــود. منتقدــان دــر 
ــی  ــررات افراط ــن و مق ــب از قوانی ــس اغل انگلی
اتحادیــه اروپــا شــکایت مــی کننــد، دــر حالیکــه 
ــق  ــده خل ــع ش ــن وض ــیاری از قوانی ــف بس هد
عرصــه ای بــرای فعالیــت بــازار مشــترک اســت. 
ــه  ــن نگــرش بدبینان ــر ای پارادوکــس موجــود د
انگلیــس نســبت بــه اتحادیــه اروپــا دــر آنســت 
کــه بــا خــروج از اتحادیــه اروپــا، انگلیــس نفــوذ 
ــد  ــر رون ــذاری ب ــرای تأثیرگ ــود را ب ــرت خ و قد
وضــع قوانیــن دــر اتحادیــه اروپــا از دســت مــی 
ــرای  ــز ب ــی نی ــل، آزادــی چندان دهــد و دــر مقاب
ــی آورد. ــت نم ــررات بدس ــتقالنه مق ــع مس وض

ــس از  ــروج انگلی ــد از خ ــا: بع ــه اروپ  ب( اتحادی
ــورای  ــر ش ــود د ــه موج ــه، موازن ــن اتحادی ای
ــل  ــه دلی ــی ب ــات اقتصاد ــر مباحث ــر س ــا ب اروپ
خــروج یک عضــو بــزرگ و حامی لیبرالیزاســیون 
دســتخوش تغییــر مــی شــود. بــه عنــوان مثــال 

شرایط مبهم اقتصادی در اروپا و انگلیس؛ مولود نامیمون »برگزیت«
شبنم شکوهی

اروپـــــــا
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ــوک  ــک بل ــن ی ــه نمود ــان، یکپارچ ــرای آلم ب
از کشــورهای مخالــف و دــر اقلیــت و یــا عمــل 
ــه یــک کشــور تعییــن کنندــه  ــه مثاب نمودــن ب
ــد  ــوارتر خواه ــذاری دش ــات قانونگ ــر مباحث د
شــد. دــر نتیجــه ایــن کشــور بــه لحاظ سیاســی 
ــا چالشــهای بســیاری روبــرو مــی شــود؛ زیــرا  ب
ناگزیــر اســت کــه بــار هدایــت و رهبــری 
مخالفــان سیاســتهای غیــر لیبــرال را بــه تنهایی 

ــوش بکشــد. ــه د ب

4 سیاست صنعتی:
 الــف( انگلیــس: صنایــع انگلیــس از همکاریهای 
و  بــرد  مــی  بهــره  اروپــا  دــر  پژوهشــی 
پژوهشــگران ایــن کشــور نیــز دــر عرصــه 
رقابتــی اروپــا بســیار خــوش درخشــیده انــد. بــا 
تحقــق رونــد خــروج، انگلیــس بــرای وضــع خط 
مشــی صنعتــی خــود دــر خــارج از اتحادیــه اروپا 
از آزادــی عمــل بیشــتری برخوردــار خواهد شــد؛ 
امــا دــر مقابــل، مزایــای ناشــی از نفــوذ و تأثیــر 
گــذاری خــود بــر سیاســتهای مرتبــط بــا حــوزه 
هایــی همچــون انــرژی را از دســت خواهــد داد.
ــا: تبعــات خــروج انگلیــس بــر  ب( اتحادیــه اروپ
ــی  ــه مدل ــا ب ــه اروپ ــی اتحادی ــت صنعت سیاس
ــط ایــن  ــر مبنــای آن، رواب بســتگی دــارد کــه ب
اتحادیــه و انگلیــس پــس از خــروج شــکل 
ــرد. امــا صرفنظــر از مدــل مــورد نظــر،  مــی گی
ــش  ــی، کاه ــه رقابت ــف روی ــاهد تضعی ــا ش م
ــش و  ــوزش و پژوه ــش آم ــر بخ ــکاری د هم
همچنیــن کاهــش تعدــاد دانشــجویان اروپایــی 

ــود. ــم ب ــس خواهی ــر انگلی د

5 مهاجرت:
ــاغ  ــک موضــوع د ــس: مهاجــرت ی ــف( انگلی ال
ــرا  ــی رود؛ زی ــمار م ــس بش ــر انگلی ــی د سیاس
از یکســو مــا بــا توزیــع ناعادالنــه هزینــه هــا و 
ــه مهاجــرت مواجــه هســتیم  ــوط ب ــای مرب مزای
ــون  ــی پیرام ــی عموم ــر، آگاه ــوی دیگ و از س
ایــن موضــوع تــا حدــی بــه دلیــل رویــه 
ــی  ــاط چندان ــا ارتب ــانه ه ــی رس ــه برخ خصمان
ــد چشــم اندــاز وضــع  ــا واقعیــت ندــارد. هرچن ب
ــه  ــرت ب ــوزه مهاج ــر ح ــختگیرانه د ــن س قوانی
ــارد،  ــتگی د ــور بس ــل مذک ــج مد ــی از پن یک
بــروز خطراتــی همچــون کاهــش تــوان رقابتــی 
ــه  ــژه لندــن- و افزایــش هزین ــه وی انگلیــس- ب

ــت. ــار نیس ــور از انتظ ــی د ــای اقتصاد ه
ــال  ــای فع ــب و کاره ــا: کس ــه اروپ  ب( اتحادی
دــر تمــام نقــاط اروپــا مــی تواننــد تحــت لــوای 
جریــان آزاد نیــروی کار آزادانــه فعالیــت نمایند. با 
اینحــال، بــروز هرگونــه تغییــر دــر چرخــه تأمین 
نیــروی کار و جریــان وجــوه ارســالی مــی توانــد 
ــر ســایر کشــورها تأثیــر بگــذارد. دــر صــورت  ب
تشــدید تدابیــر کنتــرل مــرزی از ســوی انگلیس، 
شــاید بزرگتریــن و درعیــن حــال غیرقابــل پیش 
ــرایت  ــر »س ــود، خط ــر موج ــن خط ــی تری بین
ــورهای  ــایر کش ــه س ــی« ب ــه سیاس ــک روی ی

ــا و بالتبــع، وضــع قوانیــن مشــابه باشــد. اروپ

6 خدمات مالی:
 الــف( انگلیــس: ایــن کشــور دــر عرصــه 
رقابــت بــا ســایر کشــورهای اروپایــی، از برتــری 
قدرتمندانــه ای برخوردــار اســت کــه بــه آســانی 

ــال،  ــن ح ــا ای ــاد. ب ــد د ــت نخواه آن را از دس
قوانیــن کنونــی اتحادیــه اروپــا شــرایط را بــرای 
تجــارت لندــن بــا بازارهــای اروپایــی به ویــژه در 
حــوزه محصــوالت ُخردــه فروشــی یــا تجــارت 
یــورو دشــوارتر خواهــد ســاخت. افــزون بــر این، 
کســب و کارهــا نیــز ممکــن اســت از این کشــور 

ــه کشــورهای دیگــر نقــل مــکان کننــد. ب
 ب( اتحادیــه اروپــا: دــر صورتیکــه اتحادیــه اروپا 
موقعیــت رقابتی لندــن را تضعیــف نمایــد، خروج 
ــی و  ــگاه، نقدینگ ــر جای ــد ب ــی توان ــس م انگلی
هزینــه خدمــات مالــی دــر اروپــا  تأثیــر بگــذارد. 
ایــن موضــوع هــم بــرای کســب و کارهــا و هــم 
ــه  ــا پرهزین ــر اروپ ــر سراس ــا د ــرای خانواره ب
ــای  ــر بانکه ــر، اکث ــرف دیگ ــود. از ط ــد ب خواه
ــی  ــت م ــن فعالی ــر لند ــه د ــی ک ــزرگ اروپای ب
ــه  ــود هزین ــکان خ ــر م ــرای تغیی ــد ب ــد، بای کنن
هــای گزافــی را بپردازنــد و تنهــا تعدــاد محدودی 
ــروج  ــن خ ــت از ای ــن اس ــی ممک ــز مال از مراک

ــع شــوند. منتف

7 سیاست تجاری:
 الــف( انگلیــس: بــر حســب ســناریوی احتمالــی 
ــن  ــا، ای ــه اروپ ــروج از اتحادی ــرای خ ــس ب انگلی
ــود  ــای تجــاری خ ــرای وضــع اولویته ــور ب کش
از آزادــی عمــل برخوردــار اســت. امــا ایــن 
اولویتهــای تجــاری بــه احتمــال بســیار بــا 
اولویتهــای تجــاری اروپــا متفــاوت خواهنــد 
بــود. دــر نتیجــه، از قدــرت نفــوذ انگلیــس 
ــه  ــا اتحادی ــر مقایســه ب ــود و د ــی ش ــته م کاس
اروپــا، شــریک تجــاری کــم اهمیــت تــری برای 
ســایر اقتصادهــا دــر سراســر جهــان خواهــد بود. 
همیــن امــر مــی توانــد دــر رونــد حــل و فصــل 
مناقشــه بــا کشــورهایی همچــون چیــن، از توان 
تأثیرگــذاری لندــن دــر ســازمان تجــارت جهانی 

ــد. بکاه
ــوزه  ــر ح ــه د ــن اتحادی ــا: ای ــه اروپ ب( اتحادی
ــرال  ــاز و لیب ــی ب ــاری از رویکرد ــت تج سیاس
ــی  ــا حدود ــر ت ــن ام ــه ای ــت ک ــار اس برخورد
ــه  ــن اتحادی ــر ای ــس د ــش انگلی ــر از نق متأث
ــو  ــور عض ــر کش ــش از ه ــس بی ــت. انگلی اس
از  ایــن اتحادیــه دــر مذاکــرات تجــاری 
ــر  ــه اســت. د ــره برد ــود به ــه سیاســی خ وزن
ــا،  ــه اروپ ــس از اتحادی ــروج انگلی ــورت خ ص
ــاری  ــای تج ــه ه ــر توافقنام ــه د ــن اتحادی ای
بــه عنــوان یــک شــریک از جذابیــت کمتــری 

ــت. ــار اس برخورد

8 نفوذ و اعتبار بین المللی:
ــر حــال حاضــر  ــن کشــور د ــس: ای ــف( انگلی ال
هــم دــر داخــل اتحادیــه اروپــا از نفــوذ و 
برخوردارســت و هــم  باالیــی  تأثیرگــذاری 
ــن  ــه. ای ــن اتحادی ــر ای ــت د ــطه عضوی بواس
ــه  ــروج از اتحادی ــر صــورت خ ــار د ــوذ و اعتب نف
اروپــا بــه کلــی از بیــن خواهــد رفــت. بــا اینحال 
حتــی دــر صــورت ادامــه عضویــت انگلیــس در 
اتحادیــه، خطراتــی نفــوذ ایــن کشــور را تهدیــد 
ــرات  ــم تغیی ــر ه ــن ام ــل ای ــد. دالی ــی کن م
نســلی دــر ترکیــب کارکنــان مؤسســات کلیدــی 
و مهــم و خطــر اجمــاع ســران کشــورهای حــوزه 

ــت. ــس اس ــه انگلی ــورو علی ی
ــا از دســت  ــه ب ــن اتحادی ــا: ای ــه اروپ ب( اتحادی
ــه  ــا- ک ــی اروپ ــرت اصل ــو قد ــن یکــی از د داد
دــر کنــار فرانســه عضــو دائمــی شــورای امنیــت 
ســازمان ملــل متحــد اســت- بــا کاهش نفــوذ و 
تأثیرگــذاری خــود دــر حــوزه سیاســت خارجــی و 

ــرو خواهــد شــد. نظامــی روب

9  بودجه:
انگلیــس: هزینــه مالــی عضویــت  الــف( 
انگلیــس دــر اتحادیــه اروپــا تقریبــًا بــه آســانی 
ــی  ــای مال ــا مزای ــت. ام ــبه اس ــل محاس قاب
ــی  ــل احتمال ــه مد ــه ب ــن اتحادی ــروج از ای خ
ایــن خــروج و تبعــات مذاکــرات میــان انگلیس 
و اتحادیــه اروپــا بســتگی خواهــد داشــت. 
ــروج  ــن خ ــر ای ــه تأثی ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
ــود؛  ــد ب ــس یکســان نخواه ــر سراســر انگلی د
بطوریکــه برخــی بخشــها منتفــع و برخــی 

ــد. ــد ش ــرر خواهن ــر متض دیگ
ب( اتحادیــه اروپــا: بــا خــروج انگلیس، ایــن 
ــگان  ــن کنند ــن تأمی ــی از مهمتری ــه یک اتحادی
بودجــه خــود را از دســت خواهــد دــاد )انگلیــس 
ــای  ــه ه ــوع هزین ــد از مجم ــود 5.۸ درص حد
ــس از  ــد و پ ــی کن ــن م ــا را تأمی ــه اروپ اتحادی
ــه  ــه بودج ــن کنند ــور تأمی ــن کش ــان دومی آلم
عملیاتــی ایــن اتحادیــه اســت(. بــرای پــر 
کردــن ایــن شــکاف بودجــه،  تنهــا دــو راه 
ــایر  ــهمیه س ــش س ــی افزای ــارد: یک ــود د وج
اعضــای ایــن اتحادیــه و دیگــری کاهــش 
هزینــه هــا. بــا خــروج یکــی از تأمیــن کنندــگان 
بودجــه،  احتمــال بســیاری وجــود دــارد کــه رویه 
حمایــت از افزایــش هزینــه هــا دــر شــورای اروپا 

ــود.    ــر ش ــتخوش تغیی دس

نامعلــوم  و  مبهــم  شــرایط   10
قتصــادی: ا

ــه  ــس از اتحادی ــروج انگلی ــس: خ ــف( انگلی  ال
اروپــا یــک رونــد طوالنــی اســت کــه حدــود دــه 
ســال بــه طــول مــی انجامــد و تنهــا دــر نقطــه 
ــی  ــا م ــه اروپ ــس- اتحادی ــه انگلی ــی رابط پایان
تــوان بــاب مذاکــره را گشــود. طــی ایــن دــوران، 
کســب و کارهــا بــا شــرایط اقتصادــی نامعلومــی 
دســت و پنجــه نــرم خواهنــد کــرد کــه ایــن امر 
ــوزه  ــر ح ــات د ــر تصمیم ــذاری ب ضمــن تأثیرگ
ــوزه  ــر ح ــی د ــارای تبعات ــذاری، د ــرمایه گ س

ــود. ــد ب ــاد کالن خواه اقتص
ب( اتحادیــه اروپــا: »برگزیــت« مــی توانــد 
ــوم  ــم و نامعل ــی از شــرایط مبه ــوره ای طوالن د
اقتصادــی را بوجــود آورد کــه ایــن امــر بــه 
اعتمــاد و اشــتیاق بــرای انجــام ســرمایه گــذاری 
ــی آســیب  ــر ســایر کشــورهای اروپای ــی د داخل
خواهــد زد. امــا احتمــااًل بزرگتریــن خطــر موجود 
»ســرایت دومینــووار ایــن اقدــام سیاســی« دــر 
ــروج« از  ــن خ ــز بود ــت آمی ــات موفقی ــر »اثب اث
ــای  ــد نیروه ــی توان ــه م ــت ک ــه اروپاس اتحادی
سیاســی تمرکزگریــز و تجزیــه طلــب را دــر هــر 
ــب  ــروج ترغی ــه خ ــبز ب ــاره س ــن ق ــه از ای نقط

ــد. نمای

نتیجه گیری:
ــن  ــوم ژوئ ــت و س ــی بیس ــه پرس ــزاری هم برگ
دــر انگلیــس بــرای ماندــن یــا خــروج از اتحادیه 
ــا امــری قطعــی اســت. دــر صورتیکــه رأی  اروپ
دهندگان انگلیســی به گزینــه خــروج رأی مثبت 
ــار  ــر انتظ ــنگینی د ــات ســخت و س ــد، تبع دهن
کســب و کارهــا،  اقتصــاد و منافــع گســترده تــر 

ــود. انگلیــس خواهــد ب
ایــن درحالیســت کــه فرآینــد ایــن خــروج و حتی 
نقطــه پایانــی آن مبهــم و نامعلوم اســت و همین 
امــر هزینه هــای گزافــی را بــر انگلیــس تحمیل 
خواهــد کــرد. از طــرف دیگــر، تأثیر مســتقیم این 
خــروج بــر ســایر اعضــای اتحادیــه اروپــا بســیار 
ــرات،  ــه صاد ــت؛ بطوریک ــه اس ــل مالحظ قاب
زنجیــره عرضــه، ســرمایه گــذاری و منافــع 
اقتصادــی بســیاری از شــرکتهای بــزرگ ممکــن 
اســت بــه طــور چشــمگیری تحــت تأثیــر ایــن 

ــرد. ــرار گی خــروج ق
ــارای  ــد د ــی توان ــل م ــو دلی ــه د ــت« ب »برگزی
تبعــات سیاســی گســترده ای بــر اتحادیــه 
ــای  ــی نیروه ــل پویای ــه دلی ــد؛ اول ب ــا باش اروپ
ــل  ــه دلی ــوم ب ــی و د ــر داخل ــی اخاللگ سیاس
خطــر »ســرایت ایــن اقدــام سیاســی«. زیــرا دــر 
صــورت »اثبــات موفقیــت آمیــز بودــن خــروج« 
از اتحادیــه اروپــا ســایر نیروهــای تجزیــه طلب و 
تمرکــز گریــز دــر ســایر کشــورهای اروپایــی بــه 
خــروج تشــویق مــی شــوند. بدیــن ترتیــب، اروپا 
رفتــه رفتــه نفــوذ و اعتبــار خــود را دــر سرتاســر 

ــاد. جهــان از دســت خواهــد د
ــایر  ــر س ــس ب ــروج انگلی ــات خ ــد تبع هرچن
کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا یکســان 
و بــه یــک اندــازه نخواهــد بــود، تمــام 
ــوی  ــه نح ــه ب ــن اتحادی ــو ای ــورهای عض کش
متحمــل پیامدهــای سیاســی و اقتصادــی 
خــروج انگلیــس از ایــن اتحادیــه خواهنــد 

ــد. ش

اروپـــــــا
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آســـــیا
دبیران : بنفشه اسماعیلی
علی کاووسی نژاد
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آ ســـــــیا

علی کاوسی نژاد

ــح  ــه صل ــه اولی ــا امضــای توافقنام ــان ب همزم
ــالمی ،  ــزب اس ــتان و ح ــت افغانس ــن دول بی
زمزمــه هایــی از ســفر »حکمتیــار« بــه کابــل 
ــت  ــی اس ــر حال ــن د ــود و ای ــی ش ــنیده م ش
ــر  ــعود د ــاف آل س ــت اهد ــر جه ــه وی د ک

ــی رود. ــش م ــتان پی افغانس
دــر روزهــای اخیــر همزمــان بــا امضــای 
توافقنامــه اولیــه صلــح بیــن دولــت افغانســتان 
ــای از  ــه ه ــار، زمزم ــالمی حکمتی ــزب اس و ح
ســفر »گلبدیــن حکمتیــار« رهبــر ایــن حــزب 
ــای  ــر روزه ــود. د ــی ش ــنیده م ــل ش ــه کاب ب
ــت افغانســتان و  ــح دول گذشــته توافقنامــه صل
ــل و  ــه فص ــر س ــار د ــالمی حکمتی ــزب اس ح
۲5 مادــه تنظیــم شــده کــه دــر آن قیــد شــده 
ــا پیوســتن  ــار ب اســت حــزب اســالمی حمکتی
ــد  ــی توان ــن کشــور م ــر ای ــح د ــد صل ــه رون ب
دــر فعالیــت هــای سیاســی و انتخاباتی کشــور 
ــن  ــان ای ــد. زندانی ــته باش ــال داش ــور فع حض
حــزب نیــز از زندانهــای افغانســتان آزادــه شــده 
و اعضــای ایــن حــزب اجــازه خواهنــد داشــت 
ــا  ــوند. ب ــتان وارد ش ــت افغانس ــه دول ــه بدن ب
توجــه بــه شــناختی کــه از »گلبدیــن حکمتیار« 
ــی از  ــه یک ــارد ب ــل د ــز تمای ــی رود وی نی م
مناصــب دولتــی دســت یابــد. ایــن رهبــر حزب 
اســالمی کــه دــر گذشــته بــا تمــام دولتهــای 
موجــود در افغانســتان ســر ســتیز داشــته اســت 
ــت  ــتان را دس ــر افغانس ــال حاض ــت ح و دول
نشــانده بیگانیــگان و آمریــکا مــی دانــد یکباره 
تــن بــه صلــح دادــه اســت و دــر ایــن راه پیش 

قدــم شــده اســت.
ــال ۲013  ــر س ــتان د ــح افغانس ــرات صل مذاک
ــالم  ــر اس ــری1« د ــه »م ــوم ب ــی موس میالد
ــر«  ــال عم ــرگ »م ــر م ــار خب ــا انتش ــاد ب آب
ــر  ــق د ــال تعلی ــه ح ــان ب ــابق طالب ــر س رهب
ــد  ــر جدی ــن رهب ــرای تعیی ــس از آن ب ــد و پ آم
طالبــان درگیریهــای بیــن اعضــای ایــن گــروه 
دــر گرفــت. دــر ایــن میــان »مــال رســول« از 
ــر  ــال اخت ــری »م ــان رهب ــد طالب ــران ارش رهب
ــا وی  ــت و ب ــان را نپذیرف ــر طالب ــور« ب منص
ــکاف و  ــث ش ــل باع ــن عام ــرد. ای ــت نک بیع
ــده  ــان ش ــروه طالب ــن گ ــر بی ــی د ــته بند دس

ــرد. ــتگی ک ــو دس ــار د ــا را دچ آنه
ــالش  ــتان ت ــتان و افغانس ــس از آن پاکس پ
کردنــد مذاکــرات صلــح افغانســتان بــا 
ــا  ــو احی ــر ن ــکا از س ــن و آمری ــارکت چی مش
شــود. پنــج دــور از ایــن مذاکــرات مقدماتــی 
صلــح دــر اســالم ابــاد و کابــل بــا مشــارکت 
ــا نتیجــه  ــد ام ــور انجــام ش کشــورهای مذک
مطلوبــی از ایــن مذاکــرات اخــذ نشــد. 
»مــال اختــر منصــور« رهبــر طالبــان حاضــر 
ــتان  ــت افغانس ــا دول ــتقیم ب ــره مس ــه مذاک ب
ــوط  ــت را من ــا دول ــره ب ــام مذاک ــد و انج نش
ــای  ــته ه ــی خواس ــدن برخ ــه ش ــه برآورد ب
ــروط  ــن ش ــه ای ــاخت. از جمل ــروه س ــن گ ای

مــی تــوان بــه خــروج نیروهــای ناتــو از 
افغانســتان، رهایــی زندانیــان طالبــان از 
ــارج  ــتان و خ ــتان و پاکس ــای افغانس زندانه
شــدن نــام ایــن گــروه از لیســت ســیاه 

ــرد. ــاره ک ــل اش ــازمان مل س
برآوردــه شــدن ایــن خواســته هــا بــرای دولــت 
افغانســتان مشــکل مــی نمــود چــون »اشــرف 
ــه  ــور افغانســتان توافقنام ــس جمه ــی« رئی غن
نظامــی و اســتراتژیک امضــا کردــه اســت 
کــه طبــق آن نیروهــای نظامــی ناتــو تــا ســال 
۲017 دــر افغانســتان حضــور خواهنــد داشــت. 
»گلبدیــن حکمتیــار« کــه در ایــن میــان فضا را 
بــرای تفاهــم با دولــت افغانســتان مناســب دید 
ــا تعییــن شــروطی  ــه میدــان گذاشــته و ب ــا ب پ
حاضــر بــه مذاکــره بــا دولــت افغانســتان شــد.

