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ایران در جهان

دولت مسـتعفی یمـن در حالـی از تصمیم بـرای شـکایت از ایران 
در شـورای امنیت سـازمان ملل بـه اتهامات واهی سـخن می گوید 
کـه خود متهم بـه حمایت تمام قـد از ارتکاب جنایـت های جنگی 

علیه مـردم بـی دفاع یمن اسـت.
»عبدالملـک المخالفـی« وزیر امـور خارجه دولت مسـتعفی یمن 
اخیـرا در گفتگـو بـا رویترز اعـالم کرده اسـت که ایـن دولت قصد 
دارد علیـه ایـران در شـورای امنیـت سـازمان ملل متحد شـکایت 
کنـد. وی مدعی شـده اسـت: »نمی تـوان ایـن موضـوع را پنهان 
کـرد کـه قاچـاق سـالح از ایـران بـه یمـن همچنـان ادامـه دارد، 
برخـی از این سـالح هـا در مرزهای یمن و عربسـتان یافت شـده 

و سـالح های مشـهور ایرانی هسـتند«.
اظهـارات المخالفی در حالی مطرح می شـود عربسـتان سـعودی 
بـه بهانـه بازگردانـدن »عبد ربه منصـور هادی« رئیـس جمهوری 
مسـتعفی یمن بـه قـدرت، با حمایـت برخـی کشـورهای عربی و 
غربـی تجـاوز گسـترده ای را بـه مناطق مختلـف یمن آغـاز کرده 
اسـت. این حمالت از ششـم فروردین سـال ۹4 تاکنون آغاز شـده 
اسـت و سـعودی هـا در ایـن حمـالت از سـالح هـای مرگبـار و 
ممنوعـه علیـه شـهروندان بیگناه یمـن اسـتفاده کرده اند؛ سـالح 
هایـی همچون بمب خوشـه ای و فسـفری کـه نهادهـای حقوق 

بشـر بارها نسـبت بـه اسـتفاده از آنهـا هشـدار داده اند.
البتـه پر واضح اسـت کـه دولت مسـتعفی و فراری یمـن تنها یک 
بازیچـه در دسـتان رژیـم سـعودی بـوده و از خـود هیـچ اختیاری 
بـرای اتخـاذ تصمیمـات مهـم نـدارد. دولـت مسـتعفی یمـن که 
ریاسـت آن را »عبـد ربـه منصـور هـادی« را بـر عهـده دارد، بـا 
تصمیـم ریـاض بر سـر میـز مذاکـره بـا یمنی ها مـی نشـیند و با 
دسـتور آن نیـز مذاکـرات را ترک می کنـد. بنابراین، بدیهی اسـت 
کـه ایـن دولـت فـراری در زمینـی بـازی کنـد کـه دسـتور آن از 

ریـاض صادر شـده باشـد.
اظهـارات فرافکنانـه المخالفـی علیـه ایـران در حالـی اسـت کـه 
چندی پیش عربسـتان سـعودی با ارائـه نامه ای به شـورای امنیت، 
مدعی شـد کـه ایـران قطعنامـه ۲۲16 درخصوص یمـن را نقض 
کرده اسـت. »عبداهلل بن یحیـی المعلمی« نماینده دائم عربسـتان 
در سـازمان ملـل، ایـن نامـه را بـه رئیس شـورای امنیـت تحویل 
داده اسـت. سـعودیها در ایـن نامـه مدعـی شـده انـد کـه ایـران 

سـالح و مهمـات در اختیـار یمنی هـا قـرار می دهـد.
اینگونـه کـه بـه نظر مـی رسـد عربسـتان سـعودی قصـد دارد به 
بهانه هـای واهـی پرونـده ای را علیه جمهوری اسـالمی ایـران در 
شـورای امنیت سـازمان ملل متحد مطـرح و تهـران را محکوم به 

حمایـت تسـلیحاتی از مبـارزان یمنی کند.
پرواضـح اسـت که سـعودیها به دنبال تسـویه حسـاب سیاسـی با 
جمهوری اسـالمی ایـران هسـتند و خود، بـه خوبی مـی دانند که 
تهـران تاکنـون هیچگونه حمایت تسـلیحاتی از یمنی هـا به عمل 
نیاورده اسـت. شکسـت های متعـدد خاندان سـعودی در منطقه به 
ویـژه در عـراق، سـوریه و یمن موجب شـده تـا مقامات ریـاض از 
هـر فرصتـی برای انتقـام جویـی از ایرانـ  بـه عنـوان اصلی ترین 
مانـع در برابـر سیاسـت های توسـعه طلبانه آنهـاـ  اسـتفاده کنند.

مقامات سـعودی مدت هاسـت کـه به دنبال گسـترش نفـوذ ایران 
در کشـورهای منطقه آشـفته شـده انـد. ایـن رژیم سیاسـت های 
منطقـه ای جمهـوری اسـالمی ایـران را بزرگتریـن مانـع بـرای 
تحقق سیاسـت های تجزیـه طلبانه، جنگ طلبانه و توسـعه طلبانه 
خـود در منطقـه قلمـداد مـی کنـد. درسـت بـه همین دلیل اسـت 
که در مناسـبت های مختلـف بی پروا بـر جمهوری اسـالمی ایران 
می تازنـد و اتهامـات واهـی را کـه مورد قبـول هیچ عقل سـلیمی 

نیسـت، علیـه آن مطرح می سـازند.
از سـوی دیگـر، امـروز دیگـر کمتـر کسـی پیـدا می شـود کـه از 
جنایـت هـای هولناک سـعودیها علیه مـردم بـی دفاع و بـی گناه 
یمـن چیـزی ندیـده و یا نشـنیده باشـد، به همیـن دلیل اسـت که 
بسـیاری از ناظـران و تحلیلگـران سیاسـی از ریاض و تـل آویو به 

عنـوان دو روی یـک سـکه یـاد مـی کننـد و ایـن نـوع نگـرش 
بـه افـکار عمومـی نیز تسـّری پیدا کـرده اسـت.بر همین اسـاس، 
عربسـتان سـعودی قصد دارد با »غوغاسـاالری« و ایجاد هیاهوی 
تبلیغاتـی اندکـی از نگاه های افکار عمومی منطقـه و جهان به خود 
کاسـته و همـه نگاه هـا را معطـوف بـه جمهـوری اسـالمی ایران 

سازد.
در واقـع سـعودیها در صـدد هسـتند تـا جـای متـن و حاشـیه را با 
یکدیگـر عـوض کنند، بدیـن ترتیب کـه با مطـرح کـردن ادعای 
اقدامـات بـی ثبات کننده ایـران در یمن و کشـاندن آن به شـورای 
امنیت و مشـروعیت بخشـیدن به آن، جنایت های خـود در یمن را 
به حاشـیه رانده و بر آنها سـرپوش نهند؛ جنایت هایـی که هرچقدر 
دامنـه آن گسـترده تر می شـود، مقاومـت مردمی یمن  نیـز به تبع 
آن بیشـتر می شـود و رژیـم سـعودی را بیـش از پیـش در باتالق 

فرو مـی بَرد.
عربسـتان سـعودی قصـد دارد بـه ادعاهـای حـدود ۲ سـال اخیـر 
خـود علیـه جمهـوری اسـالمی ایـران مبنـی بـر دخالـت در یمن 
و تسـلیح برخـی گـروه هـا در این کشـور، مشـروعیت ببخشـد تا 
بدیـن طریـق مسـئولیت آنچـه را کـه امـروز در یمـن می گـذرد، 
بـر دوش تهـران بگـذارد. در واقـع سـعودیها بـرای فـرار از زیر بار 
مسـئولیت پاسـخگویی در قبـال جنایت هـای هولناکـی که علیه 
بشـریت در یمـن مرتکـب شـده انـد، در حـال حاضـر بـه دنبـال 
یـک مقّصـر می گردنـد و در ایـن میان، گزینـه ای جز ایـران برای 

عقده گشـایی های خـود پیـدا نکـرده انـد.
محکومیت  در صورت  که  داند  می  خوبی  به  عربستان سعودی 
جمهوری اسالمی ایران در شورای امنیت سازمان ملل تا حدود 
زیادی می تواند از فشارهایی که به دلیل ارتکاب جنایت های جنگی 
در یمن متحمل می شود، رهایی یابد. این در حالی است که سعودیها 
در طول مدتی که ادعای دخالت ایران در امور یمن را مطرح می 
کردند، حتی یک سند نیز برای تنویر افکار عمومی منتشر نکرده 
اند. با این حال، همچنان به طرح ادعاهای واهی و اتهامات بی پایه و 

اساس علیه ایران ادامه می دهند.
در همیـن راسـتا، »محمد بـن نایف« ولیعهد سـعودی در نشسـت 
مجممع عمومی سـازمان ملل با تکرار ادعاهای خصمانه سـعودی 
هـا علیـه ایـران مدعـی شـد کـه تهـران بایـد بـه اصـل حسـن 
همجـواری در منطقه احترام بگـذارد. وی با نادیـده گرفتن حمایت 
عربسـتان از گـروه هـای تروریسـتی در منطقـه و بویژه سـوریه و 
عراق، طی سـخنانی مدعی شـد که کشـورش تالش زیادی برای 

مبـارزه بـا تروریسـم و برقراری صلـح انجام مـی دهد.
از سـوی دیگـر، »عبـد ربـه منصـور هـادی« رئیـس جمهـوری 
مسـتعفی و فـراری یمن نیـز کـه در واقع دست نشـانده سـعودیها 
و نوکـِر بی چـون و چـرای آنهاسـت، در سـخنان خـود در مجمـع 
عمومـی سـازمان ملـل، در کمـال وقاحـت مدعـی شـد: »ایـران 
تمامـی اقدامـات بـرای رسـیدن به یـک راه حـل سیاسـی را ناکام 

می گـذارد و بـرای نابـودی یمـن برنامه ریـزی کـرده اسـت«.
اظهـارات مقامـات سـعودی و مـزدوران و دست نشـاندگان آنهـا 
در مجمـع عمومـی سـازمان ملـل حکایـت از عـزم آنهـا بـرای 
مشـروعیت بخشـیدن به ادعاهایشـان علیه ایـران دارد. سـعودیها 
بسـیار امیدوارنـد تـا با کمـک ایاالت متحـده آمریـکا، ایـران را در 
شـورای امنیـت محکـوم کننـد تـا بدیـن ترتیـب، بـه زعـم خـود 
بخشـی از شکسـت سـنگین تجاوز نظامی به یمن را جبـران کرده 
باشـند. بعیـد هـم نیسـت کـه تشـدید تـالش هـای آنهـا در این 

زمینـه بـا چـراغ سـبز آمریکایی هـا صـورت گرفته باشـد.
آنچـه مشـخص اسـت، ایـن اسـت کـه عربسـتان سـعودی هیچ 
مـدرک و سـندی داّل بـر دخالت ایـران در یمـن در اختیار نـدارد و 
بـه همین دلیـل به خوبـی می دانـد که بـدون »زدوبند سیاسـی« 
و »اعطـای رشـوه« نمی توانـد ایران را در شـورای امنیت سـازمان 
ملل بـه حمایـت تسـلیحاتی از گـروه های یمنـی محکوم سـازد؛ 
بـه ویـژه اینکه روسـیه نیز از جمله کشـورهایی اسـت کـه با توجه 
بـه هم پیمانـی بـا جمهـوری اسـالمی ایـران از یک سـو و مواضع 
اخیـرش در حمایت از »شـورای عالی سیاسـی« یمـن و اختالفات 
بـا ریاض از سـوی دیگـر، در مقابل قطعنامـه احتمالی ضـد ایرانی 

خواهد ایسـتاد.
در هـر صـورت در شـرایط کنونـی، سـیر تحـوالت منطقـه ایـن 
واقعیـت را نشـان می دهد که عربسـتان سـعودی در موضع ضعف 
قـرار دارد؛ در عـراق پیشـروی های گسـترده ارتـش و نیروهـای 
مردمـی در نقـاط مختلـف ایـن کشـور ادامـه دارد و پناهگاه هـای 
تکفیریهـای تحـت الحمایـه ریـاض یکی پـس از دیگـر فتح می 
شـوند و بـه کنتـرل نیروهـای امنیتـی درمی آینـد. در سـوریه نیـز 
همانگونـه که متحـدان غربی سـعودیها اذعان مـی کنند، وضعیت 
بشـار اسـد بسـیار بهتـر از سـالهای قبـل گشـته و قـدرت وی نیز 
افزایـش یافتـه اسـت. در یمن هـم سـعودیها آنچنان عاجـز مانده 
اند که دسـت گدایـی به ایـاالت متحده آمریـکا دراز کـرده و قصد 
خریـد تسـلیحات از این کشـور برای کشـتار مـردم بی گنـاه یمن 

را دارنـد.

غوغاساالری ریاض و مزدوران آن علیه ایران؛ 
جنایتکاران جنگی مدعی شدند

رامین حسین آبادیان
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ایران در جهان

تصویــب قطعنامــه ۲310 شــورای امنیــت ســازمان ملــل بــه 
درخواســت آمریــکا در حالــی صــورت مــی گیــرد کــه موضــع 
ــه  ــدود دو هفت ــد از گذشــت ح ــران بع دســتگاه دیپلماســی ای

هنــوز مشــخص نیســت.
معاهــده جامــع ممنوعیــت آزمایــش هــای هســته ای 
)CTBT( در۲0 شــهریور 13۷5 مصــادف بــا 10 ســپتامبر 
ســال 1۹۹6 بــه عنــوان یــک معاهــده چندجانبــه بــه تصویــب 
مجمــع عمومــی ســازمان ملــل رســید و از ۲4 ســپتامبر همان 
ــت. در  ــرار گرف ــاء ق ــترس اعض ــا در دس ــرای امض ــال ب س
ــوری  ــن کش ــد. اولی ــا کردن ــور آن را امض ــان روز ۷1 کش هم
کــه آن را بــه تصویــب رســاند فیجــی بــود کــه در تاریــخ 10 

ــه تصویــب رســاند. ــن معاهــده را ب ــر 1۹۹6 ای اکتب
ــه  ــو از هرگون ــورهای عض ــده، کش ــن معاه ــاس ای ــر اس ب
ــرل  ــا کنت ــی تحــت قلمــرو ی انفجــار هســته ای در هــر مکان
ــًا  ــده، صرف ــن معاه ــع شــده اند. هــدف از ای ــت عضــو من دول
و  اســت  هســته ای  آزمایش هــای  انجــام  از  جلوگیــری 
ــه  ــن گون ــعه ای ــه توس ــی در زمین ــع و محدودیت ــچ« من »هی
ــده  ــورهایی دارن ــت، کش ــن جه ــه همی ــدارد. ب ــلیحات ن تس
تســلیحات هســته ای کــه در معاهــده NPT مــورد شناســایی 
 CTBT ــده ــبرد معاه ــد پیش ــاً از رون ــد، عموم ــرار گرفته ان ق
ــت  ــز اهمی ــه حائ ــن نکت ــاً ای ــد. مخصوص ــتقبال می کنن اس
ــلیحات،  ــده تس ــورهای دارن ــایر کش ــکا و س ــه آمری ــت ک اس
در طــول ســالیان اخیــر، امــکان توســعه تســلیحات هســته ای 
و همچنیــن نگهــداری آنهــا را، بــدون تکیــه بــر انفجارهــای 
ــر، کشــورهای  ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــق کرده ان آزمایشــی محق
فاقــد تســلیحات، ناچــار بــه انفجارهــای هســته ای آزمایشــی 
ــن  ــده CTBT، ای ــق معاه ــع آن از طری ــا من ــه ب ــتند، ک هس
تضمیــن بــه کشــورهای دارنــده تســلیحات )مصــرح در 
NPT( داده می شــود کــه »الی ابــد« تنهــا کشــورهایی 
ــن  ــت، ای ــن جه ــه همی ــد. ب ــی بمانن ــده باق ــه دارن ــند ک باش
ــر ســالح هــای هســته  ــع تکثی معاهــده مکمــل معاهــده من
ــان را  ــورهای جه ــه کش ــود ک ــناخته می ش ای )N.P.T( ش
ــته  ــای هس ــالح ه ــه س ــا در زمین ــا و نداره ــه داراه ــه طبق ب
ــت  ــز اهمی ــز حائ ــه نی ــن نکت ــد. ای ــی نمای ــیم م ای تقس
بســیار اســت، کــه حتــی تعییــن مصــداق صریــح »آزمایــش 
هســته ای« هــم در ایــن معاهــده روشــن نیســت و در 
ــکا،  ــده آمری ــاالت متح ــور ای ــه کش ــت ک ــتا اس ــن راس همی
ــا  ــر آزمایش هــای هســته ای مختلفــی ب در طــی ســالیان اخی
تعبیــر »تســت ســرد« و زیربحرانــی داشــته اســت، بــدون این 

ــود. ــه ش ــی مواج ــا عکس العمل ــوی CTBT ب ــه از س ک
رژیــم راســتی آزمایی )Verification regime( در ایــن 
معاهــده، اساســاً مبتنــی بــر پایــش همــه کشورهاســت. بــرای 
ایــن منظــور، از طریــق ایجــاد و بکارگیری ســامانه ای موســوم 
 International( »بــه »ســامانه بین المللــی پایــش
Monitoring System( اســت کــه بــا تکیــه بــر 
فناوری هــای مختلــف، لــرزه ای، فروصــدا، هیدروآکوســتیک و 
رادیونوکالیــد و ایجــاد شــبکه ای منحصربه فــرد از حســگرهای 
مربوطــه و پــردازش ایــن داده هــا در »مرکــز بین المللــی 
ــی  ــا« )International Data Centre( تمام داده ه
کشــورهای جهــان )چــه عضــو و چــه غیــر آن( بــه صــورت 
ــن  ــن رو، یکــی از مهمتری شــبانه روزی رصــد می شــوند. از ای
ملزومــات اجــرای ایــن پیمــان اســتقرار ســامانه های نظــارت 

ــدا در  ــگاری فروص ــتگاه های لرزه ن ــه ایس ــی از جمل بین الملل
ــتگاه  و  ــر33۷  ایس ــال حاض ــت. در ح ــو اس ــورهای عض کش
مرکــز جمــع آوری داده هــای اطالعاتــی در ۸۹ کشــور جهــان 
مســتقر هســتند کــه بــه صــورت دقیــق  معیارهــای مدنظــر 
ــق  ــته ای  در مناط ــای هس ــع آزمایش ه ــع جام ــده من معاه
ــن  ــر CTBT  در وی ــه مق ــع آوری و ب ــان را جم ــف جه مختل
ارســال مــی کننــد تــا بــه مــورد تحلیــل و بررســی قــرار گیرد.

کشورهای امضا کننده این پیمان
 Prepatory( ــازی ــیون آماده س ــزارش کمیس ــه گ ــا ب بن
 »CTBT « ایــن معاهــده موســوم بــه )Commission
تــا تاریــخ 31 دســامبر ســال ۲015 میــالدی 1۸3 کشــور ایــن 
ــور  ــا 164 کش ــان آنه ــه از می ــد ک ــاء کرده ان ــده را امض معاه
ایــن معاهــده را بــه تصویــب نهایــی در نظــام حقوقــی داخلــی 
ــا اینکــه  ــان 1۹ کشــور هــم ب ــن می ــانده اند و در ای ــود رس خ
ــب  ــه تصوی ــی آن را ب ــد ول ــا کرده ان ــده را امض ــن معاه ای
نهایــی در نظــام حقــوق داخلــی خــود نرســانده اند امــری کــه 
موجــب مــی شــود تــا آنهــا نســبت بــه اجــرای ایــن معاهــده 
متعهــد نباشــند. همچنیــن در ایــن میــان 13 کشــورهم بطــور 

کلــی از امضــای آن خــودداری کــرده انــد.
ــازمان  ــت س ــورای امنی ــم ش ــو دای ــورهای عض ــان کش درمی
ملــل در حالیکــه روســیه ، انگلســتان، فرانســه ایــن معاهــده 
را امضــا و بــه تصویــب نهایــی در پارلمــان هــای خــود 
ــن  ــه ای ــتند ک ــورهایی هس ــن کش ــکا و چی ــانده اند. آمری رس
ــی در نظــام  ــه تصویــب نهای ــی ب ــرده ول معاهــده را امضــا ک

حقــوق داخلــی خــود نرســانده انــد.
در ســال 1۹۹۹ میــالدی، مجلــس ســنای آمریــکا بــه بهانــه 
ــا تصویــب CTBT مخالفــت  ــه اتفــاق آراء ب هــای امنیتــی ب
کــرد و همیــن بهانــه ای شــد تــا  چیــن نیــز از تصویــب نهایی 

آن خــودداری کنــد.
ــا تصویــب  ــکا ب مخالفــت ســناتورهای جمهــوری خــواه آمری
CTBT در حالــی صــورت مــی گیــرد کــه »بــاراک اوبامــا« 
ــه  ــکا از همــان نخســتین روزهــای تکی رئیــس جمهــور آمری
ــالش  ــعار ت ــکا ش ــوری آمری ــت جمه ــند ریاس ــر مس زدن ب
ــر  ــته ای را س ــالح هس ــاری از س ــی ع ــاد جهان ــرای ایج ب

ــام  ــح، ن ــل صل ــر طب ــدن ب ــا کوبی ــا ب ــرد ت ــالش ک داد و ت
خــود را بــه عنــوان رئیــس جمهــوری ثبــت کنــد کــه بــدون 
جنــگ و خونریــزی قــادر بــه بــاز کــردن گــره هــای کــوری 
اســت کــه دســت تاریــخ بــه رابطــه واشــنگتن بــا ســایر دولت 

ــت. ــا زده اس ه
ــا تصویــب  در پــی مخالفــت هــای ســناتورهایی آمریکایــی ب
ــرای  ــر تــالش اوبامــا ب ایــن معاهــده زمزمــه هایــی مبنــی ب
ــل و  ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــه ش ــئله ب ــن مس ــردن ای ب
تصویــب آن در ایــن نهــاد بیــن المللی شــنیده شــد . »ارنســت 
ــا حضــور در جلســه اســتماع  مونیــز« وزیــر انــرژی آمریــکا ب
کنگــره، خطــاب بــه ســناتورهای ایــن کشــور از تصمیــم اوباما 
ــن مســئله  ــون ای ــل پیرام ــب حمایــت ســازمان مل ــرای جل ب
ــژه آنکــه ســپتامبر امســال )۲016( مصــادف  ــه وی خبــر داد ب
ــع  ــع جام ــده من ــای معاه ــالگرد امض ــتمین س ــا بیس ــود ب ب
ــال  ــه در س ــان »CTBT« ک ــا هم ــته ای ی ــش هس آزمای
1۹۹6 میــالدی از ســوی »بیــل کلینتــون« رئیــس جمهــوری 
ــه تصویــب مجلــس  وقــت آمریــکا امضــا شــد، امــا هرگــز ب

ســنای ایــن کشــور نرســید.

