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ایران در جهان

پــرواز بمــب افکــن هــای روســیه از طریــق خــاک ایران بیشــتر 
بیــان کننــده همبســتگی ایــران و روســیه در ســوریه اســت تــا 

اینکــه بیــان کننــده یــک اقــدام نظامــی مشــترک باشــد.
مــارک ان. کاتــز، اســتاد دنشــگاه جــورج میســون معتقــد اســت 
ــاران  ــت بمب ــران جه ــی ای ــگاه هوای ــیه از پای ــتفاده روس اس
ــته  ــن داش ــه نمادی ــتر جنب ــوریه، بیش ــی در س ــق شورش مناط
ــیه در  ــران و روس ــتراتژی ای ــوان اس ــه عن ــه ب ــا اینک ــت ت اس
ــه ای  ــاط مقال ــن ارتب ــود. وی در ای ــه ش ــر گرفت ــه درنظ منطق
در ســایت نشــنال اینترســت منتشــر کــرده اســت کــه در زیــر 

ــت. ــده اس ــه آن آورده ش ترجم
ــگاه  ــق پای ــی از طری ــای روس ــن ه ــب افک ــرواز بم ــد از پ بع
ــری   ــران در همــدان، مطبوعــات و رســانه هــای خب ــی ای هوای
بــه ایــن موضــوع اهمیــت داده و تحلیلهــا و خبرهــای زیــای در 
ارتبــاط بــا آن منتشــر کــرده انــد. امــا ســوال اساســی این اســت 
کــه هــدف واقعــی روســیه و ایــران از ایــن اقــدام چــه بــود؟ این 

اقــدام دارای چــه ابعــادی از لحــاظ بیــن المللــی بــود؟
هنــوز مشــخص نیســت کــه روســیه بــاز هــم از پایــگاه ایــران 
اســتفاده خواهــد کــرد )علــی رغــم ایــن واقعیــت کــه مســافت 
ــرای بمــب  ــر ب ــه ســوخت کمت ــاز ب ــران نی ــق ای ــر از طری کمت
افکــن هــا داشــته و بمــب هــای بیشــتری را مــی تواننــد حمــل 
ــا بمــب افکــن هــا از طریــق جنــوب روســیه جهــت  ــد( ی کنن

شکســت شورشــیان ســوری پــرواز خواهنــد کــرد.
پــرواز بمــب افکــن هــای روســیه از طریــق خــاک ایران بیشــتر 

بیــان کننــده همبســتگی ایــران و روســیه در ســوریه اســت تــا 
اینکــه بیــان کننــده یــک اقــدام نظامــی مشــترک باشــد. پــرواز 
بمــب افکــن هــای ســوری از ایــران بــه جــای پــرواز از جنــوب 
روســیه، تاثیــر زیــادی در جنــگ ســوریه نداشــته امــا ابعــاد بین 

المللــی وســیعی داشــته اســت.
ــون  ــارس تاکن ــج ف ــوزه خلی ــرب ح ــورهای ع ــی از کش برخ
امیــدوار بودنــد بتواننــد از طریــق افزایــش روابــط اقتصــادی بــا 
روســیه، بیــن مســکو و تهــران و ســوریه فاصلــه ایجــاد کننــد. 
امــا روســیه بمــب افکــن هــای خــود را از طریــق خــاک ایــران 
ارســال کــرد و نشــان داد کــه امیــد ایــن کشــورها بــی اســاس 
اســت. در واقــع  امیــد کشــورهای عــرب حــوزه خلیــج فــارس 
ــه  ــر ارائ ــی ب ــران مبن ــم ای ــل تصمی ــی از دالی ــد یک ــی توان م
مجــوز بــه بمــب افکــن هــای روســی جهــت اســتفاده از پایگاه 

هوایــی همــدان قلمــداد شــود.
در مـورد ترکیـه نیـز بایـد گفـت در حالـی کـه رئیـس جمهـور 
اردوغـان هنـوز مصمم به برکنـاری اسـد از قدرت اسـت امیدوار 
بـود روابـط ترکیـه و روسـیه بهبـود یافتـه و در نتیجـه مسـکو 
وضعیـت ترکیـه در جنگ سـوریه را تغییـر دهد، اقدامـات پوتین 

نشـان داد کـه مسـکو بـا تهران در سـوریه همسـو اسـت.
ــه  ــتند ک ــاور داش ــن ب ــش از ای ــتی پی ــم صهیونیس ــران رژی س
حضــور روســیه در ســوریه بــه نفــع اســرائیل اســت زیرا روســیه 
از حملــه ایــران و حــزب اهلل بــه اســرائیل جلوگیــری مــی کنــد. 
ــکاری  ــش هم ــا افزای ــود را ب ــد خ ــون امی ــز اکن ــا نی ــا آنه ام

ــد. ــران از دســت داده ان ــیه و ای ــی روس نظام
ــد  ــیده ان ــه رس ــن نتیج ــه ای ــز ب ــی نی ــتمداران آمریکای سیاس
کــه روســیه در بحــران ســوریه مایــل بــه همــکاری بــا ایــران 
ــکا جهــت  ــاالت متحــده آمری ــا ای ــا اینکــه بخواهــد ب اســت ت
اســتقرار صلــح در ســوریه و پایــان دادن بــه بحــران این کشــور 

ــد. همــکاری کن
ممکــن اســت روســیه جهــت همــکاری بــا ایــران از ناامیــدی 
کشــورهای منطقــه ای و بیــن المللــی نگــران نباشــد بــه ویــژه 
زمانــی کــه بســیاری از دولتها خواهــان همــکاری با این کشــور 
ــه  ــد ک ــن باورن ــر ای ــع سیاســتمداران روســی ب هســتند. در واق
بســیاری از کشــورها خواهــان همــکاری بــا مســکو جهــت حل 
ــا  ــر هــدف روســیه از همــکاری ب بحــران ســوریه هســتند. اگ
ایــران تحــت فشــار قــرار دادن تهــران و دمشــق جهــت پذیرش 
یــک راه حــل مســالمت آمیــز جهــت خاتمــه جنــگ ســوریه که 
مــورد پذیــرش قدرتهــای خارجی متاثــر از بحــران و شورشــیان 
باشــد، ایــن اســتدالل قانــع کننــده اســت. امــا اگــر کشــورهای 
غربــی و منطقــه ای بــه ایــن موضــوع پــی ببرنــد کــه مســکو 
ــان  ــه شکســت مخالف ــم ب ــران و دمشــق مصم ــدازه ته ــه ان ب
ســوری اســت هرگــز بــا ایــن کشــور همــکاری نخواهنــد کــرد.

ــی و  ــورهای غرب ــرخوردگی کش ــه س ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
منطقــه ای جهــت همــکاری بــا روســیه در جنــگ ســوریه برای 
ــد  روســیه مهــم نیســت اگــر مســکو، تهــران و دمشــق بتوانن

ــا همــکاری یکدیگــر شکســت دهنــد. مخالفــان ســوری را ب
در بسـیاری از درگیـری ها ثابت شـده اسـت که بمبـاران هوایی 
جهت شکسـت شورشـیان کافی نیسـت. باید بپذیریم که سوریه 
یک اسـتثنا نیسـت. در همه جا جهت شکست شورشـیان باید از 

نیروی زمینـی هزینه بـر و زمان نیز اسـتفاده کرد.
بایــد گفــت پوتیــن قصــد نــدارد نیروهــای زمینــی در مقیاســی 
ــوریه  ــه س ــیان ب ــا شورش ــتقیم ب ــارزه مس ــت مب ــترده جه گس

ــد. ارســال کن
ــت  ــورها جه ــن کش ــالش ای ــه  ت ــت ک ــد گف ــان بای در پای
شکســت مخالفــان، بــدون توجــه بــه راه حــل مســالمت آمیــز 
ــدرت  ــده و ق ــد ش ــار اس ــت بش ــت حکوم ــث تقوی ــط باع فق
مقاومــت داخلــی حکومــت وی را افزایــش داده اســت. تــا 
زمانــی کــه مقاومــت داخلــی حکومــت بشــار اســد ادامــه دارد، 
حداقــل برخــی از قدرتهــای خارجــی ماننــد عربســتان ســعودی 
و احتمــاال ترکیــه از آن حمایــت خواهنــد کــرد. بنابرایــن اینکــه 
بمــب افکــن هــا از ایــران یــا از روســیه پــرواز کنــد بــرای همــه 

ــی خواهــد داشــت. ــج یکســانی در پ ــر نتای احــزاب درگی

نشنال اینترست بررسی کرد؛

ابعاد بین المللی استفاده روسیه 
از پایگاه هوایی همدان

ــاد از  ــا انتق ــی ب ــرژی اتم ــازمان ان ــس س رئی
ــرف  ــای ط ــده ه ــل وع ــق کام ــدم تحق ع
ــام« از  ــل »برج ــرای کام ــم اج ــل علیرغ مقاب
ســوی ایــران، ادامــه تهدیــد هــا و درخواســت 
هــای فرابرجامــی را موجــب بــه خطــر افتــادن 

ــت. ــق دانس ــن تواف ای
ــازمان  ــس س ــور و رئی ــس جمه ــاون رئی مع
انــرژی هســته ای ایــران در مصاحبــه بــا 
روزنامــه گاردیــن از تحقــق کامــل ایــران بــه 
ــر اســاس توافــق  تعهــدات هســته ای خــود ب
ــا  ــان کشــورهای 1+5 ب ــع می هســته ای جام
ــالدی  ــال ۲014 می ــوالی س ــران در 14 ج ای
)۲3 تیــر مــاه ســال 13۹4( موســوم بــه 

ــر داد. ــام« خب »برج

»علــی اکبــر صالحــی« رئیــس ســازمان 
ــه  ــن مصاحب ــران در ای ــته ای ای ــرژی هس ان
ــه  ــران ب ــدی ای ــم پایبن ــرد: علیرغ ــالم ک اع
تعهــدات خــود در برجــام؛ افــکار عمومــی 
ــه  ــر ب ــرف دیگ ــه ط ــد ک ــده ان ــز فهمی نی
وعــده هــای خــود در زمینــه لغــو تحریــم هــا، 
ــت  ــه وضعی ــاری ب ــالت تج ــت معام بازگش
عــادی، افزایــش مبــادالت تجــاری و تســریع 
ــورها  ــایر کش ــا س ــادی ب ــط اقتص ــد رواب رون
ــه  ــوارد ب ــن م ــام ای ــت. تم ــرده اس ــل نک عم
نحــوی کــه مــا بــر اســاس توافــق منتظــر آن 

ــت. ــده اس ــق نش ــم؛ محق بودی
معــاون رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه دیــدار با 
»دیویــد هامونــد« وزیــر خزانــه داری انگلیــس 

ادامــه داد: او )هامونــد( گفــت کــه ایــن پرونــده 
را در دســتور کار خــود داشــته و ایــن موضــوع 
را جــدی تلقــی می کنــد و ســعی در یافتــن راه 
هــا و ابزارهایــی بــرای رفــع موانع پیــش رو در 

همــکاری بانکــی بــا ایــران دارد.
وی بـا تأکیـد بـر منافـع برجـام بـرای هـر دو 
طـرِف ایـران و غـرب در ادامـه ایـن مصاحبـه 
افـزود: توافـق هسـته ای مـی توانـد الگـوی 
دیپلماتیک و سیاسـی نوینـی را در حل و فصل 
بحـران هـای مهـم بیـن المللـی پایه گـذاری 
کـرده و لـذا دو طرف ایـن توافق الزم اسـت تا 
نهایـت تالش خـود را بـرای حفظ انسـجام آن 
و جلوگیـری از شکسـت توافـق بـه کار گیرند.

ــه  ــرد: ب ــح ک ــی« تصری ــر صالح ــی اکب »عل

ــی  ــت های ــه درخواس ــم ک ــی بینی ــرات م ک
فراتــر از توافقــات برجــام از ســوی طــرف 
مقابــل مطــرح مــی شــود و ایــن در حالیســت 
کــه آن هــا هنــوز بــه طــور کامــل بــه تعهدات 
خــود مثــاًل در زمینــه تجــارت بانکهــای بزرگ 

ــد. ــران عمــل نکــرده ان ــا ای ب
ایـران  ای  هسـته  انـرژی  سـازمان  رئیـس 
خاطـر نشـان کـرد: بعضـاً نشـانه هایـی درباره 
رد و یـا بازنویسـی برجـام و یـا اعمال فشـار یا 
درخواسـت های نامتعـارف برای تسـلیم ایران 
مشـاهده می شـود. همانطـور که رهبـر معظم 
انقالب نیز تأکیـد فرمودند؛ ایـران هرگز در گام 
اول ناقـض برجـام نخواهـد بـود؛ امـا تهدیدها 

ممکـن اسـت آن را بـه خطـر انـدازد.

علی اکبر صالحی:

طرف مقابل بر خالف ایران به تعهداتش در توافق هسته ای عمل نکرد

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 5 |  شماره 16 |  شهریور 95

ایران در جهان

»بارنــت روبیــن« بــا اذعــان بــه اینکــه امــکان 
فرونشــاندن تنــش هــای ایران-آمریــکا از 
ــرای حفــظ توافــق  ــر نمــی رود، ب برجــام فرات
هســته ای علیرغــم همــه مشــکالت از 
ــد اظهــار  ــم هــای جدی ــه احتمــال تحری جمل

ــرد. ــبینی ک خوش
ریاســت  رقابــت  نامزدهــای  از  شــماری 
جمهــوری آمریــکا بــه ویــژه »دونالــد ترامپ« 
ــان  ــه زم ــدن ب ــک ش ــا نزدی ــواه ب جمهوریخ
ــق  ــو تواف ــال لغ ــات از احتم ــزاری انتخاب برگ
هســته ای )برجــام( بیــن ایــران و قــدرت های 

ــد. ــه ان ــی ســخن گفت جهان
ــه  ــا جنب ــر صرف ــی اگ ــی حت ــن اظهارات چنی
تبلیغاتــی داشــته باشــند و عملــی هــم نشــوند 
دارای اثــرات و تبعــات روانــی بســیاری در 
ــالمی  ــوری اس ــرای جمه ــی ب ــه جهان عرص

ــتند. ــران هس ای
تکــرار ایــن اظهــارات توســط نامزدهــای 
انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریــکا موجــب 
شــد تــا گفتگویــی بــا دکتــر »بارنــت آر 
روبیــن« عضــو ارشــد و دانشــیار برنامــه 
ــر  ــتان در دفت ــتان - افغانس ــه ای پاکس منطق
مهاجــرت و شــهروندی کانــادا داشــته باشــیم.
وی از جــوالی ســال ۲000 میــالدی در دفتــر 
مهاجــرت و شــهروندی کانادا مشــغول بــه کار 
بــوده اســت. از 1۹۹4 تــا ســال ۲000 میــالدی 
مدیریــت مرکــز اقدامــات بازدارنــده و مطالعات 
صلــح و درگیــری در شــورای روابــط خارجــی 
واقــع در نیویــورک را برعهــده داشــته و ســمت 
ــه  ــز مطالع ــوم سیاســی در مرک دانشــیاری عل
ــال  ــا از س ــگاه کلمبی ــه در دانش ــیای میان آس
1۹۹0 تــا 1۹۹6 را در کارنامــه خــود بــه ثبــت 

رســانده اســت.
دکتر روبین سـمت مشـاور ارشـد دسـتیار ویژه 
رئیـس جمهـور در امور افغانسـتان و پاکسـتان 
در وزارت خارجـه آمریـکا را از آوریـل ۲00۹ تـا 
اکتبـر ۲013 بر عهده داشـته اسـت. در فواصل 
نوامبـر و دسـامبر سـال ۲001 وی بـه عنـوان 
مشـاور ویـژه دبیـر کل سـازمان ملـل متحـد 
در امور افغانسـتان مشـغول بـه فعالیت بـود. او 
بـه سـازمان ملـل متحـد در امر نـگارش پیش 
نویـس قانـون اساسـی افغانسـتان، توافقنامـه 
افغانسـتان و راهبـرد توسـعه ملـی افغانسـتان 

مشـاوره داده اسـت.

|| پیــش بینــی شــما از آینــده توافــق 
ــام(  ــترک )برج ــدام مش ــع اق جام

ــت؟ چیس
ــه  ــد ک ــود دارن ــدی وج ــای قدرتمن ــروه ه گ
ــه  ــق نیســتند. ب ــن تواف ــت ای ــان موفقی خواه
ــه  ــام ب ــه برج ــد ک ــی خواهن ــا نم ــژه، آنه وی
ــا  ــا ی ــش ه ــتر تن ــه بیش ــر چ ــاندن ه فرونش
ــران[  ــکا و ای ــن دو کشــور ]آمری ــکاری بی هم

ــود. ــر ش منج
ــی  ــود را م ــالش خ ــه ت ــا هم ــروه ه ــن گ ای
کننــد تــا شــواهدی مبنــی بــر خیانــت 
ــق  ــن تواف ــا ســودجویی از ای ــل ی طــرف مقاب
ــد  ــی توانن ــن م ــان همچنی ــد. ایش ــدا کنن پی
ــه  ــوه مقنن ــا ق ــت ی ــود در دول ــت خ از موقعی
)کنگره/مجلــس( بــرای تضعیــف توافــق 

ــد. ــتفاده کنن اس
ــران از ســرعت عمــل  ــم کــه ای مــن مــی دان
ــم هــا راضــی نیســت و اینکــه  ــع تحری در رف
ــاذ  ــه اتخ ــکا را ب ــالب، آمری ــی انق ــر عال رهب
روش هــای فریبکارانــه در مذاکــره متهــم 

ــت. ــرده اس ک
مــن همچنیــن آنهایــی را کــه در دولــت 
آمریــکا مســئول اجــرای توافــق هســتند، 
ــه ایشــان  ــالش صادقان ــه ت ــی شناســم و ب م
ــه کــه  در اجــرای آن واقــف هســتم. همانگون
ممکــن اســت در جریــان باشــید، آنهــا اینجــا 
]در داخــل آمریــکا[ بــا انتقادهــای بســیار 
ســنگینی از ســوی مخالفیــن توافق هســته ای 

ــد. ــوده ان ــه ب مواجه
بــا ایــن حــال، توافــق برجــام بــه طــور عینــی 
ــران  ــکا و ای ــی آمری ــع مل ــالح مناف ــه ص ب
اســت. مــن اطمینــان دارم کــه هــر دو طــرف 
علیرغــم  مشــکالت و بــی اعتمــادی هــا بــه 
ــادرت  ــه اجــرای آن مب ــداوم تــالش در زمین ت

ــد. مــی کنن

ــس  ــه رئی ــد ک ــی کنی ــر م ــا فک || آی
جمهــوری آینــده آمریــکا بــه برجــام 

ــود؟ متعهــد خواهــد ب

احتمــال زیــادی هســت کــه رئیــس جمهــور 
ــکا »هیــالری کلینتــون« باشــد-  ــده آمری آین
ــه  ــاب مذاکــرات محرمان همــان کســی کــه ب
بــا ایــران را در کشــور عمــان بــاز کــرد. »جک 
ــی  ــت خارج ــد سیاس ــاور ارش ــولیوان« مش س
وی هــم در تیــم مذاکــره کننــدگان هســته ای 
آمریــکا حضــور داشــت. عــالوه بــر ایــن، اگــر 
ــری در  ــگاه قدرتمندت ــرات از جای حــزب دموک
هــر دو مجلــس نماینــدگان و ســنای آمریــکا 
ــی  ــه نهای ــه نتیج ــاره ب ــود ]اش ــوردار ش برخ
انتخابــات کنگــره کــه همزمــان بــا انتخابــات 
ریاســت جمهــوری انجــام مــی شــود[؛ رئیــس 
ــه  ــری مواجه ــار کمت ــا فش ــم ب ــور ه جمه

ــود. خواهــد ب
ــه  ــه در بیانی ــن اســت ک ــی ای مشــکل احتمال
ــم  ــون از تحری ــم کلینت ــی، خان ــای عموم ه
هــای بیشــتر علیــه ایــران بــه دلیــل پیگیــری 
برنامــه موشــک هــای بالســتیک و همچنیــن 
]اتهــام[ پشــتیبانی از تروریســم، حمایــت کرده 
ــنهاد  ــی را پیش ــن قوانین ــر وی چنی ــت. اگ اس

ــه تصویــب خواهنــد رســید. ــد، ب کن
ــدی  ــی و جدی ــدام ناگهان ــران اق ــا ای ــه ت البت
انجــام ندهــد، شــورای امنیــت ســازمان ملــل 
ــت  ــی موافق ــم های ــن تحری ــا چنی ــد ب متح
نخواهــد کــرد امــا بــا توجــه بــه جایــگاه بیــن 
المللــی دالر آمریــکا در تراکنــش هــای مالــی، 
ــد  ــی توان ــکا م ــه آمری ــای یکجانب ــم ه تحری

ــر باشــد. موث
ــه در  ــد ک ــی آی ــه نظــر م ــن، ب ــر ای ــالوه ب ع
کنگــره آمریــکا تمایــل بــرای حمایــت از 
چنیــن تحریــم هــای اضافــه ای وجود داشــته 

باشــد و البــی راســت گــرای حامــی اســرائیل 
وعربســتان ســعودی احتمــاال از ایــن تحریــم 
هــا حمایــت مــی کننــد. )توجــه داشــته باشــید 
کــه یــک البــی لیبــرال حامــی اســرائیل هــم 
وجــود دارد کــه در حــال قــدرت گرفتــن اســت 
ــن کاری  ــرد-  ای ــت ک ــم حمای ــام ه و از برج
اســت کــه اکثــر کارشناســان امنیتــی در داخل 

ــد(. خــود اســرائیل هــم انجــام مــی دهن
ــه اســتدالل خواهــد کــرد کــه  آمریــکا اینگون
تحریــم هــای اعمــال شــده بــر ســر مســائل 
ــد  ــق ندارن ــه تواف ــی ب ــته ای ربط ــر هس غی
حــال آنکــه ایــران هــم اینگونــه اســتدال مــی 
کنــد کــه وضــع چنیــن تحریــم هایــی نشــان 
دهنــده عــدم صداقــت آمریــکا یــا در بهتریــن 
حالــت ممکــن عدم عمــل ]پایبنــدی[ بــه روح 
برجــام اســت. ایــن بــه مخاطراتــی کــه پیــش 
روی برجــام اســت مــی افزایــد، امــا حتــی در 
ــز امــکان حفــظ توافــق وجــود  ایــن مــورد نی
دارد. بــا ایــن وجــود، فراتــر از موضــوع برجــام، 
امیــدی بــه فرونشــاندن تنــش بیــن دو کشــور 

ــدارد. وجــود ن

ــدی  ــور بع ــس جمه ــر رئی ــا اگ || آی
آمریــکا برجــام را نقــض کنــد، 
متحدیــن واشــنگتن از اقــدام وی 

ــد؟ ــی کنن ــت م حمای
خیــر و چنانچــه آمریــکا تحریم هــای جدیدی 
ــران  ــه ای ــه در صورتیک ــد- البت ــال کن را اعم
ــا  ــداده باشــد- آنه ــدی را انجــام ن ــدام جدی اق
]متحدیــن آمریــکا[ از تحریــم هــای جدید هم 

ــرد. ــد ک ــت نخواهن حمای

گفتگوی اختصاصی با مشاور دستیار ویژه اوباما:

رابطه ایران-آمریکا فراتر از برجام نمی رود
جواد حیران نیا-مریم 

http://mehrnews.com
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ایران در جهان

»راسمی چیتهام« با بیان اینکه تایلند و ایران می توانند در 
شرایط برابر مکمل اقتصادی یکدیگر باشند، از دو اصل 
تبادل فرهنگی و عدم دخالت در مسائل داخلی کشورها 

به عنوان اهداف اصلی بانکوک نام برد.
فرصت  هسته ای  مذاکرات  عرصه  در  ایران  موفقیت 
مغتنمی برای کشورهای دوست فراهم آورد تا با استفاده 
از پتانسیل های فضای پسابرجام با اشتیاق بیشتری به 
توسعه رابطه با تهران بیاندیشند. در این میان، تایلند نیز 
به عنوان یک هاب تجاری مهم در منطقه آسیای جنوب 
شرقی از گسترش همکاری های دو جانبه استقبال می 
کند و به همین منظور با آغاز اجرای برجام هیات های 
تجاری – سیاسی متعددی را به ایران فرستاده که این 
در  روابط  بهبود  برای  بانکوک  راسخ  نشانه عزم  خود 
عرصه های مختلف از جمله تجاری، صنعتی، سرمایه 

است. فرهنگی  و  گذاری 
در همین راستا، خبرنگار مهر مصاحبه ای با »راسمی 
ضمن  تا  است  داشته  ایران  در  تایلند  سفیر  چیتهام« 
ارزیابی امکاناتی که حصول توافق هسته ای پیش روی 
دو کشور قرار می دهد، نظر وی را در خصوص نقش 

شود. جویا  رابطه  این  در  ساالرانه  مردم  دیپلماسی 
به عقیده چیتهام، روابط ملت ها پایه صحیح، مستحکم و 
بسیار ارزشمندی برای روابط گسترده کشورها و دولت ها 

درعرصه های مختلف است.

|| همــکاری ایــران و تایلنــد در دوره پســابرجام در 
چــه زمینــه هایــی گســترش خواهــد یافــت؟

تایلند و ایران دوسـتان بسـیار نزدیکی هسـتند. روابط تاریخی ما 
به بیـش از چهـار قرن پیش بـاز می گردد. سـال گذشـته نیز دو 
کشـور شـصتمین سـالگرد رابطه دیپلماتیک فی مابین را جشن 
گرفتنـد. دولـت تایلنـد مایل بـه گسـترش و تعمیق روابـط خود 
بـا ایـران در همـه زمینه ها بـه ویـژه تجارت، سـرمایه گـذاری، 

انرژی، فرهنگ و توریسـم اسـت.
در مــاه فوریــه گذشــته نیــز نخســت وزیــر تایلنــد ســفری بــه 
ایــران داشــت. حتــی پیــش از ایــن ســفر نیــز وزیــر امــور خارجه 
تایلنــد بــرای حضــور در نهمیــن اجــالس مجمــع کشــورهای 
ــی  ــران آمــد. از آنجای ــه ای ــده گاز )جــی ســی ای( ب صــادر کنن
ــع  ــه جام ــول برنام ــه حص ــران ب ــته ای ای ــرات هس ــه مذاک ک
اقــدام مشــترک )برجــام( ختــم شــد، درهــای ایــن کشــور بــار 
دیگــر بــه روی جهــان بــاز شــده اســت. پــس چــرا نبایــد انتظار 
داشــته باشــیم کــه تایلنــد نیــز بــه دنبــال مشــارکت در فعالیــت 

هــای بیشــتری بــا ایــران باشــد؟
ــه  ــه ای را ب ــد پای ــای بلن ــات ه ــد هی ــتا، تایلن ــن راس  در همی
ــود  ــای موج ــیل ه ــه پتانس ــه ب ــا توج ــا ب ــتاد ت ــران فرس ته
دربــاره راه هــای بهبــود هرچــه بیشــتر همــکاری هــا بــا هــدف 
گســترش و تعمیــق ایــده هــای مشــترک در همــه زمینــه هــا 

ــد. ــادل نظــر بپردازن ــه گفتگــو و تب ب
از آنجـا کـه تایلنـد در آسـیای جنوب شـرقی یک هـاب منطقه 
ای تلقـی می شـود و دومین اقتصاد بزرگ آ سـه آن نیز هسـت، 
ایـران مـی توانـد از ایـن کشـور بـه عنـوان دروازه ای بـرای 

گسـترش روابـط تجـاری خـود بـا آسـه آن اسـتفاده کند.
عــالوه بــر ایــن، تایلنــد بــه فرصــت هــای ســرمایه گــذاری در 
ایــران واقــف اســت بــه ویــژه در زمینــه هــای تولیــدی، توســعه 

ــرکت  ــن ش ــم چندی ــرا ه ــا. اخی ــاخت ه ــازی و زیرس شهرس
تایلنــدی و همینطــور خــود ســفارت تایلنــد در نمایشــگاه غــذا 
ــه  ــم ک ــا امیدواری ــد. م ــران شــرکت کردن ــداری ۲016 ای و هتل
محصــوالت غذایــی و کشــاورزی خــود به ویــژه صنعــت غذای 

حــالل تایلنــد را بــه بــازار ایــران عرضــه کنیــم.
از آنجایــی کــه ایــران بــه لحــاظ منابــع نفــت و گاز بســیار غنی 
اســت، تایلنــد در زمینــه انــرژی و حــوزه هــای وابســته بــه آن 
نظیــر پتروشــیمی ظرفیــت هــای زیــادی در توســعه همــکاری 

بــا ایــران مــی بینــد.  

|| بــه لحــاظ بــازار انــرژی، ایــران از چــه جایگاهی 
بــرای تایلنــد برخوردار اســت؟

همانگونـه که مـی دانید، تایلنـد در زمره کشـورهای تولید کننده 
نفـت و گاز نیسـت و در ایـن زمینه به واردات وابسـته اسـت.   به 
همیـن دلیل نیز هسـت که تایلند بـه واردات محصـوالت انرژی 
از کشـورهای خاورمیانه متکی اسـت. به این ترتیـب، ایران برای 
مـا حکم یـک گزینـه دیگـر را دارد. ما بـه دنبـال تـوازن در بازار 
از راه سـهیم شـدن در آن هسـتیم و نمـی خواهیم تنهـا به منابع 
یـک یـا دو کشـور وابسـته باشـیم. از آنجایـی کـه تایلنـد رابطه 
بسـیار خوبی با ایـران دارد، مـا به دنبـال افزایش امـکان واردات 

از این کشـور هستیم.
تایلنــد بــه ظرفیــت هــای عظیــم ایــران در بــازار انــرژی واقــف 
اســت. ایــران چهارمیــن ذخایــر نفتــی و بزرگترین ذخایــر گازی 
جهــان را در اختیــار دارد. مــا بــرای از ســرگیری همــکاری هــا 
بــا ایــران در زمینــه انــرژی آمــاده هســتیم. ایــن همــکاری مــی 
توانــد شــامل اکتشــافات نفــت و گاز، تولیــد و همچنیــن تجارت 

محصــوالت نفتــی و مشــتقات آن باشــد.
ــذاری در  ــرمایه گ ــه س ــد ب ــن عالقمن ــد همچنی ــت تایلن دول
ــرمایه  ــور س ــرا دو کش ــت. اخی ــران اس ــیمی ای ــش پتروش بخ
گــذاری مشــترکی در حــوزه »اس ســی جــی« صنعــت 

ــد. ــته ان ــران داش ــلویه« ای ــیمی در »عس پتروش
ــرای  ــی ب ــات های ــادل هی ــد تب ــر دو نیازمن ــران ه ــد و ای تایلن
مذاکــره دربــاره چگونگــی تعامــل در پیشــبرد ایــن تجــارت بــه 

ــرای هــر دو طــرف ســودمند باشــد. ــه ای هســتند کــه ب گون

|| عالوه بر بازار انرژی، ایران و تایلند در چه زمینه های 
دیگری قادر به همکاری مشترک هستند؟

توریسـم حـوزه کلیـدی دیگری اسـت کـه همـکاری در آن می 
توانـد بـرای هـر دو کشـور سـودمند باشـد. تایلنـد و ایـران می 
تواننـد در جهـت تبـادل توریسـم با یکدیگـر مشـارکت کنند به 
ویـژه آنکـه از تاریـخ ۲۲ ماه میـالدی ژوئـن نیز خطـوط هوایی 

»آسـیا ایـر« پـرواز مسـتقیم بانکـوک – تهـران را برقـرار کرده 
اسـت. ما همچنین چشـم انتظار برقراری پرواز مسـتقیم خطوط 

هواپیمایـی تایلنـد در مـاه میالدی اکتبر هسـتیم.
ــا ایــران را حتــی در صنعــت غــذا کــه  امــا مــا قصــد رقابــت ب
نقطــه قــوت تایلنــد اســت نداریــم، بلکــه هــدف مــا همــکاری 

و مشــارکت اســت.
ــه  ــد ب ــی، تایلن ــاظ تدارکات ــه لح ــد ب ــی دانی ــه م ــور ک همانط
ــی  ــه آن تلق ــادی آ س ــه اقتص ــرای جامع ــزی ب ــوان مرک عن
ــن کشــور  ــه ای ــت ک ــد گف ــم بای ــران ه ــاره ای ــی شــود. درب م
ــه  ــی واقــع شــده اســت. ب در موقعیــت جغرافیایــی بســیار خوب
عنــوان مثــال، بنــدر »چابهــار« یــک منطقــه آزاد تجاری اســت 
ــایه  ــورهای همس ــه کش ــت کاال ب ــرای ترانزی ــزی ب ــه مرک ک
نظیــر پاکســتان، افغانســتان و آســیای تلقــی مــی شــود. 
بنابرایــن، اقتصــاد دو کشــور تایلنــد و ایــران مــی تواننــد مکمل 

ــند. ــر باش یکدیگ
مــا حتــی در جریــان ســفر نخســت وزیــر تایلنــد بــه تهــران در 
زمینــه ســرمایه گــذاری در صنعــت هتلــداری با یکدیگــر بحث 
و تبــادل نظــر داشــتیم چــرا کــه ایــران دســتکم ســاالنه بــه ۲0 
هتــل جدیــد نیــاز دارد. اگرچــه در حــال حاضــر هیــچ شــرکت 
ــه  ــران نیامــده، مــن ب ــه ای ــرای ســرمایه گــذاری ب ــدی ب تایلن

ترغیــب آنهــا ادامــه خواهــم داد.
عــالوه بــر ایــن، تایلنــد و ایــران مــی تواننــد ســطح تبــادالت 
ــوان شــکلی از دیپلماســی  ــه عن ــت را ب ــردم دو مل ــه م دو جانب
ــه  ــور ک ــردم مح ــی م ــک دیپلماس ــد. ی ــا دهن ــی ارتق فرهنگ
شــامل تبــادالت فرهنگــی نیــز باشــد، یکــی از اولویــت هــای 
ــن دو  ــر بی ــکاری نزدیکت ــه هم ــد ب ــی توان ــن م ــت و ای ماس

ــی شــود. کشــور منته

ــازار 200  ــران از ب ــهم ای ــر، س ــال حاض || در ح
ــن  ــد ای ــم درص ــر از نی ــد کمت ــارد دالری تایلن میلی
مقــدار یعنــی 99 میلیــون دالر اســت. در دوره 
ــرای  ــدی ب ــای جدی ــه ه ــه زمین ــابرجام، چ پس
فعالیــت تجــار ایرانــی در تایلنــد وجــود دارد؟ آیــا 
دولــت بانکــوک طــرح ویــژه ای بــرای جــذب هــر 

ــی دارد؟ ــای ایران ــرمایه ه ــتر س ــه بیش چ
تایلنــد از ســرمایه گــذاری ایــران اســتقبال مــی کنــد بــه ویــژه 
در حــوزه هایــی کــه ایــران در آنهــا بســیار پیشــتاز اســت نظیــر 

علــم و تکنولــوژی، دارویــی و فنــاوری نانــو و غیــره.
در ســال ۲015 میــالدی، تــراز تجــاری ایــران و تایلنــد حــدود 
3۷5 میلیــون دالر بــود حــال آنکــه مــازاد درآمــد تجــاری دولت 

بانکــوک ۲۸۷ میلیــون دالر بــرآورد مــی شــد.
ــا ایــران از  دولــت تایلنــد مشــتاق بهبــود تــراز تجــاری خــود ب
راه تبــادل هیــات هــای بازرگانــی، مشــارکت در نمایشــگاه ها و 
حتــی ســازماندهی نمایشــگاه هایــی بیــن دو کشــور اســت. مــا 
ــه امــکان تاســیس مراکــز توزیــع کاال در مناطــق  همچنیــن ب

آزاد تجــاری – اقتصــادی ایــران هــم مــی اندیشــیم.   
عـالوه بـر ایـن، در جریـان سـفر آقـای »سـامکید جاتوسـری 
پیتـاک« معاون نخسـت وزیـر تایلند به ایـران که در بـازه زمانی 
اول تـا چهارم فوریـه ۲016 اتفاق افتاد، یـک توافقنامه تجاری با 
هدف ارتقاء سـطح تجـارت دو جانبه تا سـال میـالدی ۲0۲1 به 

رقـم 3000 میلیـون دالر به امضا رسـید.
تایلنــد همچنیــن مایــل بــه ســرمایه گــذاری هــای مشــترک 
ــه ویــژه در زمینــه تولیــد کاال، فــرآوری محصــوالت غذایــی  ب

و شــیالت اســت.

گفتگوی اختصاصی با سفیر تایلند:

تایلند دروازه ورود ایران به آسه آن است/ مکمل بودن اقتصاد دو کشور
مریم خرمائی
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ــر  ــت اگ ــد اس ــفید معتق ــی کاخ س ــت مل ــابق امنی ــاون س مع
ــن  ــد در ای ــه نقــض کن ــه صــورت یکجانب ــام را ب ــکا برج آمری
ــرد. ــد ک ــت نخواهن ــد حمای ــن رون ــش از ای ــورت متحدان ص

ــه  شــماری از نامزدهــای رقابــت ریاســت جمهــوری آمریــکا ب
ــه  ــا نزدیــک شــدن ب ــد ترامــپ« جمهوریخــواه ب ــژه »دونال وی
ــق هســته ای  ــو تواف ــات از احتمــال لغ ــزاری انتخاب ــان برگ زم
)برجــام( بیــن ایــران و قــدرت هــای جهانــی ســخن گفتــه انــد.
ــته  ــی داش ــه تبلیغات ــا جنب ــر صرف ــی اگ ــی حت ــن اظهارات چنی
ــی  ــات روان ــرات و تبع ــوند دارای اث ــم نش ــی ه ــند و عمل باش
بســیاری در عرصــه جهانــی بــرای جمهــوری اســالمی ایــران 

ــتند. هس
ــت  ــات ریاس ــای انتخاب ــط نامزده ــارات توس ــن اظه ــرار ای تک
ــور  ــا پروفس ــی ب ــا گفتگوی ــد ت ــب ش ــکا موج ــوری آمری جمه
»فرانــک فــون هیپــل« فیزیکــدان معــروف هســته ای آمریــکا 

داشــته باشــیم.
حــوزه تحقیقاتــی »فــون هیپــل« معــاون اســبق امنیــت ملــی 
کاخ ســفید در زمینــه علــوم و فنــاوری شــامل مــواردی چــون 
کنتــرل تســلیحات اتمــی و منــع اشــاعه هســته ای، انــرژی و 
ــوژی اســت. ــذاری در عرصــه هــای تکنول ــوازن سیاســت گ ت
وی، پیــش از پیوســتن به دانشــگاه »پرینســتون«، به مــدت 10 
ســال مشــغول تحقیــق در زمینــه فیزیــک نظــری ذرات بنیادی 
بــود. وی بــه طــور خــاص بــه نــگارش آثــاری بــا موضــوع پایه 
ــع  ــای خل ــته ای و راهکاره ــاعه هس ــع اش ــی من ــاس فن و اس
ســالح، آینــده انــرژی اتمــی و بهینــه ســازی اقتصــاد ســوخت 

خــودرو عالقــه دارد.
هیپــل در ســال 1۹۹3 بــه پــاس تحقیقــات ارزشــمندش، موفق 
بــه دریافــت فلوشــیپ موسســه »مــک آرتــور« شــد. وی کــه 
ــال  ــری از دانشــگاه آکســفورد اســت، در ح ــدرک دکت دارای م
ــاره مــواد  حاضــر عضــو هیئــت مدیــره پنــل بیــن المللــی درب

ــر اســت. شــکافت پذی

|| پیــش بینــی شــما از آینــده توافــق جامــع اقدام 

ــت؟ ــترک )برجام( چیس مش
ــن  ــی از ای ــاق دارد. یک ــد اتف ــه چن ــتگی ب ــوع بس ــن موض ای
ــه  ــت. اینک ــوری آمریکاس ــت جمه ــات ریاس ــات انتخاب اتفاق
ــون انتخــاب شــود  ــالری کلینت ــا هی ــپ انتخــاب شــود ی ترام
تــداوم اجــرای برجــام تفــاوت خواهــد کــرد. اگــر فــرض کنیــم 
کــه هیــالری کلینتــون رئیــس جمهــوری بعــدی آمریکا باشــد 
ــرای  ــداوم اج ــاهد ت ــورت ش ــن ص ــود در ای ــاب ش و وی انتخ

ــود. ــم ب ــام خواهی برج
همچنیـن طـرف دیگـر ایـن توافـق نیز ایـران اسـت کـه ادامه 

تعهـدات از سـوی ایـن کشـور ضامـن بقـای برجام اسـت.

ــوری  ــس جمه ــه رئی ــد ک ــی کنی ــر م ــا فک || آی
ــود؟ ــد ب ــد خواه ــام متعه ــه برج ــکا ب ــده آمری آین

بله اشــاره کــردم کــه انتخــاب هــر یــک از نامزدهــای انتخابات 
ریاســت جمهــوری آمریــکا مــی توانــد داللتــی خــاص بــرای 

اجــرای برجــام داشــته باشــد.
تصــور بنــده ایــن اســت کــه اگــر هیــالری کلینتــون رییــس 
جمهــوری آمریــکا شــود در ایــن صــورت اجــرای برجــام تــداوم 
ــد ترامــپ انتخــاب شــود نمــی  خواهــد داشــت. امــا اگــر دونال
تــوان پیــش بینــی کــرد کــه برجــام تــداوم خواهــد داشــت یــا 

خیــر.

|| آیــا اگــر رئیــس جمهــور بعــدی آمریــکا برجــام 
ــدام وی  ــنگتن از اق ــدان واش ــد، متح ــض کن را نق

حمایــت مــی کننــد؟
برجــام نتیجــه چانــه زنی هــا و توافقــات میــان 6 قــدرت جهانی 
و ایــران بــوده اســت. اگــر ایــاالت متحــده آمریــکا ایــن توافــق 
ــن صــورت دیگــر  ــد در ای ــه نقــض کن ــه صــورت یکجانب را ب
متحــدان و شــرکای آمریــکا از ایــن رونــد دنبالــه روی و پیــروی 

نخواهنــد کــرد.

گفتگوی اختصاصی با معاون سابق کاخ سفید:

متحدان آمریکا از نقض برجام توسط واشنگتن حمایت نخواهندکرد
جواد حیران نیا

اتحادیــه اروپــا از ایــران خواهــد خواســت تــا برخــی از اطالعــات مربــوط بــه ســانتریفیوژها را در 
اختیــار آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی قــرار بدهــد.

اتحادیــه اروپــا قصــد دارد از ایــران بخواهــد اطالعــات مربــوط بــه لوله هــای روتــوری )لولــه های 
چرخــان( ســانتریفیوژها را در اختیــار آژانــس بین المللــی انــرژی اتمی بگــذارد.

ــی نویســد:  ــه م ــرده و در ادام ــل ک ــل از آسوشــیتدپرس نق ــه نق ــب را ب ــن مطل ــوز ای فاکــس نی
ــه  ــه ک ــت یافت ــا دس ــه اروپ ــه  اتحادی ــک بیانی ــس ی ــه پیش نوی ــرد ب ــالم ک ــیتدپرس اع آسوش
مطابــق آن، ایــن اتحادیــه قصــد دارد در جلســه شــورای حــکام آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی، 
درخواســت کنــد ایــران بخشــی از اطالعــات مربــوط بــه ســاخت بعضــی تجهیــزات هســته ای را 

ــار آژانــس بگــذارد. در اختی
تجهیـزات هسـته ای که آسوشـیتدپرس مدعی شـده اتحادیه اروپا خواهان دسترسـی بـه اطالعات 
آن هـا اسـت، لوله های روتوری سـانتریفوژها اسـت. آژانـس می خواهد اطـالع یابد ایـران چه تعداد 

لولـه های روتـور دارد و آنهـا را برای چه نـوع مدلی از سـانتریفیوژ هایش تولید کرده اسـت.
دلیل درخواسـت مقامـات اروپایی بـرای اطالع آژانـس از برنامه تولید لولـه های روتـوری ایران، به 

ایـن خاطر اسـت کـه هر نـوع تولیـد بیـش از انـدازه لوله هـای روتـوری از سـوی ایران مـی تواند 
بـه معنای تولید سـانتریفیوژهای پیشـرفته تـر فراتر از تعهـدات ایـران در قالب پیمان برجام باشـد.

فاکس نیوز خبر داد:

درخواست عجیب اتحادیه اروپا برای دسترسی به اطالعات هسته ای ایران
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ضــرب المثــل فارســی »بدهــکار طلبــکار مــی 
شــود« مصــداق رفتــار ایــن روزهــای عربســتان 
ســعودی اســت. ســعودی هــا کــه رد پــای آنهــا 
ــه  را در همــه تحــوالت مخــرب از عــراق گرفت
ــا،  ــا آفریق ــه ت ــن در خاورمیان ــن و بحری ــا یم ت
آســیای غربــی و آمریــکا را مــی تــوان مشــاهده 
ــانه  ــرودالر و رس ــری از پت ــره گی ــا به ــرد؛ ب ک
هــای خــود بــه جنــگ روانــی علیــه ایــران روی 
ــانه  ــا و رس ــان دیپلماته ــن می ــد. در ای آورده ان
ــای  ــره ه ــا ُمه ــعودی ه ــه س ــته ب ــای وابس ه
آنهــا بــرای اجــرای ســناریوهای خــود هســتند.

ــه  ــراه العربی ــه هم ــط ب ــه الشــرق االوس روزنام
ــرای  ــه اج ــران ب ــش از دیگ ــان بی ــن می در ای
ســناریوهای ریــاض کمــک مــی کننــد. 
ــد  ــی بینن ــه الزم م ــان ک ــر زم ــا ه ســعودی ه
ــان  ــا بازیگردان ــد ت ــی زنن ــد م ــتانی را کلی داس
ــر  ــتان در دیگ ــفیران عربس ــا و س آن دیپلماته
ــم  ــا ه ــانه ه ــوند و رس ــل ش کشــورها وارد عم

ــد. ــروع کنن ــی را ش ــگ روان جن
ایــن ســناریوها از ســال ۲011 بــا ادعــای 
ــفیر  ــر س ــادل الجبی ــتی ع ــوءقصد تروریس س
خارجــه  آمریکا)وزیــر  در  عربســتان  وقــت 
ــران  ــت ای ــای دخال ــی( شــروع شــد و ادع کنون
ــال  ــامی جم ــال ۲01۲ س ــد. در س ــرح ش مط
الدیــن از مســئوالن ســفارت عربســتان در قاهره 
مدعــی کشــف یــک شــبکه ایرانــی کــه بــرای 
ــا در  ــعودی ه ــفیر س ــان س ــد قط ــرور احم ت
ــد، شــد. چنــدی بعــد  مصــر تــالش مــی کردن
نیــز ادعایــی مبنــی بــر تــالش حــزب اهلل لبنان 
ــفیر  ــواض عســیری س ــه ع ــوءقصد ب ــرای س ب

ــد. ــرح ش ــان مط ــا در لبن ــعودی ه س
و باالخـره آخریـن بازیگر این سـناریوهای تکرار 
ضـد ایرانـی، ثامر السـبهان سـفیر عربسـتان در 
عـراق بود که مدعی شـد شـبه نظامیان وابسـته 

به ایـران قصـد تـرور وی را داشـته اند.
نکتـه جالـب در همـه ایـن سـناریوها این اسـت 
کـه نقش هـا بـه ترتیب اجـرا می شـود بـه این 
ترتیـب کـه رسـانه وابسـته به سـعودی هـا ادعا 
را مطـرح مـی کننـد و مدتـی بعد خود سـفیر نیز 
علیـه ایـران و حـزب اهلل لبنان و نیروهای حشـد 

الشـعبی موضـع گیری مـی کند.
ــا آب  ــه ســعودی هــا ب رســانه هــای وابســته ب
ــی  ــن موضــوع را پوشــش م ــراوان ای ــاب ف و ت
کننــد تــا بــه مخاطــب القــا کنند کــه عربســتان 
تحــت ســتم اســت و در راســتای ایران هراســی 

ــد. ــت می کنن فعالی
ایــن ســناریوها در حالــی طراحــی و اجــرا و 
تــالش مــی شــود کــه ایــران و محــور مقاومــت 
ــازی  ــن ب ــت. در ای ــی اس ــدف اصل ــواره ه هم
ــعبی  ــزب اهلل و حشدالش ــران، ح ــانه ای، ای رس

ــوند. ــی ش ــم م مته
ســعودی هــا زمانــی بــه ایــن ســناریوها 
ــود را  ــای خ ــت ه ــه سیاس ــد ک ــی آورن روی م
ــا  ــن ب ــا در یم ــی بینند.آنه ــورده م ــت خ شکس
گذشــت مــدت زیــادی از عملیــات موســوم بــه 

ــاورده  ــت نی ــه دس ــی ب ــت توفیق ــان قاطعی توف
انــد و جنــگ بــه داخــل مرزهــای آنهــا کشــیده 
ــش از  ــت بی ــود گذش ــا وج ــوریه ب ــت. در س اس
ــرنگونی  ــرای س ــا ب ــته آنه ــال، خواس ــج س پن

ــت. ــده اس ــی نش ــوریه عمل ــام س نظ
ســعودی هــا در عــراق نتوانســته اند سیاســتهای 
خــود را محقــق ســازند و حشدالشــعبی را از 
صحنــه خــارج کننــد. آنهــا بــا همــه ابزارهــای 
مالــی، اقتصایــد، اطالعاتــی و نظامــی بــه 
ــی  ــی دیگــر کشــورها م ــور داخل ــت در ام دخال
پردازنــد. دخالــت هــای نظامــی مســتقیم و 
دخالــت هــای غیــر مســتقیم آنهــا ســبب ایجاد 
رعــب و وحشــت و قتــل و کشــتار میــان ملتهــا 

ــت. ــده اس ش

امـا داسـتان الشـرق االوسـط دربـاره 
ثامـر السـبهان از چـه قـرار بود؟

اخیــرا الشــرق االوســط مدعــی شــد کــه ایــران 
ــفیر  ــرور س ــرای ت ــود ب ــان خ ــبه نظامی از ش
ــت و  ــرده اس ــتفاده ک ــداد اس ــتان در بغ عربس
وزارت دفــاع عــراق بــا درخواســت ســبهان 
ــت  ــروگاه مخالف ــه ف ــرد ب ــال بالگ ــرای انتق ب

ــت. ــرده اس ک
نکتــه جالــب ایــن اســت کــه ایــن رســانه همــه 
داســتان مربوطــه را بــه ذکــر از منبــع ناشــناس 
ــان  ــن می ــد. در ای ــی کن ــالم م ــوم اع و نامعل
ــازی یعنــی الســبهان  عروســک گــردان ایــن ب
وارد عمــل مــی شــود و خیانــت از خیانــت 
ــروران را  ــت پ ــم از تروریس ــگان و تروریس پیش

ــد! ــی دان ــی نم ــی عجیب موضوع
در ایــن ادعایــی کــه از ســوی الشــرق االوســط 
مطــرح مــی شــود گردانهــای ابوالفضــل 
العبــاس)ع( و وزارت دفــاع عــراق مقصــر قلمداد 

ــوند. ــی ش م
ــه  ــا را ب ــی ه ــش عراق ــه واکن ــی ک موضوع
دنبــال دارد. عراقــی هــا اعــالم مــی کننــد کــه 
اگــر ســفیر ســعودی هــا ســند و مدرکــی در این 
ــی اســاس  ــد و اتهامــات ب ــه کن ــه دارد ارائ زمین
بــه عــراق وارد نکنــد زیــرا حفــظ امنیــت مراکــز 
دپیلماتیــک و دیپلماتها یــک اصل بــرای وزارت 
خارجــه عــراق و نیروهــای امنیتــی ایــن کشــور 

ــز  ــط نی ــرق االوس ــه الش ــا ب ــی ه ــت. عراق اس
ــری  ــق ت ــع دقی ــه مناب ــد ک ــی کنن ــه م توصی

ــدد. ــه کار بن ــار ب ــرای انتشــار اخب ب
ــی را  ــال اتهامات ــی در ح ــات عراق ــن دپیلم ای
علیــه ایــران و حشدالشــعبی مطــرح مــی کنــد 
ــراق  ــور در ع ــن کش ــای ای ــت ه ــه سیاس ک
ــال ۲003  ــث در س ــم بع ــقوط رژی ــان س از زم

ــت. ــورده اس ــت خ ــون شکس تاکن
ــا ایــن اقدامــات یعنــی جنجــال  ســعودی هــا ب
ــه  ــت ب ــور مقاوم ــران و مح ــد ای ــانه ای ض رس
دنبــال ایــن هســتند کــه افــکار عمومــی منطقه 
ای و بیــن الملــی را منحــرف کنــد تــا سیاســت 
هــای مخــرب ریــاض در منطقــه کمتــر مــورد 

ــرد. ــرار گی توجــه ق
امــا ایــن سیاســت ســعودی هــا در حالــی 
ــرد کــه ســفارتخانه هــای آن  صــورت مــی گی
ــرج و  ــرج و م ــت و ه ــاعه وهابی ــز اش ــه مراک ب
فتنــه تبدیــل شــده اســت. همــه دنیــا بــه خوبی 
مــی داننــد کــه ویرانــی و فتنــه از نتایــج وهابیت 

ــت. ــعودی هاس ــول س و پ
همیـن ثامـر السـبهان کـه خـود را قربانی سـوء 
قصـد معرفـی مـی کنـد، مـدت زیـادی اسـت 
کـه در حـال توطئه علیـه نیروهـای مردمـی در 
عـراق اسـت و پـا را از اصـول دیپلماتیـک فراتر 
نهـاده اسـت و تحرکاتـی در راسـتای حمایـت از 

تروریسـتها انجـام مـی دهد.
ــه  ــورد ک ــد خ ــی کلی ــد زمان ــازی جدی ــن ب ای
ــه در  ــراق ک ــه ع ــدان ناصری ــتهای زن تروریس
ــتند  ــود داش ــز وج ــا نی ــعودی ه ــا س ــان آنه می
ــفیر  ــه س ــن ســبب شــد ک ــدام شــدند. همی اع
ــی  ــای مردم ــر نیروه ــداد ب ــا در بغ ــعودی ه س

ــرد. ــتری بگی ــم بیش خش
ــنن در  ــل تس ــی اه ــود را حام ــا خ ــعودی ه س
عــراق جلــوه مــی دهنــد در حالــی  کــه همگان 
ــه اهــل تســنن چــه  ــد ک ــی دانن ــی م ــه خوب ب
مصائبــی از وهابیــت کشــیده انــد. تاریــخ 
ــعودی  ــت س ــه وهابی ــت ک ــاهد اس ــر ش معاص
همــه مســلمانان را کافــر مــی شــمارد و عامــل 
اصلــی آشــوب و هــرج و مــرج در جهــان عــرب 

ــت. ــالم اس و اس
وهابیــت ســعودی را در افغانســتان تحــت لــوای 

ــه  ــد ک ــوان دی ــی ت ــنن م ــل تس ــاع از اه دف
ــن  ــت. همچنی ــار آورده اس ــه ب ــی ب ــه ویران چ
ــنن  ــل تس ــاع از اه ــه دف ــه بهان ــتان ب در پاکس
مدارســی بــه وجــود آورده کــه عامــل تخریــب 
پاکســتان شــده اســت.وهابیون بــه لیبــی رفتنــد 
ــد.  ــرده ان ــل ک ــوبکده ای تبدی ــه آش و آن را ب
ــت  ــوان وهابی ــی ت ــز م ــر نی ــومالی و مص در س
ســعودی را مشــاهده کــرد. اروپــا و آمریــکا هــم 
ــت. ــان نیس ــعودی در ام ــت س ــت وهابی از دس

سـعودی هـا در حالی هـر موضع گیـری در قبال 
اعدام شـیخ نمر باقـر النمر و فاجعه منـا را دخالت 
در امـور داخلـی تلقـی می کننـد که ایـن حق را 
برای خـود قائل می شـوند کـه در ریز و درشـت 

امور داخلـی دیگران دخالـت کنند.
چرا ســفیر ســعودی هــا بــه حشدالشــعبی حمله 
ــی  ــناریوی ب ــعودی س ــانه س ــد و رس ــی کن م
اســاس دخالــت حشــد الشــعبی در ســوء قصــد 
خیالــی بــه ســبهان را مطــرح مــی کنــد؟ هــدف 
مرجعیــت دینــی عــراق اســت کــه توطئــه های 

ــاکام گذاشــته اســت. ــت را ن وهابی
عـودی هـا بـه سـقوط بغـداد، نجـف و کربال به 
دسـت داعشـی های بعثی امید بسـته بودنـد اما 
فتـوای آیـت اهلل سیسـتانی و تولد حشدالشـعبی 
ایـن توطئـه را خنثی کـرد. رویاهـای وهابیت به 

کابـوس تبدیل شـده اسـت.
ــا و  ــعودی ه ــان س ــی می ــه، تفاوت ــردم منطق م
داعــش و ســعودی هــا  و گروههــای تکفیــری 
و ســعودی هــا و ویرانــی منطقــه و ســعودی هــا 
و چهــره بــدی کــه از اســالم بــه دنیــا معرفــی 
ــاوی  ــتند.وهابیت مس ــل نیس ــد، قائ ــرده ان ک

ــی اســت. ــب ماندگ ــت و عق جاهلی

اما اهداف سعودی ها از به راه انداختن 
این ماجراجویی ها چیست؟

ــا  ــه آنه ــته ب ــای وابس ــانه ه ــعودهای و رس س
بــا ایــن جنجالهــا بــه دنبــال ایــن هســتند کــه 
چهــره ای نامطلــوب از ایــران و گروههــای 
مردمــی و محــور مقاومــت در نــزد افــکار 
ــرب و  ــان ع ــژه جه ــه وی ــان ب ــی جه عموم

ــد. ــاد کنن ــه ایج ــورهای منطق کش
ــا  ــعودی ه ــانه س ــناریو دیپلمات-رس ــه س آنچ
ــور  ــیم مح ــت ترس ــق آن اس ــال تحق ــه دنب ب
ــت. ــاب اس ــد و ارع ــوان تهدی ــه عن ــت ب مقاوم

ــی و  ــی ثبات ــاد ب ــرای ایج ــالش ب ت
ــت ــور مقاوم ــف مح تضعی

ــره  ــا به ــعودی ب ــه س ــته ب ــای وابس ــانه ه رس
گیــری از روش هــای مجــاب ســازی بــه دنبــال 
تغییــر نگــرش و شستشــوی مغــزی هســتند تــا 
مخاطبــان و نظــام شــناختی آنهــا را تحــت تاثیر 
ــرت در  ــال ایجــاد نف ــه دنب ــا ب ــد. آنه ــرار دهن ق
مخاطبــان نســبت بــه ایــران و محــور مقاومــت 

هســتند.
در واقــع ایــن سیاســتها در ادامــه جنــگ روانــی 
ریــاض علیــه تهــران اســت کــه در همــه 
ــت و  ــود از سیاس ــی ش ــال م ــا دنب ــه ه عرص

ــا ورزش. ــه ت ــاع گرفت اجتم

دیپلمات ها و رسانه ها؛ ابزارهای آل سعود برای ترویج ایران هراسی
فرزاد فرهادی
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ایران در جهان

رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در پیام مهــم خــود در آســتانه ایام 
ــرای مســلمانان  ــن نقشــه راه وحدت بخــش ب حــج، ضمــن تبیی
جهــان، بــر لــزوم مقابلــه همه جانبــه بــا کارشــکنی های 

ــد. ــد کردن ــا تأکی ــی زمینه ه ــعودیها در تمام س
ــام  رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در آســتانه فــرا رســیدن ای
ــادر  ــان ص ــلمانان جه ــه مس ــاب ب ــی را خط ــام مهم ــج، پی ح
ــه آن  ــد؛ پیامــی کــه در صــورت توجــه ویــژه و درخــور ب کردن
می توانــد ســرآغاز تحولــی نویــن در کشــورهای جهــان اســالم 
باشــد. در پیــام ایشــان کــه در حقیقــت شــدیداللحن ترین پیــام 
ــی شــود،  ــران و عربســتان ســعودی محســوب م ــخ ای در تاری
بــه محورهــای مهمــی در خصــوص اقدامــات بی ثبــات 
کننــده عربســتان ســعودی در منطقــه و همچنیــن بی کفایتــی 
ــت.  ــده اس ــاره ش ــج اش ــک ح ــاض در اداره مناس ــات ری مقام
در ایــن گــزارش 6 محــور اصلــی پیــام رهبــر معظــم انقــالب 
ــکام  ــن از ح ــدید اللح ــادات ش ــن انتق ــه متضم ــالمی ک اس

ــن خواهــد شــد؛ ســعودی اســت، تبیی

سیاســی کــردن حــج؛ کینــه ورزی آل ســعود نســبت 
بــه جمهــوری اســالمی و سرســپردگی بــه اســتکبار 

جهانــی
مســأله »سیاســی کــردن« حــج از جملــه محورهــای پیــام مقــام 
معظــم رهبــری در آســتانه فــرا رســیدن ایــن فریضــه دینــی بــود. 
ــر معظــم  ــام رهب ــراز مهــم از پی ــی از ایــن ف ــه خوب آنچــه کــه ب
ــی  ــن اســت کــه دو عامــل اصل انقــالب اســتنباط مــی شــود ای
در اقــدام تمامــا سیاســی رژیــم ســعودی در ممانعــت از مشــارکت 

ایرانیــان در موســم حــج، نقــش اساســی داشــته انــد؛
ــوری  ــعودی از جمه ــم س ــه رژی ــه دیرین ــه کین ــل ب ــن عام اولی
ــل  ــان مراح ــذر آن از هم ــه ب ــردد ک ــاز می گ ــران ب ــالمی ای اس
اولیــه بــه ثمــر نشســتن میــوه انقــالب اســالمی، در قلــوب حکام 
ــا  ــن کینه توزی ه ــه ای ــت ادام ــد. عل ــته ش ــعودی کاش ــم س رژی
نیــز کامــال روشــن و واضــح بــه نظــر مــی رســد؛ سیاســت هــای 
ــر  ــون ب ــته تاکن ــال گذش ــران از 3۷ س ــالمی ای ــوری اس جمه
ــم و پشــتیبانی از گروه هــای  ــای حمایــت از مســتضعفان عالَ مبن
مقاومــت از یــک ســو و ایســتادن در برابــر اســتکبار جهانــی و در 
ــزی  ــر، پایه ری ــوی دیگ ــکا از س ــده آمری ــاالت متح رأس آن ای
شــده اســت. ایــن در حالــی اســت که عربســتان ســعودی پــس از 
رژیــم اســرائیل، همــواره متحــد شــماره ۲ واشــنگتن بــوده اســت.
تضــاد کامــل سیاســت هــای عربســتان ســعودی و ایــران 
ــروز  ــه ام ــا ب ــر، ت ــا 4 دهــه اخی ــه طــی تقریب ــژه در منطق ــه وی ب

ــداف  ــه اه ــیدن ب ــادی از رس ــدود زی ــا ح ــعودی را ت ــکام س ح
توســعه طلبانــه خــود در منطقــه محــروم ســاخته اســت؛ اهدافــی 
کــه از جملــه مهمتریــن آنهــا مــی تــوان بــه نابــودی حــزب اهلل 
ــه چنــد بخــش کوچــک و  ــه عــراق و تبدیــل آن ب ــان، تجزی لبن
بــه زیــر کشــیدن دولــت قانونــی ســوریه اشــاره کــرد. بــر همیــن 
اســاس، کامــال واضــح اســت کــه ســعودیها کینــه دیرینــه خــود 
ــت  ــی از شکس ــا ناش ــه غالب ــران را ک ــالمی ای ــوری اس از جمه
هــای پــی در پــی آن از محــور مقاومــت بــه رهبــری ایــران بــوده 
اســت، بــه میــدان مقــدس حــج کشــاندند تــا بــه نوعــی از تهران 
گروکشــی کننــد کــه البتــه در ایــن عرصــه هــم بــه هــدف شــوم 

خــود دســت نیافتنــد.
دومیــن عامــل همانگونــه کــه حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای )مــد 
ظلــه العالــی( در همیــن فــراز از پیــام خــود بــه آن اشــاره کردنــد، 
حمایــت ســعودیها از کشــورهای اســتکبار جهانــی و هم پیمانــی 
ــای  ــاض بق ــه ای کــه ری ــه گون ــا صهیونیســم و آمریکاســت ب ب
خــود را در حمایــت از ایــن ایــن دو مــی بینــد. طبــق آنچــه کــه 
ــداف  ــی از اه ــوان یک ــی ت ــت، م ــده اس ــه آم ــم ل ــام معظ در پی
ــان در  ــارکت ایرانی ــری از مش ــعودی در  جلوگی ــم س ــی رژی اصل
ــکام  ــی ح ــی و خوش خدمت ــال را خوش رقص ــج امس ــم ح موس
ایــن رژیــم بــرای ســردمداران اســتکبار جهانــی یعنــی آمریــکا و 

صهیونیســم تلقــی کــرد.
ــوش  ــرای خ ــی ب ــچ کوشش ــون از هی ــعودی تاکن ــتان س عربس
ــه  ــکا و صهیونیســم در منطق ــاالت متحــده آمری ــه ای ــی ب خدمت
دریــغ نکــرده اســت؛ از نسل کشــی مــردم یمــن گرفتــه و 
ــترده  ــرکوب گس ــا و س ــوری ها و عراقی ه ــه س ــتار بی رحمان کش
شــیعیان ســاکن شــهر القطیــف و شــیعیان بحریــن تــا ممانعــت 
ــی هــا در موســم حــج و  از مشــارکت ســوری هــا و ســپس ایران
همچنیــن حمایتهــای مالــیـ  تســلیحاتی گســترده از گــروه های 
تروریســتیـ  تکفیــری در کشــورهای مختلف منطقــه و جهان. بر 
ــچ وجــه گــره زدن دو مســأله »حــج« و  ــه هی ــن اســاس، ب همی
»سیاســت« بــا یکدیگــر توســط ســعودیها تعجــب برانگیــز تلقی 
نمــی شــود، چراکــه آنهــا از دیربــاز ثابــت کرده انــد کــه سرســپرده 
سیاســت های اســتکبار جهانــی بــوده و در ایــن مســیر مســلمان و 

ــند. ــلمان نمی شناس ــر مس غی
این بخـش از پیـام رهبر معظـم انقالب عـالوه بر اینکه اشـاره ای 
به سیاسـت هـای جنـگ طلبانـه رژیـم سـعودی در منطقـه دارد، 
بدون شـک ناظـر بر تـالش اخیـر ایـن رژیم بـرای عادی سـازی 
روابـط خـود بـا رژیـم صهیونیسـتی و علنی کـردن ایـن روابط نیز 
اسـت. سـفر چندی پیش »أنور عشـقی« ژنرال بازنشسته سعودی 
و یکـی از مقامـات عالیرتبـه کنونـی ایـن رژیـم به سـرزمین های 
اشـغالی و دیـدار علنـی وی با مسـئوالن رژیـم صهیونیسـتی این 
نگرانـی را در جهـان اسـالم بـه وجـود آورد کـه ریاض قصـد دارد 
بـا ایـن اقـدام بدعتـی را با هـدف علنـی شـدن روابط پشـت پرده 
شیخ نشـینان عـرب بـا رژیم اسـرائیل پایه ریـزی کنـد؛ بدعتی که 

رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی آن را به شـدت محکـوم کردند.

فاجعــه منــا؛ حجاجــی کــه بــا لــب تشــنه مظلومانــه 
جــان باختنــد

یکــی از فرازهــای پیــام رهبــر معظــم انقالب اســالمی در آســتانه 
ایــام حــج نیــز بــه فجایعــی اختصــاص یافــت کــه حــدود یــک 
ســال گذشــته بــه دنبــال بی کفایتــی محــض خانــدان ســعودی 
در صحــرای منــا و همچنیــن در مســجدالحرام بــه وقوع پیوســت 

و هــزاران حجــاج را در کمــال مظلومیــت بــه کام مــرگ کشــاند.
ــان  ــر از حاجی ــدود 500 نف ــا ح ــار ِمن ــه خون ب ــان فاجع در جری
ــه خــدا عــازم مکــه مکرمــه  ــارت خان ــرای زی ــز کــه ب ــی نی ایران
ــگان  ــان جان باخت ــد. در می ــان باختن ــه ج ــد، مظلومان ــده بودن ش
ایــن فاجعــه نــام »غضنفر رکــن آبــادی« ســفیر ســابق جمهوری 
ــی  ــورد؛ کس ــی خ ــم م ــه چش ــز ب ــان نی ــران در لبن ــالمی ای اس
ــه  ــی حضــور وی در مک ــر حت ــن منک ــخ و بُ ــعودیها از بی ــه س ک
مکرمــه شــده بودنــد. در هــر صــورت فاجعــه ِمنــا بــه لکــه ننــگ 
بزرگــی بــر پیشــانی خاندانــی تبدیل شــد کــه خــود را »پــرده دار« 
ــّدام  ــوان »ُخ ــه عن ــود ب ــد و از خ ــی دانن ــه م ــد دار« کعب و »کلی

ــد. ــام می برن ــن« ن الحرمی
ــتان  ــت عربس ــمی وزارت بهداش ــایت رس ــالم س ــاس اع ــر اس ب
ســعودی در ایــن فاجعــه 41۷0 نفــر جــان باختــه و حــدود ۲ هــزار 
نفــر نیــز بــه شــدت زخمــی شــدند. هرچنــد کــه ســایت وابســته 
بــه وزارت بهداشــت عربســتان ســعودی ســاعتی پــس از انتشــار 
شــمار دقیــق قربانیــان فاجعــه ِمنــا، به حــذف ســریع آن مبــادرت 
ــاهد  ــز ش ــا نی ــاک من ــه غمن ــن فاجع ــش از ای ــی پی ــود. اندک نم
ــدا در مســجدالحرام  ــه خ ــران خان ــر زائ ــر َس ــل ب ــقوط جرثقی س
بودیــم؛ حادثــه ای کــه در نهایــت بــه جــان باختــن بیــش از 100 

ــن دیگــر منجــر شــد. زائــر و زخمــی شــدن بیــش از ۲00 تَ
ــد  ــه ای )م ــت اهلل خامن ــرت آی ــام حض ــه در پی ــه ک همانگون
ظلــه العالــی( آمــده اســت فرضیــه تعّمــدی بــودن فاجعــه منــا و 
ــان  ــل در مســجدالحرام همچن ــه ســقوط جرثقی ــن حادث همچنی
ــأله ای  ــت«؛ مس ــام جمعی ــت. »ازدح ــی اس ــود باق ــوت خ ــه ق ب
اســت کــه ســعودیها آن را عامــل فاجعــه ســال گذشــته عنــوان 
ــعودیها از  ــا س ــه آی ــود دارد ک ــؤال وج ــن س ــا ای ــد. ام ــرده ان ک
تبعــات ازدحــام جمعیــت در صحــرای عرفــات و ِمنــا و یــا دیگــر 
ــت اســت،  ــر پاســخ مثب ــد؟ اگ ــر بودن ــی خب ــه ب ــای مّک مکان ه
ــود  ــت خ ــتگی و کفای ــی شایس ــد مدع ــی توانن ــه م ــس چگون پ
بــرای اداره امــور حجــاج و تأمیــن ســالمت و امنیــت آنهــا باشــند. 
و اگــر پاســخ منفــی اســت، پــس چــرا هیــچ تدبیــر و راهــکاری 
ــت، اتخــاذ  ــام جمعی ــدن ازدح ــود آم ــه وج ــری از ب ــرای جلوگی ب

ــد؟ نکردن
مقامــات رژیــم ســعودی تاکنــون بــه ایــن ســؤال مشــخص کــه 
چــرا »محمــد بــن ســلمان« جانشــین ولیعهــد و وزیــر دفــاع ایــن 
ــود،  ــه ب ــدان جنــگ اشــتباه گرفت ــا می ــا را ب ــم، صحــرای من رژی
پاســخ نداده انــد. آنهــا همچنــان از پاســخ بــه ســؤالی دربــاره علت 
اصلــی ورود ناگهانــی محمــد بــن ســلمان به همــراه یــک کاروان 
ــالف  ــر خ ــا ب ــت آنه ــا و حرک ــرای من ــه صح ــره ب ــد نف چندص
جهــت حرکــت میلیونهــا حجــاج، طفــره مــی رونــد. عــالوه بــر 
ــوار ضبــط شــده یکــی  از دوربین هــای مداربســته  ایــن، حتــی ن
ــی  ــت اصل ــه عل ــردن ب ــی ب ــرای پ ــا ب ــرای من ــود در صح موج
وقــوع ایــن فاجعــه در دســت نیســت و شــائبه امحــای ایــن نوارها 

توســط ســعودیها بــه شــدت مطــرح اســت.
بر همیــن اســاس، فرضیــه تعّمدی بــودن فاجعــه منــا و همچنین 
حادثــه غمنــاک پیــش از آن در مســجدالحرام همچنــان بــه قوت 
خــود باقــی اســت و تــا روشــن شــدن حقیقــت، ایــن فرضیــه بــه 

قــوت خــود باقــی خواهــد مانــد.

ــود؛  ــی ش ــر م ــی ظاه ــش مدع ــم در نق ــی مته وقت
ــت ــعودیها در اوج وقاح س

فــراز دیگــر پیــام مهــم رهبــر معظــم انقــالب اســالمی خطــاب 

مروری بر پیام راهبردی رهبر انقالب؛

تبیین نقشه راه مسلمانان جهان در آستانه حج/
آل سعود؛ آفت جهان اسالم

رامین حسین آبادیان
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ایران در جهان

ــم  ــه وقاحــت رژی ــام حــج ب ــه مســلمانان جهــان در آســتانه ای ب
ســعودی پــس از وقــوع فاجعه دردنــاک و غمنــاک منــا اختصاص 
یافــت. مقــام معظــم رهبــری در ایــن بخــش از پیــام خــود ضمن 
ــا  ــه من ــوع فاجع ــس از وق ــعودیها پ ــات س ــدید از اقدام ــاد ش انتق
تصریــح کردنــد کــه آنهــا بــه جــای ایســتادن در جایــگاه متهــم، 

در جایــگاه مدعــی ایســتادند.
واقعیــت ایــن اســت کــه عربســتان ســعودی پــس از وقــوع فاجعه 
ــود  ــی خ ــی و بی  لیاقت ــه بی کفایت ــا ب ــه تنه ــطح، ن ای در آن س
ــای  ــا اظهارنظره ــه ب ــد، بلک ــان نکردن ــه اذع ــرده داری کعب در پ
تعجب برانگیــز و مغرورانــه ضمــن تعریــف و تمجیــد از مســئوالن 
ــد. آنهــا در  برگــزاری حــج، ایــن فاجعــه را طبیعــی قلمــداد کردن
برهــه ای از زمــان حجــاج آفریقایــی را عامــل وقــوع ایــن حادثــه 
ــر، حجــاج  ــه ای دیگ ــکار شــدند و در بره ــا طلب ــی و از آنه معرف

ایرانــی را مقصــر جلــوه داده و در جایــگاه مدعــی ایســتادند.
ــا  ــا آنه ــد ت ــب ش ــعودیها موج ــت س ــه وقاح ــت ک ــکی نیس ش
اینگونــه در قبــال خون هایــی کــه مظلومانــه و بــه ناحــق ریختــه 
شــده اســت، خــود را از جایــگاه متهــم بــه جایــگاه مدعــی منتقل 
ــود دارد و آن  ــان وج ــن می ــز در ای ــخ نی ــی تل ــا واقعیت ــد. ام کنن
ســکوت کشــورهای جهــان اســالم از یــک ســو و مجامــع بیــن 
المللــی از ســوی دیگــر در قبــال فاجعــه رخ داده، اســت. طبیعــی 
اســت وقتــی قاطبه کشــورهای جهــان اســالم از هراس ســعودیها 
در برابــر خــون ریختــه شــده حجــاج مظلــوم خــود ســکوت مــی 
کننــد، حــکام ریــاض بــه خــود ایــن اجــازه را مــی دهنــد کــه در 

جایــگاه مدعــی بایســتند.
از ســوی دیگــر، جامعــه جهانــی و کشــورهای غربــی کــه خــود را 
در خــط مقــدم پایبنــدی بــه دموکراســی تلقــی مــی کننــد، هیــچ 
موضعــی در قبــال فاجعــه منــا اتخــاذ نکردنــد. ایــن انفعــال همراه 
ــوی  ــبزی از س ــراغ س ــود چ ــعودی، خ ــکام س ــت از ح ــا حمای ب
ــگاه  ــا در جای ــتادن آنه ــور ایس ــه منظ ــعودیها ب ــرای س ــرب ب غ

ــود و هســت. مدعــی ب

ــه  ــرای وارون ــعودی ب ــزار س ــی؛ اب ــای تبلیغات بوق ه
ــوه دادن واقعیــت جل

رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در پیــام مهــم خــود خطــاب بــه 
ــعودیها  ــی س ــای تبلیغات ــن از بوق ه ــان همچنی ــلمانان جه مس
ــعودیها  ــه س ــت ک ــن اس ــت ای ــد. واقعی ــان آوردن ــه می ــخن ب س
بــرای منحــرف ســاختن افــکار عمومــی منطقــه و جهــان از ابــزار 
ــرداری  ــل بهــره ب ــه صــورت کام ــی در دســترس خــود ب تبلیغات
مــی کننــد. عربســتان ســعودی طــی مــاه هــای اخیــر بــا اســتفاه 
از ایــن ابــزار بارهــا تــالش کــرد تــا جمهــوری اســالمی ایــران را 
ــوه دهــد. در محــروم ســازی حجــاج از حــج امســال، متهــم جل

ایـن ابزارهـای تبلیغاتـی رژیـم سـعودی در حالی علیـه جمهوری 
اسـالمی ایران فعالیـت می کنند، کـه مقامات این رژیـم به منظور 
مشـارکت دادن ایرانـی هـا در موسـم حـج امسـال، شـروط خفت 
بـاری را در مقابل مقامات جمهوری اسـالمی قرار دادند؛ شـروطی 
کـه پذیـرش آنها در وهلـه اول بـه مثابه کوتـاه آمدن از ارزشـهای 
انسـانی بود. سـعودیها هیچگاه به ماهیت شـروط خود بـرای ایران 
اشـاره نمـی کننـد، امـا مخالفت جمهـوری اسـالمی ایران بـا این 

شـروط را در بـوق و َکرنـا کردند.
ســعودیها بــا قــرار دادن شــروط ذلیالنــه در برابــر ســازمان حــج و 
زیــارت بــرای صــدور روادیــد بــه منظــور اعــزام ایرانیــان بــه حج، 
ــار را  ــا لکــه ننــگ امضــای یــک توافــق ذلت ب ــد ت تــالش کردن

بــر پیشــانی جمهــوری اســالمی ایــران بچســبانند.
»ســعید اوحــدی« رئیــس ســازمان حــج و زیــارت کشــورمان در 
خصــوص شــروط تعجــب برانگیــز ســعودیها بــرای صــدور روادید 
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 عربســتان 11 بن
کشــور اضافــه کــرده بــود کــه ســال های گذشــته خبــری از آنهــا 
ــت نصــب  ــد: »ممنوعی ــی افزای ــه م ــن زمین ــود«. وی در همی نب
پرچــم جمهــوری اســالمی ایــران در ســاختمان های محــل 

ــران،  ــت زائ ــیر حرک ــن در مس ــی و همچنی ــران ایران ــکان زائ اس
ــود«. ــه ب ــن تفاهم نام ــی ای ــای منف ــی از بنده یک

رئیس سـازمان حـج و زیارت کشـورمان در ادامه اظهـارات خود در 
خصوص شـروط سـعودیها ادامه می دهد: »محدودیت در اسـتفاده  
زائـران ایرانـی از هواپیمـای شـرکت های داخلی و موضـوع صدور 
ویـزا از جمله  این بندهـای منفی تفاهم نامـه حج بـود«. وی افزود: 
»اعمـال محدودیـت در تعـداد درمانگاه هـای ایـران در عربسـتان 
هنگام موسـم حج، اعمال محدودیـت در انتقال دارو برای اسـتفاده  
زائـران ایرانـی در عربسـتان، اعـالم جزئیـات اطالعات پزشـکان 
ایرانـی اعزامی بـه حج و همچنیـن تعیین ظرفیت برای پزشـکان، 
بنـد منفـی دیگـر ایـن تفاهم نامه بـود که واکنـش صریح مـا را در 

پی داشـت«.