شــروط حکمتیــار مشــابه همــان شــروطی بــود 
کــه طالبــان آنــرا بــه دولــت اعــالم کردــه بــود 
امــا دــر ایــن میــان حکمتیــار از شــرط خــروج 
نیروهــای ناتو از افغانســتان چشــم پوشــی کرد. 
پــس از گذشــت تقریبــاً دــو مــاه مذاکــرات بــا 
دولــت وحدــت ملــی افغانســتان پیــش نویــس 
توافقنامــه صلــح بیــن حــزب حکمتیــار آمادــه 
شــد کــه شــامل ســه فصــل و ۲5 مادــه مــی 
ــر حضــور  باشــد. دــر ایــن توافقنامــه بیشــتر ب
اعضــای حــزب حکمتیــار دــر دولت افغانســتان 
تاکیــد شــده اســت کــه ایــن بــه طبــع برخــی 
از رهبــران جهادــی افغانســتان خــوش نیامدــه 

اســت.
حکمتیــار بــا توجــه بــه مصالــح شــخصی وارد 
میدــان صلــح شــده اســت و از وی انتظــار 
نمــی رود کــه منافــع ملــی را دــر راس خواســته 
ــدن  ــارج ش ــد. خ ــه باش ــود گنجاند ــای خ ه
ــتان  ــالمی افغانس ــزب اس ــار و ح ــام حکمتی ن
از لیســت ســیاه ســازمان ملــل واکنــش 
ســازمانهای حقــوق بشــری دــر ایــن کشــور را 
برانگیختــه اســت. آنهــا معتقدنــد کــه حکمتیار 
دــر گذشــته خــون مردــم بیگنــاه افغانســتان را 
ریختــه و جنایــات جنگــی مرتکب شــده اســت 
و بایــد مــورد محاکمــه و مجــازات قــرار گیــرد. 
از ســوی دیگــر دولــت اشــرف غنــی بــرای وی 
ــور  ــه حض ــه و آماد ــن کرد ــز په ــرش قرم ف
حکمتیــار دــر کابــل بــرای امضــای توافقنامــه 

ــح اســت. صل
ــه و  ــورهای ترکی ــران کش ــان س ــن می ــر ای د
ــت  عربســتان ســعودی از مذاکــرات صلــح دول
ــام  ــل تم ــر کاب ــور وی د ــار و حض ــا حکمتی ب
قــد حمایــت کردــه انــد تــا جایــی کــه »طیــب 
اردوغــان« رئیــس جمهــور ترکیــه اعــالم 
کردــه اســت دــر صــورت ســفر حکمتیــار بــه 
کابــل حاضــر اســت بــرای اســتقبال از وی بــه 
کابــل بیایــد. از ســویی دیگــر ســران ســعودی 
از کمــک میلیاردــی بــه دولــت افغانســتان دــر 
ــت  ــه دول ــر بدن ــار د ــور حکمتی ــورت حض ص
ــن  ــل ای ــد. دلی ــی آورن ــان م ــه می ــرف ب ح
ــرا  ــد و چ ــد باش ــی توان ــه م ــا چ ــت ه حمای
ــده  ــار ش ــی حکمتی ــعودی حام ــتان س عربس

ــت؟ اس
بــا مطالعــه دقیــق ایــن موضــوع مــی تــوان به 
ایــن مســئله پــی بــرد کــه زمانیکه ســعودیهای 
ــن  ــگ یم ــتان درجن ــی پاکس ــک نظام از کم
ــه از  ــه ای محرمان ــر نام ــد د ــد کردن قطــع امی
ــت  ــران دول ــتند س ــار خواس ــن حکمتی گلبدی
پاکســتان را تــرور کنــد تــا بدیــن گونــه ســران 
ــند. ــه باش ــام گرفت ــتان انتق ــعود از پاکس آل س

حکمتیــار کــه از سیاســت هــای آل ســعود دــر 
قبــال جنــگ یمــن دفــاع مــی کــرد بــه ســران 
آل ســعود اعــالم کــرد کــه حاضــر اســت بــرای 
ــا شــیعیان یمنــی نیــروی نظامــی  رویارویــی ب
بــه یمــن بفرســتد تــا آنهــا را ســرکوب کننــد. 
خــوش خدمتــی حکمتیــار بــه آل ســعود نشــان 
مــی دهــد کــه وی مهــره مهمــی اســت کــه 
ــر  ــی د ــکار وهاب ــج اف ــه تروی ــد ب ــی توان م

افغانســتان کمــک کنــد.
ــن گــروه  ــی کــه بی ــر درگیریهای ــار د حکمتی
طالبــان و گــروه تروریســتی داعــش دــر 
ــش  ــرد از داع ــی گی ــورت م ــتان ص افغانس
ــد  ــان ق ــل طالب ــر مقاب ــه و د ــت کرد حمای
ــن  ــر کمی ــار د ــت. حمکتی ــه اس ــم کرد عل
بدســت آوردــن فرصتــی بــود کــه بــه طالبان 
ضربــه مهلکــی وارد کنــد. وقتــی دیــد طالبان 
ــتان  ــت افغانس ــا دول ــره ب ــه مذاک ــر ب حاض
ــام  ــن مق ــت آورد ــه بدس ــا اندیش ــت ب نیس
و منصــب دولتــی پــا بــه میدــان صلــح 

ــت. ــته اس گذاش

ــب  ــیار عجی ــه بس ــری ک ــان ام ــن می ــر ای د
ــر  ــال اخت ــدن »م ــته ش ــر کش ــد خب ــی نمای م
منصــور« رهبــر طالبــان دــر حملــه هواپیمــای 
بدــون سرنشــین آمریکایــی دــر منطقــه مرزی 
ــت.  ــتان اس ــتان پاکس ــت بلوچس ــک ایال نزدی
پنتاگــون اعــالم کردــه اســت کــه »مــال اختــر 
ــرار  ــان را مــورد هدــف ق ــر طالب منصــور« رهب
دادــه اســت و وی دــر ایــن حمله کشــته شــده 
اســت، امــا جزئیاتــی از چگونگــی ایــن عملیات 

ــه نکردــه اســت. ارای
دولــت افغانســتان نیــز خبــر کشــته شــدن مــال 
ــخنگوی  ــا س ــت ام ــه اس ــد کرد ــر را تایی اخت
طالبــان اعــالم داشــته اســت مــال اختــر 
ــرد  ــی ب ــل بســر م ــر ســالمت کام منصــور د
ــذب  ــان ک ــر طالب ــدن رهب ــته ش ــر کش و خب
ــرایط  ــه ش ــی از آنســت ک ــا حاک اســت. خبره
بــرای ورود گلبدیــن حکمتیــار بــه کابــل آمادــه 
ســازی مــی شــود و ســران آل ســعود و ترکیــه 
از حکمتیــار حمایــت کردــه انــد، چــون وی می 
توانــد بــه عنــوان عنصــر مطلــوب دــر جهــت 
رشــد و شــکل گیــری داعــش دــر افغانســتان 

ــاند. ــه آل ســعود کمــک برس ب
چندــی پیــش ســفیر عربســتان ســعودی دــر 
کابــل بــا »عبدــاهلل عبدــاهلل« رئیــس اجرایــی 
ــار و از  ــتان دید ــی افغانس ــت مل ــت وحد دول
ــد.  ــفر کن ــاض س ــه ری ــت ب ــته اس وی خواس
عربســتان کــه  مــی دانــد گــروه تروریســتی 
ــه  ــت خورد ــه شکس ــر خاورمیان ــش د داع
اســت و موجودیــت آن بــه خطــر افتادــه 
اســت دــر تــالش اســت افغانســتان را کــه از 
لحــاظ ســوق الجیشــی منطقــه خوبــی بــرای 
ــی رود  ــگاری داعــش بشــمار م رشــد و ماند
ــای  ــیله مرزه ــن وس ــرد و بدی ــر بگی ــر نظ د
جمهــوری اســالمی ایــران را بــا خطــر جدــی 
ــر  ــان داعــش د ــد. از دیگــر حامی مواجــه کن
ــی  ــا نابود ــه ب ــت ک ــود آمریکاس ــه خ منطق
ــروی آنهــا  ــان دــر افغانســتان نی ســران طالب
ــب  ــه عق ــا را وارد ب ــه  آنه ــف نمود را تضعی
ــر افغانســتان  ــل داعــش د ــر مقاب نشــینی د
مــی کنــد. ایــن طــرح و نقشــه ای اســت کــه 
ــش  ــر آن نق ــعودی د ــتان س ــکا و عربس آمری

ــد. ــزایی دارن بس

»حکمتیار« مامور پیاده سازی اهداف آل سعود در افغانستان
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آ ســـــــیا

علی کاوسی نژاد

نگرانیهــای اســالم آبــاد بــا ســفر »نارندــرا مودــی« نخســت وزیــر 
هنــد بــه واشــنگتن و اعــالم حمایــت آمریــکا از عضویــت هنــد دــر 

گــروه تامیــن کنندــگان هســته ای افزایــش یافتــه اســت.
ســفر »نارندــرا مودــی« نخســت وزیــر هنــد بــه واشــنگتن و دیدــار 
بــا »بــاراک اوبامــا« رئیــس جمهــور آمریــکا و ســخنرانی دــر کنگره 
ایــن کشــور مــورد توجــه رســانه هــای دنیــا بویــژه مقامــات دولــت 
اســالم آبــاد قــرار گرفــت و دــر ایــن بیــن نگرانیهــای اســالم آبــاد 
ــروه  ــر گ ــد د ــت هن ــا از عضوی ــت اوبام ــت دول ــر موضــوع حمای د

تامیــن کنندــگان هســته ای افزایــش یافتــه اســت.
ایــن نگرانــی هــا تــا جایــی اســت کــه »ســر تــاج عزیــز« مشــاور 
ــالم  ــه اع ــش ب ــر واکن ــتان د ــر پاکس ــت وزی ــه نخس ــور خارج ام
حمایــت آمریــکا از هنــد گفتــه اســت: دولــت آمریــکا نبایــد دــر بــه 
ــن  ــه گــروه تامی ــی ب ــت درآمدــن کشــورهای آســیای جنوب عضوی
کنندــگان هســته ای تمایــزی قایــل شــود. دــر صورتــی کــه فقــط 
هنــد بــه گــروه تامیــن کنندــگان هســته ای بپیوندــد تــوازن نظامــی 

و امنیتــی دــر منطقــه آســیای میانــه دچــار اخــالل خواهــد شــد.
ســفر نارندــرا مودــی بــه آمریــکا و ســخنرانی وی به عنــوان پنجمین 
ــاد را  ــی اســالم آب ــکا، نگران ــره آمری ــر کنگ ــد د ــر هن نخســت وزی
ــفرای  ــا س ــز ب ــرتاج عزی ــه س ــت ک ــه اس ــش داد ــی افزای ــا حد ت
ــت از  ــته اس ــا خواس ــته و از آنه ــاس داش ــف تم ــورهای مختل کش
عضویــت پاکســتان دــر گــروه تامیــن کنندــگان هســته ای حمایت 
کننــد. ســفیر ایتالیــا دــر اســالم آبــاد حمایــت کشــورش را از اســالم 

ــاد اعــالم کردــه اســت. آب
از مهمتریــن موضوعاتــی کــه نارندــرا مودــی در ســخنرانی خــود در 
کنگــره آمریــکا بدــان پرداخــت مــی تــوان بــه درخواســت حمایــت 
هنــد از دولــت اوبامــا بــرای عضویــت دــر گــروه تامیــن کنندــگان 
هســته ای و نیــز پیوســتن ایــن کشــور بــه جمــع کشــورهای عضــو 
دایــم شــورای امنیــت ســازمان ملــل، افزایــش ســطح همکاریهــای 
اســتراتژیک و تجــاری بیــن دهلــی نــو و واشــنگتن، ادامــه همکاری 
هنــد دــر ســاخت پــروژه هــای زیــر بنایــی دــر افغانســتان، ادامــه 
ــا  ــارزه ب ــتان و مب ــژه افغانس ــه بوی ــر منطق ــم د ــا تروریس ــارزه ب مب
گروههــای تروریســتی تکفیــری از جملــه داعــش، القاعدــه و گــروه 
طالبــان و کنتــرل چیــن در تســلط بر قــاره آســیا و اقیانوســیه اشــاره 

کــرد.
نارندــرا مودــی از آمریــکا بخاطــر حمایــت از کشــورش دــر حمــالت 
تروریســتی بمبئــی دــر ســال ۲00۸ میالدــی تشــکر کرد و خواســتار 
افزایــش ســطح همکاریهــای تجــاری و دفاعــی دــو کشــور شــد. 
نارندــرا مودــی بــا اظهــار امیدــواری از همکاریهــای دوجانبــه هنــد و 
آمریــکا گفــت کــه ســطح مبادــالت تجــاری دــو کشــور باید بــه 10 

میلیــارد دــالر افزایــش پیدــا کنــد.
ــه  ــی ب ــرا مود ــفر نارند ــل از س ــی قب ــایل سیاس ــان مس کارشناس
واشــنگتن اعــالم کردــه بودنــد کــه یکــی از مســایلی کــه مودــی 
دــر ســفر خود بــه آمریــکا بدــان خواهــد پرداخــت موضوع پاکســتان 
اســت و حــال گزارشــها حاکــی از آن اســت کــه مشــاوران »بــاراک 
ــور افغانســتان و پاکســتان  ــی و ام ــیای جنوب ــور آس ــر ام ــا« د اوبام
بــه اســالم آبــاد ســفر خواهنــد کــرد تــا دــر مــورد مســایلی چــون 
ــای  ــه ه ــذاری جنگند ــوع واگ ــتان، موض ــح افغانس ــرات صل مذاک
»اف16« بــه اســالم آبــاد و نیــز حملــه هواپیمــای بدــون سرنشــین 
آمریکایــی دــر منطقــه »نوشــکی« ایالــت بلوچســتان پاکســتان که 
ــان کشــته شــد  ــر ســابق طالب ــر منصــور« رهب طــی آن »مــال اخت
ــوان گفــت مودــی  ــه نوعــی مــی ت ــد. ب بحــث و تبادــل نظــر کنن
ــر  ــت د ــراری امنی ــئله برق ــه مس ــنگتن ب ــه واش ــود ب ــفر خ ــر س د
ــا گروههــای تروریســتی دــر پاکســتان  ــارزه ب ــز مب افغانســتان و نی
ــه ایــن موضــوع  پرداختــه اســت و مقامــات آمریکایــی را متوجــه ب
کردــه اســت کــه هنــد سیاســت مبــارزه بــا تروریســم را دــر منطقــه 

دنبــال مــی کنــد.

ــت  ــد اینس ــل ش ــد از آن غاف ــه نبای ــی ک ــن موضوع ــا مهمتری ام
کــه دولــت اوبامــا بــا حمایــت از عضویــت هنــد دــر گــروه تامیــن 
ــیای  ــر آس ــته ای را د ــی و هس ــوازن دفاع ــته ای ت ــگان هس کنند
ــد از  ــر هن ــی بهــم خواهــد زد و از ســویی دیگــر نخســت وزی جنوب
آمریــکا درخواســت کردــه اســت کــه از عضویــت هنــد بــه عنــوان 

ــد. ــت کن ــت حمای ــم شــورای امنی عضــو دای
ــا قاطعیــت  واقعیــت موضــوع اینســت کــه اگــر آمریــکا بخواهــد ب
از هنــد دــر موضــوع تامیــن کنندــگان هســته ای و عضویــت دــر 
شــورای امنیــت حمایــت کند، چیــن نیــز کــه از متحدان منطقــه ای 
پاکســتان دــر منطقــه بشــمار مــی رود و بــا اســتفاده از حــق وتــوی 
خــود دســت رد بــر ســینه هنــد خواهــد گذاشــت و سیاســت آمریــکا 
دــر نــا امــن شــدن منطقــه آســیای جنوبــی شکســت خواهد خــورد.
نارندــرا مودــی دــر اظهــارات خــود دــر کنگــره آمریــکا اعــالم کرده 
اســت کــه هنــد بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن کشــورهای متحــد 
ــاره آســیا  ــد قدــرت روز افــزون چیــن را دــر ق ــکا مــی توان ــا آمری ب
ــه  ــن منطق ــر ای ــن ب ــت چی ــه حاکمی ــد و ب ــرل کن و اقیانوســیه کنت

ــان دهــد. پای
نمایندــگان کنگــره آمریــکا هــر چنــد با مطــرح شــدن ایــن موضوع 
ــد و از وی اعــالم  ــه شــور و شــعف آمدن ــی ب ــرا مود از ســوی نارند
ــق  ــز نگاهــی دقی ــن موضــوع نی ــه ای ــد ب ــا بای ــد. ام حمایــت کردن
داشــت کــه آمریــکا تنهــا قدرتــی نیســت کــه بتوانــد نظــم آســیا را 
بدســت گیــرد. چیــن روابــط مســتحکمی بــا کشــورهای منطقــه از 
ــارد  ــارد و قصــد د ــه د ــه پاکســتان و کشــورهای آســیای میان جمل
از طریــق کریدــور اقتصادــی مشــترک بــا پاکســتان و بوســیله بندــر 
گوادــر بــه آســیای میانــه وصــل شــود و تولیدــات خــود را بــه ایــن 

کشــورها صادــر نمایــد.
مســئله مهــم دیگــری کــه آمریــکا بایــد بدــان توجــه داشــته باشــد 
متقاعــد کردــن پاکســتان دــر موضــوع برگــزاری مذاکــرات صلــح 
ــالم  ــه اس ــای »اف16« ب ــه ه ــذاری جنگند ــز واگ ــتان و نی افغانس
ــا گروههــای تروریســتی اســت. دــر راســتای  ــارزه ب ــرای مب ــاد ب آب
ــیای  ــور آس ــر ام ــود د ــاوران خ ــا مش ــاراک اوبام ــوع ب ــن موض ای
ــد  ــی کن ــاد م ــی و افغانســتان و پاکســتان را راهــی اســالم آب جنوب
ــرون رفــت از مســئله افغانســتان و  ــرای ب ــد راهــی ب ــا بلکــه بتوان ت
نیــز برگــزاری مذاکــرات جامــع بیــن هنــد و پاکســتان بدســت آورد.
 بــه عضویــت دــر آوردــن هنــد دــر گــروه تامیــن کنندــگان هســته 
ای چندــان آســان بــه نظــر نمــی رســد چــون مقامــات اســالم آبــاد 
نیــز دســت بــکار شــده انــد و بــا انجــام رایزنیهــای خــود بــا ســفرا و 
نمایندــگان کشــورهای دوســت از آنهــا خواســته انــد کــه از عضویت 

پاکســتان دــر گــروه تامیــن کنندــگان هســته ای حمایــت کنند.
بدــون شــک بــا وارد شــدن چیــن و روســیه بــه موضــوع عضویــت 
هنــد در گــروه تامیــن کنندــگان هســته ای تنشــهایی در ایــن میان 

ــد و پاکســتان دــو قدــرت هســته ای دــر  بوجــود خواهــد آمــد. هن
آســیای جنوبــی بشــمار مــی رونــد و بــه عضویــت دــر آوردــن تنهــا 
یکــی از ایــن کشــورها بــه گــروه تامیــن کنندــگان هســته ای و نیــز 
ــا تهدیدــات جدــی  ــد امنیــت منطقــه را ب شــواری امنیــت مــی توان
ــه  ــه صحن ــد ب ــوس هن ــاره و اقیان ــبه ق ــه ش ــد و منطق ــه کن مواج

جنــگ و درگیــری کشــورهای متخاصــم تبدیــل شــود.
بی شـک چین که تصمیـم دـارد کریدـور اقتصادی مشـترک خود با 
پاکسـتان به اجرا دـرآورد در ایـن میان از اسـالم آباد حمایـت خواهد 
کـرد و جنگـی نیابتـی دـر منطقه بـراه خواهـد افتـاد. سیاسـت های 
واشـنگتن دـر نا امن کردن منطقه بر کسـی پوشـیده نیسـت، حضور 
نظامی آمریکا در افغانسـتان وارد پانزدهمین سـال خود شـده اسـت؛ 
امـا بـا این وجـود صلـح و ثبات دـر افغانسـتان بوحـود نیامده اسـت. 
عـالوه بر گـروه طالبـان، گروهـای تروریسـتی دیگری چون شـبکه 
تروریسـتی حقانـی، القاعدـه و داعـش بـا قدـرت بیشـتری دـر حال 

فعالیـت در منطقه هسـتند.
ــم  ــا تروریس ــارزه ب ــر مب ــه د ــت ک ــورهایی اس ــه کش ــد از جمل هن
ــن  ــه اســت و یکــی از ای ــی انجــام داد ــی عمل ــه اقدامات ــر منطق د
ــت  ــا دول ــو ب ــی ن ــلیحاتی دهل ــی و تس ــکاری دفاع ــات هم اقدام
کابــل اســت. دولــت هنــد بالگردهــای نظامــی دــر اختیــار ارتــش 
افغانســتان گذاشــته اســت و قدــرت نظامــی ارتــش ایــن کشــور را 
تقویــت نمودــه اســت و از ســویی دیگــر دــر بخــش ســاخت پــروژه 
ــد  ــاختمان جدی ــاخت س ــه س ــتان از جمل ــی افغانس ــر بنای ــای زی ه
پارلمــان ایــن کشــور و نیز ســاخت ســد ســلما »ســد دوســتی هند و 

ــه افغانســتان نمودــه اســت. افغانســتان«، کمــک شــایانی ب
دــر ایــن میــان سیاســتمداران پاکســتان از گســترش و نفــوذ هنــد 
ــد  ــن باورن ــر ای ــان ب ــد. آن ــه ان ــی کرد ــراز نگران ــتان اب ــر افغانس د
اســالم آبــاد تاکنــون نتوانســته اســت از نفــوذ هنــد دــر افغانســتان 
جلوگیــری و یــا حتــی آنــرا کنتــرل کنــد و ایــن دــر آیندــه مــی تواند 
موقعیــت سیاســی و منطقــه ای پاکســتان دــر منطقــه را بــا خطــری 
ــا ســاخت ســدهای مختلــف دــر افغانســتان  ــد. ب جدــی مواجــه کن
ــد از  ــور باش ــود مجب ــرق خ ــن ب ــرای تامی ــتان روزی ب ــاید پاکس ش

ــد. ــرق وارد کن افغانســتان ب
ــه تهدیدــات امنیتــی کــه چیــن و پاکســتان دــر راه اندــازی  از جمل
ــرو هســتند تامیــن امنیــت  ــا آن روب کریدــور مشــترک اقتصادــی ب
ــرای حفــظ امنیــت  ایــن کریدــور اســت. عامــل و فاکتــور اصلــی ب
ــر  ــح د ــرات صل ــیدن مذاک ــه رس ــه نتیج ــی ب ــیر زمین ــن مس ای
افغانســتان و بــه تفاهــم رســیدن گــروه هــای درگیر دــر افغانســتان 
بــا همدیگــر اســت. چیــن نــه تنهــا بــا تهدیــد طالبــان دــر منطقــه 
روبروســت بلکــه بایــد بــا رقیــب همیشــگی خــود هنــد نیــز رقابتــی 
ــه نوعــی از حمایــت واشــنگتن دــر  تنگاتنــگ داشــته باشــد کــه ب

ــار اســت. ــه برخورد منطق
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آ ســـــــیا

علــی رغــم اینکه هنــد پیمان منع گســترش تســلیحات هســته ای 
را امضــا نکردــه اســت امــا بــه نظــر مــی رســد کــه از زمــان توافق 
هســته ای غیــر نظامــی دهلی-واشــنگتن، ایــن پیمــان بــه طــور 

غیــر قابــل انــکاری تقویــت شــده اســت.
ــه  ــد ب ــر هن ــت وزی ــی« نخس ــار مود ــتانه ورود »نارند ــر آس د
ــور  ــس جمه ــا« رئی ــاراک اوبام ــا »ب ــار ب ــرای دید ــنگتن ب واش
ــک  ــف بررســی ی ــا هد ــز ســرمقاله ای ب ــورک تایم ــکا، نیوی آمری
ــرار  ــور ق ــو کش ــران د ــتور کار س ــر دس ــه د ــاص ک ــوع خ موض
داشــت منتشــر کــرد و آن موضــوع چیــزی نبــود جــزء »پیشــنهاد 
.»)NSG( هنــد بــرای عضویــت در گــروه تامیــن کنندــه هســته ای
ــد  ــاالت متحدــه نبای ــوان کــرد کــه ای ــه عن  تایمــز دــر ایــن مقال
ــت  ــن عضوی ــد چــرا ای ــد پشــتیبانی کن ــت هن از پیشــنهاد عضوی
ــته ای را  ــور هس ــک کش ــوان ی ــه عن ــد ب ــور هن ــد حض ــی توان م
ــق  ــی مطاب ــه دهل ــی ک ــا زمان ــن کار ت ــا ای ــد، ام ــروعیت ده مش
ــا اســتانداردهای ایــن گــروه نیســت ارزشــی ندــارد و دــر ادامــه  ب
ــه  ــی ب ــرای پایبند ــد را ب ــه هن ــد ک ــی کن ــه م ــا توصی ــه اوبام ب
اســتانداردهای »پیمــان NPT، منــع گســترش تســلیحات هســته 
ــه  ای« کــه دیگــر کشــورهای دارندــه ســالح هــای هســته ای ب