تصویب قطعنامه 2310 و اهداف اوباما
ــا در روز ۲3 ســپتامبر  ــت اوبام ــه ۲310  مــد نظــر دول قطعنام
ــه تصویــب شــورای امنیــت رســید قطعنامــه ای کــه در آن  ب
»عــرف بیــن الملــل« بــه عنــوان مــالک ارزیابی کشــورهای 
عضــو معاهــده معرفــی شــدهه اســت. نــکات مهمــی هــم در 
ــرار  ــن ق ــه ای ــا ب ــی از آنه ــه برخ ــود دارد ک ــه وج ــن زمین ای
ــوم  ــاً معل ــف داده. ثانی ــر رأی مخال ــط مص ــتند: اواًل فق هس
ــورد ایــن معاهــده چــه  ــا در م نیســت دســتگاه دیپلماســی م
ــو« مدیــر  ــاً آقــای »الســینا زرب ــا دارد ثالث موضعــی داشــته ی
اجرایــی کمیســیون آمــاده ســازی معاهــده در ســخنانی 
ــراد کــرد،   ــه پــس از تصویــب ایــن قطعنامــه ای کــه بالفاصل
اشــاره بــه اهمیــت توافــق هســته ای ایــران )برجــام( کــرده و 
ــی  ــرایط کنون ــالح در ش ــع س ــای خل ــه فض ــر داده ک تذک
ــر از آن اســت. رابعــاً در ایــن قطعنامــه آمــده اســت کــه  متأث
تمامــی کشــورهای میزبــان ایســتگاه های شــبکه  بین المللــی 
ــن  ــدن ای ــراء ش ــدم الزم االج ــرایط ع ــی در ش ــش، حت پای

موضع نامشخص دستگاه دیپلماسی ایران؛

تبعات امنیتیCTBT برای کشور/تصویب قطعنامه ۲۳۱۰ شورای امنیت در سکوت
پیمان یزدانی
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ایران در جهان

ــا  ــال داده ه ــتگاه ها و ارس ــن ایس ــب ای ــتی نص ــده بایس معاه
ــن در  ــد و ای ــدی بگیرن ــا را ج ــی داده ه ــز بین الملل ــه مرک ب
حالــی اســت کــه ایــران بــا عنایــت بــه الزم االجــرا نبــودن این 
ــد  ــش در رون ــبکه پای ــرد ش ــه کارک ــکاالتی ک ــده، و اش معاه
فعالیت هــای معمــول کشــور ایجــاد می کنــد و همچنیــن بــه 
ــد  ایــن اســتناد کــه میــزان سودبخشــی ایــن معاهــده در رون
»خلــع ســالح« و نــه فقــط تکیــه بــر »منــع گســترش«، از 

ایجــاد ایســتگاه های مربوطــه اســتنکاف ورزیــده اســت.
فـارغ از اینکـه کشـمکش جمهوریخواهـان و دموکـرات ها در 
ایـن خصـوص می تواند یـک بازی داخلـی بـرای کالهبرداری 
از جامعـه جهانی باشـد، می توان اهـداف زیر را بـرای این اقدام 
احتمالـی بـاراک اوبامـا در چنـد مـاه باقـی مانـده تـا انتخابات 

ریاسـت جمهوری این کشـور متصـور بود.
ــر مســند  ــه زدن ب ــان نخســتین روزهــای تکی ــا از هم *اوبام
ریاســت جمهــوری آمریــکا شــعار تــالش بــرای ایجــاد جهانی 
عــاری از ســالح هســته ای را ســر داد. لــذا هــر گونــه 
ــاه  ــد م ــه چن ــی ک ــوص در حال ــن خص ــت آوردی در ای دس
بــه انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریــکا باقــی نمانــده اســت 
مــی توانــد بــه نفــع حــزب وی و کاندیــدای دموکــرات مــورد 

حمایــت وی یعنــی هیــالری کلینتــون منجــر شــود.
*همزمانـی انتخابـات کنگـره آمریـکا بـا انتخابـات ریاسـت 
جمهـوری ایـن کشـور همچنیـن مـی توانـد موجبـات تقویت 
موضـع دموکراتها درایـن انتخابات را نیز فراهـم کند و تغییراتی 

درترکیـب کنگـره بـه نفـع حـزب دموکـرات ایجـاد کند.
*احتمــاال بعــد از بــه تصویــب رســاندن ایــن طــرح در شــورای 
ــد از  ــی مــی توان ــازی داخل ــا یــک ب ــکا ب امنیــت نظــام آمری
حفــظ حــق انحصــاری تســلیحات اتمــی ایــن کشــور اطمینان 

حاصــل کنــد.
ــوان  ــه عن ــل« ب ــن المل ــرف بی ــا گنجاندن»ع ــن ب *همچنی
مــالک ارزیابــی عملکــرد کشــورهای عضــو CTBT راه برای 
ــده  ــا پرون ــش ب ــور و متحدان ــن کش ــای سیاســی ای برخورده

ــود. ــاز خواهــد ب هــای مطروحــه دیگــر کشــورهای عضــو ب

ــده  ــران و معاه ــامی ای ــوری اس ــت جمه وضعی
CTBT

ــورها  ــاء کش ــرض امض ــال 1۹۹6، در مع ــده در س ــن معاه ای
ــاء و  ــده، امض ــن معاه ــدن ای ــذ ش ــرط ناف ــت. ش ــرار گرف ق
ــوان هســته  ــی آن توســط44 کشــور دارای ت تصویــب پارلمان
ای مــی باشــد در حالیکــه از ســال 1۹۹6 تــا کنــون تنهــا 33 
کشــور آن را امضــاء کــرده انــد، دســتگاه دیپلماســی ایــران در 
همــان زمــان، شــتابان اقــدام بــه امضــای ایــن معاهــده نمــود.

پــس از آنکــه امضــای مقدماتــی ایــن معاهــده بــدون مصوبــه 
مجلــس از ســوی ایــران انجــام شــد، برخــی از ایــن سیســتم 
ــگاری در دهکــده چــاران کــرج نصــب گردیــد  ــرزه ن هــای ل
و انتقــال اطالعــات بــه ویــن انجــام گرفــت. ظاهــراً شــورای 
ــزات را  ــن تجهی ــب ای ــی در آن دوران، نص ــت مل ــی امنی عال
مغایــر بــا منافــع کشــور تشــخیص نــداده و انتقــال اطالعــات 
بــه ویــن بــا هماهنگــی نهادهــای عالیــه تصمیــم گیــری در 

جریان اســت.

ــط  ــب آن توس ــات تصوی ــده و تبع ــت معاه ماهی
ــران ــده وای ــا کنن ــورهای امض کش

شــکل معاهــده مزبــور چنــدان مطــول و گســترده نیســت. امــا 
محتــوای آن بســیار ســنگین اســت بطوریکــه تیــم بازرســی 
دارای مصونیــت فــوق العــاده بــوده و چنانچــه در کشــور 
میزبــان مرتکــب هرگونــه تخلــف وجــرم از قبیــل جاسوســی 
ــور  ــد، کش ــود گردن ــای خ ــت ه ــتفاده از مصونی ــوء اس و س
ــا  ــی از آنه ــرای بازجوی ــی ب ــه صالحیت ــچ گون ــده هی پذیرن
ــدارد و در واقــع تیــم بازرســی از صالحیــت قضایــی کشــور  ن

پذیرنــده خــارج اســت.
ــر کل  ــه دبی ــب را ب ــد مرات ــی توان ــا م ــان تنه ــور میزب کش
ســازمان گــزارش نمایــد و ســازمان صالحیــت بررســی 

ــل  ــازرس )از قبی ــرم ب ــه ج ــی ک ــوع را دارد. در صورت موض
ــر کل  ــردد، دبی ــتفاده و ...( محــرز گ ــوء اس ــل، س ــاوز، قت تج
ســازمان فقــط مــی توانــد عــدم تکــرار مســئله را بــه بــازرس 
هشــدار دهــد. در نتیجــه از کشــور میزبــان ســلب صالحیــت 
ــی  ــده، بازرســان حت ــه موجــب معاه ــی شــده اســت. ب قضای
ــث  ــود، از حی ــور خ ــه کش ــت ب ــس از بازگش ــا پ ــال ه س

ــد. ــت دارن ــود، مصونی ــی خ ــای بازرس ــت ه ماموری
همچنیـن تیـم بازرسـی در انجام ماموریـت های بازرسـی خود 
بـرای دسترسـی بـه هـر نقطـه کشـور محـل ماموریـت، حتی 
کاخ ریاسـت جمهـوری از آزادی کامـل برخوردارند. بازرسـان با 
اسـتفاده از اصـل دخالـت نامحـدود کـه در معاهـده پیش بینی 

گردیـده، از آزادی تـام و مطلـق برخوردارنـد.
بــر اســاس مفــاد معاهــده، تیــم بازرســی بایــد ماموریتــش را با 
حداقــل شــیوه دخالــت آمیــز ممکــن از ســوی دولــت پذیرنــده 
ــود،  ــده ش ــه الزم دی ــی ک ــپس در صورت ــد و س ــاز نمای آغ
ــز  ــت آمی ــیوه دخال ــه ش ــات الزم ب ــع آوری اطالع ــرای جم ب

ــد. ــد ورزی ــادرت خواه ــتری مب بیش
همچنیــن تصویــب چنین معاهــده ای توســط ایــران درحالیکه 
بزرگتریــن رقیــب منطقــه ایــش یعنــی عربســتان حتــی آن را 
امضــا نکــرده  و بزرگتریــن دشــمن اش یعنــی رژیــم اســرائیل 
آن را بــه تصویــب نرســانده اســت مــی توانــد منافــع ملــی و 

امنیــت ملــی کشــور را بــا تهدیــدات جــدی مواجــه کند.
همچنیــن گنجانــده شــدن »عــرف بیــن الملــل« بــه عنــوان 
ــی  ــو CTBT  م ــورهای عض ــرد کش ــی عملک ــالک ارزیاب م
ــش  ــکا و متحدان ــی آمری ــای سیاس ــرای برخورده ــد راه ب توان
ــاز  ــو ب ــورهای عض ــر کش ــه دیگ ــای مطروح ــده ه ــا پرون ب
ــران و  ــط ای ــده توس ــن معاه ــب ای ــورت تصوی ــد. در ص کن
ــا و  ــت ه ــرای دخال ــه ب ــه آن زمین ــران ب پیوســتن رســمی ای
بهانــه جویــی هــای سیاســی بیشــتر آمریــکا و متحدانــش بــه 
ــر  ــران هموارت ــژه در خصــوص فعالیــت هــای موشــکی ای وی

ــد خواهد ش

ــران در  ــگاه ای ــه جای ــاره ب ــا اش ــی ب ــریه آمریکای ــک نش ی
منطقــه بــه واشــنگتن پیشــنهاد کــرد تــا درخصــوص بحــران 
ــود. ــره ش ــران وارد مذاک ــا ته ــتقیم ب ــه صــورت مس ــوریه ب س
»فاریــن پالیســی« در مطلبــی از مقامــات آمریکائــی خواســت 
تــا دربــاره بحــران ســوریه بــه صــورت مســتقیم بــا ایــران بــه 

ــردازد. مذاکــره بپ
ــکار  ــای آش ــت ه ــه حمای ــاره ب ــدون اش ــی« ب ــن پالیس »فاری
ــح  ــه فت ــژه »جبه ــه وی ــوریه ب ــا در س ــکا از تروریســت ه آمری
الشــام« در ایــن مطلــب نوشــت: هــرگاه روزنــه امیــدی بــرای 
حــل بحــران ســوریه بــه و جــود مــی آیــد، فــوراً بــا خاموشــی 
مواجــه مــی شــود بــه نحــوی کــه از بیــن رفتــن توافــق آتــش 
بــس در ســوریه و حملــه بــه کاروان امدادرســانی ســازمان ملــل 
ــه هــای برجســته آن برشــمرد. ــوان از نمون ــی ت ــب را م در حل
نشــریه آمریکایــی »فاریــن پالیســی« در ادامــه مطلــب 
تحلیلــی خــود بــا اشــاره بــه حضــور مستشــاران نظامــی ایــران 
در ســوریه افــزود: ایــن در حالــی اســت کــه ایــران دارای 
نقــش برجســته تــری در ســوریه در مقایســه بــا روســیه 

ــت. اس
ــکا  ــرد: آمری ــد ک ــب تأکی ــن مطل ــه ای ــور در ادام ــریه مذک نش
ــا  ــا درک جایــگاه ایــران در منطقــه بــه جــای روســیه ب بایــد ب

ایــن کشــور وارد مذاکــره شــود.

ــالف  ــه ائت ــته ب ــای وابس ــده ه ــه جنگن ــت ک ــن در حالیس ای
ــا  ــکا ب ــرکردگی آمری ــه س ــش ب ــا داع ــارزه ب ــه مب ــوم ب موس
ــوریه در  ــش س ــع ارت ــه مواض ــته ب ــه گذش ــد هفت ــه چن حمل

دیرالــزور، عــالوه بــر تلفــات گســترده نظامیــان ســوری موجب 
تســلط تروریســت هــا بــه منطقــه مذکــور شــده و آتــش بــس 

ــن بســت کشــاندند. ــه ب ــا روســیه را ب توافقــی ب

فارین پالیسی:

آمریکا در مسأله سوریه مستقیماً با ایران مذاکره کند
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بــی  زمینــه  در  هاپتــون«  »نیــکالس 
ــه  ــران نســبت ب اعتمــادی تاریخــی ملــت ای
ــم در  ــی ده ــح م ــت: ترجی ــتان، گف انگلس
پاســخ بــه ایــن ســوال بــه آینــده نظر داشــته 

ــته! ــه گذش ــا ب ــم ت باش
ــتان در  ــفیر انگلس ــون« س ــکالس هاپت »نی
ــه  ــا مجموع ــه ب ــه ای ک ــران در مصاحب ای
مهــر و تهــران تایمــز داشــت از بــه رســمیت 
شــناختن حــق ایــران بــرای پیگیــری 
ــی  ــع مل ــا مناف ــق ب ــی مطاب ــت خارج سیاس
ــرش از ســوی  ــورد پذی ــای م ــود و معیاره خ

جامعــه جهانــی خبــر داد.
بــه گفتــه هاپتــون، هــر کشــوری ایــن حــق 
ــود را  ــا سیاســت خارجــی خــاص خ را دارد ت
ــردن  ــرآورده ک ــت ب ــد و از آن در جه برگزین
ــن  ــد. در عی ــتفاده کن ــود اس ــی خ ــع مل مناف
حــال، هــر کشــوری بایــد تابــع قوانیــن بیــن 
المللــی باشــد کــه در قطعنامــه های شــورای 
ــدد  ــی متع ــن الملل ــورهای بی ــت و منش امنی
بــا هــدف نظــارت و کنتــرل رفتــار دولــت هــا 
ارائــه شــده اســت و البتــه ایــران نیــز در ایــن 
زمینــه بــه ماننــد هــر کشــور دیگــری اســت 
ــی و  ــت خارج ــورداری از سیاس ــق برخ و ح
ــز  ــالمت آمی ــای مس ــری آن را از راه ه پیگ
ــا  دارد. انگلســتان همــواره آمــاده همــکاری ب
شــرکای خــود در تــالش بــرای دســتیابی بــه 
ــع  ــز در جهــت رف ــح آمی ــای صل راه حــل ه
ــن  ــا متحدی ــل ب ــری هاســت و در تعام درگی
خــود و همچنیــن دیگــر کشــورها حضــوری 
فعــال در ســطح منطقــه خاورمیانــه دارد 
ــکالت و  ــل مش ــرای ح ــی ب ــه راه ــا بلک ت

ــد. درگیــری هــا بیاب
وی ادامـه داد: ایـران در گذشـته و حـال بـه 
عنـوان قدرتـی منطقـه ای در خاورمیانه نقش 
آفرینـی کـرده اسـت و کشـوری مهـم تلقـی 
می شـود و تـا جایی که امکان داشـته باشـد، 
انگلسـتان مایـل بـه تعامـل بـا ایـران بـرای 
بحـث پیرامـون مسـائل و تالش بـرای یافتن 
راهی به سـمت پیشـرفت اسـت. البتـه، ما در 
همه مـوارد بـا یکدیگـر اتفـاق نظـر نداریم و 
مـی دانـم کـه در حـال حاضـر دیـدگاه هـای 
مختلفـی درباره برخی مسـائل به ویژه سـوریه 

داریـم.
ــود  ــارات خ ــه اظه ــتان در ادام ــفیر انگلس س
بــا تاکیــد بــر لــزوم تعامــل دیپلماتیــک بــرای 
ــن راه  ــت یافت ــا در جه ــالش ه ــع ت تجمی
حلــی مســالمت آمیــز گفــت: مــا بــه رونــدی 
سیاســی بــرای فائــق آمــدن بــر ایــن وضعیت 
ــده  ــه آین ــوح ب ــه وض ــران ب ــم. ای ــاز داری نی

ســوریه عالقمنــد اســت. البتــه مــا لزومــا بــا 
راهــی کــه ایــران از طریــق آن منافع خــود را 
در ســوریه دنبــال مــی کنــد، موافــق نیســتیم 
و بــه گفتگــو بــا ایــران در ایــن زمینــه ادامــه 

مــی دهیــم.
ــته ای  ــع هس ــق جام ــاره تواف ــن درب همچنی
ایــران )برجــام( و دســتاوردهای آن، هاپتــون 
ــان  ــه می ــام رابط ــه برج ــت ک ــار داش اظه
ایــران و باقــی کشــورهای جهــان را وارد 

مرحلــه جدیــدی کــرده اســت.
وی در ایــن بــاره افــزود: مســئولیتی متقابــل 
بــر عهــده دولــت و مســئولین ایــران و 
ــرای  ــی ب ــن الملل ــه بی ــال جامع ــن ح در عی

اجــرای برجــام اســت.
ــا اشــاره بــه جنبــه هــای  ســفیر انگلســتان ب
اقتصــادی توافــق هســته ای، تاکیــد کــرد که 
بخشــی از برجــام در جهــت تســهیل توانایــی 
ــه تجــارت  ــی ب ــران و شــرکت هــای ایران ای
ــه  ــه گون ــی ب ــطح جهان ــتد در س و داد و س
ای کــه در زمــان برقــراری رژیــم تحریــم هــا 

مقــدور نبــود؛ اختصــاص داده شــده اســت.
حاضــر،  حــال  در  داد:  ادامــه  هاپتــون 
مراحــل اجــرای برجــام رو به پیشــرفت اســت 
ــق آن،  ــان تحق ــاه از زم ــت ۹ م ــا گذش و ب
ــاد  ــی در اقتص ــت بخش ــای رضای ــانه ه نش
ــی  ــن م ــت. م ــور اس ــال ظه ــران در ح ای
دانــم کــه دولــت شــما در ســال جــاری 
ــرخ  ــال ن ــه دنب ــد ب ــالهای بع ــن س و همچنی
متناســبی از رشــد اقتصــادی اســت و شــرکت 
ــری  ــه واف ــی عالق ــی و اروپای ــای انگلیس ه
ــی در  ــد و حت ــران دارن ــا ای ــتد ب ــه داد وس ب
همیــن ســفارتخانه نیــز مــا میزبــان دســتکم 
ــه  ــم ک ــوده ای ــی ب ــرکت بریتانیای ــا ش صده
ــران هســتند. ــا ای ــای امــکان تجــارت ب جوی
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر یکــی از 
مســائلی کــه اغلــب از ســوی دولــت لنــدن و 
حتــی شــخص مــن مطــرح مــی شــود، عــدم 
خدمــات رســانی مالــی از جملــه بانکــی برای 
ــادی  ــای تجاری-اقتص ــتیبانی از قرارداده پش
اســت. مــن بــه ایــن مســئله واقــف هســتم 
ــورد  ــژه در م ــه وی ــئله ب ــن مس ــل ای ــه ح ک
ــا در  ــه تنه ــت و ن ــر اس ــان ب ــا زم ــک ه بان
ــر  ــی در دیگ ــور کل ــه ط ــه ب ــتان بلک انگلس
کشــورهای اروپایــی نیــز، بانــک هــای بزرگ 
ــاط  ــی محت ــران خیل ــا ای ــل ب ــاره تعام درب
ــن  ــه ای ــم ک ــی دان ــن م ــه م ــتند. اگرچ هس
ــا  ــت، ام ــده اس ــدی آزار دهن ــا ح ــرایط ت ش
ــک  ــن بان ــه ای ــیم چراک ــد متعجــب باش نبای
هــا از بابــت تحریــم هــا خیلــی نگــران بــوده 

ــن  ــه ای ــان دارم ک ــاال اطمین ــا ح ــد... ام ان
حــس احتیــاط بــه مــرور زمــان برطــرف مــی 
ــاده  ــاهد آم ــون ش ــم اکن ــی از ه ــود و حت ش
ــه  ــی ب ــای اروپای ــک ه ــی از بان ــدن برخ ش
ــی قراردادهــای تجــاری  تامیــن خدمــات مال

ــران هســتیم. ای
ســفیر انگلیــس گفــت: فکــر مــی کنــم کــه 
ــه ایــن  ــد کار و جهــت حرکــت ب اصــوال رون
ــب  ــان ضری ــرور زم ــه م ــت و ب ــورت اس ص
ــتان و  ــد. انگلس ــی یاب ــش م ــان افزای اطمین
ــل  ــه تعام ــی در زمین ــت فعل ــژه دول ــه وی ب
ــا همــکاران ایرانــی و همچنیــن همــکاری  ب
نزدیــک بــا بانــک هــای لنــدن- البتــه 
بانــک هــای اروپایــی هــم در لنــدن مســتقر 
هســتند-  بســیار کوشــا بــوده اســت و ســعی 
ــن  ــی بی ــتم مال ــازی در سیس ــه اعتمادس ب
ــتم  ــب، سیس ــن ترتی ــه ای ــا ب ــی دارد ت الملل
بانکــی قــادر بــه پشــتیبانی از توافقــات انجــام 
ــت  ــی و دول ــای ایران ــرکت ه ــا ش ــه ب گرفت
ــای  ــه مزای ــان دارم ک ــد.... اطمین ــران باش ای
ــل  ــران قاب ــل ای ــج در داخ ــه تدری ــام ب برج

درک و رویــت خواهــد بــود.
ــالش  ــر ت ــد ب ــا تاکی ــن ب ــون همچنی هاپت
هــای خــود در مقــام ســفیر انگلســتان مبنــی 
ــار  ــان تج ــاری می ــط تج ــهیل رواب ــر تس ب
ــا  ــا صده ــا ب ــت: م ــی، گف ــی و انگلیس ایران
ــه  ــد ب ــه عالقمن ــی ک ــار بریتانیای ــن از تج ت
همــکاری بــا شــرکت هــای ایرانــی هســتند، 
ــدای کار  ــال در ابت ــم. فع ــته ای ــاس داش تم

در  کوچکــی  تیــم  مــن  امــا  هســتیم. 
داخــل ســفارت دارم کــه بــه مســائل 
مربــوط بــه ســرمایه گــذاری و امــور تجــاری 
رســیدگی مــی کننــد و همه وقتشــان بــه این 
ــز  ــن نی ــود م ــد. خ ــی یاب ــاص م کار اختص
ــات  ــود را صــرف مالق ــات خ بســیاری از اوق
ــی و  ــابقه انگلیس ــا س ــی و ب ــار قدیم ــا تج ب
البتــه تجــار ایرانــی مــی کنــم تــا بــا ایشــان 
ــن راه هــای پیشــرفت بحــث و  ــاره یافت در ب

ــم.   ــادل نظــر کن تب
ــن  ــه ای ــتم ک ــبین هس ــه داد: خوش وی ادام
ــی  ــه افزایــش فرصــت هــا و توافقات ــدام ب اق
در جهــت تامیــن منافــع مــردم ایــران و 
ــد و  ــد ش ــر خواه ــتان منج ــن انگلس همچنی
دولــت لنــدن چــه از طریــق ســفارتخانه 
متبــوع خــود در ایــران و چــه از طریــق 
نمایندگــی هــای دیپلماتیــک خــود در لنــدن 
بــه ویــژه نهــاد جدیــدی تحــت عنــوان 
ــر  دپارتمــان تجــارت بیــن المللــی، عــالوه ب
ــر خارجــی و  ــا دفات ــداوم همــکاری خــود ب ت
وزارت خزانــه داری، همچنــان از صاحبــان 
ــن  ــه بی ــاد رابط ــان ایج ــه خواه ــاغل ک مش
دو کشــور و توســعه روابــط تجــاری هســتند، 
حمایــت مــی کنــد. همانطــور کــه گفتــم بــه 
مــرور زمــان، ایــن رونــد بــرای همــه ســودآور 

ــود. ــد ب خواه
سـفیر انگلسـتان در ادامـه به پیشـرفت هایی 
در رابطـه تجـاری لندن-تهـران اشـاره کرد و 
گفـت: فکر می کنـم کـه در ایجاد هـر رابطه 

گفتگوی اختصاصی با سفیر انگلستان:

در مورد پیشینه رابطه با ایران 
ترجیح می دهم به گذشته فکر نکنم!