ــروزی« و  ــردمداران »جنگ اف ــعودی؛ س ــکام س ح
»فتنه انگیــزی« در منطقــه

ــش  ــی( در بخ ــه العال ــد ظل ــه ای )م ــت اهلل خامن ــرت آی حض
ــم ســعودی  ــه جنایــت هــای رژی ــام مهــم خــود ب دیگــری از پی
در منطقــه اشــاره کردنــد. بــی تردیــد جنایــت هــای زنجیــره وار 
رژیــم ســعودی علیــه مــردم بــی دفــاع در کشــورهای مختلــف 
ــای  ــودن ادعاه ــاس ب ــه و اس ــر بی پای ــواه ب ــود گ ــه، خ منطق

ــکام  ــت. ح ــج« اس ــدن ح ــی نش ــر »سیاس ــی ب ــم مبن ــن رژی ای
کودک ُکشــی کــه هیــچ ابایــی از دراز کــردن دســت دوســتی بــه 
ــه صــورت کامــال علنــی  ــم صهیونیســتی آن هــم ب ســمت رژی
ــهروندان  ــره ش ــتار روزم ــه روی کش ــود را ب ــم خ ــته و چش نداش
ــدون شــک از سیاســی کــردن  ــد، ب ــوم فلســطین مــی بندن مظل

ــد داشــت. ــی نخواهن ــچ ابای ــز هی مســأله حــج نی
کســانی کــه از حــدود 1۸ مــاه گذشــته تاکنــون مــردم بــی دفــاع 
یمــن را از زن و مــرد گرفتــه تــا پیــر و جــوان بــه خــاک و خــون 
ــن  ــان دام ــم و ستمش ــه ظل ــی ک ــند، آنان ــی کش ــیده و م کش
ــاع  ــی دف ــیعیان ب ــه و ش ــز گرفت ــن را نی ــوم بحری ــیعیان مظل ش
ســاکن شــهر القطیــف نیــز از اقدامــات ســرکوبگرانه و جنایتکارانه 
آنهــا در امــان نیســتند، بــدون شــک نمــی تواننــد اینگونــه القــاء 
کننــد کــه مخالفت هایشــان بــا مشــارکت ایرانــی هــا در مراســم 

ــوده اســت. حــج امســال، جــدای از مســائل سیاســی ب
حــکام ســعودی تاکنــون ثابــت کــرده انــد کــه مقدســات بــرای 
آنهــا از کمتریــن ارزشــی برخــوردار نیســت. هــدف قــرار دادن ده 
هــا مســجد در نقــاط مختلــف یمــن از یــک ســو و هتــک حرمت 
مقدســات شــیعیان در شــهر القطیــف از ســوی دیگــر، تنهــا نمونه 
کوچکــی از اهانــت هــای خانــدان ســعودی بــه مقدســات اســت. 
ــز در چهارچــوب مقدســاتی  ــن اســاس، مســأله حــج نی ــر همی ب
اســت کــه ســعودیها هیــچ ابایــی از هتــک حرمت بــه آن نداشــته 

و ندارنــد و بــه همیــن دلیــل بــه ضــرس قاطــع مــی تــوان گفــت 
کــه تمامــی مانــع تراشــی هــای آنهــا بــرای ممانعــت از حضــور 
ایرانــی هــا در مراســم حــج امســال، کامــال سیاســی بــوده اســت.

ــاره تــداوم اداره مناســک حــج توســط  هشــدار درب
حــکام ســعودی

هشــدار دربــاره تــداوم اداره مناســک حــج توســط حــکام ســعودی 
یکــی دیگــر از فرازهــای پیــام مقــام معظــم رهبــری در آســتانه 
موســم حــج را بــه خــود اختصــاص داد. ایشــان صراحتــا اعــالم 
کردنــد کــه در صورتــی کــه کشــورهای جهــان اســالم فکــری 
بــرای مدیریــت حرمین شــریفین نکننــد، امــت اســالمی در آینده 

بــا مشــکالتی بــه مراتــب بزرگتــر مواجــه خواهــد شــد.
ــال  ــک س ــدود ی ــی ح ــاج ط ــرای حج ــی ب ــوادث پیاپ ــوع ح وق
ــکام  ــه ح ــانده اســت ک ــات رس ــه اثب ــت را ب ــن واقعی ــته ای گذش

ــد. ــج را ندارن ــک ح ــتگی اداره مناس ــعودی شایس س
آنچــه که مســلم اســت، ایــن اســت کــه ســاز و کار اداره مناســک 
حــج از ســوی ســعودیها بایــد هرچــه ســریعتر تغییــر کنــد و برای 
ــی  ــن مهــم، کشــورهای اســالمی ایفاگــر نقــش اصل تحقــق ای
ــه عربســتان  و اساســی هســتند. فشــار دولــت هــای اســالمی ب
ســعودی و بــه مــوازات آن فشــار ملــت هــای مســلمان بــه ایــن 

رژیــم مــی توانــد مســئوالن ریــاض را متقاعــد کنــد کــه رژیــم 
ــردم  ــرکوب م ــن و س ــاه یم ــی گن ــردم ب ــتار م ــعودی در کش س

ــا اداره مناســک حــج. ــر اســت ت ــن باکفایت ت ــوم بحری مظل
در صورتـی که کشـورهای جهان اسـالم همچنان بـه رویه کنونی 
خـود یعنـی سـکوت در برابـر سـعودیها ادامـه دهند، بدون شـک 
وضعیت امت اسـالمی بیش از پیش با سـختی مواجه خواهد شـد. 
کشـورهای اسـالمی باید بداننـد که ایسـتادن در برابر عربسـتان و 
خارج کردن مسـئولیت سنگین مدیریت حرمین شـریفین از دست 
آن و یا حداقل »مشـارکتی کـردن« این مدیریت، مسـتلزم تحقق 
دو شـرط اسـت؛1ـ برخـورداری از وحدت کلمه. ۲ـ عدم وابسـتگی 
بـه دالرهای نفتـی عربسـتان سـعودی. تـا زمانی که کشـورهای 
جهـان اسـالم فاقد ایـن دو شـرط اصلی باشـند، نمی تـوان انتظار 
تحقق هیچ کار بزرگی از سـوی آنها در مقابل سـعودیها را داشـت.

ــالمی  ــالب اس ــم انق ــر معظ ــم رهب ــام مه ــورت، پی ــر ص در ه
ــن  ــه نصــب العی ــی ک ــج امســال در صورت ــتانه موســم ح در آس
ــن  ــردمداران ای ــه و س ــرار گرفت ــالم ق ــان اس ــورهای جه کش
کشــورها عــزم خــود را بــرای جامــه عمــل پوشــاندن بــه محتوای 
ــه  ــن انتظــار را داشــت ک ــوان ای ــی ت ــد، م ــزم کنن ــام ج ــن پی ای
ــه از  ــعودی در منطق ــای س ــت ه ــی از جنای ــای ناش ــارت ه خس
ــا در اداره مناســک حــج از ســوی  ــی آنه ــی کفایت ــک ســو و ب ی

ــود. ــران ش ــر، جب دیگ
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ایران در جهان

»عاصمــه جهانگیــر « زنــی معــروف در پاکســتان کــه 
جایگزیــن »احمــد شــهید« شــده حکایتــی را بازگــو مــی کند 
کــه ســندی دیگــر از وجــود اســتانداردهای دوگانــه در عالــی 

ــان اســت. ــاد جه ــن نه تری
بــا پایــان دوران ماموریــت احمــد شــهید به عنــوان گزارشــگر 
ــران،  ــور ای ــد در ام ــل متح ــازمان مل ــر س ــوق بش ــژه حق وی
عاصمــه جهانگیــر، فعــال پاکســتانی حقــوق بشــر بــه عنــوان 

ــود. ــی می ش ــن وی معرف جایگزی
احمــد شــهید، روز پنج شــنبه از پایــان مأموریــت خــود در مــاه 
نوامبــر )مهر-آبــان( خبــر داد و در توئیتــر نوشــت کــه دو مــاه 
ــتانی  ــر« پاکس ــه جهانگی ــه »عاصم ــئولیتش را ب ــر مس دیگ

ــد. ــل می ده تحوی
 شــهید در حالــی بــه مأموریتــش پایــان می دهــد کــه 
ــای  ــه گزارش ه ــکا ب ــه ات ــی ب ــات ایران ــا از ســوی مقام باره
ــت  ــدم رعای ــالمی، ع ــوری اس ــان جمه ــده مخالف ثابت نش
اســتاندارد  پروتکل هــای  گرفتــن  نادیــده  و  بی طرفــی 

گزارش دهــی متهــم شــده اســت.

تاریخچه گزارشگر ویژه حقوق بشر و ایران
ــوق  ــژه حق ــف انتخــاب گزارشــگر وی ــواره مخال ــران هم  ته
ــر  ــک ام ــاب را ی ــن انتخ ــت و ای ــران بوده اس ــرای ای ــر ب بش
ــه  ــا 13۹0 ب ــال های 13۸۲ ت ــن س ــد. بی ــی دان ــی م سیاس
مــدت هشــت ســال، در پــی تالش هــای بین المللــی دولــت 
جمهــوری اســالمی و کاهــش ایران ســتیزی در ســطح 
ــل  ــازمان مل ــر س ــوق بش ــین حق ــیون پیش ــان، کمیس جه
ــران صــادر نکــرد و در نتیجــه  ــه ای ــه ای علی متحــد، قطعنام
گزارشــگر ویــژه بــرای ایــران تعییــن نشــده بود.  در شــرایطی 
کــه بیــن ســال های 1363 تــا 13۸۲ بــه مــدت 1۸ ســال هــر 
ســال کمیســیون حقــوق بشــر علیــه ایــران قطعنامــه صــادر 

کرده بــود.
ــدرس  ــژه، آن ــگر وی ــه گزارش ــان س ــال 13۸۲ از می ــا س  ت
ــالوادوری و  ــل الس ــدو پ ــدو گالین ــی، رینال ــالر ونزوئالی آگوئی
موریــس کاپیتــورن کانادایــی، فقــط چهــار بــار توانســتند بــه 
ایــران ســفر کننــد.  کاپیتــورن کــه فقــط یــک بــار در ســال 
ــران ســفر کــرد،  ــه ای ــوان گزارشــگر ب ــه عن ــش ب اول انتخاب
آنــدرس آگوئیــالر هیچــگاه اجــازه ســفر به عنــوان گزارشــگر 
ــل هــم  ــدو پ ــدو گالین ــدا نکــرد و رینال ــران را پی ــه ای ــژه ب وی
ــه  ــد از ســومین ســفرش ب ــه بع ــد ک ــران آم ــه ای ــار ب ســه ب
دلیــل گــزارش مغرضانــه دیگــر دولــت بــه او اجــازه ورود بــه 
ایــران را نــداد و از کمیســیون حقــوق بشــر درخواســت معرفی 

ــرد. ــرای او ک جانشــین ب
ــال 13۹0  ــرب، س ــران و غ ــان ای ــات می ــش اختالف ــا افزای ب
ایــن بــار شــورای حقــوق بشــر ســازمان ملــل متحــد کــه پنج 
ســال بــود جایگزیــن کمیســیون حقــوق بشــر شــده بود، بــار 
دیگــر قطعنامــه ای علیــه ایــران صــادر کــرد و احمــد شــهید، 
سیاســتمدار اهــل مالدیــو را به عنــوان گزارشــگر ویــژه حقوق 

بشــر تعییــن کــرد.
 هــر چنــد ابتــدا انتخــاب یــک مســلمان آســیایی بــه عنــوان 
ــد آمــدن  ــران باعــث پدی ــژه حقــوق بشــر در ای گزارشــگر وی
امیدهایــی بــرای همــکاری میــان دولــت ایــران و گزارشــگر 
ــهید،  ــد ش ــی احم ــای سیاس ــا جهت گیری ه ــود، ام ــده  ب ش
احتمــال هرگونــه همــکاری میــان دو طــرف از میــان رفــت. 

احمــد شــهید طــی پنــج ســال و نیــم ماموریتــش بــه عنــوان 
گزارشــگر ویــژه حقــوق بشــر هیچــگاه نتوانســت بــه ایــران 
بیایــد و هــر بــار گزارش هایــش بــه دلیــل آنکــه بــه مــواردی 
همچــون اغــراض سیاســی متهــم می شــد مــورد اعتــراض و 

انتقــاد شــدید واقــع شــد.

احمد شهید ناکام در وظایف محوله
احمــد شــهید، وزیــر خارجــه پیشــین مالدیــو، از ســال ۲011 
ــوان  ــه عن ــل ب ــازمان مل ــر س ــوق بش ــورای حق ــط ش توس
ــر  ــس ب ــد. وی از آن پ ــاب ش ــران انتخ ــژه ای ــگر وی گزارش
ــگاران  ــاالن سیاســی، روزنامه ن ــا فع ــی ب ــای مصاحبه های مبن
ــان  ــد از قربانی ــی بودن ــه مدع ــرادی ک ــکان اف ــد و نزدی معان
خشــونت های سیاســی هســتند، گزارش هــای ادواری از 

ــی داد. ــه م ــران ارائ ــر در ای ــوق بش ــت حق وضعی
درخواســت های احمــد شــهید بــرای ســفر بــه ایــران در دوران 
فعالیتــش بــه عنــوان گزارشــگر ویــژه حقــوق بشــر بــه نتیجه 
نرســید. ایــران اتهــام نقــض حقــوق بشــر را رد کــرده و اعالم 
ــای سیاســی  ــی انگیزه ه ــام ات در پ ــن اته ــه ای ــد ک ــی کن م

ــوند. ــرح می ش ط
ــا  ــا ب ــتند ت ــعی داش ــی س ــی و عرب ــورهای غرب ــا کش گوی
انتخــاب احمــد شــهید اســنادی محکــم در رابطــه بــا نقــض 
حقــوق بشــر در ایــران تهیــه کنــد امــا گویــا وی در ایــن امــر 
ــه همیــن دلیــل یــک ســال پیــش از ســر  موفــق نبــوده و ب
رســیدن مــدت ماموریــت خــود از انتخــاب عاصمــه جهانگیــر 

ــه اســت. ســخن گفت
عملکــرد وی بگونــه ای بــود کــه حتــی »الهــه هیکــس« از 
ــوق بشــر کــه همــواره در رســانه  ــه اصطــالح حق ــاالن ب فع
هــای بیگانــه از جملــه بــی بی ســی علیــه ایــران فضاســازی 
مــی کنــد اعتــراف  کــرده اســت  کــه احمــد شــهید بیشــتر به 
ــف  ــای مخال ــزار سیاســی در دســت گروه ه ــک اب صــورت ی

جمهــوری اســالمی خــارج از کشــور در آمــده بــود.

عاصمه جهانگیر کیست؟
ــش وکال« در پاکســتان  ــران »جنب ــر از رهب عاصمــه جهانگی
ــه  ــق« ب ــرال »ضیاءالح ــال 1۹۸3 در دوره ژن ــه در س ــود ک ب
ــی  ــس خانگ ــت حب ــز تح ــال ۲00۷ نی ــاد و در س ــدان افت زن
ــن ســال های ۲004  ــال پاکســتانی بی ــن فع ــت. ای ــرار گرف ق
تــا ۲010 بــه عنــوان گزارشــگر ویــژه آزادی مذهــب و عقیــده 
ســازمان ملــل فعالیــت مــی کــرد و بارهــا بــه نقــض حقــوق 

بهاییــان بــه ایــران انتقــاد کــرده اســت.
عاصمــه جهانگیــر همچنیــن رئیــس کمیســیون حقوق بشــر 
ــرف« و  ــز مش ــوری »پروی ــت جمه ــتان در دوران ریاس پاکس
»آصــف علــی زرداری« روســای جمهور اســبق پاکســتان، و از 

وکالی شــناخته شــده ایــن کشــور اســت.
البتــه عاصمــه جهانگیر بــا اتهاماتی در پاکســتان مواجه اســت 
کــه از جملــه آنهــا می تــوان بــه مــواردی همچون جاسوســی 
بــرای هنــد و یــا ارتبــاط بــا فرقــه »قادیانــی« )فرقــه ای کــه 
معتقــد اســت رســالت بــا حضــرت محمــد )ص( پایــان نیافته 
ــام »میــرزا غــالم  ــه ن و پــس از خاتــم پیامبــران، پیامبــری ب

قادیانــی« ظهــور کــرده اســت( اشــاره کــرد.
در ســال 1۹۸۲، عاصمــه بــه عنــوان چهــره پیشــتاز 
اپوزیســیون بــر علیــه برنامــه »اســالمی کــردن« پاکســتان، 
کــه توســط ژنــرال »محمــد ضیــاء الحــق« رییــس جمهــور 
ــازماندهی  ــود، کار س ــده ب ــاز ش ــت آغ ــش وق ــس ارت و ریی
ــده داشــت. او در  ــر عه ــات اعتراضــی را ب ــرات و تجمع تظاه
ــه  ــروف خــود در آن مقطــع گفت ــه هــای مع یکــی از مصاحب
ــود: »قوانیــن خانواده)کــه مذهبــی هســتند( حقــوق کمــی  ب
ــون  ــرد چ ــالح ک ــد اص ــا را بای ــد. آن ه ــان قائلن ــرای زن ب
پاکســتان نمــی توانــد در انــزوا زندگــی کنــد. مــا نمــی توانیــم 
در غــل و زنجیــر باشــیم در حالــی کــه زنــان دیگــر پیشــرفت 

ــد.« ــی کنن م
ــر  ــوق بش ــیون حق ــال 1۹۸6 »کمیس ــرش در س او و خواه
ــا ۲011 خــود ریاســت  ــد، کــه ت ــه راه انداختن پاکســتان« را ب

جابجایی مهره ها و اهداف پشت پرده؛

عاصمه جهانگیر؛ حکایتی تکراری از استاندارد دوگانه حقوق بشر
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ــت. ــده داش ــه عه ــیون را ب ــن کمیس ای
ــی از  ــان برخ ــا از مخالف ــال ه ــن س ــه ای ــر در هم جهانگی
محکــم تریــن احــکام شــرع اســالم از قبیــل اجــرای حکــم 
ــوده  ــران ب ــرای ازدواج دخت ــی ب ــازه ول ــس و اج ــاص نف قص

ــت.  اس
در ســال 1۹۹۸، او از طــرف ســازمان ملــل بــه عنــوان 
ــژه اعــدام هــای فراقضایــی انتخــاب شــد کــه  گزارشــگر وی
تــا ۲004 در همیــن ســمت بــود. از ۲004 تــا ۲010 هــم بــه 
عنــوان گزارشــگر ویــژه ســازمان ملــل بــرای آزادی مذهبــی 

اقلیــت هــا فعالیــت مــی کــرد.
عاصمــه عضــو هیــات امنــای »گــروه بیــن المللــی بحــران« 
اســت کــه خــود را یــک موسســه غیردولتــی بــرای کاهــش 
ــن  ــروه بی ــد. گ ــی کن ــی م ــی معرف ــن الملل ــای بی ــش ه تن
المللــی بحــران در ســال 1۹۹5 توســط ســرمایه دار معــروف 
ماســون و صهیونیســت، »جــرج ســوروس« راه انــدازی شــد. 
کــه معــروف اســت این موسســه نقــش مهمــی در راه انــدازی 

انقــالب هــای رنگیــن دارد.

ویژگــی دیگــر عاصمــه وابســتگی وی بــه فرقــه  قادیانــی 
یــا »احمدیــه« اســت کــه در پاکســتان بــا عنــوان 
»میرزاییــه« هــم شــناخته مــی شــود. موســس ایــن فرقــه، 
»میــرزا غــالم احمــد« )1۹0۸-1۸35( در ســال 1۸۸۹ ایــن 
ــان  ــد بنی ــت پنجــاب هن ــه« ایال ــه را در شــهر »لدهیان فرق
گذاشــت. پیــروان احمدیــه ایــن شــهر را »دارالبیعــه« مــی 

ــد. نامن
ــان  ــی می ــای بنیادین ــباهت ه ــگران، ش ــیاری از پژوهش بس
پیدایــش فرقــه »احمدیــه« در هنــد اواخــر قــرن 1۹ و 
فرقــه ضالــه »بهاییــت« در ایــران عصــر قاجــار مــی بیننــد. 
درســت شــبیه »میــرزا علــی محمــد بــاب« کــه فرقــه بابیــه 
)سرچشــمه اصلــی فرقــه بهاییــت( را بــا حمایــت انگلســتان 
ــرزا  ــدازد، می ــه بیان ــا در صفــوف شــیعیان تفرق ایجــاد کــرد ت
غــالم احمد هــم در پاکســتان، در پنــاه انگلســتان فرقــه ای را 
بــه وجــود آورد تــا بیــن مســلمانان هنــد انشــقاق ایجــاد کنــد.

عقایــد احمدیــه ماننــد فرقــه انگلیس-ســاخته بهاییــت، پــر از 
تفکــرات گمــراه کننــده و باطــل اســت کــه هدفــی جز نســخ 

شــریعت الهــی اســالم نــدارد.
دقیقــا مطابــق خــط مشــی بهاییــت، فرقــه انگلیســی احمدیه 
ــاجد،  ــده از مس ــترده و پیچی ــبکه ای گس ــق ش ــم از طری ه

مــدارس، مراکــز درمانــی، مبلغــان، شــبکه هــای تلویزیونــی 
و رادیویــی و نشــریات بــه تبلیــغ در سرتاســر دنیــا مشــغولند.

رابطه با شیرین عبادی
ــادی  ــیرین عب ــا ش ــر دوســتی نزدیکــی ب ــه جهانگی عاصم
دارد. اگــر شــیرین عبــادی بــه دلیــل دفــاع تمــام قــد و همه 
جانبــه اش از »بهاییــان«، شــائبه جــدی بهایــی شــدنش را 
ــر«  ــه جهانگی ــن زده اســت، »عاصم ــران دام ــه ای در جامع
ــه و  ــه احمدی ــاع سرســختانه اش از فرق ــل دف ــه دلی هــم ب
ــه  ــتان رو ب ــل پاکس ــام در داخ ــن اته ــا همی اعضــای آن ب

ــت.  روس
ــل در  ــازمان مل ــژه س ــگر وی ــه »گزارش ــی ک ــه ، زمان عاصم
ــا کمــک شــیرین  ــود، ب آزادی هــای مذهبــی اقلیــت هــا« ب
ــزارش  ــه کار گ ــران، ب ــل ای ــش در داخ ــادی و همکاران عب
ســازی و ســندپردازی علیــه جمهــوری اســالمی ایــران، بــه 
ویــژه در موضــوع بهاییــان مشــغول بــود. بــرای نمونــه، در ۲3 
ــل  ــری ســازمان مل ــز خب ــا مرک ــه ب ــر ۲00۸، در مصاحب اکتب

مدعــی شــد کــه بهاییــان جــزو گــروه هــای اقلیــت دینــی! 
ــران هســتند. تحــت ســتم در ای

وی  در ســال ۲006، طــی گزارشــی رســمی جمهــوی 
اســالمی را بــه »آزار سیســتماتیک و حکومتــی« بهاییــان در 

ــرد. ــم ک ــران مته ای
همچنیــن عاصمــه جهانگیر عضــو هیئت مشــاوران موسســه 

جامعــه بــاز متعلــق بــه جــورج ســوروس نیــز بوده اســت.

استانداردهای دوگانه
البتــه اینکــه از میــان 1۹3 کشــور عضــو ســازمان ملــل فقــط 
چهــارده کشــور از جملــه ایــران، گزارشــگر ویــژه حقوق بشــر 
دارنــد و کشــورهایی ماننــد عربســتان کــه از کمتریــن حقــوق 
شــهروندی بــی بهــره انــد مــورد لطــف شــورای حقــوق بشــر 
ســازمان ملــل قــرار گرفتــه انــد خــود شــائبه سیاســی بــودن 
چنیــن رفتــاری را بــا ایــران روشــن مــی ســازد امــا از طرفــی 
ــا ســوابق و ویژگــی هــای منحصــر  انتخــاب برخــی افــراد ب

بفــرد نیــز جــای تامــل دارد.
ــا  ــهید ی ــد ش ــر احم ــرادی نظی ــاب اف ــته انتخ ــن گذش از ای
همیــن خانــم عاصمــه جهانگیــر  از کشــورهای اســالمی بــی 

ــد: ــی کن ــق م ــد دو هــدف را محق تردی

الــف( باورپذیــری گــزارش هــا؛ بــا ایــن ترفنــد کــه از ســوی 
ــرض ورزی در آن  ــت و غ ــده اس ــه ش ــلمان تهی ــاع مس اتب

ــدارد. ــود ن وج
ب( ایجاد دودستگی و تفرقه در جوامع اسالمی.

نگاهــی بــه وضعیــت حقــوق بشــر در بســیاری از کشــورهای 
ــان  ــادگی نش ــه س ــد ب ــل متح ــازمان مل ــو س ــر عض دیگ
می دهــد کــه انتخــاب ایــران در ایــن فهرســت یــک انتخــاب 

سیاســی اســت.
ــتاد  ــر س ــی« دبی ــواد الریجان ــد ج ــه »محم ــن رابط در همی
حقــوق بشــر ، در خصــوص معرفــی جایگزیــن احمــد شــهید 
بــه شــورای حقــوق بشــر، افــزود: جمهــوری اســالمی ایــران 
همــواره یــک موضــع اصولــی نســبت بــه انتصــاب گزارشــگر 
ویژه کشــوری داشــته و آن را ناشــی از اســتانداردهای دوگانه و 
برخوردهــای گزینشــی برخی کشــورهای خــاص در چارچوب 
ــژه  ــد. انتصــاب گزارشــگر وی ــی دان ــوق بشــر م شــورای حق
ــه و  ــر موج ــران غی ــالمی ای ــوری اس ــر جمه ــاٌ از نظ اساس

ــردود اســت. م

پول حالل مشکالت
ــت.  ــده اس ــخ ش ــزی تل ــروز طن ــای ام ــر در دنی ــوق بش حق
حامیــان واقعــی حقــوق بشــر، ناقضــان حقــوق بشــر معرفــی 
ــه  می شــوند و ناقضــان، متولیــان اجــرای حقــوق بشــر. نمون
کوچکــی از ایــن قاعــده تاســف برانگیــز ســعودی های 
ــا  ــم گذشــته ب کودک کــش هســتند کــه در یــک ســال و نی
ــل  ــر را قت ــا نف ــن، صده ه ــمالی یم ــتان های ش ــاران اس بمب
عــام کردنــد. امــا ســازمان ملــل بــه جــای محکومیــت ایــن 
رفتــار، بــا ســپردن مســئولیت آن هــم در کمینه ششــم مجمع 
عمومی)کمیتــه حقــوق بشــر( ایــن ســازمان از ســعودی ها بــه 

ــی کــرد. خاطــر جرائمشــان تشــکر و قدردان
ــتان در  ــت عربس ــده موق ــراد« نماین ــل ت ــن »فیص همچنی
شــورای حقــوق بشــر ســازمان ملــل بــه عنــوان رئیــس یکی 
ــل  ــازمان مل ــر س ــوق بش ــورای حق ــدی ش ــای کلی از پنل ه

منصــوب شــد.
ــدان  ــن ســمت چن ــه ای ــده عربســتان ب ــه انتصــاب نماین البت
ــور  ــن کش ــی ای ــای نفت ــه دالره ــرا ک ــت، چ ــب نیس عجی
ــز تســلیم مــی کنــد. ــل را نی ــر از ســازمان مل گاهــی بزرگ ت

ایــن وضعیــت در حالی اســت کــه در تاریــخ 13 ســپتامبر رای 
گیــری بــرای ریاســت شــورای حقــوق بشــر انجــام می شــود.

ــرای  ــری ســیزدهم ســپتامبر  ب ــت، رأی گی روزنامــه ایندیپدن
تعییــن رئیــس شــورای حقــوق بشــر ســازمان ملــل را فرصتی 
طالیــی دانســت کــه دولــت انگلیــس بتوانــد در آن، ارزیابــی 

واقعــی خــود را از حقــوق بشــر ارائــه کنــد.
ــخنگوی  ــراک« --س ــام ب ــل از »ت ــه نق ــت، ب ایندیپندن
ــرد:  ــد ک ــس-- تاکی ــای آزادۀ انگلی ــرات ه ــزب دموک ح
دولــت انگلیــس، در تــالش بــرای یافتــن بهانــه هایــی بــه 
نفــع عربســتان ســعودی اســت. ایــن در حالــی اســت کــه 
ــل، از انگلیــس درخواســت کــرده  ــن المل ســازمان عفــو بی
اســت کــه عربســتان را بــه ســبب پرونــدۀ فجیعــی کــه در 
زمینــه حقــوق بشــر و جنایــت هــای مســتمر در یمــن دارد، 

ــد. بازخواســت کن
ــل  ــن المل ــو بی ــازمان عف ــئول س ــکات«، مس ــی تراس »پول
در انگلیــس، تاکیــد کــرد: لغــو عضویــت عربســتان در 
ــم  ــتان ه ــت، عربس ــروری اس ــر، ض ــوق بش ــورای حق ش
ــه حــدی مرتکــب  در داخــل کشــور خــود و هــم در یمــن ب
نقــض ســازمان یافتــه حقــوق بشــر شــده اســت کــه دیگــر 
صالحیــت بــه عهــده داشــتن نقشــی بیــن المللــی در 

ــدارد. ــری را ن ــوق بش ــازمانی حق س

ایران در جهان
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»کالوس تاپفر« گفت: تبعات و ابعاد امنیتی تغییرات آب 
و هوایی و محیط زیست در حال گسترش است و با زندگی 

۹ میلیارد انسان در سراسر جهان سر و کار دارد.
در نگرش سنتی وجدید مفهوم امنیت و ظهور و بروز 
دکترین امنیت انسانی، مولفه هایی چند وجود دارد که 
اقتصادی،  حقوق  المللی  بین  نامه  میثاق  چارچوب  در 
اجتماعی و فرهنگی تبیین شده اند که از این مولفه ها به 

عنوان اصول حقوق عمومی نیز نام برده می شود.
از جمله این مولفه ها، مولفه امنیت زیست محیطی است. 
اهمیت این مسئله از آن جایی است که در فرآیند جهانی 
شدن و در پرتو مولفه های هنجاری متاثر از اصول بنیادین 
حقوق بشر، گفتمان جدیدی به نام امنیت انسانی با هفت 
رویکرد شکل گرفته است که امنیت زیست محیطی یکی 
از آنها است. این مولفه ها عبارتند از امنیتی شخصی، 
بهداشتی، غذایی، زیست محیطی، سیاسی، اجتماعی و 

قتصادی. ا
در همین راستا و با توجه به اهمیت مسئله محیط زیست 
اجرایی  مدیر  تاپفر«  »کالوس  پروفسور  با  گفتگویی 
برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد بین سال های 

۱۹۹۸ تا ۲۰۰۶ انجام شده است.
وی همچنین بین سال های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۸ وزیر برنامه 
ریزی منطقه ای و توسعه شهری دولت فدرال آلمان بوده 

ست. ا

ــئله  ــه مس ــورها ب ــرد کش ــگ س ــان جن || در جری
محیــط زیســت اهمیــت زیــادی نمــی دادنــد امــا 
بعــد از جنــگ ســرد شــاهد آن هســتیم که مســئله 
ــه  محیــط زیســت توســط بســیاری از کشــورها ب
ــی قلمــداد مــی شــود.  ــوان یــک مســئله امنیت عن

چــرا؟ اهمیــت ایــن مســئله چیســت؟
حــرف شــما درســت اســت. تمرکــز بــر امنیتــی کــردن مســئله 
محیــط زیســت در جریــان اســت. ایــن مســئله اهمیــت فراوانی 
دارد مثــال تغییــرات آب و هــوا را ببینیــد تاثیرات شــدیدی برروی 
زندگانــی تمامــی بشــر دارد. یکــی دیگــر از مســائل امنیتــی این 
اســت کــه شــما بایــد مســئولیت آوارگان و مهاجــران را بپذیرید. 
ــای  ــا و نبرده ــگ ه ــد جن ــدا کنن ــه پی ــائل ادام ــن مس ــر ای اگ

آینــده بــر ســر آب خواهــد بــود.
ــده  ــومالی را دی ــودان و س ــودم و س ــا ب ــال در آفریق ــن 1۸ س م
ــع آب  ــی مناب ــر برخ ــر س ــورها ب ــن کش ــه در ای ــه چگون ام ک
مشــخص جنــگ در مــی گیــرد. در ایــن کشــورها تولیــد علوفه 
بــرای دام هــا و گلــه هــا رو بــه کاهــش اســت. اینهــا فقــط یک 
مثــال هســتند. ایــن روزهــا انســان بســیار ایــن توانایــی را دارد 
کــه شــرایط زندگــی خــودش و دیگــران را تغییــر دهــد اقداماتی 
ــت  ــک حقیق ــوند. ی ــل ش ــری تبدی ــه درگی ــد ب ــی توان ــه م ک
ــت  ــر نیس ــس حاض ــه هیچک ــت ک ــن اس ــود دارد و آن ای وج
هزینــه هــای ســود و منافــع دیگــری را بپــردازد. تغییــرات آب 
و هــوا چیــزی شــبیه بــه ایــن مســئله اســت. الیــه اوزون هــم 
یــک مــورد دیگــر اســت. تغییــرات آب و هــوا و محیــط زیســت 
تبعــات و ابعاد بســیار گســترده امنیتــی دارد و ایــن ابعــاد در حال 
ــارد انســان  ــه ســمت زندگــی حــدود ۹ میلی گســترده شــدن ب

اســت.

||همانگونــه کــه شــما گفتیــد موضوعــات زیســت 
محیطــی ارتبــاط مســتقیمی بــا موضوعــات امنیتی 
دارنــد بــا اینحــال هنــوز هســتند کشــورهایی کــه 
نمــی خواهنــد ایــن موضوعــات را امنیتــی قلمــداد 

ــد. چــرا؟ کنن
ببینیــد وقتــی شــما بتوانیــد هزینــه هــای محافظــت از محیــط 
ــد، در  ــود بیاندازی ــایگان خ ــردن همس ــر گ ــود را ب ــت خ زیس
ایــن صــورت شــما ســعی نخواهیــد کــرد بــرای حفــظ محیــط 
ــر  ــود را ب ــات خ ــه تصمیم ــما هزین ــد. ش ــه کنی ــت هزین زیس
گــردن دیگــران مــی اندازیــد. مــا نیــاز بــه همــکاری داریــم مــا 
نیــاز به راهکارهــای قانونــی و کنوانســیون های مختلــف داریم. 
امــروز مــا بــا موضوعــات گاز دی اکســید کربــن، ســوخت های 
هیدروکربنــی، فلــزات ســنگین و جیوه و گــرد و غبــار و .... مواجه 
هســتیم کــه بســیار بســیار بــه مســئله ســالمت بشــر مرتبــط 
ــاد  ــه ی ــول دارد.  مــن ب ــه همــکاری و پ ــاز ب هســتند. اینهــا نی
ــاره  ــدا در ســخنانی در نیویــورک درب دارم رئیــس جمهــور اوگان
آب و هــوا گفــت اگــر مــن کشــاورز باشــم و همســایه ام زبالــه 
ــد  ــاب کن ــن پرت ــه م ــه در مزرع ــوار مزرع ــش را از روی دی های
ــه ســوی  ــا ب ــه ه ــن زبال ــردا ای ــرا ف ناراحــت نخواهــم شــد زی
ــه کشــورهای  ــد گشــت. وی خطــاب ب ــر خواهن مزرعــه وی ب
ــه کشــورهای  ــه هایتــان را ب در حــال توســعه گفــت شــما زبال
مــا مــی ریزیــد و مــا قربانــی عــدم اقدامــات شــما هســتیم ولی 
ــر خواهــد گشــت و  ایــن تبعــات بــه ســوی خــود شــما هــم ب
ایــن راه یــک همســایگی مســالمت آمیــز نیســت. مــا نیــاز بــه 
تغییــرات گام بــه گام داریــم مــا بایــد بــه ســختی کار کنیــم تــا 
ــم.  ــی کنی ــا را اجرای ــم و آنه ــاد کنی ــی ایج ــاختارهای قانون س
ــرژی  ــد ان ــول و ســرمایه گــذاری در تولی ــه پ ــاز ب ــن نی همچنی

ــر داریــم. هــای تجدیدپذی

||بــا وجــود اینکــه مســئله محیــط زیســت بســیار 
اهمیــت دارد ولــی هنــوز رکنــی مســتقل بــرای آن 
در ســازمان ملــل وجــود نــدارد. نظــر شــما در ایــن 

خصــوص چیســت؟
ــط  ــه محی ــل برنام ــازمان مل ــه در س ــت ک ــال اس ــا 40 س م

ــم. ــت داری زیس

ــت.  ــن جاس ــن همی ــوال م ــم س ــی دان ــه م ||بل
ــی را از  ــت محیط ــات زیس ــل موضوع ــازمان مل س
طریــق همیــن برنامــه دنبــال مــی کنــد آیــا نیــاز 
ــه ارکان ســازمان در  نیســت یــک رکــن خــاص ب

ــود؟ ــه ش ــوص اضاف ــن خص ای
ســال گذشــته کشــورهای جهان اهداف توســعه پایــدار را تعیین 
کردنــد کــه اساســا طــرح آن از ســوی کشــورهای جنــوب ارائــه 
شــده بــود و ایــن مســئله بیانگــر جهانــی بــودن مشــکل محیط 
زیســت اســت زیــرا آنچــه کــه مــا انجام مــی دهیــم بــه دیگران 
آســیب مــی رســاند لــذا مــا بایــد بــه دیگــران الگوهای توســعه 
ــی در ســال گذشــته  ــن مســئله دســتاورد بزرگ ــم. ای را بیاموزی
بــود امــا حقیقــت ایــن اســت کــه نظــام ســازمان ملــل آمادگــی 
اجرایــی کــردن آن را نــدارد. مــن خــودم در رونــد تغییــر ســاختار 
ســازمان ملــل درگیــر هســتم مــا بایــد چیــزی شــبیه شــورای 

امنیــت بــرای توســعه پایــدار در جهــان داشــته باشــیم.
ــا  ــه ب ــل مقایس ــه قاب ــیم ک ــته باش ــاختاری داش ــد س ــا بای م
ــند.  ــی باش ــح جهان ــت و صل ــده امنی ــن کنن ــاختارهای تامی س
ایــن مســئله در حــال حاضــر روی میــز اســت امــا راه طوالنــی 
پیــش رو اســت زیــرا کشــورها اولویــت هــای خــاص خودشــان 
را دارنــد ولــی مــن معتقــدم تغییــرات در راه هســتند. دبیــر کل 
ــت  ــد. در نشس ــز کن ــئله تمرک ــن مس ــر ای ــر س ــد ب ــد بای جدی
ــی  ــته تمام ــال گذش ــم س ــل ه ــازمان مل ــی س ــع عموم مجم
ــدار  ــعه پای ــدون توس ــه ب ــد ک ــالم کردن ــا اع ــت ه ــران دول س
صلحــی در جهــان وجــود نخواهــد داشــت و بــدون صلــح هــم 

ــد داشــت. ــود نخواه ــداری وج ــعه پای توس

ــژه  ــه وی ــل ب ــازمان مل ــی در س ــه گام های ||چ
ــوع  ــا موض ــده ت ــته ش ــرکل آن برداش ــط دبی توس
ــانی  ــت انس ــوع امنی ــک موض ــت ی ــط زیس محی

ــی؟ ــت دولت ــه امنی ــود و ن ــداد ش قلم
یکبــار دیگــر مــی گویــم مثــال مســئله آب و هــوا یــک نمونــه 
ــوری  ــچ کش ــه هی ــت ک ــزرگ اس ــیار ب ــئله ای بس ــت. مس اس
ــر از  ــیاری دیگ ــت و بس ــل آن نیس ــه ح ــادر ب ــی ق ــه تنهای ب
ــای  ــاری ه ــد بیم ــتند مانن ــور هس ــم همینط ــات ه موضوع
عفونــی، آلودگــی آب هــا و ... همــه ایــن موضوعــات بــه امنیت 

گفتگوی اختصاصی با وزیر سابق آلمانی:

محیط زیست مسئله ای امنیتی است/ ایران بحران آب را جدی بگیرد
پیمان یزدانی
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ــد همــکاری  ــا نیازمن ــی شــوند و حــل آنه ــوط م انســانی مرب
ــن  ــم ای ــازه دهی ــر اج ــا اســت. اگ ــت ه ــه کشــورها و دول هم
مشــکالت ادامــه یابنــد مــی تواننــد از کنتــرل خــارج شــوند و 
امنیــت انســانی را بــه مخاطــره بیاندازنــد. توافق ســال گذشــته 
پاریــس دربــاره آب و هــوا را مــی تــوان پاســخ مشــترکی بــرای 
یکــی از ایــن تهدیــدات دانســت. در حــال حاضــر ظهــور پدیده 
ــود  ــدم وج ــا و ع ــت ه ــی دول ــی برخ ــم و فروپاش تروریسس
دولــت هــای پاســخگو در برخــی مناطــق آفریقــا و خاورمیانــه 
بــر دامنــه تهدیــدات انســانی و محیــط زیســتی افــزوده اســت. 
ایــن وظیفــه همــه اســت کــه بــرای توســعه پایــدار همــکاری 
ــد. مــا  ــه وجــود بیاورن ــل اعتمــادی ب کننــد و ســاختارهای قاب
ــت را  ــی و امنی ــرایط زندگ ــان ش ــارد انس ــرای ۹ میلی ــد ب بای

ــم. ایجــاد کنی

||وضعیت محیط زیست ایران را چگونه دیدید؟
ــه  ــی ب ــدید و مبرم ــاز ش ــران نی ــت ای ــط زیس ــت محی وضعی
فعالیــت هــا و اقدامــات سیاســی دارد. بــه اعتقــاد مــن دولــت 
کنونــی ایــران خیلــی خواســتار تغییــر ســاختارها اســت و بــی 
تردیــد محیــط زیســت در دســتور کار رئیــس جمهــور روحانــی 
قــرار دارد و از اولویــت هــای برنامــه هــای وی اســت. ایــن بــه 
ــدار نمــی  ــط زیســت پای ــدون محی ــرا ب ــردم اســت زی ــع م نف
ــه داشــت. ــدار و اقتصــادی توســعه یافت ــه ای پای ــوان جامع ت

مســئله دوم اینــک اســت کــه شــما در زمینــه آب چالــش های 
ــما  ــور ش ــاد آب در کش ــرف زی ــد. مص ــدی داری ــاد و جدی زی
یکــی از تهدیــدات امنیتــی اســت. بخشــی از ایــن مربــوط بــه 
ــی آب و هــوا اســت امــا بخشــی هــم  ــرات جهان مســئله تغیی
مشــکالت و چالــش هایــی اســت کــه در داخــل کشــور ایجــاد 
شــده انــد. بیــش از ۹0 درصــد آب در ایــن کشــور صــرف تولید 
ــن  ــه میانگی ــود در صورتیک ــی ش ــاورزی م ــوالت کش محص
ــه  ــن اســت ک ــت آن ای ــا ۷5 درصــد اســت. عل ــی ۷0 ت جهان
شــما در زمینــه حفــظ منابــع آب و صرفــه جویــی در مصــرف 
آن ســرمایه گــذاری نکــرده ایــد. ایــن مســئله ناشــی از کمبــود 
آب نیســت ناشــی از چگونگــی مصــرف آب و مدیریــت مصرف 
آب و رفتــار مــردم بــا آب اســت. شــما نیــاز بــه تغییــرات جــدی 
ــد  ــه تولی ــرای کشــوری ک ــد ب ــر چن ــد ه ــه داری ــن زمین در ای
کننــده عمــده نفــت اســت تغییــرات ســخت اســت. شــما بایــد 
دربــاره اینکــه چگونــه انــرژی تولیــد کنیــد و جایگزیــن هــای 
آن توجــه کافــی را داشــته باشــید. شــما بایــد بدانیــد کــدام راه 
بهتریــن، باصرفــه تریــن و پــاک تریــن راه اســت. شــما بایــد 
دربــاره تولیــد انــرژی خورشــیدی و انــرژی بــادی توجه داشــته 
ــتری داده  ــت بیش ــرژی اهمی ــره وری ان ــه به ــد ب ــید. بای باش
ــن خصــوص دارد کــه  ــادی در ای ــات زی شــود و آلمــان تجربی
مــی توانــد بــا ایــران همــکاری داشــته باشــد و در ایــن کشــور 
ســرمایه گــذاری کنــد. شــما بــرای مصــرف آب برنامــه نداریــد 
و از تکنولــوژی هــای قدیمــی اســتفاده مــی کنیــد. همچنیــن 
بایــد دربــاره مصــرف آب فرهنــگ ســازی کنیــد. آب در تمامی 
ادیــان از جملــه اســالم جایــگاه خاصــی دارد نبایــد آن را تبــاه 
کــرد و بــرای ایــن کار نیــاز بــه ســرمایه گــذاری و تکنولــوژی 

جدیــد اســت.

ــه  ــل در زمین ــازمان مل ــا س ــران ب ــکاری ای ||هم
ــت؟ ــوده س ــه ب ــت چگون ــط زیس ــای محی ه

ــی از  ــه یک ــد همیش ــی تردی ــران ب ــالمی ای ــوری اس جمه
ــه  ــادی در ایــن زمین ــان زی ــوده اســت. ایرانی شــرکای فعــال ب
ــد  ــدی نیازمن ــچ تردی ــی هی ــل ب ــازمان مل ــتند. س ــال هس فع
همــکاری و مشــارکت یــک ایــران  صلــح آمیــز، اختصاصــی 
در طــح جهانــی بیشــتر از هــر زمــان دیگــر نیازمنــد اســت. مــا 

ــم. ــران داری ــه ای ــاز ب ــده نی ــت آین ــح و امنی ــرای صل ب

ــران و  ــس در ای ــد انگلی ــفیر جدی ــی س ــد روزی از معرف چن
ــن رو  ــذرد از همی ــی گ ــور م ــط دو کش ــطح رواب ــاء س ارتق
نگاهــی دقیق تــر بــه پرونــده »نیــکالس هاپتــون« موجب 
ــد  ــدن خواه ــا لن ــاط ب هوشــیاری بیشــتر در خصــوص ارتب

شــد.
انگلیــس در طــول تاریــخ رابطــه بــا ایــران نشــان داده کــه 
بــه هیــچ وجــه طــرف قابــل اعتمــادی نیســت، از ســویی؛ 
بــه دالیــل متعــدد شــاید برقــراری ارتبــاط دیپلماتیــک بــا 
چنیــن کشــوری الزم باشــد. از همیــن رو در مــورد ارتقــای 
ســطح روابــط دو کشــور بایــد توجــه کافــی را بــه عملکــرد 
لنــدن در ســالیان گذشــته داشــت تــا همچــون مــوارد قبــل 

گرفتــار تنــش و هزینــه هــای ناخواســته نشــویم.

نگاهــی گــذرا بــه تنــش هــای روابــط ایــران و 
انگلیــس

ــت  ــی حکوم ــاز یعن ــان آغ ــس از زم ــران و انگلی ــط ای رواب
ــای  ــراز و فروده ــون ف ــالدی( تاکن ــم )1۹51 می ادوارد شش
بســیاری داشــته و نکتــه ای کــه در خــالل تمــام این ســالها 
ــی  ــرف انگلیس ــودن ط ــاد ب ــل اعتم ــوده غیرقاب ــهود ب مش

ــت. اس
ــس  ــران و انگلی ــط ای ــطح رواب ــش س ــری و کاه اوج گی
تاکنــون چندیــن بــار اتفــاق افتــاده امــا بــه طــور کلــی مــی 
تــوان دســت کــم 10 واقعــه مهــم را در ایــن رابطــه مثــال 
ــایی  ــد از بازگش ــن بع ــه گاردی ــه روزنام ــن رابط زد. در همی
ســفارت انگلیــس در تهران و ســفر »فیلیــپ هامونــد« وزیر 

ــران، در گزارشــی نوشــت: ــه ای خارجــه وقــت انگلیــس ب
ــه  ــوری ک ــران و کش ــالمی ای ــوری اس ــن جمه ــه بی رابط
شــیطان کوچــک خوانــده می شــود مملــو از حوادثی شــامل 
ــا، تســخیر ســفارت، تحریم هــای  محاصــره نظامــی، کودت
اقتصــادی و فتــوا و شکســت روابــط دیپلماتیــک در مواقــع 

متعــدد اســت کــه برخــی از آنهــا عبارتنــد از :
ــه  ــکل گرفت ــوی ش ــای ق ــه ارتباط ه ــه ب ــا توج 1۹41 - ب
بیــن ایــران و آلمــان در دهــه 1۹30 بریتانیــا نگران پیوســتن 
قــوای نظامــی ایــران بــه هیتلــر بــود. بریتانیــا و روســیه بــه 

ــد.  ــغال کردن ــن کشــور را اش ــه و ای ــران حمل ــه ای ــاق ب اتف
ــی  ــران باق ــال 1۹46 در ای ــا س ــا ت ــی بریتانی ــوای نظام ق

ــد. ماندن
1۹53 - محمــد مصــدق، نخســت وزیر وقــت ایــران 
کــه بــه دلیــل تــالش بــرای ملــی کــردن کمپانــی نفتــی 
ــع  ــس واق ــم انگلی ــورد خش ــال 1۹50 م ــی در س بریتانیای
شــده بــود در کودتــای مشــترک ســرویس های اطالعاتــی 

ــد. ــار ش ــکا از کار برکن ــس و آمری انگلی
ــا  ــالمی بریتانی ــالب اس ــروزی انق ــال پی ــه دنب 1۹۷۹ - ب

ــرد. ــل ک ــران را تعطی ــود در ته ــفارت خ س
1۹۸0- حملــه افــراد مســلح ایرانــی )منافقیــن( بــه ســفارت 
ــامل  ــر ش ــن ۲6 نف ــروگان گرفت ــه گ ــدن و ب ــران در لن ای
کارکنــان ســفارت، افســران پلیــس و افــراد عــادی. شــش 
ــی  ــدن یک ــته ش ــفارت و کش ــه س ــه ب ــس از حمل روز پ
ــران  ــفارت ای ــه س ــس ب ــژه پلی ــای وی ــان، نیروه از کارکن
یــورش بردنــد و پــس از کشــتن افــراد مســلح، گروگان هــا 

ــد. ــات دادن را نج
1۹۸۸ – بازگشایی مجدد سفارت بریتانیا در تهران.

ــام  ــیطانی، ام ــات ش ــاب آی ــار کت ــل انتش ــه دلی 1۹۸۹ - ب
ــلمان  ــه س ــی را علی ــالب فتوای ــم انق ــر معظ ــی رهب خمین
ــات شــیطانی صــادر  ــز آی ــاب کفرآمی رشــدی نویســنده کت
کــرد. نویســنده کتــاب بــه انگلیــس پناهنــده شــد و روابــط 

ــد. ــه تیرگــی گرایی ــن دو کشــور ب ــک بی دیپلماتی
ســپتامبر ۲001 - جــک اســتراو بــه عنــوان نخســتین وزیــر 
امــور خارجــه بریتانیــا پــس از انقــالب 1۹۷۹ از ایــران دیــدار 

کــرد.
۲004- تنش هــا بیــن دو کشــور بــه دلیــل حضــور 
ــا و آمریــکا در نزدیکــی شــهرهای مذهبــی  نظامــی بریتانی
ــان  ــه ایرانی ــاه م ــت. در م ــاال گرف ــراق ب ــین ع شیعه نش
ــود را  ــات خ ــران اعتراض ــا در ته ــفارت بریتانی ــت در س پش

ــد. ــالم کردن اع
 جــوالی ۲004 - پــس از ورود کشــتی بریتانیایــی بــه 
آب هــای ایــران هشــت ملــوان انگلیســی بــه مدت ســه روز 

ــدند. بازداشــت ش

سابقه بد رابطه با انگلیس؛

نیکالس هاپتون دیپلمات نمایی 
با ماموریت ویژه/ نباید ذوق زده شد

ایران در جهان
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در همیــن مــاه بریتانیــا بــه همــراه آلمــان و فرانســه پیش نویس 
قطعنامــه بــه شــدت انتقــادی را علیــه ایران بــه دلیــل همکاری 
نکــردن ایــران بــا آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی در بازرســی 

از برنامــه هســته ای اش بــه ســازمان ملــل ارســال کردند.
۲00۹- محمــود احمدی نــژاد بــه عنــوان رییس جمهــور 
ــال  ــن س ــای ای ــال ناآرامی ه ــه دنب ــد. ب ــاب ش ــددا انتخ مج
ــا را  ــن ناآرامی ه ــران ای ــم ای ــر معظ ــه ای، رهب ــت اهلل خامن آی
ــا را  ــبت داد و بریتانی ــرب نس ــتکباری در غ ــای اس ــه قدرت ه ب

خبیث تریــن ایــن قدرت هــا خوانــد.
ــرژی  ــی ان ــس بین الملل ــزارش آژان ــس از گ ــر ۲011- پ نوامب
اتمــی دربــاره ی برنامــه هســته ای ایــران، بریتانیــا تحریم هایــی 
ــط بانکــی دو کشــور قطــع  ــران اعمــال کــرد و رواب ــه ای را علی
شــد. در ۲۷ نوامبــر مجلــس ایــران بــه اخــراج ســفیر انگلیــس 
ــفارت  ــه س ــان ب ــد معترض ــت داد. دو روز بع ــران رای مثب از ای
بریتانیــا در تهــران یــورش بردنــد و دولــت بریتانیــا نیــز دســتور 

ــرد. ــادر ک ــی را ص ــای ایران ــروج دیپلمات ه خ
14 جــوالی ۲015 - پــس از ســال ها مذاکــرات و اعمــال 
ــاالت  ــا ای ــته ای اش ب ــای هس ــاره برنامه ه ــران درب ــم، ای تحری
متحــده، بریتانیــا، فرانســه، آلمــان، روســیه و چیــن بــه توافــق 

ــید. رس
ایــن توافــق پــس از انتخابــات ژوئــن ۲013 و انتخــاب حســن 
روحانــی بــه عنــوان رییس جمهــور میانــه رو در ویــن بــه انجــام 
رســید. ویلیــام هیــگ، وزیــر امــور خارجــه وقــت بریتانیــا پــس 
ــان  ــرد زم ــالم ک ــران اع ــوری ای ــت جمه ــات ریاس از انتخاب

بازگشــایی ســفارت بریتانیــا در ایــران فــرا رســیده اســت.
آگوســت ۲015 - ســفارت بریتانیــا در تهــران بازگشــایی شــد و 
فیلیــپ هامونــد همــراه هیــات اقتصــادی از ایــران دیــدار کــرد.

انتخابات 88 بدترین دشمنی انگلیس با ایران
از روایــت جانبدارانــه گاردیــن در مــورد دشــمنی هــای حکومت 
ســلطنتی بریتانیــا بــا ملت ایــران کــه بگذریــم، در میــان توطئه 
هــای انگلیــس علیــه کشــورمان، شــاید بتــوان دخالــت لنــدن 
ــمنی  ــن دش ــال ۸۸ را بدتری ــات س ــد از انتخاب ــوالت بع در تح

انگلیــس بــا ایــران توصیــف کــرد.
ــر  ــوی رهب ــه از س ــات ۸۸ ک ــس از انتخاب ــع پ ــان وقای در جری
انقــالب از آن بــا عنــوان »فتنــه« یــاد شــد، ســفارت انگلیــس 
در تهــران کــه از آن بــه عنــوان النــه جاسوســی جدیــد نیــز یاد 
ــی  ــور داخل ــت در ام ــورد دخال ــی در م ــچ تحرک ــد از هی می کنن

ایــران کوتاهــی نکــرد.
ــای بســیاری از  ــاره گوی ــن ب ــات »حســین رســام« در ای اعتراف
ایــن حقایــق اســت. وی در بخشــی از اعترافاتــش گفتــه بــود: 
»بــا توجــه بــه دســتورالعمل دریافتــی از لنــدن، تحــوالت بعد از 
انتخابــات )۸۸( در دســتور کار کارمنــدان محلــی بخش سیاســی 
ــر برخــی  ــا دفات ــن چارچــوب ب ــرار گرفــت. در ای ســفارتخانه ق
ــرار و  ــاط برق ــان ارتب ــژه اصــالح طلب ــه وی ــاالن سیاســی ب فع

ــد.« ــع آوری می ش ــات جم ــاره انتخاب ــات الزم درب اطالع
اطالعــات بدســت آمــده از اســناد منتشــر شــده توســط »ادوارد 
ــات انگلســتان در  اســنودن« نشــان می دهــد ســرویس اطالع
ســال 13۸۸ بــا اســتفاده از حربه هــای اینترنتــی بــرای تشــدید 

ناآرامــی در ایــران تــالش ویــژه و هدفمنــد کــرده اســت.
همچنیــن بنــا بــر گــزارش ســایت »مادربــرد«، اســنادی کــه 
»ادوارد اســنودن« منتشــر کــرده، فــاش می کنــد کــه یکــی از 
واحدهــای ســازمان اطالعــات انگلیــس بــا حــروف اختصــاری 
»GCHQ« موســوم بــه »ســتاد ارتباطــات دولــت انگلیس« 
تــالش کــرده تــا در طــول آشــوب های مربــوط بــه انتخابــات 
ــای  ــن ناآرامی ه ــران و همچنی ــال ۸۸ ای ــت جمهوری س ریاس
ــه از  ــی ک ــورهای عرب ــالمی در کش ــداری اس ــه بی ــوط ب مرب
ســال ۲011 آغــاز شــده بــود، بــر فعــاالن اینترنتــی اثرگــذاری 

ــد. ــته باش داش

دیپلمات یا عامل اطالعاتی
ــپ  ــفر »فیلی ــا س ــال ۲015 ب ــاره شــد در س ــه اش همانطــور ک
ــه تهــران، ســفارت  ــت انگلیــس ب ــر خارجــه وق ــد« وزی هامون
انگلیــس رســما بازگشــایی شــد و »نیــکالس هاپتــون« ابتــدا 
بــه عنــوان کاردار و نهایتــا در هفتــه گذشــته رســما بــه عنــوان 
ســفیر انگلیــس در تهــران معرفــی و مامــور بــه خدمــت شــد.

ــن  ــج و همچنی ــگاه کمبری ــه دانش ــش آموخت ــون دان هاپت
ــال 1۹۸۹  ــوده و از س ــفورد ب ــی آکس ــن آنتون ــکده س دانش
ــان  ــوده اســت. وی در زم ــد وزارت خارجــه انگلیــس ب کارمن
اعــالم ایــن خبــر ابــراز امیــدواری کــرد کــه بتوانــد در مســیر 
افزایــش روابــط ایــران و انگلیــس گام هــای رو بــه جلویــی 
بــردارد. هاپتــون از ســال ۲01۲ تــا ۲013 بــه عنــوان ســفیر 
بریتانیــا در یمــن و از ســال ۲013 تــا ۲015 ســفیر انگلیــس 

ــوده اســت. در قطــر ب
ــه،  ــش، فرانس ــات در مراک ــوان دیپلم ــه عن ــن ب وی همچنی
ــام  ــه مق ــیدن ب ــش از رس ــه پی ــته و البت ــور داش ــا حض و ایتالی
ســفارت در قطــر و یمــن، مدتــی را نیــز در ایــن دو کشــور بــه 

ــت. ــوده اس ــر ب ــات حاض ــوان دیپلم عن

نظر هاپتون در مورد ایران
ــود در  ــت خ ــاز فعالی ــران و آغ ــه ته ــفر ب ــش از س ــون پی هاپت
ــه  ــران گفت ــورد ای ــوز« در م ــا »دوحــه نی ــه ب ــران، در مصاحب ای
اســت: بــه اعتقــاد مــن در ســال هــای آینــده و بــه تبــع توافــق 
هســته ای انجــام شــده میــان تهــران و کشــورهای 1+5، ایران 
ــه  ــای منطق ــت ه ــت سیاس ــتری در مدیری ــش بیش ــد نق بای

داشــته باشــد.
بــه نوشــته دوحــه نیــوز، کاردار جدیــد انگلیــس در ایــران توافق 
هســته ای انجــام شــده میــان ایــران و کشــورهای 1+5 را یــک 

موفقیــت بــزرگ دیپلماتیــک مــی داند.
هاپتــون در مــورد نقــش ایــران در منطقــه نیــز مــی گویــد: ایــن 
ــران نقشــی مســئوالنه و ســازنده را  ــه مهــم اســت کــه ای نکت
ایفــا کــرده و بــه حــل بحــران در عــراق و ســوریه کمــک کنــد؛ 

دولــت انگلیــس از ایــن امــر حمایــت مــی کنــد.
ــه ایــن نکتــه  از مهمتریــن خصوصیــات هاپتــون مــی تــوان ب
اشــاره کــرد کــه وی بــه صنعــت گردشــگری عالقــه خاصــی 
ــه نحــوی کــه دوحــه نیــز وی را عامــل افزایــش تعــداد  دارد ب
گردشــگران انگلیســی در قطــر مــی دانــد و خــود هاپتــون نیــز 
بــه جانشــینش در قطــر توصیــه مــی کنــد کــه همــکاری های 
ــابقات  ــزاری مس ــرای برگ ــری ب ــات قط ــا مقام ــترده ای ب گس

ــال در ایــن کشــور داشــته باشــد. ــی فوتب جــام جهان

سابقه بد
امــا آنچــه در مــورد هاپتــون مهــم اســت ایــن مطلــب اســت 
کــه گفتــه مــی شــود وی مدتــی مامــور ســرویس ام ای ایکس 
)ســرویس امنیــت خارجــی انگلیــس( بــوده و در وزارت خارجــه 

نیــز عهــده دار ســمت هــای امنیتــی بــوده اســت.
وی فــردی کلیــدی در وزارت امــور خارجــه بریتانیــا محســوب 
ــه  ــا ۲013 میــالدی ب مــی شــود. او طــی ســال هــای ۲01۲ ت
ــا ۲015  ــال ۲013 ت ــن و از س ــس در یم ــفیر انگلی ــوان س عن
میــالدی بــه عنــوان ســفیر ایــن کشــور در قطــر ایفــای نقــش 
کــرده اســت. هاپتــون متخصــص حــوزه امنیت ملــی بــوده و در 
حــوزه مناســبات انگلیــس و اروپــا نیــز نقــش اجرایــی فعالــی را 

در دســتگاه سیاســت خارجــی ایــن کشــور ایفــا کــرده اســت.
ــد  ــد بســیاری از دیپلمــات هــای انگلیســی معتق ــون مانن هاپت
ــد در  ــرب را بای ــی در غ ــای امنیت ــران ه ــتگاه بح ــت خاس اس
منطقــه خاورمیانــه جســت و جــو نمــود. وی درســت در زمــان 
ــن داشــت و  ــال در یم ــداری اســالمی، حضــوری فع ــوع بی وق
در زمــان اوج گیــری بحــران ســوریه و تشــکیل گــروه تکفیری 
ــالدی، نقــش  ــی در ســال ۲013 می ـ تروریســتی داعــش، یعن
ــام هــای  ــال پی ــروژه و انتق ــت پ ــدی و حساســی در مدیری کلی
ــای  ــروه ه ــت از گ ــاره حمای ــه درب ــه دوح ــدن ب ــه لن محرمان

ــرد. ــا ک ــه ایف ــری و تروریســتی در منطق تکفی
از ســویی؛ بــا توجــه بــه تمرکــزی کــه ایــن مامــور اطالعاتــیـ  
امنیتــی دیپلمــات نمــا در حــوزه امنیــت ملــی انگلیــس و اروپــا 
ــوزه  ــای وی ح ــص ه ــن تخص ــی تری ــی از اصل ــته، یک داش
ــم  ــر ه ــوی دیگ ــت و از س ــات« اس ــرم« و »تبلیغ ــگ ن »جن
اکنــون و درســت در فاصلــه چنــد مــاه تــا برگــزاری انتخابــات 
ــاز  ــران آغ ــود را در ته ــت خ ــوری، ماموری ــم ریاســت جمه مه

ــرده اســت. ک
ــن و  ــون در قطــر و یم ــوابق هاپت ــه ســوء س ــی اســت ک بدیه
تخصــص وی در حــوزه تبلیغــات و جنــگ نــرم، کمتریــن جایی 
را بــرای اعتمــاد بــه ایــن دیپلمات انگلیســی باقــی نمی گــذارد.

در همیــن رابطــه »عالالدیــن بروجــردی« رئیــس کمیســیون 
امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس، بــا اشــاره بــه ارتقــاء 
ــه  ــت: در مصوب ــار داش ــس، اظه ــران و انگلی ــط ای ــطح رواب س
مجلــس در زمینــه قطــع رابطــه بــا انگلیــس، تبصــره ای وجــود 
داشــت کــه اختیــاری بــه وزارت خارجــه کشــور داده شــد تــا در 
صــورت بهبــود وضعیــت ســطح روابــط را تــا ســفیر ارتقــا دهــد 

ــه نظــر می رســد در ایــن مســیر اقــدام شــده اســت. کــه ب
ــه  ــس ب ــه انگلی ــود ک ــب ب ــد مراق ــردی، بای ــه بروج ــه گفت ب
واســطه ســفیرش دســت از پــا خطــا نکنــد و تنهــا در چارچــوب 
وظایــف سیاســی تعریــف شــده در کنوانســیون ویــن و قوانیــن 

بیــن المللــی اقــدام کنــد.
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تهران  بودن  متعهد  بر  تاکید  با  رئوف«  »طارق 
به برجام اجرای آن را به نفع منافع استراتژیک 
کشورهای ۱+۵ ، ایران و جهان دانست و گفت: 
شورای امنیت باید با نقض احتمالی برجام برخورد 

. کند
در حالیکه مقامات آمریکایی و مقامات آژانس بین 
المللی انرژی اتمی به اجرای کامل برجام از سوی 
طرف  کنند،  می  اذعان  ایران  اسالمی  جمهوری 
آمریکایی به طرق مختلف کارشکنی هایی در اجرای 
آن انجام می دهد که از نتایج این کارشکنی ها 
عدم دسترسی کامل بانک های ایرانی به نظام مالی 

آمریکا و کشورهای اروپایی است.
در این میان همچنین شاهد تهدیداتی از سوی  برخی 
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ 
آمریکا هستیم که صحبت از پاره کردن برجام در 

صورت ورود به کاخ سفید می کنند.
در همین راستا خبرنگار مهر گفتگویی با »طارق 
رئوف« رییس سابق بخش راستی آزمایی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی و مدیر برنامه خلع سالح و 
عدم اشاعه بنیاد تحقیقات صلح بین المللی استکهلم 

)SIPIR( انجام داده که در زیر می خوانید.

|| اجــرای برجــام تــا کنــون چگونــه بوده اســت 
و ارزیابــی شــما از آن چیســت؟

ــا بــه امــروز  تمامــی گــزارش هــای آژانــس بیــن المللــی ت
نتایــج پادمــان هــا را حفــظ کــرده انــد و آژانــس بــه راســتی 
آزمایــی هــای خــود دربــاره عــدم انحــراف مــواد هســته ای 
اعــالم شــده در تاسیســات هــای هســته ای و مــکان هــای 
ــداوم در  ــواد هســته ای بطــور م ــه م ــارج از تاسیســات ک خ
آنجــا مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد)LOF( ادامــه مــی 

دهد.
ارزیابــی هــا دربــاره نبــود مــواد هســته ای و فعالیــت هــای 
هســته ای اعــالم نشــده کمــاکان در جریــان اســت. ایــران 
ــی در  ــکل الحاق ــرای پروت ــال اج ــروط در ح ــور مش ــه ط ب
خصــوص توافقــات پادمانــی منطبــق بــا بنــد b 1۷ پروتــکل 
الحاقــی اســت. آژانــس همچنیــن طبــق پروتــکل الحاقــی 
ــای  ــی ه ــم )بازرس ــی را ه ــای تکمیل ــی ه ــی دسترس برخ
ســریع بعــد از اعــالم( بــه ســایت هــا و برخــی مــکان هــای 

دیگــر در ایــران را داشــته اســت.
ــی و  ــتی آزمای ــرگرم راس ــس س ــام، آژان ــرای برج از روز اج
نظــارت بــر اجــرای آن منطبــق بــر تعهــدات ایــران در برجام 
بــوده اســت. هزینــه هــای بــرآوردی ســاالنه آژانــس بــرای 
ایــن کار ســاالنه ۹.۲ میلیــون یــورو بــرآورد شــده اســت کــه 
ــال ۲016  ــی س ــه اضاف ــع بودج ــل مناب ــا ازمح ــی آنه تمام

تامین شــده اســت.
بیانیــه صــادره شــده توســط رئیــس جمهــور آمریــکا در 14 
ــط  ــه توس ــه ک ــی دارد: همانگون ــالم م ــوالی ۲016 اع ج
ــت،  ــده اس ــد ش ــی تایی ــرژی اتم ــی ان ــن الملل ــس بی آژان
ایــران در ســال گذشــته تعهــدات خــود در خصــوص برجــام 

ــی  ــوم غن ــد اورانی ــران ۹۸ درص ــت. ای ــرده اس ــرا ک را اج
ــوم  ــت و دو س ــرده اس ــل ک ــارج منتق ــه خ ــود را ب ــده خ ش
ســانتریفیوژهای خــود را از کار انداختــه اســت و راکتــور تولید 
ــزارش  ــت. گ ــرده اس ــر ک ــیمان پ ــا س ــود را ب ــم خ پولوتونی
هــای آژانــس تصدیــق مــی کننــد کــه ایــران بــه تعهــدات 

خــود پایبنــد بوده اســت.
گــزارش اخیــر موسســه علــوم و امنیــت بیــن الملــل 
واشــنگتن)ISIS(  ادعــا کــرده اســت کــه امتیــازات محرمانه 
ــران داده  ــه ای ــام ب ــا در برج ــت ه ــوص محدودی ای در خص
ــت«  ــاش ارنس ــط »ج ــا توس ــن ادع ــه ای ــت ک ــده اس ش
ســخنگوی رســانه ای کاخ ســفید رد شــد. همچنیــن »جــان 
کربــی« ســخنگوی وزارت خارجــه آمریــکا هــم ایــن ادعــا را 
ــام  ــران در برج ــدات ای ــوص تعه ــت در خص ــرد و گف رد ک

چیــزی از قلــم نیفتــاده اســت.

||ادامــه رونــد اجــرای برجــام را در آینــده چگونــه 
ــی مــی کنید؟ پیــش بین

ــاد  ــال زی ــه احتم ــکا ب ــس و آمری ــای آژان ــزارش ه ــق گ طب
ــوص  ــات در خص ــام و توافق ــل برج ــرای کام ــه اج ــران ب ای
پادمــان هــای آژانــس و پروتــکل الحاقــی ادامــه خواهــد داد 
ــع  ــه نف ــد ب ــن رون ــه ای ــه ادام ــال واضــح اســت ک ــرا کام زی

ــت. ــران اس ــتراتژیک ای ــی اس ــع مل مناف
و  هســتند  اشــتباه  در  برجــام  مخالفیــن  و  منتقدیــن 
ــام  ــتباه اســت. برج ــام نادرســت و اش ــا برج ــان ب مخالفتش
بــه نفــع ایــران اســت و وظیفــه دولــت ایــران اســت تــا هــر 
کاری کــه مــی توانــد انجــام دهــد تــا وضــع مــردم ایــران 

ــد. ــود یاب بهب

||آیــا نتایــج انتخابــات ریاســت جمهــوری 
آمریــکا تاثیــری بــر ادامــه اجــرای برجــام 

خواهــد داشــت؟
بســیار زود اســت کــه از االن دربــاره تاثیــر نتایــج 

انتخابــات آمریــکا و ایــران بــر روی اجــرای برجــام 
ــه  ــت ک ــخص اس ــح و مش ــال واض ــم. کام ــت کنی صحب
اجــرای کامــل برجــام بــه نفــع منافــع ملــی اســتراتژیک 
کشــورهای 5+1 ، ایــران و جامعــه جهانــی اســت و هــر 
ــی  ــر طرف ــوی ه ــب آن از س ــرای تخری ــالش ب ــه ت گون
ــت  ــح و امنی ــی و صل ــه جهان ــرای جامع ــی ب دارای تبعات

ــود. ــد ب ــه ای خواه منطق
ــازمان  ــت س ــورای امنی ــه ۲۲31 ش ــن قطعنام ــر ای ــالوه ب ع
ملــل بطــور رســمی برجــام را تاییــد کــرده اســت و هــر گونــه 
دخالــت در اجــرای برجــام بایــد بــه عنــوان نقــض قطعنامــه 
۲۲31 تلقــی شــود و شــورای امنیــت بایــد در خصــوص چنین 

اقدامــی وارد عمــل شــود.

ــام  ــکا برج ــدی آمری ــور بع ــس جمه ــر رئی ||اگ
ــه  ــض قطعنام ــی نق ــه نوع ــه ب ــد ک ــض کن را نق
شــورای امنیــت خواهــد بــود، بــا توجــه بــه اینکه 
ــو اســت شــورای امنیــت  ــکا دارای حــق وت آمری
در برابــر نقــض قطعنامــه اش چــه اقدامــی مــی 

ــد؟ ــد بکن توان
ــدرت  ــه ق ــا توســل ب ــکا ب ــدی آمری ــور بع ــس جمه ــر رئی اگ
اجرایــی اش برجــام را نقــض بکنــد ایــن کار نقــض قطعنامــه 
۲۲31 شــورای امنیــت نیــز خواهــد بــود کــه شــورای امنیــت 
ــد در  ــی توان ــادی نم ــکا کار زی ــوی آمری ــق وت ــر ح ــه خاط ب
قبــال ایــن کشــور بکنــد ولــی ایــن نقــض بــه اعتبــار آمریــکا 
بــه عنــوان یــک کشــور و شــریک مســئولیت پذیر لطمــه وارد 
ــه ای  ــد مصوب ــی توان ــم م ــکا ه ــره آمری ــرد. کنگ ــد ک خواه
تصویــب کنــد و اجــرای برجــام توســط رئیــس جمهــور ایــن 
کشــور را محــدود کنــد و یــا حتــی تحریــم هــای جدیــدی را 

علیــه ایــران وضــع کنــد.
ــران  ــه ای ــد ک ــود دارن ــی وج ــن تمهیدات ــام همچنی در برج
ــر  ــر معتب ــام دیگ ــه برج ــد ک ــالم کن ــد اع ــی توان ــم م ه

ــود. ــد ب نخواه

گفتگوی اختصاصی با رئیس سابق راستی آزمایی آژانس:

نقض برجام نقض قطعنامه شورای امنیت خواهد بود/تعهد ایران به برجام
پیمان یزدانی
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 خاورمیـانه  و شمال افریقا
دبیران :     سمیه خمارباقی  
رامین حسین آبادیان
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خاورمیانه و شمال آفریقا

رئیــس مرکــز منطقــه ای و مطالعــات سیاســی اجتماعــی 
دانشــگاه لبنــان بــا اعــالم اینکــه حــج بــرای ســعودی هــا یک 
عامــل نفــوذ اســت بــه تشــریح چرایــی ســکوت جهــان اســالم 

ــر فاجعــه منــا پرداخــت. در براب
رهبــر معظــم انقالب اســالمی روز دوشــنبه در آســتانه ایــام حج 
ــد.  ــه مســلمانان جهــان صــادر کردن پیــام مهمــی را خطــاب ب
در بخشــی از پیــام مقــام معظــم رهبــری آمــده اســت: اکنــون 
قریــب یــک ســال از حــوادث ُمدهــش منــا مــی گــذرد کــه در 
ــر  ــرام، در زی ــاس اح ــد و در لب ــر در روز عی ــزار نف ــد ه آن، چن
آفتــاب و بــا لــب تشــنه، مظلومانــه جــان باختنــد؛ اندکــی پیش 
از آن در مســجدالحرام نیــز جمعــی در حــال عبــادت و در طواف 
ــعودی  ــّکام س ــدند. ح ــیده ش ــون کش ــاک و خ ــه خ ــاز ب و نم
ــه ی  ــه هم ــزی اســت ک ــن چی ــد؛ ای ــه مقّصرن ــر دو حادث در ه
حاضــران و ناظــران و تحلیلگــران فّنــی بــر آن اتّفاقِ نظــر 
ــی  ــوی برخ ــز از س ــه نی ــودن حادث ــدی ب ــان عم ــد؛ و گم دارن

ــد. ــرح ش ــران مط صاحب نظ
ایشــان همچنیــن تصریــح کردنــد: تعلـّـل و کوتاهــی در نجــات 
مجروحــان نیمه جانــی کــه جــان شــیفته و دل مشــتاق آنــان در 
عیــد قربــان بــا زبــان ذاکــر و ترنّــم آیــات الهــی همــراه بــود، 
نیــز قطعــی و مســلّم اســت. مــردان قســیّ القلب و جنایــت کار 
ــته  ــای دربس ــگان، در کانتینره ــا جان باخت ــان را ب ــعودی آن س
ــی  ــا حّت ــک ی ــان و کم ــای درم ــه ج ــاختند و ب ــوس س محب
ــهادت  ــه ش ــا را ب ــان، آنه ــنه ی آن ــان تش ــه لب ــاندن آب ب رس
رســاندند. چنــد هــزار خانــواده از کشــورهای گوناگــون عزیــزان 
ــدند. از  ــدار ش ــان داغ ــای آن ــد و ملّته ــت دادن ــود را از دس خ
ــه پانصــد نفــر در میــان شــهدا  جمهــوری اســالمی نزدیــک ب
ــت و  ــدار اس ــروح و داغ ــان مج ــا همچن ــد. دل خانواده ه بودن

ــن و خشــمگین اســت. ــان غمگی ــت همچن ملّ
بـه همیـن مناسـبت گفتگویـی را با »طـالل عتریسـی« رئیس 
مرکـز منطقـه ای و مطالعـات سیاسـی اجتماعی دانشـگاه لبنان 

انجـام دادیـم کـه مشـروح آن به شـرح زیر اسـت:

|| اهمیــت پیــام رهبــر انقــالب اســالمی در 
خصــوص حــج چیســت؟

اهمیــت ایــن پیــام در ایــن اســت کــه تاکیــدی از ســوی رهبــر 
ایــران بــود مبنــی بــر اینکــه حجــاج و فاجعــه منــا به فراموشــی 
ســپرده نشــوند و همچنیــن تاکید بــر اینکه عربســتان ســعودی 

مســئول مســتقیم وقــوع حادثــه منــا 
ــوع  ــن موض ــر ای ــام ب ــن پی ــت. در ای اس
ــا  ــط ب ــه ای مرتب ــن حادث ــوع چنی کــه وق
ــد  ــت تاکی ــعود اس ــای آل س ــت ه سیاس
شــده اســت. رســانه هــای عربســتان 
ســعودی و وابســته بــه آن، پیام رهبــری را 

ــد. ــه آن نپرداختن ــد و ب ــده گرفتن نادی
ــورهای  ــران در کش ــای ای ــفارتخانه ه س
عربــی و اســالمی بایــد متــن ایــن 
پیــام را توزیــع کننــد و رســانه هــای 
حامــی انقــالب اســالمی و شــبکه هــای 
اجتماعــی بایــد بــر پیــام رهبــری متمرکز 
شــوند تــا محتــوای آن تاثیرگــذاری 

ــد. ــته باش ــتری داش بیش

ــد.  ــی کن ــال م ــر انقــالب اســالمی را دنب ــارات رهب ــا، اظه دنی
مــن گمــان مــی کنــم شــبکه هــای اجتماعــی قــدرت زیــادی 
در نشــر پیــام رهبــری دارنــد و همینطــور شــبکه های ماهــواره 
ای بــا وجــود تعــداد اندکشــان از پتانســیل خوبــی بــرای 

ــی برخــوردار هســتند. ــام های ــن پی گســترش چنی
مهمتریــن نکتــه ای کــه امــروزه کشــورهای غربــی و اســالمی 
بایــد بــه آن توجــه داشــته باشــند ایــن اســت کــه بــر موضــوع 
وهابیــت و دســت داشــتن آن در افــراط گرایــی تمرکــز داشــته 
باشــند امــری کــه پایــه و اســاس گــروه هــای تکفیــری بــوده 

اســت.