ــد. ــرار ده ــد هســتند، تحــت فشــار ق آن پایبن
 ایــن مقالــه همچنیــن مــی افزایــد کــه توافق غیــر نظامی-هســته 
ای  ۲00۸ بیــن آمریــکا  و هنــد باعــث »تشــویق« پاکســتان دــر 

گســترش برنامــه هســته ای خــود بــود.
 الزم بــه ذکــر اســت کــه بــر اســاس قرادــاد ســال ۲00۸ دهلــی- 
ــر  ــته ای د ــروگاه هس ــوخت نی ــاوری و س ــکا فن ــنگتن، آمری واش
ــل آژانــس بیــن المللــی  ــرار مــی دهــد و دــر مقاب ــد ق ــار هن اختی
انــرژی اتمــی از حــق بازرســی تاسیســات اتمــی غیــر نظامــی ایــن 
کشــور برخوردــار مــی شــود اما بــه مراکــز نظامــی هند دسترســی 

نخواهــد داشــت.
 بــه دنبــال ایــن موضــوع، بســیاری دــر هنــد و جامعــه کوچکــی 
از دنبــال کنندــگان اخبــار هنــد دــر واشــنگتن ایــن مطالــب را دــر 
اوج نابــاوری مطالعــه مــی کردنــد. چــرا کــه اوال ایــن پیشــنهاد که 
پیگیــری تهاجمــی پاکســتان در قضیه ســالح هــای هســته ای، از 
جملــه ســالح هایــی کــه مــی توانــد دــر میدــان جنــگ اســتفاده 
ــرژی  ــی- ان ــر نظام ــای غی ــکاری ه ــود، نتیجــه مســتقیم هم ش
ــرا  ــد زی ــیاری ش ــث اعتصــاب بس ــد اســت باع ــا هن ــته ای ب هس
فکــر مــی کردنــد کــه ایــن یــک تعبیــر غلــط و اشــتباه از انگیــزه 
پاکســتان اســت. همانطــور کــه »کریســتین فیــر« اســتاد مرکــز 
مطالعــات صلــح و امنیــت آمریــکا بــا جزئیــات دقیــق بــه شــفاف 
ســازی ایــن موضــوع پرداختــه اســت کــه فرهنــگ اســتراتژیک 
پاکســتان همــواره مبتنــی بــر تــالش مدــاوم بــرای مبــارزه بــا هند 
اســت زیــرا کــه خــود را برابــر و معادــل هنــد مــی دانــد و از وضــع 

ارضــی موجــود ناراضــی اســت.
دومــا، دیدــگاه تایمــز دــر مــورد اینکــه کــه هنــد اســتانداردهای 
منــع گســترش هســته ای مــورد انتظــار را برآوردــه نکردــه اســت 
باعــث ایــن تعبیــر غلــط مــی شــود کــه هنــد بــا میــل و رغبــت 
ــاالت متحدــه  ــا ای ــر نظامــی- هســته ای خــود ب دــر مذاکــره غی
ــگار  ــه ن ــه اســت. »ســیدهارت واردارجــان« روزنام شــرکت نکرد
ــه  ــد ب ــا ایــن اســتدالل کــه دهلــی بای هندــی تعهدــات هنــد را ب
ــد  ــد پایبن ــه ش ــال ۲005 پذیرفت ــر س ــاز د ــر آغ ــه د ــی ک تعهدات

ــا دقــت دــر اینجــا تحلیــل کردــه اســت. باشــد، ب
 وی اینگونــه مــی نویســد: تایمــز حــق دــارد هــر دیدگاه مســتقلی 
ــات  ــه تعهد ــان دهند ــگاه نش ــن دید ــه ای ــه البت ــد ک ــته باش داش
ــا ایــن حــال،  ــه هنــد نیســت. ب روشــن دولــت ایــاالت متحدــه ب
مقــاالت آمریکایــی دــر مــورد گزارشــات بایــد اســتدالل و ارزیابــی 
ــن ســرمقاله  ــد. ای ــل انجــام دهن ــق کام ــه حقای ــر زمین خــود را د
ــر  ــق غی ــن تواف ــش ای ــر پیدای ــه د ــق مربوط ــیاری از حقای بس
نظامی-هســته ای را از قلــم انداختــه اســت و دــر نتیجــه یــک نظر 

ــه کردــه اســت. ناقــص ارائ
ــان  ــگان پیم ــاء کنند ــد از امض ــرد: هن ــح ک ــان تصری  واردارج
ــای هســته ای )NPT( نیســت و  ــع گســترش ســالح ه 196۸ من
از نزدیــک بــه پنجــاه ســال از زمــان آغــاز NPT دهلــی نــو یــک 
حالــت اعتــراض پایدــار را حفــظ کردــه اســت کــه اعالم مــی کند: 
ایــن پیمــان ایجــاد کنندــه »بایدهــا« و »نبایدهــای« هســته ای از 
نظــر قانونــی بــرای »دولــت هــای دارای ســالح هــای هســته ای 
ــت  ــکا، چیــن و فرانســه( اســت ایــن دول )NWS( « )روســیه، آمری
هــا شــامل کشــورهایی اســت کــه وســایل هســته ای را قبــل از 1 

ــد. ــه 1967 آزمایــش کردــه ان ژانوی
ــل از  ــا قب ــد ام ــا کردن ــان را امض ــن پیم ــه ای ــی ک ــت های دول
196۸ آزمایــش نکردــه بودنــد دــر ردــه قانونــی »دولــت هــای 
ــد و  ــی گیرن ــرار م ــته ای« ق ــر هس ــای غی ــالح ه ــارای س د
ــه توســعه  ــان از اینکــه هرگــز ب ــرای اطمین تعهدــات خاصــی ب
برنامــه ســالح هــای هســته ای نمــی پردازنــد را ندارنــد )بــرای 
مثــال نظــارت همــه جانبــه تجهیــزات و امکانــات(. کشــورهایی 
کــه دــر آســتانه قــرار گرفتــن دــر بیــن دارندــگان ســالح هــای 
هســته ای معرفــی مــی شــوند الزامــات مشــابه را ندارنــد. 
همانطــور کــه »جاســوانت ســینگ« وزیــر امــور خارجــه ســابق 
ــر  ــال 199۸ را د ــه س ــه معاهد ــد ب ــراض هن ــز،  اعت ــد نی هن
ــا عنــوان »علیــه آپارتایــد )توســعه  ــه امــور خارجــه خــود ب مقال

ــرد. ــالم ک ــته ای« اع ــزا( هس مج
 وی دــر دامــه گفــت: زمانــی کــه نیویــورک تایمــز از پیوســتن هند 
بــه اســتانداردهای دیگــر »دولت هــای دارای ســالح های هســته 
ــوان یــک  ــد از ایــن واقعیــت کــه ایــن عن ای« صحبــت مــی کن
ــی  ــم پوش ــارد چش ــر NPT د ــاص د ــیار خ ــی بس ــای حقوق معن
ــا توجــه بــه شــرایط ایــن پیمــان هرگــز از  کردــه اســت و هنــد ب
نظــر قانونــی تبدیــل بــه یــک »دولــت دــارای ســالح های هســته 

ای« نخواهــد شــد.
 بنابرایــن هنــد خــارج از ایــن پیمــان باقــی مــی مانــد. دــر حالــی 
 NPT ــارج از ــورها خ ــماری از کش ــت ش ــاد انگش ــا تعد ــه تنه ک
باقــی ماندــه انــد )هنــد، پاکســتان و اســرائیل هرگــز امضــا نکردــه 
انــد؛ کــره شــمالی آن را رد کــرد(.  دــر مــورد هنــد عدــم توانایــی 
ــرای  ــه ب ــع فناوران ــرژی هســته ای غیرنظامــی، دفاعــی و صنای ان
دسترســی بــه انــواع گوناگــون ایــن فنــاوری هــای پیشــرفته کــه 
نظــام جهانــی منــع کردــه اســت باعــث خــارج بودــن آن از ایــن 

ــود. معاهدــه ب
ــی  ــرای مدــت طوالن ــو ب ــی ن ــع دهل ــح کــرد: دــر واق   وی تصری
اعــالم کــرد کــه بــه خلــع ســالح جهانــی اعتقــاد دــارد، امــا بــر 
اســاس یــک اصــل »عدــم تبعیــض« و بــه همیــن دالیــل حاضــر 
بــه امضــای پیمــان جامــع منــع آزمایــش نشــد، اگــر چــه از ســال 
ــه  199۸ ایــن کشــور بارهــا تعهــد خــود را مبنــی توقــف داوطلبان
آزمایــش هــای هســته ای اظهــار کــرد امــا معاهدــه منع گســترش 
باعــث ایجــاد شــکاف بیــن هنــد و  آمریــکا پــس از »انفجار هســته 

ای صلــح آمیــز« هنــد دــر 1974 شــده اســت.
  گفتنــی اســت کــه ایــن دــر واقــع نخســتین آزمایــش هســته ای 
بــود کــه توســط کشــوری خــارج از 5 عضــو دائــم شــورای امنیــت 
ســازمان ملــل انجــام مــی شــد. وزارت خارجــه هنــد ایــن اقدــام را 
یــک انفجــار هســته ای صلــح آمیز اعــالم کــرد، امــا ایــن آزمایش 
دــر حقیقــت نتیجــه یــک برنامــه پرشــتاب ســاخت ســالح هســته 
ای بــود کــه قدــرت انفجــار  آن دــر حدــود ۸ کیلوتــن تخمیــن زده 

مــی شــد.
ــت  ــد، دول ــه بع ــال ۲005 ب ــت: از س ــن گف ــان همچنی واددارج
»جــورج دبلیــو بــوش« رئیــس جمهــور پیشــین آمریــکا، بــه دنبال 
راهــی بــرای تعمیق همــکاری هــای اســتراتژیک بــا هنــد از جمله 
ــای  ــاوری ه ــذاری فن ــه اشــتراک گ ــای دفاعــی و ب همــکاری ه
پیشــرفته و همچنیــن ترویــج و توســعه انــرژی پــاک دــر هنــد از 
طریــق توافــق غیــر نظامی-هســته ای بــود. بــا توجــه بــه وضعیت 
ــه ماکیــان« هنــد، چیــزی کــه »اشــلی تلیــس«  ــه ماهــی و ن »ن
عضــو ارشــد بنیــاد کارنگــی آمریــکا آن را مطــرح کــرد، در شــرایط 
ــه احتمــال کامــال ضعیــف و  ــا توجــه ب ــی محدــود NPT و ب قانون
ــار گذاشــتن ســوال  ــا کن ــه، ب ــه معاهد ــد ب غیرممکــن الحــاق هن
برنامــه تســلیحاتی هنــد، توافــق غیــر نظامی-هســته ای بــا دقــت 
باعــث ایجــاد یــک روش بــرای فعــال کردــن همــکاری دــر زمینه 

انــرژی هســته ای مــی شــد.
وی افــزود: طبــق شــرایط توافــق، هنــد برنامــه غیرنظامــی خود 
را از برنامــه هــای اســتراتژیک خــود جدــا کــرد و توافــق کــرد 
ــس  ــارت آژان ــت نظ ــی را تح ــر نظام ــرژی غی ــای ان ــه ه برنام
ــرژی اتمــی )IAEA( )از طریــق توافــق نظــارت  بیــن المللــی ان
ــورد  ــن م ــه ای ــر چ ــد. اگ ــرار ده ــد( ق ــر هن ــس ب ــاص آژان خ
ــر  ــای غی ــالح ه ــارای س ــورهای  د ــرای کش ــا ب ــوال تنه معم

ــت. ــته ای الزم اس هس

شورای روابط خارجی آمریکا بررسی کرد؛

چرا هند به دنبال عضویت در گروه تأمین کنندگان هسته ای است؟
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آ ســـــــیا

ــرای  ــی خــود را ب ــن داخل ــن قوانی ــد همچنی هن
هــم تــراز کردــن خــود بــا رژیم کنتــرل فنــاوری 
ــنار«،  ــان »واس ــکی )MTCR (، پیم ــای موش ه
گــروه تامیــن کنندــگان هســته ای و گــروه 
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــاد. ب ــر د ــترالیا )AG( تغیی اس
هنــد تعهدــات گســترده تــری از الزامــات فنــی 
معاهدــه NPT دــر تعریــف »دولــت های دــارای 
ــع  ــود وض ــرای خ ــته ای« ب ــای هس ــالح ه س
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــر حال ــا د ــه اینه ــرد و هم ک
طــور رســمی بــه یکــی از ایــن کشــورها تبدیــل 
نشــده اســت. آمریــکا نیــز به ســهم خــود متعهد 
کمــک بــه هدایــت عضویــت هند دــر ایــن چهار 

کشــور کلیدــی شــد.
ــت  ــه سیاس ــوالی ک ــت: س ــه گف ــر ادام  وی د
ــا آن درگیــر هســتند  گــذاران ایــاالت متحدــه ب
-و توافقــی کــه واقعــا بحــث برانگیــز بــود- نــه 
تنهــا دــر مــورد اهمیــت اســتراتژیک بزرگتــری 
از همــکاری عمیــق بــا هنــد بــود، بلکــه دــر این 
ــا ســفارش و دســتور جهانــی  ــود کــه آی مــورد ب
ــق  ــته ای از طری ــالح هس ــترش س ــع گس من
ــه  ــت کرد ــا موافق ــا آنه ــد ب ــه هن ــی ک مراحل

ــده اســت. ــت ش تقوی
 بــا نگاهــی بــه یازدــه ســال از آغــاز ایــن 
مســائل، دســتور منــع گســترش از زمــان ظهــور 
توافــق هســته ای بــه طــور غیــر قابــل انــکاری 
تقویــت شــده اســت. هنــد هرگــز فناوری هســته 
ای خــود را بــه هیــچ کشــور دیگــری گســترش 
 NPT ــای ــه امض ــود ب ــرار نب ــت و ق ــه اس نداد
ــارای  ــت د ــک دول ــه ی ــدن ب ــل ش ــرای تبدی ب

ــد. ــام کن ــر هســته ای اقد ــای غی ســالح ه
بــا ایــن وجــود امــا راکتــور غیــر نظامــی خــود 
را تحــت نظــارت آژانــس قــرار دادــه اســت و 
ــد کــه دــر نتیجــه مقدــار  ــا یــک تعهــد جدی ب
مــواد قابــل اســتفاده دــر تســلیحات مــی 
توانــد تولیــد را محدــود کنــد بــه تقویــت 
کنتــرل صادــرات دــر داخــل کشــور پرداختــه 
ــه  ــود را ب ــز خ ــر نی ــال حاض ــر ح ــت و د اس
ــت  ــظ و حمای ــر حف ــهامدار د ــک س ــوان ی عن
و نــه مخالفــت از دســتور منــع گســترش 
 FMCT مــی بینــد. هنــد همچنیــن از معاهدــه
)معاهدــه بیــن المللــی منــع تولیــد مــواد 
شــکافت پذیــر(  پشــتیبانی مــی کنــد و عــالوه 
بــر ایــن، همچنــان بــه اســتدالل بــرای خلــع 
ــر  ــز د ــض آمی ــر تبعی ــته ای غی ــالح هس س
ــور  ــه ط ــد و ب ــی ده ــه م ــی ادام ســطح جهان
ــار  ــه چه ــتن ب ــال پیوس ــه دنب ــز ب ــمی نی رس
ــالح  ــترش س ــع گس ــان من ــو پیم ــور عض کش
هــای هســته ای اســت. ایــن کشــور همچنیــن 
ــای  ــش ه ــر آزمای ــود د ــه خ ــف یکجانب توق
ــن  ــت. بنابرای ــه اس ــظ کرد ــته ای را حف هس
بــا هــر دیدــی ایــن بایــد بــه عنــوان برآوردــه 
ــورد  ــتانداردهای م ــد »اس ــش از ح ــن بی کرد
نیــاز« و مثبــت خالــص دــر نظــر گرفتــه شــود.
 وی دــر پایــان گفــت: هیئــت تحریریــه 
نیویــورک تایمــز حــق دــارد بــا ایــاالت 
ــد  ــگاه هن ــت از جای ــورد حمای ــر م ــه د متحد
ــن  ــود ای ــر ب ــا بهت ــد. ام ــت کن ــر NSG مخالف د
مقالــه هنگامــی بــه خوانندــگان ارائــه شــود کــه 
اطالعــات پــس زمینــه مهــم دــر مــورد اینکــه 
چگونــه دــو کشــور دــر موقعیــت کنونــی خــود 

ــد. ــده باش ــذف نش ــد، ح ــه ان ــرار گرفت ق

»بارت کرند« معتقد است که تالش هند و پاکستان برای 
پیوستن به گروه تامین کنندگان هسته ای )ان اس جی( 
اقدامی در جهت مشروعیت بخشیدن به تجارت هسته ای 

ست. ا
و  آمریکا  به  هند  وزیر  نخست  مودی«  »نارندار  سفر 
درخواست وی برای عضویت این کشور در گروه تامین 
کنندگان هسته ای و هم چنین پیشنهاد دهلی برای عضویت 
دائم در شورای امنیت ملی سازمان ملل و حمایت اوباما 
از این عضویت، موضوعی است که جنجال های زیادی را 
در رسانه های هند و پاکستان به عنوان دو کشور رقیب 

خواهان عضویت در »ان اس جی« به پا کرده است.
برای روشن تر شدن این موضوع خبرنگار مهر گفتگویی 
با »بارت کرند« عضو سابق شورای امنیت ملی هند، انجام 
داده است که در ادامه از نظر می گذرد. »بارت کرند« 
استاد، نویسنده و محقق مطالعات امنیت ملی هند در مرکز 
تحقیقات سیاست دهلی و عضو سابق شورای امنیت ملی و 
همچنین عضو گروه تنظیم کننده دکترین هسته ای این 

است. کشور 

ــت  ــودی« نخس ــدرا م ــر »نارن ــفر اخی ــت س || اهمی
ــت؟ ــکا چیس ــه آمری ــد ب ــر هن وزی

دــر واقــع ایــن چهارمیــن دیدــار نخســت وزیــر هنــد از آمریــکا و 
ــار  ــن »نارند ــار بی ــار وی از واشــنگتن و ششــمین دید ــن دید دومی
ــور  ــس جمه ــا« رئی ــاراک اوبام ــد و »ب ــر هن ــی« نخســت وزی مود
آمریکاســت کــه بــه منظــور تحکیــم پیونــد شــخصی ایجــاد شــده 
ــه  ــط دوجانب ــران دــو کشــور و همچنیــن گســترش رواب بیــن رهب

طرفیــن انجــام شــده اســت.

ــد در  ــم هن ــت دائ ــکا عضوی ــودی در کنگــره آمری || م

شــورای امنیــت را بیــان کــرده اســت. آیــا چیــن ایــن 
موضــوع مــی پذیــرد؟

ــع شــدن از  ــرای مان ــر ب ــوی دیگ ــق وت ــک ح ــن ی ــه، چی ــه ن البت
عضویــت دائــم هنــد دــر شــورای امنیــت ســازمان ملــل دــارد آن 
هــم به ایــن بهانــه کــه اصالحــات ســاختاری ســازمان ملل شــامل 
عضویــت دائــم ژاپــن بــه ایــن شــورا مــی شــود و ایــن امری اســت 

کــه پکــن کامــال بــا  آن مخالــف اســت.

ــروه  ــور در گ ــرای حض ــتان ب ــد و پاکس ــرا هن || چ
ــتند؟ ــت هس ــته ای در رقاب ــدگان هس ــن کنن تامی

ــع و  ــون مان ــر تجــارت هســته ای بد ــرای ســهولت د ــع ب ــر واق د
همچنیــن ممنوعیــت هــا و تحریــم هایــی کــه توســط مجموعــه 
ــه ریاســت آمریــکا ایجــاد شــده اســت،  ــی ب ای از کشــورهای غرب
چــرا کــه اینگونــه عضویــت )عضویــت دــر گــروه تامیــن کنندــگان 
ــه عنــوان یــک کشــور  ــه جایــگاه آنهــا ب ــد ب هســته ای( مــی توان

ــارای تســلیحات هســته ای مشــروعیت ببخشــد. د

ــه،  ــم در منطق ــا تروریس ــارزه ب ــکا در مب ــا آمری || آی
بــه جــای پاکســتان بــا هنــد بیشــتر ارتبــاط خواهــد 
ــات  ــه اقدام ــتان چ ــورت پاکس ــن ص ــت؟ در ای داش

ــد داد؟ ــام خواه ــتا انج ــن راس ــگیرانه ای در ای پیش
بلــه، چــرا کــه دهلــی بــر خــالف اســالم آبــاد سیاســت دوگانــه 
ای دربــاره تروریســم دــر افغانســتان، بنگالدــش و هنــد ندــارد.

ــر  ــی از عناص ــا برخ ــت ت ــالش اس ــر ت ــتان د ــه پاکس ــر چ اگ
ــاد دــارای یــک  تروریســتی را مهــار کنــد امــا دــر واقــع اســالم آب
سیاســت خــاص دــر اســتفاده از تروریســم بــرای بــه راه انداختــن 
ــی  ــود یعن ــده خ ــالم ش ــه دشــمن اع ــارن علی ــگ نامتق ــک جن ی
ــه  ــا ب ــه تقســیم تروریســت ه ــاورش ب ــن ب ــد اســت و همچنی هن
دــو گــروه »خــوب« و »بــد« نیــز  تــالش هــای پاکســتان بــرای 
نابودــی تروریســم دــر مرزهــای داخلــی ایــن کشــور را بــه حاشــیه 

ــد. ــی ران م

عضو سابق شورای امنیت ملی هند:

هند و پاکستان به دنبال مشروعیت دادن
 به تجارت هسته ای هستند

بنفشه اسماعیلی
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آ ســـــــیا

علی کاوسی نژاد

تاکیــد ســران کشــورهای ســازمان ناتــو دــر 
نشســت بروکســل بــر ادامــه کمــک هــای 
ــی  ــای امنیت ــه نیروه ــود ب ــی خ ــی و مال آموزش
افغانســتان تــا ســال ۲0۲0، آیندــه مذاکــرات صلح 

ــت. ــه اس ــرار داد ــام ق ــه ای از ابه ــر هال را د
ســازمان ناتــو درحالــی از ادامــه حضــور نیروهــای 
ــی ایــن  ــا ســال ۲0۲0 و ادامــه کمــک مال ــو ت نات
ســازمان بــه نیــروی امنیتــی افغانســتان صحبــت 
ــان  ــروه طالب ــروط گ ــی از ش ــه یک ــد ک ــی کن م
بــرای شــرکت دــر مذاکــرات صلــح خــروج 
نیروهــای آمریکایــی و ناتــو از افغانســتان اســت و 
ایــن خــود مــی توانــد بــه ادامــه تنــش و درگیــری 

ــد. دــر افغانســتان دامــن بزن
روز گذشـته نشسـت سـران ناتـو دـر بروکسـل 
برگزار شـد. در این نشسـت »ینس اسـتولتنبرگ« 
دبیـر کل ناتـو اعـالم کـرد که بـه حمایت خـود از 
نیروهـای امنیتی افغانسـتان تـا سـال ۲0۲0 ادامه 
خواهیـم داد و دـر حوزه آمـوزش و حمایـت از  این 

نیروهـا همـکاری خواهیم داشـت.
یکــی از دیپلمــات  هــای ناتــو اعــالم کردــه اســت 
ــاه  ــت م ــر نشس ــت د ــرار اس ــو ق ــران نات ــه س ک
ــه  ــاره ادام ــو، درب ــر ورش ــازمان د ــن س ــه ای آیند
حضــور نظامــی دــر افغانســتان حتــی دــر صــورت 
تمایــل آمریــکا بــرای کاهــش نیروهــای نظامــی  
ــد.  ــری کنن ــم گی ــور، تصمی ــن کش ــر ای اش د
ــه  ــن بودج ــا تامی ــو ب ــران نات ــی رود س ــار م انتظ
ــای  ــت از نیروه ــرای حمای ــالری ب ــارد د 5 میلی
امنیتــی افغانســتان تــا ســال ۲0۲0 توافــق کننــد.