مریم خرمائی-مهدی سپهوند
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نزدیکـی خـواه بیـن دولت ها باشـد یـا مردم، 
همـواره فـراز و نشـیب هایـی وجـود دارد. بـه 
لحـاظ تاریخـی، انگلسـتان و ایـران در قـرن 
هـای اخیـر رابطـه خیلـی نزدیکی بـا یکدیگر 
داشـته انـد و مـا در طـول سـالها در برخـی 
زمینـه ها تمـاس هـا و همکاری هـای زیادی 

بـا یکدیگر داشـته ایم.
ــی  ــادی تاریخ ــی اعتم ــه ب ــون در زمین هاپت
ــه انگلســتان، گفــت:  ــران نســبت ب ــت ای مل
ترجیــح مــی دهــم در پاســخ بــه ایــن ســوال 
بــه آینــده نظــر داشــته باشــم تــا بــه گذشــته. 
ــاور دارم کــه مــردم  مــن بــه ایــن واقعیــت ب
ــی  ــه خوب ــر را ب ــتان همدیگ ــران و انگلس ای
مــی شناســند و قابلیــت هــای یکدیگــر را می 
ســتایند و فکــر مــی کنــم کــه هــر دوی مــا 
ــای  ــت ه ــا( مل ــی ه ــا و ایران ــی ه )بریتانیای
بزرگــی هســتیم و ایــن مبنای درســتی اســت 
کــه بــه مــا اجــازه برقــراری یــک همــکاری 
دو جانبــه قویتــر بیــن دو کشــور را مــی 
دهــد. ایــن همــان مــوردی اســت کــه ایــن 
ســفارتخانه و تیمــی کــه در آن مشــغول 
ــد.  ــام آن دارن ــه انج ــعی ب ــت، س ــه کار اس ب
ــک  ــام ی ــن در مق ــای م ــت ه یکــی از اولوی
ســفیر، تــالش بــرای اعتمادســازی بیشــتر بــا 
هــدف افزایــش همــکاری هاســت و یکــی از 
ــل  ــرای نی ــم ب ــی توانی ــا م ــه م ــی ک راه های
ــت  ــم، تقوی ــان کنی ــود امتح ــن مقص ــه ای ب
همــکاری اقتصــادی و افزایــش روابــط 

تجــاری بیــن کشــورهایمان اســت.
ســفیر انگلســتان در پاســخ بــه ســوالی 
مبنــی بــر تالشــهای رســانه هــای انگلیســی 
ــران،  ــی در ای ــه سیاس ــوه دادن تفرق ــه جل ب
اظهــار داشــت: دولــت بریتانیــا لزومــا بــا هــر 
ــه  ــور ب ــن کش ــای ای ــانه ه ــه رس ــزی ک چی
ــد، موافــق نیســت و اختــالف  آن مــی پردازن
ــت  ــادی وجــود دارد. دول نظرهــای بســیار زی
لنــدن و ایــن ســفارتخانه در دوره جدیــدی از 
ــای  ــن راه ه ــر روی یافت ــران، ب ــا ای رابطــه ب
ســازنده ای از تعامــل در بــاب مســائل 
مرتبــط بــا مــردم بریتانیــا تمرکــز مــی کننــد.
دولــت  کــه  گفــت  ادامــه  در  هاپتــون 
انگلســتان انجــام اقداماتــی را در زمینــه 
بهبــود روابــط دوجانبــه بــا ایــران نــه تنهــا در 
ــطح  ــه در س ــی بلک ــاری و دولت ــطوح تج س
عمومــی )مردمــی( نیــز در نظــر دارد.

وی در ایـن بـاره گفت: دولت انگلسـتان از هر 
امکانـی بـرای کمـک جهـت ارائه تسـهیالت 
بانکـی بـه ایـران در جریـان اجـرای برجـام 
اسـتفاده مـی کنـد تـا رونـد تجـاری بیـن دو 
کشـور آسـانتر شـود. در عیـن حـال تـالش 
مـا در جهـت برقـراری رابطـه بیـن ملـت هـا 
اسـت. بـرای مثـال، مرکـز تقاضـای روادید و 
مهاجـرت بریتانیـا از مـاه میـالدی فوریـه بـه 
ایـن سـو کار ارائـه خدمـات را از سـر گرفتـه 
اسـت. همچنیـن بـا خطـوط هوایـی بریتانیـا 
نیز کـه خدمـات پـرواز مسـتقیم لندن-تهران 
را  شـش بـار در طـول هفتـه ارائـه مـی دهد، 
همکاری داشـته ایم. ایـن اقدام بسـیار مثبتی 

اسـت چراکـه موجـب افزایـش تمـاس مـردم 
ایـران و انگلسـتان شـده و روابط دو کشـور را 

تقویـت مـی کند.
 ســفیر انگلســتان در خصــوص تــالش 
ــن  ــفر بی ــهیل س ــرای تس ــولی ب ــای کنس ه
حــال  در  گفــت:  ایــران،  و  انگلســتان 
ــر  ــدودی در ه ــانی مح ــات رس ــر خدم حاض
ــی  ــی و ایران ــاع انگلیس ــرای اتب ــور ب دو کش
وجــود دارد. ایــن نخســتین قــدم  و در 
واقــع بخشــی از همــان اعتمادســازی، ایجــاد 
رابطــه، تمــاس ملتهــا و تعامــل تجاری اســت 
کــه پیشــتر دربــاره آن صحبــت کردیم. شــما 
خواســتار ســفر هســتید و مــا هم خوشــحالیم 
کــه خدمــات ارائــه ویــزا را در تهــران از ســر 
گرفتــه ایــم. مــا همچنیــن خواســتار توســعه 
ــت  ــران جه ــزا در ته ــش وی ــات بخ ی خدم
ــتان  ــه انگلس ــفر ب ــه س ــان ب ــویق ایرانی تش
هســتیم. امیــدوارم کــه بــه مــرور زمــان، روند 
ــش  ــور افزای ــن دو کش ــی بی ــافرت قانون مس
ــرور  ــه م ــاز هــم ب ــه ب ــر، البت ــن ام ــد و ای یاب
زمــان، مســتلزم افزایــش خدمــات رســانی در 

ســرویس ارائــه ویــزا اســت.
هاپتــون، در اظهــار عقیــده خــود دربــاره 
»ایندپندنــت«  روزنامــه  اخیــر  گــزارش 
ــن  ــه بزرگتری ــتان ب ــه انگلس ــر اینک ــی ب مبن
ــدل  ــه ب ــه خاورمیان ــالح ب ــده س ــادر کنن ص
خواهــد شــد، گفــت: دولــت بریتانیــا بــا دقــت 
هرگونــه صــادرات تســلیحاتی انگلســتان 
بــه دیگــر کشــورها را رصــد مــی کنــد 
ــد  ــه باش ــه خاورمیان ــد ب ــی خواه ــال م ح
ــا هــر جــای دیگــر. مــا قوانیــن و بررســی  ی
هــای بســیار موشــکافانه ای را بــرای نظــارت 
ــالحی  ــه س ــر گون ــی از ه ــتفاده نهای ــر اس ب
رعایــت مــی کنیــم. پــس اجــازه دهیــد تــا به 
شــما از بابــت ایــن موضــوع اطمینــان دهــم 
کــه پارلمــان انگلســتان و همچنیــن مــردم و 
رســانه هــای ایــن کشــور ایــن قبیــل مســائل 
را بــا دقــت موشــکافانه ای دنبــال مــی کننــد 
و مــا قوانیــن ثابتــی در ایــن خصــوص 

ــوند. ــی ش ــت م ــا رعای ــه حتم ــم ک داری
وی در ادامـه بـا توجـه بـه احـداث پایـگاه 
دریایـی انگلسـتان در کشـور بحریـن و در 
توجیه پارادوکسـی کـه ناشـی از واکنش گروه 
هـای افراطـی بـه حضـور نظامیـان خارجـی 
اسـت و با تشـدید احتمالی فعالیت آنها موجب 
اخـالل در برقـراری امنیـت در منطقـه مـی 
شـود، گفت: مـا به دعـوت پادشـاهی بحرین، 
مشـغول سـاخت یـک پایـگاه دریایـی در این 
کشـور هسـتیم و این سـرمایه گـذاری مهمی 
برای انگلسـتان محسـوب می شـود- سرمایه 
گـذاری کـه نـه بـه قصد بـی ثباتـی بلکـه با 
هـدف تالش و همچنیـن حمایـت از برقراری 
صلـح و امنیت در منطقه طراحی شـده اسـت. 
مـن بـا ایـن برداشـت کـه نتیجه همیشـگی 
حضـور نظامـی قـدرت هـای خارجـی دامـن 
زدن بـه افـراط گرایی اسـت، مخالف هسـتم. 
شـاید گاهی این مسـئله صحت داشـته باشـد 
امـا آنچه که دولت انگلسـتان سـعی بـه انجام 

آن دارد تـالش بـرای همکاری با شـرکایمان 
در جهـت ایجـاد ثبـات و برقـراری صلـح در 

منطقـه می باشـد.
هاپتــون افــزود: مــن فکــر مــی کنــم 
ــا همــکاری  ــد ب کــه جامعــه بیــن الملــل بای
یکدیگــر- تاکیــد مــی کنــم ایــن بســیار مهم 
ــه  ــا یکدیگــر- و ن اســت کــه در همــکاری ب
لزومــا بــه صــورت فــردی بــرای حل مشــکل 
ــود،  ــرکای خ ــا ش ــتان ب ــد. انگلس ــدام کن اق
ــی  ــا ائتالف ــو باشــد ی ــد نات ــی خواه ــال م ح
از دیگــر شــرکایمان، همــکاری مــی کنــد اما 
دولــت لنــدن امیدوار اســت کــه از خــالل این 
تــالش، قــادر بــه ایجــاد ثبــات باشــد و 
بــه برقــراری صلــح، امنیــت و بــه تبــع 
آن رفــاه مــردم خاورمیانــه کمــک کنــد.
ایــن  بــه  پاســخ  در  انگلســتان  ســفیر 
ــی  ــای خارج ــور نیروه ــه حض ــتدالل ک اس
نظــم امنیتــی پایــداری را کــه مطلــوب ایــران 
ــه و  ــا مشــارکت کشــورهای منطق اســت و ب
ــه  ــگان تامیــن مــی شــود، ب ــه لزومــا بیگان ن
ــده  ــه عقی ــد انداخــت، گفــت: ب ــر خواه تاخی
مــن در جایــی کــه کشــورها و قــدرت هــای 
منطقــه ای از توانایــی توفیــق در فرونشــاندن 
ــند،  ــوردار باش ــا برخ ــری ه ــش درگی و کاه
ــود  ــد ب ــحال خواه ــم خوش ــدن ه ــت لن دول
ــت از  ــرای حمای ــود را ب ــالش خ ــه ت ــا هم ت
آنهــا بــه کار گیــرد. خیلــی بهتــر اســت کــه 
ــور  ــک کش ــائل در داخــل ی ــل مس ــن قبی ای
ــه صــورت منطقــه ای حــل و فصــل  ــا ب و ی
شــود. امــا متاســفانه جهــان بــه ایــن شــکل 
نیســت و بــه نظــر مــی آیــد کــه درگیــری ها 
ــدد  ــه م ــه ب ــا و خاورمیان ــژه در آفریق ــه وی ب
نیروهــای منطقــه ای فروکــش نکــرده و حل 
ــه را  ــد جانب ــالش هــای چن ــا ت و فصــل آنه
ــژه تــالش هایــی کــه  ــه وی ــد – ب مــی طلب
بــه رهبــری ســازمان ملــل متحــد و بــا 
ــت  ــح و امنی ــش، صل ــراری آرام ــدف برق ه
و بــه منظــور حــل مســائل نــه از راه خشــونت 
بلکــه بــا توســل بــه گفتمــان سیاســی انجــام 
مــی گیــرد. در ســال هــای اخیــر ایــن 
اهــداف در بســیاری از مــوارد، کــه فکــر مــی 
ــم  ــا بتوان ــورد آفریق ــه خصــوص در م ــم ب کن

بــه آنهــا اشــاره کنــم، محقــق شــده انــد.

کـه  همانگونـه  افـزود:  ادامـه  در  هاپتـون 
انگلسـتان و ایـران هـر دو بـه آن اذعـان می 
کننـد، سـازمان ملـل متحـد نقـش مهمـی را 
ایفـا مـی کنـد و بـه همیـن دلیـل اسـت کـه 
بـرای پیشـرفت در موضـوع سـوریه، بـه لزوم 
حمایـت قاطـع جامعـه بیـن الملـل از تـالش 
هـای آقـای »دی میسـتورا« نماینـده ویـژه 
سـازمان ملـل متحـد بـاور داریـم و از همیـن 
رو اسـت که مذاکره و گفتمان سیاسی راه حل 
مسـائل موجـود اسـت چراکـه سـوریه به یک 
مشـکل جهانی تبدیل شـده و به عنـوان مثال 
شـاهد جاری شـدن سـیل مهاجرت به اروپا از 
سـوی مردمی هستیم که آواره شـده اند و این 
مسـئله ای اسـت که بر مـا تاثیر می گـذارد و 
بنابرایـن فکر می کنیم مهم اسـت کـه ما هم 
نقـش خودمـان را در کنار دیگر شـرکایمان در 
تالش بـرای رسـیدن بـه راهکاری مسـالمت 

آمیـز در حـل بحـران سـوریه ایفـا کنیم.
ــا  ــه آی ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب وی در پاس
»برگزیــت« باعــث افزایــش همــکاری هــای 
ــای  ــا اعض ــا ب ــلیحاتی بریتانی ــی و تس نظام
ــد  ــارس خواه ــج ف ــکاری خلی ــورای هم ش
شــد، نیــز گفــت: مــن رابطــه مســتقیمی بین 
ایــن دو مســئله نمــی بینــم. بــه عقیــده مــن، 
برگزیــت موقعیت جدیدی اســت و انگلســتان 
و اتحادیــه اروپــا در حــال کار بــر روی 
تبعــات خــروج انگلســتان از اتحادیــه هســتند. 
مــن فکــر نمــی کنــم کــه ایــن مســئله بــه 
هیــچ وجــه تاثیــر منفــی در رابطــه بــا ایــران 

ــد. ــته باش داش
هاپتـون افـزود: برعکـس بـه عقیـده مـن از 
آنجایـی که انگلسـتان بیـش از پیش بـر روی 
توسـعه رابطه بـا کشـورهای خـارج از اتحادیه 
اروپـا تمرکـز خواهد کـرد، ایـران نیـز در مقام 
شـریک در عرصـه روابط تجـاری و اقتصادی 
حتـی از اهمیـت بیشـتری بـرای انگلسـتان 
کنـم  مـی  فکـر  و  شـد  خواهـد  برخـوردار 
ایـن موضـوع در رابطـه بـا دیگـر کشـورهای 
سراسـر جهان هـم صـدق کند - کشـورهای 
مهمی کـه اقتصادهـای تکنـو محـور دارند از 
جملـه اعضای شـورای همـکاری خلیج فارس  
)GCC(کـه ما هـم رابطه قوی با آنهـا داریم 
و همچنـان بـه توسـعه آن ادامـه مـی دهیم.

ســفیر انگلیــس در نهایــت بــا کمرنــگ 
نشــان دادن دغدغــه ناشــی از کاهــش 
احتمالــی رصــد و مانیتورینــگ تجارت ســالح 
بــه عنــوان یکــی از تبعــات برگزیــت گفــت: 
ــت  ــت برداش ــن از برگزی ــه م ــه ای ک نتیج
ــارت  ــطح تج ــش س ــاید افزای ــم ش ــی کن م
بــه مــرور زمــان باشــد حــال آنکــه در حــال 
حاضــر هــم تجــارت کالنــی بیــن انگلســتان 
ــود  ــارس وج ــج ف ــکاری خلی ــورای هم و ش
ــرمایه  ــه س ــورهای GCC از جمل دارد و کش
و  امــالک  عرصــه  در  بــزرگ  گــذاران 
ــوزه  ــیاری از ح ــی و بس ــتغالت، بازرگان مس
هســتند.  انگلســتان  در  دیگــر  هــای 
امــا مــن رابطــه مســتقیمی بیــن برگزیــت و 

ــم. ــی بین تجــارت ســالح نم
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کیهــان برزگــر در تحلیلــی نوشــت: پرهیــز ایــران از تقابــل با 
ســعودی هــا بیشــتر بــا هــدف جلوگیــری از بازگشــت نظامی 

آمریــکا بــه منطقــه صــورت مــی گیرد.
دکتــر کیهــان برزگر رئیــس پژوهشــکده مطالعــات خاورمیانه 
و اســتاد دانشــگاه علــوم و تحقیقــات در مقالــه ای در »میــدل 
ــه  ــردازد ک ــی پ ــوع م ــن موض ــی ای ــه بررس ــت آی« ب ایس
رویکــرد ایــران در قبــال عربســتان بــا ایــن درایــت صــورت 

مــی گیــرد کــه مانــع از حضــور آمریــکا در منطقــه شــود.
ــه بیــن  علــی رغــم افزایــش تنــش و لفاظــی هــای خصمان
ــکار  ــران و عربســتان ســعودی در ســطوح دیپلماتیــک، اف ای
عمومــی و رســانه ای و اخیــرا هشــدار فرمانــده نیــروی 
ــور دریایــی عربســتان  دریایــی ســپاه در مــورد برگــزاری مان
در محــدوده تنگــه هرمــز، ایــران همچنــان خواهــان پرهیــز 
ــا ســعودیها اســت، چــون مســئله را گســترده تــر  از تقابــل ب
از مناســبات دوجانبــه، بیشــتر مربــوط بــه احتمــال بازگشــت 

نظامــی آمریــکا بــه منطقــه مــی بینــد.
غالبــا ریشــه تقابــل کنونــی بین ایــران و عربســتان ســعودی 
ــا  ــنی ی ــیعه و س ــن ش ــک بی ــت ایدئولوژی ــئله رقاب ــه مس ب
رقابــت ژئوپلتیــک بــرای افزایــش نقــش دو کشــور در منطقه 
ارتبــاط داده مــی شــود کــه بــا فاجعــه منــا در ســال گذشــته 
کــه در آن صدهــا زائــر ایرانــی بــه شــهادت رســیدند تشــدید 
شــده اســت. امــا یــک مســئله مهــم دیگــر در ایــن معادلــه 
ــاد دو  ــای متض ــرد و آن دیدگاهه ــوش ک ــد فرام ــم نبای را ه
کشــور در مــورد حضــور آمریــکا در منطقــه و چالــش هــای 

امنیتــی ناشــی از آن اســت.
ــه  ــه را ب ــکا در منطق ــور آمری ــنتی حض ــور س ــعودیها بط س
نفــع منافــع خــود و تامیــن امنیــت منطقــه ای مــی داننــد. از 
دیــدگاه آنهــا، ایــن حضــور بــرای مهــار نقــش فزاینــده ایران 
در منطقــه ضــروری اســت. آنهــا از آمریــکا گلــه دارند کــه، با 
ســرنگونی طالبــان و صــدام، تــوازن قــوای منطقــه ای را بــه 
نفــع ایــران بهــم زده و اکنــون بــا »سیاســت تعامــل« اوبامــا 
ــیر  ــنگتن در مس ــام(، واش ــته ای )برج ــق هس ــو تواف در پرت
ــرد.  ــرار مــی گی ــران ق ــب منطقــه ای ای پذیــرش نقــش غال
ــک سیاســت  ــعودیها ی ــت، س ــن وضعی ــا ای ــه ب ــرای مقابل ب
دوجنبــه ای را در پیــش گرفتــه انــد. نخســت، طراحــی 
ــروف  ــه، مع ــی در منطق ــتقل و تهاجم ــای مس ــت ه سیاس
ــش  ــار نق ــی آن مه ــدف اصل ــه ه ــلمان، ک ــن س ــه دکتری ب
ایــران در همــه جــا در منطقــه )ســوریه و یمــن( و در جهــان 
و بــا تمامــی ابزارهــای موجــود سیاســی، امنیتــی و اقتصــادی 
ــی کــردن گســترده در کنگــره و اندیشــکده  اســت. دوم، الب
ــه هــای  ــش کشــیدن زمین ــه چال ــرای ب ــی ب هــای آمریکای

ــکا. ــران و آمری ــن ای ــام بی ــت برج مثب
پشــت پــرده ایــن سیاســت ســعودیها یــک هــدف عمیــق تر 
نهفتــه اســت و آن اینکــه آمریــکا در مســیر تقابــل احتمالــی 
ــاب  ــه انتخ ــور ب ــار مجب ــه ناچ ــران ب ــتان و ای ــن عربس بی
ــود.  ــانده ش ــه کش ــه منطق ــر ب ــار دیگ ــده و ب ــتان ش عربس
مثــال آنهــا امیــد دارنــد کــه آمریــکا را بــه هرنحــو ممکــن به 
مداخلــه مســتقیم نظامــی در ســوریه وادار کننــد. یــا آمریــکا 
ــه یــک اتحــاد نظامــی نهادینــه شــده در خلیــج  را متعهــد ب

فــارس کنــد کــه در آن 
رهبــری  هــا  ســعودی 
کشــورهای کوچــک عربــی 
دیگــر را بــر عهــده بگیرنــد. 
بــه همیــن دلیــل، ســعودی 
ــت  ــان ریاس ــرای پای ــا ب ه
جمهــوری اوبامــا لحظــه 