ــه  ــه رغــم ظلمــی کــه آل ســعود در قضی || چــرا ب
منــا و کشــته شــدن تعــدادی از زائــران در مســجد 
ــرد  ــم نک ــی ه ــد و عذرخواه ــب ش ــرام مرتک الح
برخــی مقامــات کشــورهای خارجــی بــه ســادگی 

ــتند؟ ــار آن گذش از کن
کشــورهای اســالمی از طرفــی بــه دلیــل بــی توجهــی شــان به 
شــهروندان خــود و از ســوی دیگــر قــرار دادشــتن تحــت تاثیــر 
ــا ســکوت در پیــش گرفتنــد و  عربســتان ، در قبــال فاجعــه من
ــری  ــالمی دیگ ــور اس ــچ کش ــران هی ــز ای ــه ج ــن رو ب از همی

نســبت بــه ســوء مدیریــت ســعودی هــا در جریــان حــج و وقوع 
حادثــه منــا اعتراضــی نکــرد. ایــن اقــدام تاســف برانگیــز اســت 
زیــرا حجــاج بــی گنــاه بهــای ایــن بــی توجهــی را پرداختنــد.

|| عربســتان مدیریــت حــج کــه امــری متعلــق بــه 
همــه امــت اســالمی اســت را موضوعــی سیاســی 
کــرده اســت. بــرای بــرون رفــت از ایــن وضعیــت 

چــه چــاره ای بایــد اندیشــید؟
مشــکل حکومــت هــای جهــان اســالم ایــن اســت کــه هیــچ 
ــعودی از  ــتان س ــلبی عربس ــات س ــه اقدام ــبت ب ــی نس واکنش
خــود نشــان نمــی دهنــد لــذا در چنیــن شــرایطی وقتــی مــی 
بینیــم ســعودی ها حــج را سیاســی مــی کننــد کســی در جهان 
ــراض نمــی  ــی از خــود نشــان نمــی دهــد و اعت اســالم حرکت
کنــد. بــه نظــرم چنیــن موضعگیــری از ســوی جهــان اســالم 

ــد در ســازمان همــکاری اســالمی بررســی شــود. بای
|| آیــا بهتــر نیســت مدیریــت حــج ذیــل ســازمانی 
متشــکل از کشــورهای اســالمی از جملــه ســازمان 

همــکاری اســالمی قــرار گیــرد؟
هــر ســال در موســم حــج، مشــکالت و حــوادث مرگبــاری رخ 
ــالمی  ــورهای اس ــاج کش ــرای حج ــکالتی ب ــد و مش ــی ده م
ــوع  ــز از وق ــرای پرهی ــن ب ــود دارد بنابرای وج
ــان  ــت در جری ــر اس ــکالتی بهت ــن مش چنی
مراســم حــج، ایــن مســئله بــه طور مشــترک 
از ســوی کشــورهای اســالمی اداره شــود. امــا 
عربســتان ســعودی بــا ایــن موضــوع مخالف 
ــد. اداره  ــی کن ــدت آن را رد م ــه ش ــت و ب اس
ــل  ــی از عوام ــتان، یک ــوی عربس ــج از س ح
ــا کشــورهای  نفــوذ ســعودی هــا در روابــط ب
ــکان  ــل ام ــن دلی ــه همی ــت ب ــالمی اس اس
ــه  ــن زمین ــی را در ای ــتان کس ــدارد عربس ن
ــه  ــج در وهل ــه ح ــد. قضی ــود کن ــریک خ ش
نخســت بــرای عربســتان یــک مســئله 
ــت و  ــالم اس ــان اس ــوذ در جه ــی و نف سیاس

ــی نمــی شــود. ــی تلق ــر دین ــک ام ی

طالل عتریسی:

حج برای سعودی ها یک عامل نفوذ است/چرایی سکوت در برابر فاجعه منا
سمیه خمارباقی
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گروههــای مســلح چنــدی قبــل دســت بــه یورشــی زدنــد کــه 
ــدت  ــا گذشــت م ــا ب ــد ام ــب خواندن ــزرگ حل ــه ب آن را حماس
کوتاهــی نه تنهــا پیشــرفتی نداشــتند بلکــه از معرکــه گریختند 

و زمینــه را بــرای پیشــروی ارتــش ســوریه فراهــم ســاختند.
اســتان حلــب در شــمال ســوریه از اهمیت زیــادی در سرنوشــت 
جنــگ در ســوریه برخــوردار اســت. طرفهــای درگیــر در ســوریه 
بــه خوبــی از ایــن موضــوع آگاه هســتند و از ایــن رو، همــه بــا 
تمــام تــوان وارد عمــل شــده انــد. در اهمیت اســتراتژیک شــهر 
حلــب؛ ناظــران امــور بــر ایــن باورنــد کــه حــل بحــران حلــب 

بــه مثابــه حــل بحــران ســوریه اســت.
ــور  ــوریه در مح ــش س ــل ارت ــد روز قب ــاه و چن ــک م ــدود ی ح
جــاده کاســتیلو و جنــوب غــرب حلــب پیشــروی های گســترده 
ای داشــت و موفــق بــه محاصــره کامــل گروههــای مســلح در 

شــرق حلــب شــد.
ــا  ــان آنه ــای مســلح و حامی ــه گروهه ــود ک ــگام ب ــن هن در ای
ــد. گروههــای مســلح در  ــه ای زدن ــه تــالش مذبوحان دســت ب
همیــن زمــان بــا حمایــت خارجی عملیــات موســوم به حماســه 

ــد. ــزرگ حلــب را شــروع کردن ب
ــرده  ــالم ک ــات اع ــن عملی ــدرکاران ای ــت ان ــه دس ــه ک آنگون
ــد.  ــی ش ــق م ــی محق ــه اهداف ــی 10 مرحل ــد ط ــد بای بودن
ــرای  ــب ب ــه ادل ــف از جمل گروههــای مســلح از مناطــق مختل
ــواع  ــا ان ــدند و ب ــع ش ــب جم ــرق حل ــره ش ــتن محاص شکس

ــد. ــترده زدن ــورش گس ــه ی ــت ب ــالحها دس س
ــمار  ــلح، ش ــای مس ــان گروهه ــات حامی ــاق عملی ــع ات در واق
زیــادی از افــراد مســلح را تجهیــز و روانــه جبهــه هــای جنــوب 
حلــب کردنــد. تاکتیکــی کــه تروریســتها در جنــوب حلــب بــه 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــود ب ــی ب ــوج وار متوال ــد حمــالت م کار گرفتن
کــه موجــی از  انغماســیون)در حقیقــت همــان انتحــاری اســت 
ــر بســتن  ــا ایــن  تفــاوت کــه تروریســت انغماســی عــالوه ب ب
ــس از  ــرد و پ ــت می گی ــه دس ــالح ب ــاری، س ــد انفج کمربن
پایــان یافتــن گلوله هایــش، خــود را منفجــر می کنــد( و 

عوامــل انتحــاری و خودروهــای بمبگــذاری شــده بــه راه افتــاد 
کــه مواضــع ارتــش ســوریه و همپیمانــان آنهــا را بــه ویــژه در 
اطــراف دانشــکده هــای امــور تســلیحات و توپخانــه و راموســه 

ــرار داد. ــدف ق ه
در مقابــل ایــن مــوج ســنگین از حمــالت ارتــش ســوریه تغییــر 
ــن  ــه ای ــر بازگشــت ب ــه مواضــع مســتحکم ت تاکتیــک داد و ب
ــع و  ــا در مواض ــرد ت ــذار ک ــق را واگ ــی مناط ــه برخ ــب ک ترتی
خطــوط دفاعــی قــوی مســتقر شــود و جنــگ را دنبــال کنــد. 
در واقــع ایــن تاکتیــک ســبب مــی شــد کــه نیــروی هوایــی و 
توپخانــه قــدرت مانــور داشــته باشــد و اســیر حربــه گروههــای 

مســلح و اتــاق عملیــات آنهــا نشــود.
بــا ایــن تاکتیــک موثــر، زمینــه بــرای فعالیــت نیــروی هوایــی 
ــه فراهــم شــد. گروههــای مســلح  روســیه و ســوریه و توپخان
ــور  ــی مذک ــای نظام ــر دانشــکده ه ــلط ب ــه تس ــق ب ــه موف ک
شــده بــود موفــق شــدند کــه باریکــی ۹00 متــری بگشــایند تــا 

گروههــای یــورش برنــده بتواننــد 
بــا گروههایــی کــه در داخــل 
ــه  ــد ب ــعید بودن ــیخ س ــه ش جبه

ــوند. ــق ش ــم ملح ه
باریکــه ای کــه گروههای مســلح 
ایجــاد کردنــد بــه مثابــه پیــروزی 
ــوب  ــا محس ــرای آنه ــوی ب معن
ــانه ای  ــتفاده رس ــد و اس ــی ش م
زیــادی از آن کردنــد. العربیــه و 
ــای  ــانه ه ــر رس ــره و دیگ الجزی
ــا آب  حامــی گروههــای مســلح ب
ــراوان ایــن موفقیتهــای  ــاب ف و ت
حبــاب گونــه گروههای مســلح را 
ــد. امــا معبــری کــه  پوشــش دادن
گروههــای مســلح ایجــاد کردنــد 
ــرا  ــد زی ــا نیام ــه کار آنه ــاد ب زی
ــنگین  ــش س ــر آت ــدت زی ــه ش ب

ــت. ــرار گرف ــوریه ق ــش س ارت

عــالوه بــر حمــالت هوایــی و توپخانه ای ســنگین ضــد مواضع 
گروههــای مســلح در جنوب حلــب، نیروی زمینــی نیــز آرام آرام 
ابتــکار عمــل را در دســت گرفــت و پــس از تســلط بــر برخــی 
تپــه هــا و مواضــع اســتراتژیک در ام القــرع و مناطــق دیگــر بــه 
دانشــکده هــای نظامــی مشــرف شــد و ســرانجام موفــق شــد 
کــه دانشــکده امــور تســلیحات، توپخانــه و مرکــز هوایــی را بــه 

کنتــرل خــود در آورد.
در واقــع از زمانــی کــه گروههــای مســلح موفــق بــه گشــودن 
ــه  ــی ک ــا زمان ــد ت ــب شــده بودن ــوب حل ــر باریکــی در جن معب
ــد؛  ــه ش ــن روزن ــل ای ــتن کام ــه بس ــق ب ــوریه موف ــش س ارت
ــای  ــوریه و گروهه ــش س ــان ارت ــز می ــگ و گری ــی جن نوع

ــود ــان ب ــلح در جری مس
ــاده  ــا و آم ــان آنه ــلح و حامی ــای مس ــالی گروهه ــن تق آخری
ــاد و ارتــش  ــر نیفت کــردن 100 فــرد مســلح خارجــی هــم موث
ســوریه و همپیمانــان آنهــا، معبــر را بســتند و شــرق حلــب را به 

ــد. محاصــره مجــدد خــود درآوردن
ارتــش ســوریه بــه دنبــال آن بــه پیشــروی بــه ســوی المشــرفه 
ــرهنگ  ــای س ــد. نیروه ــی دهن ــه م ــت ادام ــه حکم و مدرس
ــی  ــا م ــری ایف ــش موث ــات نق ــن عملی ــن در ای ــهیل الحس س
کننــد. ارتــش ســوریه بــا روحیــه ای کــه بــه دســت آورده، بــر 
دامنــه عملیــات خــود افــزوده اســت و بــه پیشــروی ادامــه مــی 

ــد. ده

ــه  ــزرگ ب ــوک ب ــوریه ش ــش س ــتاوردهای ارت دس
ــان آنهــا گــروه هــای مســلح و حامی

آن همــه هیاهــو و ســر و صــدای زیــادی کــه گروههای مســلح 
بــه پــا کــرده بودنــد اینــک فــرو خوابیده اســت.

ــته  ــش از 1300 کش ــزاران بی ــلح ه ــای مس ــتاورد گروهه دس
بــرای ایــن گروههــا بــه ارمغــان آورد کــه در میــان آنهــا بیش از 

40 نفــر مســئول و ســرکرده نظامــی هســتند.
ــای  ــان آن، گروهه ــوریه و همپیمان ــش س ــتاورد ارت ــن دس ای
مســلح و رســانه هــای وابســته و حامیــان آنهــا را به شــوک فرو 
بــرد و همگــی اعــم از خــود گروههــای مســلح و رســانه هــای 

ــد. ــه ایــن شکســت اذعــان کردن ــه آنهــا ب وابســته ب
ــی  ــالم م ــت اع ــبب شکس ــر را مس ــک یکدیگ ــم این ــا ه آنه
کننــد و هــر یــک ســعی مــی کنــد کــه تقصیــر را بــر گــردن 

ــدازد. ــری بیان دیگ
آنچــه اتــاق عملیــات مرکــزی گروههــای مســلح نامیــده مــی 
ــکده  ــح از دانش ــش الفت ــه جی ــته ب ــراد وابس ــرار اف ــود از ف ش
ــیده  ــا کوش ــی از گروهه ــت. برخ ــده اس ــوکه ش ــه ش توپخان

شوک بزرگ به تروریست ها در جبهه  جنوب 
حلب؛ خواب »راتنی« تعبیر نشد

فرزاد فرهادی
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انــد کــه علــت شکســت را بــه آتــش ســنگین ارتــش ســوریه و 
همپیمانــان مرتبــط کننــد و برخــی دیگــر نیــز گــروه موســوم به 
جیــش الحر)ارتــش آزاد ســوریه( را مســبب معرفــی مــی کننــد. 
آنهــا بــر ایــن باورنــد کــه حضــور ارتــش آزاد در جنــگ بــا داعش 
ــب  ــه شــمال شــرقی حل ــس در حوم ــه جرابل ــا در منطق و ُکرده

ــن شکســت اســت. ــت ای عل
ارتــش ســوریه از زمانــی کــه دانشــکده هــا را از دســت داد و بــه 
شــکل تاکتیکــی عقــب نشــینی کــرد، هرگــز دســت از عملیــات 
بــر نداشــت. گروههــای مســلح کــه سرمســت از یــک پیــروزی 
انــدک بودنــد؛ ســودای فتــح کامــل حلــب را در ســر داشــتند امــا 

در حــال حاضــر ورق برگشــته اســت.
نیروهــای ســرهنگ ســهیل الحســن هنگامــی کــه از تپــه القرع 
بــه ســوی دانشــکده امــور تســلیحات حرکــت کردنــد، مصمــم 
ــح  ــا فت ــم ب ــن مه ــد و ای ــاز نگردن ــی ب ــت خال ــه دس ــد ک بودن
دانشــکده عملــی شــد و گروههــای مســلح بــه هــر انــدازه تالش 
کردنــد که ایــن دانشــکده را پــس بگیرنــد کاری از پیــش نبردند.

اهمیت دستاوردهای ارتش سوریه
ــم زد.  ــر ه ــوریه را ب ــمال س ــادالت ش ــوریه مع ــش س -ارت
ــته  ــه گذش ــه در فوری ــی ک ــش بس ــالف آت ــر خ ــع ب در واق
ــد  ــوری ش ــای س ــوی نیروه ــات از س ــام عملی ــع از اتم مان
ــر تــالش هــای  ــار ایــن تحــوالت میدانــی بــود کــه ب ایــن ب
سیاســی تاثیرگــذار بــود. قبــل از دســتاوردهای ارتــش ســوریه، 
بحثهایــی دربــاره توافــق روســیه و آمریــکا دربــاره حلــب شــد 
ــرات ســوریه از  ــکا در مذاک ــده آمری ــی« نماین ــکل راتن و »مای
ــب ســخن گفــت و اینکــه  ــاره حل ــق درب ــودن تواف نزدیــک ب
ــلح در  ــای مس ــه گروهه ــتیلو ک ــاده کاس ــوریه از ج ــش س ارت
ــتفاده  ــانی اس ــاده امدادرس ــوان ج ــه عن ــب از آن ب ــرق حل ش
ــوریه  ــش س ــا ارت ــد. ام ــی کن ــینی م ــب نش ــد عق ــی کنن م

ــم زد. ــر رق ــه ای دیگ ــه گون ــه را ب معادل
-پایــان غوغــا ســاالری و رجــز خوانی عبداهلل المحیســنی دســت 
پــرورده ســعودی هــا کــه ســودای فتــح کامــل حلــب را در ســر 
ــن دســتاورد، گروههــای  ــا ای ــع ب داشــت. ارتــش ســوریه در واق
ــای  ــانه ه ــرد. رس ــرو ب ــکوت ف ــا را در س ــان آنه ــلح و حامی مس
وابســته بــه گروههــای مســلح از جملــه الجزیــره و العربیــه بــه 

ــد. شکســت آنهــا اذعــان کردن
-هالکت دهها نفر از افراد مسلح و فرار شماری دیگر.

ــردن  ــم ک ــلح و مته ــای مس ــان گروهه ــکاف در می ــاد ش -ایج
ــرای آن  ــه ب ــردی ک ــتن از نب ــی برگش ــت خال ــر. دس یکدیگ
هیاهــوی بســیار بــه راه انداختــه بودنــد. گروههــای مســلح دچــار 

ــدند. ــتت ش تش
ــی شــد و  ــده م ــب نامی ــزرگ حل ــر آنچــه حماســه ب ــی ب -پایان
بســته شــدن روزنــه و معبــری کــه گروههــای مســلح بــرای آن 

ــد. تلفــات ســنگینی داده بودن
-خــارج شــدن برگــه ای کــه تروریســتها قصــد بهــره بــرداری از 
آن را داشــتند. در واقــع حامیــان تروریســتها از ایــن خرســند بودند 
ــا همــان انــدک موفقیــت  کــه در جبهــه هــای جنــوب حلــب ب

مــی تواننــد بــه چانــه زنــی سیاســی بپردازنــد.
-روحیــه مضاعــف نیروهــای ارتــش ســوریه و همپیمانــان آنهــا. 
ارتــش ســوریه بــه دنبــال پیــروزی هــای جدیــد و حرکــت بــه 
ســوی شــرق حلــب بــرای خــارج کــردن آن از کنتــرل گروههای 

مســلح بــر مــی آیــد.
ــی  ــت خال ــوریه از فرص ــش س ــتفاده ارت ــر و اس ــک موث -تاکتی
ــرکت  ــلح و ش ــای مس ــب از گروهه ــی حل ــه جنوب ــدن جبه ش
ــب ضــد داعــش و کردهــا.  ــن گروههــا در جبهــه شــمال حل ای
آنــکارا هــم بــدون شــک گمــان نمــی کــرد کــه ارتــش ســوریه 
و همپیمانــان آنهــا در انــدک زمــان ممکــن بتواننــد ضربــه کاری 

ــد. ــه گروههــای مســلح وارد کنن ب

»محمــد امیــن الحطیــط« معتقــد اســت کــه پیــام رهبر 
ــه«  معظــم انقــالب اســالمی در آســتانه حــج »صادقان
ــدات  ــطح تهدی ــا س ــب ب ــوده و متناس ــه« ب و »قاطعان

عربســتان ســعودی صــادر شــده اســت.
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی روز دوشــنبه در آســتانه 
ایــام حــج پیــام مهمــی را خطــاب بــه مســلمانان جهان 

صــادر کردنــد.
 ایشــان در فرازهــای ابتدایــی ایــن پیــام تصریــح کردند: 
ــیاحتی  ــیـ  س ــفر زیارت ــک س ــه ی ــج را ب ــه ح ــان ک آن
فروکاســته و دشــمنی و کینــه ی خــود بــا ملـّـت مؤمــن و 
انقالبــی ایــران را در زیــر عنوان »سیاســی کــردن حج« 
ــد کــه از  ــرد و حقیرن پنهــان ســاخته اند، شــیطانهایی ُخ
بــه خطــر افتــادِن مطامــع شــیطان بــزرگ، آمریــکا، بــه 
ــّد  ــال ص ــه امس ــعودی ک ــّکام س ــد. ح ــود می لرزن خ
ــاج  عــن ســبیل اهلّل و المســجد الحــرام کــرده و راه حّج
غیــور و مؤمــن ایرانــی بــه خانــه ِی محبــوب را بســته اند، 
ــه ی  ــر اریک ــود ب ــای خ ــه بق ــیاهند ک ــی روس گمراهان
ــی و  ــتکبران جهان ــاع از مس ــه را در دف ــدرت ظالمان ق
ــرای  ــالش ب ــکا و ت ــا صهیونیســم و آمری ــی ب هم پیمان
بــرآوردن خواســته ی آنــان میداننــد و در ایــن راه از هیــچ 

خیانتــی روی گــردان نیســتند.
در بخــش دیگــری از پیــام مهــم مقــام معظــم رهبــری 
ــوادث  ــال از ح ــک س ــب ی ــون قری ــت: اکن ــده اس آم
ــر در  ــزار نف ــد ه ــه در آن، چن ــذرد ک ــا میگ ُمدهــش من
ــب  ــا ل ــاب و ب ــر آفت ــرام، در زی ــاس اح ــد و در لب روز عی
ــش از آن  ــی پی ــد؛ اندک ــان باختن ــه ج ــنه، مظلومان تش
ــادت و در  ــال عب ــی در ح ــز جمع ــجدالحرام نی در مس
طــواف و نمــاز بــه خــاک و خون کشــیده شــدند. حــّکام 
ســعودی در هــر دو حادثــه مقّصرنــد؛ ایــن چیــزی اســت 
کــه همــه ی حاضــران و ناظــران و تحلیلگــران فّنــی بــر 
ــه  ــودن حادث ــدی ب ــاِن عم ــد؛ و گم ــر دارن آن اتّفاقِ نظ

ــد. ــرح ش ــران مط ــی صاحب نظ ــوی برخ ــز از س نی
در همیــن ارتبــاط، خبرنــگار مهــر گفتگویــی را بــا 
ــردی  ــائل راهب ــر مس ــط« تحلیگ ــن حطی ــد امی »محم
ــان انجــام داده اســت کــه مشــروح آن از نظــر مــی  لبن

ــذرد: گ

ــالمی در  ــالب اس ــر انق ــام رهب ــت پی || اهمی
ــت؟ ــج چیس ــوص ح خص

آنچــه کــه در پیــام رهبــر انقــالب اســالمی بــه چشــم 
می خــوَرد، ایــن اســت کــه ایشــان بــه صــورت 
ــه رخ داده  ــه ک ــف آنچ ــه توصی ــه ب ــال واقع بینان کام
اســت، پرداختنــد. ایشــان از یــک ســو موضــوع حــج و 
رفتارهــای ناپســند عربســتان ســعودی را مــورد بررســی 
قــرار دادنــد و از ســوی دیگــر، بــر اهمیــت ایــن فریضــه 
ــد؛ فریضــه ای کــه درحــال حاضــر  ــد کردن دینــی تأکی
یــک رژیــم کامــال منحــرف از عقایــد صحیح اســالمی، 

ــت دارد. ــج را در دس ــک ح ــور و مناس اداره ام
ــج  ــام ح ــتانه ای ــالمی در آس ــالب اس ــر انق ــام رهب پی

ــت؛ ــی اس ــأله اصل ــن 3 مس متضم
مســأله اول بــه توصیــف دقیــق وقایــع رخ داده 
ــورت  ــه ص ــه ای ب ــت اهلل خامن ــه آی ــردد ک بازمی گ
ــان  ــام ایش ــد. پی ــه آن پرداختن ــه ب ــال واقع بینان کام
ــرار  ــود ق ــای خ ــئولیت ه ــل مس ــگان را در مقاب هم
ــدس از  ــن مق ــات اماک ــرای نج ــیله ب ــا بدینوس داد ت
ــری  ــیـ  تکفی ــوژی وهاب ــعود و ایدئول ــگ آل س چن

ــد. ــری بکنن فک
ــران  ــالمی ای ــالب اس ــر انق ــام رهب ــأله دوم در پی مس
ایــن اســت کــه ایشــان تصویــری واضــح از جنایتهــای 
ســعودی ارائــه و کشــورهای جهــان اســالم را بــه مقابله 
ــی  ــر کس ــت ب ــن واقعی ــد. ای ــم فراخواندن ــن رژی ــا ای ب
پوشــیده نیســت کــه ســعودیها همــواره جنایــت هــای 
زیــادی علیــه حجــاج مرتکــب شــدند کــه آخریــن آنهــا 
هــم بــه ســال گذشــته بــاز مــی گــردد کــه در صحــرای 

منــا اتفــاق افتــاد.
ــم  ــر معظ ــام رهب ــه پی ــت ک ــن اس ــوم ای ــأله س  مس
ــه  ــوده ک ــی ب ــفی و دین ــد فلس ــک بُع ــالب دارای ی انق
نشــأت گرفتــه از نگــرش ژرف و عمیــق ایشــان اســت. 
ــه  ــک فریض ــداف ی ــود، اه ــد خ ــگاه بلن ــا ن ــان ب ایش
ــه صــورت دقیــق  ــرای مســلمانان جهــان ب ــزرگ را ب ب

ــد. ــخص کردن مش
بــر همیــن اســاس، بــه ضــرس قاطــع مــی تــوان گفت 
ــک  ــه ای ی ــت اهلل خامن ــوی آی ــادره از س ــام ص ــه پی ک
پیــام کامــل و فراگیــر اســت کــه در آن از یــک ســو بــر 
ــر  ــوی دیگ ــده و از س ــد ش ــج تأکی ــه ح ــت فرضی اهمی
ــن عرصــه  رفتارهــای زشــت و ناپســند ســعودیها در ای

نیــز مــورد توجــه واقــع شــده اســت.

|| آنچــه کــه در پیــام رهبــر معظــم انقــالب 
اســالمی دیــده مــی شــود، قاطعیــت در بیان 
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ــی  ــه ارزیاب ــأله را چگون ــن مس ــما ای ــت. ش اس
مــی کنیــد؟

ــالب  ــر انق ــه رهب ــه ک ــم آنچ ــتر گفت ــه پیش ــه ک همانگون
اســالمی در ایــن پیــام آورده انــد، کامــال مبتنــی بــر واقعیاتــی 
اســت کــه بــه وقــوع پیوســته انــد. از آنجایــی کــه اقدامــات 
ســعودیها چــه در عرصــه اداره مناســک حــج و چــه در عرصــه 
تحــوالت منطقــه، اقداماتــی بســیار زشــت و زننــده هســتند، 
شــاهد لحــن قاطــع آیــت اهلل خامنــه ای در پیــام ایشــان بــه 

مناســبت موســم حــج بودیــم.
نکتــه دیگــر در ایــن زمینــه ایــن اســت کــه آیــت اهلل خامنــه 
ای همچــون گذشــته در توصیــف وقایــع رخ داده »صادقانــه« 
ــام  ــه پی ــت ک ــد گف ــاس بای ــن اس ــر همی ــد. ب ــخن گفتن س
ــاض و برخــی  ــر ری ــه صــادر شــد و اگ ایشــان بســیار قاطعان
ــرض  ــوع معت ــن موض ــه ای ــبت ب ــی نس ــران سیاس تحلیلگ
هســتند، بایــد ریشــه پیــام صــادره را در اقدامــات جنایتکارانه و 

ناپســند رژیــم ســعودی جســتجو کننــد.
ــوان  ــی ت ــر انقــالب اســالمی را م ــام رهب ــه پی ــک جمل در ی

ــرد. ــف ک ــه« توصی ــه« و »قاطعان ــی »صادقان پیام

||چــرا بــه رغــم ظلمــی کــه آل ســعود در قضیــه 
منــا و کشــته شــدن تعــدادی از زائــران در 
مســجد الحــرام مرتکــب شــد و عذرخواهــی هم 
ــه  ــی ب ــورهای خارج ــات کش ــی مقام ــرد برخ نک

ــتند؟ ــار آن گذش ــادگی از کن س
ایــن را بدانیــد کــه اگــر عربســتان ســعودی مســئول اصلــی 
وقــوع فاجعــه منــا نبــود، تــا بــه حــال نســبت بــه آنچــه کــه 
ــی  ــدم عذرخواه ــود. ع ــرده ب ــی ک ــت، عذرخواه رخ داده اس
مســئوالن ریــاض بــه دنبــال وقــوع ایــن فاجعــه و پافشــاری 
آنهــا بــر موفقیــت خــود در اداره امــور حــج، خــود بــه تنهایــی 
ــر  حاکــی از آن اســت کــه مســئولیت اصلــی ایــن جنایــت ب

ــت. ــان اس دوش خودش
ــه  ــی ک ــال از جنایت ــک س ــت ی ــس از گذش ــز پ ــون نی  اکن
مرتکــب شــدند، بــا ســر دادن شــعارهای دروغیــن و منافقانــه 

ــد. ــی دارن ــج بازم ــی ح مســلمانان را از ادای فریضــه اله
همــه مــی داننــد کــه عربســتان ســعودی 4 اقــدام را انجــام 
داده کــه تمامــی آنهــا بــر خــالف دیــن مبیــن اســالم بــوده 

اســت؛
اوال؛ »الحــج مطلــوب لمــن إســتطاع إلیــه ســبیال« )حــج بــر 
کســی واجب اســت کــه شــرایط انجــام آن را داشــته باشــد( و 
خداونــد هیچــگاه نفرمــوده اســت کــه »اگــر ســعودیها اجــازه 
دهنــد، حــج واجــب می شــود«. بــر همیــن اســاس ســعودیها 
ــد در  ــک از کشــورها بای ــه مســلمانان کدامی ــن اینک ــا تعیی ب
حــج شــرکت و کدامیــک شــرکت نکننــد، کمــر بــه خصومت 

بــا خداونــد بســته انــد.
دومــا؛ حــج یــک فریضــه دینــی اســت کــه یکــی از اهــداف 
ــا یکدیگــر  آن، ایــن اســت کــه مســلمانان گردهــم آینــد و ب
ــا ایــن  ــاره امــور خــود گفتگــو کننــد. ب هم زبــان شــوند و درب
ــن  ــق ای ــود از تحق ــکنی های خ ــا کارش ــعودیها ب ــود س وج

مهــم جلوگیــری مــی کننــد.
ــه  ــم آوردن زمین ــرای فراه ســوما؛ حــج فریضــه ای اســت ب
جهــت بکارگیــری ظرفیــت جهــان اســالم بــه منظــور مقابله 
ــی اســت کــه ســعودیها از  ــن در حال ــی. ای ــا اســتکبار جهان ب

شــکل گیــری ایــن ظرفیــت جلوگیــری مــی کننــد.
چهــارم؛ ســنگ بنــای فریضــه حــج بــه ایــن دلیــل گذاشــته 
شــده اســت تــا مســلمانان از انجــام آن منتفــع شــده و ســود 
ــچ  ــت هی ــعودیها تح ــه س ــت ک ــی اس ــن در حال ــرد. ای بب

شــرایطی حاضــر نیســتند کــه مســلمانان از منافع و ســودهای 
نهفتــه در حــج بهــره منــد بشــوند؛ آنهــا تنهــا بــه منفعــت و 

مصلحــت مســتکبران جهــان مــی اندیشــند.
ــه حــج را در نقطــه  ــی ک ــن اســاس، ســعودیها زمان ــر همی ب
ــل اســتعمار و اســتکبار مــی بیننــد، در مســیر ادای ایــن  مقاب
فریضــه الهی توســط مســلمانان کارشــکنی و ســنگ انــدازی 
مــی کننــد. درســت بــه همیــن دلیــل اســت کــه فاجعه منــا را 

بــه راه انداختنــد و ایــن جنایــت را مرتکــب شــدند.
در واقــع، بــه همیــن دلیــل اســت کــه در حــال حاضــر اتبــاع 
3 کشــور یعنــی ایــران، ســوریه و یمــن از ادای فریضــه حــج 
محــروم شــده انــد. پیــش از ایــن 3 کشــور نیــز کشــورهایی 
نظیــر لیبــی، فلســطین، عــراق از ادای ایــن فریضــه محــروم 
ــوع کارشــکنی ها برنامه هــای  ــرای ایــن ن ــد. ســعودیها ب بودن

ــد. ــده دارن ــن ش از پیش تعیی
ــام  ــاالی پی ــت ب ــه اهمی ــکات، ب ــن ن ــن ای ــا در نظــر گرفت ب

ــه  ــم ک ــی می بری ــی( پ ــه العال ــد ظل ــه ای )م ــت اهلل خامن آی
بســیار ماهرانــه و بــه صــورت کامــال دقیــق و حســاب شــده 
تمامــی مســلمانان جهــان را در برابــر مسئولیت هایشــان خــود 
ــا  ــالش آنه ــر ت ــی ب ــه مبتن ــئولیت  هایی ک ــد؛ مس ــرار دادن ق
ــارج از  ــدان خ ــک خان ــگ ی ــود از چن ــن خ ــرای نجــات دی ب

ــن هســتند. دی
ــه  ــد ک ــانده ان ــات رس ــه اثب ــت را ب ــن واقعی ــعودیها ای س
ــام و  ــورت ع ــه ص ــن ب ــا و دی ــان آنه ــی می ــچ ارتباط هی
اســالم بــه صــورت خــاص، وجــود نــدارد، چــه برســد بــه 
ــن و  ــی از مقدس تری ــک یک ــئولیت اداره مناس ــه مس اینک
ــر عهــده داشــته  بزرگتریــن فرائــض دینــی مســلمانان را ب

ــند. باش

ــه  ــه جامع ــتیم ک ــأله هس ــن مس ــاهد ای ||ش
جهانــی هیــچ واکنشــی در قبــال اقدامــات 
ــه  ــوط ب ــائل مرب ــه مس ــه در عرص ــعودیها چ س
ــان  ــه، نش ــوالت منطق ــه تح ــه در زمین ــج و چ ح
ــکوت  ــن س ــما از ای ــی ش ــد. ارزیاب ــی ده نم

جهانــی چیســت؟
ــی«  ــه جهان ــه »جامع ــای تأســف بســیار شــدید اســت ک ج
ــن موضــوع را  ــه ای ــه اســت. البت دارای یــک رویکــرد منافقان

نیــز بگویــم کــه اســاس تعبیــر »جامعــه جهانــی« یــک تعبیر 
آمریکایــی اســت. ایــاالت متحده آمریــکا ایــن تعبیــر را ایجاد 
کــرده تــا بــر جنایت هــای خــود در منطقــه و جهــان ســرپوش 
ــورد  ــا م ــن جنایت ه ــه ای ــد ک ــود کن ــه وانم ــاده و اینگون نه
تأییــد آنچــه کــه از آن بــه عنــوان »جامعــه جهانــی« یــاد می 

کنــد، هســتند.
در حــال حاضــر آنچــه کــه از آن بــه عنــوان »جامعــه جهانی« 
یــاد مــی کننــد، درســت در خدمــت اهــداف اســتکبار جهانــی 
ــت  ــز در خدم ــعودی نی ــتان س ــد و عربس ــی کن ــت م فعالی

همیــن اســتکبار جهانــی اســت.
در اینجــا بایــد بــه مســأله خــارج شــدن ناگهانــی نــام 
ــوق  ــض حق ــورهای ناق ــت کش ــعودی از لیس ــتان س عربس
کــودکان نیــز اشــاره کنیــم. عربســتان ســعودی بــا تهدیــد به 
ــه ســازمان ملــل موجــب  ــی خــود ب قطــع کمــک هــای مال
شــد تــا ایــن ســازمان، آن را بــه عنــوان یــک کشــور ناقــض 

ــد. ــداد نکن ــن قلم ــودکان در یم ــوق ک حق
بــر همیــن اســاس، مــا هیــچ اهمیتــی بــرای مواضــع »جامعه 
جهانــی«ـ  چــه همــراه بــا ســکوت باشــد و چــه نباشــدـ  قائل 
نیســتیم؛ زیــرا مواضعــی کــه بــا پــول خریــد و فــروش مــی 

شــوند، هیــچ ارزشــی ندارنــد.

ــق  ــری متعل ــه ام ــج ک ــت ح ــتان مدیری ||عربس
ــی  ــت را موضوع ــالمی اس ــت اس ــه ام ــه هم ب
ــت از  ــرون رف ــرای ب ــت. ب ــرده اس ــی ک سیاس
ــید؟ ــد اندیش ــاره ای بای ــه چ ــت چ ــن وضعی ای

ــت.  ــاده اس ــیار س ــل بس ــن معض ــت از ای ــرون رف ــکار ب راه
ــر،  ــکاری یکدیگ ــا هم ــی بایســت ب کشــورهای اســالمی م
ــرای  ــه مرکــزی متشــکل از مســلمانان جهــان ب یــک کمیت
اداره مناســک حــج تشــکیل دهنــد. تمامــی اماکــن مقــدس 
در مکــه و مدینــه بایــد تحــت نظــارت ایــن کمیتــه اســالمی 

ــزی باشــد. مرک
ــت  ــه دس ــرای همیش ــد ب ــالمی بای ــورهای اس ــع کش در واق
عربســتان ســعودی را از اداره مناســک حج و تســلط بــر اماکن 
مقــدس کوتــاه کننــد. اصــال قابــل تحمــل نیســت خاندانــی 
ــک  ــد، مســئولیت اداره ی ــی کنن ــدام م ــه اســالم اق ــه علی ک

ــند. ــده دار باش ــته عه فریضــه اســالمی را داش
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ــژه  ــه وی ــه ب ــی در منطق ــوالت کنون ــیر تح ِس
ــا  ــت ت ــده اس ــب ش ــوریه موج ــوالت س تح
عربســتان و ترکیــه بیــش از پیــش بــرای تحقق 
اهــداف خــاص خــود بــه همگرایــی بــا یکدیگر 

ــد باشــند. نیازمن
رئیس جمهــور  اردوغــان«  طیــب  »رجــب 
ــران  ــن نشســت س ــیه یازدهمی ــه در حاش ترکی
ــت  ــز ایال ــژو« مرک ــهر »هانگ ــروه ۲0 در ش گ
ــن ســلمان«  ــا »محمــد ب »ژجیانــگ« چیــن ب
جانشــین ولیعهــد و وزیــر دفــاع عربســتان 
ــدار  ــن دی ــرد. ای ــو ک ــدار و گفتگ ــعودی دی س
حضــور  بــدون  و  بســته  درهــای  پشــت 
خبرنــگاران انجــام شــد و بــه مــدت یــک 

ســاعت و 45 دقیقــه بــه طــول انجامیــد.
ــا جانشــین  ــه ب ــوری ترکی ــس جمه ــدار رئی دی
ولیعهــد عربســتان در شــرایط کنونــی و بــا توجه 
بــه ِســیر تحــوالت منطقــه بــه ویــژه تحــوالت 
ســوریه و همچنیــن برخــی مواضــع اخیــر دولت 
آنــکارا، می توانــد از اهمیــت بســیار زیــادی 
ــه در  ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ــد. ب ــوردار باش برخ
جریــان ایــن دیــدار کــه در پشــت درهای بســته 
ــد، دو  ــزار ش ــگاران برگ ــور خبرن ــدون حض و ب
ــوع و  ــه ن ــبت ب ــود نس ــای خ ــرف دغدغه ه ط
ــه  ــه ای دوجانب ماهیــت همــکاری هــای منطق

ــده را مطــرح کــرده باشــند. در آین
ــه و  ــی در ترکی ــای نظام ــوع کودت ــس از وق پ
ــع  ــکارا مواض ــت آن ــات دول ــت آن، مقام شکس
ــاذ  ــوریه اتخ ــران س ــال بح ــی را در قب متفاوت
کردنــد. »بنعلــی ایلدریم« نخســت وزیــر ترکیه 
پــس از کودتــای نظامــی در ایــن کشــور، بارهــا 
تأکیــد کــرد کــه ایــن کشــور قصــد دارد روابــط 
خــود بــا ســوریه و مصــر را نیــز ترمیــم کنــد«. 
از ســوی دیگــر، »مولــود چــاوش اغلــو« وزیــر 
ــکاری  ــار از هم ــن ب ــز چندی ــه نی ــه ترکی خارج
ــه منظــور حــل  ــیه ب ــا روس ــای کشــورش ب ه
بحــران ســوریه خبــر داد. ایــن در حالــی اســت 
ــه  ــر خارج ــترده وزی ــای گس ــی ه ــه رایزن ک
ــی خــود در خصــوص  ــای ایران ــا همت ــه ب ترکی
ــن چهارچــوب قلمــداد  بحــران ســوریه در همی

ــود. ــی ش م
ــه  ــر واضــح اســت کــه عربســتان ســعودی ب پ
عنــوان یکــی از حامیــان سرســخت تروریســت 
هــای تکفیــری در ســوریه کــه ســالهای ســال 
بــر َســر مســأله بــه زیــر کشــیدن بشــار اســد از 
ــاهده  ــس از مش ــت، پ ــرده اس ــار ک ــدرت قم ق
نوعــی تغییــر در مواضــع دولــت آنــکارا در قبــال 
دولــت دمشــق پــس از کودتــای نظامی، بســیار 
نگــران شــده اســت. ســعودیها بیــم آن را دارنــد 
کــه ترکیــه از همکاری هــای خــود بــا ریــاض و 
واشــنگتن باالخــص در بحــران ســوریه دســت 
کشــیده و بــه محور ایــران، حــزب اهلل و روســیه 

نزدیــک شــود.
ــی  ــی م ــه خوب ــعودی ب ــع، عربســتان س در واق
ــی در  ــه یکــی از بازیگــران اصل ــد کــه ترکی دان
ــه  ــوریه و ادام ــران س ــدن بح ــر ش ــی ت طوالن

جنــگ و خونریــزی در ایــن کشــور بــوده و 
کمرنــگ شــدن حضــور ایــن کشــور در ســوریه 
مــی توانــد بــه تضعیــف جبهــه مخالــف دولــت 
بشــار اســد منجــر شــود. از همیــن روی، بعیــد 
بــه نظــر نمــی رســد کــه »محمــد بن ســلمان« 
ــدار  ــان دی ــعودی در جری ــد س ــین ولیعه جانش
ــبت  ــی نس ــراز نگران ــن اب ــان ضم ــا اردوغ ب
ــهـ  مواضعــی  ــر ترکی ــه مواضــع سیاســی اخی ب
ــندـ   ــی رس ــه نظــر م ــری ب ــد ظاه ــه هرچن ک
ــکارا  ــوی آن ــی از س ــه تضمین های ــتار ارائ خواس
ــوری  ــد س ــور ض ــدن در مح ــی مان ــرای باق ب

ــد. ــده باش ش
از ســوی دیگــر، عربســتان ســعودی بــه دلیــل 
دشــمنی دیرینــه بــا جمهــوری اســالمی ایــران 
ــروز  ــال ب ــه دنب ــر و ب ــالهای اخی ــی س ــه ط ک
بحــران ســوریه تشــدید شــده اســت، همــواره 
تمــام تــالش خــود را بــه کار بســته و مــی بنــدد 
ــی«  ــران هراس ــروژه »ای ــوب پ ــا در چهارچ ت
ــژه  ــه وی ــورها ب ــر کش ــی دیگ ــع از نزدیک مان
ــوری  ــه جمه ــذار ب ــم و تأثیرگ ــورهای مه کش
ــاس،  ــن اس ــر همی ــود. ب ــران ش ــالمی ای اس
نزدیکــی بیــش از پیــش ترکیــه بــه ایــران مــی 
ــرای  ــد سرمنشــأ بســیاری از نگرانــی هــا ب توان
ــه  ــی ک ــی های ــاض باشــد؛ نگران مســئوالن ری
ــن  ــد ب ــدار »محم ــراوان در دی ــال ف ــه احتم ب
ــد. ــده ان ــرح ش ــان« مط ــا »اردوغ ــلمان« ب س

عــالوه بــر ایــن، حــدود یــک مــاه و نیــم پیــش 
ــعودی  ــته س ــرال بازنشس ــقی« ژن ــور عش »أن
ــن  ــتراتژیک ای ــات اس ــز تحقیق ــس مرک و رئی
ــا  ــو ب ــه تل آوی ــفر ب ــن س ــور ضم ــن کش ای
ــتی  ــم صهیونیس ــئوالن رژی ــد از مس ــی چن تن
دیــدار و گفتگــو کــرد. ســفر ایــن مقــام 
ــدار  ــه ســرزمین هــای اشــغالی و دی ســعودی ب
وی بــا مســئوالن صهیونیســت و گرفتــن 
ــا حاکــی از آن اســت  ــا آنه ــادگاری ب عکــس ی
کــه ســعودیها بــه دنبــال علنــی کــردن روابــط 
پنهــان و پشــت پــرده خــود بــا رژیــم اســرائیل 

ــتند. هس
ایــن در حالــی اســت کــه روابــط میــان ترکیــه 
ــورش  ــال ی ــه دنب ــه ب ــم صهیونیســتی ک و رژی
ــه کشــتی »مرمــره«  نیروهــای صهیونیســت ب

در ســال ۲010 تیــره و تــار شــده بــود، در حــال 
حاضــر بهبــود یافتــه اســت. بــر همیــن اســاس، 
ــه  ــرد ک ــری ک ــه نتیجــه گی ــوان اینگون ــی ت م
ــک  ــاد ی ــال ایج ــه دنب ــعودی ب ــتان س عربس
ائتــالف جدیــد در منطقــه اســت؛ ائتالفــی 
ــو.  ــکارا و تل آوی ــاض، آن ــث ری ــکل از مثل متش
ــالف و  ــن ائت ــراوان، تشــکیل ای ــال ف ــه احتم ب
یــا مســأله ای شــبیه بــه آن یکــی از محورهــای 
دیــدار محمــد بــن ســلمان بــا رئیــس جمهوری 

ــوده اســت. ــه ب ترکی
عربســتان ســعودی بــرای پیشــبرد اهــداف خود 
در منطقــه بــه ویــژه در یمــن، عــراق و ســوریه 
ــالف  ــک ائت ــکیل ی ــد تش ــدت نیازمن ــه ش ب
ــد آن را از  ــه بتوان ــی ک ــت؛ ائتالف ــد اس قدرتمن
باتــالق یمــن خــارج کــرده و در ســوریه و عراق 
نیــز بــه اهــداف ریــاض جامــه عمــل بپوشــاند. 
درســت بــه همیــن دلیــل اســت کــه مــی تــوان 
اینگونــه اســتنباط کــرد کــه عربســتان ســعودی 
در حــال حاضــر بــه دنبــال بهره بــرداری 
ــو  ــل آوی ــکاراـ  ت ــط آن ــود رواب ــب از بهب مناس

ــت. اس
از ســوی دیگــر، نیروهــای نظامــی ترکیــه 
ــد.  ــور دارن ــراق حض ــل ع ــان در موص همچن
ــدارهای  ــود هش ــا وج ــه ای ب ــان ترکی نظامی
بســیار دولــت مرکــزی بغــداد و همچنیــن 
تهدیــدات نیروهای حشــد الشــعبی همچنــان از 
خــاک عــراق عقــب نشــینی نکــرده انــد. ایــن 
ــای نظامــی  ــی اســت کــه پــس از کودت در حال
ــب  ــر عق ــی ب ــی مبن ــه های ــه زمزم در ترکی
نشــینی ایــن نیروهــا از خــاک عــراق بــه گــوش 
ــدون شــک عربســتان ســعودی از  می رســید. ب
ــراق  ــاک ع ــه ای در خ ــان ترکی ــور نظامی حض
منتفــع مــی شــود، چراکــه ادامــه ایــن حضــور 
ــت  ــز دول ــو تمرک ــک س ــی از ی ــی خارج نظام
مرکــزی بغــداد را تاحــدودی از نبــرد بــا داعــش 
ــه  ــر، ب ــوی دیگ ــازد و از س ــی س ــرف م منح
ســعودیها در پیاده ســازی پــروژه ایجــاد درگیری 
ــد. ــی کن ــک م ــراق کم ــه ای در ع ــای فرق ه

از همیــن روی، کامــال طبیعــی اســت کــه 
عربســتان ســعودی در حــال حاضــر بــر 
ــه ای در  ــان ترکی ــدن نظامی ــی مان ــزوم باق ل

ــای  ــی ه ــته و رایزن ــرار داش ــراق اص ــاک ع خ
دیپلماتیــک فشــرده ای را در ایــن خصــوص بــا 

ــد. ــام ده ــور انج ــن کش ــات ای مقام
ــای  ــه ه ــر دغدغ ــالوه ب ــل، ع ــرف مقاب در ط
رژیــم ســعودی دربــاره بــه خطــر افتــادن منافــع 
ــع  ــه ای در مواض ــر ریش ــورت تغیی ــود در ص خ
ــه و  ــوالت منطق ــال تح ــه در قب ــت ترکی دول
ــز  ــکارا نی ــت آن ــژه ســوریه و عــراق، دول ــه وی ب
ــط  ــده رواب ــه آین ــبت ب ــی را نس ــه های دغدغ
خــود بــا ریــاض و همــکاری هــای منطقــه ای 
دوجانبــه دارد کــه بــه نظــر مــی رســد در دیــدار 
دوجانبــه اردوغــان و محمــد بــن ســلمان مــورد 

ــه اســت. ــرار گرفت ــر ق ــادل نظ بحــث و تب
ــای  ــس از کودت ــه پ ــه ترکی ــت ک ــت اس درس
نظامــی در ایــن کشــور، همــواره از لــزوم اصالح 
ــه  ــت دمشــق ســخن گفت ــا دول ــط خــود ب رواب
ــر  ــانه ای داّل ب ــچ نش ــون هی ــا تاکن ــت، ام اس
ــیدن از  ــت کش ــرای دس ــی آن ب ــم قطع تصمی
حمایــت تروریســم در ســوریه مشــاهده نشــده 
ــای  ــکاری ه ــل، هم ــن دلی ــه همی ــت. ب اس
ــوریه و  ــکارا در مســأله س ــاض و آن ــه ری دوجانب
ــت  ــیدن دول ــر کش ــه زی ــرای ب ــا ب ــالش آنه ت
ــه  ــورد توج ــان م ــور همچن ــن کش ــی ای قانون
ــی  ــه نظــر م ــن، ب ــکارا اســت. بنابرای ــت آن دول
ــد  ــا محم ــدار ب ــان دی ــان در جری ــد اردوغ رس
ــکاری  ــت هم ــای تقوی ــلمان، راهکاره ــن س ب
ــه  ــه منظــور مقابل هــای دو طــرف در ســوریه ب
بــا دولــت بشــار اســد را مــورد بحــث و بررســی 

ــد. ــرار داده باش ق
از ســوی دیگــر، دولــت ترکیــه اخیــرا بــا یورش 
ــارزه  ــه مب ــه بهان ــه شــمال ســوریه ب نظامــی ب
بــا داعــش، جنــگ شــدیدی را علیــه نیروهــای 
دمکراتیــک ُکــرد ســوری بــه راه انداخته اســت. 
پــر واضــح اســت کــه نیروهــای نظامــی ترکیــه 
ــاحل رود  ــا در س ــرکوب ُکرده ــور س ــه منظ ب
ــورهای  ــی کش ــای برخ ــت ه ــه حمای ــرات ب ف
عربــی احتیــاج دارد. بــه همیــن دلیــل، اردوغــان 
ــه  ــرای ضرب ــعودیها ب ــر روی س ــال حاض در ح
وارد کــردن بیــش از پیــش بــه ُکردها در شــمال 
ــن  ــرده و ای ــاز ک ــژه ای ب ــاب وی ــوریه حس س
ــدون شــک  ــه دو طــرف ب مســأله ای اســت ک
دربــاره آن در دیــدار اخیــر خــود در چیــن گفتگو 

ــد. ــرده ان ک
ــه  ــادی ترکی ــع اقتص ــن، مناف ــر ای ــالوه ب ع
ــأله ای  ــتان، مس ــا عربس ــه ب ــط دوجانب از رواب
نیســت کــه دولــت آنــکارا بــه ســادگی از کنــار 
آن عبــور کنــد. ترکیــه همــواره تــالش کــرده و 
مــی کنــد تــا ســرمایه های عربســتان ســعودی 
در بانــک هــای خــود را بــه هــر طریــق ممکــن 
حفــظ کنــد. اهمیــت منافــع و مصالــح اقتصادی 
ناشــی از ارتبــاط بــا عربســتان ســعودی، بــرای 
آنــکارا بــه حــدی اســت کــه بــه نظــر می رســد 
ــلمان در  ــن س ــد ب ــا محم ــدار ب ــان در دی اردوغ
چیــن، تضمیــن هــای الزم در خصــوص عــدم 
خدشــه وارد شــدن بــه همگرایــی آنــکارا و 
ریــاض در تحــوالت منطقــه را بــه وی داده 

ــت. اس
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عربســتان ســعودی بــه منظــور نجــات از 
باتالقــی کــه در یمــن گرفتــار آن شــده، اخیــرا 
طــرح چهــار مــاده ای را ارائــه کــرده اســت کــه 

ــت. ــض اس ــام و تناق ــار از ابه سرش
ســفارت عربســتان ســعودی در واشــنگتن 
اخیــرا طرحــی را بــا محوریــت چهــار بنــد برای 
پایــان تجــاوز 1۸ ماهــه ایــن رژیــم بــه مــردم 
بی دفــاع یمــن ارائــه کــرده اســت. بــر اســاس 
آنچــه کــه تاکنــون در رســانه هــا منتشــر شــده 
اســت، محورهــای اصلــی ایــن طــرح به شــرح 

ذیــل هســتند؛
1- نیروهــای نظامــی از شــهر صنعــا پایتخــت 
ــارج  ــردی خ ــم و راهب ــهرهای مه ــن و ش یم

ــوند. ش
ــای  ــک ه ــنگین و موش ــای س ــالح ه ۲- س
ــومی  ــرف س ــه ط ــدان آن ب ــاراهلل و متح انص

ــود. ــل داده ش تحوی
3- دولـت وحـدت ملـی یمن بایـد بـه امنیت و 
عـدم نقض قوانیـن بین المللـی احترام بگـذارد.

ــوع  ــر ن ــع ه ــی توزی ــدت مل ــت وح 4- دول
ســالحی کــه همســایگان یمــن را تهدیــد مــی 

ــد. ــوع گردان ــد، ممن کن
ارائــه طرحــی بــه منظــور پایــان جنــگ در یمن 
ــم ســعودی در  ــم توســط مســئوالن رژی آن ه
وهلــه اول ایــن پیــام را مخابــره مــی کنــد کــه 
ریــاض از تحقــق اهــداف از پیــش تعیین شــده 
ــی  ــردم ب ــه م ــی ب ــورش نظام ــرای ی ــود ب خ
دفــاع یمــن ناامیــد شــده اســت. بــا ایــن وجود، 
در بندهــای طــرح ارائــه شــده از ســوی ریــاض، 
ابهامــات جــدی وجــود دارد بــه طوریکــه 
ــون  ــیاری پیرام ــتفهام بس ــای اس ــت ه عالم

ــده اســت. ــود آم ــا در ذهــن بوج آنه
عربســتان ســعودی در یکــی از محورهــای 
ــه  ــت ک ــرده اس ــد ک ــرح تأکی ــن ط ــی ای اصل
تمامــی نیروهــای نظامــی بایــد از شــهر صنعــاء 
و دیگــر شــهرهای مهــم و اســتراتژیک یمــن 
خــارج شــوند. ایــن بنــد بــه روشــنی حاکــی از 
آن اســت کــه ســعودیها بــه نوعــی بــه دنبــال 
»امتیازگیــری مجانــی« از ارتــش و کمیتــه 
ــن  ــت ای ــتند. واقعی ــن هس ــی یم ــای مردم ه
ــدن  ــا گنجان ــعودی ب ــتان س ــه عربس اســت ک
ایــن بنــد در طــرح ارائــه شــده خــود قصــد دارد 
ــد؛ ــرار ده ــر دو نشــان را هــدف ق ــک تی ــا ی ب

ــی  ــه نظام ــه در عرص ــه را ک ــه آنچ اول اینک
ــه آن نشــده اســت؛ در  ــتیابی ب ــه دس ــق ب موف

ــازد. ــق س ــک محق ــه دیپلماتی عرص
دوم اینکــه بــه افــکار عمومــی منطقــه و جهان 
اینگونــه القــاء کنــد کــه راه حــل دیپلماتیــک را 

بــر راهــکار نظامــی ترجیــح مــی دهــد.
ــه  ــانه ب ــالت ددمنش ــا حم ــعودی ب ــم س رژی
ــن  ــای یم ــاخت ه ــکونی و زیرس ــق مس مناط
ــه جــز برخــی  ــاه گذشــته ب طــی حــدود 1۸ م
»عــدن«،  اســتان  در  جزئــی  توفیق هــای 
هیــچ موفقیــت چشــمگیری در دیگــر مناطــق 

ــاورده  ــت نی ــه دس ــور ب ــن کش ــتراتژیک ای اس
ــون قصــد دارد  ــن اســاس، اکن ــر همی اســت. ب
تــا بــا وعــده پایــان حمــالت تجاوزکارانــه خود 
ــی  ــای مردم ــه ه ــش و کمیت ــن، ارت ــه یم ب
ــق  ــینی از مناط ــب نش ــه عق ــور را ب ــن کش ای
ــهر  ــود در ش ــیطره خ ــت س ــتراتژیک تح اس

ــد. ــب کن ــهرها ترغی ــر ش ــاء و دیگ صنع
ایـن در حالـی اسـت کـه عربسـتان سـعودی 
تاکنـون بـه هیچیـک از توافق هـای پیشـین 
خـود بـا احـزاب و جریـان هـای سیاسـی یمن 
به ویژه در مسـأله »تبادل اسـراء« عمـل نکرده 
اسـت. بنابرایـن، بسـیار بعیـد بـه نظر می رسـد 
کـه یمنی ها بـار دیگـر در دام نیرنگ سـعودیها 
افتـاده و بـه وعـده آنهـا مبنی بـر توقـف تجاوز 
نظامـی در ازای عقب نشـینی از شـهرهای مهم 

و اسـتراتژیک، اعتمـاد کننـد.
ــن  ــرح همچنی ــن ط ــعودی در ای ــتان س عربس
اعــالم کــرده اســت کــه ســالح هــای ســنگین 
أنصــاراهلل و متحــدان آن بایــد بــه طــرف 
ــر واضــح اســت  ــل داده شــود. پ ســومی تحوی
کــه ســعودیها بــا گنجانــدن ایــن بنــد در طــرح 
ــه یمــن،  ــان تجــاوز نظامــی ب ــرای پای خــود ب
بــه دنبــال خلــع ســالح ارتــش و کمیتــه هــای 
ــن مســأله  ــن کشــور هســتند. همی مردمــی ای
موجــب ایجــاد شــک و تردیــد فــراوان مبنی بر 
نیــت واقعــی آنهــا بــرای توقــف تجــاوز نظامی 
ــورت  ــه ص ــائبه ب ــن ش ــه ای ــود، چراک ــی ش م
جــدی وجــود دارد کــه هــدف اصلــی ریــاض از 
گنجانــدن ایــن بنــد در طــرح ارائــه شــده خــود، 
فراهــم آوردن زمینــه بــرای تســلط بــر مناطــق 

و شــهرهای اســتراتژیک یمــن باشــد.
ــن  ــه در ای ــه دیگــری ک ــن، نکت ــر ای عــالوه ب
بنــد از طــرح ســعودیها بــه چشــم مــی خــورد، 
ســخن گفتــن از تســلیح ارتــش و کمیتــه های 
ــی  ــای خارج ــرف ه ــن توســط ط ــی یم مردم
اســت کــه بــا توجــه بــه اظهارنظرهــای 
ــوان  ــدد گذشــته مقامــات ســعودی مــی ت متع
بــه ایــن نتیجــه رســید کــه آنهــا در ایــن بنــد 
بــه صــورت تلویحــی بــه جمهــوری اســالمی 
ایــران اشــاره مــی کننــد. البتــه متهــم ســاختن 
ــت در یمــن توســط ســعودیها  ــه دخال ــران ب ای

بیشــتر در چهارچــوب همــان اســتراتژی قدیمی 
ــران هراســی«  ــوان »ای ــم تحــت عن ــن رژی ای
تعریــف مــی شــود و چنیــن موضوعــی )دخالت 
ایــران در یمــن و تســلیح کمیتــه هــای مردمی( 
اساســا بــر پایــه توهمــات و ســاخته های 
ذهنــی مقامــات رژیــم ســعودی مبتنــی اســت. 
آنهــا تاکنــون بــرای ایــن ادعــای واهــی خــود 

ــد. حتــی یــک ســند هــم  منتشــر نکــرده ان
ــارم  ــوم و چه ــای س ــر، در بنده ــوی دیگ از س
ــرای توقــف تجــاوز نظامــی  طــرح ســعودیها ب
بــه یمــن آمــده اســت کــه دولــت وحــدت ملی 
در ایــن کشــور مــی بایســت ضمــن جلوگیــری 
ــه قوانیــن بیــن  ــع ســالح، ب و ممانعــت از توزی
المللــی نیــز پایبنــد باشــد. ایــن دو بنــد موجــود 
در طــرح رژیــم ســعودی بســیار کلــی و مبهــم 
عنــوان شــده انــد. رژیــم ســعودی دقیقــا اشــاره 
نکــرده اســت کــه چــه اقداماتــی از دیــدگاه آن 
مــی توانــد نقــض قوانیــن بیــن المللــی تلقــی 
شــود. عــالوه بــر ایــن، در ایــن بنــد بــه صورت 
دقیــق عنــوان نشــده اســت کــه توزیــع ســالح 
در یمــن تاکنــون از ســوی چــه طرفــی صورت 
می گرفتــه اســت کــه اکنــون بایــد از آن 

جلوگیــری شــود.
بــر همیــن اســاس، بــه نظــر مــی رســد کــه در 
ــارم، عربســتان ســعودی  بندهــای ســوم و چه
قصــد دارد ضمــن اتهــام زنــی بــه طــرف هــای 
ــی  ــتقیم توجیه ــورت غیرمس ــه ص ــی، ب یمن
ــه  ــود ب ــیانه خ ــالت وحش ــداوم حم ــرای ت ب
ــن،  ــای یم مناطــق مســکونی و زیرســاخت ه

ــه دهــد. ــی ارائ ــکار عموم ــه اف ب
ــعودیها  ــا س ــد ت ــب ش ــزی موج ــه چی ــا چ ام
ــی  ــاوز نظام ــان تج ــور پای ــه منظ ــی را ب طرح
1۸ ماهــه خــود بــه یمــن ارائــه دهنــد؟ واقعیت 
ــون  ــعودی تاکن ــتان س ــه عربس ــن اســت ک ای
بــه هیچیــک از اهــداف از پیــش تعییــن شــده 
ــک  ــت. از ی ــه اس ــت نیافت ــن دس ــود در یم خ
ســوی، از بازگردانــدن »عبــد ربــه منصــور 
هــادی« رئیــس جمهــوری مســتعفی و فــراری 
ــد و  ــاکام مان ــوری ن ــت جمه ــت ریاس ــه پس ب
ــه آن  ــی وقف ــای ب ــالش ه ــر، ت از ســوی دیگ
بــرای تســلط کامــل بــر »عــدن« بــه منظــور 

ایجــاد دو قطبــی »عــدنـ  صنعــاء« بــا هــدف 
ــا شکســت  ــی، ب ــری از طرفهــای یمن امتیازگی

ــد. ــه ش ــدی مواج ج
اضافــه بــر ایــن، مخالفــت برخــی کشــورها بــا 
ــن و  ــد یم ــعودی ض ــالف س ــارکت در ائت مش
پافشــاری آنهــا بــر ایــن موضــع خــود نیــز نمی 
ــا تــالش ســعودیها بــرای  توانــد بــی ارتبــاط ب
ــه  ــا علی ــی آنه ــاوز نظام ــه تج ــان دادن ب پای
مــردم یمــن باشــد. کشــورهایی نظیر پاکســتان 
و مصــر کــه مشــارکت آنهــا در تجــاوز نظامــی 
علیــه یمــن از اهمیــت ویــژه ای برای ســعودیها 
ــابق  ــع س ــر موض ــان ب ــود، همچن ــوردار ب برخ
خــود اصــرار ورزیــده و قصــد همــراه شــدن بــا 
ــی اســت کــه  ــن در حال ــد. ای ســعودیها را ندارن
ــوان یکــی از نیروهــای  ــه عن ــارات ب ارتــش ام
ــالف متجــاوز  ــده در ائت ــد شــرکت کنن قدرتمن
ســعودی، بــه دلیــل اختالفــات پشــت پــرده بــا 
ریــاض، مشــارکت خــود در ایــن ائتــالف را بــه 

ــق درآورد. ــت تعلی حال
بنابرایــن، ریــاض دریافتــه اســت کــه هرچقــدر 
زمــان بیشــتری از تجــاوز نظامــی علیــه یمــن 
ــگام  ــه در هن ــی ک ــه های ــود، هزین ــپری ش س
پایــان ایــن تجــاوز متحمــل خواهــد شــد 
ــه  ــت خــود ب ــی شــود و در نهای ــز بیشــتر م نی
تنهایــی و بــدون همراهــی و مشــارکت دیگــر 
کشــورهای مهــم و تأثیرگــذار، بایــد ایــن هزینه 
را بپردازنــد و ایــن همــان مســأله ای اســت کــه 
ســعودیها را تــا جایــی نگــران ســاخته کــه بــه 

فکــر ارائــه یــک طــرح دیپلماتیــک بیفتنــد.
عـالوه بـر آنچه کـه ذکر شـد، تشـدید عملیات 
های نظامی ارتـش و نیروهـای مردمی یمن در 
مرزهای سـعودی مانند »نجـران«، »جیزان« و 
»عسـیر« طی هفتـه هـای اخیر خسـارت های 
جانـی فراوانـی را در صفـوف نظامیان سـعودی 
برجـای گذاشـته اسـت. عربسـتان سـعودی به 
خوبـی مـی دانـد کـه ادامـه ایـن رونـد، ناآرامی 
غیرقابـل کنترلـی را بـر مرزهـای آن حاکـم 
سـاخته و زمینـه مهاجرت سـاکنان ایـن مناطق 
را فراهـم مـی آورد. بـه همین دلیـل تالش می 
کند تـا حتی االمـکان آتـش جنگی را کـه خود 

شـعله ور سـاخته اسـت، خامـوش کند.
بــه صــورت  دیگــر، ســعودیها  از ســوی 
آفرینــی  نقــش  ســوریه  در  غیرمســتقیم 
تأثیرگــذاری دارنــد و از تروریســتهای تکفیــری 
ــلیحاتی  ــی و تس ــت مال ــور حمای ــن کش در ای
ــی اســت  ــن در حال ــد و ای ــه عمــل مــی آورن ب
کــه در شــرایط کنونــی ارتــش ســوریه و 
ــق  ــال تحق ــی در ح ــت مردم ــای مقاوم نیروه
ــر  ــتند. ب ــی هس ــی بزرگ ــتاوردهای میدان دس
ــح  ــعودی ترجی ــتان س ــاس، عربس ــن اس همی
ــک  ــا تمس ــریعتر ب ــه س ــا هرچ ــد ت ــی ده م
جســتن بــه ریســمان هــای متعــدد، بــه تجــاوز 
نظامــی خــود در یمــن خاتمــه داده و بــه 
صــورت تمــام وقــت بــر ســوریه متمرکز شــود؛ 
جایــی کــه از حــدود 6 ســال بر َســر ســرنگونی 

ــت. ــرده اس ــار ک ــد، قم ــار اس ــت بش دول

طرح ۴ ماده ای ریاض برای یمن؛ تقالی سعودی برای خروج از باتالق
رامین حسین آبادیان
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دبیــرکل هیئــت علمــاء لبنــان بــا اشــاره بــه اینکــه ســعودی 
هــا در اجــرای رکــن پنجــم اســالم شکســت خوردنــد اعــالم 
ــالم را  ــن اس ــن مبی ــی ارکان دی ــتان تمام ــه عربس ــرد ک ک

سیاســی کــرده اســت.
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی دوشــنبه گذشــته در آســتانه 
ایــام حج پیــام مهمــی را خطــاب بــه مســلمانان جهــان صادر 
کردنــد. در بخشــی از پیــام مقــام معظــم رهبــری آمده اســت: 
اکنــون قریــب یــک ســال از حــوادث ُمدهــش منــا مــی گذرد 
کــه در آن، چنــد هــزار نفــر در روز عیــد و در لبــاس احــرام، در 
زیــر آفتــاب و بــا لــب تشــنه، مظلومانــه جــان باختنــد؛ اندکی 
پیــش از آن در مســجدالحرام نیــز جمعــی در حــال عبــادت و 
در طــواف و نمــاز بــه خــاک و خــون کشــیده شــدند. حــّکام 
ســعودی در هــر دو حادثــه مقّصرنــد؛ ایــن چیــزی اســت کــه 
ــر آن اتفــاق  ــی ب همــه  حاضــران و ناظــران و تحلیلگــران فّن
ــوی  ــز از س ــه نی ــودن حادث ــدی ب ــان عم ــد؛ و گم ــر دارن نظ

برخــی صاحــب  نظــران مطــرح شــد.
ایشــان همچنین تصریــح کردنــد: تعلّــل و کوتاهــی در نجات 
مجروحــان نیمه جانــی کــه جــان شــیفته و دل مشــتاق آنــان 
ــات الهــی همــراه  ــم آی ــان ذاکــر و ترنّ ــا زب ــان ب ــد قرب در عی
ــیّ القلب و  ــردان قس ــت. م ــلّم اس ــی و مس ــز قطع ــود، نی ب
جنایــت کار ســعودی آنــان را بــا جان باختــگان، در کانتینرهای 
دربســته محبــوس ســاختند و بــه جــای درمــان و کمــک یــا 
حّتــی رســاندن آب بــه لبــان تشــنه  آنــان، آنهــا را به شــهادت 
رســاندند. چنــد هــزار خانــواده از کشــورهای گوناگــون عزیزان 
ــدند. از  ــدار ش ــان داغ ــای آن ــد و ملّته ــت دادن ــود را از دس خ
جمهــوری اســالمی نزدیــک بــه پانصــد نفــر در میــان شــهدا 
ــدار اســت و  ــان مجــروح و داغ ــا همچن ــد. دل خانواده ه بودن

ملّــت همچنــان غمگیــن و خشــمگین اســت.
ــا »شــیخ یوســف الغــوش«  در همیــن رابطــه گفتگویــی را ب
دبیــرکل هیئــت علمــاء لبنــان انجــام دادیــم کــه مشــروح آن 

از نظــر مــی گــذرد:

|| اهمیــت پیــام رهبــر انقــالب اســالمی در 
خصــوص حــج چیســت؟

نمونــه چنیــن پیــام هایــی را در ســالروز ارتحــال امــام خمینی 
ــه ای  ــت اهلل خامن ــوی آی ــالمی از س ــالب اس ــذار انق بنیانگ
رهبــر انقــالب اســالمی شــنیده ایــم، ایشــان دوســتدار اعراب 
ــرب و  ــان ع ــه جه ــی را ب ــه های ــت و توصی ــلمین اس و مس
اســالم اعــالم کرده اســت کــه بیانگــر جایــگاه واالی ایشــان 

اســت.
ــج  ــوص ح ــالمی در خص ــالب اس ــر انق ــام رهب ــت پی اهمی
ســال جــاری مبتنــی بــر ایــن اســت کــه عــدم اعــزام حجــاج 
ایرانــی بــه حــج تمتــع در ســال جــاری از لحــاظ شــرعی بــه 

خاطــر حفــظ جــان و مــال و وحــدت دینــی جایــز اســت.

|| چــرا بــه رغــم ظلمــی کــه آل ســعود در قضیــه 
منــا و کشــته شــدن تعــدادی از زائــران در 
مســجد الحــرام مرتکــب شــد و عذرخواهــی هم 
ــه  ــی ب ــورهای خارج ــات کش ــی مقام ــرد برخ نک

ــتند؟ ــار آن گذش ــادگی از کن س
عربســتان ســعودی تنها مســئله حــج را سیاســی نکرده اســت 
بلکــه بــا توجــه بــه اینکــه تفکــر وهابیــت مخالــف شــریعت 
اســالم اســت، ســعودی هــا تمامــی ارکان اســالم را سیاســی 
کــرده انــد و ایــن همــان موضوعــی اســت کــه در کنفرانــس 
گروزنــی پایتخــت چچــن بــه آن اشــاره شــد، کنفرانســی کــه 
ــره اهــل ســنت خــارج  ــا عربســتان ســعودی را از دای صراحت
کــرد و جمهــوری عربــی مصــر به لحــاظ سیاســی و دینــی در 

ایــن کنفرانــس مشــارکت داشــت.
عربســتان ســعودی از نظــر شــرعی حــق نــدارد مســئله حج و 
دیگــر مســائل مربــوط بــه اســالم را سیاســی کنــد زیــرا ایــن 
ــم  ــگاه رژی ــه ضــرر امــت اســالمی اســت و تنهــا جای ــر ب ام
غاصــب اســرائیل را تقویــت و بــه صهیونیســت هــا در اجــرای 
توطئــه هایشــان در منطقــه کمــک خواهــد کــرد. همچنیــن 
ــه جدیــد را احیــا خواهــد کــرد، طرحــی کــه  پــروژه خاورمیان
ــا  ــال ۲006 آن را ب ــگ 33 روزه در س ــان در جن ــت لبن مقاوم

شکســت مواجــه کــرد.