ــر«  ــتون کارت ــه »اش ــت ک ــی اس ــر حال ــن د ای
وزیــر دفــاع آمریــکا اعــالم کردــه اســت »بــاراک 
اوبامــا« رئیــس جمهــور آمریــکا دــر مــورد ادامــه 
حضــور نیروهای آمریکایــی در افغانســتان تصمیم 
گیــری مــی کنــد. »بــاراک اوبامــا« چندــی پیــش 
بــا طــرح افزایــش اختیــارات نیروهــای آمریکایــی 
دــر افغانســتان موافقــت کــرد و ایــن خــود نشــان 
از آن دــارد کــه آمریــکا دــر صدــد اســت کــه دــر 
ــی  ــای امنیت ــه نیروه ــی ب ــای نظام ــات ه عملی
ــان کمــک رســانی  ــا طالب ــرد ب ــر نب افغانســتان د
ــن نیروهــا  ــع حــاد و ضــروری ای ــر مواق ــد و د کن
ــا نیروهــای طالبــان شــوند. مســتقیماً وارد نبــرد ب

افزایـش اختیـارات نیروهـای آمریکایـی مـی تواند 
به حمـالت هواپیماهای بدون سرنشـین آمریکایی 
نیـز تعمیـم یابـد، درسـت شـبیه همـان عملیاتـی 
کـه نیروهـای آمریکایـی اخیـراً دـر کشـتن »مال 
اختـر منصـور« رهبـر سـابق طالبـان دـر منطقـه 
»نوشـکی« ایالت بلوچستان پاکسـتان انجام دادند 
که ایـن خود بـا واکنش مقامات اسـالم آبـاد روبرو 
شـد و آنهـا بـر ایـن باورنـد نیروهـای آمریکایی با 
انجـام عملیـات دـر پاکسـتان تمامیت ارضـی این 

کشـور را نقـض کردـه اند.
ــه  ــت آیند ــزاری نشس ــل از برگ ــد قب ــا بای اوبام
ــا  ــورد کاهــش و ی ــر م ــر ورشــو د ــو د ســران نات
ــتان  ــر افغانس ــی د ــای آمریکای ــش نیروه افزای
تصمیــم گیــری کنــد. »بــاراک اوبامــا« دــر 
ــار  ــتان و دید ــه افغانس ــود ب ــال ۲010 خ ــفر س س
ــر  ــتقر د ــور مس ــن کش ــی ای ــای نظام ــا نیروه ب
ــای  ــاد نیروه ــود تعد ــه ب ــالم کرد ــتان اع افغانس

ــاد. ــد د ــش خواه ــتان را کاه ــر افغانس ــی د نظام
ــپتامبر  ــر 6 س ــو د ــرکل نات ــرزای و دبی ــد ک حام
۲006 اعالمیــه همــکاری بلنــد مدــت ناتــو و 
افغانســتان را امضــا کردنــد کــه چهارچــوب 
ــه  ــا را به صــورت دوجانب ــت آنه ــکاری بلندمد هم
ــو  تعییــن و ترســیم کــرد. بنابرایــن توافقنامــه، نات
دــر آمــوزش ارتــش و پلیــس  افغانســتان، تقویــت 
جایــگاه دولــت دــر والیــت  هــا و بازســازی، نقش 
ــا  ــش نیروه ــرد. افزای ــه می گی برجســته ای برعهد
ــر  ــو د ــد نات ــان ارش ــت فرمانده ــواره خواس هم
افغانســتان بودــه اســت. نیروهــا دــر ســال ۲006 
ــال  ــر س ــه د ــه ک ــرو بود ــر نی ــود 35500 نف حد
۲00۸ بــه حدــود 5۲ هــزار نفــر رســیده و در ســال 

ــید. ــرو رس ــر نی ــود ۸0000 نف ــه حد ۲009 ب
ــال  ــد 15 س ــی ان ــو مدع ــو نات ــورهای عض کش
بعــد از اولیــن اعــزام نیروهــای نظامــی آمریکایــی 
ــی  ــای نظام ــوز نیروه ــتان، هن ــه افغانس ــو ب و نات
ــه تامیــن امنیــت ایــن کشــور  افغانســتان قادــر ب
ــر  ــال حاض ــر ح ــتند. د ــان نیس ــل طالب ــر مقاب د
ــی  ــروی نظام ــزار نی ــتان 350 ه ــش افغانس ارت
دــر اختیــار دــارد ولــی ظاهــراً تــوان نظامــی ایــن 
ــزان  ــن می ــر از ای ــع بحــران کمت ــر مواق ارتــش د
اســت. پیــش از ایــن ۲۸ کشــور عضــو ناتــو قصــد 
داشــتند نیروهــای نظامــی خــود دــر افغانســتان را 
کاهــش دهنــد. ینــس اســتولنبرگ دبیــر کل ناتــو 
بعــد از نشســت کشــورهای عضــو ناتــو گفتــه بــود 
مهمتریــن هدــف ناتــو دــر افغانســتان اطمینــان از 
کارآیــی نظامیــان افغانســتان اســت کــه تــا کنــون 

ایــن امــر محقــق نشــده اســت.
رئیـس جمهـور آمریـکا اعـالم کرده اسـت که در 
سیاسـت خود برای خـروج نظامیـان این کشـور از 
افغانسـتان تجدید نظـر کرده و ماموریـت نیروهای 
آمریکایـی را بـرای بعـد از سـال ۲016 نیـز تمدید 
خواهـد کرد. ایـن تصمیم از سـوی اوبامـا هنگامی 
شـهرهای  افغانسـتان  طالبـان  کـه  شـد  اتخـاذ 
»سـنگین« و »قندـوز« را بـه تصرف خود دـرآورد 
و بـا انجـام عملیات هایی دـر والیـات »ننگرهار«، 
»فاریـاب«، »کنـر« قصـد دـارد تسـلط خـود را در 

ایـن والیـات گسـترش دهد.
از ســویی دیگــر؛ پــس از کشــته شــدن »مــال اختر 
منصــور« رهبــر ســابق طالبــان شــورای مشــورتی 
ایــن گــروه »مــال هیبــت اهلل آخونــد زادــه« را بــه 
رهبــری ایــن گــروه برگزیــد. مــال هیبــت اهلل دــر 
ــه  ــه شــدن ب ــس از برگزید ــود پ ــه خ ــن بیانی اولی
رهبــری طالبــان اعالم کــرد طالبــان دــر مذاکرات 

صلــح افغانســتان شــرکت نمــی کنــد و حمــالت 
ــو را  ــی افغانســتان و نات ــای امنیت ــه نیروه ــود ب خ

افزایــش خواهــد دــاد.
ــان  ــه می ــخن ب ــان از آن س ــه طالب ــروطی ک ش
آوردــه اســت خــروج بــی قیــد و شــرط نیروهــای 
ناتــو از افغانســتان، خــارج شــدن نــام گــروه طالبان 
ــل  ــازمان مل ــتی س ــای تروریس ــت گروهه از لیس
و آزادــا شــدن زندانیــان طالبــان از زندانهــای 
ــام  ــود تد ــا وج ــت. ب ــتان اس ــتان و پاکس افغانس
حضــور نیروهــای آمریکایــی و ناتــو در افغانســتان 
ــه ای  ــا آیند ــتان ب ــر افغانس ــح د ــرات صل مذاک

ــت. ــرو اس ــم روب مبه
  »حامـد کرزای« رئیس جمهور سـابق افغانسـتان 
در سـفر اخیـر خود بـه آمریـکا و گفتگو بـا روزنامه 
»واشـنگتن پسـت« اعـالم کردـه بـود کـه دولت 
آمریـکا ماموریـت خـود دـر افغانسـتان را محدـود 
کنـد و با کمـک به نیروهـای امنیتی افغانسـتان به 
آنها اعتماد داشـته باشـد. کـرزای خواسـتار کاهش 
اختیـارات نیروهای نظامی آمریکایی در افغانسـتان 
شـده اسـت اما در عمل آمریـکا و سـازمان ناتو در 
جهتـی مخالـف با سـخنان حامد کـرزای پیش می 

روند.
پــس از آنکــه گــروه طالبــان بــا تعییــن شــروطی 
حاضــر بــه انجــام مذاکــرات بــا دولــت افغانســتان 
ــری  ــه رهب ــتان ب ــالمی افغانس ــزب اس ــد ح نش
ــرط  ــر ش ــا ب ــر ابتد ــه د ــار« ک ــن حکمتی »گلبدی
خــروج نیروهــای ناتــو از افغانســتان بــرای انجــام 
مذاکــرات صلــح تاکیــد مــی ورزیــد دــر سیاســت 
ــای  ــرط اعط ــا ش ــروه و ب ــر ک ــد نظ ــود تجدی خ
ــزب  ــام ح ــدن ن ــارج ش ــی  و خ ــت قضای مصونی
اســالمی از لیســت تروریســم ســازمان ملــل 
ــس  ــه پ ــد ک ــتان ش ــح افغانس ــرات صل وارد مذاک
ــزب  ــت و ح ــن دول ــده بی ــام ش ــرات انج از مذاک
اســالمی حکمتیــار، پیــش نویــس توافقنامــه 
صلــح بیــن حکمتیــار و دولــت افغانســتان در ســه 
فصــل و ۲5 مادــه آمادــه شــد. امــا ایــن توافقنامــه 
تــا کنــون بــه امضــای طرفیــن نرســیده اســت و 
ــر  ــوارد توافــق شــده د ــا بخشــی از م ــار ب حکمتی

ــه اســت. ــار نیامد ــح کن ــه صل توافقنام
ــز  ــار نی ــن حکمتی ــه گلبدی ــت ک ــوان گف ــی ت م
ــتان  ــر افغانس ــو د ــای نات ــور نیروه ــه حض از ادام
ــت  ــر جه ــرا د ــد و آن ــی رس ــر م ــه نظ ــران ب نگ
ــزرگ  ــی ب ــتان مانع ــر افغانس ــح د ــراری صل برق
مــی دانــد. »اشــرف غنــی« رئیــس جمهــور 
بــا  را  اســتراتژیک  ای  توافقنامــه  افغانســتان 

دولــت آمریــکا امضــا کردــه اســت کــه طبــق آن 
نیروهــای امنیتــی آمریــکا بایــد تــا ســال ۲016 در 
ــه آمــوزش  افغانســتان حضــور داشــته باشــند و ب
نیروهــای امنیتــی افغانســتان کمــک کردــه از آنها 

ــد. ــل آورن ــت بعم حمای
اکنــون وقــت آن رســیده اســت کــه اوبامــا 
ــای  ــش نیروه ــت کاه ــر جه ــود د ــد خ ــه تعه ب
ــد.   ــی مســتقر دــر افغانســتان عمــل نمای آمریکای
ســازمان ناتــو اعــالم کردــه اســت تــا ســال ۲0۲0 
بــه کمکهــای آموزشــی ومالــی خــود بــه نیروهای 
ــر  ــن د ــاد ای ــه خواهــد د ــی افغانســتان ادام امنیت
صورتــی امــکان پذیــر اســت کــه ایــن نیروهــا در 
افغانســتان حضــور داشــته باشــند. ایــن موضــوع 
مبرهــن و واضــح اســت کــه بــا ادامــه حضــور ناتو 
دــر افغانســتان، آمریــکا نیروهــای نظامــی خــود را 
از افغانســتان خــارج نخواهــد کــرد چــون آمریــکا 
دــر افغانســتان اهدافــی اســتراتژیک را دنبــال می 
کنــد و تــا به ایــن اهدــاف دســت نیابــد منطقــه را 

تــرک نخواهــد گفــت.
»جــان نیکلســون« فرماندــه نیروهــای آمریکایــی 
ــی  ــر گزارش ــای اخی ــی ماهه ــتان ط ــر افغانس د
مبســوط از اوضــاع امنیتــی افغانســتان و نیــز آینده 
ادامــه حضــور نظامــی آمریکا دــر افغانســتان تهیه 
و بــه کاخ ســفید ارایــه کردــه اســت کــه طبــق آن 
ــای  ــش نیروه ــا افزای ــش ی ــاره کاه ــا درب اوبام
ــری  مــی  ــم گی ــر افغانســتان تصمی ــی د آمریکای
کنــد. اولیــن اقدامــی کــه از ســوی اوبامــا پــس از 
ــه نیروهــای  ــن گــزارش از طــرف فرماند ــه ای ارای
نظامــی آمریکایــی دــر افغانســتان صــورت گرفت 
افزایــش اختیــارات نیروهــای آمریکایــی دــر 
افغانســتان اســت کــه دــر بــاال بدــان اشــاره شــد.

نــگاه آمریــکا بــه منطقــه افغانســتان اعــالم 
موجودیــت ایــن کشــور دــر منطقه اســت. روســیه 
نیــز دــر تــالش اســت بــرای جلوگیــری از خطــر 
ــر  ــش د ــتی داع ــروه تروریس ــد گ ــور و رش حض
ــر  ــرزای د ــد ک ــود. حام ــل ش ــتان وارد عم افغانس
ــی  ــات امنیت ــا مقام ــود ب ــته خ ــاه گذش ــفر م س
ــتار  ــاد. وی خواس ــام د ــی انج ــیه دیدارهای روس
ــح افغانســتان  ــرات صل ــر مذاک ــیه د حضــور روس
شــده اســت. بدــون شــک حضــور و نقش  روســیه 
دــر مذاکــرات صلــح بــه مــذاق آمریکاییهــا خوش 
ــی  ــا از حضــور نظام ــت اوبام ــد و دول ــد آم نخواه

ــارد. ــم د ــر افغانســتان بی روســیه د
دــر  داعــش  تروریســتی  گــروه  از  آمریــکا 
ــر  ــت و د ــه اس ــی را برد ــره کاف ــه به خاورمیان
ــتان  ــر افغانس ــرا د ــد آن ــی کوش ــر م ــال حاض ح
نیــز بــکار بگیــرد و قدــرت را دــر منطقــه بدســت 
ــا  ــد ب ــی توان ــروه تروریســتی داعــش م ــرد. گ گی
ــیع  ــطح وس ــر س ــتی د ــات تروریس ــام عملی انج
کشــورهای منطقــه از جملــه چیــن، روســیه، ایران 
و پاکســتان را مــورد تهدیــد قــرار دهــد و آمریــکا 
بدنبــال جانشــینی مناســب اســت تــا دــر صــورت 
خــروج از افغانســتان آنــرا نایــب خــود قــرار دهــد. 
ــی  ــی آمریکای ــارات نیروهــای نظام ــش اختی افزای
دــر افغانســتان معنایــی بیــش از ایــن ندــارد کــه 
واشــنگتن بــه ادامــه حضــور خــود دــر افغانســتان 
ــارد و از ســویی دیگــر انجــام  ــه بســیاری د عالق
ــر  ــا و اگ ــا ام ــتان ب ــر افغانس ــح د ــرات صل مذاک

ــت. ــی روبروس ــای فراوان ه

پیامدهای حضور ناتو در افغانستان تا سال۲۰۲۰/آینده مبهم مذاکرات صلح
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آ ســـــــیا

اهمیــت فضــای مجــازی تــا حدــی اســت کــه گــروه هفــت دــر 
نشســت اخیــر خــود بیانیــه ای مســتقل دــر ایــن خصــوص صادــر 

کردــه اســت.
اجــالس گــروه هفــت کشــور صنعتــي جهــان دــر ســال 1975 و 
بــراي واکنــش بــه  فروپاشــي نظــام برتــون وودــز و شــوک نفتــي 
ســال 1973 توســط هفــت کشــور قدرتمنــد صنعتــي جهــان یعني 
ایــاالت متحدــه آمریــکا، فرانســه، کانادــا، آلمــان، ایتالیــا، ژاپــن و 

انگلیــس دــر پاریــس تشــکیل شــد.
ــي  ــي و اقتصاد ــم سیاس ــاي مه ــي از رویداده ــالس یک ــن اج ای
ــاي  ــالس ه ــر اج ــم ب ــه حاک ــد. روی ــي آی ــمار م ــه ش ــان ب جه
گــروه هفــت نشــان دهندــه اهمیــت ایــن اجــالس هــا اســت زیــرا 
ــن  ــر موضوعــات مهــم بی ــر طــول ســال د کشــورهاي عضــو د
المللــي جلســات مختلفــي را دــر ســطوح گوناگــون تشــکیل مــي 
دهنــد و دــر نشســت ســران چکیدــه و عصــاره راهبردهــاي  حال و 
آیندــه کشورهایشــان را دــر خصــوص مســائل مهــم جهانــي مورد 

تصویــب قــرار مــي دهنــد.
گــروه هفــت فاقــد دبیرخانــه بودــه و ریاســت آن بــه طــور ســالیانه 
بــه یکــي از کشــورهاي عضــو ســپرده مــي شــود. اجالس امســال 
پــس از هشــت ســال دــر تاریــخ ۲6 و ۲7 مــي )6 و 7 خردــاد( دــر 

ژاپــن بــه عنــوان عضــو آســیایي ایــن اجــالس برگــزار شــد.
ــوع  ــر موض ــو د ــاي عض ــت ه ــالس دول ــي اج ــه پایان ــر بیانی د
فضــاي مجــازي اقدــام بــه انتشــار بیانیــه مســتقلي دــر موضــوع 
فضــاي مجــازي نمودنــد دــر ایــن بیانیــه ضمــن تاکیــد بــر ثبــات 
ــاد  ــترش اقتص ــر گس ــد ب ــازي و تاکی ــاي مج ــر فض ــت د وامنی
ــر  ــاي عضــو د ــت ه ــاي دول ــه اي از راهبرده ــال مجموع دیجیت
موضــوع فضــاي مجــازي  بیــان شــده اســت کــه بــه شــرح ذیــل 

ــت: اس
راهبردهاي مشترک گروه 7 در موضوع فضاي مجازي:

1-همــکاري بــراي بــه حداکثــر رســاندن پتانســیل جهــان متصل 
دیجیتــال بــراي رشــد اقتصادــي و مقابلــه با چالــش هــاي جهاني؛

۲-افزایــش کیفیــت زندگــي بوســیله پرکردــن شــکاف دیجیتال و 
توانمنــد ســاختن مدــل هــاي کســب و کار نوآورانــه و مقــرون بــه 

صرفــه و افزایــش ســواد دیجیتــال؛
3-تقویــت همــکاري بــراي ثبــات و امنیــت دــر فضــاي مجــازي 
از طریــق همــکاري تیــم هــاي پاســخگویي بــه حوادــث ســایبري 
کشــورهاي عضــو گــروه 7 و تعهــد بــه اشــتراک گــذاري اطالعات 
ــد شــبکه  ــي مانن ــر ســاخت هــاي حیات دــر خصــوص امنیــت زی

هــاي تامیــن مالــي، انــرژي، حمــل و نقــل و مخابــرات؛
ــوزه  ــر ح ــعه د ــق و توس ــه تحقی ــر زمین ــکاري د ــج هم 4-تروی
امنیــت، حریــم خصوصــي، حفاظــت از نــوآوري و تشــویق دولــت 
ــوص  ــر خص ــت د ــیون بوداپس ــه کنوانس ــتن ب ــراي پیوس ــا ب ه

ــایبري؛ ــم س جرای
5-حمایــت از اهمیــت کار انجــام شــده بوســیله کارگــروه فرعي رم 

الیــن بــراي جرایــم تکنولــوژي هاي پیشــرفته؛
6-همــکاري نزدیــک کشــورهاي عضــو بــراي گســترش امنیــت 
ســایبري دــر رویدادهــاي مهــم بیــن المللــي ماننــد بــازي هــاي 
ــي از  ــط یک ــه توس ــران ک ــه س ــد جانب ــالس چن ــک و اج المپی

ــد. ــي گرد ــزار م کشــورهاي عضــو برگ
یکــي از نــکات جالــب اجــالس اخیــر ایــن اســت کــه دــر اجالس 
هــاي گذشــته فضــاي مجــازي دــر بیــن موضوعــات دیگــر قــرار 
گرفتــه و مواضــع دولــت هــاي عضــو دــر بندــي از بندهــاي بیانیــه 
ــن  ــراي اولی ــالس ب ــن اج ــر ای ــي د ــد ول ــي ش ــه م ــي آورد پایان
بــار ســران گــروه هفــت دــر موضــوع فضــاي مجــازي اقدــام بــه 

انتشــار بیانیــه مســتقلي تحــت عنــوان »بیانیــه اصــول و اقدــام در 
ــان  ــوع نش ــن موض ــه ای ــد ک ــازي« نمودن ــاي مج ــوع فض موض
دهندــه رونــد افزایشــي اهمیــت  فضــاي مجــازي دــر نظــام بیــن 

الملــل کنونــي اســت.
البتــه بیانیــه اصــول و اقدــام گــروه 7 نشــان دهندــه سیاســت هاي 
اعالمــي ایــن گــروه اســت کــه لزومــا بــا سیاســت هــاي اعمالــي 
ایــن کشــورها تطابــق کامــل ندــارد ولــي تــا حدــي نشــان دهندــه 
ــا پدیدــه فضــاي مجــازي  راهبردهــاي ایــن گــروه دــر برخــورد ب
و افزایــش همــکاري هــاي ایــن کشــورها دــر ایــن حــوزه اســت.

نکتــه مهــم دیگــر ایــن اســت کــه روســیه دــر موضــوع سیاســت 
هــاي فضــاي مجــازي بــا گــروه هفــت دــاراي اختــالف نظرهایي 

اســت.
ــت و  ــر مدیری ــران د ــش بازیگ ــورد نق ــر م ــال د ــوان مث ــه عن  ب
حکمرانــي جهانــي اینترنــت روســیه بیشــتر بــه نقــش دولــت هــا 
دــر حکمرانــي اینترنــت اهمیــت مــي دهــد و بــا رویکــرد »چنــد 
ذینفعــي« اعضــاي گــروه هفــت اختــالف نظــر دــارد و اخــراج این 
کشــور از گــروه هشــت و تبدیــل شــدن ایــن گــروه بــه نــام اولیــه 
خویــش یعنــي گــروه هفــت اجمــاع نظــر بیشــتري را دــر بیــن این 
گــروه دــر مواجهــه بــا پدیدــه فضــاي مجــازي ایجــاد کرده اســت 

و ایــن مســئله دــر بیانیــه پایانــي مشــهود بــود.
البتــه عدــم حضــور روســیه بــه عنــوان قدــرت مهــم بیــن المللــي 
ــل  ــن المل ــام بی ــر نظ ــا را د ــت ه ــن سیاس ــراي ای ــت اج ضمان

ــرد. ــد ک ــف خواه ــي تضعی کنون

ژئوپلیتیک فضای 
مجازی؛ اجالس

 گروه ۷ و راهبردهای 
فضای مجازی

مهدی پورحسنی

دولــت پکــن دــر اعتــراض بــه تمایــالت جدایــی طلبانــه رئیس 
جمهــور جدیــد تایــوان، مکانیــزم ارتباطــی دــو کشــور را متوقف 

. د کر
دولــت پکــن امــروز شــنبه از توقــف مکانیســم ارتباطــی چیــن 

– تایــوان دــر نتیجــه امتنــاع دولــت جدیــد تایپــه بــه پیــروی 
ــه نشــانه  ــی ک ــاد – اقدام ــر د ــن خب از اصــل یکپارچگــی چی

افزایــش تنشــها بیــن دــو کشــور اســت.
چیــن کــه بــه تایــوان بــه چشــم یــک اســتان متمــرد نــگاه می 
کنــد، اعتمــاد چندانــی بــه »ســای اینــگ ون« رئیــس جمهــور 
ــی  ــرای جدای ــالش ب ــه ت ــارد و وی را ب ــن کشــور ند ــد ای جدی

طلبــی متهــم مــی کنــد.
بــه گفتــه دولــت پکــن، اینــگ ون از یــک مــاه پیــش )تاریــخ 
۲0 مــی( کــه قدــرت را بــه دســت گرفتــه بــه توافــق »اجمــاع 
ــن  ــی چی ــه یکپارچگ ــن ب ــی آن طرفی ــه ط ــر 199۲« ک نظ

اذعــان کردنــد، پایبنــد نبودــه اســت.
ــر  ــو کشــور د ــزم ارتباطــی د ــه قطــع مکانی ــن ب ــم چی تصمی
ــه  ــروز جمع ــه دی ــت تایپ ــه دول ــود ک ــی ش ــال م ــی اعم حال
ــه  ــوج ب ــت کامب ــام دول ــت اقد ــراض خــود را از باب ــب اعت مرات
ــراز کردــه و خواســتار  ــه چیــن اب اســترداد ۲5 تبعــه تایوانــی ب

ارجــاع آنهــا بــه تایــوان شــد.
ــوره  ــر د ــوان د ــه تای ــوی تنگ ــو س ــر د ــی د ــزم ارتباط مکانی
بهبــود مقطعــی روابــط  پکــن – تایپــه و همزمــان بــا بــه قدرت 
رســیدن »مــا اینــگ جــو« رئیــس جمهــور پیشــین تایــوان در 

ســال ۲00۸ میالدــی راه اندــازی شــد.