ــد. ــی کنن ــماری م ش
در مقابــل، ایــران حضــور 

ــن  ــود و همچنی ــع خ ــرر مناف ــه ض ــه را ب ــکا در منطق آمری
ــران،  ــدگاه ای ــرد. از دی ــی گی ــر م ــه ای در نظ ــت منطق امنی
ــتقیم  ــدات مس ــر از تهدی ــه، فرات ــکا در منطق ــور آمری حض
ــم« و تــالش  ــر رژی ــب سیاســت »تغیی ــال در قال ــی مث امنیت
ــه  ــش منطق ــاندن نق ــل رس ــه حداق ــرای ب ــکا ب ــای آمری ه
ــکاف  ــی و ش ــراط گرای ــترش اف ــی گس ــه اصل ای آن، ریش
ــکا  ــاط، جنــگ هــای آمری هــای قومــی اســت. در ایــن ارتب
در افغانســتان و عــراق بــه گروههــای افراطــی و تروریســتی 
ــد  ــای جدی ــروی ه ــتخدام نی ــرای اس ــای الزم را ب ــه ه بهان
بــرای تــداوم »جنــگ مقــدس« اشــان بــا نیــروی اشــغالگر 
خارجــی داده اســت. حاصــل ایــن امــر چالــش هــای جدیــد 
ــران اســت کــه مــی تواننــد  امنیتــی در اطــراف مرزهــای ای
ایــن کشــور را درگیــر منازعــات پیچیــده و بعضــا ناخواســته 

ــد.   کنن
بــرای مقابلــه بــا ایــن وضعیــت، ایــران هــم یــک سیاســت 
ــک  ــت، کم ــت. نخس ــه اس ــش گرفت ــه ای را در پی دو جنب
ــر در کشــورهای  ــی و فراگی ــت حکومــت هــای مل ــه تقوی ب
دوســت مثــل عــراق و ســوریه و بســیج نیروهــای سیاســی 
محلــی بــرای مقابلــه بــا جریــان هــای تروریســتی از جملــه 
ــرای گســترش همــکاری  داعــش و القاعــده. دوم، تــالش ب

هــای منطقــه ای بــه خصــوص بــا بازیگــران اصلــی منطقه، 
ــائل  ــل مس ــرای ح ــه، ب ــعودی و ترکی ــتان س ــی عربس یعن
ــه  ــع توجی ــت رف ــر دو سیاس ــی ه ــدف اصل ــه ای. ه منطق

ــه اســت.  ــکا در منطق ــی آمری ــی نظام ــه احتمال مداخل
ــا  ــران الزام ــه ای ــن معادل ــرد. در ای ــتباه ک ــد اش ــه نبای البت
خواهــان نفــی یــا به خطــر انداختــن منافــع آمریــکا در منطقه 
نیســت، بلکــه بیشــتر خواهــان تامیــن منافــع خــود در یــک 
قالــب چندجانبــه و از طریــق تثبیــت نقــش خــود و متحــدان 
منطقــه ای اش بــه عنــوان یک ضــرورت در دســتیابی بــه راه 
حــل جامــع بــرای مشــکالت جــاری منطقــه اســت. بهمیــن 
دلیــل ایــران هیچوقــت خواهــان اســتثنا کــردن آمریــکا یــا 

عربســتان یــا هــر بازیگــر دیگــری از مذاکــرات صلح ســوریه 
ــای  ــالف ه ــک از ائت ــت هیچی ــد اس ــون معتق ــوده، چ نب
ــروزی در  ــه پی ــادر ب ــی ق ــه تنهای سیاســی-امنیتی موجــود ب

ــده نیســت.  ــه و پیچی ــد الی ایــن بحــران چن
ایــن برداشــت دقیقــا در نــوع نــگاه وزیــر امورخارجــه ایــران 
ــع  ــک »مجم ــاد ی ــنهاد ایج ــف در پیش ــواد ظری ــد ج محم
گفتگــوی منطقــه ای« مشــاهده مــی شــود. دکتــر ظریــف 
ــی  ــن نیروهــای دریای ــر بی ــرا در مــورد تنــش هــای اخی اخی
ایــران و آمریــکا در خلیــج فــارس مــی گویــد ایــن آمریکائــی 
هــا هســتند کــه بــه مرزهــای مــا نزدیــک شــده و امنیــت ما 
ــن  ــه مرزهــای آنهــا.  ای ــا ب ــه م ــد ن ــه خطــر مــی اندازن را ب
ــور  ــی از حض ــس ناامن ــه ح ــه چگون ــد ک ــی ده ــان م نش

ــف مــی شــود. ــی تعری ــگاه ایران ــه از ن ــکا در منطق آمری
اکنــون در مــورد نــوع برخــورد بــا سیاســت تهاجمی ســعودی 
هــا دو دیــدگاه در ایــران وجــود دارد. دیــدگاه نخســت معتقــد 
ــه  ــری نســبت ب ــد مواضــع ســخت ت ــران بای ــه ای اســت ک
ــام  ــورت پی ــر اینص ــون در غی ــد، چ ــته باش ــتان داش عربس
اشــتباه از نقــش و قــدرت خــود بــه آمریــکا مــی دهــد و ایــن 
مــی توانــد منجر بــه دلســردی متحــدان منطقــه ای ایــران و 

ــه تبــع تضعیــف مواضــع منطقــه ای آن شــود.  ب
ــر  ــه سیاســت صب ــدگاه دوم و البتــه حاکــم، معتقــد ب امــا دی
ــر ســعودی هــا اســت. ایــن دیــدگاه معتقــد  و انتظــار در براب
اســت کــه عربســتان اکنــون فراتــر از ظرفیــت اســتراتژیک 
ــد و  ــی کن ــه عمــل م ــود در منطق ــی خ ــای مل ــی ه و توانائ
ــان دادن  ــرای پای ــت نظامــی ب ــکا خواهــان دخال چــون آمری
ــه بحــران هــای جــاری در ســوریه و یمــن نیســت، پــس  ب
ــن  ــه ســعودی هــا در ای سیاســت تهاجمــی و جنــگ افروزان

ــد داشــت.  ــی نخواه کشــورها دوام چندان
در واقــع، سیاســت کنونــی ایــران در پرهیــز از تنــش و تقابــل 
بــا ســعودی هــا بیشــتر بــا هــدف جلوگیــری از درگیــر شــدن 
یــا متعهــد کــردن کــردن نظامــی آمریــکا در منطقــه صورت 
ــی در  ــه نظام ــدم مداخل ــا در ع ــت اوبام ــرد. سیاس ــی گی م
ســوریه و تاکیــد بــر ضــرورت مشــارکت همــه بازیگــران، از 
جملــه ایــران، در مذاکــرات صلــح منطقــه ای، یــک تحــول 
ــرا  ــه گ ــی چندجانب ــت دیپلماس ــت تقوی ــتراتژیک در جه اس
در منطقــه اســت. واقعیــت ایــن اســت کــه تنهــا ایــن نــوع 
دیپلماســی مــی توانــد منجــر بــه کاهــش تنــش بیــن ایــران 
و عربســتان ســعودی شــود. رئیــس جمهــور بعــدی آمریــکا، 
چــه کلینتــون چــه ترامــپ، بهتر اســت ایــن سیاســت آمریکا 
ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــق راه را ب ــن طری ــا از ای ــد ت ــه ده را ادام

صلــح و امنیــت پایــدار در منطقــه فراهــم شــود.

پشت پرده این سیاست سعودیها یک 
هدف عمیق تر نهفته است و آن اینکه 

آمریکا در مسیر تقابل احتمالی بین 
عربستان و ایران به ناچار مجبور به 
انتخاب عربستان شده و بار دیگر به 

منطقه کشانده شود|

ایران در جهان

کیهان برزگر تحلیل کرد؛

چرا ایران از تقابل با سعودیها 
پرهیز می کند؟
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عربســتان ســعودی بــه منظــور مقابله بــا نفــوذ روزافــزون ایران 
ــن  ــاختن »دکتری ــی س ــه عملیات ــار روی ب ــه ناچ ــه ب در منطق
ســلمان« آورده و بــرای تحقــق آن از ابزارهــای مختلــف 

ــرد. ــره می ب ــی به ــادی و امنیت ــی، اقتص سیاس
طــی حــدود چهــار دهــه ای کــه از انقــالب اســالمی ایــران می 
ــواره در  ــه هم ــاض در منطق ــران و ری ــذرد، سیاســت های ته گ
نقطــه مقابــل یکدیگــر قــرار داشــته اســت. عربســتان ســعودی 
همــواره بــه عنــوان یکــی از متحــدان اصلــی ایــاالت متحــده 
آمریــکا، در راســتای تحقــق بخشــیدن بــه اهــداف ایــن کشــور 
در منطقــه و همچنیــن جامــه عمــل پوشــاندن بــه رؤیــای خود 
ــالم، گام  ــرب و اس ــان ع ــورهای جه ــری کش ــر رهب ــی ب مبن
برداشــته اســت؛ ایــن در حالــی اســت کــه جمهــوری اســالمی 
ایــران از هــم ابتــدا اعــالم کــرده کــه سیاســت  خارجــی اش بــر 
ــا مســتکبران و ایســتادن در  ــارزه ب حمایــت از مســتضعفان، مب

کنــار جریــان مقاومــت اســتوار اســت.
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــت های اصول ــع، سیاس در واق
ــا  ــده ت ــب ش ــته موج ــه گذش ــار ده ــه چه ــب ب ــی قری ط
ــود در  ــده خ ــیم ش ــداف ترس ــه اه ــا ب ــعودی ی ــتان س عربس
ــرای آن  ــن اهــداف ب ــه ای ــا دســتیابی ب ــد و ی ــدا نکن دســت پی
ــه در  ــه چ ــأله ای ک ــردد؛ مس ــه گ ــی مواج ــر طوالن ــا تأخی ب
عهــد »عبــداهلل بــن عبدالعزیــز« پادشــاه ســابق ســعودی و چــه 
ــز«  ــن عبدالعزی ــلمان ب ــی »س ــی یعن ــاه کنون ــان پادش در زم
موجبــات نگرانــی و در عیــن حــال خشــم ســعودیها را فراهــم 

آورد.
عربسـتان سـعودی به منظـور مقابلـه با سیاسـت های ایـران در 
منطقه از چند سـال گذشـته تاکنـون پـروژه »ایران هراسـی« را 
کلیـد زده تـا بدینوسـیله افکار عمومـی را علیـه ایـران تحریک 
کـرده و تهـران را در دو سـطح منطقـه و بیـن الملـل بـه انـزوا 
بکشـاند. ایـن رویکـرد البته طـی سـالهای اخیر بی نتیجـه مانده 
و طی سـالهای اخیـر نفوذ جمهـوری اسـالمی ایـران در منطقه 
بیـش از پیـش افزایـش یافته اسـت. به عنـوان نمونه مـی توان 
بـه برگزاری شـانزدهمین دوره نشسـت جنبـش غیرمتعهدها در 
تهـران در شـهریور مـاه سـال 13۹1 اشـاره کنیـم کـه مقامـات 
بیـش از 100 کشـور در آن حضـور پیـدا کردنـد؛ مشـارکتی کـه 
سـعودیها و هم پیمانـان صهیونیسـت آنهـا را تـا حدود بسـیاری 

برآشفت.
در هــر صــورت، در شــرایط کنونــی عربســتان ســعودی بــرای 
مقابلــه همــه جانبــه بــا جمهــوری اســالمی ایــران بــا »دکترین 
ــی ســعودی از  ــدان شــده اســت. هــدف اصل ســلمان« وارد می
»دکتریــن ســلمان« مهــار نقــش ایــران در تمامــی کشــورهای 
ــن در  ــن و همچنی ــراق و یم ــوریه، ع ــژه در س ــه وی ــه ب منطق
ــی  ــرداری از تمام ــا بهره ب ــان اســت. عربســتان ســعودی ب جه
ابزارهــای موجــود سیاســی، امنیتــی و اقتصــادی قصــد داشــته 

ــازد. ــی س ــلمان« را عملیات ــن س ــه »دکتری و دارد ک
ــت  ــج وهابی ــعودی در تروی ــتان س ــترده عربس ــات گس اقدام
ــلمان«  ــن س ــوب »دکتری ــان در چارچ ــاط جه ــر نق در سراس
قابــل بررســی اســت، چراکــه عربســتان ســعودی از ایــن طریق 
ــه در  ــل تشــّیع ک ــت« را در مقاب ــی »وهابی ــه نوع قصــد دارد ب
ــی آن  ــدار اصل ــران پرچم حــال حاضــر جمهــوری اســالمی ای
ــا تضعیــف  ــم کنــد. ســعودیها ب در منطقــه و جهــان اســت، َعلَ
ــا یــک تیــر دو هــدف را نشــانه  ــد ب تشــیع در واقــع قصــد دارن
برونــد؛ اول اینکــه جمهــوری اســالمی ایــران را تضعیف ســازند 
و دوم اینکــه مذهبــی را کــه از لحــاظ ایدئولوژیــک بــا آن ســر 

جنــگ دارنــد، بــه زعــم خــود بــه زمیــن بزننــد.
ــاط  ــر نق ــت در سراس ــوژی وهابی ــج ایدئول ــر تروی ــالوه ب ع
جهــان، ریــاض همزمــان ســرکوب شــیعیان را نیــز در دســتور 

ــران  ــود، ای ــم خ ــه زع ــادا ب ــا مب ــت ت ــرار داده اس ــود ق کار خ
بــه جــذب آنهــا بــه ســمت خــود مبــادرت نمایــد. بــه عنــوان 
ــات  ــه مقام ــوه ب ــت رش ــأله پرداخ ــه مس ــوان ب ــی ت ــال م مث
مالزیایــی از ســوی عربســتان ســعودی برای ســرکوب شــیعیان 
در ایــن کشــور اشــاره کــرد. عــالوه بــر ایــن، ســرکوب 
ــیعیان  ــن ش ــتان و همچنی ــرقی عربس ــق ش ــیعیان در مناط ش
ــعودی  ــم س ــتیزی رژی ــای شیعه س ــر نمونه ه ــن از دیگ بحری
محســوب مــی شــوند. در مجمــوع، عربســتان ســعودی 
هریــک از پروژه هــای »ایران هراســی« و »شیعه هراســی« 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد و ب ــی دان ــده م ــری را بی فای ــدون دیگ ب
ــن  ــوب »دکتری ــل در چارچ ــه صــورت مکّم ــروژه را ب ــردو پ ه

ــازد. ــی س ــی م ــان اجرای ــه و همزم ــلمان« بکارگرفت س
در زمینــه امنیتــی نیــز شــاهد آن هســتیم کــه رژیــم ســعودی 
ــوری  ــا جمه ــرده ت ــالش ک ــواره ت ــر هم ــالهای اخی ــی س ط
اســالمی ایــران را در عرصــه منطقــه ای وارد بحران هــا و 
چالش هــای متعــددی ســازد. یکــی از اصــول دکتریــن ســلمان 
ــردن  ــار ک ــه و گرفت ــران در منطق ــردن ای ــزوی ک ــان من خواه
آن در بحــران هــای منطقــه ای ماننــد بحــران ســوریه و 
داعــش اســت. بــر اســاس دکتریــن ســلمان رهبــران عربســتان 
معتقدنــد؛ 1- اســد بایــد از ســوریه حــذف شــود ۲- برنامــه های 
منطقــه ای و هســته ای ایــران بایــد متوقــف شــوند و 3- بایــد 
ــن را  ــان و یم ــوریه، لبن ــراق، س ــیعه در ع ــان ش ــبه نظامی ش

ــود کــرد. ــد و همــه آنهــا را ناب گــروه هــای تروریســتی نامی
هــدف اصلــی سیاســت های جنــگ طلبانــه عربســتان ســعودی 
در کشــورهای منطقــه بــه ویــژه در عــراق و ســوریه، 
تضعیــف جمهــوری اســالمی ایــران اســت. در واقــع عربســتان 
ســعودی در چارچــوب »دکتریــن ســلمان« قصــد دارد از 
ــور  ــن کش ــه، ای ــران در منطق ــان ای ــف هم پیمان ــق تضعی طری
را از لحــاظ امنیتــی در موقعیــت ضعــف قــرار داده تــا در 
زمانــی مناســب بتوانــد ســناریوی نظامــی احتمالــی علیــه آن را 
ــر  ــه زی ــا ب ــا ب ــتند ت ــعودیها در صــدد هس ــازد. س ــی س عملیات
کشــیدن »بشــار اســد« پــل ارتباطی میــان ســوریه و حــزب اهلل 
لبنــان را قطــع و پــس از آن، گروه هــای مقاومــت فلســطین را از 

پــای درآورنــد تــا در مرحلــه آخــر بــا فــراغ بــال بــه رویارویــی 
ــا ایــران بپردازنــد. مســتقیم نظامــی ب

ســعودی  رژیــم  بی دریــغ  حمایت هــای  نیــز  عــراق  در 
از  دیگــر  یکــی  داعــش  تکفیــری  تروریســت های  از 
ــدان  ــه متح ــه زدن ب ــرای ضرب ــم ب ــن رژی ــتراتژی های ای اس
ــن  ــوب »دکتری ــه، در چارچ ــوذ آن در منطق ــار نف ــران و مه ای
ســلمان« اســت. بــرای رژیــم ســعودی بســیار مهــم اســت کــه 
عــراق بــه ســه بخــش »شــیعه، کــرد و ســنی« تجزیــه شــود، 
ــران در آن  ــالمی ای ــوری اس ــوذ جمه ــب نف ــن ترتی ــا بدی ت

ــود. ــدود ش مح
در یمــن و دیگــر کشــورهای منطقــه نیــز وضعیــت بــه همیــن 
صــورت اســت و عربســتان ســعودی تمــام تــالش خــود را بــه 
ــوری  ــزون جمه ــوذ روزاف ــوی از نف ــر نح ــه ه ــا ب ــته ت کار بس
اســالمی ایــران جلوگیــری کنــد. یاوه گویی هــای مکــّرر 
ــر خارجــه ســعودی در خصــوص نقــش  ــر« وزی »عــادل الجبی
ایــران در تســلیح نیروهــای یمنــی و همچنیــن ادعــای طوالنی 
شــدن بحران هــای ســوریه و عــراق در پــی دخالت هــای 
ــاض  ــی« ری ــگ روان ــتراتژی »جن ــه ای از اس ــم گوش ــران ه ای
ــی در  ــد ایران ــای ض ــاختن پروژه ه ــی س ــا عملیات ــان ب همزم

منطقــه محســوب مــی شــود.
ــز  ــانه ای« نی ــگ رس ــد، »جن ــه ش ــه گفت ــه ک ــر آنچ ــالوه ب ع
نقــش بســزایی در »دکتریــن ســلمان« بــرای تضعیــف جایــگاه 
ــان آن از  ــعودی و حامی ــانه های س ــه دارد. رس ــران در منطق ای
جملــه »العربیــه«، »الحــدث« و »الجزیــره« همــواره از طریــق 
ــا  ــع ب ــه در واق ــده ک ــف ش ــن و تحری ــار دروغی ــار اخب انتش
ــالش  ــرد، ت ــی گی ــران صــورت م ــه ای هــدف فضاســازی علی
ــا نقشــی هرچنــد انــدک را در تحقــق »دکتریــن  مــی کننــد ت
ــر همیــن اســاس، »جنــگ روانــی« از  ســلمان« ایفــا کننــد. ب
طریــق مقامــات دیپلماتیــک و »فضاســازی تبلیغاتــی« از 
ــان  ــه صــورت همزم ــتاری ب ــداری و نوش ــانه ها دی ــق رس طری
بــا اقدامــات عملــی در عرصــه میدانــی بــرای مقابلــه بــا نفــوذ 

ایــران در منطقــه، در دســتور کار ســعودیها قــرار دارد.
ــتگاه  ــابق دس ــس س ــل« رئی ــی الفیص ــر، »ترک ــوی دیگ از س

رمزگشایی از »دکترین سلمان« در منطقه؛ 
مهار نفوذ ایران در دستور کار

رامین حسین آبادیان
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ایران در جهان

اطالعــات رژیــم ســعودی و مقــام بلندپایــه ایــن رژیــم حــدود 
ســه مــاه پیــش در همایــش ســالیانه فرقــه رجــوی در پاریــس 
اقــدام بــه ایــراد ســخنرانی کــرد. الفیصــل در همایــش مذکــور 
ــم  ــه »مری ــار خطــاب ب ــان تشــویق هــای مکــرر حّض و در می
ــران را از  ــالمی ای ــوری اس ــا جمه ــمنی ب ــه دش ــوی« ک رج
ــد: »از  ــی گوی ــد، م ــداد می کن ــود قلم ــن افتخــارات خ بزرگتری
ــان  ــه اهدافت ــیدن ب ــما را در رس ــا ش ــم ت ــی خواهی ــد م خداون
یــاری دهــد«. وی در ادامــه گروهــک منافقیــن را خطــاب قــرار 
ــار  ــا در کن ــا شــما هســتیم؛ م ــا ب ــد: »م مــی دهــد و مــی گوی

شــما هســتیم«.
از همیـن روی، ناگفتـه پیداسـت کـه در »دکتریـن سـلمان«، 
منافقین ایفاگر نقش بسـیار مهمی هسـتند. حمایـت علنی رژیم 
سـعودی از »مریم رجـوی« از شـاخص ترین چهره های منافقین 
نشـان از آن دارد کـه عزم سـعودیها بـرای ارائـه هرگونه حمایت 

به گروهـک منافقین جزم شـده اسـت.
عربســتان ســعودی قصــد دارد بــا ایــن اقــدام، همچون ســوریه، 
یــک گــروه از معارضیــن خارج نشــین را بــرای جمهــوری 
اســالمی ایــران بــه وجــود آورده و بــه آن مشــروعیت بخشــد. 
ــت  ــی »حکوم ــاد دو قطب ــی ایج ــدام نوع ــن اق ــع، ای در واق

ــود. ــی ش ــوب م ــران محس ــان« در ای ــالمی و معارض اس
از جملــه دیگــر مؤلفه هــای »دکتریــن ســلمان« در نــزد 
ــم  ــا رژی ــا ب ــط آنه ــت رواب ــه تقوی ــوان ب ــی ت ــعودیها م س
ــرد. در  ــاره ک ــط اش ــن رواب ــدن ای ــی ش ــتی و علن صهیونیس
همیــن ارتبــاط الزم بــه ذکــر اســت کــه »أنــور عشــقی« ژنرال 

بازنشســته ســعودی و رئیــس مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک این 
رژیــم چنــدی پیــش ضمــن ســفر بــه تل آویــو بــا تنــی چنــد از 
مســئوالن رژیــم صهیونیســتی دیــدار و گفتگــو کــرد و پــس از 
آن نیــز بــه گرفتــن عکــس یــادگاری بــا آنهــا مبــادرت نمــود. 
ــو و  ــه پیداســت کــه یکــی از مشــترکات اصلــی تــل آوی ناگفت

ــت. ــران اس ــا ای ــمنی ب ــاض، دش ری
توطئــه مشــترک ســعودیها و صهیونیســتها علیــه تهــران طبق 
ــی بیــش از پیــش آشــکار شــد کــه  ــن ســلمان« زمان »دکتری
ســردار سرلشــکر »محمــد علــی جعفــری« فرمانــده کل ســپاه 
ــا  ــخنانی ب ــرا در س ــران اخی ــالمی ای ــوری اس ــداران جمه پاس
ــه در  ــال توطئ ــا خی ــن روزه ــن ای ــعود خائ ــه آل س ــان اینک بی
ــا  ــت: »م ــرده اس ــح ک ــین را دارد، تصری ــورهای شیعه نش کش
ــم  ــکاری رژی ــا هم ــعود ب ــه آل س ــم ک ــل داری ــات کام اطالع
صهیونیســتی در حــال تــالش بــرای ایجــاد توطئــه در کشــور 