ــق  ــری متعل ــه ام ــج ک ــت ح ــتان مدیری || عربس
ــی  ــت را موضوع ــالمی اس ــت اس ــه ام ــه هم ب
ــت از  ــرون رف ــرای ب ــت. ب ــرده اس ــی ک سیاس
ــید؟ ــد اندیش ــاره ای بای ــه چ ــت چ ــن وضعی ای

ــکاری  ــازمان هم ــه س ــد ب ــج بای ــام ح ــج در ای ــت ح مدیری
اســالمی یــا مســئوالن برگــزاری کنفرانــس گروزنــی 
ســپرده شــود تــا از طریــق راه هــای صحیــح اداره شــود زیــرا 
عربســتان ســعودی در مدیریــت و اجــرای مراســم حــج یعنــی 
رکــن پنجــم از ارکان اســالم شکســت خــورده اســت و مــا هر 
ســال شــاهد فجایــع انســانی در جریــان انجــام مناســک حــج 
ــل  ــه دلی ــی ب ــدی و گاه ــی تعم ــه گاه ــی ک ــتیم حوادث هس
ــئوالن  ــال مس ــئولیتی و اهم ــی مس ــی از ب ــتباهات ناش اش

ــت. ــعودی اس ــتان س ــج در عربس ــزاری ح برگ

|| آیــا بهتــر نیســت مدیریــت حــج ذیــل 
ســازمانی متشــکل از کشــورهای اســالمی از 
جملــه ســازمان همــکاری اســالمی قــرار گیــرد؟

ســکوت در برابــر کشــتار حجــاج بیگنــاه و مومــن در جریــان 
ــن منجــر  ــود و ای مراســم حــج ســال گذشــته تعجــب آور ب
ــعود و  ــم آل س ــه رژی ــه توزان ــای کین ــداوم سیاســت ه ــه ت ب
تفکــر وهابیــت شــد و کینــه و نفــرت و اســتبداد ایــن رژیــم را 
افزایــش داد. حتــی اگــر حجــاج شــیعه بودنــد هیچکــس حق 
ــن  ــرا ای ــد زی ــع کن ــدارد آنهــا را از انجــام مناســک حــج من ن
ــرای انجــام فریضــه حــج وارد  ــی و ب ــه شــکل قانون ــراد ب اف
عربســتان شــدند پــس کســی حــق نــدارد بــه آنهــا توهیــن 
و یــا محدودشــان کنــد زیــرا ایــن افــراد بــا اســرائیل جنگیدند 
ــود از  ــان خ ــال و ج ــا م ــدند و ب ــروز ش ــم پی ــن رژی ــر ای و ب

فلســطین و ســوریه و امــت اســالمی دفــاع مــی کننــد.
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خاورمیانه و شمال آفریقا

»عباس البیاتی« نماینده پارلمان عراق ضمن اعالم زمان 
دقیق آغاز و پایان عملیات آزاد سازی موصل از اشغال 
داعش اعالم کرد که نزدیکی اخیر ایران و ترکیه به نفع 

است. عراق 
عباس البیاتی عضو کمیسیون سیاست خارجی پارلمان 
عراق که به همراه هیئتی به ریاست »سلیم الجبوری« 
بود،  کرده  سفر  تهران  به  این کشور  پارلمان  رئیس 
پیرامون موضوعات روز در منطقه با خبرنگار مهر به 

گفت و گو نشست.
این هیئت عراقی در جریان سفر دو روزه خود به ایران با 
تنی چند از مقامات کشورمان از جمله »علی الریجانی« 
رییس مجلس شورای اسالمی، »محمد جواد ظریف« وزیر 
امور خارجه، »حسن روحانی« رئیس جمهوری، »علی 
اکبر هاشمی رفسنجانی« رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نماینده مقام معظم رهبری و  نظام و »علی شمخانی« 
دبیرشورای عالی امنیت ملی کشورمان دیدار و پیرامون 
همکاری های دو جانبه و راهکارهای مبارزه با تروریسم 

کردند. گفتگو 
متن گفتگوی خبرنگار مهر با عباس البیاتی به شرح زیر است:

ــل از  ــازی موص ــت آزادس ــریح اهمی ــن تش || ضم
لــوث تکفیــری هــا، بفرماییــد عملیــات آزادســازی 
موصــل چــه زمانــی و بــا چــه ترکیبــی از نیروهــای 
ــی و خارجــی آغــاز مــی شــود؟ چــرا برخــی  داخل
ــات  ــن عملی ــعبی در ای ــد الش ــارکت حش ــا مش ب

ــف هســتند؟  مخال
ــم اســت و  ــردی و مه ــک موضــوع راهب ــا ی ــرای م موصــل ب
ــود، آزاد  ــی ش ــوب م ــراق محس ــش در ع ــگاه داع ــن پای آخری
ســازی موصــل دارای اعتبــارات امنیتــی، سیاســی، اجتماعــی و 
اقتصــادی اســت و دولــت عــراق بــرای آزاد ســازی آن طرحــی 
ــی  ــرکت م ــرح ش ــن ط ــرف در ای ــت. 3 ط ــرده اس ــاده ک را آم
کننــد: 1- دولــت عــراق ۲- اقلیــم کردســتان عــراق 3- ائتالف 

مقابلــه بــا داعــش بــه رهبــری آمریــکا.
ــور  ــای مذک ــرف ه ــت و ط ــه اس ــات 3 جانب ــاق عملی ــن ات ای
طــرح عملیــات آزاد ســازی موصــل را مطــرح کــرده انــد. تمامی 
گــروه هــا بایــد در عملیــات موصــل مشــارکت داشــته باشــند و 
مــا نمــی پذیریــم حشــد الشــعبی در آن ســهیم نباشــد. حشــد 
الشــعبی یــک نیــروی ملــی و رســمی عــراق اســت و عشــایر 
ــات  ــرح عملی ــه ط ــد در نتیج ــور دارن ــز در آن حض ــی نی عرب
نظامــی و فرمانــده کل نیروهــای مســلح تعییــن مــی کنــد چــه 
ــد  ــرکت خواه ــات ش ــن عملی ــا در ای ــه و در کج ــی چگون کس

ــرد. ک
کســانی کــه مخالــف حضــور حشــد الشــعبی در عملیــات آزاد 
ســازی موصــل هســتند انگشــت شــمارند و از اهالــی این شــهر 
ــان  ــاکنان موصــل خواه ــه س ــرا ک ــوند چ ــی ش محســوب نم
ــغال  ــه در اش ــی ک ــر روز اضاف ــتند و ه ــش هس ــی از داع رهای
ایــن گــروه تروریســتی قــرار دارنــد بــه معنــای قربانیــان جدیــد 
ــال  ــه دنب ــا ب ــذا م ــت. ل ــیار اس ــای بس ــج ه ــکالت و رن و مش
ــده داعــش در عــراق قبــل از پایــان  ــه پرون پایــان بخشــیدن ب
ســال جــاری میــالدی هســتیم. مــا بــر ایــن بــاور هســتیم کــه 
ــاری  ــال ج ــاه س ــن م ــل در دهمی ــازی موص ــات آزاد س عملی

میــالدی آغــاز و پیــش از پایــان ســال بــه اتمــام خواهد رســید.
|| نقــش ایــران در مبــارزه بــا تروریســم در منطقــه 

و بــه ویــژه عــراق را چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟
جمهــوری اســالمی ایــران نقــش بزرگــی در کمــک بــه عراقی 
ــا  ــش ایف ــا داع ــه ب ــم و مقابل ــا تروریس ــارزه ب ــد مب ــا در رون ه
کــرده اســت و اگــر ایــران و حمایــت هــای ایــن کشــور نبــود، 
وضعیــت عــراق بــه گونــه ای دیگــر مــی بــود و ســقوط مــی 
کــرد. برخــی کشــورهای عربــی در انتظــار ســقوط بغــداد بودنــد 
امــا کمتــر از ۲4 ســاعت مستشــاران ایرانــی و ســالح هــای آنها 

بــه کمــک مــا آمــد.
زمانــی کــه بــه کالشــینکوف نیــاز داشــتیم، مستشــاران ایرانــی 
ــع از  ــتیم مان ــید و توانس ــان رس ــه دادم ــا ب ــای آنه و ســالح ه
ــا و  ــروزی ه ــه پی ــریک هم ــران ش ــویم. ای ــراق ش ــقوط ع س
دســتاوردهایمان در نبــرد بــا داعــش اســت و هــر وجــب خاکــی 
ــهیم  ــران در آن س ــود، ای ــی ش ــش آزاد م ــغال داع ــه از اش ک
ــه  ــران ب ــرا ای ــتیم زی ــران هس ــون ای ــد مدی ــا اب ــا ت ــت. م اس
درخواســت کمــک ملــت عــراق پاســخ داد و طبعــا ایــن اقــدام 
پیــش از کمــک آمریــکا و اروپــا در چارچــوب ائتــالف مقابلــه با 

ــت. ــش صــورت گرف داع
ــات آزاد  ــا حضــور حشــد الشــعبی در عملی ــه ب ــانی ک ــا کس ام
ســازی موصــل مخالفنــد همــان شکســت خــوردگان سیاســی 
انــد کــه اگــر چــه منصــب دارنــد امــا تاثیرگــذار نیســتند، آنهــا 
عامــل ســقوط موصــل بــوده و اکنــون نیــز مانــع از مشــارکت 
حشــد الشــعبی در آزاد ســازی ایــن شــهر هســتند. ســوال مــن 
اینجاســت؛ نیروهــای ایــن افــراد کجــا هســتند؟ چرا موصــل را 
آزاد نمــی کننــد؟ آنهــا در اربیــل، عمــان و ترکیــه نشســته انــد 
و حــرف هایــی را بــر زبــان مــی آورنــد کــه کمکــی بــه اهالــی 

موصــل نمــی کنــد.

|| تغییــر مواضــع سیاســت خارجــی ترکیــه و 
ــه  ــات منطق ــال موضوع ــان در قب ــخص اردوغ ش
ای را چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟ آیــا ایــن تغییــر 

ــت؟ ــی اس واقع
سیاســت خارجــی ترکیــه دچــار تغییــرات مهمــی شــده و حتمــا 

ــرک  ــد ت ــی رس ــر م ــه نظ ــی اســت، ب ــر واقع ــک تغیی ــن ی ای
هــا بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد کــه سیاســت خارجــی شــان 
ــراق  ــوریه، ع ــاره س ــژه درب ــه وی ــدی ب ــری ج ــد بازنگ نیازمن
ــد  ــاش ش ــان ف ــپس برایش ــت س ــه اس ــورهای منطق و کش
کشــورهایی کــه از آنهــا حمایــت مــی کــرد در جریــان کودتــای 
ترکیــه ســکوت اختیــار کردنــد و ایــن در حالــی اســت کــه مــا 
ــالم و دموکراســی و  ــا اع ــا کودت ــود را ب ــت خ ــراق مخالف در ع
ــه دریافــت کــه  ــذا ترکی ــم ل ــد کردی ــت را تایی مشــروعیت دول

ــن موضــع، خــوب اســت. ای
تفاهمــات ترکیــه و ایــران بــه نفــع عــراق اســت و نزدیکــی این 
دو کشــور بــه ثبــات منطقــه منجــر خواهــد شــد و مــا امیدواریم 
ایــن نزدیکــی بــه مشــارکت دادن دیگــران در ایــن رونــد منجر 
ــه  ــارس را ب ــج ف ــم، کشــورهای حاشــیه خلی ــن تفاه شــود. ای
هماهنگــی بــا ایــن ائتــالف ســوق خواهــد داد و ایــن تفاهمات، 

منطقــه را در برابــر قــدرت هــای بــزرگ حفــظ خواهــد کــرد.

|| آینــده بحــران کنونــی در منطقــه را چگونــه مــی 
بینیــد؟

قطعــا حیــات داعــش در منطقــه بــه پایــان خواهــد رســید امــا 
ــی  ــراد باق ــود اف ــده در وج ــون القاع ــروه همچ ــن گ ــر ای تفک
ــد گفــت ایــن اســت کــه داعــش  ــد امــا آنچــه بای خواهــد مان
آینــده ای در ســوریه، عــراق و لیبــی نخواهد داشــت زیــرا اراده و 
خواســت بیــن المللــی، منطقــه و ملــی خواهــان نابــودی داعش 
ــکار داعــش کــه  ــا تفکــر تاریــک، تکفیــری و جنایت اســت و ب
خواهــان تحقیــر و آزار زنــان اســت مخالــف اســت، ایــن تفکــر 

ــدارد. ــه اســالم ن غیــر قابــل قبــول اســت و ارتباطــی ب

ــیدن  ــا در رس ــی ه ــا آمریکای ــما آی ــر ش ــه نظ || ب
بــه هــدف خــود یعنــی تجزیــه منطقــه بــه ویــژه 

ــد؟ ــوده ان ــق ب ــراق موف ع
ــه  ــن کشــور تجزی ــرا اگــر ای ــرد زی ــه را نمــی پذی عــراق تجزی
شــود متعاقــب آن ترکیــه، ســوریه و دیگــر کشــورهای منطقه و 
مصــر و لیبــی نیــز تجزیــه خواهنــد شــد. آمریــکا مــی گویــد از 
وحــدت عــراق حمایــت مــی کنــد همانطــور کــه ایــران و ترکیه 
نیــز حامی ایــن موضــوع هســتند، ما نیــز موافــق وحــدت عراق 
هســتیم و حتــی کردهــا نیــز بــه تجزیــه فکــر نمــی کننــد، آنها 
رویــای تشــکیل کشــور را دارنــد و ایــن حــق آنهــا اســت کــه 
ــا را  ــن روی ــوان ای ــی ت ــا م ــا واقع ــا آی ــند ام ــته باش آرزو داش

محقــق کــرد؟
مــن معتقــدم ایــن امــر نیازمنــد زمــان و تصمیــم بیــن المللی و 
منطقــه ای اســت و یــک تصمیــم عراقــیـ  کــردی محســوب 
نمــی شــود. کشــورهای منطقــه بایــد بــا ایــن موضــوع موافقت 
ــا  ــق هســتند؟ کرده ــه مواف ــا کشــورهای منطق ــا آی ــد، ام کنن
ــوده  ــوردار ب ــراق برخ ــل در ع ــوق کام ــون از آزادی و حق اکن
ــداد  ــریک بغ ــد و ش ــی کنن ــود اداره م ــتان را خ ــم کردس و اقلی

محســوب مــی شــوند.
ــم  ــت و در تصمی ــراق اس ــت ع ــی مل ــزء اساس ــرد ج ــت ک  مل
گیــری هــا نقــش اساســی دارد و رئیــس جمهــور عــراق یــک 
کــرد اســت و بــا رئیــس پارلمــان و نخســت وزیــر عــراق دارای 
تفاهــم اســت. مــن بــر ایــن بــاورم؛ درســت اســت کــه کردهــا 
موضــوع جدایــی را مطــرح مــی کننــد امــا ایــن مســئله بــرای 
ــرای تحــت فشــار گذاشــتن بغــداد در  جدایــی نیســت بلکــه ب

راســتای کســب امتیــاز اســت.

نماینده پارلمان عراق؛

نزدیکی ایران و ترکیه به نفع عراق است/ زمان دقیق آغاز عملیات موصل
محمد قادری
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خاورمیانه و شمال آفریقا

رئیــس اقلیــم کردســتان عــراق اخیــرا بــه 
ــتقالل  ــأله اس ــه مس ــابقه ای ب ــی س ــورت ب ص
ُکردهــا از دولــت مرکــزی بغــداد دامــن زده کــه 
ــردن از  ــی ک ــانه خال ــا ش ــی آن تنه ــدف اصل ه
زیــر بــار مســئولیت بحران هــای سیاســی داخــل 

ــت. ــم اس اقلی
ــی  ــر موج ــار دیگ ــته ب ــای گذش ــه ه ــی هفت ط
ــئوالن  ــط مس ــون توس ــای گوناگ از اظهارنظره
ــتثنای  ــه اس ــه ب ــراق، البت ــتان ع ــم کردس اقلی
ُکردهــای وابســته بــه اتحادیــه میهنــی در 
ــزوم اســتقالل ایــن اقلیــم از دولــت  خصــوص ل
مرکــزی بــه راه افتــاد. در همیــن ارتبــاط، چنــدی 
پیــش بارزانــی در ســخنانی گفتــه بــود: »اقلیــم 
کردســتان راهــی جــز جدایــی و اســتقالل 
نــدارد«. البتــه ایــن بــار اولــی نیســت کــه 
ــم  ــتقالل اقلی ــل اس ــر طب ــی ب ــعود بارزان مس
کردســتان از دولــت مرکــزی عــراق مــی کوبــد؛ 
طرحــی کــه بــدون شــک مقدمــه تجزیــه عراق 
ــّنی( را  ــیعی و س ــردی، ش ــش )ک ــه بخ ــه س ب

ــی آورد. ــم م فراه
ــعود  ــه »مس ــم ک ــاهد آن بودی ــز  ش ــتر نی پیش
ــراق در  ــتان ع ــم کردس ــس اقلی ــی« رئی بارزان
ادامــه سیاســت های گذشــته خــود، بــر ضــرورت 
ــم  ــتقالل اقلی ــرای اس ــی ب ــزاری همه پرس برگ
ــه  ــه ب ــی ک ــت. وی در پیام ــرده اس ــد ک تاکی
مناســبت تبریــک عیــد ســعید فطــر صــادر شــد، 
تصریــح کــرده بــود: »از تمامــی احــزاب و جریان 
ــم  ــی خواه ــتان م ــم کردس ــی اقلی ــای سیاس ه
ــت  ــرای صحب ــر ب ــد فط ــالت عی ــس از تعطی پ
دربــاره برگــزاری همــه پرســی و چگونگــی 
ــزار  ــت برگ ــداد نشس ــل و بغ ــان اربی ــط می رواب

ــد«. کنن
بارزانــی همچنیــن در تاریــخ ۲3 ژوئــن خواســتار 
برگــزاری همــه پرســی دربــاره اســتقالل اقلیــم 
ــش  ــاه پی ــد م ــود. چن ــراق شــده ب ــتان ع کردس
نیــز »نیچــروان بارزانــی« نخســت وزیــر اقلیــم 
ــزوم  ــه مســأله ل کردســتان ضمــن دامــن زدن ب
اســتقالل ایــن اقلیــم، بــر لــزوم برگــزاری 
همه پرســی در ایــن خصــوص تأکیــد کــرده 
بــود. تأکیــدات مکــرر »مســعود بارزانــی« و 
ــر مســأله اســتقالل  ــا وی ب ُکردهــای همســو ب
ــرد  ــی صــورت مــی گی ــم کردســتان در حال اقلی
ــه  ــد ک ــی دانن ــی م ــه خوب ــود، ب ــا خ ــه آنه ک
تحقــق چنیــن مســأله ای هماهنگونــه کــه گفته 
ــراق  ــه در ع ــد تجزی ــاز فراین ــه آغ ــه مثاب ــد ب ش

ــت. اس
ــه ُکردهــای  امــا اوج اظهارنظرهــای جدایی طلبان
ــوان در  ــی« را مــی ت ــا »مســعود بارزان همســو ب
ســخنان اخیــر »امیــد صبــاح« ســخنگوی اقلیم 
کردســتان جســتجو کــرد. وی در ســخنانی 
ــر  ــای پیشــمگره ب ــلط نیروه ــه تس ــاره ب ــا اش ب
مناطقــی از اســتان نینــوا، صراحتــا اظهار داشــت: 
»نیروهــای پیشــمرگه قصــد خــروج از مناطــق 
تحــت تســلط خــود و تحویــل آن بــه نیروهــای 
امنیتــی عــراق را ندارنــد«. ایــن مســئول ُکــردی 
همچنیــن تصریــح کــرد: »نیروهــای پیشــمرگه 

ــین  ــق ُکردنش ــی مناط ــازی برخ ــرای آزادس ب
ــود را  ــالش خ ــز ت ــل نی ــراف موص ــع در اط واق

ــرد«. ــد ک ــاز خواهن آغ
اظهــارات ســخنگوی اقلیــم کردســتان عــراق 
پــس از آن مطــرح شــد کــه »حیــدر العبــادی« 
ــدم  ــتار ع ــتر خواس ــراق پیش ــر ع ــت وزی نخس
پیشــروی نیروهــای پیشــمرگه بــه ســمت 
شــهر »موصــل« واقــع در اســتان نینــوا شــده 
بــود. سرکشــی مقامــات اقلیــم از اجــرای 
از ســوی فرماندهــی کل  دســتور صــادره 
ــود  ــودی خ ــه خ ــور ب ــلح کش ــای مس نیروه
ــته  ــای وابس ــه کرده ــالش مجدان ــی از ت حاک
بــه بارزانــی بــرای تحقــق اســتقالل از دولــت 

ــت. ــداد اس ــزی بغ مرک
ــد  ــی« فرزن ــرور بارزان ــاط، »مس ــن ارتب در همی
ــت  ــون ریاس ــم اکن ــه ه ــی« ک ــعود بارزان »مس
ــی« در  ــورای امنیت ــوان »ش ــت عن ــورایی تح ش
ــرا در  ــت، اخی ــده دار اس ــتان را عه ــم کردس اقلی
ــنگتن  ــی »واش ــه آمریکای ــا روزنام ــی ب گفتگوی
ــهروند  ــا ش ــت: »م ــرده اس ــالم ک ــت« اع پس
عراقــی محســوب نمــی شــویم و هیــچ اعتمادی 
میــان مــا و دولــت بغــداد وجــود نــدارد، بنابرایــن 

ــی اســت«. ــا جدای ــرای م ــل ب ــا راه ح تنه
بــا وجــود موضــع واضــح و شــفاف دولــت 
ــم  ــتقالل اقلی ــوص اس ــداد در خص ــزی بغ مرک
کردســتان عــراق، کشــورهایی در منطقــه و 
جهــان از ایــن طــرح حمایــت مــی کننــد کــه از 
ــه عربســتان ســعودی و  ــوان ب ــه آنهــا می ت جمل
ایــاالت متحــده آمریــکا اشــاره کــرد. عــالوه بــر 
ــه عــراق،  ــی کــه تجزی ــن دو کشــور، از آنجای ای
ــتی در  ــم صهیونیس ــع رژی ــده مناف ــن کنن تأمی
منطقــه نیــز هســت، ایــن رژیــم هــم از آن 

ــد. ــی کن ــت م حمای
»جــو بایــدن« معــاون کنونــی رئیــس جمهوری 
ــار در  ــن ب ــرای اولی ــکا کســی اســت کــه ب آمری
ســال ۲006 از طــرح شــوم تجزیــه عــراق و 
ــه ســه بخــش »شــیعی، ُکــردی و  تقســیم آن ب
ــود. در همیــن  ــه میــان آورده ب ُســّنی« ســخن ب
ــی  ــان در گزارش ــفیر لبن ــه الس ــاط، روزنام ارتب
ــال  ــال ۲014 س ــر س ــد: »اگ ــه می نویس اینگون
اشــغالگری داعــش در عــراق و ســال ۲015 
ســال دخالــت منطقــه ای ترکیــه در ایــن کشــور 
ــاره  ــدن درب ــو بای ــرح ج ــال ۲016 ط ــد، س باش
عــراق دوبــاره مطــرح خواهــد شــد«. بــر همیــن 

اســاس، عــالوه بــر رژیــم صهیونیســتی، ایــاالت 
ــی  ــان اصل ــی از حامی ــز یک ــکا نی ــده آمری متح
اســتقالل اقلیــم کردســتان عــراق از دولــت 

ــت. ــداد اس ــزی بغ مرک
ــعود  ــا »مس ــده ت ــبب ش ــزی س ــه چی ــا چ ام
ــه طــرح  ــا وی ب ــی« و ُکردهــای همســو ب بارزان
ــت  ــتان از دول ــم کردس ــتقالل اقلی ــه اس دیرین
مرکــزی بغــداد در شــرایط کنونــی بیــش از 
ــه  ــن اســت ک ــت ای ــد؟ واقعی ــن بزنن ــش دام پی
ــم  ــتقالل اقلی ــأله اس ــرح مس ــه ط ــن زدن ب دام
ــی  ــت در زمان ــداد درس ــت بغ ــتان از دول کردس
اتفــاق مــی افتــد کــه اقلیــم کردســتان بــا یــک 
بحــران سیاســی داخلــی کــه اخیــرا پیچیــده نیــز 
شــده اســت، دســت و پنجــه نــرم مــی کنــد. این 
بحــران از آنجــا آغــاز شــد کــه اتحادیــه میهنــی 
ــی« و  ــالل طالبان ــت »ج ــه ریاس ــتان ب کردس
ــتار کاهــش  ــر« خواس ــش »تغیی ــن جنب همچنی
اختیــارات ریاســت اقلیــم کردســتان عــراق 

ــدند. ش
ــه  ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ــاس، ب ــن اس ــر همی ب
»مســعود بارزانــی« در شــرایط کنونــی بــا هــدف 
شــانه خالــی کــردن از زیــر بــار مســئولیت 
رســیدگی بــه مطالبــات احــزاب و جریــان هــای 
ــت  ــی از دول ــأله جدای ــه مس ــراق، ب ــردی ع ُک
ــب  ــن ترتی ــا بدی ــد، ت ــی زن ــن م ــزی دام مرک
مطالبــات احــزاب ُکــردی مبنــی بــر لــزوم 
کاهــش اختیــارات وی شــامل مــرور زمــان شــده 

ــود. ــپرده ش ــی س ــه فراموش ــت ب و در نهای
عــالوه بــر ایــن، وی بــه بهانــه اینکــه 
ــت مرکــزی  اســتقالل اقلیــم کردســتان از دول
ــاکن  ــای س ــی ُکرده ــات اصل ــی از مطالب یک
ایــن اقلیــم محســوب مــی شــود، تــالش مــی 
کنــد بــا طــرح مســأله جدایــی زمینــه انتخــاب 
ــم را  ــت اقلی ــوان ریاس ــه عن ــود ب ــدد خ مج
ــه  ــا اینگون ــت ت ــالش اس ــم آورد. او در ت فراه
وانمــود کنــد کــه حامــی ملــت کردســتان بوده 
ــد.  ــی کن ــینی نم ــب نش ــا عق ــوق آنه و از حق
ــای  ــی ُکرده ــه برخ ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــای  ــه ُکرده ــتان از جمل ــم کردس ــاکن اقلی س
ــه  ــچ وج ــه هی ــی ب ــالل طالبان ــا ج ــو ب همس
ــن  ــه ای ــتند، چراک ــی نیس ــان جدایی طلب خواه
مســأله را گامــی در جهــت تجزیــه عــراق 

ــد. ــی کنن ــی م ارزیاب
ــه  ــا روان ــی« ب ــعود بارزان ــر، »مس ــوی دیگ از س

ــا  ــارزه ب ــه مب ــمرگه ب ــای پیش ــاختن نیروه س
ــه ویــژه در اطــراف  داعــش در برخــی مناطــق ب
بــا  موصــل و آن هــم بــدون هماهنگــی 
فرماندهــی کل نیروهــای مســلح عــراق، تــالش 
ــت  ــا از جنای ــا خــود را ناجــی ُکرده ــد ت ــی کن م
ــری نشــان دهــد  هــای تروریســتی هــای تکفی
ــرای خــود نوعــی دســتاورد  ــن ترتیــب ب ــا بدی ت
ــن  ــه ممک ــتاوردی ک ــد؛ دس ــب کن ــی کس داخل
ــر  ــم مؤث ــر اقلی ــت وی ب ــد ریاس ــت در تمدی اس

ــد. باش
امــا در ایــن میــان، آنچــه کــه موضع »مســعود 
بارزانــی« در مســأله جدایــی از دولــت بغــداد را 
ــه  ــان »اتحادی ــه می ــرده، توافقنام ــف ک تضعی
میهنــی کردســتان« و جنبــش »تغییــر« اســت. 
در ایــن توافقنامــه مشــترک قیــد شــده کــه دو 
طــرف بایــد در زمینــه اتخــاذ مواضــع سیاســی 
ــن  ــر همی ــند. ب ــگ باش ــر هماهن ــا یکدیگ ب
ــزوم  ــوص ل ــی در خص ــع بارزان ــاس موض اس
ــین  ــق ُکردنش ــی در مناط ــزاری همه پرس برگ
ــاره اســتقالل اقلیــم کردســتان بــه شــدت  درب
ــه  ــه ک ــه همانگون ــده اســت، چراک ــف ش ضعی
ــا  ــتان ب ــی کردس ــه میهن ــد اتحادی ــه ش گفت
اســتقالل و جدایــی طلبــی بــه شــدت مخالــف 

ــت. اس
ــه شــد  ــه گفت ــق آنچــه ک ــن، طب ــر ای عــالوه ب
مســعود بارزانــی در مســیر اســتقالل اقلیــم 
ــت  ــداد از حمای ــزی بغ ــت مرک ــتان از دول کردس
هــای مختلــف ایــاالت متحــده آمریکا برخــوردار 
اســت. بــر همیــن اســاس بــه نظــر نمــی رســد 
کــه وی بــدون هماهنگــی بــا مقامــات آمریکایی 
و دریافــت چــراغ ســبز از ســوی آنهــا اقــدام بــه 
ــه مســأله جدایــی طلبــی از دولــت  دامــن زدن ب
بغــداد کــرده باشــد. بــدون تردیــد بــدون حمایت 
ایــاالت متحــده آمریــکا طــرح اســتقالل اقلیــم 
ــژه  ــه وی ــد، ب ــد ش ــق نخواه ــتان محق کردس
ــه جــز واشــنگتن و برخــی  ــن طــرح ب اینکــه ای
ــر عربســتان و قطــر، از  کشــورهای منطقــه نظی
حمایــت دیگــر کشــورهاـ  حداقــل بــه صــورت 

ــوردار نیســت. ــدیـ  برخ ج
ــه  ــد ک ــی رس ــر نم ــه نظ ــورت ب ــر ص در ه
تــالش و تقــالی »مســعود بارزانــی« ریاســت 
ــن  ــی ای ــرای جدای ــراق ب ــتان ع ــم کردس اقلی
اقلیــم از دولــت مرکــزی بغــداد بــه هــر 
ــی  ــدـ  از خوش خدمت ــه باش ــی ک ــل و نیت دلی
ــخگویی  ــرار از پاس ــا ف ــه ت ــکا گرفت ــه آمری ب
ــه  ــه نتیج ــیـ  ب ــای داخل ــال بحران ه در قب
ــر  ــا او منج ــو ب ــای همس ــواه وی و ُکرده دلخ
ــف مــردم  شــود. در حــال حاضــر اقشــار مختل
ــرد  ــه نب ــر ب ــه کم ــه صــورت یکپارچ ــراق ب ع
بــا تروریســت هــای تکفیــری داعــش در نقــاط 
ــه  ــی توج ــته و تمام ــور بس ــن کش ــف ای مختل
ــت.  ــت تکفیریهاس ــه شکس ــوف ب ــا معط آنه
ــن وحــدت  جــای هیــچ شــکی نیســت کــه ای
ــت  ــزی اس ــان چی ــت هم ــی، درس ــال زدن مث
کــه بارزانــی و حامیــان منطقــه ای و بیــن 
ــا  ــدف آنه ــاخته و ه ــران س ــی وی را نگ المل
ــل  ــه رؤیایــی غیرقاب ــه عــراق را ب ــرای تجزی ب

ــت. ــرده اس ــل ک ــق تبدی تحق

اصرار بارزانی بر استقالل ُکردها؛ تالش برای فرار از بحرانهای داخلی
رامین حسین آبادیان
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خاورمیانه و شمال آفریقا

منطقــه خاورمیانــه ایــن روزهــا بــا حــوادث و بحرانهــای 
ــان  ــن می ــا در ای ــد ام ــی کن ــرم م ــی دســت و پنجــه ن مختلف
روســتایی در بحریــن وجــود دارد کــه داســتان غریــب و پــر رمز 

دارد. رازی  و 
ــا  ــن روزه ــه ای ــت ک ــن اس ــق بحری ــی از مناط ــدراز« یک »ال
ــی  ــی عدالت ــر ب ــتادگی در براب ــون ایس ــن و کان ــه تحص عرص
هاســت. الــدراز یکــی از بزرگتریــن روســتاهای بحریــن اســت 
ــتایی  ــاکن هســتند. روس ــر س ــزار نف ــش از 15 ه ــه در آن بی ک
ریشــه دار کــه  براســاس برخــی منابــع تاریخــی، بنــای آن بــه 
قــرن شــانزدهم میــالدی و بــر اســاس برخــی منابــع دیگــر بــه 

ــردد. ــی گ ــاز م ــارده ب ــرن چه ــل ق اوی
ــا و در  ــمال آن دری ــع و در ش ــتای البدی ــدراز، روس ــرب ال در غ
جنــوب آن روســتای بنــی جمــره و در شــرق آن روســتای باربــار 
ــی  ــد دریای ــاورزی و صی ــه کش ــدراز ب ــاکنان ال ــرار دارد. س ق
ــه شــرکت نفــت  ــس از اکتشــاف نفــت برخــی ب مشــهورند. پ
بابکــو پیوســتند. ســاکنان روســتای دراز در رشــته هــای علــوم 
انســانی و پزشــکی و مهندســی و دیگــر علــوم از مدتهــا مطــرح 
ــن  ــوم در بحری ــن عل ــن روســتا در ای ــرادی از ای ــد و اف ــوده ان ب

ســرآمد شــدند.
ــن  ــاده تری ــه از س ــن منطق ــاکنان ای ــته س ــن گذش از ۲1 ژوئ
ــرده اســت،  ــی وضــع ک ــن الملل ــه منشــور بی ــود ک ــوق خ حق
محــروم هســتند. ســاکنان ایــن منطقــه ازحقوقــی کــه در قانون 
اساســی خــود رژیــم بحریــن مبنــی بــر آزادی تجمــع و ارتبــاط 
ــزل  ــر من ــزی در براب ــالمت آمی ــع مس ــد. تجم ــت، محرومن اس
ــیخ عیســی  ــت اهلل ش ــن آی ــی بحری ــع دین ــن مرج ــی تری عال

قاســم برپاســت کــه ســرکوب مــی شــود.
بهانــه هــای واهــی رژیــم بحرین بــرای فعــاالن حقوق بشــری 
و حقوقدانــان قابــل توجیــه نیســت. رژیــم شــعائر دینــی، برپایی 
نمــاز جمعــه، تجمــع مســالمت آمیــز، حمــل و نقــل، دسترســی 
ــه اینترنــت را ممنــوع کــرده و ممنوعیتهایــی بــرای رهبــران  ب

دینــی اعمــال کــرده اســت.
رژیــم در راســتای اقدامــات کینــه جویانــه خــود بــه ایــن اکتفــا 
نکــرده اســت و بــه بازداشــت و احضارهای گســترده دســت زده 
اســت کــه از نــگاه فعــاالن اقدامــی قهــری محســوب می شــود 
زیــرا خواســته هــای مشــروع مــردم بحریــن را زیــر پــا گذاشــته 

اســت.
ایــن محاصــره ای کــه بــر منطقــه الــدراز حاکــم شــده اســت 
ــی؛ در  ــی و خاک ــی و فرع ــای اصل ــه گذرگاهه ــتن هم و بس
واقــع زیــر پاگذاشــتن قوانیــن و اصــول و ارزشهاســت. زندگــی 
ــه شــده  ــرار گرفت ــدراز هــدف ق ــه ال اجتماعــی ســاکنان منطق
اســت زیــرا دیدارهــای خویشــاوندی و صلــه رحــم قطــع شــده 

ــت. اس
بــر اســاس قانــون ظالمانــه آل خلیفــه افرادی کــه فاقــد مدرک 
و مجــوز مربــوط بــه بومــی بــودن منطقــه الــدراز باشــند، نمــی 
ــه خویشــاوندان  ــد و از آنجــا ک ــدراز برون ــه ال ــه منطق ــد ب توانن
ــد  ــی کنن ــی م ــر زندگ ــه در مناطــق دیگ ــن منطق ــاکنان ای س
طبعــا مجــوز ســکونت نمــی تواننــد داشــته باشــند و در نتیجــه 
نمــی تواننــد کــه نزدیــکان و خویشــان خــود را ببیننــد. افــرادی 
کــه بخواهنــد وارد الــدراز شــوند بایــد مدتهــا در صــف بماننــد 
و در ایــن میــان کــودکان و شــیرخواره هــا در داخــل خــودرو و 

گرمــای طاقت فرســای بیش 
از دیگــران مجــازات مــی 

ــوند. ش
مقامــات امنیتــی بــه ممانعت 
خانوادگــی  دیدارهــای  از 
بســنده نکــرده اند و دوســتان 
ــی را  ــراد متوف ــکان اف و نزدی
ــد کــه  ــز اجــازه نمــی دهن نی
ــس  ــرکت در مجال ــرای ش ب
ختــم کســانی کــه در منطقــه 

الــدراز از دنیــا مــی رونــد، حضــور داشــته باشــند. گــزارش برخی 
ــن مدعاســت. ــر ای رســانه هــا گواهــی ب

ــدود45  ــه ح ــردی ک ــت: »ف ــته اس ــاره نوش ــن ب ــط در ای الوس
ســال در منطقــه الــدراز بــه ســر بــرده اســت بــه ســبب مخالفت 
ــرای  ــاوندانش ب ــور خویش ــا حض ــن ب ــم بحری ــان رژی نظامی
شــرکت در مراســم فــرد متوفــی از خانــواده، مجبــور بــه انتقــال 
ــی  ــرد متوف ــه ف ــی ک ــه زادگاهــش مــی شــود در حال ــازه ب جن
بایــد در آرمگاهــی در منطقــه الــدراز بــه خــاک ســپرده می شــد 
امــا بســتگان آن مجبــور بــه ایــن کار یعنــی خــارج کــردن آن 
از منطقــه الــدراز شــدند. معمــوال بــا توجــه بــه اینکــه بســتگان 
ــد  ــی گوین ــی را وداع م ــدراز دارفان ــه ال ــه در منطق ــرادی ک اف
ــن رو بســتگان  ــد از ای ــه را ندارن ــن منطق ــکان حضــور در ای ام
ایــن متوفــی در منطقــه الــدراز مجبــور بــه انتقــال آن بــه خــارج 

از منطقــه مــی شــوند.«
تنهــا غــم هــا نیســت بلکــه ســاکنان منطقــه ای کــه 
جمعیــت زیــادی دارد و یکــی از بزرگتریــن مناطــق بحریــن 
ــه  ــره ظالمان ــن محاص ــت ای ــه عل ــود ب ــی ش ــوب م محس
ــد  ــی اندازن ــق م ــه تعوی ــز ب ــی را نی ــد و عروس ــم عق مراس
زیــرا امــکان برپایــی مراســم و تــردد در ایــن منطقــه نیســت 
ــه  ــه منتقــل کــردن مراســم خــود ب ــور ب ــز مجب و برخــی نی

ــد. ــده ان ــه ش ــارج از منطق خ
نظامیــان رژیــم ایــن روزهــا فقــط بــه محاصــره منطقــه اکتفــا 
نکــرده انــد بلکــه هــر فــردی کــه تــالش کنــد وارد الدراز شــود 
ــا هــدف  ــر پــس از اینکــه ب ــد. دههــا نف را بازداشــت مــی کنن
مالقــات بــا نزدیــکان خــود راهــی منطقــه الــدراز شــده بودنــد، 
ــه  ــه دیگــر ب ــه شــد ک ــد گرفت ــا تعه بازداشــت شــدند و از آنه

منطقــه بــاز نگردنــد.
ــه و  ــان آل خلیف ــط نظامی ــدراز فق ــه ال ــای منطق در ورودی ه

ــد. ــوان دی ــی ت ــا را م ــای آنه ادوات و خودروه
ــم  ــت. رژی ــده اس ــاد روزه ش ــا هفت ــه تقریب ــره ظالمان محاص
درحــال انتقــام گیــری از اکثریــت شــیعه بحریــن اســت. از همه 
اقدامــات ســرکوبگرانه بــرای انتقــام گیــری از مــردم این کشــور 

بهــره مــی بــرد.
ــه  ــد. ن ــده ان ــه ش ــی آل خلیف ــام جوی ــی انتق ــردم قربان ــن م ای
تلفــن همــراه در دســترس اســت و نــه اینترنــت قابــل اســتفاده. 
ــاالن  ــزارش فع ــر اســاس گ ــری نیســت. ب از )G 3وG 4(خب
ــداد  ــک بام ــا ی ــر ت ــد از ظه ــت بع ــاعت هف ــن س ــی بی بحرین
ــی  ــف م ــارم متوق ــوم و چه ــای نســل س ــات شــرکت ه خدم

ــود. ش
جــدای از بحــث خدمــات تلفــن همــراه و اینترنــت، تجــارت در 
ایــن منطقــه از رونــق افتــاده اســت زیــرا بیشــتر مراکــز تجاری 
بــا ادامــه محاصــره زیانهــای هنفگتــی مــی دهنــد و برخــی از 

مراکــز تجــاری از ایــن منطقــه رفتــه انــد.
امــا ایــن همــه ســبب نمــی شــود کــه ملــت بحریــن صحنــه 
را خالــی کننــد. هــر گاه کــه نظامیــان رژیــم آل خلیفــه قصــد 
نزدیــک شــدن بــه منطقــه الــدراز و میــدان الفــداء را دارنــد بــا 
ــذاری  ــفه نامگ ــوند اصــال فلس ــی ش ــرو م ــوی روب ــش ق واکن

ــی اســت. ــدان الفــداء همــان فدای می
ــالش  ــود ت ــای خ ــا خودروه ــم ب ــان رژی ــی نظامی ــر از گاه ه
مــی کننــد که بــه منطقــه نزدیــک شــوند تــا واکنــش مــردم را 
بیازماینــد. واکنــش هــا کوبنده اســت. پوشــش ایــن افــراد کفن 
و سالحشــان اهلل اکبــر و شعارهایشــان نشــان از ثبــات و راســخ 

بــودن آنهاســت.
اگــر نظامیــان رژیــم بــه محــل ســکونت شــیخ عیســی قاســم 
ــرا مــردم  ــدون شــک کشــتار رخ خواهــد داد زی ــد ب ــه کنن حمل
ــران،  ــود، رهب ــاع از خ ــرای دف ــتند و ب ــانی هس ــاده جانفش آم
اعتقــادات، شــرف و آبــرو تــا ســرحد شــهادت پیــش مــی رونــد.

ــون  ــا قان ــر ب ــذرد، مغای ــی گ ــدراز م ــد آنچــه در ال ــدون تردی ب
ــن  ــورهای بی ــه منش ــی و هم ــور مل ــن و منش ــی بحری اساس
المللــی مربــوط بــه آزادی حمــل و نقــل و ارتبــاط میــان مــردم 
یــک کشــور اســت. براســاس مــاده 1۹ قانــون اساســی بحریــن 
و نیــز مــاده ســیزدهم اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر کــه رژیــم 
ــاب  ــی و انتخ ــر آزادی جابجای ــت ب ــه اس ــن آن را پذیرفت بحری
ــده  ــد ش ــور تاکی ــر کش ــای ه ــل مرزه ــت در داخ ــل اقام مح

ــت. اس
صــف هــای طوالنــی و نگــه داشــتن مــردم در گرمــای طاقــت 

فرســا را چــه مــی تــوان نامیــد؟
ــر  ــت و ب ــن اس ــردم بحری ــا م ــکار ب ــت آش ــدام ضدی ــن اق ای
ــد  ــی افزای ــن م ــی در بحری ــای سیاســی و حقوق ــی ه پیچیدگ
و اصالحــات سیاســی و اقتصــادی را در بحریــن غیرقابــل 

ــد. ــی کن ــترس م دس
ــرد.  ــکل گی ــات ش ــا ثب ــد ت ــته باش ــود داش ــد وج ــی بای اصول
ــا  ــه آن ب ــردم ب ــدراز و ممانعــت از ورود و خــروج م محاصــره ال
صلــح و ثبــات اجتماعــی ســازگار نیســت و آن را بــه خطــر مــی 

ــدازد. ان
امــا نکتــه ای کــه در پایــان بایــد بــه آن اشــاره کــرد ایــن اســت 
کــه همــه ایــن مشــکالت وجــود دارد امــا اینجــا منطقــه الــدراز 
ــل منــزل  ــادی از تحصــن کننــدگان در مقاب اســت و شــمار زی
ــاده  ــد و آم ــن زده ان ــه تحص ــت ب ــم دس ــی قاس ــیخ عیس ش

جانفشــانی بــرای ایــن مرجــع دینــی هســتند.
پوشــش ایــن تحصــن کننــدگان کفــن اســت و آمــاده شــهادت 
و مقابلــه بــا نظامیــان رژیــم در صــورت تعدی به شــیخ عیســی 
هســتند. ایــن محــل هیچــگاه خالی نشــده اســت. هیــچ عاملی 
ــه و شــیخ عیســی قاســم  ــن منطق ــردم ای ــان م ــد می نمی توان

فاصلــه انــدازد.

»الدراز« سرزمینی با مردمان استوار، 
در محاصره نظامیان دیکتاتور

فرزاد فرهادی
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خاورمیانه و شمال آفریقا

رامین حسین آبادیان

روابــط میــان عربســتان ســعودی و روســیه حداقــل طــی یــک 
ســال گذشــته بــا تشــدید بحــران ســوریه و پافشــاری ســعودیها 
بــر حمایــت از تروریســت های تکفیــری، بیــش از پیــش تیره و 

تــار گشــته اســت.
ــورها در  ــیاری از کش ــان بس ــط می ــر رواب ــال های اخی ــی س ط
ســطح منطقــه و جهــان بــه دنبــال ظهــور و بــروز رویدادهــای 
غیرمنتظــره از جملــه جنگ هــای متعــدد و پــی در پــی داخلی و 
خارجــی دســتخوش تغییــر شــده اســت. در ایــن میــان، روســیه 
و عربســتان از جملــه کشــورهایی هســتند کــه روابــط آنهــا بــه 

دنبــال تحــوالت منطقــه رو بــه تیرگــی نهــاده اســت.
ــتان  ــان عربس ــط می ــی رواب ــای تیرگ ــه ه ــه ریش ــت ک درس
ســعودی و روســیهـ  هرچنــد کــه ایــن روابــط همچنــان برقــرار 
اســتـ  بــه عوامــل متعــددی بازمی گــردد، امــا مــی تــوان بــه 
ضــرس قاطــع گفــت کــه بحــران ســوریه و مواضــع دو کشــور 
ــان دو طــرف  ــان، محــور تنــش هــای می ــن بحری ــال ای در قب
بــوده اســت. از یــک ســو عربســتان ســعودی بــا حمایــت بــی 
وقفــه از تروریســت هــای تکفیــری چــه از لحــاظ مالــی و چــه 
ــری »بشــار اســد«  ــاره گی ــزوم کن ــر ل از لحــاظ تســلیحاتی، ب
رئیــس جمهــوری ســوریه از ِســَمت خــود تأکیــد دارد و از ســوی 
ــه عقــب نشــینی از مواضــع  دیگــر، مقامــات مســکو حاضــر ب

خــود در حمایــت از دولــت دمشــق نیســتند.
بــر همیــن اســاس، اختالفــات ریشــه ای میــان مســکو و ریاض 
در خصــوص بحــران ســوریه روابــط میــان دو طــرف را بیــش از 
پیــش پیچیــده و تنش آلــود ســاخته اســت. ایــن در حالــی اســت 
ــع مشــترکی  ــل برخــی مناف ــه دلی ــان ب ــه دو طــرف همچن ک
کــه دارنــد، حاضــر نیســتند بــه صــورت علنــی بــا یکدیگــر وارد 

مناقشــه و مجادلــه رســانه ای شــوند.
هــدف عربســتان ســعودی از پافشــاری بــر حمایت از تروریســم 
ــر کشــیدن  ــه زی ــا هــدف ب ــر ســوریه تنهــا ب در کشــوری نظی
ــی  ــت قانون ــردن دول ــاقط ک ــوریه و س ــوری س ــس جمه رئی
ایــن کشــور صــورت نمی گیــرد؛ بلکــه ســعودیها هدفــی 
ــد. ریــاض  ــال مــی کنن ــر از ایــن را در منطقــه دنب بســیار باالت
در صــدد اســت تــا بــا جــدا کــردن حلقــه ای از زنجیــره بــه هــم 
پیوســته مقاومــت در منطقــهـ  یعنی ســوریهـ  زمینــه الزم برای 
وارد کــردن ضربــه نهایــی بــر پیکــره محــور مقاومــت را بــرای 
خــود فراهــم آورد. درســت بــه همیــن دلیــل اســت کــه حاضــر 
نیســت تحــت هیــچ شــرایطی از مواضــع خــود در ســوریه عقب 

بنشــیند.
در طــرف مقابــل، روســیه نیــز بارهــا اعــالم کــرده اســت کــه 
ــکو در  ــرای مس ــتراتژیک ب ــنتی و اس ــد س ــک متح ــق ی دمش
ــوده و  ــی ب ــف سیاســی، اقتصــادی و امنیت ــای مختل ــه ه زمین
حاضــر نیســت بــا ســعودیها بــر َســر دســت کشــیدن از مواضــع 

ــود. ــه ش ــوریه وارد معامل ــت س ــال دول ــود در قب خ
مقامــات عربســتان ســعودی بارهــا بــه اشــکال مختلــف تالش 
ــت  ــت دول ــه از حمای ــازند ک ــع س ــا مســکو را قان ــد ت ــرده ان ک
ــرای تحقــق ایــن هــدف خــود  ســوریه دســت بکشــد. آنهــا ب
سیاســت »تطمیــع و تهدیــد« را در قبــال مســکو بــه کار گرفتند 
امــا هیچــگاه موفــق نشــدند. در ایــن میــان، پیشــنهادات مالــی 
ــات روســی  ــه مقام ــز از ســوی ســعودیها ب وسوســه انگیزی نی
ــای خــود را از ســوریه بیــرون  ــه نوعــی پ ــا در ازای آن ب شــد ت

بکشــند.
ــز از  ــه انگی ــی وسوس ــای مال ــته ه ــه بس ــه ارائ ــی ک هنگام
ســوی ســعودیها بــرای روســها کارگــر نیفتــاد، مقامــات ریــاض 
ــس از دیگــری در  ــش طراحــی شــده یکــی پ ــی از پی در اقدام
ــات  ــه مقام ــه اظهارنظــر علی ــدام ب ــی اق مناســبت های مختلف
روســی و کــرده و بــه آنهــا در خصــوص پیامدهــای حمایتشــان 

ــات  ــای مقام ــد. شــدت اظهارنظره از بشــار اســد هشــدار دادن
ســعودی علیــه روســیه بــه حــدی رســید کــه واکنــش قاطعانــه 

ــال داشــت. ــه دنب ایــن کشــور را ب
در همیــن ارتبــاط، وزارت خارجــه روســیه بــا صــدور بیانیــه ای 
ضمــن محکومیــت اظهــارات ضــد روســی مقامــات ریــاض، به 
آنهــا نســبت بــه »بــازی بــا آتــش« در تعامل با مســکو هشــدار 
ــه  ــا هرچ ــت ت ــاض خواس ــات ری ــه از مقام ــن وزارتخان داد. ای
ســریعتر از تهدیــد روســیه بــه انجــام اقــدام متقابــل بــه دلیــل 

حمایــت مســکو از دمشــق، دســت بــردارد.
ــم،  ــوریه بودی ــران س ــه بح ــاهد ادام ــه ش ــی ک ــول مدت در ط
»بنــدر بــن ســلطان« رئیــس ســابق دســتگاه اطالعــات 
عربســتان ســعودی دو مرتبــه بــه »مســکو« پایتخــت روســیه 
ســفر کــرد. بــدون شــک هــدف اصلــی بــن ســلطان از ســفر 
ــر  ــت تغیی ــور جه ــن کش ــات ای ــا مقام ــو ب ــیه گفتگ ــه روس ب
مواضــع آن در قبــال بحــران ســوریه بــوده اســت. طبق شــواهد 
ــه مســکو  موجــود، »بنــدر بــن ســلطان« در ســفرهای خــود ب
ــور  ــاض مأم ــات ری ــوی مقام ــوریه، از س ــران س ــول بح در ط
انجــام مأموریتــی ویــژه شــده بــود؛ مأموریتــی کــه هیچــگاه به 
موفقیــت نرســید و حمایــت هــای مســکو از دمشــق ادامــه پیدا 

ــرد. ک
ــا  ــه ب ــور مقابل ــه منظ ــوریه ب ــیه در س ــی روس ــت نظام دخال
ــت  ــمی دول ــت رس ــاس درخواس ــر اس ــم ب ــم آن ه تروریس
دمشــق نیــز از جملــه دیگــر عوامــل تشــدید تنــش هــا میــان 
ــم ســعودی پیشــتر  ــه رژی ــود. وزارت خارج ــاض ب مســکو و ری
در واکنــش بــه اقــدام نظامــی روســیه در ســوریه مدعــی شــده 
بــود کــه ایــن اقــدام موجــب پیچیــده تر شــدن بحــران ســوریه 
مــی شــود. ایــن ادعــا در حالــی بــود کــه روســها بــا چــراغ ســبز 

ــد. ــن کشــور شــده بودن ــی ســوریه وارد ای ــت قانون دول
ــی روســیه در ســوریه  ــت نظام ــت خشــم ســعودیها از دخال عل
در آن برهــه از زمــان، بــه هــدف قــرار گرفتــن دقیــق مواضــع 
تروریســت هــای تکفیــری حمایــت شــده از ســوی ریــاض در 
ســوریه بازمی گشــت. جنگنده هــای ارتــش روســیه طــی 
مــدت زمــان محــدودی کــه علیــه تکفیریهــا در ســوریه 

ــات  ــدند ضرب ــق ش ــد، موف ــی دادن ــام م ــی انج ــالت هوای حم
ــه منافــع ترکیــه و رژیــم ســعودی در  جــدی و ســهمگینی را ب
ــا ســعودیها  ــد. همیــن مســأله موجــب شــد ت ســوریه وارد آورن

ــوند. ــش ش ــاض وارد تن ــا ری ــش ب ــش از پی بی
عــالوه بــر ایــن، همگرایــی ایــران و روســیه در مســأله ســوریه 
ــعودی وارد آورد.  ــم س ــره رژی ــر پیک ــری را ب ــه دیگ ــز ضرب نی
ســعودیها بــه خوبــی مــی داننــد کــه همکاری هــای گســترده 
ــیاری از  ــق بس ــأ تحق ــیه سرمنش ــران و روس ــان ای ــی می نظام
دســتاوردها بــه نفــع ســوریه در عرصــه میدانــی بــوده اســت. بر 
همیــن اســاس، اختالفــات میــان روســیه و عربســتان ســعودی 
بیــش از پیــش عمیــق شــد، چراکه ســعودیها کــه خــود کارنامه 
سراســر ننگینــی در حمایــت از تروریســم در سراســر منطقــه و 
ــران از  ــت ای ــی حمای ــب مدع ــال تعج ــد، در کم ــان دارن جه
ــه در  ــه در منطق ــی ک ــر گروه ــع ه ــتند؛ در واق ــم هس تروریس
ــم  ــه رژی ــه و جنــگ طلبان ــر سیاســت هــای توســعه طلبان براب
ســعودی مقاومــت کنــد، از دیــدگاه ریاض »تروریســت« اســت.

پافشــاری روســیه بــر حمایــت از دولــت قانونــی ســوریه موجب 
شــد تــا طــی مــاه هــای اخیــر مقامــات عربســتان ســعودی بــه 
جنــگ تبلیغاتــی علیــه مســکو و ایجــاد حاشــیه بــرای آن روی 
ــادل  ــارات »ع ــه اظه ــوان ب ــی ت ــه م ــوان نمون ــه عن ــد. ب آورن
ــود:  الجبیــر« وزیــر خارجــه ســعودی اشــاره کــرد کــه گفتــه ب
ــر  ــر َس ــیه ب ــه روس ــر خارج ــا وزی ــرم ب ــدار اخی ــان دی »در جری
زمــان کنــاره گیــری اســد توافقــی نکردیــم«! ایــن اظهارنظــر 
عجیــب الجبیــر بــا واکنــش جــدی مقامــات روســی مواجــه و 
ــه  ــانه ای ب ــازی رس ــک فضاس ــز ی ــزی ج ــد چی مشــخص ش
منظــور ایجــاد یــک جنــگ روانــی علیــه مســکو نبــوده اســت.

مســأله دیگــری کــه بــه نظــر مــی رســد ســعودیها را به شــدت 
ــه  ــت ترکی ــیه و دول ــان روس ــط می ــود رواب ــرده، بهب ــران ک نگ
اســت. از آنجایــی کــه دولت ترکیــه اخیــرا مواضعــی راـ  هرچند 
بــه صــورت ظاهــریـ  مبنــی بــر تصمیــم بــرای تغییــر دیــدگاه 
خــود در قبــال ســوریه و آغــاز همــکاری هــا بــا ایــران و روســیه 
جهــت حــل بحــران ایــن کشــور مطــرح کــرده اســت، موجــی 
از نگرانــی در صفــوف ســعودیها حاکــم شــده اســت. ســعودیها 

واکاوی روابط عربستان سعودی و روسیه؛
 »بحران سوریه« محور تنش ها پکن
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ــه  ــه قصــد دارد ب ــه ترکی ــد ک ــی کنن تصــور م
ــوریه  ــزب اهلل در س ــیه و ح ــران، روس ــور ای مح
نزدیــک شــود و از ایــن بابــت بــه شــدت 
ــز  ــل نی ــن عام ــد. ای ــی کنن ــر م احســاس خط
طــی هفتــه هــای اخیــر تنــش میــان مســکو و 

ــرده اســت. ــاض را تشــدید ک ری
ــت  ــد، حمای ــه ش ــه گفت ــه ک ــر آنچ ــالوه ب ع
غیرقابــل پیش بینــی و غیرمنتظــره روســیه 
از تشــکیل »شــورای عالــی سیاســی« در 
یمــن نیــز ضربــه مهلکــی را بــر پیکــره رژیــم 
ســعودی وارد کــرد، چراکــه تشــکیل ایــن شــورا 
بــه انــدازه ای بــرای ســعودیها گــران تمــام شــد 
کــه آنهــا را وادار کــرد تــا مذاکــرات صلــح اخیــر 
ــانند.   ــت بکش ــه شکس ــت را ب ــور کوی در کش
ــی در  ــی سیاس ــورای عال ــکیل ش ــس از تش پ
یمــن، کاردار ســفارت روســیه در صنعــا اعــالم 
ــورا در  ــن ش ــکیل ای ــورش تش ــه کش ــرد ک ک
ــان  ــالف می ــاد و ائت ــل اتح ــه حاص ــن را ک یم
جنبــش انصــاراهلل و حــزب کنگــره ملــی اســت، 

ــد.  ــی  کن ــت م ــد و از آن حمای تأیی
زبــان  عــرب  پایــگاه  ارتبــاط،  در همیــن 
ــا انتشــار مطلبــی، نوشــت:  ــار الســاعه« ب »أخب
»مســئوالن ائتــالف ســعودی علیــه یمــن 
هیچــگاه انتظــار نداشــتند که روســیه از شــورای 
ــد«.  ــت کن ــور حمای ــن کش ــی ای ــی سیاس عال
ــت  ــد: »حمای ــی کن ــح م ــگاه تصری ــن پای ای
صریــح مســکو از شــورای عالــی سیاســی 
ــعودی و  ــالف س ــگفتی ائت ــات ش ــن موجب یم

غافلگیــری آن را فراهــم آورد«.
»أخبــار الســاعه« در ادامــه مــی نویســد: »اعالم 
حمایــت روســیه از شــورای عالــی سیاســی یمن 
توســط کاردار مســکو در صنعــاء، ضربه ســختی 
بــر پیکــره منصــور هــادی و ائتــالف ســعودی 
وارد آورد«. ایــن پایــگاه همچنیــن مــی نویســد: 
ــا برخــی  ــت ب ــا مخالف ــز ب ــیه پیشــتر نی »روس
طــرح هــا و قطعنامــه هــا در خصــوص یمــن در 
شــورای امنیــت ســازمان ملــل، ضرباتــی را بــه 

ائتــالف ســعودی وارد کــرده بــود«.
بــر اســاس آنچــه کــه گفتــه شــد، بــه نظــر می 
رســد کــه روســیه نیــز قصــد دارد به دلیــل تنش 
هــای گســترده در روابــط بــا ســعودیها بــه ویژه 
ــر  ــای دیگ ــدان ه ــه می ــوریه را ب ــأله س در مس
نیــز بکشــاند و بــا ریــاض در عرصــه تحــوالت 

دیگــر بــه نوعــی تســویه حســاب کنــد.
در هــر صــورت، آنچــه کــه در حــال حاضــر بــه 
ــه چشــم مــی خــورد، تشــدید تنــش  ــی ب خوب
هــا میــان روســیه و عربســتان ســعودی اســت؛ 
تنــش هایــی کــه اخیــرا بــا حمایــت مســکو از 
ــه  ــن وارد مرحل ــی در یم ــی سیاس ــورای عال ش
ــی رســد  ــه نظــر م ــد. ب ــز شــده ان ــدی نی جدی
کــه هــر نــوع اصــالح روابــط میــان عربســتان 
ســعودی و روســیه مرهــون حــل و فصــل 
ــه  ــه آنچ ــه ب ــا توج ــد. ب ــوریه باش ــران س بح
ــط دو کشــور  ــر در رواب ــه طــی ســالهای اخی ک
اتفــاق افتــاده اســت، بســیار بعیــد بــه نظــر مــی 
رســد کــه بــدون توافــق بــر ســر حــل و فصــل 
بحــران ســوریه، روابــط مســکو و ریــاض ترمیم 

ــود. ش

پس از گذشـت بیش از ۲ مـاه از اقدام رژیم آل خلیفه در سـلب تابعیت 
آیـت اهلل »عیسـی قاسـم« رهبـر شـیعیان بحرین کـه به تعبیـر مقام 
معظـم رهبـری همچون سـتاره ای در آسـمان تشـیع هسـتند، مردم 
انقالبـی بحریـن همچنان بـرای دفاع از رهبـر خـود در صحنه حاضر 

هسـتند و در برابـر منزل ایشـان تحصن کـرده اند.
عــالوه بــر مــردم، علمــا و روحانیــون برجســته و همچنیــن فعالیــن 
ــه  ــن ب ــالب بحری ــدای انق ــه از ابت ــز ک ــن نی ــری بحری ــوق بش حق
هدایــت مــردم و مقابلــه بــا رژیــم حاکــم بــر بحریــن مبــادرت کــرده 
بودنــد، ایــن بــار نیــز بــه دفــاع از رهبــر عالیقــدر خــود ایســتاده انــد. 
از جملــه ایــن افــراد »نبیــل رجــب« فعــال بحرینــی و رئیــس مرکــز 
حقــوق بشــر بحریــن اســت؛ نبیــل رجــب فعــال 5۲ ســاله حقــوق 
ــن از ســال ۲011  ــی در بحری ــاز اعتراضــات مردم ــان آغ بشــر از زم
ــده  ــت ش ــه بازداش ــات آل خلیف ــط مقام ــار توس ــن ب ــون چندی تاکن
ــار  ــل انتش ــه دلی ــته ب ــن گذش ــار در 14 ژوئ ــن ب ــت. وی آخری اس
مطالبــی در توئیتــر علیــه دســتگاه قضایــی آل خلیفــه راهــی زنــدان 

شــد.
»نبیـل رجـب« روز پنـج شـنبه به منظور شـرکت در مراسـم تشـییع 
جنازه مادر همسـرش به صـورت موقت آزاد شـد. برای بررسـی نقش 
وی در انقالب بحرین و همچنین مسـأله سـلب تابعیت رهبر شـیعیان 
این کشـور، سـراغ »یوسـف ربیع« رئیس انجمن حقوق بشـر بحرین 

رفتیـم و بـا وی گفتگو کردیـم که شـرح آن در ذیل مـی آید:

|| محاصـره منطقـه الدراز محل سـکونت رهبر شـیعیان 
بحریـن توسـط نظامیـان رژیـم آل خلیفـه را از منظـر 

حقوقـی چگونـه ارزیابـی مـی کنید؟
بیــش از ۲ مــاه اســت کــه منطقــه الــدراز محــل ســکونت آیــت اهلل 
عیســی قاســم رهبــر شــیعیان بحریــن توســط نظامیــان آل خلیفــه 
محاصــره شــده اســت کــه ایــن اقــدام از ســوی آل خلیفــه غیرقانونی 
ــد  ــی دارد. بای ــی فراوان ــی و سیاس ــانی، اجتماع ــات انس ــت و تبع اس
ایــن ســوال را از وزارت کشــور بحریــن پرســید کــه چــه کســی بــه 
ــن  ــری خودروهــای زرهــی ای ــه کارگی ــا ب شــما اجــازه داده اســت ب
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــل کنی ــردم تحمی ــر م ــره را ب محاص

ــون اساســی دارای حقــوق اولیــه هســتند. ــر اســاس قان مــردم ب

||  نظـر شـما دربـاره حمـالت آل خلیفـه علیـه مـردم و 
شـیعیان بحریـن چیسـت؟

 مقامـات بحریـن اجازه ندارند در مسـائل مذهبی فرقه هـای گوناگون 
دخالـت کننـد. زیرا ایـن موضوع بـه معنـای مداخلـه در آزادی وجدان 
و آزاد بـودن انجـام شـعائر دینی اسـت که در مـاده ۲۲ قانون اساسـی 
تصریـح شـده اسـت. در خصـوص علـت هجمـه هـای آل خلیفه به 
مـردم نیز باید تصریـح کنم که حکومـت بحریـن در ادای وظیفه خود 
مبنـی بـر دادن حکم صحیح میان شـهروندان صرف نظر کرده اسـت 
و همیـن امر نیز موجب شـده اسـت که حمـالت وحشـتناکی در حق 
شـهروندان شـیعه انجام دهد؛ این اقدام نشـانگر تفاوت قائل شـدن بر 

اسـاس اعتقادات دینی و سیاسـی اسـت.

|| اخیرا آیت اهلل »عیسـی قاسـم« و عالمه سید »عبداهلل 
الغریفـی« با انتشـار بیانیـه ای تعطیل کـردن نمازجمعه 
توسـط آل خلیفه را امـری حرام عنـوان کردنـد. دیدگاه 

شـما در این خصوص چیسـت؟
در رابطه با بیانیه ای که آیت اهلل عیسـی قاسـم رهبر شـیعیان بحرین 
و همچنین عالمه سـید »عبـداهلل الغریفی« از علمـای عالیقدر بحرین 

در خصـوص حـرام بـودن تعطیـل کـردن نمازجمعـه منطقـه الـدراز 
توسـط مقامـات آل خلیفه صادر کردنـد، باید تاکید کنم کـه این بیانیه 
در راسـتای ماده ۲ از قانون اساسـی اسـت که در آن صراحتا ذکر شـده 

اسـت اسـالم دین رسـمی بحرین است.

|| به نظر شـما آیـا آل خلیفـه رویکرد خود را از سـرکوب 
مردم به سـازش با آنهـا تغییر خواهـد داد؟ 

بـه نظر مـن بهتر اسـت که گزینـه آشـتی ملی بـه عنـوان جایگزین 
محاصـره مـردم از سـوی مقامـات حاکـم بـر بحریـن در دسـتور کار 
قـرار گیـرد. زیرا شـهروندان بحرینی دشـمن نیسـتند و دشـمنی نمی 
کننـد. آنها همچنیـن تاکنـون اقدامات خشـونت آمیز نیز انجـام نداده 
و نخواهنـد داد. همچنیـن تاکیـد می کنم که درخواسـت مـردم برای 
تحقـق عدالـت، آزادی و مشـارکت در اداره کشـور توجیهـی بـرای 

محاصـره و ظلـم علیـه آنها نمی شـود.

|| اخیـرا »نبیل رجب« رئیـس مرکز حقوق بشـر بحرین 
بـه صـورت موقـت آزاد شـده انـد. در ایـن خصـوص 

بفرمایید. توضیـح 
در رابطـه بـا »نبیل رجب« رئیس مرکز حقوق بشـر بحریـن نیز تاکید 
مـی کنـم که ایشـان یـک شـخصیت حقوقـی و بیـن المللی اسـت. 
مقامـات بحریـن وی را بـه اتهـام توهیـن بـه آنهـا در صفحـه توئیتر 
بازداشـت و بارهـا روانـه زندان کردنـد. نبیل رجـب در حـال حاضر در 
مرکـز الرفاع الغربی در بازداشـت انفرادی به سـر می بـرد. وی روز پنج 
شـنبه برای شـرکت در مراسـم عزاداری یکـی از نزدیکانـش از زندان 
خارج شـد؛ قانـون زندان هـا اجازه مـی دهد که فـرد زندانـی به مدت 

3 روز از صبـح تـا غـروب آزاد شـود و سـپس به زنـدان بازگردد.

|| نقـش »نبیـل رجـب« در انقـالب مردمـی بحریـن را 
چگونـه ارزیابی می کنید؟ موضع ایشـان در قبال سـلب 

تابعیت آیت اهلل عیسـی قاسـم چیسـت؟
نبیــل رجــب در حرکــت مردمــی بحریــن از طریــق انجــام اقدامــات 
حقوقــی در داخــل کشــور و خــارج از بحریــن نقــش مثبــت و پررنگی 
ــه  ــای جامع ــروه ه ــا گ ــه صــورت گســترده ب ــن ب دارد. وی همچنی
ــی  ــان و زندان ــهدا، مجروح ــای ش ــواده ه ــژه خان ــه وی ــن ب بحری
ــل رجــب  ــوب اســت. نبی ــک شــخصیت محب ــاط دارد و ی ــا  ارتب ه
ــن اســت، مخالفــت خــود را  کــه رئیــس مرکــز حقــوق بشــر بحری
ــه و  ــه صــورت قاطعان ــا ســلب تابعیــت آیــت اهلل عیســی قاســم ب ب
محکــم اعــالم کــرد. بــه اعتقــاد او، ســلب تابعیــت رهبــر شــیعیان 
بحریــن تعــدی بــه حــق قانونــی هــر انســانی اســت. نبیــل رجــب 
همچنیــن بــا بازداشــت علمــای دیــن و فعالیــن بحرینــی توســط آل 

ــد. ــه مــی دان ــه را مخالفــت کــرده و آن را بازداشــتی ظالمان خلیف

رئیس انجمن حقوق بشر بحرین:

محاصره محل سکونت شیخ عیسی غیرقانونی است
محمد فاطمی زاده
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خاورمیانه و شمال آفریقا

»جالل فیروز« تاکید کرد که تعرض به شیخ عیسی قاسم 
در راستای برنامه راهبردی آل خلیفه برای نابودی تشیع، 
تفکر شیعی و هر نوع تحرک به منظور اعالم مخالفت با 

نظام آل خلیفه است.
پس از گذشت بیش از ۲ ماه از اقدام رژیم آل خلیفه در 
شیعیان  رهبر  قاسم«  »عیسی  اهلل  آیت  تابعیت  سلب 
بحرین که به تعبیر مقام معظم رهبری همچون ستاره ای 
در آسمان تشیع هستند، مردم انقالبی بحرین همچنان 
برای دفاع از رهبر خود در صحنه حاضر هستند و در برابر 

منزل ایشان تحصن کرده اند.
همچنین علمای حامی شیخ عیسی به مسئولیت خطیر خود 
مبنی بر روشنگری و تبیین راه های مبارزه با ظلم آل خلیفه 
پایبند هستند؛ امری که بیش از پیش موجب برانگیخته 
شدن خشم آل خلیفه شد و نظامیان این رژیم در ادامه 
بازداشت  به  اقدام  خود  سرکوبگرانه  های  سیاست 
چندین عالم برجسته این کشور و احضار ده ها عالم دیگر 
کردند. بر همین اساس برای بررسی ابعاد این رویداد 
مهم با »جالل فیروز« عضو ارشد جمعیت الوفاق بحرین و 
نماینده سابق پارلمان بحرین گفتگو کردیم که شرح آن 

در ذیل می آید:

ــزل  ــل من ــت مقاب ــن وضعی ــوص آخری || در خص
ــی  ــت امنیت ــم« و وضعی ــی قاس ــت اهلل »عیس آی
منطقــه الــدراز توضیــح بفرماییــد. حــدود چنــد نفر 

ــد؟ ــور دارن ــیخ حض ــزل ش ــر من در براب
ــیخ  ــزل ش ــر من ــده در براب ــن کنن ــردم تحص ــوص م در خص
عیســی بایــد بگویــم کــه شــمار مردمــی کــه در ایــن منطقــه 
ــداد  ــا کاهــش تع ــش ی ــد، در نوســان اســت؛ افزای حضــور دارن
مــردم بــه شــرایط بســتگی دارد. مــردم هنگامــی کــه احســاس 
ــه منــزل رهبرشــان  ــد ب ــان آل خلیفــه قصــد دارن ــد نظامی کنن
ــی  ــر م ــان حاض ــزل ایش ــر من ــریعا در براب ــوند، س ــک ش نزدی
ــد.  ــی دهن ــر م ــعارهایی س ــان ش ــت از ایش ــوند و در حمای ش
ــردم در  ــر از م ــا نف ــز صده ــاز نی ــه نم ــان اقام ــن در زم همچنی

ــد. ــن نقطــه حضــور مــی یابن ای

ــردم  ــان م ــون را در می ــا و روحانی ــور علم || حض
بــرای دفــاع از آیــت اهلل عیســی قاســم و هدایــت 
انقــالب چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟ علــت 
حملــه آل خلیفــه بــه علمــا و بازداشــت آنهــا طــی 

ــت؟ ــر چیس ــای اخی روزه
ــر  ــه ه ــم ک ــد عــرض کن ــز بای ــا نی ــا حضــور علم در رابطــه ب
چقــدر بخواهیــم از ایــن بزرگــواران تمجیــد کنیــم، نمــی توانیم 
حــق آنهــا را ادا نماییــم. ایــن روحانیــون عضــو هیــأت علمــای 
ــا وجــود انحــالل آن، فعالیــت هایــش  بحریــن هســتند کــه ب

ــه دارد. ادام
ــه  ــور دارد ک ــعل« حض ــد المش ــید »مجی ــز س در رأس آن نی
بازداشــت شــده اســت. علمــا در برابــر منــزل رهبــر خــود برنامه 
هــای آگاهــی بخــش و مراســم هــای مختلفــی را برگــزار مــی 
کننــد و آنهــا را تنظیــم مــی کننــد. بــا وجــود حمــالت آل خلیفه 
ــا،  ــادی از آنه ــمار زی ــار ش ــت و احض ــد بازداش ــا مانن ــه علم ب
ــا قــدرت در ایــن تحصــن هــا حضــور  همچنــان ایــن علمــا ب

ــد. دارن

آل خلیفــه درصــدد اســت تــا هــر کســی را کــه موجب پیشــبرد 
برنامــه هــای مربــوط بــه تحصــن مــی شــود، دســتگیر کنــد. 
آنهــا در میــان صدهــا نفــر از تجمعــات مــردم جاســوس هایــی 
دارنــد امــا در عیــن حــال علمــا بــا حضــور در میــان مــردم، آنها 
را هدایــت مــی کننــد. در حــال حاضــر تحصــن در برابــر منــزل 
آیــت اهلل عیســی قاســم، یکــی از نمادهــای مهــم در طــول 5 

ســال و نیــم حرکــت مســالمت آمیــز مــردم اســت.

|| همانگونــه کــه در جریــان هســتید، آل خلیفــه در 
ــد المشــعل« رئیــس  صــدد محاکمــه ســید »مجی
هیــأت علمــای بحریــن اســت. علــت ایــن اقــدام 

آل خلیفــه چیســت؟
ــض  ــعل بغ ــد المش ــید مجی ــه س ــبت ب ــه نس ــام آل خلیف نظ
ــه نخســت رئیــس  ــد در وهل ــرا ســید مجی ــه داشــت؛ زی و کین
ــان  ــوده اســت. وی همچنیــن در می هیــأت علمــای بحریــن ب
علمــا نقــش بارزتــری در افزایــش اراده مــردم و دعــوت از آنهــا 
بــرای حضــور در تحصــن و همچنیــن هماهنگــی برنامــه های 

علمــا داشــت.
بــه عــالوه مجیــد المشــعل در روزهــای نخســت یــک 
ــد  ــدرت تاکی ــا ق ــخنانی ب ــرد؛ وی در س ــین ک ــخنرانی آتش س
ــن  ــر تَ ــر از آن ب کــرد کــه کفــن خواهــم پوشــید و چیــزی غی
ــرای  ــم را ب ــه جان ــرد ک ــن او اعــالم ک ــرد. همچنی نخواهــم ک
ــل  ــن دلی ــه همی ــرد. ب ــم ک ــدا خواه ــیخ عیســی ف ــاع از ش دف
نیــز از ســوی آل خلیفــه بازداشــت شــد و در حــال حاضــر نیــز 
اتهامــات خطرناکــی بــه ایشــان زده شــده اســت تــا ایشــان را از 

ــد. ــه دور کنن ــه ب صحن

ــوص  ــه در خص ــم آل خلیف ــما رژی ــر ش ــه نظ || ب
محاکمــه آیــت اهلل »عیســی قاســم« چگونــه 
اقــدام خواهــد کــرد؟ آیــا امــکان یــورش نظامیــان 
ایــن رژیــم بــه منــزل شــیخ عیســی و بازداشــت 

ــود دارد؟ ــان وج ایش
تعــرض بــه شــیخ عیســی قاســم در راســتای برنامــه راهبــردی 
ــه  ــوع تحــرک ب ــودی تشــیع، تفکــر شــیعی و هــر ن ــرای ناب ب

منظــور اعــالم مخالفــت بــا نظــام آل خلیفــه اســت. آل خلیفــه 
ــردم،  ــوی م ــدر معن ــت اهلل عیســی قاســم پ ــه آی ــد ک ــی دان م
فــردی پــاک کــه مــردم از ایشــان پیــروی مــی کننــد و کســی 
اســت کــه اصــول اســالم نــاب محمــدی را در بحریــن بنیــان 
نهــاده اســت. بنابرایــن هــدف حمــالت نظــام آل خلیفــه قــرار 

ــت. گرف
آل خلیفــه قصــد دارد بــا برگــزاری دادگاهــی نمایشــی، حکمــی 
ــرار دادن آن  ــا مستمســک ق ــا ب ــد ت ــه ایشــان صــادر کن را علی
در مجامــع بیــن المللــی مدعــی شــود کــه دادگاه، علیــه شــیخ 
عیســی حکــم داده اســت نــه مــا. از جملــه احکامــی کــه امکان 
دارد علیــه شــیخ صــادر گــردد، اخــراج ایشــان از کشــور اســت 
ــانی  ــان فش ــه ج ــر ب ــان حاض ــاع از ایش ــرای دف ــردم ب ــا م ام
ــدن  ــرا ســالمت وجــود ایشــان نشــانگر ســالم مان هســتند. زی

ــن اســت. ــن اســالم و مذهــب حــق در بحری دی

ــه  ــه گزین ــردم ب ــز م ــالمت آمی ــه مس ــا گزین || آی
تقابــل و مواجهــه تغییــر خواهــد کــرد؟ ایــن تغییر 

ــه امــکان پذیــر اســت؟ چگون
تصــور بنــده بــر ایــن اســت کــه گزینــه مســالمت آمیــز بهترین 
گزینــه اســت و فایــده و درســت بودنــش بــرای مــردم بــه اثبات 
ــف  ــز مخال ــه مســالمت آمی ــا گزین ــه ب رســیده اســت. آل خلیف
اســت؛ زیــرا اوال کــه بــه دردســر افتــاده اســت و ثانیــا قــادر بــه 
از بیــن بــردن و متوقــف کــردن آن نیــز نیســت. همیــن گزینــه 
مســالمت آمیــز نیــز موجــب شــد کــه جامعــه بیــن المللــی بــا 

مســأله بحریــن همراهــی کنــد.
ــه  ــد، آل خلیف ــالح ببرن ــه س ــت ب ــردم دس ــه م ــی ک در صورت
ــز  ــان نی ــت و در جه ــد ریخ ــن خواه ــر زمی ــا را ب ــون آن ه خ
مدعــی مــی شــود کــه ایــن افــراد تروریســت بــوده انــد و بــه 
همیــن دلیــل آنهــا را ُکشــتیم. بنابرایــن ایــن گزینه یــک گزینه 
راهبــردی اســت امــا تغییــر ایــن گزینــه نیــز بــه میزان ســفاک 
بــودن آل خلیفــه بســتگی دارد. در صورتــی کــه نظــام ســفاک 
ــه توســط  ــر گزین ــکان تغیی ــردد، ام ــی گ ــت کنون ــر از وضعی ت
برخــی از مــردم وجــود دارد امــا امیدواریــم کــه چنیــن اتفاقــی 

ــد. روی نده

عضو ارشد الوفاق بحرین:

هدف دادگاه های نمایشی/ آل خلیفه با گزینه مسالمت آمیز مخالف است
محمد فاطمی زاده
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خاورمیانه و شمال آفریقا

استاد دانشگاه »بنی سویف« مصر ضمن واکاوی علت 
اختالفات موجود بین قاهره و آنکارا به تشریح پیش 
شرط های از سرگیری روابط مصر با ترکیه پرداخت.
روابط مصر و ترکیه در پی برکناری »محمد مرسی« 
المسلمین  اخوان  به گروه  وابسته  رئیس جمهوری 
گراییده  سردی  به  تاکنون   ۲۰۱۳ سال  در  مصر 
جمهوری  رئیس  اردوغان«  طیب  »رجب  است. 
ترکیه با حمایت از مرسی و اخوان المسلمین، دولت 
جدید مصر که برآمده از دل ارتش این کشور است 
»عبدالفتاح  آمدن  کار  روی  و  خواند  نامشروع  را 
رئیس  عنوان  به  مصر  وقت  دفاع  وزیر  السیسی« 
جمهوری این کشور را یک کودتا خواند. کودتای 
اخیر ترکیه و تیرگی روابط قاهره و آنکارا بهانه ای 
شد تا گفتگویی را با نادیه حلمی استاد علوم سیاسی 
مطالعات  مرکز  پژوهشگر  و  سویف  بنی  دانشگاه 
خاورمیانه دانشگاه »لوند« سوئد ترتیب دهیم که 

مشروح آن از نظر می گذرد:

ــر  ــر ب ــه و مص ــات ترکی ــه اختالف ــه ب ــا توج || ب
ســر اخــوان المســلمین و جایــگاه مصــر در جهان 
ــط  ــر رواب ــاری ب ــه آث ــوع چ ــن موض ــرب، ای ع

ــت؟ ــد داش ــرب خواه ــان ع ــه و جه ترکی
ــیاری از  ــت بس ــده اس ــث ش ــه باع ــرج در خاورمیان ــرج و م ه
ــه  ــط ترکی ــه رواب ــرد ک ــرار بگی ــش ق ــرض آزمای ــور در مع ام
ــی  ــدت کوتاه ــس از م ــور اســت. پ ــن ام ــی از ای و مصــر یک
ــارک« از ریاســت جمهــوری در ســال  از ســقوط »حســنی مب
ــالب  ــی انق ــدگان اصل ــد کنن ــه یکــی از تایی ــه ب ۲011، ترکی
مصــر در منطقــه تبدیــل شــد امــا پــس از برکنــاری »محمــد 
مرســی« از ریاســت جمهــوری در ســال ۲013 موضــع خــود 
ــه  ــاح السیســی« ب ــا روی کار آمــدن »عبدالفت ــر داد و ب را تغیی
قــدرت بــه یکــی از دشــمنان اصلــی مصــر در منطقــه تبدیــل 

شــد.
ــل  ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــه از ش ــت ۲013 ترکی در آگوس
ــن  ــد، همچنی ــم کن ــی را تحری ــه السیس ــت ک ــد خواس متح
»رجــب طیــب اردوغــان« رئیــس جمهــوری ترکیــه صراحتــا 
در گفتگــو بــا شــبکه الجزیــره اعــالم کــرد کــه دولــت آنــکارا 
ــده  ــی روی کار آم ــای نظام ــا کودت ــه ب ــی را ک ــام السیس نظ
اســت بــه رســمیت نمــی شناســد و عبدالفتــاح السیســی یــک 

کودتاچــی نامشــروع اســت.
ــت و  ــزون اس ــی روزاف ــاهد تیرگ ــر ش ــه و مص ــط ترکی رواب
ــت،  ــه اس ــر رفت ــک فرات ــارات دیپلماتی ــئله از اظه ــن مس ای
ایــن امــر از زمــان برکنــاری محمــد مرســی رئیــس جمهــور 
وابســته بــه اخــوان المســلمین آغــاز شــده اســت. بــا کشــف 
محمولــه ارســالی ســالح بــه مصــر کــه توســط ترکیــه و پس 
از برکنــاری محمــد مرســی از قــدرت صــورت گرفــت روابــط 

ــد. ــی گرایی ــه تیرگ دو کشــور رو ب
واکنــش رجــب طیــب اردوغــان نخســت وزیــر وقــت ترکیــه 
ــات  ــف اعتراض ــر و توصی ــال ۲013 مص ــای س ــه رویداده ب

مردمــی مصــر و مخالفتشــان بــا حکومــت اخــوان المســلمین 
و مرســی بــه کودتــا توســط ارتــش مصــر، بیــش از پیــش بــه 

تیرگــی روابــط میــان قاهــره و آنــکارا دامــن زد.
ــاور هســتند کــه واکنــش  ــن ب ــر ای بســیاری از تحلیلگــران ب
ترکیــه بــه حــوادث ســال ۲013 مصــر در واقــع نوعی هشــدار 
ــن  ــت در ای ــه سیاس ــه ب ــش ترکی ــت ارت ــه بازگش ــبت ب نس
کشــور اســت. کارشناســان روابــط ترکیــه و مصــر همچنیــن 
ــران  ــور نگ ــط دو کش ــده در رواب ــش آم ــی پی ــران کنون از بح
هســتند و احتمــال مــی دهنــد تیرگــی روابــط مصــر و ترکیــه 
عمیــق تــر شــود بــه طــوری کــه ترمیــم آن نیازمنــد گذشــت 

ــی باشــد. زمــان طوالن
ــی  ــای تلویزیون ــبکه ه ــه در ش ــای ترکی ــریال ه ــم س تحری
ــه  ــه ب ــه ک ــات ترکی ــی از ســوی مقام ــار نظرهای مصــر، اظه
تعبیــر دولــت قاهــره دخالــت در امــور داخلــی مصــر محســوب 
مــی شــود و منــع خبرگــزاری آناتولــی از پوشــش رویدادهــای 
خبــری کاخ ریاســت جمهــوری مصــر از جملــه اتفاقات ناشــی 
از تیرگــی روابــط مصــر و ترکیــه اســت لــذا روابــط دو کشــور 
ــور  ــه در ام ــداوم ترکی ــای م ــت ه ــر دخال ــه خاط ــان ب همچن
داخلــی مصــر تیــره و تــار اســت و بــدون تغییــر سیاســت های 
ــط دو کشــور  ــودی در ســطح رواب ــال مصــر، بهب ــکارا در قب آن

ایجــاد نخواهــد شــد.