مکانیزم ارتباطی در دو سوی تنگه تایوان 
متوقف شد

http://mehrnews.com
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آ ســـــــیا

علی کاوسی نژاد

کارشناس پاکستانی با اشاره به اینکه ایران می تواند در 
حل مسائل هند و پاکستان نقش اساسی ایفا کند گفت: 

بندر چابهار رقیب بندر گوادر نیست.
با توجه به سفر »نارندرا مودی« نخست وزیر هند به 
تهران و امضای توافقنامه توسعه بندر چابهار، مناقشات 
هند و پاکستان، مسئله صلح افغانستان و کشته شدن »مال 
اختر منصور« رهبر سابق طالبان در حمله هواپیمای بدون 
سرنشین آمریکایی، خبرنگار مهر با »سید مجاهد علی« 
کارشناس پاکستانی حوزه شبه قاره هند که ساکن نروژ 

است گفتگویی انجام داده که در ادامه می آید:

|| توافقنامـه چابهار با حضور روسـای جمهـور ایران و 
افغانسـتان و نخسـت وزیـر هند بـه امضا رسـید. نظر 

مقامـات پاکسـتان در این باره چیسـت؟
ــا اصــول رقابــت دــر منطقــه آشناســت بــه همیــن دلیــل  دنیــا ب
ــد  ــر« نخواه ــر »گواد ــر بند ــی ب ــری منف ــار اث ــه چابه توافقنام
ــر  ــر ه ــاره، د ــبه ق ــی ش ــت سیاس ــر وضعی ــا بخاط ــت. ام گذاش
توافقنامــه ای هنــد مشــارکت داشــته باشــد پاکســتان بــا شــک و 

ــد. ــی کن ــگاه م ــه آن ن ــد ب تردی
ــه تهــران،  قبــل از ســفر »نارندــرا مودــی« نخســت وزیــر هنــد ب
چیــن پیشــنهاد اتصــال بنادــر چابهــار و گوادــر را بــه ایــران دادــه 
بــود. دسترســی بــه افغانســتان، کشــورهای آســیای میانــه، روســیه 
و دیگــر کشــورهای منطقــه از طریــق ایــن کریدــور چنــان قابــل 
ــی  ــه تنهای ــر ب ــار و گواد ــر چابه ــاید بناد ــه ش ــت ک ــت اس اهمی

ــرا تامیــن کننــد. نتواننــد ظرفیــت بارگیــری کاال و ترانزیــت آن
ــه  ــا مفاهم ــه ب ــورهای منطق ــد کش ــاف بای ــن اوص ــی ای ــا تمام ب
مســایل خــود را حــل و فصــل نماینــد. ایــران مــی توانــد دــر حل و 
فصــل مســایل دوجانبــه هنــد و پاکســتان نقش اساســی ایفــا کند. 
»حســن روحانــی« رئیــس جمهــور ایــران نیــز دــر ســخنان خــود 
پــس از امضــای ایــن توافقنامــه گفتــه بــود کــه توافقنامــه چابهــار 
بــر علیــه کشــورهای منطقــه نیســت و راه بــرای مشــارکت دیگــر 

کشــورهای منطقــه بــاز اســت.

ــی  ــه هوای ــد از حمل ــتان بع ــه پاکس || وزارت خارج
ــاك  ــی در خ ــین آمریکای ــدون سرنش ــای ب هواپیم
پاکســتان و کشــته شــدن »مــا اختــر منصــور« رهبر 
ســابق طالبــان، ســفیر ایــن کشــور را در اســام آبــاد 
فــرا خوانــد و مراتــب اعتــراض خــود را بــه وی ابــراز 
ــا ســازمان اطاعــات پاکســتان »آی  ــود. آی داشــته ب

ــش دارد؟ ــان نق ــر طالب ــرگ رهب اس آی« در م
ــکا  ــه آمری ــود را ب ــراض خ ــب اعت ــتان مرات ــه پاکس وزارت خارج
اعــالم داشــته اســت. جزئیــات چگونگــی انجــام عملیــات هوایــی 
و کشــته شــدن »مــال اختــر منصــور« رهبــر طالبــان بعدها منتشــر 
خواهــد شــد. گمانــه زنــی هایــی دــر ایــن بــاره وجــود دــارد کــه 
ــاد دــر مــورد کشــته شــدن مــال اختــر  مقامــات دولــت اســالم آب
منصــور اطالعاتــی داشــتند و تــا حدــی نیــز بــه آمریــکا در کشــته 

شــدن مــال اختــر کمــک کردنــد.
هرچنــد مقامــات دولــت اســالم آبــاد از کمــک بــه آمریــکا طفــره 
مــی رونــد امــا بایــد به ایــن موضــوع اشــاره داشــت کــه پاکســتان 
از رفتــار ســختگیرانه مــال اختــر دــر خصــوص عدــم شــرکت دــر 
مذاکــرات صلــح افغانســتان شــاکی بــود چون عدــم حضــور طالبان 
بــر روابط دوجانبــه اســالم آباد- واشــنگتن تاثیــر گذاشــت. مقامات 
اســالم آبــاد بــا دیدــگاه واشــنگتن کــه مال اختــر منصــور دــر روند 

مذاکــرات صلــح مانــع تراشــی مــی کنــد موافــق بودنــد.

ــل  ــتان در کاب ــح افغانس ــرات صل ــج دور از مذاک || پن
ــایل  ــران مس ــد. تحلیلگ ــزار ش ــاد برگ ــام آب و اس
افغانســتان معتقــد هســتند ایــن مذاکــرات تاثیــری 
ــران،  ــا ای ــما آی ــر ش ــه نظ ــت؟ ب ــته اس ــت نداش مثب
هنــد و روســیه مــی تواننــد در ایــن مذاکــرات نقشــی 

ــند؟ ــته باش ــت داش مثب
ایــن مذاکــرات چهــار جانبه بــا حضــور افغانســتان، پاکســتان، چین 
و آمریــکا ادامــه خواهــد داشــت و ســعی مــی شــود کادــر جدیــد 
رهبــری طالبــان نیــز بــه ایــن مذاکــرات دعــوت شــود. اگــر طالبان 
ــی  ــح افغانســتان ب ــه حمــالت خــود ادامــه دهــد مذاکــرات صل ب

فایدــه خواهــد بــود.
اصــواًل ایــران، هنــد و روســیه بایــد دــر مذاکــرات شــرکت داشــته 
ــا همفکــری و همیــاری هــم بتواننــد زمینــه را بــرای  ــا ب باشــند ت
ــد، برخــی  ــوار کنن ــه نتیجــه رســیدن آن هم ــرات و ب ــه مذاک ادام
معتقــد هســتند هنــد از طریق افغانســتان دســت بــه خرابــکاری در 
پاکســتان زدــه اســت و اعتمــاد بیــن دــو کشــور از بیــن رفته اســت 
و از طرفــی آمریــکا نیــز حاضــر نیســت کــه روســیه دــر منطقــه 
دــارای نقشــی فعــال باشــد. چیــن نیــز بخاطــر ســرمایه گــذاری 
دــر منطقــه و از ســویی اثــر گــذاری بــر دولــت افغانســتان و گــروه 

طالبــان بــه ایــن مذاکــرات پیوســته اســت.

ــل  ــته در کاب ــاه گذش ــاری م ــه انتح ــس از حمل || پ
ــر  ــه اگ ــه پاکســتان هشــدار داد ک ــی« ب »اشــرف غن
اســام آبــاد در مبــارزه بــا گــروه تروریســتی »شــبکه 
حقانــی« اقدامــات موثــری انجــام ندهــد به ســازمان 
ملــل شــکایت مــی کنــد. اظهــارات اشــرف غنــی چه 
ــه  ــکا ب ــی آمری ــک مال ــدن کم ــع ش ــری در قط تاثی

پاکســتان داشــته اســت؟
ــی  ــئله مهم ــان مس ــتی طالب ــروه تروریس ــا گ ــتان ب ــه پاکس رابط
اســت و دولــت اســالم آبــاد اظهــار داشــته اســت کــه بدــون هیــچ 
تبعیضــی بــا تمــام گروههــای تروریســتی دــر کشــور مبــارزه مــی 

کنــد امــا واشــنگتن ایــن ادعــای پاکســتان را قبــول ندــارد.
آمریـکا نه به خاطر سـخنان اشـرف غنـی رئیس جمهور افغانسـتان 
بلکـه به واسـطه دخالتهای هند در امور اسـالم آبـاد، کمکهای خود 
بـه پاکسـتان را قطـع کرده اسـت. بعد از کشـته شـدن »مـال اختر 
منصـور« رهبـر طالبان سـنای آمریکا کمـک ۸00 میلیـون دالری 

آمریـکا به پاکسـتان را به تصویب رسـاند.

ــه عضویــت دائــم شــورای  ــد ب || آیــا هنــد مــی توان
ــد؟ ــل در آی امنیــت ســازمان مل

قبــل از همــه از ســوال آخــر شــروع مــی کنیــم، هنــد نــه بخاطــر 

ــه ایــن  ــد ب پاکســتان بلکــه بدلیــل حــق وتــوی چیــن نمــی توان
زودیهــا بــه عضویــت دایــم شــورای امنیــت ســازمان ملل دــر آید. 
آمریــکا و کشــورهای غربــی هندوســتان را بــرای مقابلــه بــا چیــن 
آمادــه مــی کننــد تــا بتواننــد از طریــق هنــد، حاکمیــت چیــن بــر 
بازارهــای جهانــی را بشــکنند تــا چیــن نتوانــد بــه قدرتــی منطقــه 

ای و جهانــی تبدیــل شــود.
ــان  ــود پای ــای خ ــی ه ــروه بند ــن گ ــه ای ــا ب ــا ت ــورهای دنی  کش
ندهنــد، اختالفــات بیــن کشــورهای دنیــا روندــی رو بــه افزایــش 

ــت. ــد داش خواه
بایــد دــر امــور ســازمان ملــل اصالحــات وســیعی انجــام شــود تــا 
فقــط پنــج قدــرت اتمــی دــر جهــان بــا اســتفاده از حــق وتــو بــر 
تصمیمــات ایــن ســازمان تاثیرگــذار نباشــند و زمینــه برای رســیدن 
هــر کشــوری بــه عدــل و انصــاف فراهــم شــود. بــا عضویــت هنــد 
دــر شــورای امنیــت ســازمان ملــل ایــن نظــام اصــالح نمــی شــود 
ــی درســت و  ــود کــه نظــام فعل ــن نشــانگر آن خواهــد ب بلکــه ای

منطقــی اســت.

|| چــه موانعــی بــر ســر راه مذاکــرات هند و پاکســتان 
وجــود دارد؟ پاکســتان بــه آزمایشــات موشــکی اخیــر 
ــاد در  ــام آب ــان داد؛ اس ــدیدی نش ــش ش ــد واکن هن
مقابــل برنامــه اتمــی هنــد چــه سیاســت هــای اتخاذ 

نمــوده اســت؟
ــد  ــه خواه ــی ادام ــا زمان ــد و پاکســتان ت ــن هن ــی مابی مســایل ف
داشــت کــه ایــن دــو کشــور مســایل خــود را از طریــق مذاکــرات 
ــی  ــه دالیل ــد. سیاســت مدــاران دــو کشــور ب حــل و فصــل نکنن
موفــق نشــده انــد مذاکــرات صلــح را شــروع کننــد. پاکســتان برای 
مقابلــه بــا حملــه احتمالــی ارتــش هنــد در حــال اســتقرار سیســتم 
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــر مرزهــای خــود اســت. پاکســتان ب موشــکی د
خطــر حملــه موشــکی هند دــر حــال تقویــت تــوان موشــکی خود 
اســت و اگــر ایــن دــو کشــور بــا همدیگــر درگیــر شــوند امنیــت 
آســیای جنوبــی بــه مخاطــره خواهــد افتــاد و اقیانــوس هنــد بــه 

صحنــه درگیــری دــو کشــور تبدیــل خواهــد شــد.
هنـد چند سـال پیـش وضعیت جنگی بخـود گرفتـه بود و بـا حمله 
بـه پاکسـتان مـی توانسـت بخشـهای زیادـی از ایـن کشـور را بـه 
تصـرف خـود دـرآورد. پاکسـتان نیز بـرای رویایـی با ایـن وضعیت 
مجبـور به اسـتفاده از تـوان اتمی سـیار و متحـرک شـد و این خود 

امنیـت منطقـه را بـا خطراتـی جدی روبـرو کرده اسـت.

|| پـس از اجرایـی شـدن برجـام و برداشـته شـدن 
تحریمهای بیـن المللی بر علیـه ایران وضعیـت پروژه 
خط لولـه صلـح ایـران و پاکسـتان را چگونـه ارزیابی 
می کنیـد؟ چون پاکسـتان با قطـر و روسـیه توافقنامه 

هـای گازی بـه امضا رسـانده اسـت.
پاکســتان ذخایــر نفــت و گاز ندــارد و بــا توجــه بــه جمعیتــی زیادی 
کــه دــارد بــرای تامیــن انــرژی بــه نفــت و گاز فراوانــی نیــاز دــارد. 
ــا نیازهــای فــوری  ــا توجــه ب توافقنامــه خریــد گاز مایــع از قطــر ب
ــا   ــع ب ــود. گاز مای ــی ش ــام م ــوخت انج ــه س ــتان ب ــرم پاکس و مب
کشــتی هــای حامــل ســوخت از طریــق دریــا بــه کراچــی آوردــه 
مــی شــود. دــر حالیکــه توافقنامــه پاکســتان و روســیه پــس از حل 
ــه  ــک ب ــی و دیپلماتی ــایل سیاس ــر مس ــتان و دیگ ــئله افغانس مس

انجــام خواهــد رســید.
نیمــی از کارهــای عملیاتــی توافقنامــه خــط لولــه صلــح بــه انحــام 
رســیده اســت و مقامــات پاکســتانی بایــد بــرای تســریع دــر رونــد 
کارهــای اجرایــی اقداماتــی مناســب بعمــل آورنــد. مردم پاکســتان 
نــگاه خوشــایندی بــه توافقنامــه خــط لولــه صلــح دارنــد امــا دولت 
پاکســتان تــا حــال بــه دالیــل نامعلومــی از تکمیــل کردــن ایــن 

پــروژه شــانه خالــی مــی کنــد.

کارشناس پاکستانی:

ایران می تواند در حل مسایل هند و پاکستان نقش اساسی ایفا کند
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آمریـــکــا
دبیر: فرزاد فرهاد توسکی
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آمـریــکا

جواد حیران نیا-وحید پورتجریشی

ــکا و  ــان آمری ــر می ــای اخی ــش ه ــا تن ــگاه کالیفرنی ــتاد دانش اس
روســیه را یادــآور دــوران جنــگ ســرد و گرفتــار شــدن دــر عرصــه 

رقابــت هــای تســلیحاتی بیــن دــو بلــوک دانســت.
ــوران  ــان د ــا از هم ــر شــرق اروپ ــکا د ــی آمری نصــب ســپر دفاع
مطــرح شــدن ایــن طــرح دــر ســال ۲003 بــا حواشــی و واکنــش 

ــود. هــای زیادــی همــراه ب
امــا بــا نصــب نخســتین ســامانه موشــک هــای بالســتیک میــان 
بــرد دــر لهســتان دــر ســال ۲009، تنــش و درگیــری هــای لفظی 
میــان آمریــکا و روســیه بــه مراتــب بــاال گرفــت. البتــه ایــن کنش 
ــی  ــر پ ــش هــای روســیه را هــم د ــکا واکن ــه آمری هــای خصمان
داشــت و آن اســتقرار موشــک هــای مشــابه روســی دــر مرزهــای 
شــرقی و شــمال شــرقی ایــن کشــور بــود کــه متحدیــن اروپایــی 

آمریــکا را بــه شــدت نگــران کــرد.
ــی  ــر رومان ــکا د ــر آمری ــامانه موشــکی اخی ــه نصــب س شــروع ب
ــه بهــره بردــاری برســد، امــا  ــرار اســت دــر ســال ۲01۸ ب کــه ق
ــکی  ــره موش ــرل و محاص ــرای کنت ــکا ب ــزم آمری ــت از ع حکای
روســیه و موشــک هــای ایــن کشــور دــارد. »ماریــا زاخــارووا« دــر 
اظهــارات چنــد روز پیــش خــود و دــر واکنــش بــه تصمیــم آمریــکا 
بــرای نصــب ســامانه موشــکی جدیــد خــود دــر رومانــی گفــت که 
روســیه حــق دادــن پاســخ مناســب بــه آمریــکا دــر ایــن خصوص 

را بــرای خــود محفــوظ مــی دانــد.
ایــن دــر حالیســت کــه مقــام هــای نظامــی آمریــکا همــواره ادعــا 
ــن ســامانه موشــکی، روســیه را هدــف  ــد کــه نصــب ای مــی کنن
ــران  ــرل کشــورهایی همچــون ای ــرای کنت ــا ب ــه و تنه ــرار نداد ق
دــر نظــر گرفتــه شــده اســت. مســاله ای کــه »ســرگئی الوروف«، 
ــا  ــد ب ــکا تنهــا مــی توان ــر خارجــه روســیه معتقــد اســت آمری وزی

ــد.   ــت کن ــی الزم آن را ثاب ــت هــای قانون دادــن ضمان
دـر همیـن راسـتا خبرنـگار مهـر گفتگویـی بـا پروفسـور »محمود 
منشـی پوری«، اسـتاد مطالعات خاورمیانه دانشگاه کالیفرنیا-برکلی 
آمریـکا انجـام داده اسـت که مشـروح آن دـر ذیل می آید. منشـی 

پوری اسـتاد دانشـگاه ایالتی سانفرانسیسـکو نیز هسـت.

|| بــه نظــر شــما هــدف آمریــکا از اســتقرار ســامانه 
ــوان ایــن  ــا مــی ت ــی چیســت؟ آی موشــکی در رومان
ــرق  ــمت ش ــه س ــو ب ــت نات ــوان حرک ــه عن کار را ب

ــرد؟ ــر ک تعبی
اســتقرار سیســتم »اِی بــی ام« )مشــهور بــه ســپر موشــکی 
بالســتیک( دــر رومانــی موجــب افزایــش تــرس دــر مــورد ماجرای 
مواجهــه قدیمــی روســیه و آمریکا شــده اســت. چراکــه ایــن پایگاه 
هــای جدیــد آمریــکا رســما دــر کشــورهای عضــو پیمــان ورشــو 
ــابق  ــگ ســرد و شــوروی س ــوران جن ــآور د تاســیس شــده و یاد
ــای  ــتم ه ــن سیس ــف ای ــه هد ــت ک ــی اس ــکا مدع ــت. آمری اس
ــر کشــورهای  ــر براب ــاع موشــکی ضــد بالســتیک حفاظــت د دف
شــرور و کشــورهایی ماننــد ایــران کــه بــه توانایــی هــای جدیدــی 
دــر ســاخت موشــک هــای دــور بــرد بــا قابلیــت هــای شــیمیایی، 
مخــرب و یــا هســته ای دســت یافتــه انــد یــا توانایــی دســت یابی 
یــه آن را دارنــد. مقــام هــای روســیه بــه روشــنی نگرانــی عمیــق 
خــود را نســبت بــه سیســتم ســپر دفــاع موشــکی کــه دــر عمــل 
طرحــی بــرای مقابلــه بــا قابلیــت هــای موشــک هــای هســته ای 
ــا  ــر آنه ــر براب ــت اســتراتژیک د ــک مزی ــه ی روســیه و رســیدن ب

ــد. ــراز کردــه ان اســت، اب
ــب  ــا موج ــرق اروپ ــمت ش ــه س ــش ب ــو و متحدین ــت نات حرک
ــار  ــا را واد ــده و آنه ــیه ش ــای روس ــام ه ــد مق ــی مجد برافروختگ
بــه هشــدار علیــه عواقــب غیــر قابــل پیــش بینــی ایــن کار کردــه 
ــکا اعــالم کردــه کــه اســتقرار ســامانه  اســت. دــر حالیکــه، آمری

ــی  ــر رومان ــور د ــن کش ــالری ای ــون د ــکی ۸00 میلی ــپر موش س
ماهیتــی دفاعــی داشــته و ایــن ســایت )موشــکی( قابلیــت خنثــی 
کردــن موشــک هــای شــلیک شــده از جانــب کشــورهایی ماننــد 
ایــران را کــه دــر آیندــه نزدیــک بــه قابلیــت هدــف قــرار دادــن 

ــد. ــت را دارن ــد یاف ــی دســت خواهن ــورهای اروپای کش

|| پــس بــه گفتــه آمریــکا هــدف ایــن کشــور از نصب 
ســامانه موشــکی در اروپــا، کنتــرل کشــورهایی مانند 
ایــران اســت. نگرانــی روســیه از چــه بابــت اســت؟ 
واکنــش احتمالــی ایــن کشــور بــه نصــب ســپر دفاع 
موشــکی توســط آمریــکا در اروپــا چــه خواهــد بــود؟
»سـرگئی الوروف«، وزیـر خارجـه روسـیه اعـالم کرده کـه ایجاد 
سـایت هـای دفـاع موشـکی دـر رومانـی نقـض معاهدـه کاهش 
تسـلیحات سـال 19۸7 اسـت که موشـک های کروز زمین به هوا و 
موشـک های میان بـرد را ممنوع اعـالم می کند و در همین راسـتا 
از آمریـکا خواسـته تـا ضمانـت هـای قانونـی الزم را دـر خصوص 
اینکه موشـک هـای مسـتقر این کشـور در آسـیای شـرقی، خاک 
روسـیه را مـورد تهدید قرار ندهد شـده اسـت. سـوال اینجاسـت که 
آیـا مشـکالت موجـود ماهیت فنـی دـارد و یـا نظامی یا سیاسـی؟ 
احتمـاال مسـاله مهم تـر ابراز نگرانی مشـابه روسـیه و چین نسـبت 
بـه همـکاری نظامـی آمریکا بـا کره جنوبـی بر مـی گردـد. هر دو 
کشـور روسـیه و چین، اسـتقرار سـامانه موشـکی دفاعی آمریکا در 
کـره جنوبی را بـه منزلـه تهدیدی واضح نسـبت به امنیـت خود می 

نند. دا

|| آیــا اهــداف ثانویــه در تاســیس این ســپر موشــکی 
هــم وجــود دارنــد؟ اگــر جوابتــان مثبــت اســت ایــن 

اهــداف چــه مســائلی مــی توانند باشــند؟
ــا فراهــم کردــن زمینــه  چتــر ســپر دفاعــی ظاهــرا دــر ارتبــاط ب
ــوان  ــه عن ــر لهســتان ب ــد د ــایت جدی ــک س ــرای ی ــای الزم ب ه
ــر  ــکا د ــی آمری ــروی هوای ــگاه نی ــرای پای ــب ب ــی مناس جایگزین
آلمــان اســت. آیــا اســتقرار ایــن ســپر دفاعــی مــی تواند بخشــی از 
یــک تــالش گســترده دــر جهــت جابجایــی مرکــز عملیــات ناتــو 
از آلمــان بــه لهســتان باشــد؟ اگــر پاســخ بــه ایــن ســوال مثبــت 
باشــد، پــس ایــن مســاله مــی توانــد دلیلــی مناســب بــرای توجیــه 
ــن«،  ــرو کلی ــن طــرح باشــد. »اند ــه ای ــی روســیه نســبت ب نگران
یکــی از مقــام هــای ارشــد وزارت خارجــه روســیه بــه ایــن نکتــه 