مــا هســتند«.
عــالوه بــر ایــن، ســعودیها هیچــگاه از البــی کــردن گســترده 
در کنگــره و اندیشــکده هــای آمریکایــی بــرای تشــدید 
ــای  ــژه در عرصه ه ــه وی ــران ب ــه ای ــنگتن علی ــات واش اقدام
اقتصــادی و اعمــال تحریم هــای هرچــه بیشــتر علیــه تهــران، 
غافــل نبــوده انــد؛ اســتراتژی کــه یکــی از ســتون های اصلــی 
»دکتریــن ســلمان« محســوب مــی شــود، چراکــه عربســتان 
ــه،  ــا در منطق ــع آمریکایی ه ــت از مناف ــال حمای ســعودی در قب
ــران در  ــگاه جمهــوری اســالمی ای ــدون شــک تضعیــف جای ب
عرصه هــای مختلــف را همــواره بــه عنــوان یکــی از مطالبــات 

ــد. ــرده و می کن ــرح ک ــنگتن مط ــود از واش ــی خ اصل
در زمینــه اقتصــادی نیــز شــاهد آن هســتیم کــه ریــاض برنامــه 

ــه اقتصــاد ایــران دارد.  ــه زدن ب ــرای ضرب مشــخصی ب
کاهــش قیمــت نفــت از جملــه توطئه هــای عربســتان 
ــوب  ــران محس ــاد ای ــه اقتص ــه زدن ب ــرای ضرب ــعودی ب س
مــی شــود. هرچنــد ســعودیها خــود نیــز از ایــن اقــدام متضــرر 
ــن  ــا تمامــی خســارت هــای وارده از ای شــده و مــی شــوند، ام
ناحیــه را بــرای تضعیــف اقتصــاد ایــران بــه جــان خریــده انــد. 
عربســتان ســعودی همچنــان بــه بــازی بــا قمیــت نفــت، بــه 
منظــور جلوگیــری از افزایــش ســود حاصــل از صــادرات نفــت 

ــد. ــی ده ــه م ــران، ادام ــالمی ای ــوری اس جمه
بــر اســاس آنچــه کــه گفتــه شــد، عربســتان ســعودی در حــال 
حاضــر »دکتریــن ســلمان« را بــا هــدف مهــار نفــوذ ایــران در 
ــه کار  ــا حداقــل ممانعــت از افزایــش ایــن نفــوذ، ب منطقــه و ی
ــن اســتراتژی  ــر ای ــه ب ــا تکی ــدوار اســت ب ــه و بســیار امی گرفت
و بهره گیــری از تمامــی ظرفیت هــای سیاســی، نظامــی و 
اقتصــادی خــود، بــه آن جامــه عمــل بپوشــاند؛ ایــن در حالــی 
ــه  ــعودی علی ــای س ــی توطئه ه ــود تمام ــا وج ــه ب ــت ک اس
تهــران، نــه تنهــا نفــوذ جمهــوری اســالمی ایــران در منطقــه 
ــز  ــوارد نی ــدا نکــرده اســت، بلکــه در بســیاری از م کاهــش پی
شــاهد افزایــش آن بــوده ایــم. درســت بــه همیــن دلیــل اســت 
کــه مقامــات ســعودی از جملــه عــادل الجبیــر عنــان اختیــار از 
ــتاخانه و  ــارات گس ــان اظه ــه بی ــی گاه ب ــف داده و گاه و ب ک

ــردازد. ــران مــی پ بعضــا مضحــک علیــه ای

محورهـای گزارش مصـوِب »راهبرد روابـط میان اتحادیـه اروپا 
و ایـران« که در نشسـت امـروز پارلمـان اروپـا بر مبنـای توافق 
هسـته ای به تصویب رسـید، طیف گسـترده ای از موضوعات را 

در خـود جای داده اسـت.
گزارشـگر   )Richard Howitt( هوئیـت«  »ریچـارد 
نشسـت امروز پارلمـان اروپا درخصوص تصویـب گزارش جدید 
»راهبـرد روابط میان اتحادیـه اروپا و ایـران«، مصوبه مذکور را 
پیشـرفتی به دنبال موفقیِت دیپلماسـی در توافق هسته ای سال 

گذشـته میان ایـران و کشـورهای 1+5 )برجـام( توصیف کرد.
»ریچـارد هوئیت« در این باره گفت: درسـت اسـت کـه اتحادیه 
اروپـا به تعهدات خـود در قبـال برجام پایبند اسـت؛ امـا با همان 
مخالفتـی مواجه اسـت کـه در کنگـره آمریـکا دربـاره »برجام« 

شـاهد آن هستیم.
گزارشـگر نشسـت امـروز پارلمـان اروپـا درخصـوص تصویـب 
گـزارش جدیـد »راهبـرد روابـط میـان اتحادیـه اروپـا و ایـران« 
تأکیـد کـرد: مخالفـان این گـزارش باید توجه داشـته باشـند که 
اعتـراض آن هـا به نوعی مخالفـت در برابر توافق هسـته ای نیز 
بـه شـمار می آیـد. آن ها بایـد بدانند کـه تبعات واقعی شکسـت 
احتمالی برجـام؛ رقابت های تسـلیحات هسـته ای در خاورمیانه 
اسـت. این امـر نوعـی تضعیف تـالش هـای دیپلماتیـک برای 
فائق آمـدن بـر درد و رنج ها، مـرگ و تخریب در سـوریه و یمن 

نیـز خواهـد بود.
وی تصریـح کـرد: پایبنـدی بـه توافق نشـان داد که دیپلماسـی 
و توافقـی کـه مبنای مذاکره داشـته باشـد مـی توانـد جایگزین 

خوبـی بـرای دنیـای بحـران زده کنونـی مـا به شـمار آید.
»ریچـارد هوئیـت« در پاسـخ بـه منتقـدان حقـوق بشـری این 
گـزارش مدعـی شـد: گـزارش مذکـور نشـان مـی دهـد کـه 
اتحادیـه اروپـا بـا مجـازات اعـدام در ایـران بـه هر نحـو ممکن 

مخالف اسـت. پایـان دادن بـه اعـدام کـودکان و یا اعـدام برای 
مجـازات هـای مواد مخـدر کـه در این گـزارش آمده اسـت می 
توانـد کاهش ۸0 درصـدی اعدام ها را به دنبال داشـته باشـد که 

امیـدوارم موفـق بـه انجام آن شـویم.
گزارشـگر نشسـت امروز پارلمـان اروپـا ادامه داد: حـدود34 منبع 
در گـزارش حقـوق بشـری مذکـور وجـود دارد؛ اما این تعـداد به 
اندازه ای نیسـت که بـرای جلب رضایـت منتقدین کافی باشـد. 
آن هایـی که از حقوق بشـر دفـاع می کننـد، اما اهرم )فشـار( ما 
بـرای تأثیرگـذاری را به مخاطره مـی اندازند، باید وجـدان خود را 

مورد بررسـی قـرار دهند.
بر اسـاس اعـالم این سـایت، گـزارش مذکـور حـق حاکمیت و 
عـدم مداخلـه تمامـی کشـورها در خاورمیانه بـه ویژه احتـرام به 
صلح و امنیت فلسـطینیان و رژیم صهیونیسـتی و نیز پایان دادن 
بـه حمایت های مالی از شـاخه نظامـی حزب اهلل و آنچـه احترام 
بـه یهودیـان و دیگـر اقلیت هـای دینـی در ایـران ادعا شـده را 

مـورد حمایـت قرار مـی دهد.
وی در ادامـه گزارش امـروز را موجب توانمنـدی اروپا برای حفظ 
اعتمـاد و نقـش آفرینی در مـواردی اعـالم کرد که بـه زعم خود 

»نقـش آفرینـی دیپلماتیـک بیشـتر در راسـتای تنـش زدائی در 
منطقه« محسـوب می شـوند.

»ریچـارد هوئیـت« واکنش به منتقدیـن این گزارش کـه خود را 
مخالـف جنگ هـای نیابتی مـی داننـد را اینگونه بیان کـرد: این 
منتقدیـن خـود مانند نایبـان جنگ ها عمـل می کننـد. به خاطر 
دارم که زمانی در یکی از سـفارتخانه های اعضـای اتحادیه اروپا 
در خاورمیانـه بـودم که به من گفته شـد احتمال بمبـاران ایران از 
عـدم امـکان تحقق این امـر محتمل تر اسـت. اما توافق هسـته 
ای بـا ایران توانسـت مانـع از جنگ دیگـری در خاورمیانه شـود 
و لـذا پارلمـان اروپـا حـق دارد که بـه صـورت مسـئوالنه ای به 

تعهدات خـود درخصوص آن پایبند باشـد.
الزم بـه ذکر اسـت، بـر اسـاس گـزارش جدیـد »راهبـرد روابط 
میـان اتحادیـه اروپـا و ایـران« کـه امـروز در پارلمـان اروپـا بـه 
تصویب رسـید، توافق هسـته ای امـکان موفقیت هائـی را حتی 
برای دسـت یابی به راه حلی اساسـی درخصـوص بحران کنونی 

در یمـن و سـوریه فراهم آورده اسـت.
»ریچـارد هوئیـت« )Richard Howitt( گزارشـگر ایـن 
نشسـت با تأکید بـر اینکه انتقادهـای موجود معطـوف به البی 
هایـی بود که با کلیـت توافق مذکور مخالف بودند، ازسـرگیری 
روابط حقوق بشـری، سیاسـی و اقتصادی میان ایـران و اتحادیه 

اروپـا را از موارد تأیید شـده در گـزارش امـروز اعالم کرد.
موضوعاتـی از قبیل بازگشـائی سـفارت اتحادیـه اروپـا در ایران، 
اعتمادسـازی در زمینه امنیت کشـتیرانی در خلیج فـارس، هدف 
گـذاری برای رسـیدن به یـک توافق همـکاری و شـراکت و نیز 
پیمان سـرمایه گـذاری مشـترک میـان ایـن اتحادیـه و تهران، 
احیـای گفتگوهـای بیـن المجالـس و ایفـای نقش گسـترده تر 
»یـورو نیـوز فارسـی« اهـم موضوعاتی اسـت کـه در متـن 6۲ 

پاراگرافـی ایـن گـزارش به چشـم مـی خورد.

ریچارد هوئیت اعالم کرد:

محورهای گزارش مصوِب »راهبرد روابط میان اتحادیه اروپا و ایران«
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حجــت االســالم و المســلمین ســید شــفقت حســین 
ــام  ــات مق ــایه بیان ــد در س ــلمانان بای ــت: مس ــیرازی گف ش
ــعود  ــل آل س ــود در مقاب ــف خ ــه وظای ــری ب ــم رهب معظ

ــد. ــل کنن عم
ــقوط  ــون س ــی چ ــته وقایع ــال گذش ــج س در مراســم ح
ــا و کشــته شــدن  ــه من ــل در شــهر مکــه و فاجع جرثقی
تعــداد زیــادی از حجــاج خانــه خــدا دل مســلمان 
جهــان را بــه درد آورد و ایــن خــود بــی کفایتــی 
ــه  ــج ب ــم ح ــزاری مراس ــعودیها را در برگ ــات س مقام
جهانیــان ثابــت کــرد. در ایــن حــوادث متاســفانه 
تعــدادی از هموطنــان عزیــز ایرانــی نیــز جــان خــود را 
ــت و  ــد کــه موجــب خشــم و انزجــار دول از دســت دادن

ــد. ــعود ش ــران از آل س ــت ای مل
ــه تنهــا بعــد از روی دادن ایــن حــوادث از ملــل  آل ســعود ن
ــا ایجــاد کارشــکنی  ــد بلکــه ب مســلمان عذرخواهــی نکردن
ــع از حضــور حجــاج ایرانــی در مراســم  هــای گوناگــون مان
امســال حــج شــد و ایــن خــود اهــداف پلیــد آل ســعود را هــر 

چــه بیشــتر آشــکار مــی ســازد.
ــه ای در  ــی خامن ــید عل ــت اهلل س ــری آی ــام معظــم رهب مق
ــت  ــه افشــای ماهی ــج ب ــتانه ح ــنگرانه در اس ــه ای رش بیانی
حقیقــی آل ســعود پرداختنــد و تصریــح کردنــد: »آنــان کــه 
ــته و  ــیاحتی فروکاس ــیـ  س ــفر زیارت ــک س ــه ی ــج را ب ح
دشــمنی و کینــه ی خــود بــا ملـّـت مؤمــن و انقالبی ایــران را 
در زیــر عنــوان »سیاســی کــردن حــج« پنهــان ســاخته اند، 
شــیطانهایی ُخــرد و حقیرنــد کــه از بــه خطــر افتــادِن مطامع 
ــّکام  ــد. ح ــی لرزن ــود م ــه خ ــکا، ب ــزرگ، آمری ــیطان ب ش
ســعودی که امســال صــّد عــن ســبیل اهلّل و المســجد الحرام 
کــرده و راه حّجــاج غیــور و مؤمــن ایرانــی بــه خانــه  محبوب 
ــر  ــود ب ــای خ ــه بق ــیاهند ک ــی روس ــته اند، گمراهان را بس
ــی  ــتکبران جهان ــاع از مس ــه را در دف ــدرت ظالمان ــه  ق اریک
ــرای  ــالش ب ــکا و ت ــم و آمری ــا صهیونیس ــی ب ــم  پیمان و ه
بــرآوردن خواســته ی آنــان مــی داننــد و در ایــن راه از هیــچ 

ــردان نیســتند.« ــی روی گ خیانت
حجــت الســالم و المســلمین دکتــر »ســید شــفقت 
حســین شــیرازی« معــاون بیــن الملــل دبیــر کل مجلــس 
وحــدت المســلمین پاکســتان در خصــوص نــوع مواجهــه 
ــت:  ــر گف ــگار مه ــه خبرن ــج ب ــوع ح ــا موض ــعود ب آل س
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی بــر اســاس روح اســالم و 
قــرآن بیانــه ای صــادر کــرده انــد و بــا جــرات و بصارتــی 
ــج و آل  ــاله ح ــاره مس ــود را در ب ــر خ ــی نظ ــال زدن مث
ــیاری از  ــر بس ــال حاض ــد. در ح ــرده ان ــان ک ــعود بی س
ــای  ــق دنی ــی از حقای ــا آگاه ــالم ب ــان اس ــران جه رهب
ــه  ــر علی ــه ب ــد ک ــهامت ندارن ــرات و ش ــدر ج ــالم آنق اس
آل ســعود و اعمــال و افعــال مجرمانــه مقامــات ســعودی 

ــد. ــان بیاورن ــر زب ــخنی ب س
وی در ادامــه افــزود: تمــام دنیــا از جنایــات آل ســعود 
ــه در  ــه آل ســعود چگون ــد ک ــی دانن ــه م آگاه هســتند و هم
منــا حجــاج گرامــی را بــا نهایــت بــی رحمــی بــه شــهادت 

رســاندند و اینقــدر شــهامت و جــرات نداشــتند کــه در 
ــا  ــه من ــان حادث ــواده قربانی ــالم و خان ــای اس ــل دنی مقاب
عذرخواهــی کننــد و از کــرده خــود اظهــار پشــیمانی کننــد.
ــه  ــورهایی ک ــت کش ــد: در حقیق ــادآور ش ــه ی وی در ادام
ــت داده  ــود را از دس ــان خ ــا ج ــه من ــا در حادث ــاج آنه حج
ــد  ــی کردن ــکایت م ــی ش ــن الملل ــد در دادگاه بی ــد بای بودن
و مجرمــان را بــه ســزای اعمــال خــود مــی رســاندند. امــا به 
ــت و  ــه ای کــه همیشــه هدای ــت اهلل خامن جــز حضــرت آی
رهبــری شــیعیان جهــان را بخوبــی انجــام داده انــد، کســی 

دیگــر جــرات اعتــراض بــه ایــن موضــوع را نداشــت.
معــاون بیــن الملــل دبیــر کل مجلــس وحــدت المســلمین 
ــعود  ــتیم آل س ــاهد آن هس ــا ش ــرد: م ــد ک ــتان تأکی پاکس
ــه خــاک و  امــروز در یمــن، ســوریه و عــراق مســلمانان را ب
خــون کشــیده انــد. بدتــر از آن اینکــه بــا رژیم صهیونیســتی 
ــزرگ  ــه جهــان اســالم خیانتــی ب ــاط برقــرار کــرده و ب ارتب
ــت المقــدس  ــت در مســئله فلســطین و بی ــد. خیان کــرده ان
از ســوی ســعودیها انجــام گرفتــه اســت و بایــد تمــام 

ــد. ــراض مــی کردن ــن موضــوع اعت ــه ای مســلمانان ب
ــر معظــم  ــار دیگــر رهب ــروز ب ــادآور شــد: ام ــه ی وی در ادام
ــان  ــلمانان جه ــر مس ــود را ب ــت خ ــالمی حج ــالب اس انق
ــعودی  ــت س ــه حکوم ــد ک ــته ان ــالم داش ــرده و اع ــام ک تم
ــروم  ــج مح ــی ح ــه اله ــام دادن فریض ــلمانان را از انج مس
ــه و  ــق اولی ــج ح ــه ح ــام فریض ــه انج ــد در حالیک ــی کن م

ــی رود. ــه شــمار م ــن هــر مســلمانی ب بنیادی
حجــت االســالم شــفقت شــیرازی در ادامــه افــزود: از 
ســویی دیگــر آل ســعود لیاقــت برگــزاری چنیــن مراســمی 
ــه  ــد ب ــی توان ــته و نم ــت را نداش ــی و عظم ــن بزرگ ــه ای ب
ــت  ــه ام ــد. وظیف ــانی کن ــات رس ــدا خدم ــه خ ــاج خان حج
مســلمان و نهادهــای اســالمی ایــن اســت کــه با همــکاری 
هــم برنامــه ای را بــرای بدســت گرفتــن امــور حــج تدویــن 

کننــد. رهبــر معظــم انقــالب اســالمی بــا توجــه بــه شــرایط 
ــرده  ــام ک ــلمانان تم ــر مس ــود را ب ــت خ ــر حج ــال حاض ح
ــه  ــر علی ــی ب ــه ای شــدید اللحن ــاره بیانی ــن ب اســت و در ای

ــد. ــوده ان ــادر فرم ــعود ص آل س
وی افــزود: در روزهــای گذشــته بــزرگان و مفتیــان 
ــور  ــی« در کش ــهر »گروزن ــت در ش ــنت و جماع ــل س اه
ــد  ــوا دادن ــد و در آنجــا فت ــزار کردن چچــن ســمیناری برگ
ــا دیــن اســالم   کــه وهابیــت و ســلفیت هیــچ ارتباطــی ب
و اهــل ســنت ندارنــد. در حــال حاضــر اهــل ســنت 
ــی  ــعود را بخوب ــت و آل س ــت وهابی ــا حقیق ــام دنی در تم

ــد. ــرده ان ــکار ک آش
وی در ادامــه یــادآور شــد: آل ســعود بایــد بخوبــی بــه ایــن 
ــازوی اســالم یعنــی »اهــل  ــد کــه دو ب موضــوع توجــه کن
ســنت« و »تشــیع« از آنهــا اعــالم برائــت کــرده انــد. وهابی 
ــن  ــر »حرمی ــعودی ب ــتان س ــا در عربس ــلفی ه ــا و س ه
شــریفین« و اماکــن متبرکــه اســالمی تســلط یافتــه انــد در 
حالیکــه آنهــا هیــچ رابطــه ای نــه بــا اهــل ســنت دارنــد و نه 

بــا اهــل تشــیع.
 معــاون بیــن الملــل دبیــر کل مجلــس وحــدت المســلمین 
ــه عنــوان یــک مســلک  پاکســتان تأکیــد کــرد: وهابیــت ب
ــت و در  ــده اس ــلط ش ــالمی مس ــات اس ــر مقدس ــی ب جعل
ــه شــهادت  ــت بیرحمــی ب ــا نهای ــی را ب آنجــا حجــاج گرام
ــان  ــم عزیزانش ــا را در غ ــای آنه ــواده ه ــاند و خان ــی رس م

ــد. ســوگوار مــی کنن
وی در پایــان گفــت: بعــد از روی دادن حــوادث ســقوط 
ــی و تفحصــی  ــه تحقیق ــا ن ــه من ــه و فاجع ــل در مک جرثقی
بــه عمــل آمــد و نــه عامــالن ایــن حــوادث مــورد تعقیــب و 
بازجویــی قــرار گرفتنــد. در ایــن برهــه از زمــان مســلمانان 
ــف  ــه وظای ــری ب ــام معظــم رهب ــات مق ــایه بیان ــد در س بای

ــد. ــل کنن ــعود عم ــل آل س ــود در مقاب خ

معاون  مجلس  وحدت  المسلمین  پاکستان :

ماهیت وهابیت بر اهل سنت هم مشخص شده است
علی کاوسی نژاد
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خاورمیانه و شمال آفریقا

ــا  ــی اظهــار داشــت کــه ســعودی هــا ب یــک کارشــناس آلمان
ــروه  ــری گ ــدرت گی ــال ق ــوری بدنب ــن س ــت از معارضی حمای

ــتند. ــور هس ــن کش ــنی در ای ــای س ه
ــرای  ــالدی ب ــال 1۹0۲ می ــی در س ــان« آمریکای ــرد ماه »آلف
ــک از  ــاور دور و نزدی ــف خ ــور توصی ــه منظ ــار ب ــتین ب نخس
اصطــالح »خاورمیانــه« اســتفاده کرد. ایــن اصطالح پــس از آن 
از ســوی نشــریه هــای انگلیســی ماننــد تایمــز مــورد اســتفاده 

ــت. ــرار گرف ق
ــت  ــه عل ــه ب ــه خاورمیان ــت ک ــت آن اس ــز اهمی ــه حائ نکت
برخــورداری از تنــوع بافــت اجتماعــی، تنــوع قومــی - نــژادی 
و همچنیــن منابــع و امکانــات مــادی از اهمیــت ویــژه ای 
ــتگاه و  ــه خاس ــی خاورمیان ــر فرهنگ ــت. از منظ ــوردار اس برخ
ــه  ــن منطق ــت. ای ــی اس ــدی - اله ــزرگ توحی ــان ب زادگاه ادی
ــود  ــالم در خ ــاعه اس ــور اش ــه منظ ــزم را در ب ــران اولوالع پیامب

جــای داده بــود.
ــه  ــت ک ــی اس ــا جای ــا ت ــی ه ــرای غرب ــه ب ــت خاورمیان اهمی
»زبیگنیــو برژینســکی« تئوریســین برجســته سیاســت خارجــی 
آمریــکا و مشــاور امنیــت ملــی »جیمــی کارتــر« رئیــس جمهور 
ســابق آمریــکا دربــاره خاورمیانــه و خلیــج فــارس معتقــد اســت 
ــا  ــا انته ــه ت ــت ک ــی« اس ــبیه »زه کمان ــه ش ــن منطق ــه ای ک
کشــیده شــده و آمــاده پرتــاب تیــری کشــنده بــه ســمت جهان 
ــا افغانســتان و از ایــران تــا  اســت. ایــن »زه« از شــاخ آفریقــا ت
ــا  ــدرت ه ــنگین ابرق ــت س ــون رقاب ــوده و  کان ــک ب خاورنزدی

اســت.
بــا توجــه بــه شــرایط حاکــم در منطقــه خاورمیانــه بخصــوص 
ــا »پیتــر فیلیــپ«  اوضــاع ســوریه خبرنــگار مهــر گفتگویــی ب
ــی  ــر م ــه از نظ ــه در ادام ــام داده ک ــی انج ــناس آلمان کارش