ــی از  ــه میزبان ــر ب ــرده حاض ــالم ک ــکارا اع || آن
ــوع  ــن موض ــت. ای ــر اس ــت مص ــان دول مخالف
آیــا صرفــا اقدامــی تبلیغاتــی و بــه منظــور تحــت 
فشــار قــرار دادن دولــت مصــر اســت یــا نشــان 
از عمــق اختالفــات ایدئولوژیــک میــان دو کشــور 

دارد؟
در پــی حــوادث 30 ژوئــن ۲013 و همچنیــن کودتــای نافرجام 
ــود دارد  ــی وج ــانه های ــالدی، نش ــاری می ــال ج ــه در س ترکی
کــه بیانگــر دشــمنی دو کشــور بــا یکدیگــر اســت. در محافــل 
ــان  ــان خواه ــت اردوغ ــان دول ــی مخالف ــر برخ ــی مص داخل
مقابلــه بــه مثــل بــا وی هســتند زیــرا ترکیــه هــزاران مخالــف 
ــلمین را در  ــوان المس ــراری اخ ــران ف ــژه رهب ــه وی مصــری ب

خــود جــای داده اســت.
ایــن افــراد معتقــد هســتند همانطــور کــه ترکیــه بــه پایگاهی 
بــرای حملــه بــه مصــر تبدیــل شــده اســت قاهــره نیــز بایــد 
ســکوی حملــه بــه آنــکارا و سیاســت هــای مداخلــه جویانــه 
ــای  ــانه ه ــد. نش ــر باش ــی مص ــور داخل ــور در ام ــن کش ای
مخالفــان مصــری بــا سیاســت هــای اردوغــان – مخالفــان 

ــد از: ــه رســمی- عبارتن ــی و ن ــر رســمی و مردم غی
ــا  ــه ب ــی ترکی ــام سیاس ــقوط نظ ــرای س ــت ب 1- درخواس
ــر  ــن ام ــان ای ــه خواه ــه ای ک ــای منطق ــروه ه ــت گ حمای

ــتند هس
۲- درخواســت میزبانــی از »فتــح اهلل گولــن« رهبــر مخالفــان 
دولــت ترکیــه کــه متهــم بــه کودتــا در ایــن کشــور اســت و 
بررســی پناهندگــی وی بــه قاهــره در صــورت ارائه درخواســت 

رســمی
ــح اهلل  ــدار فت ــای طرف ــواده ه ــتقبال از خان ــت اس 3- درخواس
گولــن رهبــر مخالفــان دولــت ترکیــه کــه از چنــد مــاه پیــش 

ــد وارد قاهــره شــده ان

ــف  ــی مخال ــانه ای و اجتماع ــای رس ــبکه ه ــت ش 4- مدیری
ــره ــان در قاه ــت اردوغ حکوم

ــک  ــکارا، ی ــت آن ــدام دول ــن اق ــل ای || در مقاب
نماینــده پارلمــان مصــر تاکیــد کــرده حاضــر بــه 
اعطــای پناهندگــی بــه فتــح اهلل گولــن اســت بــا 
ــه و  ــط ترکی ــده رواب ــائل آین ــن مس ــه ای ــه ب توج

ــد؟ ــی کنی ــی م ــه ارزیاب ــر را چگون مص
در واکنــش بــه میزبانــی ترکیــه از شــماری از رهبــران و 
اعضای گــروه اخــوان المســلمین، »عمــاد محــروس« نماینده 
پارلمــان مصــر و برخــی دیگــر از نماینــدگان مصــری از دولت 
مصــر خواســتند کــه بــه فتــح اهلل گولــن پناهندگــی سیاســی 

اعطــا کنــد.
ایــن نماینــدگان معتقدنــد کــه پیشنهادشــان نشــأت گرفتــه از 
ملــی گرایــی اســت و بایــد بــا ترکیــه مقابلــه بــه مثــل کــرد 
لــذا بــا توجــه بــه اینکــه فتــح اهلل گولــن از مخالفــان قدرتمنــد 
ــرای  ــی ب ــن مانع ــی شــود بنابرای ــه محســوب م ــت ترکی دول
اعطــای حــق پناهندگــی بــه وی در واکنــش بــه دخالــت های 

آشــکار ترکیــه در امــور داخلــی مصــر وجــود نــدارد.
مــن بــه شــخصه بهبــود روابــط مصــر و ترکیــه را در صــورت 

تمایــل آنــکارا در گــروی ایــن شــروط مــی دانــم:
ــه  ــا قاهــره ب ــط ب ــود رواب ــرای بهب ــکارا نیــت خــود را ب 1- آن

ــد ــراز کن صــورت آشــکار اب
ــلمین  ــوان المس ــی از اخ ــی و تبلیغات ــت مال ــف حمای ۲- توق
ــه هــم  ــه مصــر ک ــروه ب ــن گ ــران ای ــی رهب ــل تمام و تحوی

ــد ــی برن ــه بســر م ــون در ترکی اکن
3- ترکیــه بایــد در راســتای خدمــت بــه خاورمیانــه بــا مصــر 

همــکاری سیاســی و اقتصــادی داشــته باشــد
ــه  ــی ک ــلمین حمایت ــوان المس ــه از اخ ــت ترکی ــت دول حمای
ــت  ــده اس ــث ش ــت باع ــر اس ــردم مص ــالف خواســت م برخ
بســیاری از مصــری هــا نســبت بــه ماهیــت روابــط بــا آنــکارا 

ــند. ــته باش ــی داش مالحظات
ترکیــه بســیار بــه روابــط اقتصــادی و تجــاری بــا مصــر اتــکا 
دارد روابطــی کــه مــی توانــد بــا پشــت ســر گذاشــتن بحــران 
ــوان  ــه عن ــد. ب ــان دو کشــور شــدت بیشــتری یاب ــی می کنون
مثــال هــم 350 کارخانــه مربــوط بــه ترکیــه در مصــر وجــود 
دارد کــه بیــش از 50 هــزار کارگــر مصــری در آنهــا مشــغول 
بــه کار هســتند. روابــط اقتصــادی دو کشــور طــی ســال هــای 
اخیــر رو بــه رشــد بــوده اســت بــه طــوری کــه حجــم تبــادل 
ــا 6 میلیــارد دالر  ــر 5 ت ــغ ب تجــاری میــان مصــر و ترکیــه بال
اســت و میــزان ســرمایه گــذاری ترکیــه در مصــر بیــش از ۲ 
میلیــارد دالر اســت لــذا ترکیــه بــه از ســرگیری روابــط خــود با 

قاهــره در آینــده چشــم دوختــه اســت.

اختالفات مصر و ترکیه بر سر چیست؟/
 شروط از سرگیری روابط با آنکارا

سمیه خمارباقی
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ــاهد  ــراق ش ــه ع ــت: دوره ای ک ــراق گف ــان ع ــس پارلم رئی
ناامنــی و تروریســم بــوده برخــی کشــورها موضــع بارزتــری در 
زمینــه کمــک بــه عــراق در رونــد مبــارزه بــا تروریســم اتخــاذ 

ــه آنهاســت. ــران از جمل ــد کــه ای کــرده ان
ســلیم الجبــوری رئیــس پارلمان عــراق روز گذشــته در ســفری 
ــراق وارد  ــان ع ــدگان پارلم ــی از نماین ــمی و در راس هیئت رس
تهــران شــد، وی در جریــان ســفر دو روزه خــود بــه ایــران روز 
گذشــته بــا تنــی چنــد از مقامــات کشــورمان از جملــه »علــی 
ــر  ــف« وزی ــواد ظری ــد ج ــی، »محم ــای ایران ــی« همت الریجان
امــور خارجــه و »حســن روحانــی« رئیــس جمهوری کشــورمان 

دیــدار و گفتگــو کــرد.
وی امـروز نیـز بـه دیدارهـای خـود ادامـه داد و بـا »علـی اکبـر 
هاشـمی رفسـنجانی« رئیس مجمع تشـخیص مصلحـت نظام 
و »علـی شـمخانی« نماینده مقام معظـم رهبری و دبیرشـورای 
عالـی امنیـت ملی دیـدار و پیرامون همـکاری های فـی مابین و 

راهکارهـای مبـارزه با تروریسـم گفتگـو کرد.
ســلیم الجبــوری در حاشــیه ســفر خــود بــه تهــران در گفتگــو 
ــه  ــی ب ــه طــور کل ــار داشــت: عــراق ب ــگار مهــر اظه ــا خبرن ب
ــه ایــن کشــور در زمینــه مبــارزه  تمامــی تــالش هایــی کــه ب
بــا تروریســم کمــک مــی کنــد نیــاز دارد، در دوره ای کــه عراق 
شــاهد ناامنــی و پدیــده تروریســم بــوده اســت برخــی کشــورها 
موضــع بارزتــری در زمینــه کمــک بــه عــراق در رونــد مبــارزه 
بــا تروریســم اتخــاذ کــرده انــد کــه ایــران از جملــه آنهــا اســت.
ــش  ــران نق ــد: ای ــادآور ش ــه ی ــراق در ادام ــان ع ــس پارلم رئی
مهمــی در مبــارزه بــا تروریســم ایفــا مــی کنــد و طبیعتــا مــا به 
تــالش هــای مشــترک و دیــدگاه واحــد بــرای حفــظ امنیــت و 
ثبــات در منطقــه نیــاز داریــم، تــالش هایــی کــه در چارچــوب 
منطقــه ای باشــد و تمامــی کشــورها از جملــه جمهــوری 

ــند. ــران در آن ســهیم باش اســالمی ای
ــا یــک بحــران امنیتــی در منطقــه مواجهیــم  وی افــزود: مــا ب
کــه نمــود آن را در داعــش و گروه هــای تروریســتی می بینیــم، 
جمهــوری اســالمی ایــران نقــش فعالــی در زمینــه مبــارزه بــا 
ــیار  ــش بس ــه نق ــم ک ــاهد بودی ــا ش ــرد و م ــا ک ــم ایف تروریس
زیــادی در زمینــه مقابلــه بــا داعــش و کمــک بــه ملــت عــراق 

از خــود نشــان داد.
گفتنــی اســت آخریــن تحــوالت عــراق و منطقــه و همچنیــن 
مســائل مربــوط بــه نبــرد دولــت و ملــت عــراق بــا تروریســت 
ــا  هــای داعــش، محــور گفتگوهــای رئیــس پارلمــان عــراق ب
ــادی  ــاری و اقتص ــط تج ــه رواب ــود. در زمین ــی ب ــات ایران مقام
میــان ایــران و عــراق گفتگوهایــی انجــام شــد، ســلیم الجبوری 
ــداد  ــرای بغ ــی ب ــط پارلمان ــه رواب ــرد ک ــاره اعــالم ک ــن ب در ای

ــی دارد. ــت باالی اهمی
ــران و  ــه تصمیم گی ــا و هم ــت: م ــد اس ــوری معتق ــلیم الجب س
نهادهــای دولتــی در عــراق معتقدیــم کــه جمهــوری اســالمی 
ایــران کشــوری اســت کــه بــه دنبــال رابطــه قوی تــر و بهتــر 
ــد و  ــد مســتمر باش ــواره بای ــاط هم ــن ارتب ــا آن هســتیم و ای ب
ــژه در حوزه هــای  ــه وی ــان دو کشــور را ب پل هــای ارتباطــی می
اقتصــادی و پارلمانــی برقــرار کنیــم. ایــن روابــط بــه نفــع هــر 

دو کشــور اســت.
رئیـس مجلس عـراق تاکیـد کرد: عـراق بایـد نقـش مهمی در 

زمینـه مقابلـه بـا تروریسـم ایفـا کنـد و در حـال حاضـر نیـز به 
سـمتی حرکت می کنیـم که از کشـورهای مختلف بـرای مقابله 
بـا این بحران اسـتفاده کنیـم و معتقدیم کـه باید رتبـه اول را در 

زمینـه اهتمام به این مسـئله داشـته باشـیم.
ــای  ــات گروه ه ــل اختالف ــوص راه ح ــوری در خص ــلیم الجب س
سیاســی در عــراق گفــت: مســئوالن و تصمیم گیــران در 
ــد و  ــه مشــکالت را حــل کنن ــد ک ــت را دارن ــن عنای ــراق ای ع
موضع گیــری واحــد در مبــارزه بــا تروریســم و حــل مشــکالت 

ــد. ــادی دارن اقتص
ــزوم  ــراق و ل ــات سیاســی در ع ــه ضــرورت ثب ــا اشــاره ب وی ب
ــف  ــران گــروه هــای مختل ــال از ســوی رهب ــای نقــش فع ایف
عراقــی بــه ویــژه رئیــس پارلمــان ایــن کشــور در ایــن رونــد، 
ــی و  ــای مردم ــش، نیروه ــدت ارت ــا مجاه ــت: ب ــار داش اظه
حمایــت همــه جانبــه گــروه هــای مذهبــی، سیاســی، و قومــی 
ــن اولویــت  ــوان مهمتری ــه عن مســیر دفــع کامــل تروریســم ب

ــت. ــل اس ــرفت و تکمی ــال پیش ــراق در ح ــی ع امنیت

گفتگوی اختصاصی با »سلیم الجبوری«:

ایران کمک بارزتری به عراق در مبارزه با تروریسم داشته است
سمیه خمارباقی

»محمــد عبدالســالم« بــا طبیعــی و قانونــی دانســتن واکنــش 
نظامــی نیروهــای یمنــی در داخــل عمــق ســعودی اعــالم کرد 
کــه مــردم یمــن اجــازه نخواهنــد داد ســعودی هــا بــرای آنهــا 

تصمیــم بگیرنــد.
ــن  ــاراهلل یم ــش انص ــخنگوی جنب ــالم« س ــد عبدالس »محم
ــی در داخــل  ــی نیروهــای یمن ــش نظام ــان اینکــه واکن ــا بی ب
ــی اســت اعــالم کــرد  عمــق ســعودی امــری طبیعــی و قانون
ــرای آنهــا  ــد داد ســعودی هــا ب ــی هــا اجــازه نخواهن کــه یمن

ــد. ــم بگیرن تصمی
ــت  ــرده ممنوعی ــت پ ــکا را در پش ــن آمری ــالم همچنی عبدالس
ــت  ــه مخالف ــش ب ــرد. وی در واکن ــالم ک ــن اع ــا در یم پروازه
ســعودی هــا بــا اعطــای مجــوز بــه هواپیمــای ســازمان ملــل 
بــرای بازگردانــدن هیــات انصــاراهلل از مســقط بــه یمــن گفــت: 
ــت  ــی را کــه عربســتان از آن رضای ــچ اقدام ــل هی ســازمان مل

نداشــته باشــد انجــام نمــی دهــد.
ــا در مســقط  ــدام نگــه داشــتن م ــن اق ــزود: هــدف از ای وی اف
ــا  ــا م ــد ام ــار وارد کنن ــا فش ــر م ــب ب ــن ترتی ــه ای ــا ب اســت ت
احســاس مــی کنیــم کــه اینجــا در میــان مــردم خــود هســتیم.

ــات  ــرداری از حضــور هی ــن حــال از بهــره ب عبدالســالم در عی
ــای  ــام دیداره ــرای انج ــن ب ــی یم ــره مردم ــاراهلل و کنگ انص

ــر داد. ــانه ای خب ــی و رس سیاس
ــادی«  ــور ه ــه منص ــد رب ــم »عب ــه تصمی ــش ب وی در واکن
ــال  ــر انتق ــی ب ــن مبن ــراری یم ــور مســتعفی و ف ــس جمه رئی
ــور  ــه منص ــد رب ــت: عب ــدن گف ــه ع ــن ب ــزی یم ــک مرک بان
ــد. ــروعیتی ندارن ــه مش ــچ گون ــات وی هی ــادی و تصمیم ه

ســخنگوی انصــاراهلل یمــن در عیــن حــال ایــن تصمیــم عبــد 
ربــه منصــور هــادی را احمقانــه خوانــد و هــدف از آن را تســلیم 

کــردن مــردم یمــن برشــمرد.

سخنگوی انصاراهلل:

مردم یمن اجازه نمی دهند سعودی ها برای آنها تصمیم بگیرند
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نخست وزیر سابق اقلیم کردستان عراق با اعالم قصد 
احداث خط لوله نفت در مرزهای ایران از سوی اقلیم 
کردستان به تشریح راهکار ممانعت از احیای گروه 

پرداخت. داعش  تروریستی 
برهم صالح متولد ۱۹۶۰ سلیمانیه  کردستان عراق 
است که در سال های ابتدایی دهه  ۸۰ میالدی به عنوان 
مسئول ارتباطات اتحادیه  میهنی کردستان در بریتانیا 

شد. منصوب 
وی در سال ۱۹۹۲ به عنوان نماینده  اتحادیه میهنی و 
سپس نماینده  حکومت اقلیم در آمریکا انتخاب شد. 
صالح در فاصله سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ نخست وزیر 
اقلیم کردستان عراق بود و بعد از سقوط صدام، از نیمه 
دوم ۲۰۰۴ معاون نخست وزیر موقت عراق شد. در 
آن  از  بعد  و  عراق  برنامه ریزی  وزیر   ۲۰۰۵ سال 
به عنوان معاون نخست وزیر در زمان نخست وزیری 
»نوری  المالکی« انتخاب و مسئول شورای اقتصادی 

شد. دولت 
برهم صالح اکنون که کردستان عراق و دولت عراق، 
با مسائل و بحران هایی روبه رو است به  عنوان نماینده  
عالی اتحادیه  میهنی کردستان در رأس هیئتی به ایران 
آمد تا درباره مسائل مهم با مقامات بلند پایه  ایرانی 
گفتگو کند. خبرگزاری مهر گفتگویی را با وی انجام 

داد که مشروح آن از نظر می گذرد:

|| روابــط اقلیــم کردســتان عــراق و ایــران در حــال 
حاضــر در چــه وضعیتــی اســت؟

روابــط میــان اقلیــم کردســتان و ایــران در تمامــی زمینــه هــا 
حســنه و ارزشــمند اســت، ایــران و منطقــه کردســتان عــراق 
ــن  صرفنظــر از اینکــه همســایه هســتند دارای فرهنــگ، دی
ــی و  ــی، امنیت ــع سیاس ــتند. مناف ــترک هس ــای مش و جغرافی
ــت.  ــرده اس ــک ک ــم نزدی ــه ه ــا را ب ــترک م ــادی مش اقتص
در تمامــی حــوادث و اتفاقــات پیــش آمــده در طــول تاریــخ، 
ایــران پناهــگاه مــردم کردســتان عــراق بــوده اســت، حادثــه 
انفــال، بمبــاران شــیمیایی حلبچــه، آواره شــدن ملــت کــرد و 
کــوچ میلیونــی کردهــا در ســال 1۹۹0 از جملــه ایــن حــوادث 
ــته  ــا داش ــا م ــی ب ــای مهم ــکاری ه ــران هم ــه ای ــت ک اس
ــی  ــای پیشــمرگه و عراق ــا نیروه ــران ب ــکاری ای اســت. هم
هنــگام قیــام علیــه رژیــم دیکتاتــوری صــدام و جنــگ علیــه 
داعــش بســیار مهــم و برجســته بــوده اســت و جــای تقدیــر 

ــکر دارد. و تش
در حــال حاضــر بایــد بــرای توســعه روابــط ایــران و 
ــام  ــیاری انج ــای بس ــالش ه ــراق ت ــتان ع ــم کردس اقلی
ــازی و  ــورد اقتصــاد، بازس ــال در م ــوان مث ــه عن ــم ب بدهی
ــرای  ــر ب ــای دیگ ــردن مرزه ــال ک ــذاری و فع ــرمایه گ س
ــه  ــم ب ــم کردســتان عــراق تصمی ــی، اقلی ــادالت بازرگان تب
ــران  ــا ای ــود ب ــای خ ــت در مرزه ــه نف ــط لول ــداث خ اح
گرفتــه اســت. حکومــت مرکــزی عــراق نیــز از ایــن 

ــد. ــی کن ــتیبانی م ــروژه پش پ
همچنیــن بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کنــم کــه دربــاره اوضــاع 
ــا  ــه و جهــان الزم اســت ب سیاســی و امنیتــی عــراق، خاورمیان

ایــران همــکاری و مشــورت داشــته باشــیم.
|| جلســاتی میــان هیئــت هــای ایرانــی و مقامــات 
اقلیــم برگــزار شــده اســت ارزیابــی شــما از ایــن 

جلســات چیســت؟
جلســات بــا مقامــات عالــی رتبــه جمهــوری اســالمی 
ــتان  ــا دوس ــه ب ــود ک ــی ب ــت مهم ــع فرص ــران در واق ای
ایرانــی مســائلی را مطــرح کنیــم. در شــرایط کنونــی، اقلیــم 
کردســتان عــراق، عــراق و خاورمیانــه شــاهد اتفاقــات 
ــن  ــه ک ــش و ریش ــا داع ــرد ب ــژه نب ــه وی ــت ب ــی اس مهم
ــوان  ــه عن ــادی ب ــکاری اقتص ــرور. هم ــر و ت ــردن تکفی ک
یــک ضــرورت از جملــه محورهــای گفتگــو در تهــران بــود. 
مقامــات ایــران مثــل همیشــه آراء و موضــع مثبــت در قبــال 
ــتان  ــم کردس ــراق و اقلی ــردم ع ــتیبانی از م ــکاری و پش هم

ــد. ــان دادن ــود نش ــراق از خ ع
ــعه  ــت توس ــر اهمی ــن ب ــا همچنی ــن دیداره ــان ای در جری
روابــط دوجانبــه تاکیــد شــد. از نظــر مــا ایــران همســایه ای 
تاریخــی و اســتراتژیک و یــک قــدرت تاثیرگــذار در منطقــه 
اســت. نظــرات جمهــوری اســالمی ایــران بــرای مــا بســیار 
ــائل  ــاره مس ــی درب ــرف ایران ــا و ط ــت. م ــت اس ــز اهمی حائ
ــد از آزادی موصــل  ــده آن مخصوصــا بع ــه و آین مهــم منطق
ــروز  ــن در شــرایط ام ــده م ــه عقی تفاهــم جــدی داشــتیم. ب
کــه تغییــرات ســریع و بــزرگ در حــال وقــوع اســت، رایزنــی 
ــع  ــتای مناف ــدی در راس ــروری و ج ــر ض ــک ام ــر ی و تدبی

ــت. ــن اس طرفی

ــعبی  ــد الش ــور حش ــا حض ــا ب ــی مخالفته || برخ
ــت  ــه اس ــورت گرفت ــل ص ــرد موص ــراق در نب ع

ــت؟ ــا چیس ــن مخالفته ــل ای دلی
ــاد  ــم در نه ــی مه ــکیالت نظام ــک تش ــعبی ی ــد الش حش
امنیتــی عــراق اســت کــه در یــک برهــه زمانــی حســاس 
و بــه فتــوای مرجــع عالیقــدر نجــف تشــکیل شــده اســت. 
ایــن نیروهــا نقــش مهــم و موثــری در جلوگیــری از 
پیشــروی گــروه داعــش در عــراق داشــته اســت. عملیــات 
آزادســازی موصــل عملیاتــی مهــم و بســیار دشــوار 
ــا  ــت ه ــش و تروریس ــوده داع ــرات آل ــد تفک ــت، نبای اس
ــای  ــام نیروه ــت تم ــذا الزم اس ــم ل ــت بدانی ــم اهمی را ک

ــای  ــعبی و نیروه ــد الش ــراق، حش ــش ع ــمرگ، ارت پیش
ــش  ــزی از پی ــه ری ــا برنام ــه ای و ب ــایر منطق ــی عش محل
ــردن  ــن ب ــرای از بی ــم و ب ــر مه ــن ام ــده در ای ــن ش تعیی
ــراق  ــم در ع ــده تروریس ــه پدی ــان دادن ب ــش و پای داع

ــند. ــته باش ــارکت داش مش
در همیــن حــال بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه راه حل 
ــت  ــر و رضای ــی مناســب و موث ــوب حکمران ــی در چارچ سیاس
مــردم منطقــه بعــد از داعــش امــری اجتنــاب ناپذیــر اســت تــا 
بــار دیگــر تروریســت هــای تکفیــری همچــون داعــش احیــا 
نشــوند و پیــروزی مــا علیــه چنیــن تروریســت هایــی نهایــی 

باشــد.

ــتان  ــی کردس ــه میهن ــه اتحادی ــود اینک ــا وج || ب
ــد دارد  ــراق تاکی ــی ع ــظ و یکپارچگ ــراق در حف ع
ــان  ــز در می ــه ای نی ــه طلبان ــای تجزی ــی صداه ول

ــت؟ ــر چیس ــن ام ــل ای ــود دارد دالی ــا وج کرده
متاســفانه عــراق دچــار گــرداب سیاســی شــده اســت و از یــک 
ــن  ــی از ای ــود. رهای ــی ش ــار م ــر دچ ــه بحــران دیگ بحــران ب
آشــوب نیازمنــد تــالش بــرای ارائــه راهــکار نهایــی بــرای حل 
تمامــی ایــن بحــران هــا اســت. متاســفانه روابــط میــان اقلیــم 
ــن راه  ــار چندی ــراق دچ ــزی ع ــت مرک ــراق و دول کردســتان ع
بــن بســت شــده اســت. در چنــد ســال گذشــته مطمئنــا ایــن 
وضعیــت بــرای کردهــا و سرتاســر کشــور عــراق دشــوار بــوده 
اســت. چنیــن بــن بســت هــا و مشــکالت سیاســی بغــداد، مایه 
شــیوع و گســترش فســاد و ناامنــی شــده اســت. ملــت عــراق 
ــا امنیــت حــق  ــوام ب شایســته بهتریــن هــا اســت و زندگــی ت

آنهــا اســت.
بــدون شــک ملــت کردســتان حــق تعییــن سرنوشــت خــود را 
دارد و رهبــری کــرد بایــد در چارچــوب روابــط بــا بغــداد در ایــن 
بــاره تصمیــم گیــری کند نــه اینکــه چنیــن موضوعــی در آنکارا 
ــا راه  ــود. تنه ــر مطــرح ش ــای دیگ ــا در جاه ــنگتن و ی ــا واش ی
ــراق، مشــورت  ــی ع ــای کنون ــت از بحــران ه ــرون رف حــل ب
و گفتگوهــای مســتقیم و صریــح تمامــی احــزاب عراقــی 
ــه  ــوان علی ــی ت ــق م ــن طری ــا از ای ــت و تنه ــر اس ــا یکدیگ ب
تروریســم و تکفیــر فائــق آمــد و ثبــات سیاســی و امنیتــی عراق 

و منطقــه حفــظ شــود.

گفتگوی اختصاصی با »برهم صالح«:

حق تعیین سرنوشت ُکردها باید در چارچوب رابطه با بغداد باشد
سمیه خمارباقی
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اروپـــــــا

الچین رضائیان

اسکات بنت در گفتگو با خبرگزاری مهر اظهار داشت 
که همکاری ایران و روسیه برای مبارزه با افراط گرایان 
تروریستی جلوی جنگ های امپریالیستی و عاری از حس 
مسئولیت آمریکا را خواهد گرفت. وی متذکر شد که 
جهان پی به اشتباهات خود در منطقه برده و به نظر می 
رسد که اردوغان در ترکیه متوجه شده است که جابجایی 
بهترین  چین  و  ایران  روسیه،  اتحاد  سمت  به  قدرت 

تصمیمی است که وی باید اتخاذ کند.
بنت تاکید کرد که »اردوغان به آرامی در تالش است تا 
خود را از ناتو و ایاالت متحده جدا کرده و روابط خود را با 

روسیه و ایران ترمیم بخشد«.
وی همچنین در خصوص استقرار بمب افکن های روسیه 
در همدان، آن را پیروزی استراتژیک برای صلح دانست. 
وی خاطر نشان کرد »این اقدام نه تنها اجازه می دهد 
بمباران اهداف تروریست های داعش براحتی صورت 
گیرد بلکه نشان دهنده این است که روسیه و ایران با هم 
متحد هستند و هیچ دولتی نمی تواند بدون حمله به روسیه 

به ایران حمله کند«.
متن گفتگوی خبرنگار مهر با اسکات بنت به شرح زیر است:

ــیه  ــران و روس ــکاری ای ــما از هم ــی ش || ارزیاب
ــن  ــوریه و یم ــه س ــه ای از جمل ــائل منطق در مس

ــت؟ چیس
ــران و روســیه و همــکاری در مســائل  ــدون شــک، اتحــاد ای ب
منطقــه شــاید مهتریــن رویــدادی باشــد کــه جهــان در بیــش 
ــده اســت. همــکاری قــدرت  ــه خــود دی از ۲5 ســال گذشــته ب
هــای بــزرگ روســیه و ایــران حاکــی از امیــد بــرای پایــان دادن 
ــح  ــده ای صل ــه ای، و آین ــات منطق ــه تروریســم، افزایــش ثب ب

آمیــز اســت.
واقعــا باعــث تاســف و انزجــار مــن اســت وقتــی کــه مــی بینــم 
ایــاالت متحــده متکبرانــه و ابلهانــه در جنــگ هــای خاورمیانــه 
ای خــود در عــراق، لیبــی، و در حــال حاضــر در ســوریه، ویرانی، 
مــرگ، بدبختــی و خشــم را بــه جــان بشــریت انداختــه اســت.

مــا اکنــون پــس از پانــزده ســال تحقیــق متوجــه شــده ایــم 
کــه حمــالت 11 ســپتامبر ۲001 کار اســامه بــن الدن و 
ــود بلکــه از طــرف  ــان عربســتان ســعودی نب ــا هواپیماربای ی
خائنــان ســازمان اطالعــات آمریــکا، کاخ ســفید، اســرائیل و 
ــا عنــوان حمــالت »پرچــم دروغیــن«  عربســتان ســعودی ب

انجــام شــد.
ــرفته،  ــوژی پیش ــتفاده از تکنول ــا اس ــالت را ب ــن حم ــا ای آنه
تصاویــر هولوگــرام، موشــک هــا، و تکنیک هــای جنــگ روانی 
انجــام دادنــد. رســانه هــای آمریکایــی نیــز متهــم به همدســتی 
در ایــن حملــه دروغیــن بودنــد تــا از ایــن طریــق جنــگ آمریکا 
در خاورمیانــه را بــه عاملــی بــرای از هــم پاشــیدن نظــام هــای 

اســالمی و جایگزیــن کــردن آنهــا تبدیــل کننــد.
متأســفانه، بــه جــای روی کار آمــدن رژیــم هــای جدیــد میانــه 
رو و مولــد، مداخــالت آمریــکا منجــر بــه رهاســازی هیوالهــای 
وحشــی تکفیــری وهابــی شــد کــه اقــدام بــه تجــاوز، نابــودی 
ــد.  ــود کردن ــان ب ــه دم دستش ــزی ک ــر چی ــردن ه ــن ب و از بی
ــرار از زادگاه  ــه ف ــور ب ــه مجب ــردم در خاورمیان ــه، م ــر از هم بدت
ــه  ــرای ورود ب ــالش ب ــر در ت ــال حاض ــدند و در ح ــود ش خ
ــی کــه در آن افزایــش تنــش هــا و خشــم  ــا هســتند، جای اروپ

و درگیــری فرهنگــی منجــر بــه بــروز انــواع مشــکالت جدیــد 
شــده اســت.

توافــق روســیه و ایــران بــرای همــکاری علیــه افــراط گرایــان 
ــا  ــه جهــان اســت: »م ــام مهمــی ب ــده پی تروریســت، در بردارن
هرگــز اجــازه نخواهیــم داد جنــگ هــای امپریالیســتی و عــاری 
ــد«.  ــترش یاب ــن گس ــش از ای ــکا بی ــئولیت آمری ــس مس از ح
ــرای  ــکاری ب ــوص هم ــق در خص ــا تواف ــراً ب ــز اخی ــن نی چی
ــرار داده  ــیه ق ــران و روس ــار ای ــود را در کن ــوریه، خ ــات س نج

ــت. اس
بنابرایــن در حــال حاضــر تنهــا دولــت هایــی کــه احتمــاال بــا 
ایــن توافــق کنــار خواهنــد آمــد، کشــورهای اروپایــی هســتند 
ــای  ــیب ه ــاهده آس ــا مش ــن ب ــی م ــش بین ــاس پی ــه براس ک
ایــاالت متحــده در اعمــال این سیاســت وحشــتناک خیلــی زود 

ــار ایــن ســه دولــت قــرار خواهنــد گرفــت. در کن

|| نظــر شــما در مــورد اســتقرار بمــب افکــن هــای 
ــا  ــران ب ــدان در ای ــی هم ــگاه هوای ــیه در پای روس
هــدف حمــالت هوایــی علیــه اهــداف گــروه هــای 

تروریســتی داعــش و جبهــه النصــره جیســت؟  
بمــب افکــن هــای دوربــرد روســیه و پایــگاه اســتقرار آن هــا در 
ایــران پیــروزی اســتراتژیک بــرای صلــح اســت، چــرا کــه ایــن 
اقــدام نــه تنهــا اجــازه مــی دهــد بمبــاران اهــداف تروریســت 
ــده  ــان دهن ــه نش ــرد بلک ــورت گی ــی ص ــش براحت ــای داع ه
ایــن اســت کــه روســیه و ایــران بــا هــم متحــد هســتند و هیــچ 
دولتــی نمــی توانــد بــدون حملــه بــه روســیه بــه ایــران حملــه 

کنــد.
ایــن امــر بــه طــور موثــر ســد حفاظتــی بــرای ایــران برابــر هــر 
گونــه حملــه از طــرف اســرائیل یــا ایــاالت متحــده ایجــاد مــی 
کنــد. جالــب اســت بدانیــد کــه رئیــس جمهــور ترکیــه، رجــب 
ــه  ــت ک ــه اس ــره پذیرفت ــد بالخ ــی رس ــر م ــه نظ ــان، ب اردوغ
ــه ســمت اتحــاد روســیه،  ــکا ب ــوذ آمری ــدرت از نف ــی ق جابجای
ایــران و چیــن بهتریــن تصمیمــی اســت کــه وی بایــد اتخــاذ 

ــد. کن
ــو و  ــا خــود را از نات ــج در تــالش اســت ت ــه تدری اردوغــان ب
ــا روســیه و  ــود را ب ــط خ ــرده و رواب ــدا ک ــاالت متحــده ج ای
ــا در  ــرای کودت ــالش ب ــاال ت ــد. احتم ــم بخش ــران ترمی ای
ترکیــه توســط خــود اردوغــان ایجــاد شــد تــا بهانــه ای برای 
جدایــی ترکیــه فراهــم شــود. کامــاًل واضــح اســت کــه بــی 
ــه  ــان ب ــریع اردوغ ــش س ــا، واکن ــت کودت ــی و شکس کفایت
ایــن اوضــاع و پایــان دادن بــه کودتــا نشــان مــی دهــد کــه 
ــه  ــود و ن ــی ب ــی مصنوع ــات روان ــک عملی ــًا ی ــا صرف کودت
ــه  ــان ب ــود، اردوغ ــی ب ــر هــم واقع ــی. اگ ــداد واقع ــک روی ی
ــت  ــر حمای ــه خاط ــده را ب ــاالت متح ــکارا ای ــال آش ــر ح ه
ــا  ــزی آن ب ــه ری ــی و برنام ــن مال ــاال تامی ــا و احتم از کودت
ــن  ــت. در ای ــرده اس ــم ک ــیا مته ــازمان س ــو و س ــک نات کم

ــاخت.   ــد س ــن خواه ــز را روش ــه چی ــان هم ــوص زم خص

ــل و  ــران در ح ــش ای ــورد نق ــما در م ــر ش || نظ
ــران  ــرا ای ــت؟ چ ــه ای چیس ــائل منطق ــل مس فص
بخشــی جدایــی ناپذیــر هــر راه حــل بــرای 

ــت؟ ــه اس ــائل منطق مس
ایــران فرهنــگ، تاریــخ، زبــان و هویــت مشــترکی بــا اقــوام 
مختلــف در خاورمیانــه دارد و همچنیــن ملتــی بــزرگ از 
دیربــاز بــوده کــه در طــول تاریــخ هــزاران ســاله خــود رشــد 

کــرده اســت. ایــن امــر احتــرام و هویــت ایــران را در میــان 
ــن  ــرد. همی ــی ب ــر م ــا باالت ــگ ه ــا و فرهن ــت ه ــر مل دیگ
افتخــار و احتــرام اســت کــه بــه ایــران، امنیــت، اعتمــاد بــه 
نفــس و فروتنــی در هنــگام برخــورد بــا دولــت هــای نابالــغ 

ــد. ــی ده را م

|| کشــورهای مخــرب منطقــه از جملــه عربســتان 
ــی،  ــی ثبات ــاد ب ــا ایج ــدان آن، ب ــعودی و متح س
ــه  ــال چ ــه دنب ــه ب ــا در منطق ــش ه ــگ و تن جن

ــتند؟ ــزی هس چی
اولیــن مــورد بــی ثباتــی در منطقــه در اصــل زمانــی رخ داد کــه 
ایــاالت متحــده، اســرائیل و بریتانیــا بــه عــراق حملــه کردنــد و 
ســپس در آن جــا جنــگ داخلــی بوجــود آوردنــد و بــا گســترش 
آتــش شــورش از طریــق عملیــات ســیا بــا عنــوان بهــار عربــی 
آن را در کل منطقــه منتشــر کردنــد. بــر اســاس نقشــه آن هــا، 
ــه  ــد کــه ب ــدوار بودن ــه انقــالب زده شــود و امی ــود جرق ــرار ب ق
طــور معجــزه آســایی دموکراســی و نظــم و قانــون حکمفرمــا 

خواهــد شــد امــا کامــاًل برعکــس شــد.
ــتبدادی و  ــدرت اس ــالء ق ــه در خ ــردم در منطق ــیاری از م بس
ــی و  ــای مذهب ــب ه ــه تعص ــق ب ــوری مطل ــت دیکتات حکوم
فرقــه ای ماننــد توهــم و پنــدار اشــتباه روی آوردنــد، و تــالش 
کردنــد بــا اســتفاده از آزادی هــای جدیــد خــود بقیــه تمــدن را 
هــم از بیــن بــرده و آن را بــا قوانیــن و فرهنــگ وهابــی ســلفی 
ــن  ــه ای ــان راه را ب ــه جه ــه بقی ــا ک ــد. از آنج ــن کنن جایگزی
ــه عنــوان  ــاز نکــرده اســت، آن را ب ــوژی هــای وهابــی ب ایدئول
امــری روانــی و از نظــر سیاســی نوعــی خودکشــی تعریــف می 
کنــد کــه موجــب بــروز درگیــری ابــدی در منطقه شــده اســت.

امیــد اســت کــه بــا همــکاری روســیه، ایــران و چیــن، ایــاالت 
ــه  ــا آنچ ــت ب ــا دق ــرده و ب ــث ک ــی مک ــو اندک ــده و نات متح
ــا  والدیمیــر پوتیــن در ســازمان ملــل گفــت توجــه کننــد: »آی

ــد؟« ــد کــه چــه کــرده ای ــا مــی فهمی واقع
ــد  ــتور کار جدی ــک دس ــد و ی ــاق بیفتن ــن اتف ــدوارم ای امی
ــر دموکراســی  ــات در جهــان کــه مقــدم ب ــح و ثب ــرای صل ب
ــات  ــد منتظــر اتفاق ــرد. بای و ســرمایه داری اســت شــکل گی

ــیم. ــده باش آین

افسر سابق عملیات روانی آمریکا:

همکاری نظامی روسیه و ایران باعث صلح و ثبات منطقه خواهد شد
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اروپـــــــا

تاکید نخست وزیر ترکیه بر اینکه روسیه می تواند در 
صورت لزوم از پایگاه هوایی اینجرلیک در جنوب شرق 
ترکیه که محل استقرار نیروهای سازمان پیمان آتالنتیک 
شمالی)ناتو( و سالح های اتمی آمریکا در منطقه است، 
استفاده کند گمانه زنی هایی را درباره تاثیر این اقدام 
احتمالی ترکیه بر روابط استراتژیک آنکارا و غرب به 

است. آورده  وجود 
همچنین در روزهای گذشته ارتش ترکیه با ورود نظامی 
به منطقه جرابلس در شمال سوریه عملیاتی را تحت عنوان 
»سپر فرات« آغاز کرده است که هدف از آن پاکسازی 
مرزهای ترکیه از داعش و برگرداندن شبه نظامیان کرد 
سوری مورد حمایت آمریکا به شرق رود فرات عنوان 
شده است. این اقدام به اعتقاد بسیاری از کارشناسان با 

مجوز آمریکا و اطالع مسکو صورت گرفته است.
در همین راستا گفتگویی داشته ایم با »عثمان فاروق لوغ 
اوغلو« از اعضای برجسته حزب جمهوری خلق ترکیه که 
بزرگترین حزب منتقد دولت این کشور است. مشروح 

این گفتگو در زیر آمده است:

|| نخســت وزیــر ترکیــه اعــالم کــرده اســت کــه 
ــگاه  ــد از پای ــی توان ــزوم م ــورت ل ــیه در ص روس
ــا چنیــن مســئله ای  ــد. آی اینجرلیــک اســتفاده کن
ــو  ــه و نات ــردی ترکی ــط راهب ــه رواب ــد ب ــی توان م

ــد؟ ــیب بزن آس
پیشـنهاد اسـتفاده روسـیه از پایگاه هوایـی اینجرلیک تـا زمانی 
که اسـتفاده روسـیه در راسـتای مبـارزه بـا داعش باشـد تاثیری 
بـر روابـط ناتـو و ترکیـه نخواهـد داشـت. پایـگاه اینجرلیک نه 
تعلـق به ناتـو دارد و نـه متعلق بـه آمریکا اسـت. اینجرلیک یک 
پایـگاه هوایی ملـی ترکیه اسـت. روسـیه هم بخشـی از ائتالف  
بیـن المللی علیه داعش اسـت لذا اسـتفاده روسـیه از ایـن پایگاه 
منافاتی بـا اهداف ائتـالف بین المللی ضـد داعش نـدارد. عالوه 
بـر ایـن روابط خـوب ترکیه و روسـیه مـی توانـد بـرای ناتو هم 

خوب باشـد.

|| آیــا حضــور نظامــی ترکیــه در منطقــه جرابلــس 
ــا  ــا هماهنگــی هــای آنــکارا ب در شــمال ســوریه ب

واشــنگتن و مســکو صــورت گرفتــه اســت؟

ــات  ــل از انجــام عملی ــه قب ــا ترکی ــه آی ــع نیســتم ک ــن مطل م
جرابلــس بــا طــرف هایــی هماهنگــی داشــته اســت یــا خیــر. 
آنچــه کــه از شــواهد بــر مــی آیــد ایــن اســت کــه ترکیــه حتی 
شــاید مســئله را بــه اطــالع دولــت ســوریه هــم رســانده باشــد. 
قاعدتــا بایــد اینگونــه هــم باشــد. واکنش هــای ضعیــف و صرفا 
ــدام  ــی مســکو و دمشــق بیانگــر اطــالع آنهــا از اق ــراز نگران اب

نظامــی ترکیــه بــوده اســت.
ــت  ــه و امنی ــازی منطق ــات پاکس ــن عملی ــه از ای ــدف ترکی ه
بخشــیدن بــه مرزهایــش اســت. مســئله جــدی دربــاره عملیات 
ترکیــه ایــن اســت کــه ایــن عملیــات چــه مــدت طــول خواهد 
کشــید و چــه زمانــی پایــان خواهــد یافــت. اگــر ایــن عملیــات 
طوالنــی شــود و بــه درگیــری بــا نیروهــای کــرد منجــر شــود 

در آن صــورت وضعیــت و تبعــات متفــاوت خواهنــد بــود.

ــوری  ــل جمه ــی مث ــورهای اروپای ــی از کش || برخ
ــش  ــکیل ارت ــتار تش ــتان خواس ــک و مجارس چ
اروپایــی شــده انــد. ضــرورت ایــن مســئله 
چیســت؟ آیــا ترکیــه در تشــکیل احتمالــی چنیــن 

ــت؟ ــد داش ــی خواه ــی نقش ارتش
کشــورهای اروپــای شــرقی نگرانــی هــا و تــرس هــای زیــادی 
دربــاره روســیه دارنــد. ناتــو در صــدد اســت بــا اتخــاذ اقدمــات 
جدیــد آنهــا را برطــرف کنــد. بــا اینحــال مــن دقیقــا نمــی دانم 

منظــور از »ارتــش اروپایــی« چیســت و تشــکیل چنین ارتشــی 
جــز گام هایــی نیســت کــه ناتــو در صــدد برداشــتن آن اســت.

|| طــرح چنیــن درخواســتی از ســوی برخــی 
ــت  ــی اس ــن معن ــه ای ــا ب ــی آی ــورهای اروپای کش
کــه ناتــو نتوانســته اســت برخــی از دغدغــه هــای 
ــع  ــران را رف ــران مهاج ــل بح ــا مث ــی اروپ امنیت

ــد؟ کن
ــی  ــت ول ــی اس ــاد امنیت ــد دارای ابع ــر چن ــئله آوارگان ه مس
ــال  ــو در ح ــت. نات ــو نیس ــف نات ــرح وظای ــز ش ــتقیما ج مس
ــه  ــا از روان ــت ت ــیاه اس ــای س ــی در دری ــر دارای ناوگان حاض
شــدن ســیل مهاجــران غیرقانونــی جلوگیــری کنــد. امــا بحران 
مهاجــران یــک مســئله اروپایــی و حتــی جهانــی اســت. راه حل 
ــک  ــی و دیپلماتی ــای سیاس ــوزه ه ــد در ح ــران را بای ــن بح ای
جســتجو کــرد. تــا بــه اینجــا اتحادیــه اروپــا در مواجــه بــا ایــن 
چالــش بــا شکســت مواجــه شــده اســت. ایــن اتحادیــه حتــی 
نتوانســته بــه توافقــی کــه چنــد مــاه گذشــته بــا ترکیــه رســیده 
ــه کشــورهای  ــن اســت ک ــت ای ــد. واقعی ــی کن اســت را اجرای
اروپایــی نمــی خواهنــد از میلیــون هــا آواره خــارج از مرزهــای 
ــای  ــا ارزش ه ــاد ب ــه در تض ــری ک ــد. ام ــی کنن ــود میزبان خ
بشردوســتانه و ارزش هایــی اســت کــه انتظــار مــی رود اروپایی 

ــد. ــت کنن ــا از آن حمای ه

معاون  حزب  جمهوری  خلق ترکیه:

روسیه منعی برای استفاده از پایگاه اینجرلیک ترکیه ندارد
پیمان یزدانی

»سـیمون کالینز« سـفیر انگلسـتان در عربسـتان سـعودی 
پـس از تشـرف بـه دین اسـالم، بـرای انجام مناسـک حج 

بـه همراه همسـر مسـلمان خـود راهـی مکه می شـود.
»سـیمون کالینـز« سـفیر انگلسـتان در عربسـتان سـعودی 
پس از سـالها فعالیـت در مناصـب دیپلماتیک در کشـورهای 
اسـالمی از جمله عـراق و سـوریه، بـا تأیید خبر تشـرف خود 
بـه دین مبین اسـالم اعـالم کرد که در مناسـک حج امسـال 

شـرکت خواهـد کرد.
سـفیر انگلیـس که همسـر وی یـک مسـلمان اهل سـوریه 

اسـت، نخسـتین دیپلمات انگلیسـی اسـت که مناسـک حج 
را در شـهر مکـه بجا مـی آورد. گفتنی اسـت کـه کالینز پس 
از تشـدید جنـگ داخلی در سـوریه طـی سـالهای ۲011-1۲ 
و تـرک پسـت نمایندگـی انگلیـس در این کشـور، به سـمت 
سـفیر انگلیس در عربستان سعودی منصوب شـد. وی عالوه 
بر فعالیت در سـمت سـفیر انگلیـس در قطر، سـابقه عضویت 
در هیأتهـای دیپلماتیـک انگلیـس در کشـورهای بحریـن، 
تونـس، هنـد، اردن و دبـی را در کارنامـه حرفه ای خـود دارد.
ــا روزنامــه  مقامــات مســجدی در شــرق لنــدن در گفتگــو ب

ــر  ــه اخی ــز »تجرب ــد کــه کالین ــدواری کردن ــراز امی تایمــز اب
خــود از مناســک حــج را بــا همــکاران غیرمســلمان خــود در 
ســفارت انگلیــس ســهیم گــردد« و معتقدنــد کــه »موقعیــت 
بــی همتــای« کالینــز مــی توانــد در روابــط میــان اســالم و 

جهــان غیــر مســلمانان بســیار مهــم و حیاتــی باشــد.
گفتنی اسـت کـه پیـش از سـیمون کالینـز، یک نویسـنده و 
دیپلمات انگلیسـی بـا نـام »گای ایتـون« نیز در دهـه 1۹50 
میـالدی در حین خدمت در سـفارت انگلیس در هندوسـتان، 

 ترینیـداد و غنـا به دیـن اسـالم گروید.  

پس از تشرف به دین مبین اسالم؛

سفیر انگلیس در عربستان سعودی برای انجام مناسک حج راهی مکه می شود
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اروپـــــــا

»داود هرمیــداس باونــد« معتقــد اســت کــه ترکیــه بــر اســاس 
تعهداتــی کــه بــه ناتــو دارد، در صــورت اتخــاذ هرگونــه تصمیم 
مغایــر بــا منافــع کالن ایــن ســازمان، نیــاز بــه دریافــت چــراغ 

ســبز از ســوی آن دارد.
ــن  ــر ای ــه نخســت وزی ــه از جمل ــات ترکی اظهارنظرهــای مقام
کشــور در خصــوص تصمیــم آنهــا بــرای تجدیدنظــر در روابــط 
ــکارا  ــار رایزنی هــای گســترده دولــت آن ــا ســوریه در کن خــود ب
ــور،  ــن کش ــون بحــران ای ــی پیرام ــی و روس ــات ایران ــا مقام ب
نویــد بازگشــایی صفحــه ای نویــن در روابــط ســه جانبــه ایران، 
ــه منظــور حــل و فصــل سیاســی بحــران  ــیه ب ــه و روس ترکی
ســوریه را مــی داد. بــا ایــن حــال، انتشــار خبــری مبنــی بــر آغاز 
عملیــات نظامــی ترکیــه در شــهر »جرابلس« ســوریه کــه البته 
بــه صــورت غافلگیرانــه اتفــاق افتــاد، تــا حــدودی معــادالت را 

ــر هــم زد. ب
ــه  ــنبه هفت ــح روز چهارش ــاعت 6:30 صب ــات از س ــن عملی ای
گذشــته )بــه وقــت تهــران( تحــت عنــوان »ســپر فــرات« و بــا 
همــکاری نیروهــای ائتــالف آمریکایــی بــه اصطــالح مبــارزه 
بــا داعــش آغــاز شــد. بــه دنبــال آغــاز ایــن عملیــات، تعــداد ده 
هــا دســتگاه تانــک و خــودرو زرهــی ارتــش ترکیــه وارد منطقه 
»جرابلــس« در شــمال ســوریه شــدند. بــه دنبــال ایــن عملیات، 
نیروهــای موســوم بــه ارتــش آزاد ســوری بــا حمایــت نیروهای 
ارتــش ترکیــه تمامــی ســاختمان هــا و مراکــز دولتــی در مرکــز 
ــد.  ــود درآوردن ــرف خ ــه تص ــوریه را ب ــاک س ــس در خ جرابل
همچنیــن بنــا بــر ایــن گــزارش ایــن نیروهــا کنتــرل 50 درصد 

از ایــن شــهر را در اختیــار گرفتنــد.
بــه گفتــه »رجــب طیــب اردوغــان« رئیــس جمهــوری ترکیــه، 
ــوریه،  ــس س ــور در جرابل ــن کش ــش ای ــات ارت ــدف از عملی ه
ــد و  ــوده ان ــان کــرد ســوری ب نیروهــای داعــش و شــبه نظامی
ــه مشــکالت در  ــان بخشــیدن ب ــدف پای ــا ه ــالت ب ــن حم ای
مرزهــا صورت مــی گیــرد. اردوغــان در ســخنانی در ایــن زمینه 
بــا هشــدار به»صالــح مســلم« از رهبــران حــزب دموکراتیــک 
ــات  ــا اقدام ــا را ب ــه م ــی ک ــت: »آنهای ــوریه گف ــای س کرده
تروریســتی بــه چالــش کشــیدند، حــال بایــد منتظــر باشــند و 

ببیننــد چــه بــر سرشــان خواهــد آمــد«.
ــگار مهــر گفتگویــی  در خصــوص آنچــه کــه ذکــر شــد، خبرن
را بــا دکتــر »داود هرمیــداس باونــد« کارشــناس مســائل 
خاورمیانــه و بیــن الملــل انجــام داده اســت کــه مشــروح آن از 

نظــر می گــذرد.

ــک هــای خــود را وارد  ــرا تان ــه اخی || ارتــش ترکی
ــت  ــت. دول ــرده اس ــوریه ک ــس« س ــهر »جرابل ش
ــش از  ــا داع ــارزه ب ــه مب ــت ک ــی اس ــکارا مدع آن
ــی  ــوب م ــی محس ــات نظام ــن عملی ــداف ای اه
ــات از  ــن عملی ــاره ای ــما درب ــدگاه ش ــود. دی ش

ــت؟ ــکارا چیس ــوی آن س
دولــت ترکیــه از ابتــدا اعــالم کــرد کــه بــه منظــور مبــارزه بــا 
تروریســم بــه شــهر جرابلــس ســوریه حملــه کــرده اســت. ایــن 
ــین  ــهر ُکردنش ــک ش ــس ی ــهر جرابل ــه ش ــت ک ــی اس در حال
ــدف  ــوص ه ــائبه هایی را در خص ــأله ش ــن مس ــت و همی اس

ــه وجــود آورده اســت. ــات ب ــن عملی ــکارا از ای ــی آن اصل
عملیــات نظامــی ترکیــه در ســوریه نگرانــی هایــی را هــم برای 
روســیه و هــم بــه نوعــی بــرای ایــران بــه وجــود آورده اســت، 
ــر از  ــیار فرات ــه بس ــه ترکی ــد ک ــکو معتقدن ــران و مس ــرا ته زی
اهدافــی کــه پیــش از حملــه بــه جرابلــس اعــالم کــرده اســت، 

گام برخواهــد داشــت.

ــده  ــاالت متح ــد ای ــی دانی ــه م ــه ک || همانگون
ــه  ــی ب ــورش نظام ــه را در ی ــش ترکی ــکا، ارت آمری
شــهر کردنشــین جرابلــس ســوریه همراهــی مــی 
ــا  ــی ه ــه آمریکای ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای کن
چنــدی پیــش جنگنــده هــای خــود را بــه منظــور 
ــزام  ــوریه اع ــکه س ــه حس ــا ب ــت از ُکرده حمای
ــا را  ــی ه ــن مواضــع متناقــض آمریکای ــد. ای کردن

ــد؟ ــی کنی ــی م ــه ارزیاب چگون
واقعیــت این اســت کــه ایــاالت متحــده آمریــکا تالش کــرد در 
مقابــل ترکیــه در مســأله حمله بــه جرابلــس نوعــی مالیمت به 
خــرج دهــد تــا ترکیــه به ســمت محــور ایــران و روســیه ســوق 
ــاکن  ــای س ــدا از ُکرده ــان ابت ــا از هم ــد. آمریکایی ه ــدا نکن پی
ــه  ــا از مناطــق تحــت تصــرف خــود ب »جرابلــس« خواســت ت
ــاالت متحــده از  ــد. ای ــرات عقــب نشــینی کن ســمت شــرق ف
ــرای گســترش  ــه ب ــه ترکی ــا بهان ــق تــالش کــرد ت ــن طری ای

عملیــات در جرابلــس را از آن بگیــرد.
امــا بــه ایــن نکتــه نیــز بایــد توجــه داشــت کــه نگرانــی هایــی 
ــال  ــس و احتم ــه در جرابل ــده ترکی ــات آین ــوص اقدام در خص
گســترش عملیــات نظامــی آن وجــود دارد کــه ایــن مســأله نیز 

طــی روزهــای آینــده بیــش از پیــش آشــکار خواهــد شــد.
به طـور کلی هدف کنونـی ترکیه از عملیات نظامـی در جرابلس 
این اسـت که بـر مبنـای چهارچـوب اهدف ترسـیم شـده برای 

آینده خـود، جایگاهی بـرای خویش کسـب کند.

ــه از  ــی ترکی ــدف اصل ــه ه ــه اینک ــه ب ــا توج || ب
ــزب  ــه ح ــردن ب ــه وارد ک ــات، ضرب ــن عملی ای
ــه نظــر شــما  ــرد ســوری اســت، ب دموکراتیــک ُک
ــر؟ ــا خی ــت ی ــه اس ــل توجی ــدام قاب ــن اق ــا ای آی

ترکیــه بارهــا و در مناســبت هــای مختلــف اعــالم کــرده کــه 
ــرد را نخواهــد داد. از  ــکارا اجــازه تشــکیل دولــت مســتقل ُک آن
ــروه  ــه گ ــی ب ــاظ ارزش ــا از لح ــه ُکرده ــت ترکی ــدگاه دول دی
ــن اســاس، تشــکیل  ــر همی ــک هســتند و ب »پ ک ک« نزدی
دولــت مســتقل ُکــرد بــه منزلــه یــک دســتاورد بــزرگ بــرای 
»پ ک ک« محســوب مــی شــود، امــا واقعیــت ایــن اســت که 

ــد. آمریکایــی هــا چنیــن نگرشــی را ندارن
ــای  ــرار دادن ُکرده ــدف ق ــرای ه ــه ب ــتدالل ترکی ــا اس تنه
ــداهلل اوجــاالن«  ــه »عب ــن اســت ک ســاکن شــمال ســوریه ای
ــته  ــکونت داش ــه س ــن منطق ــد »پ ک ک« در ای ــر دربن رهب
اســت. دولــت ترکیــه ِصــرف ظهــور و بــروز اوجــاالن در 
مناطــق شــمال ســوریه را دســتاویزی بــرای القــاء ارتبــاط میان 
نیروهــای دموکراتیــک ُکــرد ســوری و پ ک ک قرار داده اســت 
ــد. ــاران کن ــا بدینوســیله مناطــق تحــت تصــرف آنهــا را بمب ت

حضــور اوجــاالن در شــمال ســوریه در آن شــرایط، بــا موافقــت 
رســمی دولــت وقــت ایــن کشــور اتفــاق افتــاد. از آنجایــی کــه 
دولــت وقت ســوریه مشــکالتی را از قبیــل مســأله »آب فرات« 
بــا ترکیــه داشــت، مجــوز حضــور اوجــاالن در شــمال ســوریه را 
صــادر کــرد. در حــال حاضــر تنهــا بهانــه ترکیــه از هــدف قــرار 
ــد،  ــاره ش ــه اش ــه ک ــوریه همانگون ــمال س ــای ش دادن ُکرده

حضــور اوجــاالن در ایــن منطقــه بــوده اســت.
در ایــن میــان، دولــت ســوریه نیــز بــه عملیــات نظامــی ترکیــه 
اعتــراض کــرد. بــه نظــر مــن در حــال حاضــر دولــت ســوریه 
ــه  ــت ک ــرایطی نیس ــم، در ش ــا تروریس ــری ب ــل درگی ــه دلی ب
اقدامــی غیــر از اقــدام دیپلماتیــک در مقابلــه بــا عملیــات ترکیه 

انجــام دهــد.

|| بــه نظــر شــما همــکاری جدیــد ترکیــه و ایاالت 
ــرآغاز  ــد س ــی توان ــوریه م ــکا در س ــده آمری متح
همــکاری هــای دوجانبــه میــان آنهــا بــرای ایجــاد 
ــراز آســمان ســوریه  ــر ف ــوع ب ــرواز ممن ــه پ منطق

باشــد؟
ــال  ــکا در قب ــاالت متحــده آمری ــه شــد، ای ــه کــه گفت همانگون
ــت  ــود مالیم ــوریه از خ ــه در س ــر ترکی ــی اخی ــم نظام تصمی
نشــان داده اســت. بایــد منتظــر مانــد و دیــد پاســخ ترکیــه بــه 
ــاالت  ــود. ای ــد ب ــه خواه ــا چ ــم آمریکایی ه ــل مالی ــن تعام ای
متحــده آمریــکا از ُکردهــا درخواســت کــرد تــا به ســمت شــرق 
فــرات عقــب نشــینی کننــد و آنهــا نیــز ایــن اقــدام را کردنــد. از 
طــرف مقابــل، مســأله ایــن اســت کــه بــه نظــر نمــی رســد که 

ترکیــه بــه همیــن ســطح از عملیــات نیــز راضــی شــود.
ــه  ــاد منطق ــرای ایج ــه ب ــکا و ترکی ــق آمری ــوص تواف در خص
ــر فــراز آســمان ســوریه نیــز بایــد گفــت کــه  ــرواز ممنــوع ب پ
ــات  ــرای ادامــه عملی ــه ب ــده ترکی ــم آین ــه تصمی ــز ب همــه چی
ــا بدیــن لحظــه کردهــا از شــمال  در جرابلــس بســتگی دارد. ت
ســوریه بــه ســمت شــرق فــرات عقــب نشــینی کــرده انــد. باید 
ــا ترکیــه تــا چــه حــدی ادامــه  دیــد مواضــع مالیــم آمریــکا ب
پیــدا مــی کنــد. در هــر صــورت ممکــن اســت دامنــه حمایــت 
ــی  ــس باق ــهر جرابل ــدوده ش ــه در مح ــکا از ترکی ــای آمری ه

ــد. بمان

|| بـه نظـر شـما آیـا در عملیـات اخیـر ترکیـه در 
جرابلس سـوریه، هماهنگی میان آنکارا و مسـکو در 

ایـن خصـوص انجام شـده اسـت یـا خیر؟
بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال بایــد دیــد کــه روســیه دارای چــه 
منافــع و مصالحــی اســت. روســیه همــواره بــه دلیل مشــکالت 
ــت  ــه شــرق را تقوی ــگاه خــود ب ــی ن ــا کشــورهای غرب خــود ب
ــا کشــورهایی  ــی ب ــواره رابطــه خوب ــرده اســت. مســکو هم ک

هرمیداس باوند مطرح کرد؛

تشریح ماهیت عملیات ترکیه در جرابلس/ 
تشکیل »ارتش اروپایی« بعید است
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اروپـــــــا

نظیــر ایــران و چیــن داشــته اســت و همچنــان در راســتای تقویــت 
ــد. ــط تــالش مــی کن ایــن رواب

تاریــخ نشــان مــی دهــد کــه در زمــان شــوروی ســابق، روســها بــه 
منظــور تحقــق برخــی اهــداف مهمتــر خــود، احــزاب کمونیســت را 
ــه اراده  ــد. در هــر صــورت همــه چیــز بســتگی ب قربانــی مــی کردن
روســها دارد کــه تــا چــه انــدازی مــی خواهنــد مواضــع خــود در قبال 
دولــت دمشــق را حفــظ و تقویــت کننــد. بــا این حــال، تجربه نشــان 
داده کــه روســها از دیگــران اســتفاده ابــزاری مــی کننــد، حــال بایــد 
دیــد در قبــال عملیــات اخیــر ترکیــه آیا محکــم در کنــار ســوریه می 

ایســتد یــا بــه یــک اعتــراض لفظــی بســنده مــی کنــد.

ــرا  ــه اخی ــر ترکی ــت وزی ــم« نخس ــی ایلدری || »بنعل
اعــالم کــرده اســت کــه روســیه مــی توانــد از پایــگاه 
ــا اســتفاده  ــد. آی نظامــی »اینجرلیــک« اســتفاده نماین
روســیه از اینجرلیــک مــی توانــد روی روابــط راهبردی 

ترکیــه و ناتــو تأثیــر داشــته باشــد؟
واقعیــت ایــن اســت کــه خــط مشــی اخیــر ترکیــه ناراحتــی هایــی 
ــر  ــود آورد. اگ ــه وج ــی ب ــورهای غرب ــا و کش ــی ه ــزد آمریکای را ن
ترکیــه واقعــا قصــد داشــته باشــد کــه پایــگاه اینجرلیــک را در اختیار 
ــا  روســیه قــرار دهــد، ایــن مســأله را بایــد در شــورای اتحادیــه اروپ

نیــز مطــرح کنــد.
ــد تصمیــم  ــرای خــود مــی توان درســت اســت کــه هــر کشــوری ب
ــورت  ــر ص ــا در ه ــت ام ــوردار اس ــن آزادی برخ ــد و از ای ــری کن گی
کشــورهای عضــو ناتــو تعهداتــی هــم در قبــال ایــن ســازمان دارنــد 
کــه بایــد بــه آن پایبنــد باشــند. اگــر قــرار باشــد یــک کشــور عضــو 
ناتــو یــک خط مشــی مغایــر بــا منافــع و مصالــح کلــی این ســازمان 
اتخــاذ کنــد، ایــن مســأله بایــد در شــورای عالــی ناتــو نیــز مطــرح 
ــی  ــور نظام ــأله حض ــوص مس ــاس در خص ــن اس ــر همی ــود. ب ش
ــی را خواهــد  ــو مالحظات ــا نات ــگاه اینجرلیــک مطمئن روســیه در پای

ــت. داش
ــتفاده از  ــرای اس ــیه ب ــه روس ــه ب ــبز ترکی ــراغ س ــر صــورت چ در ه

ــت. ــه ناتوس ــی ب ــک دهن کج اینجرلی

ــتان  ــک و مجارس ــوری چ ــر جمه ــورهایی نظی || کش
ــی«  ــش اروپای ــکیل »ارت ــر تش ــی ب ــأله ای را مبن مس
ــا  ــد ب ــا ارائــه ایــن طــرح مــی توان ــد. آی مطــرح کردن
هــدف مقابلــه بــا ترکیــه و عضویــت آن در ناتــو صورت 

ــه باشــد؟ گرفت
مســأله »ارتــش اروپایــی« پــس از فروپاشــی شــوروی توســط آلمان 
و فرانســه مطــرح شــد. ایــن طــرح در آن برهــه از زمــان بــا مخالفــت 
روبــرو شــد. یکــی از دالیــل ایــن مخالفــت ایــن بــود کــه بلژیــک، 
ــد کــه ارتــش اروپایــی تحــت  ــان و پرتغــال معتقــد بودن ــد، یون هلن
ــا فرانســه و آلمــان فعالیــت خواهــد کــرد و موفقیــت  کنتــرل عمدت

چشــمگیری بــه دســت نخواهــد آورد.
یکــی دیگــر از دالیــل آن، ایــن بــود کــه کشــورهایی کــه از بلــوک 
شــرق جــدا شــده بودنــد و از احیــای ســلطه روســیه احســاس نگرانی 
مــی کردنــد، مایــل بودنــد ناتــو برقــرار باشــد و آنهــا بــه این ســازمان 
ملحــق شــوند تــا بدیــن ترتیــب از حمایــت ایــاالت متحــده آمریــکا 

نیــز برخــوردار باشــند.
دلیــل ســوم ایــن بود کــه بحــران شــبه جزیــره »بالــکان« نشــان داد 
کــه اروپایــی هــا بــا یکدیگــر وحــدت نظــر نداشــتند، بدیــن معنــا که 
نگــرش کشــورهایی نظیــر آلمــان و اتریــش بــا کشــورهایی ماننــد 

فرانســه و انگلیــس متفــاوت بــود.
معتقــدم در صورتــی کــه ارتــش اروپایــی تشــکیل شــود، بــه دلیــل 
ــود  ــاره وج ــن ق ــورهای ای ــان کش ــواره می ــه هم ــکاف هایی ک ش
ــل خواهــد  ــه ای تبدی ــش منطق ــه ارت ــش ب ــن ارت داشــته اســت، ای
شــد. در شــرایط موجــود مــن گمــان نمــی کنــم کــه ارتــش اروپایــی 

ــه صــورت جــدی مطــرح شــود. ب

ــورهای  ــه کش ــت ک ــالی اس ــان یکس ــران پناهجوی بح
ــان  ــت. در می ــرده اس ــغول ک ــود مش ــه خ ــی را ب اروپای
کشــورهای اروپایــی نظــرات و شــیوه هــای مختلفی در 
برخــورد بــا ایــن موضــوع در پیــش گرفتــه انــد. آلمــان 
از جملــه کشــورهای اروپایــی اســت کــه شــمار زیــادی 

پناهجــو را در خــود جــای داده اســت.
ــوری  ــوع مح ــه موض ــت ب ــی اس ــران مدت ــن بح ای
نوشــتاری و گفتــاری میــان رســانه هــا و مقامــات 
مختلــف جهــان تبدیــل شــده کــه از ایــن میــان 
شــماری کتــاب بــه رشــته تحریــر در آمــده اســت کــه 
از آن جملــه مــی تــوان بــه کتــاب » هیــچ کجــا امــن 
ــخ ۲0  ــه در تاری ــر« ک ــا ولس ــته »ماری ــت« نوش نیس
ــه چــاپ رســید، اشــاره  ــالدی ب ــن ســال ۲016 می ژوئ

ــرد.  ک
»ولســر« از ســال 1۹۹5 میــالدی بــه عضویــت کمیتــه 
یونیســف در آلمــان در آمــد و در نهایــت در آوریــل ســال 
۲00۸ میــالدی بــه ریاســت آن منصوب شــد. وی دارای 
جوایــز متعــدد از ارگان هــا و نهادهــای داخلــی آلمــان و 
بیــن المللــی اســت. ایــن نویســنده آلمانــی بالــغ بــر 10 
اثــر مکتــوب دربــاره وقایــع جــاری بیــن المللــی ماننــد 
بحــران پناهجویــان و جنــگ بالــکان بــه رشــته تحریــر 

در آورده اســت.
ــگار  ــان، خبرن ــس یونیســف در آلم ــا ولســر« رئی »ماری
ارشــد شــبکه هــای تلویزیونــی و نویســنده آلمانــی بــه 
ــن  ــچ کجــا ام ــود »هی ــد خ ــاب جدی ــه انتشــار کت بهان
نیســت« بــه گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر نشســت. آنچــه 

ــن گفتگــو اســت. ــد مشــروح ای ــل مــی آی در ذی

|| بــا توجــه بــه فعالیــت گروههــای افراطــی 
در آلمــان کــه علیــه پناهجویــان فعالیــت می 
کننــد آیــا جامعــه آلمــان بــه خوبــی پذیــرای 

پناهجویان اســت؟
بلــه، بــی شــک اکثریــت مــردم آلمــان پذیــرای 
ــوح  ــه وض ــم ب ــی توان ــن نم ــتند. م ــان هس پناهجوی
دربــاره اروپــا ســخن بگویــم و اظهــار نظــر کنــم. آنچــه 
بدیهــی اســت دروازه هــای آلمــان بــه روی پناهجویــان 

ــت.  ــاز اس ب
اینکــه در پذیــرش پناهجویــان بــا شــرایط و صالحیــت 
ــود  ــکی وج ــوده، ش ــخت ب ــاز س ــف از آغ ــای مختل ه
نــدارد. مــن گمــان مــی کنــم کــه مــا در مســیر خوبــی 
قــرار داریــم. صدهــا هــزار پناهجــو در آلمــان پذیــرش 
ــوردار  ــبی برخ ــت مناس ــواب و اقام ــای خ ــده و از ج ش
ــی در  ــوزی آلمان ــان آم ــای زب ــا در دوره ه ــتند. آنه هس
حــال گذرانــدن دوره هــای الزم هســتند. کــودکان 
ــد.  پناهجــو در مــدارس مشــغول بــه تحصیــل شــده ان
تنهــا در هامبــورگ بیــش از یــک ســوم کــودکان 

ــد. ــی پردازن ــل م ــه تحصی ــدارس ب ــو در م پناهج
*بزرگتریــن چالــش پیــش روی بحــران پناهجویــان از 
منظــر شــما چیســت؟ برخــی معتقدنــد کــه کشــورهای 

غربــی نــگاه گزینشــی بــه پناهجویــان دارنــد. بــه ایــن 
معنــا کــه از میــان پناهجویــان کســانی کــه جــز طبقــه 
ــود  ــورهای خ ــذب کش ــریعتر ج ــتند را س ــط هس متوس
مــی کننــد. در ایــن بــاره چــه نظــری داریــد؟ دلیــل کــم 
توجهــی بــه مقوله امنیــت انســانی و توســعه انســانی در 

میــان کشــورهای پذیرنــده پناهجویــان چیســت؟
ــن  ــر بزرگتری ــال حاض ــی در ح ــان آلمان ــری زب  یادگی
ــی  ــرای آلمان ــان اســت. ب ــش روی پناهجوی ــش پی چال
ــان تروریســت  ــد می هــا هــم ســاده نیســت کــه بتوانن
ــل شــده و آنهــا را  ــز قائ ــان واقعــی تمای هــا و پناهجوی
بــه خوبــی از یکدیگــر تشــخیص داده و بــه آنهــا کمک 
کننــد. تبلیغــات نیــز در ایــن عرصــه راهگشــا نخواهــد 
ــن  ــان ممک ــن می ــادی در ای ــای زی ــرا دروغ ه ــود، زی ب
اســت بوجــود آیــد کــه تشــخیص آن بــرای شــهروندان 
ــد.  ــه نظــر مــی آی ــده ب ــی کمــی دشــوار و پیچی معمول
ــد  ــد ق ــاری بای ــای ج ــع از رویداده ــای مطل ــی ه آلمان
ــن مســیر  ــر در ای ــی و فق ــردم فریب ــا م ــم کــرده و ب عل
مقابلــه کننــد. مــا بایــد همــواره از تاریــخ درس بگیریــم.

ســرمایه گــذاران در حمایــت از صدراعظــم آلمــان اعالم 
کردنــد کــه »مــا مــی توانیــم« مــا بایــد بــه ایــن مقولــه 
متعهــد بــوده و تــالش هــای الزم را انجــام دهیــم. مــا 
ــه  ــوزش هــای الزم را ارائ ــان آم ــه پناهجوی ــم ب موظفی

دهیــم.
ــود وارد  ــی خ ــه خیل ــد ک ــز عالقمندن ــان نی پناهجوی
ــد. در  ــد بپردازن ــه کســب در آم ــده و ب ــای کار ش بازاره
ــه  ــت ک ــه داش ــه توج ــن نکت ــه ای ــد ب ــال بای ــن ح عی
ایــن امــور بعضــا مغایــر قوانیــن موجــود اســت. در ایــن 
شــکی وجــود نــدارد کــه برخــی قوانیــن مســتلزم تغییــر 

ــتند. هس

|| برخــی معتقدنــد کــه اتحادیــه اروپــا 
نتوانســته برخــورد الزم و موثــری بــا پدیــده 
مهاجــران داشــته باشــد و برگزیــت یکــی از 
دالیــل آن اســت. در ایــن بــاره چــه نظــری 

ــد؟ داری
برگزیــت هیــچ ارتباطی بــا بحــران پناهجویان نداشــته، 
ضمــن آنکــه تاثیــری نیــز بــر آن نــدارد. تــا زمانــی کــه 
ــه  ــت از اقتصــاد رو ب ــر جمعی ــون نف ــا ۸۲ میلی آلمــان ب
رشــد و خوبــی برخــوردار اســت، دلیلــی بــرای نگرانــی و 

اســترس ۸00 هــزار پناهجــو وجــود نــدارد.