اشــاره مــی کنــد کــه ایــن تــرس ناشــی از احســاس ایجــاد شــده 
دــر بیــن روس هــا و دــرک آنهــا از ایــن ماجــرا اســت کــه معتقدند 
ایــن، بخشــی از )طــرح( محدــود کردــن توانایــی سیاســی و نظامی 

روســیه اســت.

|| نتیجــه کشــمکش میــان روســیه و آمریــکا در مورد 
ــن  ــا ای ــود؟ آی ــد ب ــه خواه ــکی چ ــاع موش ــپر دف س
آغــاز جنــگ ســرد دوم اســت؟ چــرا روســیه تــا بــه 
ــداده اســت؟ حــال واکنــش تنــدی از خــود نشــان ن

بــه گفتــه »کلیــن«، ظهــور مجدــد رقابــت هــای دــوران جنــگ 
ســرد دــر اروپــای شــرقی تحــت حکومــت شــوروی ســابق مــی 
توانــد منجــر بــه تیــره تــر شــدن روابــط میــان روســیه و دــر صدــر 

آن رابطــه میــان مســکو و واشــنگتن شــود.
مســلما روســیه ایــن سیســتم هــای دفاعــی را بــه منزلــه ابــزاری 
مــی بینــد کــه ماهیتــی خصمانــه دــارد. فقــط از آنجــا که این ســپر 
دــر حــال حاضــر هیــچ خطــر عملــی و فــوری را متوجــه روســیه 
ــو  ــته ای د ــای بازدارندگــی هس ــت ه ــد، کاهــش قابلی ــی کن نم
ــه نظــر  ــی ب ــی خنث ــد عمل ــل یکدیگــر مــی توان طــرف دــر مقاب

برســد.
ــخ مناســب  ــن پاس ــر داد ــور د ــک کش ــت ی ــن قابلی ــن برد از بی
ــای  ــه معن ــا ب ــتیک تنه ــای بالس ــک ه ــه موش ــه حمل ــبت ب نس
یــک دفــاع ســاده نیســت. بلکــه ایــن عمــل، یــک حرکــت ماهیتا 
ــر  ــب غی ــد عواق ــی توان ــه م ــز اســت ک ــک آمی تهاجمــی و تحری
ــه همــراه داشــته باشــد. ــی را ب ــور از ذهن ــی و د ــل پیــش بین قاب

بــه نظــر مــی رســد کــه روس هــا تنهــا یــک چیــز از ایــن عمــل 
ــت  ــاد تح ــه اتح ــد و آن اینک ــور کن ــان خط ــه ذهنش ــکا ب آمری
ــن  ــال محاصــره روســیه و از بی ــه دنب ــکا احتمــاال ب ــری آمری رهب
بردــن امکانــات اســتراتژیک ایــن کشــور دــر حاشــیه دریای ســیاه 

ــی روســیه دــر آنجــا اســت. ــاوگان دریای و ن
دــر مــورد امــکان ارتقــاء ایــن ســایت )دفاعــی( دــر مســیری کــه 
بتوانــد امنیــت روســیه را تهدیــد کنــد، بایــد منتظــر بــود و دیــد که 
چــه مــی شــود. اگــر روســیه و آمریــکا نتواننــد اختالفــات خــود را 
ــا پایــان دهنــد،  دــر مــورد ســپر دفــاع موشــکی آمریــکا دــر اروپ
نتایــج ایــن تنــش مــی توانــد ثبــات نــه تنهــا منطقــه بلکــه فراتــر 
از آن را نیــز بــه خطــر بیندــازد. امــا ســوال مهــم اینجاســت کــه آیا 
مــا دوبــاره دــر معــرض رقابــت تســلیحات هســته ای قــرار گرفتــه 

ایــم؟ شــواهد اینگونــه نشــان مــی دهــد.

استاد دانشگاه کالیفرنیابرکلی:
سپر موشکی آمریکا در رومانی ماهیت تهاجمی دارد/ جنگ سرد جدید
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آمـریــکا

اســتاد دانشــگاه کپنهــاک دــر کتــاب خــود بــا عنــوان »امپراتــوری 
ــل را از  ــل تأم ــی و قاب ــون انتقاد ــک آزم ــل« ی ــن المل ــم بی و نظ
فایدــه مندــی مفهــوم امپراتــوری بــرای فهــم متغیرهــای موجــود 

دــر نظــم بیــن الملــل ارائــه مــی دهــد.
»نوئـل پارکر« دانشـیار رشـته نظریـه سیاسـی و تاریخ اندیشـه در 
دانشـگاه کپنهاک دانمـارک در کتاب خـود با عنـوان »امپراتوری و 
نظـم بین الملـل«، مجموعـه ای غنـی از رویکردهای نظـری را در 

کنـار موضوعات معاصـر تحلیل مـی نماید.
دــر ایــن کتــاب پژوهشــگرانی برجســته از نقــاط مختلــف جهــان 
بــر ایــن امــر توافــق نظــر دارنــد کــه دــر بررســی سیاســت بیــن 

ــور  ــه یــک فاکت ــه مثاب ــوری« ب ــه و تحلیــل »امپرات ــل،  تجزی المل
ــکات آموزندــه ای  ــد دــر هــر نظــم بیــن الملــل حــاوی ن قدرتمن

ــت. اس
ایـن کتـاب دـر واقـع از آغـاز رنسانسـی حکایـت می کنـد که طی 
آن، انـواع مختلـف نظریـه دولت در حـال تعدیـل و سـازواری خود 
بـا تجربـه تاریخـی امپراتوریهـا هسـتند و بدیـن ترتیب مـا قادر به 
کسـب درک و بینـش فزونتـری از »سـازمان بندی قدرت سیاسـی 

دـر گذشـته، حـال و حتی آیندـه« خواهیـم بود.
ــه  ــاب ب ــن کت ــی ای ــل پارکــر« دــر خصــوص پرســش اصل  »نوئ
خبرنــگار مهــر گفــت: »دــر تحلیــل این کتــاب ما بــا مجموعــه ای 
از پرسشــها ســروکار داریــم: چــه چیــزی یــک نظــم بیــن الملــل را 
تشــکیل مــی دهــد؟؛ چگونــه مؤلفــه هــای یــک نظــم بیــن الملل 
بــه دســته هــای فرعــی تقســیم مــی شــوند و چــه بایــد باشــند؟؛ 
ــخ  ــذر تاری ــر گ ــی د ــن الملل ــای بی ــا و نظمه ــه امپراتوریه چگون
دســتخوش تغییــر و تحــول شــدند؟؛ فاکتورهــای اصلــی ]تشــکیل 
دهندــه[ قدــرت امپراتوریهــا چیســت و آیــا بــا فاکتورهــای اصلــی 
ســایر نهادهــای قدــرت یکســان هســتند؟ چگونــه مــی تــوان بــه 
طــور ســودمندی میــان امپراتوریهــا و ســایر اَشــکال قدــرت تمایــز 
قائــل شــد؟. اینهــا تنهــا بخشــی از ســئواالت مطروحــه دــر ایــن 

کتــاب هســتند«.
ایــن دانشــیار نظریــه سیاســی و تاریــخ اندیشــه دانشــگاه کپنهاک 
دانمــارک پیرامــون فرضیــه اصلــی کتــاب »امپراتــوری و نظم بین 
الملــل« تصریــح کــرد: »فرضیــه ای واحــد وجــود ندــارد. هندریک 
اســپرویت دــر فصــل اول ایــن کتــاب فرضیــه ای را مطــرح مــی 
کنــد بدیــن مضمــون کــه تحــول و دگرگونــی ســاختار نظــم بیــن 
الملــل دــر گــذر زمــان، آنــرا بتدریــج از ]شــکل[ امپراتــوری صوری 

دــور کردــه اســت.

ــم نشــان  ــالش مــی کن ــه خــود ت ــر مقال ــز د ــن نی ــزود: م وی اف
ــا  ــه تنهــا دــر تقابــل ب دهــم کــه حــوزه هــای مســتقل قدــرت ن
نظمهــای امپراتــوری نیســت، بلکــه نتیجــه طبیعــی آنهاســت. دان 
نکســون نیــز دــر فصــل ششــم کتــاب ایــن فــرض را مطــرح مــی 
ــق  ــاً از طری ــوری صرف ســازد کــه هــر مرکــز قدــرت شــبه امپرات
برقــراری موازنــه میــان ســلطه امپراتــوری و نهادهــای چندجانبــه 

پابرجــا مــی مانــد.
اســتاد دانشــگاه کپنهــاک دــر ادامــه تصریــح کــرد: بطــور خالصه 
ــن  ــاد نویســندگان فصــول ای ــه تعد ــم کــه دســتکم ب ــد بگوی بای

کتــاب، فرضیــه وجــود دــارد«.
پارکــر دــر خصــوص ضــرورت نــگارش ایــن کتــاب اظهار داشــت: 
ــل، یــک اکتشــاف نظــری و  ــوری و نظــم بیــن المل ــاب امپرات کت
ــی  ــر و تاریخ ــی معاص ــش واقع ــی از دان ــتره غن ــه گس دربردارند
اســت. بــه عبــارت دیگــر، کتابی اســت که بــه جــای بیــان و اثبات 
مســتقیم امپراتوریهــا یــا نظم بیــن الملــل، شــیوه هــای متفاوتی را 
بــرای دــرک و فهــم پدیدــه هــا دــر کانــون توجــه قــرار مــی دهد.

ــا اینحــال، ایــن کتــاب دــر دــوره ای از تحــول ژرف  وی افــزود: ب
بیــن المللــی نگاشــته شــده اســت؛  دــوره ای که بیــش از هــر زمان 
دیگــر مــا بــا فرمولهــای خــام و ســاده لوحانــه ای دــر خصــوص 

جامعــه ای از دولتهــای مقتدــر و حاکــم روبــرو هســتیم.
وی دــر پایــان تصریــح کــرد: نکتــه ای کــه تمــام نویســندگان این 
ــود کــه  ــاور و اعتقــاد ب ــر آن اتفــاق نظــر داشــتند ایــن ب ــاب ب کت
ایــن فرمــول بندــی هــا ناکافــی هســتند و اینکــه مشــاهده قدــرت 
دــر چارچــوب امپراتوریهــا مــی توانــد نــکات فراوانــی را دــر مــورد 
نظمهــای بیــن المللی بــه مــا بیامــوزد. بنابرایــن الزم اســت بگویم 
کــه تدــاوم محدودیتهــا دــر شــیوه دــرک و فهــم مــا از نظــم بیــن 

الملــل، نــگارش ایــن کتــاب را ضــروری ســاخت.

استاد دانشگاه کپنهاک دانمارک:

حوزه های مستقل قدرت نتیجه طبیعی نظمهای 
مبتنی بر امپراتوری هستند

شبنم شکوهی

استاد دانشگاه بیرمنگام انگلسـتان گفت: دلیل موفقیت »ترامپ« 
وجـود تفرقـه میـان جمهوریخواهـان بـود و وی توانسـت روی 
حمایـت محکم اقلیتی کـه در انتخابـات مقدماتی و دـرون حزبی 

شـرکت کردـه بودند حسـاب بـاز کند.
ــات  ــای انتخاب ــی نامزده ــی حام ــگاه اجتماع ــوص پای ــر خص د
ریاســت جمهــوری آمریــکا خبرنــگار مهــر گفتگویــی با پروفســور 
»اســکات لــوکاس« اســتاد روابــط بیــن الملــل دانشــگاه 
»بیرمنــگام« انگلســتان داشــته اســت کــه دــر ادامــه مــی آیــد.
لوکاس عالوه بر اشـراف بر سیاسـت خارجی انگلستان و آمریکا در 
حـوزه های خاورمیانه و شـمال آفریقـا نیز صاحب نظر اسـت. وی 
EaWorldView.« بنیانگذار و سـردبیر وب سـایت تحلیلـی

com« بـا تمرکز بر موضوعاتی چون ایران و سـوریه اسـت.

ــی  ــکا حام ــی آمری ــات اجتماع ــک از طبق || کدامی
دمکــرات هــا در انتخابــات 2016 هســتند؟ کدامیــک 
از طبقــات اجتماعــی از »هیــاری کلینتــون« و 
ــد؟ کدامیــک از »برنــی ســندرز« حمایــت مــی کنن
ــالری  ــی از »هی ــات اجتماع ــی از طبق ــه برخ ــوال ک ــن س ای
ــی  ــت م ــندرز« حمای ــی س ــر از »برن ــی دیگ ــون« و برخ کلینت
کننــد موضوعیــت ندــارد. طرفدــاران هــر یــک از آنهــا را طیــف 

ــد. ــی دهن ــکیل م ــه تش ــف جامع ــای مختل ه
هرچنــد، دــر رقابت هــای مقدماتــی و دــرون حزبــی، »کلینتون« 
توانســت رای بیشــتری از میــان آفریقایــی – آمریکایــی هــا بــه 
دســت آورد. »ســندرز« نیــز دــر قیــاس بــا »کلینتون« کــه رای 
ــراه داشــت، توانســت رای  ــه هم ــود ب ــا خ ــه میانســاالن را ب رد

بیشــتری از میــان جوانــان کســب کنــد.

ــوری  ــت جمه ــی ریاس ــای انتحابات ــن ه || در کمپی
ســال 2016، کدامیــک از طبقــات اجتماعــی حامــی 

ــد؟ ــه حســاب مــی آین ــد ترامــپ« ب »دونال
ــروه  ــه گ ــبت ب ــپ« نس ــن »ترام ــارات موه ــه اظه ــه ب ــا توج ب
ــان، جــای تعجــب  هایــی چــون آمریکایــی هــای اســپانیایی زب
ــان سفیدپوســتان  ــرا از می ــه وی اکث ــارد کــه رای دهندــگان ب ند
باشــند. اغلــب آنهایــی کــه از شــرایط اقتصادــی خــود ناراضــی 

ــه ســمت ترامــپ متمایــل هســتند. ــز ب هســتند نی

|| بـا توجه بـه پیش بینی هـای اولیه، چـرا »ترامپ« 
نامزد نهایی جمهوریخواهان برآورد شـده اسـت؟

ــن  ــر زمی ــه د ــری تفرق ــکل گی ــپ«، ش ــت »ترام ــل موفقی دلی
جمهوریخواهــان بــود. وی توانســت روی حمایــت محکــم اقلیــت 

– بیــن 30 تــا 35 درصــد – افرادــی کــه دــر انتخابــات مقدماتــی 
و دــرون حزبــی شــرکت کردــه بودنــد حســاب کنــد.

ــن  ــکا در ای ــردم آمری ــار م ــما از رفت ــی ش || ارزیاب
ــت؟ ــروز چیس ــه ام ــا ب ــات ت انتخاب

مـن فکر می کنم ایـن یک انتخابات دـر تاریخ معاصـر آمریکا بی 
سـابقه بودـه اسـت. چون ایـن تنها یک مورد سـاده دـر خصوص 
بـه قدرت رسـیدن کاندیدای برنده نیسـت. »ترامـپ« یک بیگانه 
اسـت و »سـندرز« با قدرت تمام در برابر »کلینتون« ایستاده است. 
مـن فکر می کنـم این یعنی مردـم آمریکا به دنبـال تغییر، خـارج از 

چارچوب سـنتی حزبی در داخل و خارج از واشـنگتن هسـتند.

استاد دانشگاه بیرمنگام:

دلیل موفقیت »ترامپ« تفرقه میان جمهوری خواهان 
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آمـریـــــکا

ــان  ــور نظامی ــه حض ــاره ادام ــه درب ــه آیند ــا« هفت ــاراک اوبام »ب
ــی  ــا تصمیم ــت آنه ــی فعالی ــتان و چگونگ ــر افغانس ــی د آمریکای

ــارد. ــش د ــر پی ــوار د دش
پــس از آنکــه از پنــج دــور مذاکــرات چهــار جانبــه صلح افغانســتان 
بــا مشــارکت کشــورهای افغانســتان، پاکســتان، چیــن و آمریکا در 
ــاد و کابــل نتیجهــای عایــد طرفیــن نشــد و همچنیــن  اســالم آب
ــر ســابق  ــر منصــور« رهب ــال اخت ــری »م ــه رهب ــان ب ــروه طالب گ
ایــن گــروه دــر مذاکــرات صلــح حضــور پیدــا نکــرد، دولتمردــان 
آمریکایــی و پاکســتانی را بــر آن داشــت تــا مــال اختــر را از میــان 

بردارنــد.
ــه  ــی« وابســته ب ــروه تروریســتی »شــبکه حقان ــه گ ــس از حمل پ
گــروه طالبــان به مرکــز محافظــت از رجــال سیاســی و دیپلماتیک 
افغانســتان دــر کابــل کــه طــی ایــن انفجــار 64 نفــر کشــته و 74 
نفــر زخمــی شــدند، »اشــرف غنــی« رئیــس جمهــور افغانســتان 
دــر هشــداری خطــاب بــه پاکســتان اعــالم کــرد: اســالم آبــاد دــر 
ــال مســئوالنه عمــل نمــی  ــا گروههــای تروریســتی فع ــارزه ب مب
کنــد و اگــر پاکســتان علیــه گــروه تروریســتی »شــبکه حقانــی« 
اقدامــات موثــری انجــام ندهــد کابــل از اســالم آبــاد بــه ســازمان 

ملــل شــکایت خواهــد کــرد.
پــس از اظهــارات اشــرف غنــی دــر واکنــش به حملــه تروریســتی 
ــه  ــد جنگند ــروش ۸ فرون ــرح ف ــا ط ــکا ب ــره آمری ــل، کنگ کاب
ــر  ــم د ــا تروریس ــارزه ب ــوان مب ــر عن ــود زی ــرار ب ــه ق »اف16« ک
ــت  ــرد دول ــالم ک ــت و اع ــرد مخالف ــرار گی ــتان ق ــار پاکس اختی
ــه هــای  ــد جنگند ــرای خری ــی ب ــه کمــک مال ــچ گون ــکا هی آمری

ــد. ــی ده ــرار نم ــتان ق ــار پاکس ــر اختی »اف16« د
موضــوع مهمــی کــه دــر ایــن میــان توجــه کارشناســان مســایل 
افغانســتان را بــه ســوی خــود جلــب کــرد ایــن اســت کــه چگونــه 
امــکان دــارد مــال اختــر منصــور بــا نــام مســتعار »ولــی محمــد« 
ــتان  ــر پاکس ــت، د ــی اقام ــی و گواه ــه، کارت مل ــارای گذرنام د
ــس هــای  ــت احــوال، آژان ــا ســازمان ثب حضــور داشــته باشــد ام
اطالعاتــی امنیتــی و بــه ویــژه ســازمان اطالعــات پاکســتان »آی 

ــع نباشــند؟ ــن موضــوع مطل اس آی« از ای
هواپیمــای بدــون سرنشــین آمریکایــی مــال اختــر منصــور را دــر 
منطقــه »نوشــکی« ایالــت بلوچســتان پاکســتان مــورد هدــف قرار 
دــاد و وی دــر اثــر ایــن حملــه هوایــی جــان خــود را از دســت داد. 
ــاد« پاکســتان  مشــابه همــان عملیاتــی کــه دــر شــهر »ایبــت آب
بــرای کشــتن »اســامه بــن الدــن« رهبــر ســابق القاعدــه صــورت 

گرفــت.
ــای  ــری ه ــر موضــع گی ــی پاکســتان د ــات دولت ــد مقام ــر چن ه
ــرات  ــه ک ــتان ب ــاک پاکس ــل خ ــر داخ ــی را د ــه هوای ــود حمل خ
محکــوم کردــه انــد امــا نظامیــان آمریکایــی قاعدتــا بدــون اطالع 
دولتمردــان پاکســتان قادــر نبودــه انــد دــر خــاک پاکســتان بــه 
عملیــات نظامــی دســت بزننــد، چنانچه »جــان کــری« وزیــر امور 
خارجــه آمریــکا پــس از کشــته شــدن »مــال اختــر« اعــالم کــرد 
که دــر تمــاس تلفنــی بــا »نــواز شــریف« نخســت وزیر پاکســتان 
ــان  ــر ســابق طالب ــات کشــته شــدن رهب وی را از چگونگــی عملی

باخبــر کردــه اســت.
شــورای طالبــان پــس از کشــته شــدن مــال اختــر بــرای تعییــن 
رهبــر جدیــد طالبــان جلســه ای تشــکیل دادــه و »مــال هیبــت 
ــد و  ــروه برگزی ــن گ ــر ای ــوان رهب ــه عن ــه« را ب ــد زاد اهلل آخون
»ســراج الدیــن حقانــی« و »مــال یعقــوب« را بــه عنــوان 
ــرکرده  ــی س ــن حقان ــراج الدی ــرد. س ــاب ک ــن وی انتخ معاونی
ــر پاکســتان اســت کــه  ــی« د گــروه تروریســتی »شــبکه حقان
ــش و ســازمان اطالعــات پاکســتان  ــا ارت ارتباطــات نزدیکــی ب
دــارد. بــر ایــن اســاس، بــه نظــر مــی رســد حــذف رهبــر ســابق 
ــت  ــا رضای ــن وی ب ــد و معاونی ــر جدی ــن رهب ــان و تعیی طالب

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــتان ص پاکس
ــی  ــه نیروهــای نظام از ســوی دیگــر؛ »جــان نیکلســون« فرماند
آمریــکا دــر افغانســتان دــر حــال آمادــه کردــن گزارشــی اســت 
تــا آن را بــه »بــاراک اوبامــا« رئیــس جمهــور آمریــکا ارایــه کنــد و 
وی بــا توجــه بــه ایــن گــزارش دــر مــورد ادامــه حضــور نظامیــان 
آمریکایــی و نیــز چگونگــی ادامــه فعالیــت آنهــا تصمیــم گیــری 

کنــد.
دــر حــال حاضــر 9۸00 تــن از نظامیــان آمریکایــی دــر افغانســتان 
ــن  ــاد ای ــال ۲016 تعد ــر س ــا د ــود اوبام ــرار ب ــد و ق ــور دارن حض

ــن کاهــش دهــد. ــه 5500 ت ــان را ب نظامی
ــان  ــر زم ــان د ــروه طالب ــه گ ــس از آنک ــزارش، پ ــن گ ــر ای بناب
ــح  ــرات صل ــر مذاک ــور د ــه حض ــر ب ــر حاض ــال اخت ــری م رهب
ــالمی  ــزب اس ــر ح ــار« رهب ــن حکمتی ــد، »گلبدی ــتان نش افغانس
افغانســتان بــرای صلــح بــا دولــت افغانســتان پیــش قدــم شــد و 
دــر پیــش نویســی کــه توســط شــورای عالــی صلــح افغانســتان 
و حــزب اســالمی حکمتیــار تهیــه شــد و مشــتمل بــر ســه فصــل 
ــه امضــای  ــح ب ــن توافقنامــه صل ــرار شــد ای و ۲5 مادــه اســت، ق

ــد. ــن برس طرفی

حکمتیــار کــه از شــرط خــروج نیروهــای ناتــو از افغانســتان صــرف 
نظــر کردــه و بــا شــرط گرفتــن مصونیــت سیاســی و خــارج شــدن 
ــه  ــر ب ــل حاض ــازمان مل ــتی س ــیاه تروریس ــت س ــش از لیس نام
ــس از کشــته شــدن  ــود، پ ــت افغانســتان شــده ب ــا دول مذاکــره ب
»مــال اختــر« بــه یــک بــاره اعــالم کــرد کــه تنهــا بــا خارج شــدن 
نیروهــای ناتــو از افغانســتان حاضــر بــه امضــای توافقنامــه صلح با 

دولــت افغانســتان اســت.
ــه  ــخنگوی وزارت خارج ــا« س ــس زکری ــال؛ »نفی ــن ح ــر همی د
افغانســتان دــر ســخنان اخیــر خــود اعــالم کــرد پــس از گذشــت 
15 ســال از حضــور نظامیــان خارجــی دــر افغانســتان مســایل ایــن 
ــان حــل و فصــل نشــده و حــال وقــت آن رســیده  کشــور همچن
اســت کــه طرفیــن از طریــق انجــام مذاکــره مســایل خــود را بــه 