ــذرد. گ
»پیتــر فیلیــپ« ۲3 ســال بــه عنــوان خبرنــگار اعزامی از ســوی 
ــه  ــایگر، زوددویچ ــس آنس ــای تاگ ــه ه ــان، روزنام ــو آلم رادی
و شــمار دیگــری از مطبوعــات و رســانه هــای آلمــان فعالیــت 
ــو  ــه رادی ــر ب ــار دیگ ــال 1۹۹1 ب ــپ از س ــت. فیلی ــته اس داش
ــر عهــده داری مســئولیت بخــش  آلمــان بازگشــت و عــالوه ب

خاورمیانــه، مقــاالت و تحلیــل هــای بســیاری در حــوزه 
خاورمیانــه بــه رشــته تحریــر در آورد. وی از ســال ۲00۹ 
ــان  ــا همچن ــرد، ام ــته ک ــر بازنشس ــود را در ظاه ــالدی خ می
ــه تحلیــل هــای دقیــق و  ــاره خاورمیان ــر مطالعــه درب عــالوه ب

ــد. ــی نویس ــه م ــوص خاورمیان ــذاری درخص تاثیرگ

|| آمریــکا و روســیه اعــام کــرده انــد در خصــوص 
بحــران ســوریه بــه توافقاتــی دســت یافتــه انــد. 
بــه نظــر شــما در توافــق نهایــی منافــع بازیگــران 
منطقــه ای چــون ایــران، عربســتان و ترکیــه 

ــه لحــاظ خواهــد شــد؟ چگون
پیشــرفت هــای آمریــکا و روســیه در رونــد گفتگوهــای ســوریه 
مطمئنــا قابــل ارزش و تقدیــر اســت. تــالش هایــی کــه تاکنون 
بــرای حــل و فصــل درگیــری هــا صــورت گرفتــه، نشــان مــی 
ــس  ــای کنفران ــد میزه ــا در ح ــا تنه ــرفت ه ــه پیش ــد ک ده
ــن  ــه همی ــد، ب ــی دارن ــاه مدت ــذاری کوت ــوده و دوام و تاثیرگ ب
دلیــل اســت کــه نمــی تــوان نســبت بــه آنهــا امیــدواری زیادی 

ــت. داش
روســیه و آمریــکا عالقمنــدی هــای خــود را در ســوریه دنبــال 
ــکو  ــت. مس ــی نیس ــان و هماهنگ ــن راه یکس ــد و ای ــی کنن م
پشــت بشــار اســد ایســتاده و آمریــکا حامــی گروههــای 
معــارض و مخالفیــن دولــت حاکــم. ایــن همــان ایفــای نقــش 
برخــی قــدرت هــا در ســوریه اســت. ترکیــه بــه ظاهــر مــدت 
زمــان طوالنــی اســت کــه واکنشــی از خــود در قبــال تحــوالت 
ــدارکات  ــی در ت ــش فعال ــا نق ــد، ام ــی ده ــان نم ــوریه نش س

ــش دارد. ــه داع ــته ب ــخاص وابس ــت اش ــی و حمای نظام
اگــر ترکیــه در حــال حاضــر رســما در جنــگ علیــه 
ــور  ــه منظ ــت ب ــه نخس ــس در وهل ــرکت دارد، پ ــش ش داع
ــه  ــن مناطــق کرد/ســوری ک ــوت گرفت ــان از ق ــه همزم آنک
ــه پ ک ک  ــداد یافت ــازوی امت ــوان ب ــه عن ــا را ب ــکارا آنه آن
ــه عمــل مــی آورد. عربســتان  ــد ممانعــت ب قلمــداد مــی کن
کــه از همــان ابتــدا در زمــره مخالفــان »بشــار اســد« جــای 
گرفتــه و خواهــان ســرنگونی حکومــت وی بــوده و در 

ــه ای  همیــن راســتا از مخالفــان اســد حمایــت هــای مجدان
ــد. ــی کن ــرده و م ک

ــن  ــا ای ــد، ام ــی کن ــکار م ــش را ان ــت از داع ــاض حمای ری
اطمینــان وجــود دارد کــه ایــن امــر از کانــال هــای خصوصــی 
انجــام مــی شــود تــا اینکــه جایــگاه خانــدان ســعودی در غــرب 
تنــزل پیــدا نکنــد. هــدف ریــاض ایــن اســت کــه ســوریه تحت 
رهبــری ســنی هــا قــرار گیــرد و بــه ایــن واســطه ســعودی هــا 
از نفــوذ و تاثیرگــذاری بیشــتری در ایــن کشــور برخــوردار مــی 

شــوند.
ــا  ــگ ب ــط تنگاتن ــش رواب ــا پی ــالمی از مدته ــوری اس جمه
ــار  ــک در اختی ــرده و کم ــرار ک ــان برق ــیعیان لبن ــت ش اکثری
حــزب اهلل قــرار مــی دهــد و از دولــت بشــار اســد حمایــت مــی 

ــد. کن
معاوضــه قــدرت در ســوریه مــی توانــد بــر همــه اینهــا ســایه 
ــار  ــه بش ــت ک ــر آن اس ــن ام ــرای ای ــی ب ــل کاف ــدازد، دلی بین
اســد بطــور مســتقیم از ســوی نیروهــای نظامــی ایــران مــورد 
حمایــت قــرار مــی گیــرد و در ایــن میــان امیــدواری نیــز هنــوز 

دارد. وجــود 
ــت  ــداز موفقی ــم ان ــه چش ــبت ب ــادی نس ــد زی ــک و تردی ش
آمریــکا و روســیه در ســوریه وجــود دارد. ســه بازیگــر 
اصلــی منطقــه در ســوریه بایــد بــه منظــور تحقــق موفقیــت 
ــد.  ــال کنن ــود اعم ــی خ ــط مش ــی را در خ ــور تغییرات متص
ــاره  ــکا درب ــا مشــاوره هــای روســیه و آمری ــد ب هــر ســه بای
ســوریه مشــارکت داشــته باشــند. علیرغــم اینهــا مشــکالت 
ــوت  ــه ق ــور ب ــه کش ــن س ــان ای ــود می ــای موج ــش ه و تن

ــی اســت. ــود باق خ

ــه را در  ــه خاورمیان ــوا در منطق ــه ق ــما موازن || ش
ــد؟ ــی کنی ــی م ــه ارزیاب ــده چگون آین

قبــال از ایــن عنــوان، تــوازن اســتراتژیک قدرتهــای اســتعماری 
ــی خــاور  اســتنباط مــی شــد کــه قصــد داشــتند جهــان و حت

نزدیــک و خاورمیانــه را بیــن خــود تقســیم کننــد.
ــس و  ــان انگلی ــو می ــیکس- پیک ــه س ــق نام ــاس تواف براس
ــا  ــی اول و ب ــگ جهان ــالل جن ــال 1۹61 در خ ــه در س فرانس
رضایــت روســیه بــرای تقســیم امپراتــوری عثمانــی منعقد شــد. 
ایــن توافق نامــه بــه تقســیم ســوریه، عــراق، لبنــان و فلســطین 
میــان فرانســه و بریتانیــا منجــر شــد. ایــن مناطــق قبــل از آن 

ــد. ــی بودن ــای عثمان ــرل ترک ه ــت کنت تح
ــکا  ــیه و آمری ــاید روس ــه ش ــد ک ــرس دارن ــن ت ــان از ای بدبین
بتواننــد التــزام جدیــدی از چنیــن قــراردادی را مطالبه کننــد. این 
اشــتباه بســیار بزرگــی اســت، امــا جســتجو بــرای یافتــن موازنه 
ــت.  ــاک اس ــه خطرن ــم منطق ــای مه ــان قدرته ــدرت در می ق
زیــرا چنیــن جســتجویی بــه قیمــت درگیــری نظامــی و جنــگ 

هــای مدنــی تمــام مــی شــود.

|| بــا توجــه بــه ظهــور گروههــای تروریســتی که 
در زمــره state  محســوب نمــی شــوند و حقــوق 
ــاع از  ــورد اجم ــی م ــوز تعریف ــه هن ــل ک ــن المل بی
ــم  ــا تروریس ــت، آی ــداده اس ــه ن ــت ارائ تروریس

ــل ریشــه کــن شــدن اســت؟ قاب
ــد  ــای مدی ــا مدته ــوان ت ــی ت ــه نم ــت ک ــن اس ــت ای حقیق
انتهایــی بــرای رفــع تروریســم یافــت.  واضــح تــر بگویــم بایــد 
ــردن  ــی ک ــر زندگ ــد و خط ــدون تهدی ــه در آزادی و ب ــد ک دی
بهتــر اســت یــا اینکــه هــر زمــان خطــر را وارد زندگــی کنیــم؟! 
نخبــگان بایــد در ایــن میــان مراقــب بــوده و اجــازه ندهنــد کــه 
ــه  ــدرت دســت ب ــرای کســب ق ــی و ب ــا خودرای دولتهایشــان ب
اقدامــات نامــوزون بزننــد. متاســفانه ایــن خــالء در منطقــه بــه 

چشــم مــی خــورد.
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دالر  میلیــارد  یــک  فــروش  بــرای  آمریــکا  تصمیــم 
ــا کشــتار یمنی هــا  ــان ب ــم ســعودی همزم ــه رژی تســلیحات ب
ــه  ــد ک ــی ده ــان م ــم، نش ــن رژی ــط ای ــده« توس در »الحدی
واشــنگتن قصــد تحمیــل طــرح بــه اصطــالح صلــح ِکــری بــه 

دارد. را  یمنی هــا 
باوجــود تــداوم جنایت هــای عربســتان در یمــن، اعضــای 
مجلــس ســنای آمریــکا اخیــرا بــا اکثریــت آراء الیحــه فــروش 
ســالح هــای ایــن کشــور بــه عربســتان بــه ارزش یــک میلیارد 

ــد. ــب کردن ــون دالر را تصوی و 150 میلی
ــه عربســتان  ــروش ســالح ب ــا طــرح ف ــق ب ــناتورهای مواف س
اعــالم کردنــد کــه ایــن کشــور هــم پیمــان خــوب آمریــکا در 
ــا  ــود ب ــط خ ــن رواب ــد ای ــوده اســت و بای ــالیان دراز ب طــول س
ریــاض را حفــظ کــرد. ایــن در حالــی اســت کــه مــاه گذشــته 
ــرای  ــود ب ــم خ ــی از تصمی ــات آمریکای ــز مقام ــالدی نی می
فــروش بیــش از 130 دســتگاه تانــک »آبرامــز« و ۲0 خــودروی 
ــد. ــر داده بودن ــتان خب ــه عربس ــر ب ــزات دیگ ــی و تجهی زره

ــردم  ــه م ــی عربســتان ســعودی ب ــاز تجــاوز نظام ــان آغ از زم
بــی گنــاه و بــی دفــاع یمــن از حــدود 1۹ مــاه پیــش، ایــاالت 
متحــده آمریــکا از حامیــان اصلــی ایــن تجــاوز بــوده و هســت. 
ــاوز  ــعودی در تج ــتان س ــنگتن از عربس ــای واش ــت ه حمای
نظامــی ایــن کشــور بــه یمــن طــی ایــن مــدت، تنهــا بــه ارائــه 
حمایــت هــای سیاســی محــدود نشــد، بلکــه از لحــاظ تجهیــز 
ــه پیشــرفته ترین تســلیحات جنگــی نیــز  نظامیــان ســعودی ب

ایــن حمایــت هــا ادامــه پیــدا کــرد.
ــه  ــت ک ــیده نیس ــس پوش ــر هیچک ــر ب ــر دیگ ــال حاض در ح
ــی  ــی مــردم ب ــا ســالح هــای آمریکای ــکاران ســعودی ب جنایت
ــرایط  ــد. در ش ــی کش ــون م ــاک و خ ــه خ ــن را ب ــاع یم دف
ــاه،  ــت 1۹ م ــا گذش ــز ب ــا نی ــوِد آمریکایی ه ــی خ ــی حت کنون
دیگــر نمــی تواننــد وجــود تســلیحات ایــن کشــور در دســتان 

ــد. ــکار کنن ــن را ان ــردم یم ــتار م ــرای کش ــعودیها ب س
درســت بــه همیــن دلیــل اســت کــه اخیــرا ســخنگوی وزارت 
ــی  ــوص چرای ــؤالی در خص ــه س ــخ ب ــکا در پاس ــه آمری خارج
ــه  ــگ علی ــی در جن ــلیحات آمریکای ــتان از تس ــتفاده عربس اس
یمــن، تصریــح کــرده اســت: »مــا طبــق قراردادهــای نظامــی 
امضــا شــده میــان دو طــرف ایــن تســلیحات را بــه عربســتان 
ــا در  ــه آنه ــال اینک ــئولیتی در قب ــچ مس ــم و هی ــذار کردی واگ
ــد،  ــی کنن ــرده و م ــرداری ک ــره ب ــلیحات به ــن تس ــا از ای کج

متوجــه واشــنگتن نیســت«.
عربســتان ســعودی از مدت هــا پیــش تــالش مــی کنــد تــا بــه 
ــرده  ــاد ک ــود ایج ــرای خ ــن ب ــه در یم ــی ک ــوی از باتالق نح
اســت، رهایــی یابــد. پــس از آنکــه امــارات نیــز رژیــم ســعودی 
ــات  ــت، مقام ــا گذاش ــن تنه ــه یم ــه ب ــالت بی وقف را در حم
ریــاض تــالش هــای جــدی تــری را بــرای خــروج از باتــالق 
یمــن آغــاز کردنــد. ســعودیها بــرای تحقــق ایــن خواســته خود 

ــد. ــه کردن ــاده ای را ارائ ــرح 4 م ط
محورهای اصلی این طرح به شرح ذیل هستند؛

1- نیروهــای نظامــی از شــهر صنعــا پایتخت یمن و شــهرهای 
مهــم و راهبــردی خارج شــوند.

۲- ســالح هــای ســنگین و موشــک هــای انصــاراهلل و متحدان 
آن بــه طــرف ســومی تحویــل داده شــود.

3- دولــت وحــدت ملــی یمــن بایــد بــه امنیــت و عــدم نقــض 
قوانیــن بیــن المللــی احتــرام بگــذارد.

ــه  ــالحی ک ــوع س ــر ن ــع ه ــی توزی ــدت مل ــت وح 4- دول

همســایگان یمــن را تهدیــد مــی کنــد، ممنــوع گردانــد.
ارائــه طرحــی بــه منظــور پایــان جنــگ در یمــن آن هم توســط 
ــره  ــام را مخاب ــه اول ایــن پی مســئوالن رژیــم ســعودی در وهل
مــی کنــد کــه ریــاض از تحقــق اهــداف از پیــش تعییــن شــده 
خــود بــرای یــورش نظامــی بــه مــردم بــی دفــاع یمــن ناامیــد 

شــده اســت.
ــی سیاســی یمــن مخالفــت خــود  ــا ایــن حــال، شــورای عال ب
بــا ایــن طــرح را بــه صــورت رســمی اعــالم و تأکیــد کــرد کــه 
عربســتان ســعودی بــا چنیــن طرحــی از یــک ســو بــه دنبــال 
ــوده و از  ــه هــای مردمــی یمــن ب ــع ســالح ارتــش و کمیت خل
ســوی دیگــر بــرای تقویــت گــروه هــای تروریســتیـ  تکفیری 

ــد. ــی کن ــالش م ــور ت ــن کش در ای
ــی  ــورای عال ــت ش ــورد موافق ــرح م ــن ط ــورت ای ــر ص در ه
سیاســی یمن بــه عنــوان اصلــی تریــن مرجــع سیاســت گذاری 
حــال حاضــر در ایــن کشــور، واقــع نشــد. پــس از عــدم 
موافقــت یمنی هــا بــا ایــن طــرح، »جــان کــری« وزیــر خارجــه 
آمریــکا بــا حضــور در شــهر »جــده« عربســتان در یــک 
نشســت چهارجانبــه با ســران ریــاض، ابوظبــی و لندن شــرکت 
کــرد. وزیــر خارجــه آمریــکا در ایــن نشســت طــرح بــه 
اصطــالح صلــح خــود بــرای پایــان بحــران یمــن را ارائــه کــرد.
ــالم  ــق اع ــکا طب ــده آمری ــاالت متح ــه ای ــر خارج ــرح وزی ط

رســمی وی دارای 3 بنــد اساســی اســت؛
1-تشــکیل فــوری دولــت وحــدت ملــی در یمــن کــه قــدرت 

ــود. ــیم ش ــا تقس ــان طرف ه در می
ــب  ــدی عق ــق کلی ــا و مناط ــاراهلل از صنع ــای أنص ۲- نیرو ه

نشــینی کنند.
3-همــه تســلیحات ســنگین از جملــه موشــک های بالســتیک 
از أنصــاراهلل و نیرو هــای متحــد آن هــا بــه طــرف ثالــث انتقــال 

پیدا کنــد.
ایــن طــرح کامــال جانبدارانــه تنظیــم شــده و تنهــا یــک هــدف 
را دنبــال مــی کنــد و آن چیــزی نیســت جــز بــه زانــو درآوردن 
ــور.  ــن کش ــی ای ــای مردم ــه ه ــن و کمیت ــاراهلل« یم »أنص
ــن در  ــش یم ــاراهلل و ارت ــه انص ــته ب ــکی« وابس ــگان موش »ی
واکنــش بــه طــرح جــان کــری، در پیامــی کــه ســخنگوی این 
ــود در فیســبوک منتشــر  ــش، آن را در صفحــه رســمی خ جنب
کــرد، نوشــت: »کســی کــه بــه گرفتــن ســالح مــا چشــم طمع 

ــم کــرد«. ــن جــان وی طمــع خواهی ــه گرفت ــز ب ــا نی دارد م
در پیــام انصــاراهلل و ارتــش یمــن آمــده بــود: »نیروهــای 
موشــکی بــا تمامــی اعتمــاد و اطمینــان خــود اعــالم می کننــد 
ــا و  ــارزه، توانایی ه ــگ و مب ــتن اراده جن ــر داش ــالوه ب ــه ع ک
ــار  ــا ائتــالف ســعودی در اختی ــه ب ــرای مقابل ــات الزم را ب امکان
دارنــد و تالش هــای خــود را در تمامــی ســطوح افزایــش 
ــک های  ــاخت موش ــه س ــی را ک ــدار مل ــا اقت ــد داد ت خواهن

جدیــد از واجبــات آن اســت بــرای مقابلــه بــا متجــاوزان حفــظ 
ــد«. کنن

ایــاالت متحــده آمریــکا بــا ارائــه ایــن طــرح صرفــا جانبدارانــه 
بــا یــک تیــر دو نشــان را هــدف قــرار دهــد؛ اول اینکــه مصالــح 
و منافــع متحــد اســتراتژیک خــود در منطقــه یعنــی عربســتان 
ــرای  ــب ب ــه مناس ــه زمین ــد و دوم اینک ــن کن ــعودی را تأمی س

خــروج ریــاض از باتــالق یمــن را فراهــم آورد.
ــن  ــی در یم ــی سیاس ــورای عال ــیاری ش ــال هوش ــن ح ــا ای ب
ــورده و  ــنگ خ ــه س ــده ب ــاالت متح ــر ای ــا تی ــد ت ــب ش موج
ــرح  ــوص ط ــرف در خص ــان دو ط ــره ای می ــه مذاک هیچگون
ارائــه شــده از ســوی آمریــکا آغــاز نشــود؛ مذاکراتــی کــه بــدون 
شــک در صــورت انجــام، تنهــا هــدف آن امتیازگیــری از 

ــور. ــن کش ــران ای ــل بح ــل و فص ــا ح ــود ت ــا می ب یمنی ه
ــه  ــا را ب ــی ه ــپس آمریکای ــعودیها و س ــدا س ــه در ابت ــه ک آنچ
فکــر ارائــه طــرح هــای مختلــف بــرای بــرون رفــت از باتــالق 
ــن  ــی« در ای ــی سیاس ــورای عال ــکیل »ش ــت، تش ــن انداخ یم
کشــور بــود. ســعودیها و هم پیمــان آنهــا یعنــی ایــاالت متحــده 
ــای  ــان ه ــزاب و جری ــه اح ــد ک ــی کردن ــان نم ــگاه گم هیچ
ــه  ــی« ب ــژه »أنصــاراهلل« و »کنگــره مل ــه وی سیاســی یمــن ب
ــد کــه حاصــل آن تشــکیل شــورای  ــدا کنن توافقــی دســت پی

عالــی سیاســی بشــود.
ــری«  ــان ک ــن طــرح »ج ــرار گرفت ــت ق ــورد مخالف ــس از م پ
وزیــر خارجــه آمریــکا بــرای حــل و فصــل بحــران یمــن کــه 
ــس ســنای  ــود، مجل ــه شــده ب ــت دیگــری ارائ ــا نی ــع ب در واق
ــه  ــلیحات ب ــروش تس ــرح ف ــاق آراء ط ــا اتف ــاالت متحــده ب ای
ــارد دالر را  ــک میلی ــش از ی ــه ارزش بی ــعودی ب ــتان س عربس
ــب  ــی واشــنگتن از تصوی ــع هــدف اصل ــرد. در واق ــب ک تصوی
ایــن طــرح، اعمــال فشــار بــر »شــورای عالــی سیاســی« یمــن 

ــرای پذیرفتــن طــرح جــان کــری اســت. ب
درســت همزمــان بــا ایــن تصویــب ایــن طــرح، جنگنــده هــای 
ــی در اســتان  ــی مناطق ــا تســلیحات آمریکای ــم ســعودی ب رژی
الحدیــده را هــدف حمــالت هوایــی ســنگین خــود قــرار دادنــد؛ 
ــاه گذشــته را  ــع 1۹ م ــن فجای ــه یکــی از بزرگتری ــی ک حمالت
آفریــد و طــی آن ۲5 نفــر شــهید و 50 تَــن دیگــر زخمی شــدند.