گفتگوی اختصاصی با رئیس یونیسف آلمان:

برگزیت تأثیری بر موقعیت پناهجویان 
نخواهد داشت

شقایق المع زاده
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اروپـــــــا

ــه  ــان ب ــان در آلم ــرش پناهجوی ــی پذی چرای
یکــی از مباحــث مهــم در سیاســت خارجــی این 
ــماری  ــه ش ــی ک ــده، در حال ــل ش ــور تبدی کش
ــول  ــا اص ــر ب ــی آن را مغای ــورهای اروپای از کش

ــد. ــی دانن ــی م امنیت
بحــران در کشــورهای منطقــه تبعاتــی در 
برداشــت کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه 
خــروج شــهروندان هــر کشــور از زادگاه و محــل 

ــرد. ــاره ک ــود اش ــکونت خ س
شــمار زیــادی از شــهروندان چــه زن و چــه مــرد 
ــواده  ــود و خان ــی خ ــت جان ــن امنی ــرای تامی ب
ــدن  ــه مان ــور را ب ــروج از کش ــه خ ــان گزین ش
ــد  ــف مقاص ــای مختل ــد. گروهه ــح دادن ترجی
مختلفــی بــرای خــود تعییــن کردنــد کــه در این 
میــان کشــورهای اروپایــی بیشــتر مــورد توجــه 
واقــع شــده و در عیــن حــال از میــان آنهــا هــم 
برخــی ماننــد آلمــان و اتریــش برگزیــده شــدند.

بــه عنــوان دو کشــور  اتریــش  و  آلمــان 
ــط  ــت و خ ــد، سیاس ــی واح ــا زبان ــایه، ب همس
مشــی نزدیــک بــه هــم مقصــد شــمار زیــادی 
ــت  ــدا سیاس ــش از ابت ــد. اتری ــان ش از پناهجوی
ــش  ــان را در پی ــرش پناهجوی ــه در پذی مالحظ
ــی  ــا در چارچوب ــه تنه ــت و اعــالم کــرد ک گرف
ــرش  ــه پذی ــت ب ــوم دس ــدادی معل ــن و تع معی

ــد. ــی زن ــان م پناهجوی
ــای اوج  ــتین روزه ــان نخس ــان از هم ــا آلم ام
ــن  ــان اعــالم کــرد کــه برلی عزیمــت پناهجوی
ــه روی پناهجویــان مــی  ــه ب درهــای خــود را ب
گشــاید، در حالــی کــه همپیمانــان آنها سیاســت 
معلومــی را در ایــن بــاره تعییــن و اعــالم 

ــد. نکردن
ســوالی کــه در ایــن خصــوص بــه ذهــن متبادر 
مــی شــود ایــن اســت کــه چــرا آلمــان اینگونــه 
خــود را مشــتاق حضــور پناهجویــان مــی داند؟

ــوی  ــان از س ــه پناهجوی ــاه دادن ب ــتیاق پن اش
آلمــان در حالــی اســت که برخــی از کشــورهای 
ــرای  ــری ب ــل آوارگان را خط ــی ورود خی اروپای
ــد.  ــی قلمــداد مــی کنن امنیــت مرزهــای اروپای
نگرانــی از اختــالل در امــور امنیتــی اروپــا 
ــردان  ــه دولتم ــت ک ــی اس ــر اهمیت ــوع پ موض
نمــی تواننــد بــه هیــچ وجــه از آن شــانه خالــی 
ــخگوی  ــان پاس ــن می ــد در ای ــرا بای ــد، زی کنن
ــرف و  ــک ط ــی از ی ــای مردم ــار گروهه فش

ــند. ــر باش ــوی دیگ ــی از س ــزاب سیاس اح

آلمان، پناهجویان و سیاست خارجی
ــان از  ــوج ورود پناهجوی ــادن م ــه راه افت ــا ب ب
ــه  ــه ب ــتان و مقدونی ــان، مجارس ــای یون مرزه
ــت برلیــن اجــرای  خــاک آلمــان و اتریــش دول
توافــق دوبلیــن را در خصــوص دفتــر  مهاجــرت 
و پناهجویــان کــه مبنی بــر بازگردانــدن آوارگان 
کــه از کشــورهای مبــدا وارد خــاک ایــن کشــور 

مــی شــوند را راکــد گذاشــت.
ایــن در حالــی اســت کــه در حــال حاضــر 
کشــورهای همســایه آلمان از جمله مجارســتان 

از مــوج گســترده ورود پناهجویــان ســوری 
نگــران بــوده و آینــده قــاره اروپــا را در معــرض 
خطــر مــی داننــد آنهــا همچنیــن معتقدنــد ایــن 
ــرای  ــی ب ــد پیامدهای ــی توان ــوج آوارگان م م

ــد. ــته باش ــراه داش ــه هم ــا ب ــده اروپ آین
» ویکتــور اوربــان« نخســت وزیــر مجارســتان 
ــان و  ــاع پناهجوی ــاره اوض ــش درب ــدی پی چن
ــازه  آوارگان ســوری اظهــار داشــت کــه مــوج ت
ای از دوران مهاجــرت بــه اروپــا آغــاز شــده کــه 

ــا آن مقابلــه کــرد. بایــد ب
ــرای  ــود را ب ــان خ ــت آلم ــر دول ــال حاض در ح
پنــاه دادن بــه ۸00 هــزار آواره و پناهجــوی 
ســوری آمــاده مــی کنــد. آمــار نشــان مــی دهد 
ــددی اســت  ــر ع ــا 4 براب ــم تقریب ــن رق ــه ای ک
ــان را  ــته از پناهجوی ــال گذش ــان در س ــه آلم ک

ــت. ــه اس پذیرفت
اگــر بخواهیــم بــه ادامــه مواضــع خارجی هــا در 
قبــال سیاســت پناهجوپذیــری آلمــان بپردازیــم 
بایــد بگوئیــم کــه در پــی توافــق حاصلــه 
ــوان  ــه عن ــه ب ــا ترکی ــی ب ــورهای اروپای کش
ــا  ــه اروپ ــان ب ــادی ورودی پناهجوی یکــی از مب
مبنــی بــر تشــدید کنتــرل مرزهــای خــود ایــن 
ــه  کشــور درخواســت هایــی را مطــرح و آن را ب
معاملــه ای پایاپــا تشــبیه کــرد. معاملــه ای کــه 
در آن ترکیــه موظــف بــه کنتــرل مرزهــای خود 
شــد و در قبــال آن اتحادیــه اروپــا تعهــد داد تــا 
روادیــد شــهروندان ترکیــه بــه اروپــا را لغــو کند.

ــل  ــورت کام ــون بص ــر تاکن ــن ام ــه ای گرچ
ــا خــط و  ــا دو طــرف ب ــدا نکــرده؛ ام تحقــق پی
ــی  ــر اجرای ــر ب ــرای یکدیگ ــیدن ب ــان کش نش
شــدن آن اصــرار دارنــد. اتریــش از جملــه 
ــا  ــه ب ــرد ک ــالم ک ــق اع ــن تواف ــان ای مخالف
ــک  ــک ت ــوان از ت ــی ت ــق م ــن تواف ــو ای لغ
ــه  ــود ب ــا خ ــت ت ــی خواس ــورهای اروپای کش
ــبب  ــر س ــن ام ــا ای ــد ت ــا بپردازن ــرل مرزه کنت
بــاج دهــی بــه تــرک هــا نشــود. در حالــی کــه 

ــد. ــس آن دارن ــری عک ــا نظ ــان ه آلم

آلمان، پناهجویان و سیاست داخلی
ــد  ــاهد چن ــز ش ــی نی ــت داخل ــش سیاس در بخ
ــدی  ــتیم. چن ــان هس ــت آلم ــی در دول صدای
ــان  ــم آلم ــدر اعظ ــرکل« ص ــگال م ــش »آن پی

ــدی  ــان جدی ــمار آوارگان و پناهجوی ــاره ش درب
کــه برلیــن متعهــد بــه پذیــرش آنــان در خــاک 
آلمــان شــده گفت کــه دولــت آلمــان مــی تواند 
در ســال جــاری بــا قبــول ایــن شــمار از آوارگان 
ســوری اوضــاع آنهــا را بــدون نیــاز بــه افزایــش 

ــد. ــات اداره کن ــام مالی ارق
ــود کــه برخــی از کارشناســان  ــی ب ــن در حال ای
ــه  ــه ای کــه آلمــان ب ــد کــه هزین اعــالم کردن
خاطــر پذیــرش شــمار بــاالی پناهجویــان 
ــارد  ــش از 10 میلی ــده بی ــل ش ــون متقب تاکن
ــت 4  ــی درس ــم  یعن ــت.این رق ــوده اس ــورو ب ی
ــالدی  ــته می ــال گذش ــه در س ــی ک ــر رقم براب
آلمــان هزینــه کــرده بــود تــا ۲03 هــزار 
پناهجــو را بپذیــرد. درخصــوص چرایــی پذیرش 
ــان در  ــان کارشناس ــل آلم ــان در داخ پناهجوی
ــت  ــی موافق ــت اصل ــد عل ــاره معتقدن ــن ب ای
برلیــن بــا پذیــرش موجــی از پناهجویــان جدید 
ســوری تــالش  بــرای دمیــدن خونــی تــازه بــه 
ــن  ــه ای ــرا ک ــت، چ ــی اس ــه آلمان ــد جامع کالب
ــرو  ــی روب ــری مزمن ــا پی ــون ب کشــور هــم اکن

ــت. ــده اس ش
از  آلمــان یکــی  در حــال حاضــر دولــت 
نیرومندتریــن اقتصادهــای اتحادیــه اروپــا را بــه 
ــور  ــن کش ــکاری در ای ــزان بی ــت دارد و می دس
کــم تــر از حجــم بیــکاری در کشــورهایی مانند 

ــت. ــد اس ــورگ و هلن ــش، لوکزامب اتری
 در ســال جــاری میــالدی میــزان بیــکاری 
ــود  ــن وج ــا ای ــا ب ــت، ام ــه اس ــش یافت کاه
گــزارش هــای رســمی دولــت آلمــان حکایــت 
ــی آلمــان  ــد کــه در ســال هــای آت ــن دارن از ای
ــاز دارد  ــروی کار نی ــون نی ــم میلی ــه یــک و نی ب
ــن  ــود در بی ــد خ ــه رش ــن اقتصــاد رو ب ــا از ای ت
کشــورهای اتحادیــه اروپــا حمایــت و محافظت 

ــد. کن
همچنیــن آمــار در آلمــان نشــان مــی دهــد کــه 
شــمار زاد و ولــد در ایــن کشــور بــه پاییــن ترین 
ســطح خــود رســیده اســت. جمعیــت آلمــان در 
ــوده  ــر ب ــون نف ــالدی ۸0 میلی ــال ۲013 می س
ــر از ۷0  ــه کمت ــالدی ب ــال ۲0۲0 می ــه در س ک
ــور  ــن کش ــت ای ــه دول ــد ک ــی رس ــون م میلی
ســعی دارد آن را بــا جــذب پناهجویــان جبــران 
کنــد. مقایســه آمــار کــودکان و ســالمندان 

نشــان مــی دهــد کــه شــمار بازنشســته هــا و 
ــن  ــی در ای ــد و ســن جوان ــالمندان از زاد و ول س

ــه اســت. کشــور پیشــی گرفت
ــن  ــا رد ای ــن حــال برخــی کارشناســان ب در عی
ــرای  ــا ب ــه آلمــان تنه ــد ک ــا معتقدن ــل ه تحلی
ــه  ــدام ب ــود اق ــت خ ــش جمعی ــا کاه ــه ب مقابل
ــان  ــداد از آوارگان و پناهجوی ــن تع ــرش ای پذی
ــرای  ــان ب ــود آلم ــی ب ــرار م ــر ق ــرده و اگ نک
جبــران ایــن مشــکل اقدامــی انجــام دهــد، بــه 
قبــول مهاجرانــی کــه تحصیــالت و تخصــص 

ــرد. ــی ک ــنده م ــد بس ــه را دارن ــای مربوط ه
ــاره  ــان درب ــداول در آلم ــن مت ــاس قوانی براس
ــدن  ــرف ش ــان برط ــا زم ــا ت ــان آنه پناهجوی
ــان  ــد در آلم ــی توانن ــود م ــی خ ــت آوارگ عل
ــدت  ــه در م ــا ک ــدادی از آنه ــه تع ــد و البت بمانن
ــار کــرده و اداره  معینــی بتواننــد حرفــه ای اختی
ــد، مــی  ــه دســت گیرن ــور زندگــی خــود را ب ام
ــه  ــق ب ــه موف ــانی ک ــا کس ــد، ام ــد بمانن توانن
اشــتغال و رفــع نیــاز خــود نشــوند بــه محــض 
ــه  ــد ب ــداء خــود بای حــل مشــکل در کشــور مب

ــوند ــده ش ــان بازگردان کشورش
ذکــر ایــن نکتــه خالــی از لطــف نیســت 
ــه  ــل آنچ ــه دلی ــا ب ــن ه ــه ژرم ــم ک ــه بدانی ک
نژادپرســتی تلقــی مــی شــود از لفــظ »پناهجو« 

ــد. ــی کن ــتفاده نم ــوص آوارگان اس درخص
در اســنادی کــه دولــت آلمــان بــه پناهجویــان 
مــی دهــد لفــظ حمایــت بیــن المللــی اطــالق 
مــی شــود و در اســنادی کــه بــه ایــن افــراد داده 
ــت و حضــور  ــت اقام ــه عل ــده ک ــی شــود آم م
ایــن افــراد در آلمــان بــه موجــب تصمیــم دفتــر 
ــن  ــی از ای ــن الملل ــت بی ــرای حمای ــدرال ب ف
افــراد براســاس مــواد ۲5 و ۲6 از قوانیــن تدابیــر 

ــی اســت. اقامت
گرچــه هنــوز نمــی تــوان دقیــق و موشــکافانه 
ــت  ــدام دول ــن اق ــی ای ــای اصل ــت ه ــه عل ب
آلمــان دســت پیــدا کــرد امــا مــی تــوان اینطــور 
ــه  ــر دادن روحی ــه آنهــا عــالوه ب ــن زد ک تخمی
امیــد بــه جامعــه خــود درصــدد مقابلــه بــا مــوج 
ــر  ــن ام ــتند. ای ــور هس ــن کش ــم در ای فاشیس
همچنیــن مهــر تائیــدی بــر ایــن تئــوری اســت 
کــه برلیــن قصــد دارد در ترکیــب جمعیتــی خود 
دســت بــرده و از تبعــات و خطــرات و پیامدهــای 

منفــی آن جلوگیــری کنــد.
در عیــن حــال »فراوکــه پتــری« رئیــس 
ــالم  ــان اع ــو در آلم ــتگرای آلترناتی ــزب راس ح
ــا پذیــرش بــی قیــد و  کــرد کــه ایــن کشــور ب
شــرط پناهجویــان مرتکــب تکــرار یک اشــتباه 

ــت. ــی اس تاریخ
ــان  ــه از مخالف ــو ک ــزب آلترناتی ــه ح در برنام
ــت  ــده اس ــت، آم ــو اس ــرش پناهج ــدی پذی ج
که مــا نبایــد اشــتباه دهــه هــای 1۹60 و 1۹۷0 
ــتار  ــرده و خواس ــرار ک ــر تک ــار دیگ ــک ب را ی

ــویم. ــی ش ــران خارج کارگ
ــان در  ــوع پناهجوی ــه موض ــر اینک ــخن آخ س
آســتانه برگــزاری انتخابــات هــای آتــی آلمــان 
ــتمداران  ــت و سیاس ــرای دول ــی ب ــش مهم چال

ــود. ــد ب ــن کشــور خواه ای

بحران پناهجویان کالف سردرگم ژرمنها؛ چرایی پذیرش مهاجران
شقایق المع زاده
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اروپـــــــا

منابع خبری از حمالت زمینی و هوایی ارتش ترکیه به منطقه 
جرابلس در داخل خاک سوریه خبر داده اند.

مقامات ترکیه با اذعان به ورود تانک ها و شماری از نیروهای 
ویژه خود به خاک سوریه هدف از آن را مقابله با داعش و 
نیروهای کرد سوری با هدف دور کردن تهدیدات امنیتی از 

مرزهای خود اعالم کرده اند.
در همین راستا »مولود چاوش اوغلو« وزیر خارجه ترکیه 
ضمن هشدار به نیروهای کرد سوری از آنها خواست تا 
غرب رود فرات را ترک کنند و به سمت شرق این رودخانه 
برگردند تا هدف حمالت نیروهای ترکیه قرار نگیرند و این 
در حالی است که نیروهای کرد سوری در ماه های گذشته با 
حمایت های نیروهای آمریکا اقدام به گذشتن از رود فرات 

که خط قرمز ترکیه بوده است کرده بودند.
حمایت های آمریکا از نیروهای کرد سوری موجب بروز 
تنش هایی در روابط آنکارا و واشنگتن شده بود که با کودتای 
نافرجام ۱۵ جوالی انتقاد آنکارا از متحد قدیمی خود به اوج 

رسید.
در همین رابطه گفتگویی داشته ایم با »صادق ملکی« 
کارشناس ارشد مسائل ترکیه و منطقه که در زیر آمده است.

ــفر  ــکارا، س ــه آن ــف ب ــفر ظری ــت: س ــاره گف ــن ب ــی در ای ملک
چــاوش اوغلــو بــه تهــران، ســفر بایــدن و بارزانــی بــه آنــکارا و 
مقامــات ناتــو و ارتــش آمریــکا بــه ترکیــه همگــی نشــان مــی 
دهنــد کــه شــرایط بحرانــی منطقــه بــه نقطه حساســی رســیده 
اســت. ایــن موضــوع ایجــاب مــی نمایــد کــه تهــران بــه دور 
ــب  ــای فری ــی ه ــن در دام دیپلماس ــرار گرفت ــات و ق از احساس
آگاهانــه اوضــاع را تحلیــل کنــد و در راســتای منافــع خــود گام 
بــردارد. ایــران بایــد از هــر گونــه تغییــر رفتــار ایجابــی ترکیه در 
ســوریه و عــراق اســتقبال کنــد امــا نبایــد از ایــن مســئله غافــل 
ــم  ــی ایلدیری ــا بنعل ــو ب ــردی داوود اغل شــد کــه سیاســت راهب
تفاوتــی نــدارد و فقــط تاکتیــک هــا فــرق کــرده یکی سیاســت 

خشــن و ســفت بــکار مــی بــرد و یکــی سیاســت نــرم.

وی در خصــوص هــدف آنــکارا از حملــه بــه جرابلــس گفــت: 
هــدف آنــکارا در تهاجــم بــه جرابلــس بیــش از آنکــه داعــش 
باشــد کردهــای ســوری هســتند. ترکیــه سیاســت متناقضــی 
را دنبــال مــی کنــد از یــک طــرف در مــاه عســل بــا بارزانــی 
ــرار  ــدف ق ــوریه را ه ــای س ــر کرده ــی دیگ ــت و از طرف اس
مــی دهــد. همانگونــه کــه تروریسســت خــوب و بــد نداریــم 
نبایــد کــرد خــوب و بــد هــم داشــته باشــیم. نبایــد قومیــت و 
مذهــب دســت آویــزی بــرای بــازی هــای پیچیــده سیاســی 

باشــد.
وی در ادامــه گفــت: بکارگیــری سیاســت های قومــی و مذهبی 

توســط ترکیــه در ســال هــای اخیــر مهمتریــن عامــل شــرایط 
امــروز خاورمیانــه بــوده اســت. ترکیــه اگر صداقــت داشــته و در 
صــدد اســت تــا تغییــر رفتــار دهــد بایــد سیاســت هــای مبتنــی 
ــی  ــدف اصل ــذارد. ه ــار بگ ــود را کن ــب خ ــت و مذه ــر قومی ب
عملیــات »ســپر فــرات« کردهــای ســوری هســتند . از منظــر 
ــی  ــن و کوبان ــه نقطــه اتصــال عفری ــد ب ــس نبای ــکارا جرابل آن

تبدیــل شــود.
وی در ادامــه گفــت: پیشــروی آســان و راحــت ترکیــه در 
جرابلــس در مقابلــه بــا داعــش و مقاومــت معارضیــن در حلــب 
بایــد محــل تعمــق و ســوال جــدی بازیگــران در صحنه ســوریه 

باشــد.
ــورت  ــات ص ــد اصالح ــوریه بای ــه در س ــزود:در اینک ــی اف ملک
ــورهای  ــه کش ــبت ب ــد نس ــا تردی ــت ام ــدی نیس ــرد تردی گی
ــه  ــل ب ــا توس ــه ب ــود دارد. ترکی ــوریه وج ــر در س ــه گ مداخل
ــد  ــی توان ــد نم ــار اس ــاد دارد بش ــک اعتق ــای دموکراتی مبناه
ــار ترکیــه دموکراســی  نماینــده مــردم ســوریه باشــد. اگــر معی
اســت پــس چــرا ایــن مواضــع را در قبــال آل خلیفــه در بحریــن 

ــدارد. ن
ــات  ــکا از ادبی ــد آمری ــه مانن ــرد: ترکی ــح ک ــه تصری وی در ادام
ــود  ــک خ ــداف ژئوپولتی ــردن اه ــان ک ــرای پنه ــی ب دموکراس
در منطقــه ســوء اســتفاده مــی کنــد. دفــاع ترکیــه از تمامیــت 
ــه  ارضــی ســوریه بیــش از آنکــه حاصــل دغدغــه هــای ترکی
ــکارا  ــای آن ــه ه ــی از دغدغ ــد ناش ــوریه باش ــردم س ــاره م درب
دربــاره تمامیــت ارضــی خــودش اســت. اگــر ترکیه بــه تمامیت 
ارضــی کشــورها پایبنــد اســت پــس چگونــه بــا وجــود مخالفت 
ــی  ــی 50 ســاله امضــا م ــرارداد نفت ــی ق ــا بارزان ــداد ب هــای بغ
کنــد و از رئیــس اقلیــم در قامــت یــک رئیــس دولــت اســتقبال 

مــی کنــد.
ــه  ــت: حمل ــه گف ــه در ادام ــائل منطق ــر مس ــن تحلیلگ ای
ــی  ــازه آمریکای ــی و اج ــا هماهنگ ــس ب ــه جرابل ــه ب ترکی
ــز  ــنگتن نی ــاره واش ــا اش ــت و ب ــه اس ــورت گرفت ــا ص ه
ــالع  ــه اط ــات ب ــن عملی ــه ای ــت، البت ــد یاف ــان خواه پای

ــی  ــروج م ــن ورود و خ ــت. ای ــیده اس ــز رس ــا نی روس ه
ــش  ــا داع ــه ب ــرف مقابل ــیعتری از ص ــات وس ــد تبع توان
ــی  ــی م ــد و حت ــته باش ــوری داش ــرد س ــای ک ــا نیروه و ی
توانــد زمینــه ســاز طــرح جــدی تــر ایجــاد منطقــه حائــل 
شــود. همچنیــن بایــد توجــه داشــت کــه بخــش عمــده ای 
ــای  ــات نیروه ــن عملی ــده در ای ــرکت کنن ــای ش از نیروه
ــراب  ــا و اع ــن ه ــوریه، ترکم ــش آزاد س ــه ارت ــوم ب موس
ــات  ــن عملی ــج ای ــذا نتای ــتند، ل ــکارا هس ــا آن ــگ ب هماهن
بیــش از هــر کشــوری تامیــن کننــده منافــع ترکیــه 

ــود. ــد ب خواه
ملکــی همچنیــن بــا اشــاره بــه ورود نظامــی ترکیــه بــه خــاک 
ســوریه بــدون اجــازه دولــت دمشــق گفــت: ایــن اقــدام نقــض 
حاکمیــت ســوریه اســت کــه بایــد ســریع پایــان پذیــرد. ترکیــه 
ســال گذشــته نیــز حاکمیــت عــراق را نقــض کــرد و توجهی به 
اعتراضــات دولــت عــراق نکرد. اگــر اینگونــه رفتارهــا در منطقه 
تبدیــل بــه یــک عــرف شــود مــی توانــد در هــر جــای دیگــری 
هــم تکــرار شــود و شــرایط ســختی را پیــش روی منطقــه قــرار 

دهــد.
وی در تشــریح علــت دادن اجــازه آمریــکا بــه ترکیه بــرای ورود 
بــه خــاک ســوریه گفــت: ایــن اجــازه حاصــل بحــران ســازی 
ــای نافرجــام  ــکارا و واشــنگتن پــس از کودت ــان آن ظاهــری می
15 جــوالی اســت. آمریــکا بــا دادن ایــن اجــازه قصــد دارد تــا 
حــدودی از انتقــادات علیــه ایــن کشــور از ســوی ترکیــه بکاهد. 
ایــن اجــازه همچنیــن تــا حــدودی گرایــش تاکتیکــی آنــکارا به 
مســکو و تهــران را مجــددا بــه مقصد واشــنگتن تنظیــم خواهد 

کــرد.
ملکــی در ادامــه بــا اشــاره بــه مجــوز آمریــکا بــه ترکیــه بــرای 
برخــورد بــا کردهــای ســوریه کــه از خــط قرمــز ترکیــه یعنــی 
ــد، گفــت:  ــی هــا گذشــته بودن ــا حمایــت آمریکای ــرات ب رود ف
دقــت داشــته باشــیم کــه آمریکایــی هــا از بــرگ کردهــا صرفــا 
ــه، ســوریه و  ــا ترکی ــم معــادالت خــود در رابطــه ب ــرای تنظی ب

عــراق اســتفاده مــی کننــد.

»صادق ملکی« مطرح کرد

حمله به جرابلس تالش ترکیه برای برتری ژئوپولتیک در منطقه است
پیمان یزدانی

ترکیه سال گذشته نیز حاکمیت 
عراق را نقض کرد و توجهی به 

اعتراضات دولت عراق نکرد. اگر 
اینگونه رفتارها در منطقه تبدیل به 

یک عرف شود می تواند در هر جای 
دیگری هم تکرار شود و شرایط 

سختی را پیش روی منطقه قرار دهد|
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آســـــیا
دبیران :علی کاووسی نژاد
بنفشه اسماعیلی

http://mehrnews.com


صفحه 42 | شماره 16 |  شهریور 95  MEHR NEWSAGENCY

آ ســـــــیا

کارشناس مسائل نظامی افغانستان:

اختالف در دولت وحدت ملی افغانستان 
باعث تقویت طالبان شده است

کارشــناس مســائل نظامــی افغانســتان بــر ایــن بــاور اســت کــه اختــالف در دولــت وحــدت 
ملــی افغانســتان باعــث تقویــت نیروهــای طالبــان در ایــن کشــور شــده اســت.

ــات در  ــه اختالف ــاره ب ــن اش ــر ضم ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــل در گفتگ ــق اهلل امرخی ــرال عتی ژن
ــی  ــی مل ــت وحدت ــود در دول ــات موج ــی و اختالف ــه دوگانگ ــت ک ــی گف ــدت مل ــت وح دول
ــا دشــمن را  ــه ب ــوان مقابل باعــث شــده نیروهــای امنیتــی روحیــه شــان تضعیــف شــوند و ت

ــند. ــته باش نداش
این کارشـناس مسـائل نظامـی بر این بـاور اسـت: نیروهـای امنیتی افغانسـتان وقتـی که می 
بیننـد و یـا از طریـق اخبار می شـوند کـه بین سـران حکومـت تنش هـای زیادی وجـود دارد، 

آنـان نیـز مبـارزه خـود را بی دلیـل می بیننـد و سـنگر را رها مـی کنند.
وی افــزود: نیروهــای امنیتــی افغانســتان از نظــر داشــتن ســالح و مهمــات در ســطح خوبــی 
ــی نبــود یــک مدیریــت ســالم باعــث شکســت هــای پــی در پــی نیروهــای  ــد ول قــرار دارن

امنیتــی کشــور شــده اســت.
ایــن کارشــناس نظامــی افغانســتان در ادامــه یــادآور شــد: امــا ســربازان و نیروهــای نظامــی 
ــات جنگــی، مهمــات و غــذا را علــت اصلــی شکســت نیروهــای امنیتــی  کشــور نبــود امکان
کشــور مــی داننــد. فرمانــده یــک پاســگاه پلیــس، روز گذشــته بعــد از ســقوط ولســوالی خــان 
ــد  ــاد کنــدز گفــت کــه نیروهــای مــا چنــد روز در مقابــل شورشــیان طالبــان مقابلــه کردن آب

امــا بــه دلیــل نرســیدن مهمــات و غــذا مجبــور بــه تــرک ســنگر و عقــب نشــینی شــدند.
وی افــزود کــه مقامــات ارشــد حکومتــی بــه جبهــه هــای جنــگ توجــه نمــی کننــد و وقتــی 

کــه چنــد پاســگاه و ولســوالی ســقوط کــرد بــه فکــر پــس گیــری مــی افتنــد.

سقوط ولسوالی ها و تجهیز طالبان
عتیـق اهلل امرخیـل مـی گویـد که بعـد از سـقوط هـر پاسـگاه و ولسـوالی نیروهـای طالبان به 

صـورت کافـی تجهیـز مـی شـوند و دوبـاره پاسـگاه های تصـرف شـده را ترک مـی کنند.
وی مـی افزایـد که این اقـدام باعث می شـود که شورشـیان طالبـان از نظر تجهیـزات، عالوه 

بـر کمک های پاکسـتان به سـالح های پیشـرفته نیروهـای امنیتی نیز دسـت مـی یابند.
گفتنــی اســت کــه بعــد از ســقوط ولســوالی خــان آبــاد در والیــت قنــدوز، عکــس هایــی در 
صفحــه هــای شــبکه هــای اجتماعــی منتشــر شــد کــه طالبــان را بــا وســایل زرهــی دولتــی 

نشــان مــی داد.
امرخیــل نیــز گفــت کــه بعــد از ســقوط ولســوالی خــان آبــاد، چندیــن تانــک و وســیله زرهــی 

و مقــداری مهمــات بــه دســت طالبــان افتــاده اســت.

پاکستان و مدیریت طالبان
ــان  ــن آن ــان، بی ــتیبانی طالب ــر پش ــالوه ب ــتان ع ــت پاکس ــه دول ــت ک ــد اس ــل معتق امرخی
چندیــن رهبــر برگزیــده اســت کــه اگــر گروهــی سرکشــی کــرد، گــروه دیگــر را در مقابــل 

ــد. ــرار ده او ق
ــد  ــی خواه ــت نم ــچ وق ــت و هی ــتان اس ــی افغانس ــتان در ناامن ــع پاکس ــه وی، مناف ــه گفت ب

ــود. ــا آرام ش ــور م کش

گفتگوی اختصاصی با مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان:

اختالفات دولت وحدت ملی 
باعث تضعیف نیروهای امنیتی 

افغانستان می شود
ــن  ــا بی ــش ه ــه تن ــاور اســت ک ــن ب ــر ای مشــاور ارشــد رئیــس جمهــوری افغانســتان ب
ــث  ــی باع ــدت مل ــت وح ــی دول ــس اجرای ــداهلل رئی ــداهلل عب ــی و عب ــرف غن ــد اش محم

ــود. ــی ش ــور م ــربازان کش ــه س ــف روحی تضعی
ابوالحســن یاســر مشــاور ارشــد رئیس جمهــوری افغانســتان گفــت کــه در شــرایط کنونی 
تنــش بیــن ســران حکومتــی بــه صــالح ملــت و دولــت نیســت و بایــد هــر چــه زودتــر 

ســران حکومــت بــه ایــن تنــش هــا پایــان دهنــد.
سرپرســت حــزب حرکــت اســالمی در ادامــه یــادآور شــد: بــه نمایندگــی از حــزب حرکــت 
اســالمی از رئیســان جمهــوری و اجرایــی مــی خواهــم کــه هــر چــه زودتــر بــه ایــن تنش 

ــان دهند. ــا پای ه
حــدود ســه هفتــه پیــش، عبــداهلل عبــداهلل، رئیــس اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی در روز 

جوانــان انتقادهــای تنــدی از محمــد اشــرف غنــی رئیــس جمهــوری کــرد.
ــار موفــق بــه دیــدن رئیــس  آقــای عبــداهلل گفتــه بــود کــه در ســه مــاه گذشــته ســه ب
جمهــوری نشــده اســت و کســی کــه حوصلــه گفتگــو را نداشــته باشــد، شایســته ریاســت 

جمهــوری نیــز نیســت.
او انتقادهــای تنــدی از رئیــس جمهــوری کــرده و گفتــه بــود کــه آقــای غنــی دســت بــه 
انحصــار طلبــی زده اســت و همچنیــن اشــاره کــرده بــود کــه بــا امضایــش بــه کرســی 

ریاســت جمهــوری رســیده اســت.
محمــد اشــرف غنــی، رئیــس جمهــوری، دو روز بعــد از انتقادهــای عبــداهلل عبــداهلل، در روز 

افتتــاح پارلمــان جوانــان بــه صــورت تلویحــی جــواب رئیــس اجرایــی را داده بــود.
اشــرف غنــی گفتــه بــود کــه کســانی مــرا متهــم بــه انحصــار گرایــی می کنــد کــه منافع 
شــان در فســاد اداری را در خطــر مــی بیننــد. وی بــدون اینکــه از شــخصی نام ببــرد، گفته 

بــود کــه من بــا رای مــردم بــه ریاســت جمهــوری رســیده ام.
ســخنرانی هــای همــراه بــا اتهــام بیــن رئیــس اجرایــی و جمهــوری یــک هفتــه طــول 

کشــید و ســرانجام دو هفتــه پیــش اولیــن نشســت شــان برگــزار شــد.
دومین نشست رئیس اجرایی و رئیس جمهوری در ارگ برگزار شد.

هــر چنــد اطالعــات موثقــی از گفت وگوهــای ایــن نشســت بــه بیــرون درز نکــرد و فقــط 
گفتــه شــد کــه نشســت در فضــای »صمیمانــه ای« برگــزار شــد امــا گفتــه مــی شــود که 

آقــای عبــداهلل تاکیــد بــر اجرایــی شــدن توافقنامــه سیاســی حکومت وحــدت ملــی دارد.
مشــاور ارشــد رئیــس جمهــوری در امــور نظامــی نیــز در ادامــه ایــن گفتگــو تصریــح کرد: 
اگــر توافقنامــه سیاســی حکومــت وحــدت ملــی اجرایــی نشــود، حکومت بــه ســوی آینده 

بــدی خواهــد رفــت.
از ســوی دیگــر، شــماری از احــزاب سیاســی اپوزســیون دولــت نیــز در تــالش هســتند تــا 
بــا پایــان رســیدن عمــر حکومــت وحدت ملــی در مــاه شــهریور ســال جــاری لویــه جرگه 

اضطــراری تشــکیل شــود تــا تصمیــم جدیــدی اتخاذ شــود.
یاســر بــر ایــن بــاور اســت کــه احــزاب منتقــد دولــت در تــالش ســقوط حکومت نیســتند 

بلکــه مــی خواهنــد در قدرت ســهیم شــوند.
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آ ســـــــیا

نشست مسائل شبه قاره و جهان اسالم با حضور  حجت 
السالم و المسلمین دکتر »سید شفقت حسین شیرازی« 
المسلمین  وحدت  مجلس  کل  دبیر  الملل  بین  معاون 

پاکستان در محل خبرگزاری مهر برگزار شد.
در بخش دوم این نشست نقش آل سعود در شهادت 
»شیخ نمر باقر النمر« و نیز دستگیری و زندانی شدن 
»شیخ زکزاکی« در نیجریه و »شیخ عیسی قاسم« در 
بحرین همچنین موضوع سهل انگاری دولت آل سعود در 
برگزاری مراسم حج و مرگ حجاج کشورهای مسلمان 
در این کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که 

در ادامه می آید.

|| عربســتان ســعودی چــه نقشــی در حملــه 
نیروهــای امنیتــی نیجریــه به »شــیخ زکزاکــی« در 

ــت؟ ــرده اس ــا ک ــه ایف نیجری
عربســتان ســعودی چــون موقعیــت خــود را در لبنــان، عــراق، 
ســوریه و یمــن از دســت داده در تــالش اســت بــا دادن پــول به 
کشــورهای فقیــر سیاســت هــا و خواســته هــای خــود را در آنجا 
ــه  ــود در نیجری ــوذ خ ــتفاده از نف ــا اس ــعودیها ب ــرد. س ــش بب پی
ــی  ــک روحان ــه ی ــی ک ــک نهضــت مردم ــد و ی اســتفاده کردن
ــرا رهبــری مــی کــرد را بــه شــدت ســرکوب  مبــارز شــیعی آن

ــد. کردن
ــه  ــود ک ــن ب ــه ای ــت آزادی در نیجری ــرکوبی نهض ــل س دلی
رهبــر ایــن نهضــت مردمــی یــک روحانــی مبــارز شــیعی بــود 
و مقامــات ســعودی در تــالش بودنــد کــه اجــازه ندهنــد یــک 
ــیعی در  ــی ش ــک روحان ــری ی ــه رهب ــواه ب ــت آزادی خ نهض

ــرد. ــه شــکل بگی نیجری
ــه  ــدام علی ــه و اق ــود در نیجری ــوذ خ ــا نف ــعودیها ب ــع س در واق
»شــیخ زکزاکــی« در تــالش بودنــد انتقــام شکســت هــای خود 
در عــراق، ســوریه، بحریــن و یمــن را از رهبران برجســته شــیعه 
ــت، ســرکوب  ــوان گف ــی ت ــد و م ــان بگیرن در کشــورهای جه
ــام  ــه انتق ــروان وی در نیجری ــی« و پی ــیخ زکزاک ــت »ش نهض

ــی اســت. شکســت هــای آل ســعود در کشــورهای عرب

|| زندانــی کــردن »شــیخ عیســی قاســم« در 
ــر« در  ــیخ نم ــه »ش ــهادت مظلومان ــن و ش بحری
عربســتان ســعودی بــا چــه انگیــزه هایــی صورت 

ــت؟ ــه اس گرفت
ــگام  ــه کســانی اســت کــه هن »شــیخ عیســی قاســم« از جمل
ــن کشــور  ــی ای ــون اساس ــرح قان ــن ط تشــکیل کشــور بحری
ــی  ــی ط ــیخ عیس ــزرگان ش ــداد و ب ــت. اج ــرده اس ــا ک را امض
ــد و تاریــخ  ــوده ان قرنهــای متمــادی در ایــن منطقــه ســاکن ب
ــن از  ــت بحری ــان وق ــه حاکم ــت ک ــوع اس ــن موض ــواه ای گ
عربســتان هجــرت کــرده و در  بحریــن مســتقر شــده انــد. بــا 
اســتفاده از نفــوذ عربســتان ســعودی و قــدرت نظامــی و دریایی 
ــه  ــه ب ــن منطق ــه در ای ــدان آل خلیف ــکا خان ــس و آمری انگلی

ــد. ــه ان ــت یافت ــادی دس ــدرت زی ق
از ســویی دیگــر،  نیروهــای تکفیــری و افراطی از کشــورهای 
ــه جمــع نیروهــای  ــن ب ــردم بحری ــرای ســرکوب م دیگــر ب
ــردم را  ــد و م ــن کشــور ملحــق شــده ان ــی و پلیــس ای امنیت
مــورد ظلــم و ســتم خــود قــرار مــی دهنــد. مــردم بحریــن از 
ــد و ۸5 درصــد مــردم  ــده ان حقــوق اولیــه خــود محــروم مان

نمــی تواننــد از فرصــت هــای شــغلی دولتــی اســتفاده کننــد. 
همچنیــن نمــی تواننــد از بورســیه تحصیلــی نیــز بهــره منــد 
ــه اتبــاع کشــورهای دیگــر حــق شــهروندی اعطــا  شــوند. ب
مــی شــود و در مقابــل از شــهروندان بحرینــی ســلب تابعیــت 

مــی شــود.
ــز از  ــر نی ــزار نف ــا ه ــم صده ــی قاس ــیخ عیس ــر ش ــالوه ب ع
حقــوق اولیــه خــود محــروم مانــده انــد و ایــن اقدامــات بــرای 
نابــود کــردن نهضــت آزادی در ایــن کشــور اســت. امــا علمــای 
ــن رو  ــداری در بحری ــد داد نهضــت بی ــازه نخواهن ــی اج بحرین
بــه خاموشــی نهــد و در ایــن زمینــه اقدامــات مناســبی انجــام 
ــیعی در  ــت ش ــم  مرجعی ــی قاس ــت اهلل عیس ــد داد. آی خواهن
ــر علیــه وی موقعیــت  بحریــن محســوب مــی شــود و ظلــم ب
ــد  ــر خواه ــه خط ــالم ب ــان اس ــعودی را در جه ــتان س عربس

ــت. انداخ
ــز در راه  ــیعی نی ــارزه ش ــی مب ــر« روحان ــیخ نم ــت اهلل »ش آی
مبــارزه بــرای آزادی دینــی و مذهبــی بــه شــهادت رســید. وی 
بــر ایــن بــاور بــود کــه در عربســتان ســعودی شــیعیان از حقوق 
شــهروندی محــروم مانــده انــد و توجــه چندانــی بــه ایــن قشــر 
نمــی شــود. شــیخ نمــر از تعصــب و ظلــم و ســتم ســعودیها بــه 
ــود و  ــود و نگــران از دســت دادن جــان خــود نب ــده ب ــگ آم تن

نــدای آزادی خــود را بــر علیــه آل ســعود ســر داد.
گنــاه شــیخ نمــر ایــن بــود کــه وی خواســتار برقــراری عــدل و 
عدالــت بــود و نــدای آزادی و رهایــی ســر داد. ظلــم بدتــر اینکه 
چنــان بــی عدالتــی و ظلمــی در حــق کســی انجــام شــد کــه 
ــه هــا و انجــام تظاهــرات را  مــردم جــرات خــارج شــدن از خان

نداشــتند.
اگــر مــردم تجمــع اعتــراض آمیــزی نیــز انجــام داده باشــند آل 
ســعود اجــازه انعــکاس آن خبرهــا را در رســانه هــای داخلــی و 
بیــن المللــی نــداد و ســازمانها و نهادهــای بیــن المللــی حقــوق 
ــام  ــد. تم ــادر نکردن ــه ای ص ــورد بیانی ــن م ــز در ای ــری نی بش
ــل در  ــی حتــی حقــوق بشــر ســازمان مل ــن الملل نهادهــای بی
ــان  ــود نش ــی از خ ــس العمل ــعود عک ــل رای دادگاه آل س مقاب

ــد. ــد و اعــدام شــیخ نمــر را محکــوم نکردن ندادن

ــال  ــدا س ــه خ ــاج خان ــادی از حج ــداد زی || تع
گذشــته در اثــر ســقوط جرثقیــل در مکــه و حادثــه 

منــا کشــته و زخمــی شــدند امــا عربســتان 
ســعودی پــس از ایــن حــوادث از مســلمانان 
عذرخواهــی نکــرد آیــا عربســتان ســعودی 

صالحیــت برگــزاری مراســم حــج را دارد؟
عربســتان ســعودی در برگــزاری مراســم حج سیاســت مناســبی 
ــذ  ــدا اخ ــه خ ــران خان ــعود از حجــاج و زائ ــت آل س ــدارد. دول ن
ــات در خــور  ــل وســایل و امکان ــا در مقاب ــد ام ــات مــی کن مالی
شــانی در اختیــار حجــاج خانــه خــدا قــرار نمــی دهــد. آنهــا از 
فریضــه حــج ســوء اســتفاد مــی کننــد و حــج منبــع درآمــدی 

ــت ســعودی شــده اســت. ــرای دول ب
ــد از  ــت ســعودی و کســب در آم ــات دول ــذ مالی ــر اخ عــالوه ب
ــا و  ــدا، هتله ــه خ ــاج خان ــرای حج ــد ب ــدور روادی ــل ص مح
ــب  ــدا کس ــه خ ــن خان ــعودی از زائری ــتان س ــای عربس بازاره
ــادی از راه  ــالیانه زی ــد س ــعودیها درآم ــد. س ــی کنن ــد م درآم
ــد. ــاه بدســت مــی آورن ــزاری مراســم حــج در طــول دو م برگ

ــه ســال گذشــته نیســت  ایــن حــوادث و رویدادهــا منحصــر ب
ــی  ــن حوادث ــز شــاهد چنی ــن نی ــش از ای ــالهای پی بلکــه در س
ــم  ــزاری مراس ــت برگ ــت و صالحی ــعود اهلی ــم. آل س ــوده ای ب
حــج را نــدارد و در برگــزاری ایــن مراســم نــاکام مانــده اســت. 
ــن  ــی چنی ــده و بان ــزار کنن ــه برگ ــد ک ــرا ندارن ــت آن ــا لیاق آنه

ــند. ــالم باش ــای اس ــی در دنی ــم بزرگ مراس
ــود از  ــی ش ــه م ــری مواج ــا خط ــعود ب ــت آل س ــی دول زمان
تمــام کشــورهای مســلمان در خواســت تشــکیل ائتــالف ضــد 
ــن فریضــه  ــرای برگــزاری بزرگتری ــا ب ــد ام تروریســم مــی کن
مســلمانان از هیــچ کشــوری تقاضــای کمــک نمــی کنــد و آنرا 
در انحصــار خــود مــی گیــرد. عربســتان مــی توانــد از ســازمان 
همــکاری اســالمی و اتحادیــه عــرب تقاضــا کنــد در برگــزاری 
مراســم حــج بــه ایــن کشــور کمــک کننــد و مراســم بــه نحــو 

بهتــری برگــزار شــود.
ــتان  ــه عربس ــای منطق ــگ ه ــام جن ــن در تم ــر ای ــالوه ب ع
ســعودی دخالــت دارد و میلیاردهــا دالر تســلیحالت نظامــی 
ــی  ــد، حت ــی کن ــداری م ــرائیل خری ــم اس ــکا و رژی از آمری
حقــوق ماهیانــه تروریســت هــا در منطقــه را عربســتان 
ــری  ــد. عربســتان در تمــام درگی ســعودی پرداخــت مــی کن
هــا و بحرانهــای موجــود در منطقــه خاورمیانــه نقــش 

اساســی دارد.

معاون مجلس وحدت المسلمین پاکستان:
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علی کاوسی نژاد
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آ ســـــــیا

واشــنگتن در تــالش اســت از طریــق توســعه 
همــکاری هــای اســتراتژیک خــود بــا دهلــی 
نــو ســدی در راه افزایــش نفــوذ چیــن در 

ــود آورد. ــه بوج منطق
ــه  ــور خارج ــر ام ــری« وزی ــان ک ــفر »ج س
آمریــکا بــه دهلــی نــو و شــرکت وی در 
ــا  نشســت تجــاری- اســتراتژیک دو کشــور ب
حضــور »سوشــما ســوراج« وزیــر امــور خارجه 
ــوع  ــن موض ــمت ای ــه س ــان را ب ــد، اذه هن
ســوق مــی دهــد کــه واشــنگتن پــس از ســفر 
ــاراک اوبامــا در ســال 13۹3 گرایــش بســیار  ب
شــدیدی بــه ســمت دهلــی نو داشــته اســت و 
همــکاری هــای تجــاری، اقتصــادی و نظامــی 
ــده اســت. ــازه ای ش ــه ت ــور وارد مرحل دو کش
ایــن همــکاری هــای از آن زمــان قــدرت 
بیشــتری بــه خــود گرفتــه اســت کــه بــاراک 
ــاط  ــو ارتب ــی ن ــه دهل ــود ب ــفر خ ــا در س اوبام

ــد. ــرن نامی ــاط ق ــد را ارتب ــکا و هن آمری
اوبامـا بخوبـی بـه این موضـوع پی برده اسـت 
کـه هنـد تنهـا کشـوری اسـت کـه مـی تواند 
رشـد فزاینـده تجـاری و اقتصـادی چیـن در قاره 
آسـیا را کنترل نمایـد و بدین ترتیب دسـت چین 
را از بازارهـای جهانی کوتاه نماید. سیاسـت های 
واشـنگتن بـه نوعـی حاکمیت اقتصـادی چین 

بـر جامعـه جهانـی را بر نمـی تابد.
واشـنگتن بـا نزدیکـی خـود بـه دهلـی نـو از 
طرفـی می توانـد نفوذ روسـیه را در این کشـور 
بـه حداقـل ممکـن برسـاند. روسـیه از جملـه 
کشـور های اسـت که از زمان شـوروی سـابق 
بـا هند همکاری هـای اسـتراتژیکی دارد و هند 
بیشـترین تسـلیحات نظامی خود را از روسیه و 
رژیـم اسـرائیل تامین مـی کند. واشـنگتن که 
از نزدیکـی روابـط دهلی نـو- مسـکو بیمناک 
اسـت در برنامـه ای حسـاب شـده تصمیـم به 
رقابت بـا دو ابرقدرت شـرق و غـرب در منطقه 

اسـت. گرفته 
ــد را شــریکی مهــم و  ــات واشــنگتن هن مقام
ــد و در صــدد  ــکا مــی دانن ــرای آمری ــی ب حیات
هســتند عــالوه بــر افزایــش ســطح همــکاری 
هــای اســتراتژیک و تجــاری بــا ایــن کشــور، 
ــود  ــت خ ــه را در دس ــادی منطق ــض اقتص نب
ــد و از نفــوذ هــر چــه بیشــتر چیــن  نگــه دارن
ــی  ــت م ــن از دو جه ــد. چی ــری کنن جلوگی
توانــد ابرقــدرت جهانــی را تحــت فشــار قــرار 
دهــد، یکــی جنبــه اقتصــادی و دیگــری جنبه 
نظامــی. امــا در حــال حاضــر چیــن خــود را از 
درگیــری هــای  نظامــی و منطقــه ای دور نگه 
داشــته اســت و تمــام تــوان خــود را معطــوف 

ــوان اقتصــادی کــرده اســت. ــه افزایــش ت ب
در ایــن میــان پاکســتان از شــرکای اقتصــادی 
ــه  ــی رود ک ــمار م ــه ش ــن ب ــه ای پک و منطق
ــه تنهــا حمایــت بــی چــون و چــرای پکــن  ن
ــروژه  ــاد پ ــا ایج ــه ب ــود دارد بلک ــار خ را در کن

کریــدور اقتصــادی کاشــغر- گــوادر بــه طــول 
بیــش از 3000 کیلومتــر، مــی توانــد تولیــدات 
ــدر  ــق بن ــود را از طری ــاری خ ــای تج و کااله
ــیای  ــورهای آس ــه کش ــتان ب ــوادر در پاکس گ
میانــه ترانزیــت کنــد و از آنجــا بــه کشــورهای 

ــد. ــی صــادر کن اروپای
امنیــت کریــدور  تامیــن  ایــن میــان  در 
اقتصــادی کاشــغر-گوادر بســیار مهــم اســت. 
ــش  ــی ارت ــدرت نظام ــه ق ــه ب ــتان ک پاکس
خــود اعتمــاد بیشــتری دارد در صــدد اســت بــا 
اســتفاده از یگانهــای نظامــی ارتــش خــود و در 
صــورت لــزوم بــا اســتفاده از نیــروی نظامــی و 
آمــوزش دیــده چیــن امنیــت دهلیــز اقتصادی 
ــد. در  ــن نمای ــری تامی ــو بهت ــه نح ــود را ب خ
ایــن میــان نمی تــوان قــدرت گــروه طالبــان و 
گروه هــای تروریســتی موجــود در پاکســتان و 
افغانســتان را نادیــده گرفــت. چین بــرای مهار 
قــدرت ایــن گــروه هــا نیــز تدابیــری اندیشــه 
اســت کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه حضــور 
ــی  ــه مقدمات ــار جانب ــرات چه ــن در مذاک چی
ــز در  ــن نی ــرد. چی ــح افغانســتان اشــاره ک صل
ــا گــروه طالبــان  ایــن میــان ارتبــاط خــود را ب
ــه نحــوی ســازمان دهــی کــرده اســت و در  ب
مــاه گذشــته هیئتــی از طالبــان افغانســتان بــه 
پکــن ســفر کــرده و خواســتار همــکاری چیــن 
ــکا از  ــی آمری ــای نظام ــروج نیروه ــرای خ ب

افغانســتان شــده اســت.
ــن  ــه چی ــت ک ــوان گف ــی ت ــان م ــن می در ای
ارتبــاط خــود را بــا گــروه طالبــان افزایــش داده 
اســت و در صــورت لــزوم مــی توانــد از قــدرت 
طالبــان بــر علیــه نیروهــای آمریکایی مســتقر 
ــون  ــرد، چ ــود را بب ــر س ــتان حداکث در افغانس
ــا  ــن ب ــه چی ــورد مناقش ــای م ــکا در آبه آمری
کشــورهای همســایه مداخلــه نظامــی خــود را 
افزایــش داده اســت و از ســویی بــر ســر ایجــاد 
کریــدور اقتصــادی چیــن و پاکســتان ممانعت 
ــد  ــه بتوان ــا بلک ــت ت ــود آورده اس ــی بوج های
دســت چیــن را از آســیای میانــه قطــع نمایــد.
هند در ماه های گذشـته به دولت چین هشـدار 
داده اسـت که عبور کریـدور اقتصادی از منطقه 
کشـمیر در پاکسـتان غیـر قانونی اسـت و این 
منطقـه در حقیقـت جـزو خـاک هند به شـمار 
مـی رود. بهتر اسـت بدانیم که سیاسـت هند با 
آمریکا در سـالهای اخیر بیشـتر هماهنگ شده 

اسـت و واشـنگتن از عضویـت هنـد در گـروه 
تامیـن کننـدگان هسـته ای »ان سـی جـی« 
حمایت مـی کنـد. در مقابل کشـورهایی چون 
ترکیـه، چیـن و آفریقـای جنوبـی مخالـف بـه 
عضویت درآمدن هند در گـروه تامین کنندگان 
هسـته ای هسـتند. دلیـل اصلی ایـن مخالفت 
این اسـت کـه بـا ایـن عمـل تـوازن نظامی و 
هسـته ای در منطقه جنوب آسـیا دچار اختالل 
مـی شـود و امـکان جنگ هسـته ای در شـبه 
قـاره قـوت بیشـتری بـه خـود مـی گیـرد و از 
طرفـی دولـت پاکسـتان دچار انـزوا می شـود.

تـالش هـای اخیر جـان کـری بـرای نزدیکی 
به هند شـدت و حدت بیشـتری به خـود گرفته 
اسـت تا جایی کـه دولت آمریـکا از به عضویت 
در آمـدن هند در گـروه تامین کنندگان هسـته 
ای حمایـت می کند، اما در مقابل روی خوشـی 
به پاکسـتان نشـان نمی دهد و کنگـره آمریکا 
بـا طـرح فـروش و واگـذاری هشـت جنگنـده 
»اف16« بـه پاکسـتان مخالفت کرده اسـت و 
کمـک هـای مالـی و نظامـی خـود به اسـالم 
آبـاد را بـه حالـت تعلیـق درآورده اسـت. دلیـل 
ایـن همـه مخالفـت از آنجـا نشـات مـی گیرد 
کـه در اواسـط مـاه ژانویه سـال ۲015 میالدی 
در یـک حملـه تروریسـتی بـه پایـگاه هوایـی 
»پتـان کـوت« در ایالـت پنجاب هنـد تعدادی 
از  نیروهـای امنیتی هند کشـته شـدند و دولت 
هنـد مدعی شـد که گـروه تروریسـتی »جیش 
بـه سـرکردگی »موالنـا  پاکسـتان  محمـد« 
مسـعود اظهر« در این حمله تروریسـتی دسـت 

داشـته است.
ــتی  ــروه تروریس ــالت گ ــر حم ــویی دیگ از س
شــبکه حقانــی وابســته بــه طالبــان پاکســتان 
بــه مراکــز نظامــی و غیر نظامــی در پاکســتان 
و افغانســتان افزایــش یافتــه اســت تــا جایــی 
کــه در حملــه شــبکه تروریســتی حقانــی بــه 
ــتان  ــی افغانس ــال سیاس ــت از رج اداره حفاظ
در کابــل تعــداد زیــادی از نیروهــای نظامــی و 
غیــر نظامــی کشــته و زخمــی شــدند کــه این 
خــود واکنــش شــدید »اشــرف غنــی« رئیــس 
جمهــور افغانســتان را بــه دنبــال داشــت و بــه 
ــا گــروه  ــت پاکســتان اعــالم کــرد اگــر ب دول
ــی  ــبکه حقان ــه ش ــتی از جمل ــای تروریس ه
ــاد بــه  برخــورد الزم نشــود کابــل از اســالم آب

ســازمان ملــل شــکایت خواهــد کــرد.

پــس از اظهــارات اشــرف غنــی واشــنگتن نیز 
ــه  ــورت ادام ــار داد در ص ــتان اخط ــه پاکس ب
ــک  ــی کم ــبکه حقان ــالت تروریســتی ش حم
هــای مالــی و نظامــی واشــنگتن به پاکســتان 
ــا تروریســم در ایــن کشــور را  ــارزه ب ــرای مب ب

ــد آورد. ــق درخواه ــت تعلی ــه حال ب
بـه نظـر مـی رسـد شـکافی بـزرگ در روابـط 
اسـالم آباد-واشـنگتن بـه وجـود آمـده اسـت 
و آمریـکا تمایلـی بـرای ادامـه همـکاری های 
نظامی و اسـتراتژیک خود با پاکسـتان را ندارد، 
تـا جایی کـه جان کـری در سـفر خود بـه هند 
اعالم کرد نشسـت سـه جانبـه هنـد، آمریکا و 
افغانسـتان در اجالس پیش روی سـازمان ملل 

در نیویـورک برگزار شـد.
کــری در اظهــارات خــود از حضــور پاکســتان 
در ایــن مذاکــرات نامــی نبــرده اســت و اعــالم 
ــاد بایــد ماننــد دیگــر  داشــته اســت اســالم آب
ــا پدیــده تروریســم مبــارزه کنــد و  کشــورها ب
عــدم حضــور پاکســتان در مذاکــرات نیویورک 
مــی توانــد بــه ایــن معنــی باشــد کــه اعتمــاد 
ــی  ــه ای خــود یعن ــه شــریک منطق ــکا ب آمری
ــه  ــدی ب ــت و امی ــده اس ــلب ش ــتان س پاکس
ــاه مــدت نیســت. ــط در کوت ــن رواب ــم ای ترمی

ــاد  ــوع اتح ــاهد دو ن ــک ش ــده نزدی ــا در آین م
ــک راس  ــه در ی ــود ک ــم ب ــه ای خواهی منطق
آن آمریــکا، هنــد و افغانســتان و در راس دیگــر 
ــد. در  ــور دارن ــتان حض ــه و پاکس ــن، ترکی چی
ایــن میــان روســیه تــالش خواهــد داشــت که 
ــه جهــت وجــود  ــد ب ــا هن ــاط بیشــتری ب ارتب
همــکاری هــای اســتراتژیک بیــن دو کشــور 
ــر  ــطحی کمت ــویی در س ــد و از س ــته باش داش
ــته  ــتان داش ــا پاکس ــادی ب ــی اقتص ارتباطات
ــه  ــر ب ــتان منج ــن و پاکس ــاد چی ــد. اتح باش
ــغر-گوادر در  ــادی کاش ــدور اقتص ــاد کری ایج
ــدر  ــه بن ــویی ب ــه از س ــد ک ــد ش ــده خواه آین
چابهــار در ایــران منتهــی مــی شــود و امــکان 
همــکاری همزمــان جمهــوری اســالمی ایران 
بــه عنــوان عضــوی بــی طــرف در ایــن میــان 

ــد و پاکســتان وجــود دارد. ــا هن ب
ــدگان  ــن کنن ــروه تامی ــد در گ ــت هن عضوی
هســته ای در حــال حاضــر موضوعــی اســت 
کــه واشــنگتن بــر روی آن تمرکــز کــرده 
ــت و در دســتور کار دولــت اوبامــا قــرار  اس
گرفتــه اســت. امــا بایــد بــه ایــن نکتــه مهــم 
ــن  ــت چی ــدون موافق ــت ب ــه داش ــز توج نی
ــروه »ان  ــد در گ ــت هن ــان عضوی ــن می در ای
ــد و  ــی رس ــر م ــه نظ ــم ب ــی« مهب ــی ج س
مــی تــوان گفــت هنــد و پاکســتان بایــد ابتــدا 
معاهــده منــع گســترش ســالح هــای کشــتار 
جمعــی »ان پــی تــی« را امضــا کننــد و پــس 
از آن مــی تواننــد بــه عضویــت گــروه مذکــور 
ــرای  ــل واشــنگتن ب ــد. و از ســویی تمای درآین
کنتــرل چیــن و پاکســتان در منطقــه از طریق 
ــتری  ــد بیش ــد رش ــا هن ــک ب ــکاری نزدی هم

ــد. ــته باش داش
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ــت: در  ــتان گف ــه افغانس ــات آزاد و عادالن ــاد انتخاب ــس بنی رئی
ــات  ــک کرســی در انتخاب ــق سیســتم ت ــی تطبی شــرایط کنون
ــات را  ــرا انتخاب ــورت اج ــت و در ص ــن نیس ــتان ممک افغانس

ــد. ــی کن ــش زا م چال
ــه  ــات آزاد و عادالن ــاد انتخاب ــداد ســپین غــر« رئیــس بنی »جان
افغانســتان )ایــوا( در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر گفت: در شــرایط 
کنونــی تطبیــق سیســتم تــک کرســی در انتخابــات افغانســتان 
ــش زا  ــات را چال ممکــن نیســت و در صــورت برگــزاری انتخاب

مــی کنــد.
ــرار اســت،  ــه ق ــی ک ــت های ــه والی ــه طــور نمون ــزود: ب وی اف
دو نماینــده در مجلــس داشــته باشــند، یــک نماینــده آن بایــد 
زنــان باشــند و یــک نماینــده دیگــر را نمــی تــوان بــه حــوزه ای 

مشــخص تقســیم کــرد.
ــن نیســت،  ــر ممک ــرد: از ســوی دیگ ــد ک ــن تأکی وی همچنی
نامــزدان تــازه وارد در مقابــل نامزدانــی کــه چنــد دوره در 
ــد در ســطح یــک حــوزه انتخاباتــی کوچــک  ــوده ان مجلــس ب

ــود. ــده ش برن
ــد  ــه افغانســتان مــی گوی ــات آزاد و عادالن ــاد انتخاب رئیــس بنی
در شــرایط کنونــی بــرای امضــای  زودتــر پیــش نویــس قانــون 
و برگــزاری انتخابــات مجلــس بایــد روی ایــن معایــب تمرکــز 
نکنیــم ولــی بایــد دســت کمیســیون مســتقل انتخابــات را برای 

تعدیــل قانــون بــاز گذاشــت.
او مـی گوید که اگر کمیسـیون توانایـی برگـزاری انتخابات تک 

کرسـی را نداشـت، بعد باید مواد ایـن قانـون را تعدیل کند.
گفتنی اسـت که تاکنـون کمیتـه تدوین قانـون انتخابـات طرح 
هـای مختلفی را بـه کابینه پیشـنهاد کـرده و دو بار در جلسـات 
کابینـه نیـز مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت امـا هنوز هـم متن 

پیـش نویـس نهایـی و کامـل و آماده امضاء نشـده اسـت.
ــاون ریاســت جمهــوری  ــش مع ــز، ســرور دان ــن نی پیــش از ای
نیــز بــه شــیوه تــک کرســی شــدن انتخابــات اعتــراض کــرده 
و گفتــه بــود کــه ایــن روش عــالوه بــر داشــتن مزایا در شــرایط 

فعلــی ممکــن نیســت.
ــس را  ــش نوی ــن پی ــدن ای ــا نش ــر و امض ــل تأخی ــش دلی دان
ــر از  ــی دیگ ــی و برخ ــای انتخابات ــوزه ه ــدن ح ــخص نش مش

ــت. ــرده اس ــوان ک ــس عن ــات مجل ــم انتخاب ــایل مه مس
دکتــر ســردار محمــد رحیمــی نیــز در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر 
گفــت کــه سیســتم تــک کرســی کمــک مــی کنــد کــه بخش 
هــای زیــادی از کشــور افغانســتان در مجلــس نماینــده داشــته 
باشــند و در تصمیــم گیــری شــرکت کننــد امــا برگــزاری ایــن 

نــوع انتخابــات ناممکــن اســت.
رحیمــی همچنیــن افــزود کــه بــا تــک کرســی کــردن 
ــود و  ــی ش ــک م ــردم نزدی ــا م ــده ب ــه نماین ــات، رابط انتخاب
نماینــدگان نیــز مــی تواننــد راحــت تــر از مشــکالت موکلیــن 

ــد. ــدا کنن ــی پی ــود آگاه خ
رحیمــی بــا توجــه بــه ایــن مزایــا امــا بــر ایــن بــاور اســت کــه 
سیســتم تــک کرســی باعــث مــی شــود کــه بیــن نماینــدگان 

در مجلــس نیــز مناقشــاتی بــر ســر گرفتــن بودجــه بــرای یــک 
ــی  ــات والیت ــورت انتخاب ــی در ص ــد ول ــود آی ــه وج ــت ب والی
ــرای والیتــی واحــد  همــه نماینــدگان یــک والیــت تــالش ب

مــی کننــد و تنــش هــای درون مجلســی کمتــر مــی شــود.
او همچنیــن افــزود کــه بافــت هــای قومــی و مذهبی در کشــور 
بســیار پیچیــده اســت و بــه ســادگی نمــی تــوان حــوزه هــای 
انتخاباتــی را مشــخص کــرد کــه ایــن مشــکل نیــز بــر مزیــت 

سیســتم تــک کرســی غلبــه مــی کنــد.
ــای  ــوزه ه ــودن ح ــخص نب ــق، مش ــماری دقی ــود سرش نب
انتخاباتــی، مناقشــات قومی و جغرافیایــی از دیگر عواملی اســت 
کــه بــه بــاور رحیمــی مانــع برگــزاری انتخابــات بــه روش تــک 

ــی شــود. کرســی م
وی بــار دیگــر تاکیــد کــرد کــه در شــرایط فعلــی راحــت تریــن 

راه برگــزاری انتخابــات بــه شــکل والیتــی اســت.
گفتنــی اســت کــه در سیســتم انتخابــات تک کرســی، زنــان در 
ســطح والیــت رقابــت مــی کننــد ولــی مــردان بــه حــوزه های 

انتخاباتــی مشــخص در یــک والیــت تقســیم می شــوند.

رئیس بنیاد انتخابات آزاد افغانستان؛

اجرای سیستم تک کرسی در انتخابات افغانستان 
چالش زا خواهد بود

عضــو برجســته حــزب اســالمی افغانســتان به 
ــزب  ــق ح ــار از تواف ــن حکمتی ــری گلبدی رهب
ــر داد  ــتان خب ــت افغانس ــا دول ــود ب ــوع خ متب
ــه زودی اعــالم  ــق ب ــن تواف ــرد ای و اعــالم ک

ــی شــود. رســانه ای م
ــالمی  ــزب اس ــی ح ــای سیاس ــی از اعض یک
افغانســتان کــه خواســت نامــش فــاش نشــود، 
ــزب  ــت: ح ــر گف ــگار مه ــا خبرن ــو ب در گفتگ
اســالمی افغانســتان همچنــان برخواســته 
ــن  ــر ای ــد ب ــت و تاکی ــود پابرجاس ــای خ ه

ــا دارد. ــته ه خواس
ــالمی از  ــزب اس ــه ح ــد پای ــو بلن ــن عض ای
خواســته ای مشــخص نــام نبــرد و گفــت بــه 
ــا شــورای  محــض نهایــی شــدن گفتگوهــا ب
عالــی صلــح متــن توافقنامــه رســانه ای 

ــد. ــد ش خواه
ــد  ــل از محم ــه نق ــندی ب ــن س ــل از ای قب
خــان، معــاون ریاســت اجرایــی و از اعضــای 
حزب اســالمی منتشــر شــده بــود کــه در آن 
ــی  ــش شــرطهای اصل ــه از پی ــود ک ــده ب آم
حــزب اســالمی، خــروج نیروهــای خارجــی 
ــه اعضــای حــزب  از کشــور و ســهم دادن ب

ــت. ــت اس در حکوم
بــر اســاس گــزارش هــا، قبــل از ایــن، 
ــورد  ــده، م ــرح ش ــای مط ــرط ه ــش ش پی
ــرار  ــی ق قبــول ســران حکومــت وحــدت مل
نگرفــت و بــه ایــن دلیــل توافقنامــه نهایــی 

ــد.  نش

ایــن عضــو بلنــد پایــه حــزب اســالمی 
عدالــت  همــه  آرزوی  گفــت:  همچنیــن 
نیروهــای  و مجاهــدان خــروج  خواهــان 
ــزء  ــن ج ــا ای ــان اســت ام ــی از کشورش خارج
ــوده  ــالمی نب ــزب اس ــای ح ــرط ه ــش ش پی

اســت.

او افــزود کــه خــروج خــارج نیروهــای خارجــی 
از کشــور جــزء اهــداف حــزب اســالمی اســت 
ولــی ایــن کار بــا توجــه بــه تفاهم و پیشــرفت 

کشــور بایــد صــورت بگیــرد.
ــا مصالحــه،  او گفــت: مــا درصــدد هســتیم، ب
ــا  زمینــه خــروج خارجــی هــا از کشــور را مهی

ــم. کنی
ــن عضــو حــزب  ــه ای ــر اســت ک ــه ذک الزم ب
اســالمی از رســیدن بــه توافــق نهایــی بســیار 

خوشــبین اســت.
بــر اســاس گفتــه هــای وی، قــرار بــوده 
ــه  ــدای هفت ــی ابت ــق نهای اســت کــه تواف
ســفر  ولــی  بگیــرد  صــورت  جــاری 
مشــاور  و  جمهورافغانســتان  رئیــس 
امنیــت ملــی وی بــه ازبکســتان بــه 
ــس  ــم اف رئی ــالم کری ــرگ اس ــل م دلی
بــه  گفتگوهــا  کشــور،  آن  جمهــوری 

تعویــق افتــاد.
ــال  ــش از 15 س ــی بی ــالمی ط ــزب اس ح
ــود  ــگ ب ــت در جن ــا حکوم ــواره ب ــر هم اخی
ــی در  ــای خارج ــع نیروه ــه مواض ــا ب و باره
ــود. ــرده ب ــه ک ــور حمل ــف کش ــاط مختل نق

عضو برجسته حزب اسالمی افغانستان:

توافق صلح حزب اسالمی افغانستان با دولت به زودی اعالم می شود
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آ ســـــــیا

افزایــش و توســعه مناســبات هنــد و افغانســتان باعــث نگرانــی 
ــاری  ــی و تج ــط سیاس ــی در رواب ــاد و تیرگ ــالم آب ــت اس دول

افغانســتان و پاکســتان شــده اســت.
بــا ســفر اشــرف غنــی؛ رئیــس جمهــور افغانســتان  بــه دهلــی 
ــش مناســبات دو کشــور  ــط و افزای ــازه ای در رواب ــو فصــل ت ن
ــت  بوجــود آمــده اســت و ایــن خــود نشــان از آن دارد کــه دول
»نارنــدرا مــودی« نخســت وزیــر هنــد تمایل بســیار زیــادی در 
افزایــش روابــط سیاســی، تجــاری، اقتصــادی بــا دولــت کابل از 
خــود نشــان مــی دهــد و ایــن باعــث بــروز تشــویش و نگرانــی 
دولــت اســالم آبــاد شــده اســت تــا جایــی کــه در یــک ســال 
گذشــته شــاهد تغییــر و تحوالتــی جــدی در روابــط افغانســتان 
و پاکســتان و تیرگــی در مناســبات سیاســی و تجاری دو کشــور 

بــوده ایــم.
»نارنــدرا مــودی« نخســت وزیــر هنــد تمایل بســیار زیــادی در 
افزایــش روابــط سیاســی، تجــاری، اقتصــادی بــا دولــت کابــل 
از خــود نشــان مــی دهــد و ایــن خــود باعــث بــروز تشــویش و 

نگرانــی دولــت اســالم آبــاد شــده اســت
ــا افغانســتان داشــته و  هنــد در گذشــته نیــز روابــط نزدیکــی ب
یکــی از حامیــان مالی و اقتصــادی افغانســتان در ســطح منطقه 
ــرای  ــد ب ــت هن ــه اقدامــات دول ــه شــمار مــی رود. از جمل ای ب
ــا  ــاخت ه ــر س ــش زی ــتان در بخ ــعه افغانس ــرفت و توس پیش
مــی تــوان بــه احــداث جــاده هــا، مــدارس، ســاختمان جدیــد 
پارلمــان افغانســتان و ســاخت ســد »ســلما« موســوم بــه »ســد 

دوســتی هنــد و افغانســتان« اشــاره کــرد.
همــکاری هــای هنــد بــا دولــت افغانســتان تنهــا به بخــش زیر 
ســاخت هــا منحصــر نمــی شــود بلکــه در بخــش نظامــی نیــز 
هنــد تــالش کــرده اســت بــا در اختیــار گذاشــتن بالگردهــای 
ــن  ــی ای ــای امنیت ــتان نیروه ــاع افغانس ــه وزارت دف ــی ب نظام
ــان  ــه گــروه طالب ــان مســلح از جمل ــل مخالف کشــور را در مقاب
و گــروه تروریســتی تکفیــری داعــش تجهیــز و مســلح نمایــد.
ــل  ــد دالی ــی توان ــل م ــو و کاب ــی ن ــط دهل ــی در رواب  همگرای
مختلفــی و متنوعــی داشــته باشــد کــه از آن جملــه مــی تــوان 
ــی تروریســتی  ــروه های ــای گ ــت ه ــردن فعالی ــه محــدود ک ب
بــه ویــژه گــروه تروریســتی داعــش و گــروه طالبــان پاکســتان 
ــد در  ــی توانن ــتی م ــای تروریس ــروه ه ــن گ ــت. ای ــاره داش اش
آینــده ای نزدیــک امنیــت افغانســتان و بــه تبــع آن امنیــت هند 

ــا خطــری جــدی مواجــه کننــد. را ب
در روزهــای اخیــر گزارشــهایی مبنــی بــر عضویــت ۲۹ تــن از 
شــهروندان هنــدی در گــروه تروریســتی داعــش در افغانســتان 
منتشــر شــده و نگرانــی هــای مقامــات هنــدی را در خصــوص 
ــتی  ــای تروریس ــروه ه ــه گ ــور ب ــن کش ــان ای ــتن جوان پیوس

ــش داده اســت. ــری افزای تکفی
هنــد مــی توانــد از طریــق افزایــش مناســبات تجــاری و 
ــت  ــاد را تح ــالم آب ــت اس ــتان دول ــا افغانس ــود ب ــادی خ اقتص
فشــاری مضاعــف بــرای مبــارزه بــا گــروه هــای تروریســتی از 
جملــه گــروه تروریســتی »جیــش محمد« و شــبکه تروریســتی 
حقانــی قــرار دهــد. گــروه هایــی کــه در گذشــته امنیت هنــد را 
بــا خطراتــی جــدی مواجــه کــرده انــد و نمونــه بــارز آن حمالت 
تروریســتی بــه شــهر بمبئــی در ســال ۲010 و در ســال گذشــته 
ــه پایــگاه هوایــی »پتــان کــوت« در ایالــت  ــه ب میــالدی حمل
پنجــاب بــود کــه در این حملــه ۸ تــن از نیروهــای امنیتــی هند 
کشــته شــدند و دولــت هنــد اعــالم کــرد  ایــن تروریســت هــا 
بــا گــروه تروریســتی جیــش محمــد در پاکســتان تمــاس تلفنی 

داشــته انــد.
ــا رئیــس جمهــور افغانســتان  ــدرا مــودی در دیــدار خــود ب  نارن
از کمــک یــک میلیــاردی بالعــوض بــه ایــن کشــور خبــر داده 
اســت و در مجمــوع ســه تفاهــم نامــه همــکاری مشــترک بــه 

امضــای مقامــات دو کشــور رســیده اســت.
ــه  ــی رتب ــت عال ــک هیئ ــی در راس ی ــرف غن ــا اش ــن روزه ای
ــودی در  ــدرا م ــرده اســت، نارن ــو ســفر ک ــی ن ــه دهل ــی ب دولت
ــک  ــک ی ــتان از کم ــور افغانس ــس جمه ــا رئی ــود ب ــدار خ دی
ــه ایــن کشــور خبــر داده و در مجمــوع  ــاردی بالعــوض ب میلی
ســه تفاهــم نامــه همــکاری مشــترک بــه امضــای مقامــات دو 

ــیده اســت. کشــور رس
ــرای  ــت ب ــرده اس ــالم ک ــز اع ــد نی ــی هن ــوزش عال وزارت آم
ــن  ــل در ای ــه تحصی ــد ب ــه من ــتانی عالق ــجویان افغانس دانش
ــه اســت. ایــن  کشــور بورســیه هــای تحصیلــی در نظــر گرفت
ــاد  ــالم آب ــت اس ــه دول ــت ک ــورت گرف ــس از آن ص ــدام پ اق
چنــدی پیــش اعالم کــرده بــود بــرای دانشــجویان افغانســتانی 

ــه اســت. ــی در نظــر گرفت ــیه تحصیل بورس
ــی  ــاد رقابت ــالم آب ــد و اس ــت هن ــد دول ــی رس ــر م ــه نظ ب
تنگاتنــگ در حمایــت از مــردم افغانســتان از خــود نشــان مــی 
دهنــد. امــا در ایــن میــان دولــت »نــواز شــریف« نخســت وزیر 
پاکســتان در مــاه های گذشــته دچــار اشــتباهاتی جبــران ناپذیر 
در خصــوص حمایــت از دولــت و مــردم افغانســتان شــده اســت 
و ایــن خــود مــی توانــد آینــده روابــط سیاســی و اقتصــادی دو 

کشــور را بــه چالشــی بــزرگ بکشــاند.
ــود کــه در  ــدا ایــن ب ــواز شــریف در ابت ــت ن ــزرگ دول اشــتباه ب
ــا  ــه مهاجــران افغانســتانی اعــالم کــرد ت ــه ب اقدامــی عجوالن
ــده و  ــارج ش ــتان خ ــمالی پاکس ــر از مناطــق ش ــه زودت ــر چ ه
بــه افغانســتان بــاز گردنــد. نحــوه برخــورد پلیــس پاکســتان بــا 
مهاجــران افغانســتانی بــه نحــوی زشــت و غیــر قابــل توجیــه 
بــود کــه حتــی صــدای رهبــران قــوم پشــتون در ایالــت »خیبر 
پختونخــواه« پاکســتان را درآورد و آنهــا نیــز بــه سیاســت دولت 
ــدیدی  ــراض ش ــتانی اعت ــران افغانس ــال مهاج پاکســتان در قب
ــانی و در  ــر انس ــران را غی ــا مهاج ــورد ب ــوه برخ ــتند و نح داش
ــتان  ــد در افغانس ــت هن ــای دول ــت ه ــبرد سیاس ــت پیش جه

ــد. ــف کردن توصی
ــود  ــورد خ ــوه برخ ــریف در نح ــواز ش ــت ن ــر دول ــن اواخ در ای

ــاذ  ــا اتخ ــود آورد و ب ــی بوج ــتانی تغییرات ــران افغانس ــا مهاج ب
ــارس ســال ۲01۷  ــا م ــه آنهــا اجــازه داد ت ــد ب رویکــردی جدی
میــالدی در پاکســتان اقامــت داشــته باشــند و تمهیــدات الزم 
بــرای بازگردانــدن ایــن مهاجــران بــا حفــظ عــزت و احتــرام بــه 

آنهــا اندیشــیده شــود.
از ســویی دیگــر تجــار و بازرگانــان افغانســتانی از طریــق 
گــذرگاه مــرزی »واهگــه« در پاکســتان کاالهــا و محصــوالت 
زراعــی خــود را هنــد صــادر مــی کننــد. در ایــن میــان دولــت 
پاکســتان در اقدامــی شــتابزده مــرز واهگــه را بــر روی بازرگانان 
افغانســتانی بســت و آنهــا متحمــل خســارات فراوانــی در ایــن 
ــاس و  ــی در تم ــرف غن ــان اش ــن می ــا در ای ــدند. ام ــرز ش م
رایزنــی بــا مقامــات دهلــی نــو ترتیبــی اتخــاذ کــرد تــا تجــار 
ــه  ــت هزین ــدون پرداخ ــی و ب ــد از راه هوای ــتانی بتوانن افغانس

ــد. ــد صــادر کنن ــه هن ــای خــود را ب گمرکــی کااله
در ایــن میــان هنــد نتوانســت گنــدم مــورد نیــاز افغانســتان را از 
طریــق خــاک پاکســتان بــه ایــن کشــور صــادر نمایــد و ایــن 
ــال  ــتان در قب ــت پاکس ــه دول ــر اســت ک ــتباهی دیگ ــود اش خ
همســایگان خــود اتخــاذ نمــوده اســت و ایــن احتمــال مــی رود 
پاکســتان در آینــده بــه انــزوای سیاســی و اقتصــادی فــرو رود.