ســرانجام برســانند.
بــه هــر حــال؛ گزارشــی کــه ژنــرال جــان نیکلســون تهیــه کرده و 
بــه گفتــه وی وقــت زیادــی را بــرای آماده کردــن آن صــرف کرده 
اســت تا روز یکشــنبه بــه کاخ ســفید خواهــد رســید و اوبامــا درباره 
ادامــه حضــور نیروهــای آمریکایــی دــر افغانســتان و نیــز چگونگی 

فعالیــت آنهــا تصمیــم گیــری خواهــد کرد.
ــان  ــار و گــروه طالب ــه اینکــه حــزب اســالمی حکمتی ــا توجــه ب ب
ــتند و  ــتان هس ــی از افغانس ــان آمریکای ــروج نظامی ــتار خ خواس
ــان  ــتان چند ــر افغانس ــان د ــن نظامی ــور ای ــه حض ــویی ادام از س
منطقــی بــه نظــر نمــی رســد احتمــال آن مــی رود کــه اوبامــا دــر 
جهــت کاهــش تعدــاد نظامیــان آمریکایــی دــر افغانســتان اقدــام 
ــاره  ــد درب ــن کشــور بتوانن ــر ای ــر د ــن درگی ــا بلکــه طرفی ــد ت کن

ــه تفاهــم برســند. ــا همدیگــر ب ــح ب ــه مذاکــرات صل ادام
از ســوی دیگــر؛ گــروه تروریســتی داعــش دــر افغانســتان فعالیــت 
هــای خــود را گســترش دادــه و دــر حــال نفوذ دــر مناطق شــرقی 
افغانســتان از جملــه والیــت هلمنــد اســت. ایــن افزایــش تحرکات 
تهدیداتــی بــرای کشــورهای همســایه از جملــه ایــران، پاکســتان، 
ــز  ــال خواهــد داشــت و ایــن کشــورها نی ــه دنب روســیه و چیــن ب
ــه دقــت تحــت نظــر  ــر افغانســتان را ب فعالیــت هــای داعــش د

ــد. دارن
بــر ایــن اســاس؛ بــه نظــر مــی رســد آمریــکا حاضــر نیســت کــه 
ــر  ــد و د ــته باش ــتراتژیک داش ــر افغانســتان نقشــی اس مســکو د
ــق گــروه تروریســتی داعــش منطقــه  ــا از طری صدــد آن اســت ت
را نــا آرام نگــه داشــته و دــر عیــن حــال خــود از مهلکه افغانســتان 

ــرود. ــرون ب بی

تصمیم دشوار اوباما برای ادامه حضور 
نظامیان آمریکایی در افغانستان

علی کاوسی نژاد
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آمـریـــــکا

استاد آلمانی:

رفتار کنونی آمریکا و 
روسیه شباهت به دوران 

جنگ سرد دارد

رئیــس بخــش روابــط بیــن الملــل بنیــاد فدــرال رهایــی از 
دیکتاتــوری آلمــان رفتــار کنونــی قدــرت هــای جهانــی را مشــابه 
دــوران جنــگ ســرد خواندــه و گفــت بســیاری از مســائل کنونــی 

ــت. ــرد اس ــگ س ــوره جن ــای د ــمکش ه ــه کش نتیج
ــا  ــت ت ــی رف ــد م ــه امی ــوم ک ــی د ــگ جهان ــان جن ــس از پای پ
کشــمکش هــای قدــرت هــای جهانــی پایــان یابــد دیــری نپاییــد 
کــه بــر ســر مســائلی چــون سرنوشــت آلمــان، اروپــای شــرقی و ... 
ــاد  ــا اتح ــو ب ــک س ــش از ی ــکا و هم پیمانان ــن امری ــی بی اختالفات
ــد آمــد کــه باعــث  ــر شــوروی ســابق از ســوی دیگــر پدی جماهی

ــد. ــر ش ــه یک دیگ ــیعی علی ــی وس ــگ تبلیغات جن
بــاروک«  »برنــارد  تبلیغاتــی  و  ای  رســانه   ایــن جنــگ  از 
ــرد و از  ــاد ک ــرد ی ــگ س ــوان جن ــه عن ــی ب ــت مدار امریکای سیاس
ــط شــرق و غــرب دــر  ــرای توصیــف رواب ــن واژه ب ــان از ای آن زم

ــد.  ــتفاده گردی ــان اس ــی جه ــگ سیاس فرهن
بــه بیــان دیگــر جنــگ ســرد اصطالحــی اســت کــه نخســتین بار 
دــر مــورد جنــگ روانــی و تبلیغاتــی بیــن شــوروی و کشــورهای 
ــرب از ســوی  ــوک غ ــک طــرف و کشــورهای بل کمونیســت از ی
دیگــر بــه کار بردــه شــد. دــر ایــن جنــگ، کشــورهای متخاصــم 
ــات و  ــه تبلیغ ــگ، ب ــه جن ــام ب ــه زور و اقد ــل ب ــای توس ــه ج ب

ــد. ــی  کنن ــا م ــر اکتف ــه یک دیگ ــی علی ــات ایذای عملی
دــر همیــن رابطــه خبرنــگار مهــر گفتگویــی بــا دکتــر »الریــش 
ماهلــرت« رئیــس بخــش علــوم و روابــط بیــن الملــل بنیــاد فدرال 
رهایــی از دیکتاتــوری کمونیســت دــر آلمــان داشــته کــه مشــروح 

آن دــر زیــر آمدــه اســت.

ــط  ــه رواب ــد ک ــن باورن ــر ای ــا ب ــت ه || نئورئالیس
کشــورها متاثــر از ســاختار نظــام بیــن الملــل اســت. 
بطــور مثــال در دوران جنگ ســرد شــاهد این مســئله 
ــن  ــاهد ای ــی ش ــه نوع ــم ب ــون ه ــم و اکن ــوده ای ب
ــران و  ــط ای ــما رواب ــر ش ــه نظ ــتیم. ب ــئله هس مس
آلمــان در گذشــته تــا چــه حــد متاثــر از قطــب بندی 

ــت؟ ــوده اس ــی ب ــای جهان ه
پاســخ بــه ایــن مســئله کمــی ســخت اســت. روابــط ایــران و آلمان 
دــر دــو تــا ســه دهــه گذشــته تــا حدــود زیادــی نتیجــه شــرایط 
ــان  ــال جه ــر قب ــن کشــور د ــای ای ــران و سیاســت ه ــی ای داخل
ــورهای  ــر کش ــرائیل و دیگ ــال اس ــر قب ــع آن د ــرون و مواض بی

ــه اســت. ــه بود خاورمیان

ــگ  ــوان »جن ــت عن ــگاهی تح ــرا نمایش ــما اخی || ش
ســرد« در دانشــگاه تهــران برگــزار کــرده بودیــد. به 
ــا تاریــخ جنــگ ســرد چقــدر  نظــر شــما آشــنایی ب

ــت دارد؟ اهمی
تاریــخ جنــگ ســرد تاریــخ نیمــه دــوم قــرن بیســتم اســت. آلمانی 
هــا و دیگــر کشــورها از دیدــگاه خــود بــه ایــن مســئله نــگاه مــی 
کننــد امــا بــه اعتقــاد مــن ابعــاد جهانــی جنــگ ســرد بایــد بیشــتر 

مــد نظــر باشــد و بــه آن پرداختــه شــود.
مــا بایــد توضیــح دهیــم کــه جنــگ ســرد چــه تاثیــری بــر توســعه 
ملــی دــر آفریقــا و آســیا و خاورمیانه داشــته اســت. مــا بایــد بدانیم 

کــه بســیاری از وضعیــت هــای موجــود نتیجــه درگیــری بلــوک 
ــیاری  ــگاه و بس ــن نمایش ــف ای ــت. هد ــه اس ــرب بود ــرق و غ ش
ــن  ــر ای ــوزش د ــان آم ــر آلم ــات د ــل اقدام ــن قبی ــر از ای دیگ
خصــوص اســت و خیلــی خوشــحالیم کــه ایرانــی هــا و ســفارت 
آلمــان دــر تهــران ایــن فرصــت را بــه وجــود آوردنــد کــه مــا ایــن 

نمایشــگاه را دــر دانشــگاه تهــران برگــزار کنیــم.
بــرای مــن دیدــگاه همــکاران ایرانــی ام دربــاره جنگ ســرد بســیار 
ــگان  ــواالت دانشــجویان و بازدیدکنند ــن س ــود. همچنی ــب ب جال
برایــم جالــب بودنــد. مــا امیدواریــم ایــن نــوع همــکاری هــا دــر 

آیندــه بیشــتر شــود.

|| بــا توجــه بــه تحــوالت در شــرق اوکرایــن و صــف 
آرایــی هــای آمریــکا و ناتــو از یــک ســو و روســیه از 
ســوی دیگــر اقداماتــی مثــل ایجــاد ســپر موشــکی 
ــه ناتــو و  ــی، الحــاق مونتــه نگــرو ب آمریــکا در رومان
واکنــش روســیه و امثالهــم آیــا بــه اعتقــاد شــما مــا 

شــاهد دوره جدیــدی از جنــگ ســرد هســتیم؟
ــا  ــرف ب ــو ط ــی د ــای کنون ــر رفتاره ــی د ــای زیاد ــباهت ه ش
رفتارهــای آنهــا دــر قبــل از ســال 1991 وجــود دــارد. امــا امــروز 
ــن  ــی بی ــال هــای ارتباطــی مردــم دــر هــر دــو طــرف و حت کان

ــت. ــای 60 و 70 اس ــه ه ــتر از ده ــیار بیش ــرب بس ــیه و غ روس
ــر  ــکاری د ــه هم ــور ب ــرف مجب ــو ط ــر د ــروز ه ــبختانه ام وش
ــه هــا هســتند مثــل همــکاری دــر ســوریه کــه  بســیاری از زمین
ایــن نــوع همــکاری هــا موجــب پیدایــش راه هایــی بــرای خــروج 
ــی  ــن م ــرق اوکرای ــران ش ــر بح ــد. د ــی کنن ــاد م ــران ایج از بح
تــوان غــرب را بــه علــت حمایــت هــای بیــش از حــد از اوکرایــن 
و بــه حاشــیه راندــن روس تبارهــا دــر ایــن کشــور مــورد ســرزنش 

ــرای برخــی مــوارد. ــرار دــاد و دــر عیــن حــال روســیه را ب ق
ایـن روسـیه و ناتـو نیسـتند کـه بایـد دربـاره مونتـه نگـرو تصمیم 
بگیرنـد این مردـم مونتـه نگرو هسـتند که بایـد درباره سرنوشـت 
خودشـان تصمیم گیـری کنند. بـه اعتقاد من غـرب باید بـه منافع 
روسـیه بیشـتر اهمیت بدهد و روسـیه را تحریک نکند و روسـیه هم 

برخـی مـوارد را بپذیـرد چرا کـه به نفعش نیسـت.

ــیه  ــن روس ــای بی ــت ه ــد رقاب ــی کنی ــر م ــا فک || آی
ــر  ــای اخی ــال ه ــوالت س ــری در تح ــرب تاثی و غ
ــوریه و  ــراق، س ــا در ع ــری ه ــل درگی ــه مث خاورمیان

ــت؟ ــوده اس ــذار ب ــر گ ــی و .... تاثی لیب
ســوریه بــه اعتقــاد مــن بهتریــن نمونــه و مثالــی اســت کــه رقابت 
ــان بشــار  ــر بودــه اســت. مخالف ــن شــرق و غــرب دــر آن موث بی
اســد بدــون حمایــت هــای غــرب نمــی توانســتند دــر ایــن کشــور 
ــون  ــم بد ــد ه ــار اس ــال بش ــن ح ــر عی ــد و د ــش ببرن کاری از پی
ــش ســاقط مــی شــد.  ــت هــای روســیه و متحدان کمــک و حمای

بــه اعتقــاد مــن ایــن درگیــری هــا بــه هــر صورتــی و نحــوی کــه 
پایــان یابنــد ایــن جامعــه ســوریه اســت کــه تخریــب شــده و نابود 
شــده و ســال هــا بــا مشــکالت ایــن جنــگ درگیــر خواهــد بــود. 

دیدــن ایــن صحنــه هــا دــر ســوریه غــم انگیــز اســت.

|| بـا وجود توافق هسـته ای ایـران و گـروه 1+5 و لغو 
تحریـم هـای ایـران مـا هنـوز شـاهد آن هسـتیم که 
آلمـان در مقایسـه بـا دیگـر کشـورهای اروپایـی مثل 
ایتالیا و فرانسـه حضـور کمتری در اقتصـاد ایران یافته 
اسـت. آیا مـی توانیـم بگویـم علت ایـن رفتـار آلمان 
نزدیکتـر بـودن آلمـان بـه آمریـکا و تبعیت بیشـتر از 

خواسـته هـای آمریکا اسـت؟
 بــه اعتقــاد مــن دــر فرانســه دولــت بیشــتر دــر تصمیــم گیــری 
شــرکت ها بــرای ســرمایه گــذاری یــا عدــم ســرمایه گــذاری موثر 
ــرا شــرکت  ــت ظاه ــن عل ــه همی ــد و ب ــی کن ــت م اســت و دخال
ــا  ــد ام ــه ان ــام کرد ــا اقد ــی ه ــریعتر از آلمان ــوی س ــای فرانس ه
دــر آلمــان شــرکت هــا مســتقل تــر عمــل مــی کننــد بــه همیــن 
ــرکت  ــت.  ش ــتر اس ــا بیش ــات آنه ــا و مالحظ ــی ه ــت نگران عل
هــای آلمانــی اگــر ســودی عایدشــان شــود بــه ایــران مــی آینــد 
بــه نظــر مــن آنهــا عالقمندــی بــه سیاســت ندارنــد. شــما اگــر بــه 
شــمال تهــران برویــد انــواع خودروهــای گــران قیمــت آلمانــی را 
مــی بینیــد اینهــا دــر همیــن چنــد مــاه گذشــته بــه ایــران نیامدــه 
ــد اینهــا دــر ســال هــای گذشــته و حتــی دــر زمــان برقــراری  ان
تحریــم هــا وارد شــده انــد. ایــن نمونــه ای از ایــن مطلــب اســت 

کــه اقتصــاد و سیاســت دــو مســئله مجــزا هســتند.
ــا  ــه ب ــای آیند ــاه ه ــر م ــی د ــای آلمان ــرکت ه ــم ش ــن معتقد م

ــد. ــد ش ــران خواهن ــازار ای ــتری وارد ب ــرت بیش ــرعت و قد س

|| در هفتــه هــای گذشــته دولــت آلمــان اعــام کــرد 
ــش  ــود در بخ ــای خ ــذاری ه ــرمایه گ ــد دارد س قص
ــن  ــن ای ــی بی ــا ارتباط ــد. آی ــش ده ــی را افزای نظام

ــود دارد؟ ــرد وج ــگ س ــد جن ــئله و دوره جدی مس
ایــن مطلــب مســئله مــی تواند دــو دلیل داشــته باشــد و مــن نمی 
دانــم کدــام یــک از آنهــا علــت اصلی اســت. یکــی دلیــل تاریخی 
و دیگــری وضعیــت موجــود. دــر شــرایط کنونــی نیروهــای آلمانی 
دــر بســیاری از ماموریت هــای بیــن المللی مشــارکت دارنــد و این 
مســئله نیازمنــد بودجــه بیشــتر بــرای بازســازی و تجهیــز بیشــتر 
نیروهــای آلمــان دــارد. از منظــر تاریخــی هــم تاریــخ درگیــری ها 
بــا روســیه بیانگــر منطقــی بودــن افزایــش توانمندی هــای نظامی 
اســت. دــر ســال هــای گذشــته همــواره بودجــه هــای نظامــی مــا 
ــا  ــد همــواره صحبــت از مذاکــره ب ــه اســت. هــر چن کاهــش یافت
ــا نمــی  ــا روس ه ــاورم ب ــن ب ــر ای ــن ب ــا م ــی شــود ام ــیه م روس

تــوان از موضــع ضعــف مذاکــره کــرد.

پیمان یزدانی

http://mehrnews.com


صفحه 60 | شماره 15 |  6 تیرماه 95  MEHR NEWSAGENCY

آمـریـــــکا

با  استرالیا  »کورتین«  دانشگاه  استاد 
اعالم اینکه قیمت جهانی نفت دیگر شاهد 
افزایش چشمگیری نخواهد بود، از کاهش 
اهمیت خاورمیانه و نفت آن برای آمریکا 

خبر داد.
قیمت نفت طی یک دهه اخیر تا کنون به 
شدت دستخوش تغییرات عجیبی قرار 
گرفته است. حتی قیمت این ماده گرانبها 
از چند سال پیش به این سو آنقدر روند 
صعودی عجیبی داشته که قیمت نجومی 
آن، برای مدت ها همگان را به خود خیره 

کرده بود.
اما قیمت طالی سیاه، پس از مدتی به حال 
رکود درآمد و پس از آن نیز سیر نزولی 
خود را آغاز کرد. سوال اینجاست که چه 
عواملی باعث سیر صعود و یا نزولی نفت 
طی این چند سال اخیر شدند؟ آیا امکان 
افزایش  به  رو  مجددا  ها  قیمت  اینکه 

بگذارند وجود خواهد داشت؟
در همین راستا خبرنگار مهر سواالتی را 
از »روبرتو اف. آگویلرا«، استاد دانشگاه 
کورتین استرالیا و نویسنده کتاب »قیمت 
نفت« که به تازگی توسط »انتشارات 
مطرح  شده  منتشر  کمبریج«  دانشگاه 

کرده که در ادامه می آید.

|| افزایــش قیمــت نفــت از چــه زمانی 
آغاز شــد؟

افزایــش قیمــت نفــت طــی 40 ســال گذشــته 
واقعــا تماشــایی بودــه اســت. قیمــت نفــت بین 
ــوع  ــر مجم ــالهای 7۲-1970 و 13-۲011 د س
حدــود 900% افزایــش داشــته اســت. ایــن دــر 
حالیســت کــه قیمــت جهانــی فلــزات دــر طول 
ایــن مدــت تنهــا 6۸% افزایــش را شــاهد 
بودــه اســت. امــا بــه نظــر مــی رســد کــه ایــن 
ــی  ــای پایان ــه روزه ــت ب ــدید قیم ــش ش افزای

خــود نزدیــک شــده و متوقــف خواهــد شــد.

|| دلیــل اصلــی ایــن افزایــش قیمــت 
چــه بــوده اســت؟

ــتر  ــت بیش ــت نف ــش قیم ــن افزای ــر م ــه نظ ب
ــد،  ــی باش ــل اقتصاد ــه عوام ــوط ب از آنکــه مرب
ریشــه دــر مســائل سیاســی داشــته کــه منجــر 
بــه رشــد نــا متــوازن تولیــد نفــت و فشــار بیش 
از حــد بــرای افزایــش تولیــد ایــن مادــه شــده 

است.

ــد  ــه رون ــد ک ــی کنی ــر م ــرا فک || چ
افزایشــی قیمــت هــا متوقــف خواهــد 

ــد؟ ش
تقریبـا از دـه سـال قبـل، انقـالب کشـف نفت 
هـای شـیل )نفـت شـنی( منجـر بـه ایجـاد 
دگرگونی عظیمی در شـیوه تولیـد متداول تولید 

نفـت شـد. در آمریـکا، کشـف این شـکل جدید 
از نفـت منجر بـه افزایـش 73% تولید نفت بین 
سـالهای ۲014 – ۲010 شـد. البتـه مشـکالتی 
هـم بر سـر اسـتخراج نفـت شـیل از جملـه نوپا 
بودـن ایـن صنعـت و مقـررات زیسـت محیطی 
وجـود دارنـد. اما تـوان تولیـد زیاد ایـن نوع نفت 
مـی توانـد منجـر بـه توانـا شـدن ایـن صنعـت 
جدیـد دـر رقابت با شـیوه متدـاول تولیـد آن در 

آینده شـود.

|| آیــا منابــع ایــن نــوع نفــت فقــط در 
اختیــار آمریــکا اســت؟

ــا  ــکا تنه ــناختی، آمری ــن ش ــاظ زمی ــه لح ب
ــه  ــت. نقش ــی نیس ــع نفت ــن مناب ــه ای دارند
ــن  ــی ای ــن شناس ــص زمی ــه ناق ــی و البت فعل
ــکا  ــه آمری ــد ک ــی ده ــی نشــان م ــع نفت مناب

ــر  ــی را د ــع نفت ــوع منب ــن ن ــا 17% از ای تنه
اختیــار دــارد. و بخــش اعظمــی از ایــن منابــع 
ــه  ــر مناطــق مختلــف جهــان پراکند نفتــی د
اســت. از آنجــا کــه اساســا منابــع تولیــد ایــن 
ــیاری از  ــه و بس ــاری نبود ــت انحص ــوع نف ن
ــع  ــن مناب ــارای ای ــم د ــر ه ــورهای دیگ کش
نفتــی هســتند، دامنــه ایــن انقــالب )نفتــی( 
ــد  ــز خواه ــکا نی ــای آمری ــرون از مرزه ــه ب ب
ــاده  ــبات س ــاس محاس ــر اس ــد. ب ــیده ش کش
ــه  ــن نتیج ــه ای ــا ب ــی، م ــای علم و روش ه
ــوع  ــن ن ــد ای ــت تولی ــه ظرفی ــم ک ــیده ای رس
نفــت دــر خــارج از مرزهــای آمریــکا تــا ســال 
۲035 بــه ۲0 میلیــون بشــکه دــر روز برســد. 
خروجــی ایــن شــیوه جدیــد دــر تولیــد نفــت 
منجــر بــه ایجــاد یــک رکــود و کاهــش 
ــی  ــه ط ــن ماد ــت ای ــر قیم ــاد د ــت زی قیم

ســالهای آیندــه خواهــد شــد.

|| تاثیـر ایـن انقـاب نفتی بـر اقتصاد 
کشـورهای نفتـی چـه خواهـد بود؟

ــان  ــر جه ــه سراس ــالب ب ــن انق ــترش ای گس
و ادامــه کاهــش قیمــت نفــت، آنطــور کــه مــا 
بررســی کردــه ایــم، منجــر بــه کاهــش درآمــد 
عمومــی کشــورهای نفتــی شــده و دــر مقیــاس 
کالن نیــز اقتصــاد جهانــی را نیــز متحــول 

ــرد. ــد ک خواه

ــت،  ــش قیم ــت کاه ــا عل ــا تنه || آی
اکتشــاف و تولیــد نفــت شــیل اســت؟
مســاله تولیــد نفــت شــی تنهــا یــک ســر ایــن 
ــه  ــوط ب ــر آن مرب ــر دیگ ــا س ــت. ام ماجراس
ــان و  ــی جه ــر آب و هوای ــای اخی ــت ه سیاس
لــزوم کاهــش تولیــد و مصــرف ســوخت هــای 
ــرف  ــد مص ــن رون ــه ای ــت. ادام ــیلی اس فس
ســوخت هــای فســیلی هزینــه بســیار زیادــی را 
متحمــل جهــان خواهــد کــرد. بــه همیــن علت 
نیــز میــزان تقاضــای ایــن نــوع ســوخت رفتــه 
ــر جهــان کاهــش خواهــد یافــت کــه  ــه د رفت
همیــن امــر منجــر بــه کاهــش بیــش از پیــش 

قیمــت نفــت خواهــد شــد.

|| آیــا ایــن کاهــش تقاضــا تاثیــری بر 
مســائل سیاســی و روابــط میــان دولت 

هــا هــم خواهــد داشــت؟
وفــور نفــت ناشــی از ایــن انقــالب جدیــد منجر 
بــه ایجــاد تغییــرات وســیعی دــر روابط سیاســی 
ــن  ــر م ــه نظ ــت. ب ــد داش ــی خواه ــن الملل بی
مداخلــه سیاســی خارجــی دــر امــور کشــورهای 
ــا  ــی آنه ــرایط سیاس ــرل ش ــزوم کنت ــی و ل نفت
بــه شــدت کاهــش خواهــد یافــت. بــه عنــوان 
ــکا  ــی آمری ــک و نظام ــور دیپلماتی ــال، حض مث
ــت و  ــد رف ــوال خواه ــر س ــه زی ــر خاورمیان د
وابســتگی ایــن کشــور بــه نفــت منطقــه نیــز به 

شــدت کاهــش خواهــد یافــت.