ــتان  ــه عربس ــی ب ــلیحات نظام ــروش تس ــرح ف ــب ط تصوی
ســعودی توســط مجلــس ســنای آمریــکا ایــن حقیقــت تلــخ را 
بــرای افــکار عمومــی بــه اثبــات رســاند کــه آمریکایی هــا بــه 
ــش  ــن نق ــاع یم ــی دف ــردم ب ــتار م ــتقیم در کش ــورت مس ص

آفرینــی مــی کننــد.
ــر  ــه نظ ــت ب ــز اهمی ــه حائ ــن زمین ــه در ای ــری ک ــه دیگ نکت
مــی رســد ایــن اســت کــه ریــاض دیگــر از قــدرت خــود بــرای 
ــت  ــده و دس ــد ش ــال ناامی ــن کام ــردم یم ــو درآوردن م ــه زان ب
ــا  ــب ب ــن ترتی ــا بدی ــرده ت ــل واشــنگتن دراز ک ــی در مقاب گدای
تجهیــز بیــش از پیــش ارتــش خــود، بارقــه امیــدی بــرای غلبه 

ــود آورد. ــه وج ــش ب ــان نظامیان ــا در می ــر یمنی ه ب
ــه نظــر مــی رســد کــه تــالش ریــاض و  در هــر صــورت، ب
همچنیــن هم پیمانــان آن بــرای ارائــه طــرح هــای ســریالی 
بــه منظــور خــروج از باتــالق یمــن همچنــان ادامــه داشــته 
ــا حمــالت  ــه موجــب شــده ت ــدون شــک آنچــه ک باشــد. ب
ــان  ــاه همچن ــس از 1۹ م ــن پ ــه یم ــعودیها ب ــانه س ددمنش
ــه  ــت جامع ــا حمای ــراه ب ــنگین هم ــکوت س ــد، س ــه یاب ادام
ــر  ــه ِس ــی ک ــت؛ حمالت ــوده اس ــالت ب ــن حم ــی از ای جهان
ــون  ــه تاکن ــی دهــد ک ــی در یمــن نشــان م تحــوالت میدان
هیچیــک از اهــداف اســتراتژیک ریــاض در یمــن را محقــق 

ــد. ــرده ان نک

فروش تسلیحات آمریکا به سعودی؛ واشنگتن درصدد تحمیل طرح ِکری به یمن
رامین حسین آبادیان
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خاورمیانه و شمال آفریقا

رئیــس ســازمان حقــوق بشــر بحریــن در ســخنانی تاکیــد کــرد 
ارتــکاب هرنــوع حماقتــی از ســوی آل خلیفــه در حــق آیــت اهلل 
عیســی قاســم و یــورش به منــزل ایشــان بــرای محاکمــه وی، 

ســرآغاز رونــد نابــودی و زوال ایــن رژیــم خواهــد بود.
ــه در  ــم آل خلیف ــدام رژی ــاه از اق ــدود 3 م ــت ح ــس از گذش پ
ــیعیان  ــر ش ــم« رهب ــی قاس ــت اهلل »عیس ــت آی ــلب تابعی س
بحریــن کــه بــه تعبیــر مقــام معظــم رهبــری همچــون ســتاره 
ای در آســمان تشــیع هســتند، مــردم انقالبــی بحریــن 
همچنــان بــرای دفــاع از رهبــر خــود در صحنــه حاضــر 

ــد. ــرده ان ــن ک ــان تحص ــزل ایش ــر من ــتند و در براب هس
همچنیــن علمــای حامــی شــیخ عیســی بــه مســئولیت خطیــر 
خــود مبنــی بــر روشــنگری و تبییــن راه هــای مبــارزه بــا ظلــم 
آل خلیفــه پایبنــد هســتند؛ امــری کــه بیــش از پیــش موجــب 
ــن  ــان ای ــد و نظامی ــه ش ــم آل خلیف ــدن خش ــه ش برانگیخت
ــدام  ــود اق ــرکوبگرانه خ ــای س ــت ه ــه سیاس ــم در ادام رژی
بــه بازداشــت و حبــس چندیــن عالــم برجســته ایــن کشــور و 
ــه آل  ــته ب ــد. دادگاه وابس ــر کردن ــم دیگ ــا عال ــار ده ه احض
ــا 5  ــادف ب ــه مص ــن هفت ــنبه ای ــد دارد روز دوش ــه قص خلیف
مهــر دادگاه محاکمــه رهبــر شــیعیان بحریــن را برگــزار کنــد. 
ــم  ــداد مه ــن روی ــاد ای ــی ابع ــرای بررس ــاس ب ــن اس ــر همی ب
ــر و  ــوق بش ــازمان حق ــس س ــوزی« رئی ــه الماح ــا »عبداالل ب
دموکراســی بحریــن مســتقر در کشــور آلمــان گفتگــو کردیــم 

ــد. ــی آی ــه م ــرح آن در ادام ــه ش ک

ــردم  ــان م ــون را در می ــا و روحانی ــور علم || حض
بــرای دفــاع از آیــت اهلل عیســی قاســم و هدایــت 
ــد؟  ــی کنی ــی م ــه ارزیاب ــن چگون ــاب بحری انق
علــت حملــه آل خلیفــه بــه علمــا و بازداشــت آنهــا 

ــت؟ ــر چیس ــای اخی ــه ه ــی هفت ط
حضــور علمــا در برابــر منــزل آیــت اهلل عیســی قاســم و دفــاع از 
ایشــان، اقدامــی بــود کــه پیــش از ایــن انتظــار انجــام آن را در 
ایــن پیــچ سرنوشــت ســاز و تاریخــی داشــتیم. علمــا پیشــاپیش 
و جلوتــر از تمامــی مــردم بحریــن بــرای دفــاع از رهبــر دینــی 
خــود حرکــت کردنــد؛ زیــرا حملــه و تعــرض بــه شــیخ عیســی 

قاســم، حملــه و تعــرض بــه تمامــی شــیعیان اســت.
همچنیــن حضــور علمــا در صحنــه، بقیــه مــردم کشــور را نیــز 
بــرای حضــور در برابــر منــزل شــیخ عیســی قاســم ترغیــب می 
کنــد. ایــن اقدامــات یــک پیــام را بــرای آل خلیفــه دارد مبنــی 
بــر اینکــه همــگان اعــم از علمــا و عمــوم مــردم فدایــی آیــت 

اهلل عیســی قاســم هســتند.
از ســوی دیگــر حضــور علمــا در کنــار مــردم، مهــر تاییــد بــر 
ــزل  ــر من ــودن حرکــت مــردم و حضــور آنهــا در براب شــرعی ب

ــا آســیب  ــردم ب ــه م ــرا ممکــن اســت ک رهبرشــان اســت. زی
هایــی در ایــن گونــه اقدامــات مواجــه شــوند و زخمــی گردنــد. 
ــار و  ــون احض ــا را تاکن ــر از علم ــه ۷0 نف ــک ب ــه نزدی آل خلیف
حــدود ۲0 نفــر از آنهــا را بازداشــت کــرده اســت. زندانــی کــردن 
و حبــس علمــا، بحرانــی بــرای آل خلیفــه محســوب مــی شــود 
و از ســوی دیگــر آزاد بــودن علمــا نیــز آل خلیفــه را بــا بحــران 
ــه در  ــر ۲ صــورت آل خلیف ــد. در ه ــی کن ــه م و مشــکل مواج
معــرض بحــران اســت. زیــرا حبــس علمــا نشــانگر بازداشــت 
ظالمانــه شــان اســت و در صــورت آزادی نیــز، ایــن علمــا عامل 
تحــرک مــردم و انقــالب خواهنــد بــود. در ضمــن حضــور علما 
در زنــدان موجــب افزایــش روحیــه دیگــر زندانیــان اســت کــه 
ــی رســد و خــود  ــر م ــا 4 هــزار نف ــه حــدود 3 و ی تعدادشــان ب

ایــن موضــوع بــرای آل خلیفــه مشــکل ســاز اســت.

ــه در  ــی آل خلیف ــع تراش ــما از مان ــل ش || تحلی
ــل  ــدراز مح ــه ال ــه در منطق ــزاری نمازجمع برگ

ــت؟ ــم چیس ــی قاس ــت اهلل عیس ــکونت آی س
ــالمی،  ــور اس ــک کش ــه در ی ــزاری نمازجمع ــری از برگ جلوگی
خــود دلیلــی بــرای ظلــم طائفــه ای بــه شــیعیان بحرین اســت. 
ایــن اقــدام نشــان مــی دهــد کــه همــه چیــز در بحریــن مــورد 
هجمــه و تعــرض اســت. عــالوه بــر نمازجمعــه، خــود شــیعیان 
و بــه صــورت کلــی همــه مــردم توســط حــکام بحریــن مــورد 

تعــرض قــرار گرفتــه اســت.

ــن در  ــردم بحری ــترده م ــرات گس ــر تظاه || تاثی
نقــاط مختلــف ایــن کشــور  بــرای فشــار آوردن به 

آل خلیفــه چیســت؟
ــداوم تظاهــرات گســترده و پرشــور مــردم در نقــاط مختلــف  ت
بحریــن در دفــاع از شــیخ عیســی قاســم و محکومیت سیاســت 
هــای آل خلیفــه نشــان مــی دهــد کــه شــعله هــای انقــالب 
همچنــان روشــن اســت و مــردم در تحقــق مطالباتشــان 
ــن اقدامــات خــود را ادامــه مــی  ــد و ای پافشــاری و اصــرار دارن
دهنــد. همچنیــن ایــن تظاهــرات بیانگــر ایــن نکتــه اســت کــه 
هــدف اصلــی در هجمــه هــا بــه شــیعیان بــا شکســت مواجــه 
ــت.  ــه اس ــت نیافت ــروزی دس ــه پی ــه ب ــت و آل خلیف ــده اس ش

ــزل  ــر من ــردم در براب ــور م ــرات و حض ــداوم تظاه ــن ت بنابرای
ــن  ــکام بحری ــه ح ــت ک ــوع اس ــن موض ــد ای ــان موی رهبرش
ــردم،  ــردن و ســرکوب م ــر ســاکت ک ــی ب ــود مبن در نقشــه خ
خامــوش کــردن آتــش انقــالب و جلوگیــری از بیــان اظهــارات 

ــد. ــده ان ــاکام مان ــه، ن ضــدآل خلیف

|| واکنـش هـای داخلـی و خارجـی در دفـاع از آیت 
اهلل عیسـی قاسـم را چگونـه ارزیابـی مـی کنید؟

هـر موضعـی کـه در حمایـت از مـردم بحریـن مطـرح شـود، 
موضعی اسـت کـه مـا آن را ارج می نهیـم. زیرا چنیـن مواضعی 
در دفـاع و حمایـت از مـردم و تـالش هـا و احساساتشـان برای 
دفـاع از رهبـر دینـی شـان بیـان مـی شـود. مـا سـازمان هـا و 
افرادی کـه این مواضـع را در دفاع از شـیعیان بحرین مطرح می 
کننـد، تشـویق و ترغیب مـی کنیم که به ایـن روند ادامـه دهند. 
زیـرا راهی کـه در برابـر مـردم بحرین قرار گرفته اسـت، بسـیار 

سـخت اسـت و رنج هـای بسـیاری دارد.

|| همانگونـه کـه مـی دانید قرار اسـت روز دوشـنبه 
5 مهر جلسـه محاکمه شـیخ عیسـی برگزار شـود. 
رژیـم آل خلیفـه در خصـوص محاکمـه آیـت اهلل 
»عیسـی قاسـم« چگونـه اقـدام خواهـد کـرد؟ آیا 
امـکان یـورش نظامیـان این رژیـم به منزل شـیخ 

عیسـی و بازداشـت ایشـان وجـود دارد؟
ــا  ــز و ی ــونت آمی ــای خش ــه ه ــتفاده از گزین ــا اس ــه ب در رابط
یــورش بــه منــزل آیــت اهلل عیســی قاســم، بایــد بگویــم کــه 
ــار  ــس انتظ ــچ ک ــت؛ هی ــت اس ــکاب حماق ــوع ارت ــن موض ای
نــدارد و پیــش بینــی نمــی کنــد کــه از ایــن گزینــه علیه شــیخ 
عیســی قاســم اســتفاده شــود و البتــه هیــچ کــس اطالعــی از 
ایــن موضــوع نــدارد امــا در صورتــی کــه آل خلیفــه بــه گزینــه 
هــای ایــن چنینــی روی آورد، مــردم نیــز به دفــاع از خویشــتن، 
ــن  ــد پرداخــت. حــل ای رهبرشــان، عــزت و کرامتشــان خواهن
موضــوع در دســت علمــا و افــراد عاقــل اســت. امیدواریــم کــه 
ــود  ــزی نش ــب خونری ــش رود و موج ــی پی ــد خوب ــور در رون ام
ــکاب  ــی ارت ــد ول ــی کنن ــش زندگ ــت و آرام ــگان در امنی و هم
چنیــن حماقتــی آغــازی اســت بــرای زوال و نابــودی آل خلیفه.

»عبداالله الماحوزی«:

ارتکاب هر حماقتی علیه شیخ عیسی، سرآغاز 
نابودی آل خلیفه است

محمد فاطمی زاده
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خاورمیانه و شمال آفریقا

عذرخواهی  اینکه  اعالم  با  سوریه  پارلمان  رئیس 
آمریکایی ها از دمشق به خاطر حمله به مواضع ارتش 
سوریه در دیر الزور ارزشی ندارد به تشریح نتایج سفر 
خود به ایران و راه حل واقعی بحران سوریه پرداخت.

راس  در  پارلمان سوریه  رئیس  عباس«  »هدیه خلف 
هیئتی از نمایندگان پارلمان این کشور به دعوت »علی 
الریجانی« رئیس مجلس کشورمان به ایران سفر کرده 

. ست ا
رئیس  روحانی«  »حسن  با  سفر  این  جریان  در  وی 
جمهوری اسالمی ایران، »علی اکبر والیتی« مشاور امور 
بین الملل مقام معظم رهبری و »حسین امیرعبداللهیان« 
دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسالمی ایران در امور 
بین الملل دیدار و گفتگو کرد. رئیس پارلمان سوریه در 
حاشیه سفر خود به تهران با خبرنگار مهر گفتگو کرد که 

مشروح آن از نظر می گذرد:

ــار  ــتین ب ــرای نخس ــوریه ب ــت س ــدگان مل || نماین
شــما را بــه عنــوان یــک زن بــرای ریاســت پارلمان 
ــه  ــاب چ ــن انتخ ــد، ای ــاب کردن ــور انتخ ــن کش ای

ــی دارد؟ پیام
ایـن انتخـاب کـه بـرای اولیـن بـار صـورت گرفتـه بیانگـر بعـد 
دموکراسـی و اجتماعـی در سـوریه اسـت و بـه تمـدن این کشـور 
اشـاره دارد. همچنیـن حـاوی این پیام اسـت که سـوریه در مسـیر 
دموکراسـی و آزادی رو به پیشـرفت اسـت و این اقدام در شـرایطی 
صـورت مـی گیرد کـه بسـیاری از کشـورهای منطقه بـرای زنان، 
حـق رای قائـل نیسـتند و زنـان در پارلمـان حضـور ندارنـد و این 
کشـورها حتی شـکل صندوق رای گیـری و انتخابـات را ندیده اند 

امـا از نبود دموکراسـی در سـوریه سـخن مـی گویند.
نماینــدگان پارلمــان ســوریه کــه نماینــده تمامــی طیــف هــای 
ــوان  ــه عن ــن ب ــا انتخــاب م ــتند ب ــن کشــور هس ــف در ای مختل
ــل  ــر منتق ــورهای دیگ ــه کش ــام را ب ــن پی ــان، ای ــس پارلم رئی
ــالف  ــوریه برخ ــای س ــت ه ــه واقعی ــر اینک ــی ب ــد مبن کردن
ادعاهــای آنهــا اســت. کشــورهای دیگــر ادعــا مــی کننــد کــه در 
ســوریه آزادی و دموکراســی وجــود نــدارد، در واقــع ایــن کشــورها 
بــا توطئه هــای خــود بــه دنبــال نابــودی تاریــخ و تمــدن و ارزش 

ــت ســوریه هســتند. هــای مل

|| ارزیابــی شــما از آتــش بــس اخیــر مــورد توافــق 
آمریــکا و روســیه در ســوریه و حملــه آمریکایــی هــا 
ــزور  ــر ال ــهر دی ــوریه در ش ــش س ــع ارت ــه مواض ب

ــت؟ چیس
رویدادهــای ســوریه از آغــاز بحــران ایــن کشــور تاکنــون ثابــت 
کــرد کــه آمریــکا در پــی وارونــه جلــوه دادن حقایــق در ســوریه 
و گمــراه کــردن ]افــکار عمومــی[ و حمایــت از تروریســم و 
هماهنگــی بــا گــروه هــای تروریســتی اســت، حملــه بــه مواضــع 
ارتــش ســوریه در شــهر دیرالــزور بارزتریــن نمونــه ایــن همکاری 
و هماهنگــی اســت. هجــوم بــه ارتــش ســوریه در دیرالــزور آنهــم 
بــه مــدت بیــش از 45 دقیقــه بیانگــر ایــن اســت کــه ایــن حملــه 
ــت از  ــتای حمای ــه ای در راس ــه حمل ــوده اســت بلک ــی نب تصادف
ــه  ــر حمل ــوی دیگ ــت. از س ــوده اس ــتی ب ــای تروریس ــروه ه گ
آمریــکا بــه ارتش ســوریه عــدم پایبنــدی واشــنگتن بــه توافقنامه 
ــا روســیه را نشــان داد. نقــض آتــش  ــس امضــا شــده ب آتــش ب
بــس اخیــر در حالــی از ســوی گــروه هــای تروریســتی در حلــب، 
حمــاه، دیرالــزور و دیگــر مناطــق صــورت مــی گیــرد کــه ارتــش 

ســوریه و هــم پیمانــان آن متعهــد بــه آتــش بــس هســتند.

ــه  ــت ک ــرده اس ــام ک ــیه اع ــه روس ــر خارج || وزی
ــه  ــه ب ــت حمل ــا از ارتــش ســوریه باب ــی ه آمریکای
مواضــع ارتــش ســوریه در دیــر الــزور عذرخواهــی 
کــرده انــد، هــر چنــد ایــن عذرخواهــی غیــر 
مســتقیم صــورت گرفته اســت آیــا مــی تــوان از آن 

ــرد؟ ــت ک ــی دریاف پیام
عذرخواهـی آمریکایـی هـا مادامی که همـراه با اقدامـات ملموس 
آنهـا در عرصه عمل نباشـد و سیاسـت واشـنگتن و راهبـرد آن در 
حمایت از گـروه های تروریسـتی را تغییر ندهد و بـه تالش واقعی 
آنهـا در مبـارزه با تروریسـم در چارچـوب هماهنگی و همـکاری با 
دولت سـوریه و هم پیمانان آن منجر نشـود و همچنین کشورهای 
منطقـه را به توقف حمایت مالی و تسـلیحاتی از تروریسـم و اعزام 
تروریسـت هـا بـه سـوریه بـرای کشـتار ملـت سـوریه وادار نکند 

ارزشـی نخواهد داشـت.

ــی را  ــات ایران ــا مقام ــدار ب ــران و دی ــه ای ــفر ب || س

ــه  ــا چ ــن دیداره ــد و ای ــی کنی ــی م ــه ارزیاب چگون
ــت؟ ــته اس ــی در برداش نتایج

ایــن ســفر در چارچــوب روابــط اســتراتژیک و دوســتانه میــان دو 
کشــور و دو ملــت دوســت و بــرادر یعنــی ایــران و ســوریه صورت 
ــت  ــتای خدم ــط در راس ــعه رواب ــدف از آن توس ــرد و ه ــی گی م
ــای  ــه ه ــا توطئ ــه ب ــن و مقابل ــام طرفی ــورد اهتم ــه مســائل م ب
ــکا  ــی و آمری ــی مــورد حمایــت کشــورهای غرب تکفیــری- وهاب

ــه اســت. ــزدوران آنهــا در منطق و م
ــن دوســتی  ــا تشــکیل انجم ــن ب ــن ســفر همچنی ــان ای در جری
ــی  ــه در تمام ــکاری دوجانب ــبرد هم ــرای پیش ــوریه ب ــران و س ای
زمینــه هــا همچــون سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی و علمــی بــه 
ــران و ســوریه را محقــق  ــه ای کــه خواســت ملــت هــای ای گون

ــد موافقــت شــد. کن

|| راه حــل واقعــی بحــران ســوریه پــس از گذشــت 
بیــش از 5 ســال را در چــه مــی دانیــد؟

ــم:  ــی داری ــوریه در ۲ مســیر گام برم ــل بحــران س ــرای ح ــا ب م
ــری  ــای تروریســتی- تکفی ــروه ه ــا تروریســم و گ ــارزه ب 1- مب
ــد  ــوریه ۲- رون ــر س ــه سرتاس ــات ب ــت و ثب ــدن امنی و بازگردان
سیاســی از طریــق گفتگوهــای ســوری- ســوری و بــه دور از هــر 

ــی. ــت خارج ــه دخال گون
ملــت ســوریه خــود دربــاره آینــده اش تصمیــم گیــری مــی کنــد 
و مــا در عرصــه میدانــی و نیــز آشــتی ملــی در مناطــق مختلــف 
ســوریه، دســتاوردهایی را کســب کردیــم کــه ایــن امــر در مســیر 

حمایــت از رونــد سیاســی حــل بحــران ســوریه قــرار دارد.

رئیس پارلمان ۳سوریه:

عذرخواهی آمریکا ارزشی ندارد/ تشکیل انجمن دوستی ایران و سوریه
سمیه خمارباقی

رئیـس پارلمان عـراق تاکیـد کرد که پیـروزی عـراق در موصل فقـط به معنای آزادسـازی اسـتان 
نینوا نیسـت بلکـه به معنـای آزادسـازی تمامی اراضـی عـراق از کنترل داعش اسـت.

رئیـس پارلمان عـراق در سـخنانی تاکید کرد که پیـروزی در عملیـات موصل به معنای پاکسـازی 
کامـل اراضی عـراق از لوث تروریسـت های داعش اسـت.

بر اسـاس ایـن گزارش »سـلیم الجبـوری« رئیس پارلمـان عراق در سـخنانی در جمـع فرماندهان 
نظامـی و میدانـی در اسـتان نینـوا اظهـار داشـت: مـردم عراق از شـما حمایـت می کننـد. عملیات 
موصل بسـیار حسـاس و تاریخی اسـت و حضـور تمامـی نیروهای مـا در این عملیات بـه موفقیت 

سـریع تـر آن کمک مـی کند. زیـرا همه نیروهـای حاضـر در این عملیـات توانمند هسـتند.
وی در ادامـه سـخنان خـود تصریـح کـرد: موصـل در طـول تاریـخ بارهـا تجربـه جنگ را داشـته 
اسـت؛ پیـروزی عـراق در موصـل فقـط به معنـای آزادسـازی اسـتان نینوا نیسـت بلکه بـه معنای 
آزادسـازی تمامـی اراضـی عـراق از کنتـرل داعش اسـت. زیرا پیـروزی در نبـرد الحویجـه و برخی 
دیگـر از مناطـق غربـی عراق نیـز حتمی اسـت. رئیس پارلمان عـراق تاکید کـرد: امیـدوارم داعش 

در عملیـات موصـل فقط طرد نشـود بلکه بـه صورت کامل نابـود گردد. زیـرا ما به نیابـت از تمامی 
جهـان بـا داعش می جنگیـم و نابودی این غده سـرطانی و عدم شـکل گیـری مجـدد آن در نقاط 

دیگـر بـرای ما مهم اسـت.
وی در پایــان گفــت: پیــروزی 
در نبــرد موصــل زمینــه را بــرای 
ملــی  گســترده  گفتگوهــای 

ــد. ــی کن ــم م فراه
گفتنی اســت منابع عراقــی از ورود 
فرمانده ســپاه بــدر در راس هــزاران 
ــازی  ــوا و آزادس ــه نین ــده ب رزمن
چنــد روســتای جدیــد در شــمال 

شــرق موصــل خبــر دادنــد.