ــو  ــی ن ــات دهل ــا مقام ــی ب ــاس و رایزن ــی در تم ــرف غن اش
ترتیبــی اتخــاذ کــرد تــا تجــار افغانســتانی بتواننــد از راه هوایــی 
و بــدون پرداخــت هزینــه گمرکــی کاالهــای خــود را بــه هنــد 

ــد. صــادر کنن
دولــت پاکســتان تنهــا به بســتن مــرز واهگه بســنده نکــرد و در 
اقدامــی دیگــر گــذرگاه مــرزی خــود در منطقــه »چمــن« را بــه 
دلیــل تیرانــدازی نیروهــای امنیتــی افغانســتان و نیــز بــه آتــش 
کشــیده شــدن پرچــم ایــن کشــور در مــاه آگوســت همزمــان با 
ســالگرد اســتقالل پاکســتان بــه روی کامیــون هــای حامــل بار 
بازرگانــان افغانســتانی بســت تــا تمــام روابــط تجــاری خــود بــا 

افغانســتان را تــا اطــالع ثانــوی بــه حالــت تعلیــق درآورد.
دولــت افغانســتان نیــز در اقدامــی تالفــی جویانــه بــه کامیــون 
ــار بازرگانــان پاکســتانی اجــازه تــردد از طریــق  هــای حامــل ب
خــاک افغانســتان بــه کشــورهای آســیای میانــه را نــداد و بدین 
ترتیــب مناســبات تجــاری و اقتصــادی دو کشــور رو بــه تیرگی 

کامــل گذاشــته اســت.
ــا حضــور ســران  ــار ب ــدر چابه ــه بن ــی شــدن توافقنام ــا نهای ب

گسترش مناسبات هند و افغانستان/چرا روابط اسالم آباد و کابل تیره شد
علی کاوسی نژاد
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آ ســـــــیا

دولــت جمهــوری اســالمی ایــران، افغانســتان 
ــاح خــط آهــن خــواف- هــرات  ــد و افتت و هن
توســط وزیــر راه و شهرســازی کشــورمان، 
نگرانــی هــای اســالم آبــاد بــه شــدت افزایش 
یافتــه اســت و دولــت پاکســتان از آینــده 
ــن  ــا چی ــدور اقتصــادی مشــترک خــود ب کری

ــد. ــی کن احســاس خطــر م
یکــی از عوامــل مهــم در بوجــود آمــدن 
ــن و پاکســتان تامیــن  ــدور اقتصــادی چی کری
ــه  ــت ک ــادی اس ــروژه اقتص ــن پ ــت ای امنی
از بنــدر »کاشــغر« در چیــن شــروع شــده 
ــتان  ــت بلوچس ــوادر« در ایال ــدر »گ ــه بن و ب
پاکســتان منتهــی مــی شــود و مســافتی 
3000 کلیومتــری را در بــر مــی گیــرد و از 
ــود را  ــای خ ــی ه ــد نگران ــت هن ــویی دول س
ــادی  ــدور اقتص ــن کری ــور ای ــوص عب در خص
از منطقــه کشــمیر کــه مــورد مناقشــه هنــد و 
پاکســتان اســت، بــه دولــت چیــن ابــراز کــرده 

ــت. اس
ــت  ــح دول ــرات صل ــت در مذاک ــدم موفقی ع
افغانســتان و گــروه طالبــان کــه بــه میزبانــی 

ــر  ــد از دیگ ــزار ش ــل برگ ــاد و کاب ــالم آب اس
ــط  ــق در رواب ــی اســت کــه شــکافی عمی علل
ــت. ــود آورده اس ــتان بوج ــتان و پاکس افغانس
اشــرف غنــی بارهــا در ســخنان خــود اعــالم 
ــه  ــا ب ــه تنه ــتان ن ــت پاکس ــرده اســت دول ک
تعهــدات خــود در مذاکــرات صلــح افغانســتان 
ــم  ــن تروریس ــه بی ــت بلک ــرده اس ــل نک عم
خــوب و بــد تبعیــض قائــل مــی شــود و علیــه 
ــه در افغانســتان  ــی ک ــروه تروریســتی حقان گ
بــه تــرور و بمــب گــذاری مبــادرت مــی کنــد، 

ــداده اســت. ــوری انجــام ن ــات ف اقدام
بــه نظــر مــی رســد پاکســتان چنــدان تمایلــی 
ــح  ــرات صل ــیدن مذاک ــه رس ــه نتیج ــرای ب ب
در افغانســتان نشــان نــداده اســت و ایــن 
ــل از اســالم  ــت کاب ــی دول خــود باعــث بدبین
ــرای  ــاد شــده اســت. گام مهــم و اساســی ب آب
بهبــود در آینــده روابــط افغانســتان و پاکســتان 
ــور  ــن دو کش ــط ای ــش در رواب ــش تن و کاه
همســایه تــالش جدی و مســئوالنه پاکســتان 
ــتی  ــای تروریس ــروه ه ــا گ ــارزه ب ــرای مب ب
ــرات  ــزاری مذاک ــت برگ ــدام در جه ــز اق و نی

ــت. ــتان اس ــح در افغانس ــد صل هدفمن
ــین  ــور پیش ــس جمه ــرزای« رئی ــد ک »حام
از  خــود  اخیــر  اظهــارات  در  افغانســتان 
ــی  ــچ ترس ــدون هی ــته ب ــد خواس ــت هن دول
ــه  از پاکســتان، کمــک هــای نظامــی خــود ب
ــا تروریســم  را  ــارزه ب افغانســتان در جهــت مب

ــد. ــش ده افزای
از ســویی دیگــر شــاهد آن هســتیم کــه 
ــین  ــور پیش ــس جمه ــرزای« رئی ــد ک »حام
ــت  ــر خــود از دول افغانســتان در اظهــارات اخی
ــرس و  ــچ ت ــدون هی ــت، ب ــته اس ــد خواس هن
واهمــه ای از پاکســتان کمــک هــای نظامــی 
ــا  ــارزه ب ــت مب ــتان در جه ــه افغانس ــود ب خ

ــد. ــش ده ــم  را افزای تروریس
در ســخنرانی اشــرف غنــی در موسســه 
مطالعــات دفاعــی هنــد در دهلــی نــو نیــز وی 
اظهــار داشــت: توســعه مناســبات افغانســتان 
ــت و  ــوری نیس ــچ کش ــرر هی ــه ض ــد ب و هن
کشــورهای منطقــه نبایــد ترســی از ایــن 
موضــوع داشــته باشــند ،بلکــه آنهــا بایــد بــه 
مبــازره بــا تروریســم در منطقــه کمــک کننــد. 

ــی  ــه نظــر مــی رســد اظهــارات اشــرف غن ب
تنهــا یــک مخاطــب خــاص دارد و آن کشــور 

ــت. ــتان اس پاکس
ــان  ــدی می ــات ج ــروز اختالف ــا ب ــان ب همزم
ــت  ــی دول ــس اجرای ــداهلل« رئی ــداهلل عب »عب
وحــدت ملــی افغانســتان و اشــرف غنــی، 
نخســت وزیــر پاکســتان از وی خواســت تــا به 
اســالم آبــاد ســفر کنــد تــا مشــکل مهاجــران 
افغانســتانی در ایــن کشــور حــل و فصــل 

ــود. ش
امــا عبــداهلل کــه اوضــاع داخلــی افغانســتان 
ــاد  ــالم آب ــه اس ــفر ب ــب س ــدان مناس را چن
ــت  ــت و موقعی ــرد، در فرص ــالم ک ــد اع ندی
مناســبی بــه پاکســتان ســفر مــی کنــد. هــر 
چنــد اختالفاتــی بیــن ســران دولــت وحــدت 
ملــی افغانســتان در مــاه اخیر مشــاهده شــده 
اســت امــا عبــداهلل عبــداهلل ترجیــح مــی دهد 
ــای  ــش ه ــایل و تن ــل مس ــل و فص ــا ح ت
خــود بــا اشــرف غنــی از ســفر بــه پاکســتان 
ــی کشــور را  ــح مل ــد و مصال ــودداری نمای خ

در نظــر داشــته باشــد.

پروفسور »نادر انتصار« ارتقای حضور ایران در میان 
کشورهای حوزه جاده ابریشم به ویژه جنوب و آسیای 
مرکزی را زمینه ساز برخورداری این کشور از چشم انداز 

روشن بازسازی »جاده  تاریخی ابریشم« دانست.
ای در  پیوسته  به هم  راه های  ابریشم شبکه  جاده 
راستای بازرگانی وسیع در قاره آسیا بود که شرق و 
غرب و جنوب آسیا را به یکدیگر مرتبط می  کرد و تا 
قرن پانزدهم میالدی نیز به مدت حدود ۱۷۰۰ سال 
بزرگ ترین شبکه تجارت جهانی به شمار می رفت.
دولت چین مدتی است که عزم خود برای بازسازی 
جاده  ابریشم رسمًا اعالم و تالش های گسترده ای را 
در این راه مصروف داشته است. این جاده ، آسیای 
مرکزی را به اروپا متصل می کند. تحقق این هدف 
مستلزم احداث شاهراه  ها، ریل  ها و لوله  های نفتی 
بسیاری خواهد بود. از این رو، دو هفته پیش یک مجله 
آلمانی نیز پروژه  غول  آسای دولت چین برای بازسازی 
جاده  تاریخی ابریشم را تالشی برای »تسخیر جهان« 

کرد. نامگذاری 
»شی جین پینگ« رئیس جمهور چین مدت  ها است در 
سخنانش بارها به این پروژه  اشاره کرده و از »یک خط 
کمربندی و یک جاده« سخن می گوید. چنین پروژه  
عظیمی حدود ۶۰ کشور جهان یعنی نیمی از جمعیت 

کره زمین را دربر خواهد داشت.
از این رو، خبرنگار مهر گفتگویی با پروفسور »نادر 
انتصار« رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آالباما 
آمریکا انجام داده و در این گفتگو جویای دیدگاه 
وی پیرامون عزم کشور چین برای بازسازی »جاده  

ابریشم« شده که مشروح آن در زیر آمده است.

ــترده ای را  ــالش گس ــن ت ــور چی ــرا کش ||  چ
بــرای احیــای جــاده ابریشــم در دســتور کار دارد؟

ــه پــروژه احیــای  چیــن ســال هــای مدیــدی اســت کــه ب
ــه  ــن ب ــگاه چی ــت. ن ــده اس ــد ش ــم عالقمن ــاده ابریش ج
ــاده  تاریخــی  ــم )ج ــاده ابریشــم قدی ــوزه ج کشــورهای ح
ابریشــم( بــه عنــوان بازارهــای اقتصــادی مهــِم برخــوردار 
ــه  ــدر ک ــر ق ــالوه، ه ــه ع ــت. ب ــات اس ــا و خدم از کااله
ــردازد،  ــی پ ــود م ــادی خ ــه اقتص ــت بنی ــه تقوی ــن ب پک
ــود در  ــردی خ ــور راهب ــت حض ــه تقوی ــت ب ــن اس ممک
میــان کشــورهای جــاده ابریشــم، تمایــل بیشــتری را نیــز 

ــد. ــان ده نش

||  اهمیــت ایــران در ایــن پــروژه را چگونــه 
ــد؟ ــی کنی ــی م ارزیاب

از آنجایــی کــه ایــران کشــور تأثیرگــذاری در ایــن پــروژه بــه 
شــمار مــی آیــد، چیــن ســال هــا اســت از روابــط گســترده ای 
بــا ایــران برخــوردار اســت. اگــر ایــران بخواهــد نقــش کلیدی 
در ایــن خصوص داشــته باشــد، الزم اســت حضــور خــود را در 
میــان کشــورهای حــوزه جــاده ابریشــم بــه ویــژه در جنــوب 
ــن نقــش  ــاء داده و همچنی ــزی توســعه و ارتق و آســیای مرک
اقتصــادی بزرگتــری را در مقایســه با جایــگاه کنونــی اش ایفا 

کنــد.

ــاره تــالش هــای  ||  دیــدگاه اتحادیــه اروپــا درب
چیــن بــرای احیــاء جــاده ابریشــم چیســت؟ آیــا 
ــوان  ــه عن ــم ب ــاده ابریش ــه ج ــه ب ــن اتحادی ای

یــک تهدیــد مــی نگــرد؟
ــاده ابریشــم  ــون ج ــه ای پیرام ــدگاه دوگان ــا دی ــه اروپ اتحادی
دارد. فکــر نمــی کنــم اتحادیــه اروپــا بــه خــودی خــود آن را 
بــه عنــوان تهدیــدی در راســتای منافعــش قلمــداد کنــد. بــا 
ایــن وجــود، اتحادیــه اروپــا و چیــن رقبــای جهانــی یکدیگــر 
هســتند؛ لــذا پــر واضــح اســت کــه تــالش مــی کننــد تــا از 
ــا  ــت ب ــن رقاب ــی حی ــای حداقل ــری و ضرره ــع حداکث مناف
ــازار خــاص برخــوردار  ــک ب ــه ی ــرای دســتیابی ب یکدیگــر ب

باشــند.

|| آیـا این جاده می تواند از پتانسـیل بهبـود روابط 
میان ایـران و اتحادیه اروپا برخوردار باشـد؟

لزومــاً خیــر. ایــران و اتحادیــه اروپــا از زمینــه هــای دیگــری 
ــوردار  ــر برخ ــا یکدیگ ــت ب ــا رقاب ــکاری ی ــرای هم ــز ب نی

ــتند. هس

استاد دانشگاه آالباما:

چشم انداز روشن ایران در بازسازی »جاده  تاریخی ابریشم« توسط چین
مهدی ذوالفقاری
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آ ســـــــیا

دولــت چیــن قصــد دارد »جــاده ی ابریشــم« را بازســازی کنــد؛ 
جــاده ای کــه آســیای مرکــزی را بــه اروپــا متصــل مــی کنــد. 
ــان«  ــخیر جه ــرای تس ــروژه ای ب ــران آن را »پ ــرو، ناظ از این

می نامنــد.
دولــت چیــن قصــد دارد »جــاده ی ابریشــم« را بازســازی کنــد؛ 
جــاده ای کــه آســیای مرکــزی را بــه اروپــا متصــل مــی کنــد. 
ــا و  ــاهراه ها، ریل ه ــداث ش ــتلزم اح ــدف مس ــن ه ــق ای تحق
ــود. از اینــرو، ناظــران آن را  لوله هــای نفــت بســیاری خواهــد ب

ــد. ــان« می نامن ــخیر جه ــرای تس ــروژه ای ب »پ
ــه  ــی ب ــی اختصاص ــپیگل« در گزارش ــی »اش ــه ی آلمان مجل
ــازی  ــرای بازس ــن ب ــت چی ــای دول ــروژه ی غول آس ــی پ معرف
ــرای  ــه و آن را تالشــی ب ــاده ی تاریخــی ابریشــم« پرداخت »ج

ــت. ــده اس ــان« نامی ــخیر جه »تس
در ایــن گــزارش آمــده کــه شــی جین پینــگ، رئیس جمهــوری 
63 ســاله ی چیــن و دبیــرکل حــزب کمونیســت ایــن کشــور، 
قصــد دارد اســطوره ای را زنده کنــد و »جاده ی ابریشــم تازه ای« 
بســازد. ایــن جــاده در امتــداد جــاده ی ابریشــم تاریخــی ســاخته 
خواهــد شــد کــه زمانــی بزرگ تریــن راه تجــاری جهــان بــود.

ــا  ــن در ســخنانش باره ــه رئیس جمهــوری چی مدت هاســت ک
ــدی  ــط کمربن ــک خ ــد و از »ی ــاره می کن ــروژه  اش ــن پ ــه ای ب
ــا  ــروژه ای غول آس ــن پ ــد. ای ــخن می گوی ــاده« س ــک ج و ی
ــد  ــرکت خواهن ــور در آن ش ــدود 60 کش ــه ح ــود ک ــد ب خواه

ــن. ــت زمی ــی نیمــی از جمعی داشــت، یعن
ــک  ــد دارد ی ــا قص ــه تنه ــن ن ــت چی ــوب، دول ــن چارچ در ای
مســیر تجــاری بســازد، بلکــه می خواهــد زیرســاخت های 
خــود را در ابعــادی بــزرگ گســترش دهــد. بدین منظــور پکــن 
یــک بودجــه 40 میلیــارد دالری فراهــم کــرده اســت. ایــن پول 
ــت و  ــای نف ــن، لوله ه ــوط آه ــا، خط ــداث اتوبان ه ــرف اح ص
ــا  ــری النکا ت ــا، از س ــاخ آفریق ــا ش ــی ت ــادری از لیتوان گاز و بن
اســرائیل، و از پاکســتان تــا ایــران خواهــد شــد. دو خــط آهــن 
نیــز بــه آلمــان کشــیده مــی شــود: از شــن ژو بــه هامبــورگ و از 

ــبورگ. ــه دویس ــگ ب چونگ کین

تأسیس بانکی جداگانه
ــه  ــا ب ــروژه ی غول آس ــن پ ــی ای ــن مال ــور تأمی ــه منظ ــن ب پک
ــه  ــت ک ــرده اس ــدام ک ــی اق ــه ی مال ــک مؤسس ــیس ی تأس
»بانــک ســرمایه گذاری زیرســاخت های آســیا« )AIIB( نــام 

ــن موضــوع  ــال ها از ای ــن س ــی چی ــوری کنون دارد. رئیس جمه
ــه کشــورش اجــازه نمــی داد در  ــرد کــه واشــنگتن ب ــج می ب رن
ــدوق  ــا صن ــی ی ــک جهان ــد بان ــی مانن ــازمان های بین الملل س

ــد. ــته باش ــن داش ــرای گفت ــی ب ــول حرف ــی پ بین الملل
ــر خــالف خواســت  ــن ســال ۲015 ب ــه همیــن دلیــل در ژوئ ب
ــیس  ــرح تأس ــور ط ــکا، 5۷ کش ــده آمری ــاالت متح و اراده ی ای
ــا،  ــا بریتانی ــان آنه ــه در می ــد ک ــک یادشــده را امضــاء کردن بان
فرانســه و آلمــان هــم بــه چشــم می خوردنــد. در واقــع، هــر گاه 
چینی هــا پــروژه ی بزرگــی را تــدارک می بیننــد، هــر کشــوری 

مایــل اســت در آن ســهیم باشــد.
امــا پرســش اصلــی آن اســت کــه هــدف چیــن از بازســازی 
جــاده ی ابریشــم چیســت؟ آیــا رهبــران ایــن کشــور 
ــم  ــه ه ــن را ب ــک چی ــایگان دور و نزدی ــد همس می خواهن
ــن کشــور  ــات رســمی ای ــه تبلیغ ــط ســازند و آنطــور ک مرتب
می گویــد: جهــان را بــه هــم نزدیک تــر کننــد؟ آیــا 
ــیون(  ــدن )گلوبالیزاس ــی ش ــه جهان ــی ب ــرکت های چین ش
نیازمندنــد تــا بــه اقتصــاد خودشــان کــه در حــال درجــا زدن 
ــرای  ــازه ای ب ــی ت ــای صادرات ــد و راه ه ــی بدهن ــت تکان اس
ــی  ــای واردات ــد و راه ه ــود بیابن ــای خ ــد کااله ــازاد تولی م
نفتــی بــه کشــور خــود را تضمیــن کننــد؟ یــا پکــن تــالش 
می کنــد ســیطره ی سیاســی غــرب را درهــم بشــکند و 

ــان دارد؟ ــخیر جه ــرای تس ــه ای ب برنام

طرح های بلندپروازانه
هــم اکنــون در کاشــغر مهندســانی بــه ســفارش چین مشــغول 
ــا  ــت در آنج ــرار اس ــتند. ق ــی هس ــروژه ی بزرگ ــر روی پ کار ب
ــه  ــردد. جــاده ای کوهســتانی ب ــدوری اقتصــادی ایجــاد گ کری
پاکســتان در ایــن منطقــه ســاخته خواهــد شــد کــه قــرار اســت 
ــه بنــدر قــوادار در دریــای  از گردنــه  خونجــراب عبــور کنــد و ب

عــرب منتهــی گــردد.
روی میــز کار مهندســان نقشــه هایی بــه چشــم می خــورد کــه 
از خطــوط آهــن بلندپروازانــه  و ماجراجویانــه ای بــه قرقیزســتان 
ــش  ــی چال ــر فن ــن از نظ ــد. ای ــت می کنن ــتان حکای و قزاقس
بزرگــی اســت. امــا از زمانــی کــه چینی هــا موفــق شــدند خــط 
ــه مســیر تبــت در ارتفاعــات 5 هــزار متــری بســازند،  آهنــی ب

ــه نظــر می رســد. ــز ممکــن ب همــه چی
حــزب  رهبــران  کــه  دیــد  می تــوان  هم اکنــون  از 

ــیای  ــیر آس ــی در مس ــای ترانزیت ــن در راه ه ــت چی کمونیس
هنگفتــی  پــول  تــازه،  اقتصــادی  مناطــق  و  مرکــزی 
ــغر  ــردم کاش ــی م ــتاندارد زندگ ــد. اس ــرمایه گذاری می کنن س
بــاال رفتــه اســت و در اورومچــی مرکــز ایــن ایالــت، دو پارک 
ــد،  ــی برخوردارن ــوق های مالیات ــه از مش ــدرن ک ــن آوری م ف
ــد. در  ــاد کنن ــادی ایج ــغلی زی ــای ش ــته اند فرصت ه توانس
ــرخ رشــد اقتصــادی  منطقــه ی خودمختــار »شــین جینگ« ن
بــه ۹ درصــد رســیده اســت کــه از هــر منطقــه ای در چیــن 

ــت. ــر اس باالت

ناخشنودی به رغم افزایش رفاه
ــاه  ــن رف ــر ای ــه خاط ــه ب ــردم منطق ــه م ــار دارد ک ــن انتظ پک
ــرای  ــرا ب سپاســگزار باشــند، ولــی ســخت اشــتباه می کنــد. زی
ــاال رفتــن کمیــت  ــر از ب اکثــر مــردم اویغــور یــک چیــز مهم ت
کاالهاســت. آنــان از دولــت چیــن انتظــار دارنــد کــه نســبت بــه 
ــد. ــته باش ــزی داش ــار احترام آمی ــن اســالم رفت ــا و دی اویغوره

ــی  اگــر چــه نخبــگان سیاســی و اقتصــادی از کمک هــای مال
پکــن و فرصت هــای بــه دســت آمــده اســتقبال می کننــد، امــا 
ــم را  ــازه ی ابریش ــاده ی ت ــین جیانگ ج ــی در ش ــت محل جمعی
ــوذ چینی هــای  ــد کــه نف ــم آن دارن ــد و بی ــی می نگرن ــا بدبین ب

»هــان« در منطقــه افزایــش یابــد.
در حــال حاضــر دو شــرکت هوایــی از ارومچــی بــه 
بزرگ تریــن شــهر قزاقســتان یعنــی آلماتــی پروازهــای 
منظــم دارنــد. از راه زمینــی هــم خطــوط آهــن و جاده هــای 
تــازه ایــن دو شــهر میلیونــی را کــه بــا هــم 1500 کیلومتــر 
ــت  ــرار اس ــد. ق ــل می کنن ــر وص ــه یکدیگ ــد، ب ــه دارن فاصل
در مناطــق مــرزی ایــن بخــش یــک منطقــه ی تجــارت آزاد 

ــردد. ــاد گ ــترک ایج مش
ــران  ــرای رهب ــم ب ــاده ی ابریش ــتراتژی ج ــتان در اس قرقیزس
ــه  ــی نیســت ک ــد. تصادف ــازی می کن ــی ب ــن نقشــی کانون چی
ــن  ــه ای ــفر ب ــپتامبر ۲013 در س ــن در س ــوری چی رئیس جمه
ــرت اهلل  ــود- »نص ــز خ ــای قرقی ــا همت ــدار ب ــور و در دی کش

ــت. ــخن گف ــزرگ« س ــروژه ای ب ــف«- از »پ نظربای
نظربایــف نیــز شــادمانی خــود را از ســخنان رهبــر چیــن پنهان 
ــرد  ــح ک ــز تصری ــتان نی ــری قرقیزس ــر راه و تراب ــرد. وزی نک
ــارد دالر صــرف  کــه کشــور او در پنــج ســال آینــده چنــد میلی

ــرد. ــد ک ــن خواه ــوط آه ــا و خط ــازی قطاره نوس

بازسازی جاده ابریشم؛ 
پروژه  چین برای 

»تسخیر جهان«
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آمـریـــــکا

»جیمــز چارلــز اســلتری« معتقــد اســت کــه شــانس هیــالری 
کلینتــون بــرای پیــروزی در انتخابــات آمریــکا ۷5 درصد اســت 
ــد  ــداوم اجــرای برجــام پایبن ــه ت ــع آمریکاســت کــه ب ــه نف و ب

باشــد.
ــکا  ــره آمری ــابق کنگ ــده س ــلتری« نماین ــز اس ــز چارل »جیم
ــگار مهــر در خصــوص پیــش بینــی اش از  ــا خبرن در گفتگــو ب
انتخابــات آتــی ریاســت جمهــوری آمریــکا گفــت: مــن معتقــد 
هســتم کــه هیــالری کلینتــون پیــروز انتخابــات خواهــد بــود، 

ــم. ــی دان ــد م ــالری را ۷5 درص ــانس هی ــن ش م
وی در خصــوص اینکــه آیــا رئیــس جمهــوری آتــی آمریــکا بــه 
ــود نیــز تصریــح کــرد: اگــر هیــالری  برجــام پایبنــد خواهــد ب
کلینتــون رئیــس جمهــوری بعــدی آمریــکا شــود راه اوبامــا در 

اجــرای برجــام را ادامــه خواهــد داد.
وی افــزود: هیــالری کلینتــون مــی دانــد کــه برجــام کامــل و 
جامــع نیســت. طرفیــن مذاکــرات دســت بــه معاملــه ای زدنــد 
ــد.   ــت یافتن ــی دس ــه توافق ــد و ب ــد و گرفتن ــی دادن و امتیازات
هیــالری مــی دانــد کــه مطابــق برجــام ایــران تعهداتــی دارد و 
ایــاالت متحــده آمریــکا نیــز بایــد بــه تعهــدات خــود ذیــل ایــن 

توافــق پایبنــد باشــد.

ــن  ــدوار هســتم طرفیــن ای ــادآور شــد: امی اســلتری در ادامــه ی
توافــق بــه تعهــدات خــود در خصــوص برجــام پایبنــد باشــند. 
چــرا کــه ایــن موضــوع بــرای دو طــرف ســودمند خواهــد بــود.

نماینــده پیشــین مجلــس نماینــدگان آمریــکا در ادامــه افــزود: 
طرفیــن متعاهــد بــه برجــام نبایــد فرامــوش کننــد کــه بیــش 
ــان آنهــا وجــود داشــته  ــی اعتمــادی می از 35 ســال فضــای ب
اســت و خصومــت و دشــمنی را نمــی تــوان ظــرف چنــد مــاه 

ــت و زدود. شس
ــد  ــازی بای ــرای اعتمادس ــرد: ب ــده ک ــراز عقی ــه اب وی در ادام
طرفیــن تــالش کننــد و بــرای از بیــن رفتــن و پایــان دادن بــه 
بــی اعتمــادی کوشــش کننــد. در زمینه هایــی از جمله مســائل 
ــاری و  ــائل تج ــی و مس ــی، ورزش ــگاهی، دین ــی، دانش فرهنگ

ــه داد. ــد را ادام ــوان رون اقتصــادی مــی ت
نماینــده پیشــین کنگــره آمریــکا در ادامــه گفــت: کســانی کــه 
ــتند  ــران هس ــال ای ــه در قب ــح جویان ــه روش صل ــد ب عالقه من
ــا برجــام  ــکا و اســرائیل ب ــون در آمری بایســتی بشــنوند، افراطی
مخالــف بودنــد. در ایــران نیــز کســانی بــا ایــن توافــق موافــق 

ــد. نبودن
اســلتری در خصــوص ایــن موضــوع کــه آیــا رئیــس جمهــوری 
بعــدی آمریــکا بــه تــداوم برجــام متعهــد خواهــد مانــد یــا خیــر 
نیــز گفــت: مــن معتقــد هســتم کــه رئیــس جمهــوری بعــدی 

آمریــکا از برجــام حمایــت خواهــد کــرد و دولــت بعــدی آمریــکا 
نیــز بــه ایــن توافــق متعهــد خواهــد مانــد.

ــزد  ــر دو نام ــه ه ــت ک ــن اس ــن ای ــور م ــد: تص ــادآور ش وی ی
ــد  ــداوم برجــام پایبن ــه ت ــکا ب ــی ریاســت جمهــوری آمری کنون

ــود. ــور ب ــد صب ــه هــر حــال بای ــود، ب ــد ب خواهن
ــوی  ــام از س ــی برج ــه احتمال ــض یکجانب ــوص نق وی در خص
ــز  ــن کشــور نی ــکا و احتمــال عــدم همراهــی شــرکای ای آمری
تصریــح کــرد: تمــام متحــدان غربــی از برجــام حمایــت کــرده 
انــد. آنهــا بــه خوبی مــی داننــد ایــن توافــق بهتریــن گزینــه در 
مقایســه بــا ســایر گزینــه هــای موجــود اســت. تصــور مــن این 
اســت کــه متحــدان مــا بــه صــورت یکپارچــه عمــل خواهنــد 

ــرد. ک

گفتگوی اختصاصی با نماینده سابق کنگره آمریکا:

احتمال پیروزی هیالری کلینتون ۷۵ درصد است
جواد حیران نیا

»جــان بنــت جانســون« ســناتور پیشــین آمریکایــی با اشــاره به 
اینکــه هیــالری کلینتــون پیــروز انتخابــات آمریکا اســت گفت: 
کنگــره آمریــکا در تــداوم برجــام هیــالری را همراهــی خواهــد 

کــرد.
»جــان بنــت جانســون« ســناتور پیشــین آمریکایــی و رئیــس 
 American Iranian(آمریکایی-ایرانــی شــورای 
Council( در خصــوص پیــش بینــی اش از نتایــج انتخابات 
ــه  ــم ک ــی کن ــور م ــت: تص ــر گف ــگار مه ــه خبرن ــکا ب آمری
هیــالری کلینتــون پیــروز انتخابــات اســت و بــه عنــوان رئیــس 
جمهــوری بعــدی ایــاالت متحــده آمریــکا انتخــاب خواهد شــد.
ــه  ــال حاضــر ب ــون  در ح ــالری کلینت ــزود: هی ــه اف وی در ادام

ــوب اســت. شــدت محب
ســناتور معــروف آمریکایــی در ادامــه تصریــح کــرد: هیــالری 

کلینتــون بــه تــداوم اجــرای برجــام پایبنــد خواهــد بــود.
ــا کنگــره  ــاط هیــالری کلینتــون ب جانســون در خصــوص ارتب
ــار او  ــره در کن ــت: کنگ ــز گف ــام نی ــوص برج ــکا در خص آمری
ــن اســاس از  ــر ای ــرد. ب ــد ک ــت خواه ــود و از او حمای ــد ب خواه
ــظ  ــام حف ــکا برج ــده آمری ــاالت متح ــدی ای ــت بع ــر دول منظ

ــد. ــد ش خواه
ســناتور پیشــین ایالــت لوئیزیانــا در ادامــه افــزود: در حــال حاضر 
گــروه »تــی پارتــی« از جمهــوری خواهــان در ایــاالت متحــده 
ــده هــم  ــد. شــما در آین ــا برجــام مخالفــت مــی کنن ــکا ب آمری

ــا  ــع تراشــی از ســوی آنه ــان و مان ــن جری ــادات ای ــاهد انتق ش
خواهیــد بــود.

ــا  ــی مخالفته ــز برخ ــران نی ــل ای ــت: در داخ ــه گف وی در ادام
وجــود دارد.

جانســون در خصــوص ایــن موضــوع که اگــر رئیــس جمهوری 
آینــده آمریــکا برجــام را نقــض کنــد آیــا متحــدان ایــن کشــور 

ــرای  ــا خیــر گفــت: ب از ایــن اقــدام پشــتیبانی خواهنــد کــرد ی
پاســخ دادن بــه ایــن پرســش بیاییــد فــرض کنیــم کــه ترامــپ 
بــه عنــوان رئیس جمهــوری آینــده آمریــکا انتخــاب شــود. وی 
صراحتــاً اعــالم کــرده اســت کــه بــا برجــام مخالفــت خواهــد 

کــرد.
وی افــزود: بــا ایــن وجــود اعتقــاد مــن ایــن اســت کــه حتــی 
ترامــپ نیــز در مســیری حرکــت نخواهــد کــرد کــه برجــام را 

نقــض کنــد.
ــادآور شــد: حتــی  نماینــده پیشــین کنگــره آمریــکا در ادامــه ی
ــه  ــد و ب ــض کن ــام را نق ــپ برج ــه ترام ــم ک ــرض کنی ــر ف اگ
صــورت یکجانبــه دســت بــه ایــن اقــدام بزنــد در ایــن صــورت 
ــت  ــنگتن حمای ــدام واش ــن اق ــکا از ای شــرکاء و متحــدان آمری

ــرد. ــد ک نخواهن

گفتگو با سناتور پیشین آمریکایی:

نقض یکجانبه برجام باعث انزوای آمریکاست/
کنگره ازبرجام حمایت می کند

جواد حیران نیا
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آمـریـــــکا

ــه در  ــت ترکی ــت دول ــد اس ــگ ورث« معتق ــل هولین »میخائی
حــال حاضــر جهــت اســترداد گولــن تــالش مــی کنــد امــا بعید 

اســت ایــاالت متحــده وی را تحویــل ترکیــه دهــد.
وقــوع کودتــای نظامــی نافرجــام در ترکیــه در طــی یــک مــاه 
اخیــر بــه موضوعــی داغ بــرای محافــل سیاســی بیــن المللــی 
تبدیــل شــده و در کانــون توجــه رســانه هــای بیــن المللــی قرار 

گرفتــه اســت.
ــر  ــا،  اکث ــد از کودت ــه بع ــت ترکی ــار دول ــه رفت ــه ب ــا توج ب
ــای  ــاد کودت ــا ایج ــه ب ــد ک ــی معتقدن ــن الملل ــان بی کارشناس
نظامــی در ترکیــه، روابــط ایــن کشــور بــا کشــورهای اروپایــی 
ــی اســت  ــن در حال ــده ای ــه ســردی گرائی ــاالت متحــده ب و ای
ــت.  ــه اس ــود یافت ــران بهب ــیه و ای ــا روس ــه ب ــط ترکی ــه رواب ک
پیشــنهاد اســتفاده روســیه از پایــگاه هوایــی اینجرلیــک ترکیــه، 
ســفر رئیــس جمهــور ترکیــه بــه روســیه، روابــط گــرم ایــران با 
ترکیــه، درخواســت اســترداد فتــح اهلل گولــن از ایــاالت متحــده 
آمریــکا و تنــش لفظــی در روابــط بیــن دو کشــور و ... از جملــه 
رفتارهــای دولــت ترکیــه در ســطح بیــن المللــی بعــد از وقــوع 

ــن کشــور اســت. ــام در ای ــای نافرج کودت
در گفتگــو بــا »میخائیــل هولینــگ ورث« اســتاد علــوم 
سیاســی دانشــگاه آالبامــای جنوبــی آمریــکا تغییــرات در 
ــا، پیشــنهاد بــه روســیه  سیاســت خارجــی ترکیــه بعــد از کودت
جهــت اســتفاده از پایــگاه اینجرلیــک ترکیــه، رابطــه بــا ایــران 
و اســترداد فتــح اهلل گولــن مــورد بررســی قــرار گرفتــه کــه در 

ــد. ــی آی ــه م ادام

|| بعــد از کودتــای ترکیــه شــاهد بودیــم اردوغــان 

ــه اعــالم کــرد در سیاســت  رئیــس جمهــور ترکی
خارجــی خــود تغییــر خواهــد داد. آیــا شــما اعتقــاد 
ــد  ــر خواه ــه تغیی ــی ترکی ــت خارج ــد سیاس داری

ــرد؟ ک
ــرات در سیاســت  ــی  تغیی ــا، برخ ــس از کودت ــن  پ ــاور م ــه ب ب
خارجــی ترکیــه رخ خواهــد داد. مــا در حــال حاضــر مــی بینیــم 
کــه اجــازه اســتفاده از فــرودگاه بــه نیروهــای روســی داده شــده 
و مــا همچنیــن شــاهد پاکســازی فضــای قضایــی، آموزشــی، 

نظامــی و نیروهــای مذهبــی هســتیم.
مــن معتقــدم کــه تغییــرات سیاســت خارجــی ترکیــه بــا ایــن 
ــا  ــا کشــورهای دیگــر و ب ــود و روابــط ب حــال انــدک خواهــد ب
ناتــو را زیــاد تحــت تاثیــر قــرار نخواهــد داد. مــا احتمــاال بیشــتر 
شــاهد تغییــرات داخلــی در ترکیــه بــه جــای تغییــرات در روابط 

ایــن کشــور بــا کشــورهای دیگــر خواهیــم بــود.

|| بــن علــی ایلدریــم نخســت وزیــر ترکیــه اعالم 
کــرد روســیه در صــورت نیــاز مــی توانــد از پایــگاه 
اینجرلیــک اســتفاده کنــد. آیــا ایــن اظهــارات بــه 

روابــط ترکیــه و ناتــو آســیب خواهــد زد؟
پیشــنهاد نخســت وزیــر ترکیه جهــت اســتفاده روســیه از پایگاه 
اینجرلیــک بســیار تعجــب آور بــود و مــن مطمئــن هســتم کــه 

مــردم ترکیــه نیــز انتظار چنیــن پیشــنهادی را نداشــتند.
تاکنــون روســها بــه ایــن پیشــنهاد جــواب نــداده انــد امــا گــر 
از ایــن پایــگاه اســتفاده کننــد، بســیار بعیــد اســت کــه روابــط 

ترکیــه بــا ناتــو را تحــت تاثیــر قــرار دهــد.
ــه  ــه ب ــد کــه ترکی ــان نشــان داده ان ــو در طــی زم اعضــای نات
عنــوان یــک متحــد مهــم بــرای آنهــا محســوب شــده و روابــط 
ــر نخواهــد داد.  ــا روس هــا ایــن واقعیــت را تغیی ــر ب نزدیــک ت
درســت اســت کــه در رفتــار برخــی از اعضــاء ناتــو مــی تــوان 
تغییراتــی در روابــط بــا ترکیــه مشــاهده نمــود امــا ایــن تغییــر 
ناشــی از روابــط نزدیــک ترکیــه بــا روســیه نــه صرفــا مربــوط 
ــک  ــی اینجرلی ــگاه هوای ــیه از پای ــتفاده روس ــنهاد اس ــه پیش ب

اســت.
ناتــو در ارتبــاط بــا روســیه بــه علــت اقدامــات ایــن کشــور بــا 
احتیــاط برخــورد مــی کننــد و ایــن واقعیــت باعــث تقویــت ناتو 

خواهــد شــد تــا اینکــه قــدرت ایــن اتحــاد را کاهــش دهــد.

ــد از  ــران بع ــه و ای ــط ترکی || در حــال حاضــر رواب
کودتــای نظامــی در ترکیــه رو بــه گرمــی گذاشــته 
ــل  ــه ح ــد ب ــی توان ــوع م ــن موض ــا ای ــت. آی اس

ــد؟ ــک کن ــوریه کم ــران س بح
در حالــی کــه رابطــه ایــران و ترکیــه تــا حــدودی پــس از کودتا 
بهبــود یافتــه اســت، بعیــد اســت کــه  ارتبــاط نزدیــک ایــران 
و ترکیــه بتوانــد در حــل بحــران ســوریه کمــک کننــده باشــد.

ــی  ــه طــرح عملیات ــدم وارد شــدن ب ــران ع ــی ای موضــوع اصل
ــدان  ــا در می ــن نیروه ــی ای ــات واقع ــالف و عملی ــای ائت نیروه
ــوده و  ــی نب ــا بخشــی از طــرح عملیات ــرا آنه ــگ اســت. زی جن
ســابقه کار بــا نیروهــای ائتــالف از جملــه ایــاالت متحــده و یــا 
شــبه نظامیــان منطقــه ای را ندارنــد. واقعیــت ذکــر شــده باعث 
ــت   ــی جه ــای ایران ــکاری نیروه ــودمندی هم ــود س ــی ش م
کمــک بــه حــل و فصــل مناقشــه در ســوریه را محــدود کنــد.

|| در خصــوص اســترداد فتــح اهلل گولــن، آیــا 
آمریــکا حاضــر خواهــد بــود وی را تحویــل ترکیــه 
ــد،  ــت کن ــن کار ممانع ــام ای ــر از انج ــد؟ اگ ده
چــه تاثیــری بــر روابــط ترکیــه و آمریــکا خواهــد 

ــت؟ داش
دولــت ترکیــه در حــال حاضــر جهــت اســترداد گولــن تــالش 
ــل  ــده وی را تحوی ــاالت متح ــت ای ــد اس ــا بعی ــد ام ــی کن م
ــرده  ــح ک ــکا تصری ــه آمری ــور خارج ــد. وزارت  ام ــه ده ترکی
اســت کــه رونــد اســترداد گولــن بایــد از طریــق اداری و رســمی 
ــن و  ــواهد روش ــدون ش ــده  ب ــاالت متح ــود و ای ــری ش پیگی
ــا در  ــن جهــت انجــام کودت ــده در مــورد تــالش گول ــع کنن قان
ترکیــه هیــچ تصمیمــی اتخــاذ نخواهد کــرد. اکنــون ایــن گونه 
ــه  ــا ب ــن را صرف ــده گول ــاالت متح ــدارد و ای ــود ن ــواهد وج ش

ــرد. ــه مســترد نخواهــد ک ــت ترکی ــت درخواســت دول عل
ــل  ــر قاب ــت اث ــن واقعی ــه ای ــت ک ــد اس ــبختانه، بعی خوش
توجهــی بــر روابــط ترکیــه و آمریــکا داشــته باشــد زیــرا ایــن 
کشــورها متحــدان قــوی هســتند و ایــاالت متحــده و ناتــو به 
طــور کامــل از ترکیــه پشــتیبانی مــی کننــد. دولــت ترکیــه 
ــن  ــترداد گول ــان اس ــت خواه ــن دول ــی از ای ــر خاص و عناص
ــا در  ــرای آنه ــن درخواســت ب ــن ای ــه نظــر م ــا ب هســتند ام
اولویــت قــرار نــدارد و بعیــد اســت کــه باعــث ایجــاد تنــش 

ــود. ــن دو کشــور ش ــط بی در رواب

گفتگو با استاد دانشگاه آالباما:

بعید است آمریکا »گولن« را تحویل ترکیه دهد

فاطمه محمدی پور

»ملدیــن لویــن« بــا ابــراز خوشــبینی بــه آینــده برجــام گفــت: رئیس جمهــوری بعــدی آمریــکا به 
توافــق هســته ای بــا ایــران پایبنــد خواهــد بــود و آنــرا نقــض نخواهــد کرد.

»ملدیــن لویــن« نماینــده ســابق کنگــره آمریــکا در خصــوص پیــش بینــی اش از آینــده برجــام 
بــه خبرنــگار مهــر گفــت: از آنجائیکــه برنامــه جامــع اقــدام مشــترک)برجام( مــورد عالقــه همــه 
امضــاء کننــدگان آن اســت و منافــع آنهــا را تأمیــن مــی کنــد مــن بــه تــداوم اجــرای آن خــوش 

بیــن هســتم.
وی در ادامــه یــادآور شــد: تصــور مــی کنــم کــه همــه طرفهــای بــه ادامــه آن پایبنــد خواهنــد بود. 

برجــام باعــث مــی شــود تــا جهــان در صلح باشــد.

نماینــده پیشــین مجلــس نماینــدگان آمریــکا در خصــوص تــداوم اجــرای برجــام توســط رئیــس 
جمهــوری آینــده ایــاالت متحــده آمریــکا نیــز تصریــح کــرد: بلــه مــن اعتقــاد دارم کــه رئیــس 
جمهــوری آینــده آمریــکا ایــن تضمیــن را خواهــد داد کــه آمریــکا به اجــرای برجــام پایبنــد خواهد 

بــود.
وی تصریــح کــرد: همانگونــه کــه احتماال مــورد عالقــه هم ایــران و آمریکاســت و همانطور ســایر 
امضــاء کننــدگان، تضمیــن مــی دهنــد کــه اجــرای برجــام تــداوم خواهــد یافــت و تمــام طرفهــا 

آنــرا اجــرا خواهنــد کــرد.
وی در خصــوص اینکــه آیــا شــرکای آمریــکا در صــورت نقــض یکجانبــه برجــام ایــن کشــور را 
همراهــی خواهنــد کــرد یــا خیــر نیــز گفــت: مــن معتقــد هســتم رئیــس جمهــوری بعــدی آمریکا 

بــه برجــام پایبنــد خواهــد بــود و آنــرا نقــض نخواهــد کــرد.

جواد حیران نیا

گفتگوی اختصاصی با نماینده سابق کنگره آمریکا:

رئیس جمهور بعدی آمریکا به برجام پایبند خواهد بود
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»هما عابدین« پاشنه 
آشیل دموکراتها

ــی از  ــون در جدای ــالری کلینت ــاور هی ــن مش ــدام نزدیکتری اق
همســرش و نحــوه واکنــش »دونالــد ترامــپ« بــه ایــن موضوع 
ــدان  ــه ســیبل حمــالت منتق ــل ب ــون را تبدی ــار دیگــر کلینت ب

ــرده اســت. ک
همــا عابدیــن کــه در مــاه هــای گذشــته دونالــد ترامــپ، نامــزد 
جمهوریخواهــان در انتخابــات ریاســت جمهوری آمریــکا، وی را 
جاســوس عربســتان خوانــده بــود بــار دیگــر موجــب حمــالت 

ایــن چهــره جنجالــی بــه هیــالری کلینتــون شــده اســت.
ــی  ــتانی دارد و مدت ــی هندی-پاکس ــه اصلیت ــن ک ــا عابدی هم
را نیــز در عربســتان زندگــی کــرده روز یکشــنبه جدایــی خــود 
ــرب  ــکا از ح ــره آمری ــابق کنگ ــده س ــر« نماین ــی وین از »آنتون
دموکــرات را اعــالم کــرد و از رســانه هــا خواســت تــا بــه حریــم 

ــد. ــرام بگذارن ــی وی احت خصوص
گویــا دلیــل ایــن جدایــی فســاد اخالقــی وینــر بــوده و ایــن در 
حالــی اســت کــه وینــر در ســال ۲011 بــه همیــن دلیل )فســاد 
اخالقــی( مجبــور بــه اســتعفا از کنگــره آمریــکا شــده بــود. البته 
وینــر در آن زمــان اقــدام بــه معــذرت خواهــی کــرد و توانســت 
زندگــی مشــترک خــود را حفــظ کنــد امــا اینبــار گویا مســئله با 

معــذرت خواهــی حــل نشــده اســت.
ــد ترامــپ حمــالت خــود  ــا دونال ــر موجــب شــده ت ــن ام همی
ــن موضــوع را مطــرح  ــون را شــدت بخشــیده و ای ــه کلینت علی
کنــد کــه اصلــی تریــن مشــاور کلینتــون فــردی بــوده کــه بــا 
ــن  ــرده و ای ــی ک ــی م ــاد زندگ ــل اعتم ــر قاب ــان غی ــک انس ی
فــرد غیــر قابــل اعتمــاد بــه تمامــی اســناد محرمانــه کلینتــون 

ــته اســت. دسترســی داش

هما عابدین کیست
همــا عابدیــن در زمــان فعالیــت هیــالری کلینتــون بــه عنــوان 
وزیــر ســابق امــور خارجــه آمریــکا معــاون رئیــس دفتــر وی 
بــود. او در جریــان کمپیــن ریاســت جمهــوری ۲00۸ کلینتــون 
دســتیار او بــود و هــم اکنــون نایــب رئیــس کمپیــن ریاســت 

ــت. جمهوری ۲016 اوس
پــدر وی، »ســید زیــن العابدین«، هنــدی و مــادرش »صالحه 
محمــود عابدیــن«، پاکســتانی هســتند. وی در کاالمــزو، 
میشــیگان متولــد شــد و در دو ســالگی همــراه خانــواده اش به 

جــده در عربســتان ســعودی رفــت.
عابدیــن همــکاری خــود را بــا هیــالری کلینتــون از زمانــی که 
وی بانــوی اول آمریــکا محســوب مــی شــد، در دفتــر اطــالع 

رســانی کاخ ســفید آغــاز کــرد. زمانــی کــه کلینتــون 
مســئولیت وزارت خارجــه آمریــکا را عهــده دار شــد نیــز ایــن 
همــکاری ادامــه یافــت و همچنــان بــه قوت خــود باقی اســت. 
ــا آنتونــی وینــر نماینــده ســابق دموکــرات  وی ســال ۲010 ب

ایالــت نیویــورک ازدواج کــرد.
ــا جماعــت اخــوان المســلمین  ــاره روابــط همــا عابدیــن ب درب
ــره  ــون از آن به ــان کلینت ــه مخالف ــود دارد ک ــبهاتی وج ش
بــرداری مــی کننــد؛ آنهــا وی را حلقــه اتصــال بیــن کلینتــون 
ــپ  ــد ترام ــی دونال ــد و حت ــی دانن ــی م ــای افراط ــروه ه و گ
ــکا،  ــت جمهوری آمری ــات ریاس ــواه انتخاب ــزد جمهوری خ نام
ــون  ــم کلینت ــار تی ــن را جاســوس ســعودی در کن ــا عابدی هم

ــرد. ــف ک توصی
در سـال ۲01۲ اعضای کنگره آمریکا، با ارسـال نامـه ای برای 
»هارولـد دبلیـو جیـزل« بـازرس کل وزارت خارجه آمریـکا، از 
وی خواسـتند دربـاره تاثیـر افراد مرتبـط با اخوان المسـلمین بر 

سیاسـت هـای وزارت خارجه آمریـکا تحقیق کند.
ــای  ــت ه ــز سیاس ــق مرک ــه تحقی ــود ب ــای خ ــا در ادع  آنه
امنیتــی آمریــکا اســتناد کردنــد کــه تایید کننــده اصلــی نظریه 
هــای توطئــه پیرامــون اخــوان المســلمین بــوده و مــی گویــد: 
ــا اخــوان  ــرادر(، ب ــادر و ب ــدر، م ــن )پ ــواده عابدی 3 عضــو خان

المســلمین یــا ســازمان هــای آن مرتبــط هســتند.
مــادر همــا عابدیــن بــه نــام صالحــه عابدیــن، عضــو هیئــت 
ــی دعــوت و کمــک«  رئیســه »شــورای اســالمی و بین الملل
اســت. ریاســت ایــن گــروه را »یوســف القرضــاوی«، از 

ــده دارد. ــه عه ــلمین ب ــداران اخوان المس طرف

ــای  ــون، ادعاه ــالری کلینت ــی هی ــری حام ــای خب پایگاه ه
ارتباطــات نزدیــک خانوادگــی و کاری همــا عابدیــن بــا جنبش 
ــد  ــی دونال ــای حام ــگاه ه ــرده و پای ــلمین را رد ک اخوان المس
ترامــپ را کــه چنیــن مطالبــی را منتشــر می کننــد، بــه »توهم 

ــد.   ــم کرده ان ــه« مته توطئ
از طــرف دیگــر، پــدر همــا عابدیــن، از بنیانگــذاران »موسســه 
ــی  ــه جهان ــور مســلمانان اقلیــت« در عربســتان و »اتحادی ام

ــلمانان« است. مس
از  یکــی  مک کارتــی«،  »انــدرو  قــول  از  هیــل 
»اتحادیــه  نوشــته  فــدرال  اســبق  دادســتان های 
جهانــی مســلمانان« یکــی از مهم تریــن ســازمان های 
ــن  ــی ای ــر کل قبل ــت. دبی ــان اس ــلمین در جه اخوان المس
 Rabita« ــام »عمــر نصیــف«، بنیانگــذار ــه ن ســازمان ب
Trust« اســت کــه بــه خاطــر حمایتــش از القاعــده جــزء 

ســازمان های تروریســتی اســت.
ــی  ــل هــای جنجال ــان ایمی ــن پیشــتر در جری ــام همــا عابدی ن
ــرای  ــود و حتــی وی ب هیــالری کلینتــون نیــز شــنیده شــده ب

ــد. ــر ش ــره حاض ــات در کنگ ادای توضیح
بدیــن تریــب همــا عابدیــن کــه ســابقه ارتبــاط وی بــا هیالری 
ــه زمــان ریاســت جمهــوری »بیــل کلینتــون« مــی  ــوط ب مرب
شــود اکنــون تبدیــل بــه پاشــنه آشــیل نامــزد دموکــرات هــا در 
انتخابــات ریاســت جمهــوری شــده اســت و بعیــد نیســت اگــر 
ترامــپ و رســانه هــای آمریــکا بیــش از حــد معمــول در مــورد 
عابدیــن جنجــال ســازی کننــد کلینتــون بــرای رهایــی خــود 

مجبــور بــه کنــار گذاشــتن وی شــود.

سـخنگوی وزارت خزانـه داری آمریکا بـر خالف ادعاهای قبلـی رئیس جمهور این کشـور از انتقال 
پول به حسـاب دولـت ایران به طریـق انتقال الکترونیکـی خبـر داد. سـخنگوی وزارت خزانه داری 

آمریـکا از انتقـال پول به حسـاب دولت ایـران به طریـق انتقال الکترونیکـی خبر داد.
ــاه گذشــته،  ــکا اعــالم داشــت در  14 م ــه داری آمری ــن گــزارش ســخنگوی وزارت خزان ــا برای بن
واشــنگتن دو بــار از طریــق سیســتم بانکــی بــه حســاب دولــت ایــران پــول واریــز کــرده اســت.

ــا«  ــاراک اوبام ــا اظهــارات »ب ــکا در تضــاد ب ــه داری آمری ــن اظهــارات ســخنگوی وزارت خزان ای

رئیــس جمهــور ایــن کشــور اســت.
ــه ســوالی در مــورد پرداخــت نقــدی  ــاراک اوبامــا« رئیس جمهــور آمریــکا پیشــتر در پاســخ ب »ب
400 میلیــون دالر بــه ایــران در جریــان در ارتبــاط بــا پرونــده قضایــی عــدم تحویــل تســلیحات 
ســفارش داده شــده پیــش از انقــالب اســالمی، گفتــه بــود کــه هیــچ راه دیگــری بــرای پرداخــت 

بــه تهــران وجــود نداشــته اســت.
بنـا بر این گـزارش پرداخـت اول در جوالی سـال ۲015 یعنی همـان ماهی که دسـتیابی به توافق 
هسـته ای اعـالم شـد و هنـوز توافق اجرایی نشـده بـود، دولـت اوبامـا حـدود ۸4۸ هـزار دالر بابت 
تسـویه حسـاب در مـورد پرونـده قضایی مربـوط به فسـیل ها و نقشـه های معمـاری باسـتانی که 

اکنـون در تهـران نگهداری می شـوند، بـه ایـران پرداخت کرده اسـت.
پرداخــت دوم هــم بعــدا در مــاه آوریــل ســال ۲016 صــورت گرفتــه اســت کــه ایــاالت متحــده 
حــدود ۹ میلیــون دالر از طریــق سیســتم بانکــی و بابــت خریــد 3۲ تــن آب ســنگین از ایــران، بــه 

تهــران پرداخــت کــرده اســت.

رسانه آمریکایی خبر داد

دولت آمریکا پرداخت های الکترونیکی 
بانکی به ایران داشته است
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استاد دانشگاه هاروارد با اشاره به اینکه نقش آمریکا در 
اقتصاد جهانی به میزان قبل از دهه ۱۹۷۰ نیست گفت: 
کشورهای نوظهور منافع این کشور را در سطح بین المللی 

تهدید نمی کنند.
در میان واحدهای پولی کشورهای دنیا شاید کمتر واحد 
پولی همچون دالر در تعامالت غیر اقتصادی دنیای غرب 
با دنیای استعمارزده تا این اندازه تأثیرگذار بوده است. 
تا جایی که این واحد پولی، لقب »بت اعظم« و »نشان 
مقدس« نظام اقتصادی غرب را یافته است. بنابراین بی 
تردید یکی از کشورهای مهم و تاثیر گذار در اقتصاد 

آمریکا ست. جهان 
اما باید گفت که از دهه ۱۹۷۰ به این سو شاهد افول 
ایم.  بوده  اقتصاد جهانی  در  آمریکا  هژمونیک  قدرت 
مسئله اساسی این است که آیا قدرت اقتصادی ایاالت 
متحده بعد از دهه ۱۹۷۰ کاهش یافته یا با رشد قدرتهای 
اقتصادی مانند ژاپن و اتحادیه اروپا  نقش امریکا در 

اقتصاد جهانی کمتر شده است.
در گفتگوی خبرنگار مهر با پروفسور »جفری فریدن« 
این  امریکا  متحده  ایاالت  هاروارد  دانشگاه  استاد 
موضوعات مورد بررسی قرار گرفته که در ادامه می 
و  آمریکا  معروف  بانکهای  برخی  مشاور  فریدن  آید. 
رئیس  وی  دنیاست.  سراسر  در  اقتصادی  سازمانهای 
بخش اقتصاد سیاسی انجمن علوم سیاسی آمریکاست.

||بعــد از جنــگ جهانــی دوم شــاهد شــکل گیــری 
نهادهــا و رژیمهــای پولــی، تجــاری و مالــی بودیم 
ــول،  ــی پ ــن الملل ــدوق بی ــه صن ــوان ب ــی ت ــه م ک
ــارت  ــازمان تج ــلف س ــی و گات)س ــک جهان بان
ــر  ــا ب ــا عمدت ــن نهاده ــرد. ای ــاره ک ــی( اش جهان
ــک  ــد و  ی ــرده ان ــد ک ــادی تاکی ــعه اقتص توس
ایــرادی کــه بــه آنهــا وارد اســت ایــن اســت کــه 
ــع و  ــرای جوام ــخص ب ــل مش ــتور العم ــک دس ی
فرهنگهــای مختلــف ارائــه داده انــد. بــه نظر شــما 
الگوهــای توســعه در جوامــع بایــد بــه چــه صورت 

ــد؟ باش
ــاوت  ــع متف ــهای جوام ــر ارزش ــگ و دیگ ــن فرهن ــر م ــه نظ ب
مختــص خــود آنهاســت؛ مادامــی کــه ایــن فرهنــگ و ارزشــها، 
اســتانداردهای مــورد پذیــرش حقــوق بشــری، سیاســی، 
اجتماعــی و مدنــی  را نقــض نکننــد. معمــوال تاکنــون نهادهای 
ــت  ــی دخال ــور فرهنگ ــتقیم  در ام ــور مس ــه ط ــادی ب اقتص
نکــرده انــد. ممکــن اســت روندهــای اقتصــادی بیــن المللــی - 
تجــاری، مالــی و اینترنــت – توســط افــراد بــه عنــوان تهدیدی 
علیــه ســنت هــا قلمــداد شــوند. امــا از گذشــته تاکنــون ایــن 
مســئله وجــود داشــته و هیــچ دلیلــی نــدارد کــه فقــط امــروزه 

ــه عنــوان تهدیــدی علیــه ســنت هــا قلمــداد شــوند. ب

ــرال  ــاد لیب ــوی اقتص ــت الگ ــال شکس ــه دنب || ب
برخــی کشــورها از جملــه آمریــکا بــر خــالف ایــن 
ــا  ــن معن ــه ای ــد. ب ــه کردن ــد در اقتصــاد مداخل رون
کــه دخالــت دولــت در برخــی زمینــه هــا را مجــاز 
شــمردند. آیــا ایــن بــه معنــای شکســت الگوهای 

لیبــرال یــا نئولیبــرال نیســت؟
هیــچ تحلیلگــر اقتصــادی و سیاســتمداری در دوره مــدرن بــاور 
ــدارد. مســئله در  ــچ نقشــی در اقتصــاد ن ــت هی ــه دول ــدارد ک ن

ایــن مــورد آن اســت کــه نقــش دولــت در امــور اقتصــادی بــه 
چــه میــزان و چگونــه بایــد باشــد. در مــورد ایــن موضــوع طیف 
ــر روی  ــات وجــود دارد و هیــچ اجماعــی ب گســترده ای از نظری

مــدل »صحیــح« توســعه وجــود نــدارد.

||بعــد از دهــه 1970 میــالدی شــاهد افــول قدرت 
هژمونیــک آمریــکا هســتیم. بــه چــه میــزان مولفه 
هــای اقتصــادی در ایــن افــول موثــر بــوده اســت؟ 
آیــا از دهــه 1970 ایــن آمریــکا بــوده کــه تضعیف 
شــده یــا قدرتهــای دیگــر چــون ژاپــن و اتحادیــه 

اروپــا ظهــور کــرده انــد؟
بایــد گفــت کــه نقــش آمریــکا در اقتصــاد جهانــی بــه میــزان 
قبــل از دهــه 1۹۷0 نیســت و یکــی از دالیــل کاهــش نقــش 
آن در اقتصــاد جهانــی، هزینــه هــای جنــگ جهانی دوم اســت. 
ــوان مهمتریــن  ــه عن ــان ب ــکا همچن ــاالت متحــده امری امــا ای
ــان از  ــور جه ــن کش ــان و قدرتمندتری ــادی جه ــدرت اقتص ق
لحــاظ نظامــی اســت. قطعــا کشــورهای دیگــر بــه ویــژه چیــن 
ــن کشــور  ــا ای از لحــاظ اقتصــادی در حــال ظهــور هســتند ام
ــاالت متحــده محســوب نمــی  ــع ای ــرای مناف ــدی ب ــا تهدی ه
شــوند. در حــال حاضــر بایــد بــه ایــن مســئله توجــه کنیــم کــه 
ایــن قدرتهــای جدیــد در عرصــه اقتصــاد بیــن المللــی چگونــه 
ــی  ــای قدیم ــا قدرته ــا ب ــه آنه ــرد و رابط ــد ک ــت خواهن فعالی
ــای  ــت ه ــد فعالی ــز جدی ــعه مراک ــود. توس ــد ب ــه خواه چگون
اقتصــادی لزومــا مراکــز قدیمــی را تهدیــد نمــی کنــد. ژاپــن و 

اتحادیــه اروپــا تقریبــا در تمامــی مســائل اقتصــادی بــا ایــاالت 
متحــده امریــکا همــکاری مــی کننــد. بنابرایــن ایــن کشــورها 
قطعــا تهدیــدی بــرای منافــع ایــاالت متحــده امریکا محســوب 

نخواهنــد شــد.

||بریکــس بــه عنــوان اتحــادی میــان کشــورهای 
ــی  ــای جنوب ــد و آفریق ــن، هن ــل، روســیه، چی برزی
ــک  ــه ی ــد ب ــی توان ــا م ــه آی ــن اتحادی ــت. ای اس
ــه  ــود ک ــل ش ــادی تبدی ــد اقتص ــوک قدرتمن بل
مزایایــی بــرای کشــورهای عضــو خــود بــه همــراه 

ــد؟ ــته باش داش
ــوه مشــترک  ــرا وج ــی اســت. زی ــوال  منف ــن س ــه ای پاســخ ب
بســیار کمــی میــان کشــورهای عضو ایــن اتحادیــه وجــود دارد. 
برخــی از کشــورها ماننــد چیــن و روســیه از لحــاظ اقتصــادی 
ــای  ــور آفریق ــه کش ــت ک ــی اس ــن در حال ــوده ای ــد ب قدرتمن
ــورهای  ــوک و کش ــن بل ــر ای ــت. اگ ــر اس ــیار فقی ــی بس جنوب
عضــو آنهــا بتواننــد در نهادهــای اقتصــادی مهم نفوذ بیشــتری 
بــه دســت آورنــد قطعــا تمامــی کشــورهای عضو مــی تواننــد از 

منافــع آن اســتفاده کننــد.

ــه آســیا از  ــکا در منطق ــه آمری ||شــاهد هســتیم ک
ــا  پیمــان تجــارت آزاد پاســیفیک و در منطقــه اروپ
از پیمــان تجــارت ترانــس آتالنتیــک حمایــت مــی 
ــی  ــارت جهان ــازمان تج ــود س ــا وج ــرا ب ــد. چ کن
آمریــکا در صــدد تقویــت ســازمانهای منطقــه ای- 
تجــاری اســت؟ ایــا ایــن بــه معنــای طــی کــردن 

رونــد عکــس جهانــی شــدن نیســت؟
ــه  ــی در دوح ــارت جهان ــازمان تج ــرات س ــن دور مذاک آخری
ــل کشــورهای  ــن دلی ــه همی ــن بســت رســید. ب ــه ب قطــر ب
ــکا راههــای دیگــری  ــاالت متحــده امری ــه ای جهــان از جمل
ــا بقیــه جهــان  بــرای توســعه روابــط تجــاری نزدیــک تــر ب
ــای دور  ــه معن ــا ب ــش قطع ــن گرای ــد. ای ــه ان ــش گرفت در پی
ــدی  ــا ح ــه ت ــت بلک ــدن نیس ــی ش ــد جهان ــدن از فراین ش
ادامــه دهنــده رونــد جهانــی شــدن بــا اســتفاده از اســتراتژی 

ــزار دیگــر اســت. هــا و اب

گفتگوی اختصاصی با استاد دانشگاه هاروارد:

قدرت اقتصادی آمریکا بعد از دهه ۱۹۷۰ افول کرده است
فاطمه محمدی پور
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ــکا  ــا و آمری ــران اروپ ــه رهب تجــارت آزاد وسوســه ای اســت ک
را پذیــرای اتهاماتــی چــون نامهربانــی بــا ُکــره زمیــن و نقــض 
ــی  ــت سیاس ــال مصلح ــن ح ــا ای ــد، ب ــی کن ــر م ــوق بش حق
ــد. ــز مــی دان گاهــی تاخیــر در مطالبــه ســود اقتصــادی را جای
پیمــان »ترانــس آتالنتیــک« نوعــی معاهــده تجــارت آزاد بیــن 
ــه  ــه اگرچ ــکا اســت ک ــاالت متحــده آمری ــا و ای ــه اروپ اتحادی
زمزمــه لــزوم آن بــه دهــه آخــر قــرن بیســت بــاز مــی گــردد، 
ــان  ــروزه در جری ــه ام ــکلی ک ــه ش ــرات ب ــروع مذاک ــه ش جرق

ــد. ــالدی ۲013 زده ش ــال می ــه س اســت در فوری
ایــن مذاکــرات کــه موضوعــات متنوعــی از تعدیــل قوانیــن و 
ــی، ســالمت  ــت غذای ــا امنی ــای تجــاری ت ــه ه کاهــش تعرف
محیــط زیســت، بانکــداری و تضمیــن تمامیــت ارضــی 
ــله  ــع سلس ــد در واق ــی ده ــش م ــو را پوش ــورهای عض کش
ــه صــورت  ــب ب ــه اغل ــود ک ــی ش ــامل م ــی را ش ــی های رایزن
کامــال محرمانــه بین نماینــدگان دولت واشــنگتن و کمیســیون 

ــرد. ــی گی ــکل م ــا ش اروپ
امــا در مجمــوع مذاکرات در ســه حــوزه اصلــی دســتیابی آزادانه 
بــه بــازار، تنظیــم مقــررات خــاص و ارائــه تعریف گســترده تری 
از اصــول، قوانیــن و مــدل هــای همــکاری قالــب بنــدی مــی 
ــان  ــی می ــات قانون ــع اختالف ــی آن رف ــدف اصل ــه ه ــود ک ش
ــود  ــان، ســهم بهب ــن می ــا اســت. در ای ــه اروپ ــکا و اتحادی آمری
اقتصــادی آمریــکا از توافــق نهایــی ۹0 میلیــارد دالر، اروپــا 1۲0 
ــرآورد مــی  میلیــارد دالر و بقیــه جهــان یکصــد میلیــارد دالر ب

شــود.
بــا ایــن حــال مذاکراتــی کــه انتظــار مــی رفــت طبــق جــدول 
زمــان بنــدی نهایتــا تــا پایــان ســال میــالدی ۲015 بــه پایــان 
برســد؛ همچنــان بــه کنــدی در جریــان اســت آن هــم بــدون 

آنکــه دورنمایــی کلــی از نتیجــه مطلــوب بــه دســت دهــد.
ــد پیمــان تجــارت آزادی  ــه ایجــاد شــده در عق ــی وقف در چرای
کــه مناســبات اقتصــادی کشــورهای دو ســوی اقیانــوس 
اطلــس را بــه یکدیگــر گــره مــی زنــد، مــی تــوان ســه دلیــل 

ــه داد: ــده ارائ عم
ــکا و  ــان آمری ــارت می ــی در تج ــع اصل ــه موان ــت آنک نخس
ــوع تعرفــه هــای ســنتی نیســتند کــه دوره  ــا از ن ــه اروپ اتحادی
شــان از همــان دهــه هــای اول پایــان جنــگ جهانــی دوم بــه 
ســر آمــد. مانــع اصلــی اختــالف عقیــده بــر ســر رژیــم هــای 
تنظیــم مقرراتــی اســت کــه در کشــورهای دو ســوی اقیانــوس 
ــا  ــکا و اروپ اطلــس حاکــم اســت. واقعیــت آن اســت کــه آمری
ــالم  ــی از اق ــر موضوع ــاره ه ــی را درب ــای متفاوت ــدگاه ه دی
خوراکــی تغییــر ژنتیــک یافتــه تــا اســتانداردهای امنیــت خودرو 
دارنــد و متــوازن کــردن اســتانداردهای مشــترک همــواره رونــد 

ــوده اســت. ــری ب زمــان ب
دوم آنکــه گفتگوهــا در فضــای تاریخــی جریــان دارد کــه در آن 
اعتمــاد بــه سیاســتمداران و رهبــران اقتصــادی در مقایســه بــا 
ادوار قبــل کاهــش یافتــه اســت. واقعیــت آن اســت کــه حامیان 
ــی  ــی و الب ــی ترانــس آتالنتیــک شــرکت هــای چندملیت اصل
هــای تجــاری هســتند و از آنجــا کــه ماهیــت مذاکــرات ســری 
نگــه داشــته مــی شــود، ایــن پیــش فــرض بــه وجــود مــی آیــد 
کــه هــدف از همــه ایــن نشســت و برخاســت هــا پــول ریختن 
بــه جیــب ســرمایه دارهــای بــزرگ آن هــم بــه قیمــت چشــم 
پوشــی از اســتاندارد هــای لحــاظ شــده در بســیاری از حــوزه ها 

از جملــه بهداشــت و محیــط زیســت اســت.
ایــن عامــل دوم راهگشــای بــروز ســومین فاکتــوری مــی شــود 
کــه در بــه تاخیــر انداختــن معاهــده ترانــس آتالنتیــک دخیــل 
ــری  ــم گی ــردم در تصمی ــارکت م ــدم مش ــت و آن ع ــوده اس ب
اســت- مســئله ای کــه بــا توجــه بــه انتخابــات صــدر اعظمــی 

ــوری ســال ۲01۷ فرانســه  ــان، ریاســت جمه ســال ۲01۷ آلم
و البتــه ریاســت جمهــوری ســال ۲016 آمریــکا بســیار حیاتــی 

مــی نمایــد.
امــا اگــر پیمــان تجــارت آزاد آمریکا-اتحادیــه اروپــا بــه لحــاظ 
اقتصــادی تــا ایــن انــدازه ســود آور اســت، پــس دلیــل مخالفت 
مردمــی که بــا کلیــد خــوردن هــر دور از مذاکــرات، در تجمعات 

چنــد هــزار نفــری فریــاد اعتــراض ســر مــی دهنــد، چیســت؟
ــی  ــه م ــن پرســش ارائ ــه ای ــد در پاســخ ب ــی چن اگرچــه دالیل
ــردم در  ــه م ــق عام ــن ح ــده گرفت ــا نادی ــن آنه ــود، مهمتری ش
جهــت تامیــن منافــع شــرکت هــای بــزرگ عنــوان مــی شــود.

ــن  ــاری کالن ای ــای تج ــان ه ــده از پیم ــا مان ــه ج ــه ب تجرب
دغدغــه را بــه وجــود آورده کــه در مــورد پیمــان ترانــس 
آتالنتیــک هــم شــرکت هــای فراملیتــی بخواهنــد با توســل به 
مقــررات جدیــد و بــا رجــوع بــه دادگاه هــای غیــر علنــی کــه 
از اصــول مراجــع قانونــی محلــی پیــروی نمــی کننــد، قوانیــن 

ــد. ــا را دور بزنن ــه اروپ اتحادی
چراکــه طبــق طــرح پیشــنهادی، شــرکت هــای تجــاری مجــاز 
ــی هســتند  ــن و مقررات ــه فرجــام خواهــی در خصــوص قوانی ب
کــه ســودآوری آنهــا را بــه گونــه ای منفــی تحــت الشــعاع قرار 
ــد  ــد معکــوس کــردن رون ــال، اگــر فراین ــوان مث ــه عن دهــد. ب
خصوصــی ســازی بخــش هایــی از خدمــات پزشــکی بــه ضــرر 
شــرکت هــای چندملیتــی باشــد، آنهــا مــی تواننــد در کار دولت 

محلــی اختــالل ایجــاد کننــد.
ایــن دســتکاری در تغییــر مقــررات بــه نفــع بخــش تجــاری در 
ــرای  ــه چشــم مــی خــورد. ب همــه عرصــه هــای اقتصــادی ب
ــا  ــارد دالر ت ــر یکصــد میلی ــغ ب ــودآوری بال ــم س ــال علیرغ مث
ســال میــالدی ۲0۲۷ کــه نصیــب اتحادیــه اروپــا خواهــد شــد 
ــی(،  ــص مل ــد ناخال ــا 0.5 درصــد از تولی ــادل تقریب ــی مع )رقم
ایــن طــرح بــه بیــکاری 600 هــزار نفــر از ســاکنین قــاره ســبز 
و حتــی کاهــش ســطح درآمــد شــخصی آنهــا منجــر خواهــد 

شــد.
ــز،  ــط زیســت نی ــر محی ــر آن ب ــرژی و تاثی ــی در عرصــه ان حت
ــود  ــد ب ــاز خواه ــیه س ــیار حاش ــک بس ــس آتالنتی ــان تران پیم

ــودکار  ــد خ ــه تایی ــه منزل ــده ای ب ــن معاه ــد چنی ــه عق چراک
مجــوز صــدور هرگونــه تولیــدات نفتــی و گازی آمریــکا بــه اروپا 
خواهــد بــود کــه ایــن بــه نوبــه خــود بــه تشــدید حفــاری الیــه 
هــای ســنگ شــیل ایــاالت متحــده و البتــه ماســه هــای قیری 
ــنامه  ــا بخش ــه تنه ــل ن ــن عوام ــود. ای ــی ش ــر م ــادا منج کان
کیفیــت ســوخت اروپــا را تحــت الشــعاع قــرار مــی دهــد بلکــه 
ذخایــر انــرژی را کــه بــرای کــره زمیــن باقــی مانــده اســت نیز 

بــه مخاطــره مــی انــدازد.
ــی  ــک م ــس آتالنتی ــان تران ــز پیم ــذا نی ــت غ ــوزه امنی در ح
توانــد اثــرات منفــی بــرای قــاره ســبز بــه دنبــال داشــته باشــد 
بــرای مثــال در حالیکــه اروپــا راهبــرد »مزرعــه بــه میــز غــذا« 
ــی  ــره غذای ــای زنجی ــه ه ــک حلق ــک ی ــرای ی ــال و ب را دنب
مقــررات تنظیــم مــی کنــد، آمریکایــی هــا دام هــای خــود را بــا 
هورمــون هایــی تغذیــه مــی کننــد کــه اســتفاده از آنهــا در اروپا 
قدغن اســت پــس طبــق قوانیــن، محصــوالت گوشــتی آمریکا 
مجــوز فــروش در اروپــا را نخواهنــد داشــت- واقعیتــی کــه بــا 
ــس  ــوس اطل ــوی اقیان ــارت آزاد در دو س ــان تج ــت پیم ماهی

ــر اســت. مغای
هــزاران معترضــی کــه در هــر دور از مذاکــرات ترانــس 
آتالنتیــک خیابــان هــای شــهرهای بــزرگ کشــورهای اروپایی 
را اشــغال مــی کننــد، در واقــع مــی خواهنــد بداننــد آیــا بعــد از 
عقــد ایــن پیمــان، آمریــکا اجــازه خواهــد یافــت کــه محصــول 
ــل  ــد از آن حاص ــه ۹0 درص ــود را ک ــویای خ ــه، ذرت و س پنب

ــد. ــا عرضــه کن ــه اروپ تغییــرات ژنتیکــی اســت ب

مخالفــت قابــل تامــل چهــره هــای سیاســی اروپــا 
و آمریــکا

همــه حــرف و حدیــث هایــی کــه پیرامــون خطــرات ناشــی از 
پذیــرش پیمــان ترانــس آتالنتیــک وجــود دارد، در طــول ســه 
ســالی کــه ایــن مذاکــرات جریــان داشــته، همــواره مطــرح بوده 
اســت بــا ایــن حــال در یکــی دو هفتــه گذشــته، رســانه هــای 
غربــی بــه انعــکاس اخبــار مخالفــت ســران فرانســه و آلمــان و 
همچنیــن نامزدهــای انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریــکا بــا 

بیداری وجدان یا مصلحت سیاسی/
 توقف »ترانس آتالنتیک« پشت خط پایان!
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آمـریـــــکا

ایــن طــرح پرداختــه انــد.
اولیــن کســی که بــه ایــن موضــوع واکنــش نشــان داد »زیگمار 
گابریــل« وزیــر اقتصــاد آلمــان بــه  عنــوان بزرگ تریــن اقتصــاد 
اتحادیــه اروپــا بــود کــه حــدود یــک هفتــه پیــش از شکســت 
مذاکــرات بــر ســر پیمــان ترانــس آتالنتیــک ســخن گفــت و 
دلیــل آن را عــدم موافقــت اروپایــی هــا بــا برخــی خواســته های 

آمریــکا عنــوان کــرد.
ــر  ــکل« وزی ــاس ف ــر وی، »ماتی ــار نظ ــن اظه ــال ای ــه دنب ب
ــرات  ــی مذاک ــف دور فعل ــزوم توق ــز از ل ــه نی ــارت فرانس تج
پیمــان تجــارت آزاد ترانــس آتالنتیــک و برنامــه ریــزی بــرای 
آغــاز دور جدیــد و متفاوتــی از مذاکــرات در ایــن زمینــه ســخن 

ــت. گف
ــوری  ــس جمه ــد« رئی ــوا اوالن ــه »فرانس ــت ک ــن در حالیس ای
فرانســه نیــز بــه محــض ارائــه ایــن اظهــار نظــر از ســوی وزیــر 
ــخ  ــا موضــوع بررســی تاری ــه خــود، در کنفرانســی کــه ب کابین
حــزب سوسیالســت فرانســه تشــکیل شــد، اعــالم کــرد کــه 
هرگــز زیــر بــار پیمانــی کــه اصــول بالمنــازع ایــن کشــور در 
ــه  ــه ب ــی عادالن ــگ و دسترس ــاورزی، فرهن ــای کش ــوزه ه ح
بــازار مشــترک را نقــض کنــد، نخواهــد رفــت. بــه گفتــه وی، 
ــا  ــم مقــررات آن ب ــی کــه تنظی ــار پیمان ــر ب ــت پاریــس زی دول

ــت. ــد رف ــه اســت، نخواه مشــکل مواجه
ــپ«  ــد ترام ــون« و »دونال ــالری کلینت ــر، »هی ــوی دیگ از س
ــت  ــات ریاس ــواه انتخاب ــرات و جمهوریخ ــای دموک ــزد ه نام
جمهــوری آمریــکا نیــز در اقدامــی نــادر، هــر دو موضــع 

ــک  ــس آتالنتی ــده تجــارت آزاد تران ــر معاه یکســانی را در براب
ــد. ــا آن زدن ــت ب ــد و دم از مخالف گرفتن

ــت. وی  ــب اس ــیار جال ــون بس ــرد کلینت ــان، رویک ــن می در ای
کــه نامــزد منتخــب »بــاراک اوبامــا« رئیــس جمهــوری فعلــی 
ــا  ــع ب ــود در واق ــی ش ــی م ــش رو تلق ــات پی ــکا در انتخاب آمری

ــرد. ــت ک ــه وی پش ــارت آزاد، ب ــان تج ــی از پیم بدگوی
البتــه وقتــی کلینتون بــرای نشــان دادن اعتــراض خــود خطاب 
بــه مــردم وعــده داد کــه در قالــب رئیــس جمهــور آینــده آمریکا 
»هرگونــه توافــق تجــاری کــه بــه حــذف مشــاغل و کاهــش 
ســطح دســتمزد منجــر شــود را متوقــف خواهــد کــرد«، بیشــتر 
ــاره توافــق »ترانــس پاســیفیک« در حاشــیه اقیانــوس آرام  درب
ســخن مــی گفــت حــال آنکــه در اصــل ماجــرا تفــاوت چندانی 
ــای  ــده ه ــن معاه ــر دو ای ــاس ه ــه و اس ــدارد و پای ــود ن وج

تجــاری یکســان اســت.
امــا ســوال ایــن اســت کــه چــرا در عــرض یــک هفتــه رویکرد 

چهــره هــای سرشناســی مثــل اوالنــد و کلینتون تــا این انــدازه 
ــناد  ــد در اس ــش را بای ــن پرس ــواب ای ــت؟ ج ــرده اس ــر ک تغیی
محرمانــه ای جســتجو کــرد کــه کمــی پیــش از اعــالم موضــع 
ــر  ــک منتش ــس آتالنتی ــاره تران ــی درب ــات سیاس ــی مقام نهای

شــد.