استاد دانشگاه کورتین استرالیا:

اهمیت استراتژیک نفت خاورمیانه برای آمریکا کاهش خواهد یافت
وحید پورتجریشی
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آمـریـــــکا

ــاف سیاســت هــای  ــا تشــریح اهد ــی« ب ــرت بینیناچویل »آلب
ــار  ــن رفت ــرد ای ــح ک ــتان تصری ــی عربس ــه نفت ماجراجویان
ســعودی را بایــد دــر چارچــوب روابــط ریــاض و واشــنگتن دید 

کــه حــاوی پیامــی بــرای کاخ ســفید اســت.
بازارهــای نفــت دــر حــال حرکــت بــه ســمت یــک الگــوی 
جدیــد هســتند. بــه نظــر می رســد دــر ایــن بــازار، بهــای نفت 
اهمیــت بیشــتری نســبت بــه سیاســت های قدرتمنــد گذشــته 
دــارد. رقابــت بــر ســر نفــت شــیل آمریــکا و چشــم انداز ۲030 
عربســتان و تنــوع دادــن بــه اقتصــاد ایــن کشــور، پویایــی بــه 
بــازار نفتــی دادــه اســت کــه نتایــج آن دــر چنــد ســال آیندــه 

قابــل مشــاهده خواهــد بــود.
ــون  ــک- تاکن ــت –اوپ ــه نف ــورهای صادرکنند ــازمان کش س
نقــش یــک کارتــل نفتــی را ایفــا کردــه کــه دــر چندیــن دهه 
ــوذ چشــمگیری دــر تعییــن بهــای نفــت داشــته  گذشــته نف
اســت. کشــورهای عربســتان، ایــران، عــراق، امــارات متحده و 
کویــت مجموعــا یــک ســوم از نفــت اوپــک را تولیــد می کنند 

ــد. ــه حســاب می آین ــذار آن ب و از اعضــای تاثیرگ
ــات،  ــا کاهــش ســطح تولید ــن اعضــای اوپــک ب پیــش از ای
ــباع  ــظ  و از اش ــودآوری حف ــطح س ــر س ــت را د ــای نف به
ــازار جلوگیــری می کردنــد. مشــکل از آنجــا آغــاز شــد کــه  ب
تعدادــی از اعضــای اوپــک اقدــام بــه افزایــش تولیدــات کردند 
بطوریکــه تولیدــات 30 میلیون بشــکه دــر روز اوپک بــه 3۲.5 
بشــکه دــر روز طــی ســه ماهــه نخســت ســال ۲016 رســید.
یکــی از عوامــل اشــباع بــازار، افزایــش تولیدــات کشــورهای 
ــت سیاســی  ــی رقاب ــی غیرعضــو اوپــک و مشــکل بعد نفت
ــه 9  ــود. از ســال ۲009 روزان ــان اعضــای اوپــک ب ــر می د
میلیــون بشــکه نفــت جدیــد از چاه هــای آمریــکا وارد بــازار 
شــد. اســتمرار ایــن وضعیــت بهــای جهانــی نفــت را تــا ۲6 
دــالر دــر هــر بشــکه نیــز کاهــش دــاد. مــاه های نخســت 
ســال ۲016 بــا جنــگ بــر ســر بهــای نفــت ســپری شــد و 
ــه  ــات روزان ــکه از تولید ــزار بش ــکا 600 ه ــرانجام آمری س
ــز باوجــود ناکامــی  خــود را کــم کــرد و اعضــای اوپــک نی
دــر توافــق بــر ســر کاهــش تولیدــات، بــر آن اضافــه هــم 
نکردنــد. بهــای کنونــی نفــت بــه نزدیــک 50 دــالر رســیده 

اســت و تولیدکنندــگان امیدوارنــد از آن فراتــر نیــز بــرود.
ــتاد  ــی« اس ــرت بینیناچویل ــر »آلب ــتا دکت ــن راس ــر همی د
ژئوپلیتیــک نفــت دــر دانشــگاه کلمبیــای نیویــورک بــا حضور 
ــه  ــر ب ــزاری مه ــان خبرگ ــگاران و کارشناس ــع خبرن ــر جم د
ســواالتی دــر ایــن خصــوص پاســخ دــاد. آلبــرت بینیناچویلی 
ریاســت  کلمبیــا  دانشــگاه  دــر  تدریــس  بــر  عــالوه 

دانشــگاه  میانــه  آســیای  و  قفقــاز  مطالعــات  برنامــه 
ــت. ــار اس ــه د ــز عهد ــا را نی ــای ایتالی بولونی

ــک  ــازمان اوپ ــه س ــتند ک ــد هس ــی معتق || برخ
دیگــر کارایــی الزم را نــدارد و بــرای ایــن مســئله 
یکــی  کننــد  مــی  مطــرح  را  اســتدالل  دو 
ــی از  ــک ناش ــی  اوپ ــدم کارای ــن ع ــه ای اینک
ــت و  ــو اس ــورهای عض ــی کش ــات داخل اختاف
ــتان  ــران و عربس ــات ای ــخص اختاف ــور مش بط
ــی  ــای سیاس ــری ه ــم گی ــات تصمی ــه موجب ک
ــت.  ــده اس ــت ش ــد نف ــقف تولی ــن س در تعیی
ــا  ــه اساس ــت ک ــن اس ــم ای ــر ه ــتدالل دیگ اس
نفــت بــه عنــوان یــک کاالی اســتراتژیک اهمیت 
خــودش رو از دســت داده اســت خصوصــا بــرای 
ــران  ــی تحلیلگ ــئله را برخ ــن مس ــکا و همی آمری
علــت چرخــش سیاســت آمریــکا از منطقــه خلیج 
فــارس بــه آســیا مــی داننــد. نظــر شــما در ایــن 
خصــوص چیســت و بــا کدامیــک از این اســتدالل 

ــد؟ ــتری داری ــویی بیش ــا همس ه
اگــر مــا بــه دنبــال یــک پاســخ جامــع هســتیم حــق نداریــم 
ــار بگذاریــم هــر دــو  هیــچ یــک از ایــن اســتدالل هــا را کن
تــا اســتدالل ذکــر شــده حــق دارنــد مطــرح شــوند و 
ــتر  ــی بیش ــن کم ــد م ــر چن ــد ه ــرار گیرن ــی ق ــورد بررس م
طرفدــار اســتدالل اول هســتم زیــرا مســئله بســیار مهم اســت 
ــت  ــار اول نیس ــتان ب ــران و عربس ــات ای ــد اختالف ــر چن . ه
ــه ای  ــرت منطق ــو قد ــن د ــات ای ــر اختالف ــار تاثی ــی اینب ول
ــت و سیاســت  ــای نف ــر بازاره ــان ب ــود را بســیار عی ــر خ تاثی
هــای انــرژی ایــن دــو کشــور نشــان دادــه اســت. عربســتان 
بــرای برقــرارای تــوازن قــوا دــر منطقــه خلیــج فــارس انــرژی 
را بــه عنــوان یــک بــرگ برندــه علیــه ایــران مــورد اســتفاده و 
بعضــا ســوء اســتفاده قــرار مــی دهــد. انــرژی مهمتریــن برگ 
برندــه عربســتان اســت ولــی توقعــات عربســتان از ایــن بــرگ 

برندــه خــود فراتــر از واقعیــت موجــود اســت.
تحریــم هــا بعــد از ۲013 ایــران را از بازارهــای نفتــی بســیاری 
ــه حدــود یــک میلیــون  ــران را ب محــروم کــرد و صادــرات ای

ــر  ــران د ــام ای ــا برج ــاال ب ــاد. ح ــش د ــر روز کاه ــکه د بش
تــالش اســت تــا ســهم خــود را از بازارهــای جهانــی کــه برای 
ــاز پــس گیــرد و دــر ایــن مســیر  ــد، ب خــود قانونــی مــی دان
بــا مقاومــت ســر ســخت عربســتان مواجــه شــده اســت. ایــن 
اقدامــات عربســتان علیــه ایــران بــار اول نیســت. دــر بحبوحه 
جنــگ ایــران و عــراق بیــن ســال هــای 19۸3 تــا 19۸6 هــم 
مــی دیدیــم کــه چگونــه عربســتان تــالش مــی کــرد تــا بــه 
اصطــالح از ایــن بــرگ برندــه خودــش علیــه ایــران اســتفاده 

کنــد تــا بــر سیاســت هــای ایــران تاثیــر بگــذارد.
ــال 19۸3  ــر س ــه د ــد ک ــی ده ــوره نشــان م ــای آن د آماره
ــد از آن  ــه و بع ــارد دــالر بود ــران ۲1 میلی ــرات نفتــی ای صاد
کــه عربســتان شــروع بــه تولیــد بــی رویه نفــت بــرای کاهش 
ــران  ــا درآمدهــای نفتــی ای قیمــت نفــت کــرد باعــث شــد ت
بســیار کاهــش یابــد بطوریکــه دــر ســال 19۸6 درآمــد ایــران 
ــا 6  بــه 6 میلیــارد دــالر کاهــش یافــت. رقــم ۲1 میلیــار را ب
میلیــارد دــر ظــرف 3 ســال مقایســه کنیــد. مــن فکــر نمــی 
ــران را مــورد  کنــم هیــچ کشــور دیگــری مثــل عربســتان ای
فشــار قــرار دادــه باشــد. حــاال بــا قهرمانــی هــای ملــت ایران 
ایرانــی هــا توانســتند از تمامــی ایــن مشــکالت پیــروز بیــرون 
بیاینــد ولــی چنیــن رفتــاری نمــی توانســت دــر روح روابط دو 
جانبــه بــی پاســخ و تاثیــر باقــی بمانــد. نمــی خواهــم بگویــم 
روابــط ایــران و عربســتان همیشــه بــد بودــه اســت زیــرا دوره 
هایــی از همــکاری هــای خــوب بیــن دــو طــرف را هم شــاهد 
ــس  ــی رئی ــای روحان ــال 199۸ آق ــر س ــال د ــم مث ــه ای بود
جمهــوری فعلــی ایــران اولیــن قراردــاد امنیتــی را با عربســتان 
امضــا کــرد. دــر حــال حاضــر مــا شــاهدیم کــه ایــران تــالش 
دــارد تــا دــر روابــط منطقــه ای تنــش زدایــی کنــد و خیلی ها 
انتظــار داشــتند بــا روی کار آمدــن آقــای روحانــی دــر ایــران 
بســیاری از تنــش هــای منطقــه ای رفــع شــوند ولــی تــالش 
ــرای تنــش زدایــی مثــل عشــق دــو طرفــه اســت و نمــی  ب

توانــد یــک طرفــه باشــد.
ــتان  ــای عربس ــت ه ــه سیاس ــر نتیج ــر د ــال حاض ــر ح د
مــا شــاهد کاهــش اهمیــت و جایــگاه بیــن المللــی ســازمان 
اوپــک هســتیم. ایــن سیاســت هــا منجــر بــه عدــم کارایــی 
ایــن ســازمان و نقــض پــی دــر پــی سیاســت هــای ســهمیه 
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آمـریـــــکا

ــن  ــه ای ــت. مجموع ــده اس ــی آن ش بند
سیاســت هــا موجــب از دســت رفتــن نظم 
ــک شــده  ــازمانی اوپ ــرون س ــاط د و انضب
اســت. بازندــه ادامــه چنیــن سیاســت 
ــر  ــود. د ــی خــود عربســتان خواهــد ب های
ــرا وابســتگی  ــارم زی ــچ شــکی ند ــن هی ای
ــتر  ــب بیش ــه مرات ــت ب ــه نف ــتان ب عربس
از ایــران اســت و تجربیــات تاریخــی 
ــان  ــم نش ــا 19۸6 ه ــای 19۸3 ت ــال ه س
ــای  ــت ه ــه سیاس ــه نتیج ــد ک ــی دهن م
عربســتان منجــر بــه از دســت دادــن 
کامــل کنتــرل قیمــت هــا دــر ســال 19۸۸ 
شــد و قیمــت هــا کامــال ســقوط کردنــد 
کــه ضــرر هنگفتــی بــه اقتصــاد عربســتان 
زد و دــر آن ســال هــا عربســتان را تبدیــل 
بــه یــک قــرض بگیــر بــزرگ دــر ســطح 
جهــان کــرد. امــروز هــم سیاســت هــای 
ماجراجویانــه کــه توســط شــخصیت هــای 
ــد  ــده ان ــاذ ش ــی اتخ ــه سیاس ــی تجرب ب
بســیار خطرنــاک هســتند بــه ویــژه بــرای 

ــتان. عربس
دربــاره اســتدالل دــوم کــه چگونــه کاهــش وابســتگی ایاالت 
متحدــه آمریــکا بــه نفــت خلیــج فــارس بــر قیمــت 
از  را  اهمیتــش  نفــت  اینکــه  و  گذاشــته  تاثیــر  نفــت 
ــر  ــای اخی ــال ه ــات س ــی اطالع ــت. ارزیاب ــه اس ــت داد دس
ــت  ــرا نف ــد. زی ــی کن ــتداللی م ــن اس ــر چنی ــن را منک م
فقــط ســوخت نیســت بلکــه کاربردهــای شــیمیایی و 

غیــر شــیمیایی زیادــی دــارد.
ــکا  ــه آمری ــد موجــب شــد ک ــای جدی ــوژی ه ــاش تکنول پید
ــد  ــش ده ــود را کاه ــی خ ــات نفت ــازه ای وارد ــا اند ــد ت بتوان
ــت  ــه هســتند. عل ــد کــم هزین ــوژی هــای جدی ــز تکنول و نی
ــر ســال  ــاال بودــن قیمــت نفــت د ــکا ب ــن موفقیــت آمری ای
هــای گذشــته بودــه اســت وقتــی نفــت بــاالی 100 دــالر در 
هــر بشــکه بــود همیــن امــر موجــب شــد تــا آمریکایــی هــا 
ــد.  ســرمایه گــذاری وســیعی را دــر ایــن بخــش انجــام دهن
حــاال بــا کاهــش قیمــت نفــت آمــار بــه مــا نشــان مــی دهند 
اگــر قیمــت نفــت 50 دــالر دــر بشــکه باشــد تولیــد 
ــر کاهــش خواهــد یافــت. اگــر  ــکا ۲.5 براب نفــت شــیل آمری
40 دــالر باشــد تقریبــا 3 برابــر و اگــر قیمــت نفــت بیــن 30 تا 
40 دــالر دــر نوســان باشــد دــر ایــن صــورت شــاهد 
ــور  ــی بط ــود ول ــم ب ــیل خواهی ــت ش ــتخراج نف ــان اس پای

موقــت.
ــارد  ــه د ــو گان ــی د ــتان هدف ــروز عربس ــی ام ــت نفت سیاس
یکــی مبــارزه بــا تولیــد نفــت شــیل و ایــن مســئله را بســیار 
ــا  ــد م ــه ان ــالم کرد ــد و اع ــی کنن ــراز م ــی اب ــن و علن روش
قصــد داریــم تولیدکنندــگان گــران نفــت را از بیــن ببریــم که 
سیاســت بــازاری درســت و صحیحــی اســت. ولــی چیــزی که 
عربســتان دوســت ندــارد آشــکارا اعــالم کنــد مبــارزه بــا ایران 
اســت و تــا اندــازه ای مقابلــه بــا روســیه اســت تــا بر سیاســت 
هــای خاورمیانــه ای روســیه بــه ویــژه دــر ســوریه تاثیرگــذار 
باشــند. برگشــت ایــران بــه بازارهــای نفتــی کــه عربســتان در 
دــوره تحریــم جایــش را پــر کردــه بــود بــرای عربســتان قابل 

پذیــرش نیســت.

|| آیــا مــی تــوان تــاش عربســتان بــرای مقابلــه 
ــاض و  ــط ری ــوب رواب ــار چ ــران را در چ ــا ای ب

ــد؟ ــنگتن دی واش
ــا  ــران را ت ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــتان ب ــالش عربس ــئله ت مس

ــکا  ــتان و آمری ــط عربس ــوب رواب ــر چارچ ــد د ــی بای حدود
ببینیــم. عربســتان بــا ایــن سیاســت هــای نفتــی ســیگنالی به 
واشــنگتن مــی فرســتد و نســبت بــه سیاســت هــای آمریــکا 
دــر قبــال ایــران دــر جریــان توافــق هســته ای »برجــام« می 
فرســتد. پیــام رفتــار عربســتان ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه 
اینکــه دــر برجــام نظــرات مــا گنجاندــه نشــد حــاال مــا آزادیم 
ــرای امنیــت خــود هــر کاری را کــه صــالح بدانیــم انجــام  ب

. دهیــم

ــر  ــتای نظ ــر در راس ــتدالل دوم را کمت ــرا اس || چ
ــرای شــما اهمیــت کمتــری  خــود مــی دانیــد و ب

دارد؟
ــر از اســتدالل اول مــی  مــن اهمیــت اســتدالل دــوم را کمت
دانــم زیــرا بســیاری از تحلیلگــران سیاســت چرخــش 
آمریــکا از خلیــج فــارس بــه آســیا را بســیار ســطحی 
ــوم  ــد و مفه ــه ان ــظ آن را گرفت ــط لف ــد و فق ــه ان دــرک کرد
آن را دــرک نکردــه انــد. آمریــکا بــه عنــوان یــک ابرقدــرت 
جهانــی تعهدــات امنیتــی فراوانــی را دــر سرتاســر جهــان دارد 
و امــروز اولویــت تعهداتــش مقابلــه بــا چیــن اســت و طبیعــی 
اســت از تمرکــزش بــر دیگــر مناطــق کاســته مــی شــود ولــی 
ــکا از  ــه ایــن معنــی نیســت کــه آمری ــه هیــچ وجــه ب ایــن ب

خلیــج فــارس خواهــد رفت.
فــرض کنیــد مثــال بــه دالیــل مختلــف نفــت خلیــج 
ــکا نداشــته باشــد  ــرای آمری ــی ب ــارس اصــال دیگــر اهمیت ف
ــود را  ــاز خ ــورد نی ــرژی م ــد ان ــد 100 درص ــکا بتوان و آمری
از تولیدــات داخلــی خودــش و از دیگــر مناطــق جهــان غیــر 
خلیــج فــارس تامیــن کنــد ولــی ایــن اصــال بــه ایــن معنــی 
ــرد.  ــد ک ــرک خواه ــه را ت ــکا منطق ــه آمری ــود ک ــد ب نخواه
زیــرا آمریــکا نمــی توانــد بــه خودــش اجــازه دهــد تــا کنتــرل 
بزرگتریــن مرکــز انــرژی جهــان را از دســت بدهــد زیــرا ایــن 
ــرای  ــکا اهــرم هــای بســیار ارزشــمندی را ب ــه آمری کنتــرل ب
مقابلــه رقبــای جهانــی خــود مــی دهــد بــه ویــژه دــر قبــال 

چیــن.
ــور حرکــت  ــن موت ــی تری ــارس اصل ــج ف ــت خلی ــروز نف ام
اقتصــاد چیــن شــده اســت و سیاســت چرخــش بــه آســیای 
ــرل  ــه کنت ــا ادام ــد ب ــار چیــن نمــی توان ــرای مه ــکا ب آمری
منابــع انــرژی خلیــج فــارس دــر تضــاد باشــد. نفــت خلیــج 
ــه چیــن  ــه ب ــارس توســط نفــت کــش هــا از ایــن منطق ف

منتقــل مــی شــوند و حفــظ حضــور 
ــل  ــا توس ــه ب ــر منطق ــکا د ــی آمری نظام
ــن  ــی ای ــروی دریای ــر نی ــرت برت ــه قد ب
کشــور بــر چیــن از دیدــگاه استراتژیســت 
هــای آمریکایــی دــو اهــرم بــرای مهــار 
ــذارد  ــی گ ــکا م ــار آمری ــر اختی ــن د چی
ــرژی و  ــد ان ــیر ترد ــرل مس ــی کنت یک
ــر منطقــه تولیــد انــرژی.  دــوم کنتــرل ب
ــته  ــی داش ــد آمادگ ــم بای ــران ه ــذا ای ل
ــتراتژیک  ــبات اس ــر محاس ــا د ــد ت باش
خــود حضــور آمریــکا دــر منطقــه را 

ــد. ــت ببین بلندمد

ــه  ــادی ارائ ــات اقتص || در اصاح
شــده توســط عربســتان کــه گفته 
ــلمان  ــن س ــد ب ــود محم ــی ش م
موضوعاتــی  اســت  آن  بانــی 
ــی  ــت یک ــده اس ــی ش ــش بین پی
ــای  ــه درآمده ــتگی ب ــدم وابس ع
نفتــی و دیگــر واگــذاری بیــن 
ــه ایــن مســئله  ــی ســهام آرامکــو اســت ک الملل
ــات مداخــات خارجــی بیشــتر  ــد موجب مــی توان
ــه نظــر شــما خــود  ــد. ب ــه را فراهــم کن در منطق
ایــن اصاحــات اقتصــادی نتیجــه سیاســت هــای 

ــت؟ ــتان نیس ــه عربس ماجراجویان
مــن بــا شــما دــر ایــن ارزیابــی موافقــم. یکــی از مولفــه هــای 
ــه  ــذاری ســهام آرامکــو اســت ک ــه عربســتان واگ ــن برنام ای
موقــع اعــالم تاثیــر زیادــی بــر بــازار نفــت گذاشــت ولــی مــن 
فکــر نمــی کنــم محمــد بــن ســلمان شــخصا و بــه تنهایــی 
بتوانــد چنیــن تصمیمــی را دربــاره برنامــه ای با عواقب بســیار 
گســترده بگیــرد. ایــن تصمیمــات جزئــی از یــک رونــد بســیار 

پیچیدــه و دــراز مدت اســت.
ــه ای  ــکالت بودج ــی از مش ــا ناش ــه ه ــن برنام ــی ای تمام
عربســتان اســت. عربســتان دــر ســال هــای گذشــته کــه 
ــارد  ــا ۸00 میلی ــت 700 ت ــود توانس ــاال ب ــت ب ــت نف قیم
ــاال از  ــد. ح ــره کن ــود ذخی ــی خ ــوق مل ــر صند ــالر د د
ــتفاده  ــم اس ــره مرد ــی روزم ــرای زندگ ــوق ب ــن صند ای
ــرای  ــاروت ب ــار ب ــن مســئله حکــم یــک انب مــی شــود. ای
عربســتان را دــارد. حــاال بــا کاهــش قیمــت نفــت 
ــت  ــم نیس ــاز مرد ــه نی ــن کنند ــا تامی ــول ه ــن پ ــر ای دیگ
بــه همیــن علــت عربســتان مــی خواهــد بــرای اولیــن بــار 
ــال  ــم را دنب ــات از مرد ــن مالی ــت گرفت ــخ، سیاس ــر تاری د
ــد  ــش ده ــرژی را کاه ــه ان ــارد یاران ــد د ــد و قص ــی کن م
کــه موجبــات افزایــش قیمــت هــا دــر ایــن کشــور خواهــد 
ــا  شــد امــری کــه ناخوشــایند مردــم اســت و دــر تضــاد ب
سیاســت هــای پادشــاه قبلــی ملــک عبدــاهلل اســت. آیندــه 
نشــان خواهــد دــاد کــه چــه خواهــد شــد امــا مــن 

خودــم خیلــی انتظــاری از ایــن اصالحــات ندــارم.
واگـذاری سـهام آرامکـو بـه طـرف هـای بیـن المللـی هـم 
بطـور صـد درصـد مداخـالت خارجی دـر منطقـه را بیشـتر 
خواهـد کرد ایـن امر در تضـاد با سیاسـت های ایران اسـت 
و همچنیـن دـر تضـاد بـا ناسیونالیسـم منابع طبیعی اسـت. 
آرامکـو در ابتدـا شـرکت آمریکایی و سـعودی بود ولـی بعدا 
عربسـتان تمامی سـهام آمریـکا را خریـد و آن را صد درصد 
سـعودی کـرد. حـاال دوباره بازگشـت به گذشـته اسـت. من 
فکـر مـی کنم ایـن تصمیمات مـی تواند موجبـات اختالفات 
هـای  گیـری  تصمیـم  سیسـتم  دـرون  دـر  زیادـی 

شـود. عربسـتان 
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