ــای  ــت ه ــای رقاب ــرای نامزده ــه ب ــنادی ک اس
ــد ــاز ش ــر س ــی دردس انتخابات

ــال در  ــی فع ــر دولت ــه غی ــک موسس ــه ی ــس« ک ــن پی »گری
ــال  ــت س ــنبه ۲۹ آگوس ــت، دوش ــت اس ــط زیس ــه محی زمین
ــالدی ۲016 ســندی ۲4۸ صفحــه ای را منتشــر کــرد کــه  می
ــه  ــکا و اتحادی ــن آمری ــر الینحــل مابی ــالف نظ ــی از اخت حاک
اروپــا در دفــاع از حقــوق مصــرف کننــده و اســتانداردهای دفــاع 
ــس  ــان تران ــن پیم ــم قوانی ــد تنظی ــات در رون ــوق حیوان از حق

ــود. ــک ب آتالنتی
در بخشــی از ایــن اســناد بــه نقــل از یکــی از مذاکــره کننــدگان 
اروپایــی مــی خوانیــم: »بحــث بــر ســر مقولــه تولیدات آرایشــی 
ــه  ــده و ب ــل ش ــج تبدی ــائل بغرن ــی از مس ــه یک ــتی ب و بهداش
ســختی مــی تــوان دربــاره آن بــه تفاهــم رســید چراکــه اروپــا 
بــا انجــام آزمایــش بــر روی حیوانــات مخالــف اســت و بــه نظر 
مــی رســد کــه در ایــن زمینــه بــا آمریــکا بــه راهــکار مشــترکی 

نخواهــد رســید.«
امــا واقعیتــی کــه انتشــار ایــن اســناد برمــال کــرد، نــه اختــالف 
عمیــق مذاکــره کننــدگان آمریکایــی و اروپایــی دربــاره برخی از 

مــوارد مشــخص بلکــه معاملــه آنهــا بــرای پنهــان نگه داشــتن 
ــه هــر  ــزوم ب ــا در صــورت ل ــود ت اختالفــات از چشــم عمــوم ب

قیمتــی کــه شــده، توافــق نهایــی حاصــل شــود.
بــه عنــوان مثــال، در اســنادی کــه پیشــتر بــرای آگاهی رســانی 
عمومــی در اختیــار رســانه هــا قــرار گرفتــه شــده بــود، ادعا می 
شــد کــه بــا توجــه بــه اهمیــت حقــوق انســان هــا، حیوانــات و 
ــا  ــا ب ارزش نگهــداری از محیــط زیســت، اصــول اتحادیــه اروپ
ــت  ــد رعای ــن بای ــره زمی ــی ک ــع طبیع ــدف حفاظــت از مناب ه
شــود، حــال آنکــه در اســناد ۲4۸ صفحــه ای افشــا شــده، حتــی 
بــه انــدازه یــک جملــه نیــز بــه ایــن مقوله اشــاره نشــده اســت.

ــه آن  ــده ب ــا ش ــناد افش ــه در اس ــی ک ــر از مقوالت ــی دیگ یک
پرداختــه نشــده اســت ارائــه راهکارهــای مناســب بــرای 
حفاظــت از آب و هواســت حــال آنکــه ظاهــرا در ســند عمومــی 
ــن  ــده اســت. ای ــه ش ــن موضــوع پرداخت ــه ای ــاب ب ــا آب و ت ب
ــرات اقلیمــی  ــس تغیی ــش کنفران ــدی پی ــه چن در حالیســت ک

ــی،  ــال سیاس ــور رج ــا حض ــور و ب ــن منظ ــه همی ــس ب پاری
ــد! ــزار ش ــان برگ ــر جه ــانی از سراس ــمندان و کارشناس دانش

از ســوی دیگــر، اســناد افشــا شــده نشــان داد کــه از قــرار پیمان 
نهایــی ترانــس آتالنتیــک بــه منزلــه چــراغ ســبز نشــان دادن 
ــالمت  ــا س ــدان ب ــه چن ــت ک ــی اس ــد محصوالت ــرای تولی ب
انســان، گیــاه و حیــوان ســازگار نیســت چــرا کــه ایــن مقولــه تا 

حــد زیــادی از روی میــز مذاکــره حــذف شــده اســت.

رویکــرد سیاســتمداران از واقعیــت تــا ســیاه 
ــی نمای

ــردان  ــرد دولتم ــرا رویک ــه چ ــود ک ــی ش ــخص م ــون مش اکن
ــدازه  ــا ایــن ان اروپایــی و آمریکایــی در یکــی دو هفتــه اخیــر ت
تغییــر کــرده اســت. از یــک ســو در آمریــکا، ترامــپ علیرغــم 
ــای  ــان ه ــق پیم ــه مواف ــان ک ــول جمهوریخواه ــیوه معم ش
ــا  ــا اوبام ــت ب ــه از در مخالف ــرای آنک ــتند، ب ــارت آزاد هس تج
برایــد -کــه از قضــا بــا جمهوریخواهــان در ایــن مورد هــم رای 

ــد. ــی کن ــی م ــک روگردان ــس آتالنتی ــت- از تران اس
ــاه میــالدی جــوالی، ســایت  ــخ ۲۲ م از ســوی دیگــر، در تاری
افشــاگر »ویکــی لیکس« بــا انتشــار 1۹ هــزار نســخه از رایانامه 
هــای خصوصــی حــزب دموکــرات آمریــکا، از تــالش رهبــران 
ــه  ــندرز« ب ــی س ــدن »برن ــیه ران ــه حاش ــرای ب ــزب ب ــن ح ای
نفــع انتخــاب هیــالری کلینتــون خبــر داد. ایــن دو سیاســتمدار 
ــی ریاســت جمهــوری  ــات مقدمات دموکــرات در عرصــه انتخاب

ــا  یکدیگــر رقابــت مــی کردنــد. ســال ۲016 آمریــکا ب
انتشــار ایــن اســناد بــه دلخــوری طرفــداران ســندرز و در نهایت 
ــی واســرمن شــولتز« رئیــس حــزب دموکــرات  اســتعفای »دب
ــم  ــن حســاب در حــال حاضــر خان ــا ای ــکا منجــر شــد. ب آمری
ــا در  ــرات ه ــی دموک ــزد نهای ــوان نام ــه عن ــه ب ــون ک کلینت
رقابــت هشــت جــوالی برگزیده شــده اســت، بــرای آنکــه رای 
حامیــان سوســیال دموکــرات رقیــب ســابق خــود را بــه دســت 
آورد، مجبــور اســت از رویکــرد مثبــت خــود نســبت بــه پیمــان 
هــای تجــارت آزاد عقــب نشــینی کنــد و شــعار حمایت از قشــر 

کارگــر را ســر دهــد.
در خصــوص رهبــران فرانســه و آلمــان هــم وضــع بــه همیــن 
منــوال اســت، هــر دوی آنهــا در ســال میــالدی ۲01۷ بایــد بــا 
پشــت ســر گذاشــتن رقابــت هــای انتخاباتــی جایــگاه خــود را 
ــا رو شــدن ســند ۲4۸ صفحــه ای بایــد  احیــاء کننــد و حــاال ب

پاســخگوی مــردم و مطالباتشــان باشــند.
عالوه بـر این، آلمان و فرانسـه هر دو از اعـالم موضع نامزدهای 
انتخاباتـی آمریکا سـردرگم شـده اند و حـاال که چند ماه بیشـتر 
تـا پایان زمامـداری اوبامـا باقی نمانـده، نمی دانند تکلیفشـان با 

رئیس جمهـور آتی آمریـکا چه خواهـد بود.
ــا  ــود یونکــر« رئیــس کمیســیون اروپ ــن حــال، »ژان کل ــا ای ب
ــی  ــازه زمان ــه در ب ــی ۲0 ک ــت ج ــزاری نشس ــیه برگ در حاش
ــاه میــالدی ســپتامبر در شــهر »هانگــژو«  چهــارم و پنجــم م
چیــن برگــزار شــد، تاکیــد کــرد کــه علیرغــم مخالفــت آلمــان 
ــد  ــداوم مذاکــرات ترانــس آتالنتیــک، ایــن رون ــا ت و فرانســه ب

ــه دارد. ــان ادام همچن
ایــن اظهــار نظــر بــه تنهایــی بازگــو کننــده مصلحــت اندیشــی 
رهبــران اروپــا و آمریــکا در واکنــش بــه افشــای اســناد محرمانه 
ترانــس آتالنتیــک اســت حــال آنکــه در عمــل انتظار نمــی رود 
کــه هیچیــک حاضــر بــه صــرف نظــر از مزایــای اقتصــادی که 
ایــن پیمــان نصیــب نهادهــای سیاســی و اقتصــادی بــزرگ می 
ــه  ــای سیاســی ک ــره ه ــال چه ــه فع ــد. نتیجــه آنک ــد، باش کن
ــا ترانــس  ــر طبــل مخالفــت ب ــی ب در تغییــر رویکــردی ناگهان
آتالنتیــک مــی کوبنــد بــه رویــه کجــدار و مریــز خــود ادامــه 
مــی دهنــد تــا بــه مــرور زمــان عــالوه بــر خشــم مــردم از تــب 

و تــاب فصــل انتخابــات هــم کاســته شــود.
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آمـریـــــکا

پردازان  نظریه  از  کوهن«  »رابرت 
برجسته نهادگرایی نولیبرال معتقد است 
که شاهد این هستیم که قدرت رهبری 
بعد  آمریکا  متحده  ایاالت  هژمونیک 
از دهه ۱۹۷۰ میالدی دچار افول شده 

. ست ا
کوهن معتقد است به رغم اینکه قدرت 
است  یافته  کاهش  آمریکا  رهبری 
جنگ  از  بعد  که  المللی  بین  رژیمهای 
جهانی دوم از جمله صندوق بین المللی 
پول، بانک جهانی و گات)سلف سازمان 
تجارت جهانی( ایجاد شدند در دوره افول 
هژمون نیز پابرجا خواهند بود. در گفتگو 
بنیانگذار  اونف«  »نیکالس  پروفسور  با 
شناسی  انگاری)جامعه  سازه  مکتب 
تاریخی( روابط بین الملل به بررسی افول 
هژمون پرداخته ایم که از نظر می گذرد.

بنیانگــذار  اونــف«  »نیــکالس 
بین الملــل  روابــط  اجتماعــی  نظریــه 
بازنشســته  اســتاد  و  )ســازه انگاری( 
در  او  آمریکاســت.  فلوریــدای  دانشــگاه 
دانشــگاه هــای مطرحــی چــون پرینســتون، 
ــت.  ــرده اس ــس ک ــا تدری ــن و کلمبی امریک
اونــف مفهــوم ســازه انگاری را از علــوم 
اجتماعــی وارد ایــن حــوزه مطالعاتــی کــرد 
و ایــن مفهــوم بعدهــا توســط افــرادی 
ــتاین«  ــت«، »کاتزنش ــاندر ون ــون »الکس چ

و ســایرین بســط و توســعه داده شــد.
از وی آثــار و کتــاب هــای بی شــماری در 
ــیده  ــاپ رس ــه چ ــل ب ــط بین المل ــوزه رواب ح
اســت. کتــاب »جهانــی کــه مــا می ســازیم« 
ــه  ــه حــوزه نظری ــار وی اســت ک ــه آث از جمل
ــر  ــار تغیی ــل را دچ ــن المل ــط بی ــردازی رواب پ

ــرد. ــی ک ــی اساس و تحول
ســازه انگاری نظریــه ای اجتماعــی بــه شــمار 
ــناختی  ــک روش ش ــازه انگاری ی ــی رود. س م
ــار  ــه آث ــم ب ــت ک ــه دس ــت ک ــی اس قدیم
ــر  ــو« ب ــتا ویک ــم »گیامباتیس ــرن هجده ق
می گــردد. ایــن نظریــه در حــوزه روابــط 
ــز مباحــث جــدی را وارد کــرده  ــل نی بین المل

ــت. اس

ــواالتی را  ــه س ــتم ک ــل هس || مای
هژمونیــک  قــدرت  زوال  دربــاره 
ــاد  ــه اعتق ــم. ب ــرح کن ــکا مط آمری
ــرت  ــون »راب ــی چ ــه پردازان نظری
قــدرت  افــول  شــاهد  کوهــن« 
هژمونیــک آمریــکا بعــد از دهــه 
ــما  ــا ش ــتیم. آی ــالدی هس 1970 می
معتقــد بــه افــول قــدرت هژمونیــک 

ــتید؟ آمریــکا هس

پیــش از هــر چیــز بایــد مشــخص کنیــم کــه 
منظورمــان از واژه »هژمونــی« چیســت. ایــن 
واژه اغلــب بــه عنــوان معادلــی بــرای نشــان 
ــال  ــل از اعم ــتیالی حاص ــری و اس دادن برت
قــدرت بــه کار مــی رود. امــا اگــر بــه تعبیــری 
ــی  ــی م ــان یونان ــی در زب ــه از  واژه هژمون ک
شــود، اســتناد کنیــم؛ شــاید بیشــتر از آن 
معنــای رهبــری اســتنباط شــود تــا اســتیالی 

ــدرت. ق
در ایــن مــورد، ارزیابــی مــا ایــن خواهــد بــود 
ــراه  ــه هم ــری را ب ــی رهب ــدرت توانای ــه ق ک
مــی آورد امــا اعمــال قــدرت ماهیتــی جمعــی 
و کمابیــش نهادینــه شــده دارد و  احتمــاال در 

جهــت تامیــن منافــع جمــع اســت.
ــر آخــر کــه بیــش از همــه نیازمنــد  امــا تعبی
ــای  ــه معن ــی ب ــت، هژمون ــر اس ــت نظ دق
رهبــری از راه ارائــه الگوهــای رفتــاری اســت. 
از دیــد مــن، تعریــف ســومی کــه از واژه مورد 
نظــر داده مــی شــود، تلویحــا نشــان دهنــده 
چرخــش از »قــدرت« بــه »وضعیــت« اســت 
و ایــن معنــای موقعیــت یــا جایــگاه اجتماعی 

ــد. را در خــود مــی گنجان
هــر جامعــه ای از یک نظــم موقعیتــی پیروی 
مــی کنــد کــه در آن برخــی افــراد یــا گــروه 
هــا جایــگاه برتــری دارنــد حــال آنکــه دیگــر 
افــراد و گــروه هــا در سلســله مراتــب پاییــن 
تــری جــای مــی گیرنــد. اینگونــه اســتدالل 
ــه  ــده پای ــه ش ــب ارائ ــه ترتی ــود ک ــی ش م
ــه ای  ــر جامع ــات در ه ــم و ثب ــاس نظ و اس
ــن  ــه بی ــدرن و »جامع ــع م ــه جوام )از جمل

ــت(. ــی« اس الملل
وضعیــت مــی توانــد ریشــه در قــدرت داشــته 
ــل  ــال عام ــه مث ــی ک ــن معن ــه ای ــد ب باش
»الــف« بــرای اینکــه بــر عامــل »دال« تاثیــر 
بگــذارد از عامــل »ب« بهــره مــی گیــرد. امــا 
ــگاه( در  ــام و جای ــای مق ــه معن ــت )ب وضعی
بســیاری از مواقــع همــان قــدرت تعبیــر مــی 
ــربندی  ــل از آن قش ــه حاص ــه نتیج ــود ک ش

ــت. ــی اس اجتماع

ــک  ــدرت هژمونی ــا از ق ــه م ــن وقتیک بنابرای
آمریــکا صحبــت مــی کنیــم بایــد مشــخص 
کنیــم کــه دقیقــا کــدام یــک از ســه معنــای 
گفتــه شــده مــد نظرمــان اســت. آیــا 
ــا  ــری ی ــدرت، رهب ــتیالی ق ــان اس مقصودم

ــت. ــگاه اس جای

نظیــر  اندیشــمندان  برخــی   ||
ــد  ــن باورن ــر ای ــن« ب ــرت کوه »راب
کــه آمریــکا از دهــه 1970 بــه بعــد، 
در مقــام یــک هژمــون جهانــی 
شــاهد تنــزل جایــگاه بــوده اســت. 
ــاره  ــن ب ــما در ای ــری ش ــع گی موض

ــت؟ ــو اس ــه نح ــه چ ب
ــم  ــاره کن ــه اش ــن نکت ــه ای ــد ب ــت بای نخس
کــه کوهــن کــه بیــش از هــر چیــز از بابــت 
آثــاری کــه دربــاره هژمونــی بــا اســتناد 
ــت،  ــته اس ــری( نوش ــای دوم )رهب ــه معن ب
ــده  ــه مراتــب پیچی شــهرت دارد؛ موقعیتــی ب
تــر و ظریــف تــر از آنچــه کــه شــما برایــش 

ــوید دارد. ــی ش ــور م متص
ــا  ــت »تنه ــالدی، وی گف ــال ۲01۲ می در س
ایــاالت متحــده اســت کــه از توانایــی مــادی 
و اتحــاد سیاســی بــرای رهبــری مــداوم 
ــوال را  ــن س ــت« و ای ــوردار اس ــان برخ جه
مطــرح کــرد کــه »آیــا آمریــکا در قالــب یک 
ــی  ــجام سیاس ــاد انس ــی ایج ــه توانای جامع
ــری  ــرد رهب ــرای راهب ــی و اج و ارداه طراح

پایــدار در قــرن ۲1 را دارد؟«
ــال  ــد س ــه وی چن ــت ک ــح اس ــال واض کام
ــک ســوال  ــب ی ــه را در قال ــن مقول ــش ای پی
بــی جــواب مطــرح کــرد و از دیــد مــن، 
ــابهی  ــت مش ــابق برداش ــی الس ــا ف وی کم
ــده از  ــر ش ــای ذک ــول ه ــل ق از آن دارد. )نق
ــد  ــی و بع ــوان »هژمون ــا عن ــاب کوهــن ب کت
ــده  ــاره آین ــوان درب ــزی مــی ت از آن: چــه چی
ــت؟« سیاســت  ــکا گف ــی آمری ــری جهان رهب
خارجــی، جلــد ۹1، شــماره 4 کــه بــه صــورت 
ــده  ــه ش ــت، گرفت ــود اس ــم موج ــن ه آنالی

ــت.( اس
ــد  ــودم بای ــری خ ــع گی ــاره موض ــا در ب ام
بگویــم کــه اگــر مــا هژمونــی را بــه معنــای 
اســتیالی قــدرت در نظــر بگیریــم، بــه طــور 
قطــع آمریــکا بعــد از پایــان جنــگ ســرد، آن 
را در برهــه ای از زمــان تجربــه کــرده اســت 
ــود.  ــذر ب ــروط و زودگ ــه مش ــه ای ک –بره
امــا پدیــده زوال بــه همــه دالیــل کافــی بــه 

ــد. ــاز ش زودی آغ
حــال اگــر هژمونــی را بــه معنــای دوم یعنــی 
ــا  ــن ت ــع م ــم، موض ــر بگیری ــری در نظ رهب
ــباهت  ــن ش ــع کوه ــه موض ــادی ب ــد زی ح

دارد.
چنانچــه زوالــی در رهبــری آمریــکا مشــاهده 
شــود، دالیــل اصلــی آن عــدم انســجام 
ــت و  ــدان اراده اس ــی و فق ــت( سیاس )گسس
ایــن مختــص آمریــکا نیســت. هیــچ کشــور 
ــری، آن  ــا اراده رهب ــجام ی ــز انس ــری نی دیگ
ــه ای  ــای منطق ــت ه ــر از محدودی ــم فرات ه

ــدارد. ــود را ن خ
ــه  ــکا از زاوی ــی آمری ــه هژمون ــر  ب ــا اگ ام
جایــگاه برتــری کــه در نظــم موقعیتــی 
ــی  ــگاه م ــت، ن ــرده اس ــغال ک ــان اش جه
کنیــم؛ مطمئــن نیســتم کــه هنــوز تغییــری 
در آن ایجــاد شــده باشــد. ایــن ســوال کــه 
آیــا آمریــکا موقعیــت خــود را در نظــم 
ــدازه  ــه ان ــت ب ــت داده اس ــی از دس جهان
ــا  ــت ه ــر دول ــا دیگ ــه آی ــوال ک ــن س ای
ــکا رســانده  ــر آمری ــگاه برت ــه جای خــود را ب
ــن  ــدارد و در ای ــت ن ــر، اهمی ــا خی ــد ی ان
ــا  ــت. ب ــن نیس ــدان روش ــخ چن ــورد، پاس م
ــزه  ــا گلوبالی ــر صرف ــن تعابی ــر گرفت در نظ
ــر  ــا اگ ــت. ام ــر اس ــواب خی ــی، ج و جهان
ــه ای  ــخص آن گون ــور مش ــه ط ــا را ب دنی
ــت،  ــوده اس ــر ب ــه اخی ــی دو ده ــه در یک ک
ــی  ــواب آری اســت. م ــم؛ ج ــر بگیری در نظ
ــان،  ــکا، آلم ــه آمری ــرد ک ــرض ک ــوان ف ت
ــران  ــی ای ــد، روســیه و شــاید حت ــن، هن چی
هــای  هژمــون  از  )کلوبــی(  انجمنــی 
منطقــه ای را تشــکیل دهنــد کــه هــر 
ــوزه  ــه ح ــرام ب ــان احت ــرور زم ــه م ــک ب ی
ــرا  ــران را ف ــه ای دیگ ــوذ منطق ــای نف ه

ــرد. ــی گی م

||چگونــه از موضــع خــود البتــه اگــر 
ــا  ــکا ب ــه آمری ــد ک ــن باوری ــر ای ب
ــد؟ ــاع مــی کنی زوال روبروســت، دف

دســتکم بــه نــگارش یــک یــا در واقــع ســه 
ــود را  ــن موضــع خ ــا م ــاز اســت ت ــاب نی کت
مبنــی بــر اینکــه آمریــکا قابلیــت مانــور دادن 
و خودنمایــی در امــور جهــان را از دســت 
ــا  ــه لزوم ــی آنک ــم ب ــان کن ــت، بی داده اس
ــود  ــری خ ــگاه برت ــا جای ــری ی ــی رهب توانای
ــد.  ــت داده باش ــاد از دس ــیاری از ابع را در بس

گفتگوی اختصاصی با بنیانگذار مکتب سازه انگاری:

زوال رهبری آمریکا از گسست سیاسی و فقدان اراده ریشه می گیرد
جواد حیران نیا-مریم خرمائی
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آمـریـــــکا

ــتم  ــی توانس ــم نم ــت ه ــن حال ــی در ای حت
ــه  ــم ک ــزرگ باش ــوال ب ــن س ــخگوی ای پاس
ــتیالی  ــا اس ــت ه ــی دول ــور کل ــه ط ــا ب آی
ــود را  ــگاه خ ــری و جای ــی رهب ــدرت، توانای ق

ــد. ــت داده ان ــروز از دس ــان ام در جه

ــوزه  ــه ح ــکا در چ ــی آمری ||هژمون
ــه زوال  ــه رو ب ــش از هم ــی بی های

ــت؟ ــه اس رفت
ــر  ــا دیگ ــب ب ــش« را در تناس ــر واژه »بی اگ
ــم  ــی توانی ــت م ــنجیم، آنوق ــا بس ــت ه دول
ایــن زوال را در توانایــی آمریــکا بــه واداشــتن 
ــته  ــن خواس ــه پذیرفت ــا ب ــت ه ــر دول دیگ
هایــش بــه زور تهدیــد یــا توســل بــه نیــروی 
ــای اقتصــادی بررســی  ــم ه ــی و تحری نظام
کنیــم. امــا بایــد بــا یــادآوری ویتنــام بــه ایــن 
ــدان  ــن مســاله چن ــه ای ــم ک ــه اشــاره کن نکت
ــن اســت  ــی ای ــوال واقع ــدی نیســت. س جدی
کــه آیــا ایــن معیــار ســنتی اســتیالی قــدرت 
ــروزی ادا  ــائل ام ــاره مس ــب را در ب ــق مطل ح
مــی کنــد. امــا اگــر واژه »بیــش« را نســبت به 
دیگــر جوامــع بســنجیم، ایــن زوال مــی توانــد 
ــاد  ــت اقتص ــرای مدیری ــکا ب ــار آمری در اعتب
جهانــی ســنجیده شــود. از ایــن رهگــذر ســال 
ــن  ــادی ای ــران اقتص ــه بح ــاره ب ۲00۸ )اش

ــر داد. ــز را تغیی ــه چی ــال( هم س

ــن زوال  ــه ای بی ــما رابط ــا ش || آی
قــدرت هژمونیــک آمریــکا و بحــران 

ــد؟ ــی بینی ــه م ــای خاورمیان ه
ــف  ــن تعری ــد کوه ــه مانن ــی را ب ــر هژمون اگ
کنیــم- یعنــی در قالــب یــک رهبــری 
سیاســی- در آن صــورت پاســخ بــه طــور 
ــود  ــه ای وج ــه، رابط ــت. بل ــت اس ــع مثب قط

دارد.
البتــه گفتــن چنیــن مطلبــی بــه منزلــه 
راه یافتــن بــه عمــق حــوادث خاورمیانــه 
ــن  ــه م ــه ک ــی را آنگون ــر هژمون ــت. اگ نیس
مایلــم تعریــف کنیــم- یعنــی در قالــب یــک 
ــوان  ــی ت ــی- در آن صــورت م ــم موقعیت نظ
گفــت کــه خاورمیانــه دهــه هــا ســال اســت 
ــد.  ــی گنج ــه نم ــن مقول ــر در ای ــه دیگ ک
ــاره  ــن ب ــری در ای ــح مختص ــد توضی بگذاری
بدهــم. بــا توجــه بــه موقعیــت خــاص رژیــم 
صهیونیســتی کــه از قوانیــن حفاظتــی آمریکا 
و وابســتگی آن بــه نفــت منطقــه بــه عنــوان 
بخشــی از ذخایــر انــرژی جهانــی، نفــع مــی 
ــه  ــان )ک ــی جه ــم موقعیت ــات نظ ــرد؛ ثب ب
ــا  ــت ه ــب دول ــع اغل ــه نف ــر صــورت ب در ه
ــن  ــال قوانی ــه و  اعم ــر خاورمیان ــت( حص اس

ــد. ــی طلب ــرای آن را م ــزا ب مج
ــر  ــان وضعیــت غی ــه از چن در واقــع، خاورمیان
عــادی برخــوردار اســت کــه بــه ســلب 
هرگونــه جایگاهــی بــرای آن در سیســتم 
ــود.  ــی ش ــر م ــان منج ــی جه ــی هژمون فعل
ــن  ــه ای ــم ک ــی بین ــی م ــال اندک ــن احتم م
ــی  ــش بین ــل پی ــده ای قاب ــت در آین وضعی

ــد. ــر کن تغیی

انتخابات ریاسـت جمهـوری ایاالت متحـده امریکا وارد فصـل پایانی 
خود شـده اسـت. در ماه نوامبر سـال جاری، مـردم امریکا بایـد از میان 
دو گزینه یعنـی »دونالد ترامـپ«، نامزد جمهوریخواهـان و »هیالری 

کلینتـون«، نامزد دموکـرات ها یکـی را انتخاب کنند.
ــج  ــب نتای ــور مرت ــه ط ــف ب ــات مختل ــا و موسس ــانه ه ــون رس اکن
نظرســنجی هــای خــود را در مــورد نتایــج ایــن انتخابات  منتشــر می 
کننــد. بســیاری از رســانه هــا نیــز تــالش دارنــد اطالعــات مخاطبان 

خــود در ایــن مــورد را افزایــش دهنــد.
جهــت فهــم بهتــر مســائل مربــوط بــه انتخابــات ریاســت جمهــوری 
ــر ای هــال« اســتاد  ــا پروفســور »پیت ــی ب ــکا  گفتگوی ۲016 در آمری
علــوم سیاســی دانشــگاه هــاروارد ایــاالت متحــده انجــام شــده کــه 
ــا  ــات اروپ ــال« متخصــص مطالع ــر ای ه ــد. »پیت ــی آی ــه م در ادام
ــاروارد و از بنیانگــذاران موسســه  ــت دانشــگاه ه در دانشــکده حکوم
کــروپ اســت. مهمتریــن کتــاب وی » جوامــع موفــق« اســت کــه 
ایــن کتــاب بــا هــدف بررســی نقــش فرهنــگ در شــکوفایی جوامــع 

از ســوی انتشــارات دانشــگاه کمبریــج منتشــر شــده اســت.

ــا  ــه »دیت ــد موسس ــنجی جدی ــاس نظرس ــر اس ||ب
ــدای حــزب ســوم شــانس بســیار  تارگتینــگ«، کاندی
ــکا دارد و 55  ــر 2016 آمری ــات نوامب ــی در انتخاب خوب
درصــد از رای دهنــدگان ترجیــح مــی دهنــد بــه حــزب 
ســوم رای دهنــد، نظــر شــما در ایــن ارتبــاط چیســت؟
درســت اســت کــه اکثــر شــهروندان آمریکایــی بــه نظــر مــی رســد، 
انگیــزه دارنــد علیــه کاندیــدا حــزب رقیــب رای دهنــد تــا اینکــه بــه 
ــد و عــدم محبوبیــت ترامــپ  ــدای مــورد نظــر خــود رای دهن کاندی
ــش  ــدای حــزب  ســوم را افزای ــرای کاندی ــزان  رای ب ــون می و کلینت
مــی دهــد. امــا تاریــخ نشــان داده اســت  کــه کاندیــدای حــزب ســوم 
تاکنــون نتوانســته اکثریــت آراء را کســب کنــد.  مســئله روشــن ایــن 
اســت کــه وجــود کاندیــدای حــزب ســوم  و رای به آنهــا، میــزان رای 

ترامــپ یــا کلینتــون را کاهــش خواهــد داد.

||پیــش بینــی شــما از نتایــج انتخابــات 2016 آمریــکا 
چیســت؟ بــه نظــر شــما کــدام حــزب شــانس 

ــرا؟ ــتری دارد و چ ــت بیش موفقی
ــروزی در  ــون و هــم ترامــپ شــانس پی ــه، هــم کلینت ــن مرحل در ای
ــر نظرســنجی هــا شــانس  ــون در اکث ــا کلینت ــد. ام ــات را دارن انتخاب
ــه او در  ــت ک ــن اس ــن ای ــدس م ــروزی دارد. ح ــرای پی ــتری ب بیش
ــران  ــپ، کارگ ــداران ترام ــرا طرف ــد زی ــد ش ــروز خواه ــات پی انتخاب
ســفید پوســت و طبقــه متوســط هســتند، بنابرایــن بــرای وی در ایــن 
فاصلــه زمانــی مشــکل اســت حامیــان خــود را فراتــر از آن دو طبقــه 
ــا یــک چهــارم رای  ــی اســت کــه تقریب افزایــش دهــد. ایــن در حال
دهنــدگان اســپانیایی یــا آمریکایــی هــای آفریقایــی )ســیاه پوســتان 
ــکا(  هســتند. امــا در سیاســت اتفاقــات پیــش بینــی نشــده رخ  امری
مــی دهــد و مــا دو مــاه بــا انتخابــات فاصلــه داریــم. هــر حادثــه ای 
یــا شــماری از حــوادث مــی تواننــد نظــر رای دهنــدگان را بــه ســمت 

ــد. ــا از وی دور کنن ــب نمــوده ی ترامــپ جل

ــدام  ــن، ص ــورد پوتی ــپ در م ــد ترام ــارات دونال ||اظه
حســین و چیــن، باعــث شــده 50 مقــام امنیتــی 
ســابق حــزب جمهــوری خــواه او را بــه عنــوان فــردی 
خطرنــاک توصیــف کــرده و از او حمایــت نکننــد. 
ــردی  ــوان ف ــه عن ــپ را ب ــد ترام ــز دونال ــما نی ــا ش آی

ــد؟ ــی کنی ــف م ــاک توصی خطرن
بــه نظــر مــن، دونالــد ترامــپ فاقــد تجربــه سیاســی و قضــاوت الزم 
)ویژگــی هــای الزم رئیــس جمهــور خــوب( اســت. او بــر شــهرت و 
شــخصیت خــود متمرکــز شــده اســت. ایــن باعــث شــده تــا وی بــه 
عنــوان رئیــس جمهــور غیــر قابــل پیــش بینــی معرفــی شــود نــه 

فــردی خطرنــاک.

|| کلینتـون اخیـرا از ترامپ جهـت حمایـت از ایده حمل 
آزادانه سـالح انتقـاد کرده اسـت. کلینتون معتقد اسـت ایده 
حمل سـالح برای کشـوری کـه با بحـران خشـونت مواجه 
اسـت، خطرنـاک اسـت. آیـا ایـده حمـل آزادانه سـالح 
خشـونت را در جامعـه ایـاالت متحده تشـدید می کند؟

شـکی نیسـت که مالکیت گسـترده تسـلیحات منجر به مـرگ تعداد 
بیشـتری از افـراد در جامعه آمریکا می شـود. بـا این حال، در بسـیاری 
از نقاط کشـور، داشـتن سـالح برای شـکار و حفاظت شـخصی ارزش 
محسـوب شـده و منطبق با فرهنـگ آن مناطق اسـت. مـن فکر می 
کنـم کلینتـون شـجاعت واقعـی در مخالفت بـا »البی اسـلحه« را به 
نمایـش گذاشـته امـا ایـن امـر مـی توانـد باعـث کاهـش آراء وی در 

مناطقـی که داشـتن سـالح یک ارزش اسـت، شـود.

ــس  ــاب رئی ــت انتخ ــکا جه ــردم امری ــت م ||اولوی
ــت؟ ــده چیس ــور آین جمه

نظــر ســنجی هــا نشــان مــی دهنــد کــه مهمتریــن مســائل مــردم 
ــات مســائل اقتصــادی - مهمتریــن دغدغــه  ــکا در ایــن انتخاب آمری
آنهــا ایمنــی بهتــر مشــاغل و افزایــش درآمــد - اســت و مســئله مهم 
دیگــر تروریســم  اســت کــه از طریق رســانه هــا حمالت تروریســتی 
مهــم علیــه جامعــه امریــکا )داخــل و خــارج ( منعکــس شــده اســت.  
ــورد مســائل مهــم  ــدگان  در م ــه نظــر رای دهن ــت ک ــد گف ــا بای ام
متفــاوت اســت. بســیاری از رای دهنــدگان بــه مهاجــرت بــه عنــوان 
یــک مســئله کلیــدی توجــه مــی کننــد -  مســئله ای کــه در کانــون 
توجــه کمپیــن دونالــد ترامــپ قــرار دارد. در حالــی کــه برخــی دیگــر 
بــر ارائــه مراقبــت هــای بهداشــتی توجــه مــی کننــد – مســئله ای 

کــه دولــت اوبامــا بــر آن متمرکــز شــده بــود.

||آیــا رئیــس جمهــور آینــده آمریــکا بــه تــداوم اجرای 
ــده خواهــد بود؟ برجــام پایبن

بــه نظــر مــن بســیار بعیــد اســت کــه رئیــس جمهــور بعــدی آمریــکا 
توافــق هســته ای بــا ایــران را لغــو کنــد. واقعیــت ایــن اســت کــه نــه 
ــرای توافــق هســته ای  ــی مناســب ب ــکا، جایگزین ــه آمری ــران و ن ای
ندارنــد، هــر چنــد در فرآینــد انتخابــات شــاهد هســتیم کــه انتقــادات 
ــس  ــک رئی ــا ی ــود دارد. قطع ــق وج ــن تواف ــورد ای ــیاری در م بس
جمهــور دانــا، حتــی اگــر ترامــپ باشــد، بــه مزیــت هــای حفــظ ایــن 

توافــق توجــه خواهــد کــرد.

گفتگو با استاد دانشگاه هاروارد 

اقتصاد مهمترین معیار رأی دهندگان آمریکایی است
فاطمه محمدی پور
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اســتاد دانشــگاه کنتاکــی آمریــکا بــا تاکیــد بــر 
ایــن مســاله کــه آمریــکا، همــکاری بــا آنــکارا 
ــح خواهــد داد،  ــا ترجی ــت از ُکرده ــه حمای را ب
ــاد  ــر ایج ــه ب ــاری ترکی ــل اصــرار پافش از دلی
منطقــه پــرواز ممنــوع در ســوریه ســخن 

ــت. گف
ــغال  ــه در اش ــی ترکی ــر نظام ــرکات اخی تح
بخشــی از خــاک ســوریه در نزدیکــی مرزهای 
ــت  ــن حرک ــی تری ــاید جنجال ــور ش ــن کش ای
ــالدی در تحــوالت  ــاری می ــال ج ــی س نظام

ــد. ــه حســاب آی ســوریه ب
ــود  ــی ب ــه در حال ــی ترکی ــت نظام ــن حرک ای
ــت آن را  ــخ 31 آگوس ــنگتن در تاری ــه واش ک
ــکارا  ــت آن ــه شــدت محکــوم کــرده و از دول ب
خواســت تــا نیروهــای خــود را عقــب بکشــد. 
مقــام هــای روســیه نیــز یــک روز پــس 
از آمریکایــی هــا ایــن حرکــت نظامــی را 

ــد. ــوم کردن محک
امــا ســوال اینجاســت کــه ترکیــه در پــس این 
ــد؟  ــی کن ــال م ــی را دنب تحــرکات چــه اهداف
ــای  ــش ه ــد بخ ــی توان ــور م ــن کش ــا ای آی
ــوریه را از  ــا س ــایگی ب ــود در همس ــرزی خ م
ــرزی  ــت م ــات داده و امنی ــا نج ــت ُکرده دس
خــود را نســبتا تامیــن کنــد؟ انتخــاب احتمالی 
ــه  ــدام گزین ــه ک ــا و ترکی ــن ُکرده ــکا بی آمری

ــود؟ ــد ب خواه
ــرت  ــن ســواالت را از »راب ــه، پاســخ ای در ادام
ــخ  ــا و تاری ــت ه ــور سیاس ــن«، پروفس اولس
خاورمیانــه در دانشــگاه کنتاکــی آمریــکا جویــا 
ــه از نظــر مــی گــذرد. ــم کــه در ادام شــده ای

|| بــه نظــر شــما آیــا ممکــن اســت 
ترکیــه موفــق بــه تصــرف منبیــج از 

ــا شــود؟ دســت ُکرده
ــا  ــه آی ــن دارد ک ــه ای ــتگی ب ــز بس ــه چی هم
ــوریه  ــه در س ــت ترکی ــورد حمای ــای م نیروه
قــادر بــه تصــرف منبیــج کــه نیروهــای 
ــه حــزب اتحــاد  دمکــرات ســوری )وابســته ب
دمکراتیــک( مــاه گذشــته آن را از دســت 
ــر.  ــا خی ــود ی ــد ب ــد خواهن ــش آزاد کردن داع
در تاریــخ 31 آگوســت، »صالــح مســلم«، 
جانشــین رهبــر »پــی وای دی« )حــزب 
اتحــاد دمکراتیــک ســوریه( گفــت کــه همــه 
ــه خواســته آمریــکا و  نیروهــای ایــن حــزب ب
ترکیــه ســمت شــرق رود فــرات عقب نشــینی 
کــرده و تنهــا نیروهــای عــرب و ترکمــن 
حــزب نیروهــای دمکراتیــک ســوریه در منبیج 

ــد. ــور دارن حض
امــا ایــن ادعــا مشــکوک بــه نظــر مــی رســد. 
اگــر طرفــداران ترکیــه قصــد گرفتــن منبیــج 
ــی وای  ــه »پ ــود ک ــن ب ــر ممک ــتند غی را داش
ــژه  ــای وی ــت نیروه ــت حمای ــه تح دی« ک
ــه  ــاه ب ــن م ــرای چندی ــرار دارد ب ــی ق آمریکای
ــش  ــر داع ــا در براب ــن نیروه ــوان موثرتری عن
حاضــر شــوند و بجنگنــد و خواســتار الحــاق به 
نیروهــای تحــت حمایــت ترکیــه در حملــه به 

ــه، پایتخــت خالفــت داعــش شــوند. رق

|| بــه نظــر شــما آمریــکا میــان 
ُکردهــا و ترکیــه، کدامیــک را انتخاب 

ــرد؟ ــد ک خواه
ــکا در  ــه آمری ــر خارج ــری«، وزی ــان ک »ج
ســخنرانی روز ۲6 آگوســت خــود گفــت: 
»آمریــکا خواســتار یــک ســوریه متحــد 
اســت. مــا از یــک کردســتان مســتقل 
ــا  ــه ُکرده ــم.« در حالیک ــی کنی ــت نم حمای
ــه  ــد کــه تنهــا ب ــان کــرده ان ــه وضــوح بی ب
دنبــال اســتقالل ســه بخــش مــورد تصــرف 
ــن مســاله  ــا چنی ــنگتن ب ــا هســتند، واش آنه

ای مخالــف اســت.
ــه در  ــال مشــخص اســت ک ــن مســاله کام ای
ــرف  ــی از دو ط ــاب یک ــزوم انتخ ــورت ل ص
ــی  ــرف دوم یعن ــکا ط ــه، آمری ــا و ترکی ُکرده
ــاله  ــر مس ــد. خط ــی دان ــدم م ــه را مق ترکی
مذکــور اینجاســت کــه در صــورت بــروز 
چنیــن انتخابــی، نیروهــای »پــی وای دی« و 
» وای پــی چــی« )ُکردهــا( منافــع خــود بــرای 
مشــارکت در جنــگ علیــه داعــش در رقــه را از 
دســت خواهنــد داد. در ایــن صــورت، هرگونــه 
تــالش توســط نیروهــای مــورد حمایــت 
ــه  ــد قاطعان ــج بای ــرای تســخیر منبی ــه ب ترکی
باشــد. امیــد واشــنگتن بــرای شکســت داعش 

ــک  ــر روی ی ــن ب ــد راه رفت ــوریه مانن در س
ــت. ــک اس ــیار باری ــاب بس طن

ــک  ــاد ی ــرای ایج ــه ب ــرا ترکی || چ
منطقــه پــرواز ممنــوع بــر فــراز 

خــاک ســوریه اصــرار دارد؟
ــن  ــه ای ــه ب ــه ترکی ــم ک ــی کن ــر م ــن فک م
ــرواز ممنــوع اســت  دلیــل خواســتار منطقــه پ
ــدود ۲.۷  ــد ح ــی توان ــق م ــن طری ــه از ای ک
میلیــون پناهنــده ســوری را راهــی خــاک 
ایــن طریــق قــدرت  از  ســوریه کنــد و 

ژئوپلیتیکــی خــود را نشــان دهــد.
از ســوی دیگــر، چنیــن منطقــه ای در صــورت 
ایجــاد شــدن، تحــت کنتــرل کامــل نیروهای 
ــت  ــورد حمای ــای م ــه و نیروه ــی ترکی نظام
ایــن کشــور متشــکل از نیروهــای آزاد ســوریه، 
ترکمــن هــا، جهادی هــا، اخــوان المســلمین و 
احــرار الشــام قــرار خواهد داشــت. منطقــه آزاد 
از ُکردهــا پاکســازی خواهــد شــد و ســوریه از 
ایــن طریــق خواهــد توانســت قــدرت خــود را 
ــان  ــا اســتفاده از پناهجوی در شــمال ســوریه ب

ســوری نشــان دهــد.

وحید پورتجریشی

استاد دانشگاه کنتاکی:

آمریکا، ترکیه را به ُکردهای سوری 
ترجیح خواهد داد

آمـریـــــکا

ــک  ــس از گذشــت ی ــه پ ــرد ک ــاع روســیه اعــالم ک وزارت دف
هفتــه از برقــراری آتــش بس در ســوریه مشــخص شــده اســت 
ــری  ــه رو تاثی ــان میان ــر معارض ــد ب ــی توان ــنگتن نم ــه واش ک

ــذارد. بگ
ــه  ــرد ک ــالم ک ــه ای اع ــدور بیانی ــا ص ــیه ب ــاع روس وزارت دف
ــز و  ــرای تجهی ــس ب ــش ب ــلح از فرصــت آت ــای مس ــروه ه گ

ــد. ــی کنن ــتفاده م ــود اس ــوای خ ــد ق تجدی
ــیه  ــه روس ــه وزارت خارج ــزارش در بیانی ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــوریه  ــس در س ــش ب ــرای آت ــول 6 روز اج ــت: در ط ــده اس آم
ــروه  ــا گ ــد ام ــوده ان ــد ب ــه آن پایبن ــوری ب ــای س ــط نیروه فق
ــرای گــردآوری عناصــر خــود  ــن فرصــت ب هــای مســلح از ای
بــه منظــور آمادگــی بــرای انجــام حمــالت گســترده بــه حلــب 

ــد. ــی کنن اســتفاده م
در ادامــه ایــن بیانیــه تصریــح شــده اســت: در طــول ایــن مدت 
ــوص  ــه رو در خص ــان میان ــا معارض ــی ب ــه ارتباط ــچ گون هی

ــرار نشــده اســت و درخواســت هــای  ــس برق مســائل آتــش ب
مــا از واشــنگتن مبنــی بــر ارائــه اطالعاتــی دقیــق از معارضــان 
میانــه رو و یــا تاثیرگــذاری بــر  آنهــا نتیجــه ای در پــی نداشــته 
اســت. ایــن در حالــی اســت کــه حمــالت علیــه مواضــع ارتش 

ســوریه از ســوی گــروه هــای مســلح تشــدید شــده اســت.
وزارت دفــاع روســیه تاکیــد کــرده اســت: پــس از گذشــت یــک 
هفتــه از برقــراری آتــش بس در ســوریه مشــخص شــده اســت 
ــری  ــه رو تاثی ــان میان ــر معارض ــد ب ــی توان ــنگتن نم ــه واش ک

بگــذارد.
ــیخ  ــه ش ــت: آوارگان در محل ــده اس ــزوده ش ــه اف ــن بیانی در ای
خضــر در حلــب اعــالم کــرده انــد کــه عناصــر مســلح ۲6 نفــر 
از اهالــی ایــن منطقــه را بــه دلیــل اعتراضشــان بــرای خــروج 
عناصــر مســلح از منطقــه اعــدام کــرده انــد. ۹ نفــر از ایــن افراد 

اعــدام شــده در ســنین پاییــن بــوده انــد.
گفتنــی اســت از ابتــدای آتــش بــس ســوریه آمریــکا نــه تنهــا 
مانــع از حمــالت گــروه هــای مســلح بــه مواضــع ســوری هــا 
نشــده اســت، بلکه جنگنــده هــای آمریکایــی روز شــنبه مواضع 
ــه  ــد کــه منجــر ب ــاران کردن ــزور را بمب ارتــش ســوریه در دیرال

کشــته شــدن ۹0 ســرباز ســوری شــد.

وزارت دفاع روسیه:

عدم توانایی واشنگتن برای تاثیرگذاری بر معارضان میانه رو مشخص شد
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تحلیلگــر ارشــد وزارت خارجــه آمریــکا معتقــد 
ــه  ــد ترامــپ کســی اســت کــه ن اســت، دونال
ــت  ــورد سیاس ــی در م ــات کاف ــا اطالع تنه
ــدارد، بلکــه نمــی خواهــد در مــورد  خارجــی ن
مســائل پیچیــده سیاســت خارجــی چیــزی یاد 

ــرد. بگی
ــکا کــه  ــات ریاســت جمهــوری در آمری انتخاب
ــنبه  ــن سه ش ــار در اولی ــال یکب ــر چهارس ه
ــر  ــود، در ۸ نوامب ــزار می ش ــر برگ ــاه نوامب م
ســال ۲016 میــالدی بــا پایــان دو دوره 
ــرات  ــزب دموک ــا از ح ــت جهوری اوبام ریاس

ــد. ــد ش ــزار خواه برگ
گر چـه انتخابـات در هر کشـوری یک مسـأله 
داخلـی اسـت، اما بـا توجه بـه رویکـرد آمریکا 
بـرای اثرگـذاری بر معـادالت جهانـی و حضور 
نیروهای آمریکایـی در حدود 40 کشـور، بدون 
شـک ایـن مسـأله در مـورد آمریـکا صـادق 
نیسـت. از ایـن رو مدت هـا پیـش از برگـزاری 
بـر سـر  بحـث  ریاسـت جمهوری،  انتخابـات 
نامزدهـای مطرح در آن شـروع می شـود. وجود 
نامزدهـای متعدد از دو حـزب در کنار نامزدهای 
مسـتقل  و رقابت هـای بعضـاً غیرمنصفانه آنها 
بـا یکدیگر نیـز کـه جـدال انتخاباتـی را داغ تر 
می کنـد، ایـن وضعیـت را تشـدید کرده اسـت. 
زمـان ذهـن  ایـن  در  سـواالت مهمـی کـه 
هـر تحلیلگـری را بـه خـود مشـغول مـی کند 
عبارت اسـت از: چه حزبی شـانس پیـروزی در 
انتخابـات را دارد؟ اولویـت مـردم امریکا جهت 
انتخـاب رئیس جمهـور آینده خود چیسـت؟ آیا 
احتمـال برنده شـدن حـزب سـوم در انتخابات 

وجـود دارد؟
جهــت پاســخ بــه ایــن ســواالت مصاحبــه ای 
بــا پروفســور »مــارک ان کاتــز« اســتاد علــوم 
سیاســی دانشــگاه »جــورج میســن« ویرجینیــا 

انجــام شــده کــه در ادامــه مــی آیــد.
علــوم  دکتــری  مــدرک  دارای  »کاتــز« 
ــه سیاســت خارجــی  ــوده و در زمین سیاســی ب
ــه،  ــل در خاورمیان ــن المل ــط بی ــیه، رواب روس
جنبــش هــای انقالبــی فراملــی و ... مقــاالت 
متعــددی نوشــته اســت. وی محقــق موسســه 
ــوروی  ــور ش ــد ام ــر ارش ــز، تحلیلگ بروکینگ
ــکا و  ــده آمری ــاالت متح ــه ای در وزارت خارج
محقــق موسســه کنــان بــوده اســت. وی هــم 
اکنــون اســتاد علــوم سیاســی دانشــگاه جــورج 
میســن، اســتاد میهمــان در مرکــز تحقیقــات 
محقــق  و  هوکایــدو  دانشــگاه  اســالوی 

ــت. ــان اس ــه کن موسس

ــد  ــنجی جدی ــاس نظرس ــر اس || ب
تارگیتنــگ«،  »دیتــا  موسســه 
ــانس  ــوم ش ــزب س ــای ح نامزده
ــر  ــات نوامب ــی در انتخاب ــیار خوب بس

2016 آمریــکا دارنــد و 55 درصــد از 
ــد  ــی دهن ــح م ــدگان ترجی رای دهن
ــر  ــد، نظ ــوم رای دهن ــزب س ــه ح ب

ــت؟ ــاط چیس ــن ارتب ــما در ای ش
مــن معتقــدم که ایــن نظرســنجی ها فقــط  در 
مــورد نامزدهــای انتخابــات  ریاســت جمهوری 
انجــام مــی شــود. مــن فکــر نمــی کنــم کــه 
ــده  ــور آین ــس جمه ــوم رئی ــزب س ــزد ح نام
ــون  ــخ تاکن ــکا شــود، همانطــور کــه تاری امری
ــه  ــراد ک ــی از اف ــرا برخ ــت. زی ــان داده اس نش
ــی  ــد، وقت ــوم را دوســت دارن ــزب س ــزد ح نام
پــای صنــدوق رای مــی رونــد ایــن واقعیــت را 
در نظــر مــی گیرنــد کــه کاندیدای حزب ســوم 
شانســی بــرای پیــروزی نــدارد. در نتیجــه یک 
رای بــه کاندیــدای حــزب ســوم ممکــن اســت 
ــه پیــروزی فــردی کــه اصــال مــورد قبــول  ب

آنهــا نیســت کمــک نمایــد.

نتایــج  از  بینــی شــما  || پیــش 
ــت؟  ــکا چیس ــات 2016 آمری انتخاب
بــه نظــر شــما کــدام حــزب شــانس 

ــرا؟ ــتری دارد و چ ــت بیش موفقی
مـن فکـر مـی کنـم کـه دموکـرات هـا در 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری پیـروز خواهنـد 
شـد، امـا مجلـس نماینـدگان تحـت تسـلط 
جمهـوری خواهـان خواهـد بـود. سـوال مهـم 
به نظـر مـن این اسـت کـه آیـا دموکراتها می 
تواننـد اکثریـت مجلس سـنا را به دسـت آورده 
یـا جمهـوری خواهـان قـادر به حفـظ موقعیت 
خـود در مجلس سـنا هسـتند؟ بایـد بگویم که  
من نمـی توانم نتایـج انتخابات مجلس سـنا را 

پیـش بینـی کنم.

||  اظهــارات دونالــد ترامــپ  در مورد 
ــن،  ــین و چی ــدام حس ــن ، ص پوتی
باعــث شــده 50 مقــام امنیتــی 
ــواه او  ــوری خ ــزب جمه ــابق ح س
را بــه عنــوان فــردی خطرنــاک 
توصیــف کــرده و از او حمایــت نکنند. 

آیــا شــما نیــز دونالــد ترامــپ را بــه 
ــف  ــاک توصی ــردی خطرن ــوان ف عن

ــد؟ ــی کنی م
بســیار قابــل توجــه و جالب اســت که بســیاری 
از مقامات ســابق دولــت از حــزب جمهوریخواه 
از دونالــد ترامــپ انتقــاد کــرده انــد. در واقــع به 
نظــر مــی رســد دونالــد ترامــپ کســی اســت 
کــه نــه تنهــا اطالعــات کافــی در مــورد 
سیاســت خارجــی نــدارد، بلکــه نمــی خواهــد 
ــده سیاســت خارجــی  ــورد مســائل پیچی در م
چیــزی را یــاد بگیــرد. از آنجایــی کــه بســیاری 
ــکا  ــور آمری ــس جمه ــای رئی ــئولیت ه از مس
ــد  ــت بای ــی اس ــت خارج ــه سیاس ــوط ب مرب
ــاک اســت. ــردی خطرن گفــت کــه ترامــپ ف

ــت  ــپ جه ــرا از ترام ــون اخی || کلینت
حمایــت از ایــده حمــل ســالح انتقاد 
کــرده اســت. کلینتــون معتقد اســت 
ــرای کشــوری  ــده حمــل ســالح ب ای
ــه  ــونت مواج ــران خش ــا بح ــه ب ک
ــده  ــا ای ــت. آی ــاک اس ــت، خطرن اس
حمــل ســالح خشــونت را در جامعــه 
ایــاالت متحــده تشــدید مــی کنــد؟

ــا  ــده اســت ت ــن یــک مســئله بســیار پیچی ای
ــادر  ــل ق ــه طــور کام ــز ب ــن نی ــه م حــدی ک
ــررات  ــیاری از مق ــتم.  بس ــم آن نیس ــه فه ب
مربــوط بــه حمــل ســالح گــرم و اینکــه چــه 
ــد از  ــی توان ــی م ــه زمان ــا و چ ــی، کج کس
ــه  ــی ن ــطح ایالت ــد، در س ــتفاده کن ــالح اس س
ــرد.  ــی گی ــرار م ــورد بحــث ق ــی م ســطح مل
در ســطح ملــی کنگــره توانایــی زیــادی جهت 
تغییــر مقــررات و قوانیــن دارد. بنابرایــن رئیس 
جمهــور در مــورد تغییــر در قوانیــن مربــوط بــه 
ــدارد. ــی ن ــی چندان ــرم توانای حمــل ســالح گ

|| اولویــت مــردم امریــکا جهــت 
انتخــاب رئیــس جمهــور آینــده 

چیســت؟
بــرای مــردم آمریــکا باالتریــن اولویــت جهت 

انتخــاب رئیــس جمهــور،  مســائل سیاســی و 
ــال  ــه در ح ــت ک ــد گف ــت. بای ــادی اس اقتص
ــت  ــن اولوی ــی باالتری ــت خارج ــر سیاس حاض
ــد  ــن کشــور نیســت. هــر چن ــردم ای ــرای م ب
کــه مــردم آمریــکا در حــال حاضــر بــا توجــه 
بــه تجربه ناخوشــایند مداخلــه امریــکا در عراق 
و افغانســتان نمــی خواهنــد امریــکا در جهــان 
ــا خواهــان  ــی داشــته باشــد، ام ــه نظام مداخل
ــی  ــن الملل ــطح بی ــکا در س ــوذ امری ــظ نف حف

هســتند.

|| آیــا رئیــس جمهــور آینــده آمریــکا 
توافــق هســته ای ایــران را لغــو 

ــرد؟ ــد ک خواه
ــن  ــق بی ــک تواف ــران ی ــته ای ای ــق هس تواف
ــروه  ــو و گ ــک س ــران از ی ــن ای ــی بی الملل
1+5 از ســوی دیگــر اســت کــه آژانــس بیــن 
ــی  ــیار مهم ــش بس ــی نق ــرژی اتم ــی ان الملل
جهــت نظــارت بــر ایــن توافق بــر عهــده دارد. 
رئیــس جمهــور آینــده امریــکا نمــی توانــد بــه 

ــد. ــو کن ــق را لغ ــن ســادگی تواف ای
ــو  ــکا جهــت لغ ــور آمری ــس جمه ــالش رئی ت
توافــق هســته ای نــه تنهــا باعــث وخیــم تــر 
شــدن روابــط ایــاالت متحــده و ایــران خواهــد 
شــد بلکــه بــر رابطــه امریــکا بــا  کشــورهای 
چیــن، روســیه، آلمــان، انگلیــس و فرانســه نیز 
ــی کــه  تاثیــر منفــی خواهــد گذاشــت. در حال
برخــی از کشــورها مانند اســرائیل و عربســتان 
ســعودی بــا ایــن توافــق مخالفــت نمــوده اند، 
ــت  ــی از آن حمای بســیاری از کشــورهای غرب
کــرده انــد زیــرا خواهــان از ســر گیــری روابــط 

تجــاری بــا ایــران هســتند.
ــن  ــود م ــور ش ــس جمه ــون رئی ــر کلینت اگ
ــق  ــو تواف ــعی در لغ ــه س ــم ک ــی کن ــر نم فک
ــا اطمینــان  ــران داشــته باشــد. ب هســته ای ای
هــم نمــی توانــم بگویــم کــه دونالــد ترامــپ 
در صــورت پیــروزی در انتخابــات ســعی مــی 
ــد. ممکــن اســت وی  ــو کن ــق را لغ ــد تواف کن
ــران )همانطــور  در مــورد توافــق هســته ای ای
ــن  ــه هــای بی ــق نام ــر تواف ــورد اکث کــه در م
المللــی گفتــه اســت( خواهــان مذاکــره مجــدد 
شــود. در ایــن صــورت کشــورهای گــروه 5+1 

ــد کــرد. ــم او مخالفــت خواهن ــا تصمی ب
از آنجــا کــه ایــران و آمریــکا در برخی مســائل 
ــوده  )از  ــترک ب ــع مش ــه ای دارای مناف منطق
ــادی در  ــای جه ــا نیروه ــت ب ــه مخالف جمل
افغانســتان و عــراق، ســوء ظــن در مــورد 
روســیه و میــل بــه افزایــش تجــارت و تبــادل 
انســان میــان دو کشــور( روابــط میــان هــر دو 
ــه اســت. سیاســت  ــود یافت ــرا  بهب کشــور اخی
ــود  ــت بهب ــور جه ــر دو کش ــی ه ــای داخل ه
ــود.  ــی ش ــوب م ــی محس ــع بزرگ ــط مان رواب
در هــر دو کشــور بهبــود روابــط بســیار ســخت 

ــت. اس

گفتگو با تحلیلگر وزارت خارجه آمریکا:

»ترامپ« فرد خطرناکی است/سیاست خارجی اولویت آمریکایی ها نیست
فاطمه محمدی پور

آمـریـــــکا
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11 ســپتامبر بــرای اغلــب مــردم آمریــکا روزی تلــخ اســت امــا 
ــد ترامــپ« روزی  ــرای »دونال ــخ از ایــن پــس ب ــن تاری شــاید ای

بــرای جشــن گرفتــن باشــد.
خــوش ُیمنــی ایــن روز بــرای ترامــپ از آن رو اســت کــه رقیــب 
سرســخت وی یعنــی »هیــالری کلینتــون« در ســخنرانی خــود 
در ســالگرد 11 ســپتامبر دچــار مشــکل شــده و از حال مــی رود و 
ایــن از حــال رفتــن تائیــدی مــی شــود بــر اظهــارات هفتــه های 
ــودن  ــر بیمــار ب ــر ترامــپ و کمپیــن انتخاباتــی وی مبنــی ب اخی
ــتگی  ــا شایس ــرات ه ــزد دموک ــه نام ــون و اینک ــالری کلینت هی

رهبــری آمریــکا را نــدارد.
ــا  ــی رخ مــی دهــد کــه ت ــرای کلینتــون در حال ایــن وضعیــت ب
حــد زیــادی قبــل از ایــن واقعــه دموکــرات هــا شــانس نخســت 
پیــروزی در انتخابــات ریاســت جمهــوری مــاه نوامبــر بودنــد امــا 
ــون  ــالری کلینت ــاری هی ــدن بیم ــد ش ــود تائی ــا وج ــون و ب اکن
شــاید 11 ســپتامبر آغــازی باشــد بــر ســقوط آزاد دموکــرات هــا.

آیا بیماری کلینتون صحت دارد
ســفر انتخاباتــی هیــالری کلینتــون، نامــزد حــزب دمکــرات در 
ــل  ــه دلی ــا ب ــه کالیفرنی ــکا ب ــوری آمری ــات ریاســت جمه انتخاب
ــی در  ــس از ناخوش ــد و وی پ ــو ش ــه لغ ــت ری ــه عفون ــال ب ابت
مراســم ســالگرد حمــالت 11 ســپتامبر در نیویــورک بــه خاطــر 

ــت. ــرار گرف ــه تحــت معالجــه ق ــت ری عفون
ســفر انتخاباتــی هیــالری کلینتــون، نامــزد حــزب دمکــرات در 
ــل  ــه دلی ــا ب ــه کالیفرنی ــکا ب ــوری آمری ــات ریاســت جمه انتخاب
ــی در  ــس از ناخوش ــد و وی پ ــو ش ــه لغ ــت ری ــه عفون ــال ب ابت
مراســم ســالگرد حمــالت 11 ســپتامبر در نیویــورک بــه خاطــر 

ــت. ــرار گرف ــه تحــت معالجــه ق ــت ری عفون
ــون  ــت کلینت ــت: عفون ــاره گف ــن ب ــارداک« در ای ــزا ب ــر »لی دکت
ــت  ــک تح ــی بیوتی ــا آنت ــد و ب ــخیص داده ش ــه تش روز جمع
درمــان قــرار گرفــت و در مراســم روز یکشــنبه 11 ســپتامبر دچار 

ــد. ــدن ش ــی ب ــم آب ــی و ک گرمازدگ
ــش  ــی بدن ــون کم آب ــون اکن ــن پزشــک کلینت ــه ای ــه گفت ــا ب ام

ــود اســت. ــه بهب ــش رو ب ــع شــده و حال رف
کلینتــون قــرار بــود دیــروز، دوشــنبه 1۲ ســپتامبر، در ادامــه کارزار 
انتخاباتــی و بــا برنامــه ای کــه شــامل ســخنرانی در مــورد اقتصاد 
ــه منظــور پرداخــت هزینه هــای انتخاباتــی  و جمــع آوری پــول ب

بــود، بــرای ســفری دو روزه بــه کالیفرنیــا بــرود.
ــرای  بیمــاری هیــالری کلینتــون موضــوع جدیــدی نیســت و ب
ــتگاه  ــر دس ــت وی ب ــان ریاس ــرا در زم ــن ماج ــار ای ــن ب اولی
دیپلماســی ایــاالت متحــده فــاش شــد و از آن زمــان تــا کنــون 
ــه وی نســبت داده  ــی ب ــر بیمــاری های ــاه هــای اخی ــژه در م بوی
شــده انــد، از جملــه؛ »آفیژیــا: ناتوانــی در فهــم و بیــان کلمــات«، 
»اوتیــزم: وهم گرایــی«، »ســرطان مغــز«، »بیماری هــای 
قلبــی«، »تصلــب چندگانــه بافت هــا«، »چاقــی، دیابــت، و 
فشــار خــون«، »بیمــاری پارکینســون«، »ســندرم پس از ســکته 
مغــزی«، »آلودگــی هســته ای )وی در ســفر بــه ژاپــن در معرض 
تشعشــعات نیــروگاه هســته ای فوکوشــیمای ژاپــن قــرار گرفتــه 
اســت(«، »تشــنج«، »خیره شــدن ناگهانــی«، »ســرطان زبــان«، 

ــاری ادرار« و... ــت مج »عفون
البتــه؛ از مــدت هــا پیــش از ماجــرای 11 ســپتامبر امســال، نامزد 
ــاره بیماری هــای هیــالری  ــکا درب ــات آمری جمهوریخــواه انتخاب
کلینتــون نامــزد دموکــرات انتخابــات و کمبــود انــرژی وی 
ــود کــه  ــن ب ــه اظهــار نظــر مــی پرداخــت. منظــور ترامــپ ای ب
ــس  ــک رئی ــوان ی ــکا به عن ــت آمری ــی مدیری ــون توانای کلینت

ــدارد. ــور را ن جمه
»کاترینــا پیرســون« ســخنگوی کمپیــن انتخاباتــی 
ــا«  ــاری »آفیژی ــون از بیم ــد کلینت ــپ می گوی ترام
یــا دشــواری در بیــان کلمــات رنــج می بــرد. 
حامیــان دیگــر ترامــپ نیــز مــوارد متعــدد دیگــری را 
ــه  ــور خارج ــابق ام ــر س ــای وزی ــوان بیماری ه به عن

مطــرح کرده انــد.
وی مــی افزایــد: کامــاًل واضــح اســت کــه شــخصی 

کــه در حــال حاضــر 6۹ ســال ســن دارد و مــدت زیــادی را صرف 
کارهــای بســیار پرتنــش و اســترس زا کــرده اســت نمی توانــد از 
ســالمتی کامــل برخــوردار باشــد. او از کــم کاری غــده تیروئیــد 
ــح  ــری ترش ــون کمت ــده هورم ــن غ ــن ای ــرد، بنابرای ــج می ب رن
ــم سوخت وســاز روزمــره  ــع از تنظی ــن امــر مان ــد کــه و ای می کن

ــد. ــتگی می انجام ــه خس ــت ب ــه در نهای ــود ک ــدن می ش ب
وی ادامــه مــی دهــد: کلینتــون چهــار ســال پیــش دچــار ســکته 
مغــزی شــد و پــس از آن دچــار غــش و ضعــف شــد و پــس از آن 
ــود. تمــام ایــن بیماری هــا در  ــه پیــدا کــرده ب مدتــی دیــد دوگان
نســخه ای کــه توســط روان پزشــک کلینتــون تجویــز شــده قابل 
ــته  ــتان گذش ــخه در تابس ــن نس ــتند. ای ــری هس ــتناد و پیگی اس

افشــا شــد.
همچنیــن دکتــر »درو پینکســکی«، پزشــک مشــهور تلویزیونــی 
و متخصــص داخلــی کــه نامــه تایید ســالمت دکتــر کلینتــون را 
بــا یکــی از همکارانــش بررســی کــرده، معتقــد اســت داروهــای 
رقیــق کننــده خــون کــه هیــالری مصــرف مــی کنــد، منســوخ 
ــه  ــوع ب ــک ن ــه ی ــالری ب ــه هی ــت ک ــد اس ــد. او معتق ــده ان ش
شــدت نــادر از لختگــی خــون مبتالســت.  نکتــه جالــب ایــن که، 
بعــد از ایــن اظهارنظــر پینکســکی، شــوی پزشــکی او بــه نــام 
»دکتــر درو«، در شــبکه CNN یــک هفتــه بــه تاخیــر افتــاد. 

CNN از حامیــان اصلــی کلینتــون محســوب می شــود.

بهره برداری ترامپ
ــی  ــوز م ــه یورونی ــل ب ــزۀ نوب ــدۀ جای »جــوزف اســتیگلیتز«، برن
ــوع  ــن موض ــرد از ای ــد ک ــالش خواه ــپ ت ــا ترام ــد: »قطع گوی
بیشــترین بهــره را ببــرد امــا آنچــه کــه تحســین برانگیــز اســت 
حضــور فعــال او در کارزار انتخاباتــی آن هــم در ایــن ســن اســت. 
ــته  ــی خس ــر فیزیک ــی از نظ ــک کارزار انتخابات ــردن ی ــش ب پی
کننــده اســت و فکــر مــی کنــم او تــا همینجــا هــم ثابــت کــرده 
اســت کــه از نظــر فیزیکــی قــوی اســت. صادقانــه بگویــم خیلی 

ــد.« ــد دوام بیاورن ــراد نمــی توانن از اف
ــای  ــت ه ــه در تویی ــان ک ــزد جمهوریخواه ــپ، نام ــد ترام دونال
خــود بــه نامــزد دموکــرات هــا لقــب »هیــالری متقلــب« مــی 
دهــد روز دوشــنبه در نطقــی بارهــا تاکیــد کــرده کــه در ســالمت 
ــه زودی  ــت ب ــول داده اس ــکا ق ــردم آمری ــه م ــت و ب ــل اس کام

ــد. وضعیــت ســالمتی خــود را منتشــر کن
هــواداران هیــالری کلینتــون بیمــاری نامــزد دموکــرات هــا را در 
اعتمــاد بــه وی بــی اهمیــت مــی داننــد. تونــی ویلیامــز، یکــی از 
اهالــی نیویــورک مــی گویــد: »فکــر نمــی کنــم اگــر شــما بــه 
ــه شــما  ــوان ب ــه مبتــال باشــید تفاوتــی در اینکــه بت عفونــت ری
اعتمــاد کــرد یــا نــه ایجــاد کنــد. هــر کســی ممکــن اســت بــه 
ایــن بیمــاری مبتــال بشــود. اگــر بــه فعالیــت او نــگاه کنیــم مــی 
فهمیــم کــه هیــالری کلینتــون در ایــن کارزار ســخت کار مــی 

کنــد و خیلــی کــم اســتراحت مــی کنــد.«
اســکای نیــوز، وضعیت روز یکشــنبه کلینتــون را مایه خوشــحالی 
طرفــداران دونالــد ترامــپ دانســته کــه از مــدت هــا پیش شــایعه 

ــود را از رای  ــمی خ ــاعد جس ــت نامس ــون وضعی ــد، کلینت کردن
دهنــدگان مخفــی مــی کنــد.

اســکای نیــوز، وضعیت روز یکشــنبه کلینتــون را مایه خوشــحالی 
طرفــداران دونالــد ترامــپ دانســته کــه از مــدت هــا پیش شــایعه 
ــود را از رای  ــمی خ ــاعد جس ــت نامس ــون وضعی ــد، کلینت کردن

دهنــدگان مخفــی مــی کنــد.
بـر اسـاس گـزارش ایـن شـبکه تلویزیونـی، مهـم نیسـت کـه 
پزشـک معالـج کلینتـون، بیانیـه ای مفصل تـر از پزشـک ترامپ 
دربـاره وضعیـت سـالمتی این نامـزد دموکـرات صادر کنـد، مهم 
نیسـت که از نظـر خرد جمعـی، انتظار صحیح و سـالم بـودن این 
دو نامـزد 6۸ و ۷0 سـاله نامعقـول باشـد، بازهـم مهم نیسـت که 
توضیح روشـنی مانند گرمـا و رطوبت هوا در صبح روز یکشـنبه و 
یا خسـتگی کلینتون از مبارزات بـی وقفه انتخاباتـی در طول یک 
سـال گذشـته، درباره این حادثه وجود داشـته باشـد، هیچکـدام از 
این موارد مهم نیسـت زیرا در عالم سیاسـت، احسـاس و برداشـت 

حـرف اول و آخـر را مـی زند.
 اینکــه ایــن داســتان بــه کجــا ختــم مــی شــود و تاثیــرات آن در 
هفتــه هــای آتــی چیســت، بــه میــزان موفقیــت کلینتــون و تیــم 
ــت احســاس و برداشــت بســتگی دارد. آنهــا تــالش  او در مدیری
خواهنــد کــرد تــا مــردم آمریــکا را متقاعد ســازند کــه حادثــه روز 
یکشــنبه جــدی نبــود و مدرکــی دال بــر وجــود مشــکالتی بزرگ 

تــر وجــود نــدارد.
 البتــه بایــد گفــت کــه ترامــپ و هوادارانــش نهایــت ســعی خــود 

را خواهنــد کــرد تــا مانــع موفقیــت کلینتــون و تیــم او شــوند.

احتمال تعیین جایگزین برای هیالری
هرچنـد کلینتـون در حـال حاضر نامـزد رسـمی دموکـرات  ها در 
انتخابات ریاسـت  جمهوری اسـت و در نظرسـنجی  ها هم شانه به 
شـانه رقیب جمهوریخـواه خـود حرکت می کنـد اما با ایـن وجود 
موضوع بیمـاری موجب شـده تا تردیدهایـی در مورد ادامه مسـیر 

رقابـت هـای انتخابات ریاسـت جمهوری شـکل بگیرد.
ــرای  ــی جانشــین ب ــا بحــث معرف ــر موجــب شــده ت ــن ام همی
هیــالری کلینتــون جهــت ادامــه رقابت هــای ریاســت جمهوری 
آمریــکا مطــرح شــود. بــر همیــن اســاس »جــو بایــدن« معــاون 
ــین  ــب پیش ــاندرز« رقی ــی س ــکا، و »برن ــور آمری ــس جمه رئی
ــرای  ــا ب ــه از آنه ــتند ک ــی هس ــه های ــون، گزین ــالری کلینت هی

ــرده مــی شــود. ــام ب جانشــینی کلینتــون ن
ــرای کلینتــون  ــه نوشــته دیلــی تلگــراف، انتخــاب جانشــین ب ب
ــخصا  ــود وی ش ــه خ ــت ک ــر اس ــکان پذی ــی ام ــا در صورت تنه
ــد.  ــری کن ــاره گی ــت هــای ریاســت جمهــوری کن از ادامــه رقاب
ــاره گیــری کنــد انتخــاب  ــر همیــن اســاس اگــر کلینتــون کن ب
جانشــین وی بــر عهــده کمیتــه ملــی دموکــرات هــا خواهــد بود 
و ایــن کمیته بــا رای گیــری، فــرد جایگزیــن کلینتــون را انتخاب 

ــد. مــی کن
ــر و  ــاه نوامب ــا م ــده ت ــی مان ــدک باق ــت ان ــه فرص ــه ب ــا توج ب
سوءاســتفاده ترامــپ از مشــکل بــه وجــود آمــده در اردوگاه رقیب، 

ــار شــده اســت. ــدی گرفت ــت ب حــزب دموکــرات در وضعی
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