سلیم الجبوری:

پیروزی در موصل به معنای پاکسازی تمامی اراضی عراق از لوث داعش است

http://mehrnews.com


صفحه 18 | شماره 17 |  آبان 95  MEHR NEWSAGENCY

خاورمیانه و شمال آفریقا

عربســتان از مدت هــا پیــش بــا بحــران 
»کســری بودجــه« مواجــه شــده اســت؛ 
ــم آن در حــال  ــه عالئ ــه رفت ــه رفت ــی ک بحران
ــات  ــت و مقام ــدن اس ــکار ش ــی و آش خودنمای
ــه اتخــاذ سیاســت »ریاضــت  ــاض را وادار ب ری

ــت. ــرده اس ــادی« ک اقتص
»سـلمان بن عبدالعزیز« پادشـاه سـعودی اخیرا 
بـا صـدور احکامـی جداگانـه حقـوق و مزایـای 
اعضـای مجلـس مشـورتی عربسـتان و وزیران 
را کـم کـرد؛ اقدامـی کـه در وهلـه اول کسـری 
بودجـه ایـن کشـور را بیـش از پیـش نمایـان 
سـاخته و آن را آشـکار کرد. طبق احکام صادره، 
سـلمان بن عبدالعزیـز دسـتمزد وزرا  را به میزان 
۲0 درصـد و اعضـای مجلـس مشـورتی را بـه 
میـزان 15 درصـد کاهـش مـی دهـد. احـکام 
صـادره از سـوی پادشـاه سـعودی از ابتـدای ماه 
محـرم سـال جدیـد قمـری اجـرا خواهـد شـد. 
ملـک سـلمان همچنین دسـتور داده کـه میزان 
مجلـس  اعضـای  بـه  سـالیانه  هـای  کمـک 
مشـورتی از جمله تسـهیالت در زمینه مسـکن 
و امکانـات رفاهـی دیگـر بـه میـزان 15 درصد 

یابد. کاهـش 
ــکام  ــله اح ــه سلس ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــر  صــادره از ســوی پادشــاه ســعودی عــالوه ب
وزرا و مقامــات ایــن کشــور، دامــن بســیاری از 
ــدان را  ــژه کارمن ــه وی شــهروندان عربســتانی ب
گرفــت، چراکــه طبــق اعــالم ملــک ســلمان، 
جــذب  بــه  مربــوط  قوانیــن  از  بســیاری 
ــوق  ــا و حق ــای آنه ــی ه ــدان، مرخص کارمن
مزایایشــان دســتخوش تغییــر و بــا محدودیــت 
ــأله  ــن مس ــت. همی ــده اس ــه ش ــدی مواج ج
موجــب برانگیختــه شــدن موجــی از اعتراضات 

ــت. ــده اس ــتان ش ــردم عربس ــزد م در ن
ــه عربســتان ســعودی  ــی رســد ک ــه نظــر م ب
سیاســت »ریاضــت اقتصــادی« را بــرای جبران 
کســری بودجــه خــود برگزیده اســت؛ سیاســتی 
کــه بــه دنبــال افزایــش میــزان کســری بودجه 
ــاذ  ــارد دالر، اتخ ــر ۸۷ میلی ــغ ب ــی بال ــه مبلغ ب
ــه  ــدن بودج ــی ش ــس از نهای ــت. پ ــده اس ش
ــعودی،  ــتان س ــالدی عربس ــی می ــال کنون س
ــن کشــور  ــه ای ــوع بودج مشــخص شــد مجم
ــعودی  ــال س ــارد ری ــال ۲016، 513 میلی در س
اســت کــه از ایــن میــزان، هزینــه هــای دولــت 
ــر  ــرآورد شــد. ب ــال ســعودی ب ــارد ری ۸40 میلی
ــه داری عربســتان  ــن اســاس، وزارت خزان همی
ســعودی میــزان کســری بودجــه ایــن کشــور 
در ســال کنونــی میــالدی را 3۲۷ میلیــارد 
ریــال ســعودی )۸۷ میلیــارد دالر( تخمیــن زده 
ــته در  ــال گذش ــم در 10 س ــن رق ــه ای ــود ک ب

ــوده اســت. ــی ســابقه ب عربســتان ب
در همیــن ارتبــاط، »عصــام الزامل« کارشــناس 
مســائل اقتصــادی در عربســتان ســعودی، یک 
ــردم  ــدگاه م پرســش و پاســخ در خصــوص دی
ایــن کشــور نســبت بــه اوامــر اقتصــادی اخیــر 

پادشــاه ســعودی در صفحــات خــود در شــبکه 
هــای اجتماعــی منتشــر کــرد کــه نتایــج 
ــد از  ــش از 50 درص ــد بی ــی ده ــان م آن نش
مــردم بــا سیاســت های اقتصــادی اخیــر 
مخالــف هســتند. طبــق اعــالم الزامــل، چیزی 
حــدود 33 هــزار نفــر در ایــن پرســش و پاســخ 

ــتند. ــارکت داش مش
ــن  ــر ای ــران ب ــان و تحلیلگ ــیار از کارشناس بس
ــه  ــری بودج ــی کس ــت اصل ــه عل ــد ک باورن
ــن کشــور  ــه اقتصــاد ای عربســتان ســعودی ک
را در معــرض خطــر قــرار داده کاهــش قیمــت 
ــعودی در  ــتان س ــه عربس ــت، چراک ــت اس نف
ــده  ــش عم ــه بخ ــت ک ــورهایی اس ــره کش زم
درآمدهــای آن وابســته بــه فــروش نفت اســت. 
بــا ایــن وجــود، در کنــار عامــل کاهــش قیمــت 
نفــت بــه عنــوان علــت اصلــی کســری بودجــه 
عربســتان، عوامــل دیگــری نیــز وجــود دارنــد 
کــه بــه ایــن بحــران )کســری بودجــه( دامــن 
زده و مــی تــوان از آنهــا تحــت عنــوان »عوامل 
خودســاخته« ســعودیها یــاد کــرد. برخــی از این 

ــل هســتند؛ ــه شــرح ذی عوامــل ب
ــاوز  ــرای تج ــعودی ب ــالف س ــکیل ائت 1ـ تش
ــاه  ــی گن ــاع و ب ــی دف ــردم ب ــه م ــی ب نظام
یمــن؛ رژیــم ســعودی از حــدود 1۹ ماه گذشــته 
تمامــی ظرفیــت هــای نظامــی خــود را بــرای 
ــن  ــغال ای ــن و اش ــردم یم ــو درآوردن م ــه زان ب
ــن  ــول ای ــت. در ط ــته اس ــه کار بس ــور ب کش
ــاران  ــه بمب ــا ب ــه باره ــعودیها روزان ــدت، س م
ــه  ــه و توپخان ــن پرداخت ــف یم ــق مختل مناط
ــه  ــرزی از جمل ــق م ــز در مناط ــا نی ــای آنه ه
ــش  ــا ارت ــزان«، »نجــران« و »عســیر« ب »جی
ــال  ــواره درح ــن هم ــی یم ــای مردم و نیروه

ــد. ــوده ان ــری ب درگی
ــون  ــعودی تاکن ــم س ــاس، رژی ــن اس ــر همی ب
هزینه هــای ســنگینی را بــه دلیــل جنگــی 
ــم  ــرده و ه ــاز ک ــن آغ ــردم یم ــه م ــه علی ک
اکنــون نیــز مشــغول آن اســت، متحمــل شــده 
ــی از  ــلیحات پیشــرفته جنگ ــد تس اســت. خری
کشــورهای مختلــف از جملــه ایــاالت متحــده 
آمریــکا بــرای جبــران کمبودهــا در جنــگ علیه 
ــل مواجهــه  ــن دالی یمــن یکــی از عمــده تری

ــا کســری بودجــه اســت. ســعودیها ب

در همیـن ارتبـاط اخیـرا نیز عنوان شـده اسـت 
که سـعودیها قصـد دارند تسـلیحاتی بـه ارزش 
بیـش از یـک میلیـارد دالر از آمریـکا خریداری 
ایـن  کننـد. بـدون شـک ریـاض قصـد دارد 
تسـلیحات را در جنـگ علیـه یمـن بـکار گیرد.
۲ ـ حمایــت از گــروه هــای تروریســتی ـ 
تکفیــری در منطقــه؛ عربســتان ســعودی طــی 
ســالهای گذشــته خدمــات غیرقابــل انــکاری را 
ــار گــروه هــای تروریســتیـ  تکفیــری  در اختی
ــرار  ــان ق ــوریه و لبن ــراق، س ــژه در ع ــه وی ب
داده اســت. ایــن رژیــم در راســتای ســاقط 
کــردن دولــت قانونــی »بشــار اســد« بــا هــدف 
تســهیل راه هــای دســتیابی بــه منافــع و مصالح 
ــه خــود در منطقــه، طــی حــدود  توســعه طلبان
شــش ســال گذشــته مبالــغ هنگفتــی را صرف 
ــه تکفیریهــا در ســوریه کــرده  ــی ب کمــک مال
اســت. عــالوه بــر ایــن، در عــراق و لبنــان نیــز، 
ــیـ   گــروه هــای تکفیــری مــورد حمایــت مال
ــی  ــتند؛ حمایت های ــعودیها هس ــلیحاتی س تس
ــت  ــغ هنگف ــت مبال ــق پرداخ ــز از طری ــه ج ک

محقــق نمــی شــوند.
ــف  ــورهای مختل ــه کش ــوه ب ــای رش 3ـ  اعط
ــت هــای آن  ــه منظــور همســو ســاختن دول ب
ــه  ــا ب ــعودیها ت ــاض؛ س ــای ری ــا سیاســت ه ب
ــوذ  ــال نف ــرای اعم ــی ب ــچ تالش ــروز از هی ام
خــود در مناطــق و کشــورهای مختلــف در 
سراســر جهــان دریــغ نکــرده انــد. بــه عنــوان 
ــوه  ــأله اعطــای رش ــه مس ــوان ب ــی ت ــال م مث
بــه مقامــات مالزیایــی از ســوی ریــاض اشــاره 
ــه شــیعیان  ــه زدن ب ــا هــدف ضرب کــرد کــه ب
ســاکن ایــن کشــور صــورت گرفتــه بــود. بدون 
ــای  ــترده ای از اعط ــای گس ــه ه ــک نمون ش
رشــوه از ســوی مقامــات ریــاض به کشــورهای 
گوناگــون بــا هــدف ســرکوب شــیعیان و ترویج 
فرهنــگ و تفکــر وهابیــت وجــود دارد؛ هرچنــد 
کــه تاکنــون قســمت کوچکــی از آنهــا علنــی 

شــده اســت. 
ــت  ــاری دول ــای ج ــه ه ــودن هزین ــاال ب 4ـ ب
ــغ  ســعودی؛ مقامــات ســعودی هــر ســاله مبال
ــق و فتــق  ــی از بودجــه عربســتان را رت هنگفت
امــور داخلــی خــود اختصــاص مــی دهنــد؛ این 
در حالــی اســت کــه آنهــا می تواننــد بــا صرفــه 

جویــی در هزینــه هــای جــاری کشــور کــه در 
نهایــت بــه جیــب شــاهزادگان و وزرا مــی رود، 
بخشــی از مشــکالت شــهروندان و نیازمنــدان 

ــد. ــل و فصــل کنن ح
تـداوم سیاسـت های ریاضتـی کـه در حقیقـت 
ناشـی از اقدامـات نابخردانـه سـعودیها در داخل 
و خارج از کشـور اسـت، صدای مردم عربسـتان 
را درخواهـد آورد. آل سـعود بـه خوبـی مـی داند 
کـه مردم عربسـتان تـا ابد تـاوان سیاسـت های 
ناپختـه داخلـی و خارجی آن را پـس نخواهد داد 
و در صورت تداوم این وضعیت و شـرایط، روزی 
لب بـه اعتراض خواهند گشـود. بـه همین دلیل 
مـی تـوان گفـت کـه زنـگ خطـر وقـوع یـک 
»بحـران اجتماعـی« بـرای سـعودیها بـه صـدا 

اسـت. درآمده 
در همیــن ارتبــاط، »ســن عبــد ربــه المصری« 
کارشــناس مســائل سیاســی و اقتصــادی 
تصریــح مــی کنــد: » هم زمــان بــا اعــالم 
کســری بودجــه عربســتان، قیمــت  آب و بــرق 
و گاز در ایــن کشــور بــاال رفتــه و قیمــت بنزین 
ــت«.  ــه اس ــش یافت ــد افزای ــا 50 درص ــم ت ه
ــد: »در صــورت  ــی ده ــه م ــن ادام وی همچنی
ادامــه ایــن وضعیــت، مــردم عربســتان از ابعــاد 
ــدم در  ــد و معتق ــد ش ــرر خواهن ــف متض مختل
ــک  ــأله، ی ــن مس ــدن ای ــی ش ــورت طوالن ص
بحــران اجتماعــی از دل بحــران اقتصــادی 

ــد«. ــد ش ــد خواه ــعودی متول ــتان س عربس
وضعیــت کســری بودجــه عربســتان ســعودی 
بــه جایــی رســیده اســت کــه پیشــتر بســیاری 
ــر  ــه زنــی هایــی را مبنــی ب از رســانه هــا گمان
ــرای اســتقراض از  ــاض ب ــات ری ــم مقام تصمی
ــأله  ــد؛ مس ــی مطــرح کردن ــای بین الملل بازاره
ــار اول  ــرای ب ــق، ب ــورت تحق ــه در ص ای ک
خواهــد بــود کــه صــورت مــی پذیــرد. رســانه 
هــای عربــی پیشــتر اعــالم کــرده بودنــد کــه 
ــری  ــران کس ــرای جب ــعودی ب ــتان س عربس
بودجــه ۸۷ میلیــارد دالری خــود قصــد دارد 
مبلغــی بالــغ بــر 5 میلیــون دالر را از بازارهــای 
بیــن المللــی اســتقراض کنــد؛ مســأله ای کــه 
عمق بحــران اقتصــادی در عربســتان را نشــان 
مــی دهــد، چراکــه پیشــتر اســتقراض ریــاض 
ــه ســابقه  از بازارهــای بیــن المللــی مســبوق ب

ــوده اســت. نب
ــردم  ــر م ــال حاضــر اکث ــر صــورت، در ح در ه
ــه  ــه ب ــال بدبینان ــورت کام ــه ص ــتان ب عربس
ــک  ــوی مل ــه از س ــر ک ــادی اخی ــکام اقتص اح
ســلمان صــادر شــده اســت، مــی نگرنــد؛ 
ــه آغــاز یــک  ــد زمین مســأله ای کــه مــی توان
بحــران داخلــی را فراهــم آورد. در صورتــی کــه 
شــاهزادگان ســعودی از خوش گذرانی هــای 
بــی حــد و حصــر خــود در داخــل کشــور و 
ــور  ــارج از کش ــه در خ ــای کودکان ماجراجویی ه
پایــان ندهنــد، بــدون شــک بایــد منتظــر واکنش 
معترضانــه مــردم خــود باشــند؛ واکنشــی کــه بــه 
احتمــال قــوی یــک بحــران داخلــی بــزرگ را 

ــد آورد. ــراه خواه ــه هم ــود ب ــا خ ب

اقتصاد آل  سعود در لبه پرتگاه؛»ریاضت اقتصادی« به عربستان هم رسید
رامین حسین آبادیان

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 19 |  شماره 17 |  آبان 95

خاورمیانه و شمال آفریقا

یکــی از اصولــی کــه مقامــات رژیــم صهیونیســتی از بدو شــکل 
ــتراتژی  ــد، اس ــرار داده ان ــه ق ــورد توج ــم م ــن رژی ــری ای گی
نظامــی اســت کــه در ایــن ســال هــا نشــانه هــای تزلــزل آن 

بیــش از پیــش آشــکار شــده اســت.
رژیــم صهیونیســتی میــراث شــوم اســتعمارگران در خاورمیانــه 
ــرب،  ــک غ ــا کم ــری ب ــکل گی ــدو ش ــم از ب ــن رژی ــت. ای اس
ــی و  ــای امنیت ــت ه ــود، سیاس ــت از خ ــرای حفاظ ــواره ب هم
نظامــی را در پیــش گرفتــه تــا بتوانــد در برابــر تغییــرات محیــط 

ــاورد. ــراف دوام بی اط
از سـال 1۹4۸ سیاسـت مقامـات رژیـم اسـرائیل بـر پایـه اصل 
نظامـی اسـتوار بـوده و کابینه هـای مختلـف این رژیـم در طی 
تقریبـا هفتاد سـال از پیدایش ایـن رژیم این اصل را بسـیار مورد 
توجـه قـرار داده انـد و از حمایـت نظامـی، اقتصـادی و سیاسـی 

غـرب به ویـژه آمریـکا برخـوردار بوده و هسـتند.
مســئوالن رژیــم صهیونیســتی بــه دنبــال نظامی کــردن جامعه 
ایــن رژیــم بــوده انــد. مســئوالن ایــن رژیــم معمــوال هــر پنــج 
ســال یکبــار جنگــی نابرابــر را بــه راه انداختــه انــد اما نتوانســته 
ــت  ــند و مقاوم ــود برس ــه خ ــعه طلبان ــداف توس ــه اه ــد ب ان

فلســطینی هــا ضــد اشــغال را از بیــن ببرنــد.
مرحلــه اول اعــالن موجودیــت ایــن رژیم بــا چالشــهای امنیتی 
روبــرو بــود کــه اســاس ایــن رژیــم جعلــی را نشــانه رفته بــود و 
همــه محیــط اطــراف بــر ضــرورت نابــودی رژیم صهیونیســتی 
ــه عنــوان راهــکار حــل بحــران عربی-صهیونیســتی اصــرار  ب
ــه  ــال 1۹۷3 ادام ــگ س ــس از جن ــا پ ــه ت ــن مرحل ــتند. ای داش
ــه ســراغ  ــا اینکــه مصــر ایــن گزینــه را رهــا کــرد و ب یافــت ت
ــن  ــت. ای ــود، رف ــم ب ــن رژی ــن ای ــه پذیرفت ــه دیگــری ک گزین
رونــد ادامــه یافــت تــا اینکــه مقاومــت لبنــان و جنبــش هــای 
ــاد  ــاس و جه ــه حم ــی از جمل ــل اراض ــش در داخ آزادی بخ

اســالمی شــکل گرفتنــد.
رژیــم اســرائیل گرچــه توانســت منابــع تهدیــد نخســت یعنــی 
کشــورهای عربــی را از بیــن ببــرد امــا در مقابــل مــوج تهدیــد 
ــاکام  ــطین ن ــالمی فلس ــت اس ــزب اهلل و مقاوم ــی ح دوم یعن
مانــده اســت و همــواره از مقاومــت فلســطین و لبنــان احســاس 
ــن در  ــوار آهنی ــه دی ــت ک ــن رو اس ــد. از همی ــی کن ــر م خط

اطــراف فلســطینی اشــغالی کشــیده اســت.
از ســویی در غــزه دیــوار بتنــی کشــیده اســت تــا هــم موشــک 
ــه داخــل اراضــی اشــغال شــلیک  هــای مقاومــت فلســطین ب
ــن  ــل و از روی زمی ــد از راه تون ــدگان نتوانن ــم رزمن ــود و ه نش
بــه فلســطین اشــغالی نفــوذ کننــد. گنبــد آهنیــن و هزینــه های 
نظامــی هنگفتــی نیــز با هــدف حفاظــت ایــن رژیــم از مقاومت 
لبنــان و فلســطین اســت. صهیونیســتها احســاس امنیــت ندارند 

و همــواره در تــرس و نگرانــی بــه ســر مــی برنــد.
. در واقــع کمــک هــای نظامــی آمریــکا بــه ایــن رژیــم و قــرار 
دادن پیشــرفته تریــن ســالحها در اختیــار تــل آویو نیز ناشــی از 

ترســی اســت کــه ایــن رژیــم دارد.
ــدات  ــه برخــی تهدی ناظــران امــور ســرزمین هــای اشــغالی، ب
ــه  ــا ب ــه آنه ــه از جمل ــد ک ــرده ان ــاره ک ضــد صهیونیســتها اش
ــه  ــد ک ــرده ان ــه و اعــالم ک ــی پرداخت ــب جمعیت مســائل ترکی
ــراب  ــع اع ــه نف ــناختی ب ــت ش ــی و جمعی ــت دیموگراف واقعی
در فلســطین اشــغالی اســت. براســاس آمــار ســال ۲01۲، 
ــر و شــهرک نشــینان  ــزار نف ــدس 3۹۷ ه ــا در ق فلســطینی ه

ــازمان  ــای س ــزارش ه ــی گ ــد. برخ ــوده ان ــر ب ــزار نف ۲6۲ ه
ــار اعــراب در  ــل حاکــی از آن اســت کــه در ســال ۲050 آم مل
فلســطین بــه 11.۸ میلیــون نفــر در برابر 10.1 اســرائیلی برســد.

از دیگـر چالشـهای پیـش روی رژیم صهیونیسـتی می تـوان به 
مقاومـت مردمـی در داخـل اراضـی فلسـطین به شـکل مردمی 
و بـه شـکل اقـدام نظامـی از سـوی فلسـطینی هاسـت. تهدید 
مقاومـت فلسـطین و لبنـان نیـز در این راسـتا تعریف می شـود. 
شکسـت رژیم صهیونیسـتی در جنگ 33 روزه در واقع اسـطوره 

شکسـت ناپذیـری ایـن رژیـم را خط بطالنی کشـید.
از ســویی چالــش دیگــر رژیــم صهیونیســتی در فقــدان مقامات 
ــه در  ــم ک ــه نســلی از مســئوالن رژی ــه طــوری ک آن اســت ب
شــکل گیــری ایــن رژیــم نقــش ایفــا کــرده انــد، دیگــر حضور 
ــز  ــم از نظــر سیاســی نی ــن رژی ــارت دیگــر ای ــه عب ــد و ب ندارن

متزلــزل تــر از قبــل شــده اســت.
مســئوالن رژیــم صهیونیســتی از ابتــدا بــه مهاجــرت یهودیانی 
کــه در سراســر دنیــا حضــور دارنــد حســاب ویــژه ای بــاز کردند 
ــه فلســطین اشــغالی  ــا ب ــان را از مناطــق مختلــف دنی و یهودی
کشــاندند امــا ایــن رونــد نیــز دچــار کاهــش شــده و در مــواردی 
ــرزمین  ــه س ــت و آنچ ــه اس ــود گرفت ــه خ ــوس ب ــد معک رون
موعــود خوانــده مــی شــود در میــان نســل کنونی صهیونیســتها 

کــم فــروغ شــده اســت.
صهیونیســتها بــا عقــب نشــینی از غــزه و برخی شــهرک هــا در 
کرانــه باختــری بــه همــان نظریــه ســابق یعنــی مناطــق امــن 

کــه قابــل دفــاع باشــد، بازگشــته انــد.
در جلســه معرفــی »گادی ایزنکــوت« رئیــس ســتاد مشــترک 
ارتــش رژیــم صهیونیســتی، بنیامیــن نتانیاهــو، بــا بــر شــمردن 
ــه  ــی ب ــه نوع ــران ب ــوالن و ای ــزب اهلل، ج ــزه، ح ــدات غ تهدی
چالشــهای امنیتــی ایــن رژیــم اشــاره کــرد و اینکــه ایــن رژیــم 
ــینان و  ــهرک نش ــرای ش ــت ب ــراری امنی ــوان در برق ــوز نات هن

صهیونیستهاســت.
ــدای  ــژه ای از ابت ــاب وی ــتی حس ــم صهیونیس ــئوالن رژی مس
ــر  ــه نظ ــا ب ــد ام ــاز کردن ــی ب ــتراتژی نظام ــش روی اس پیدای
مــی رســد کــه ایــن اصــل اساســی نیــز در معــرض خطــر قــرار 

ــه اســت. گرفت
ــرای  ــی ب ــرده از راز تلخ ــس، پ ــرائیل دیفن ــگاه اس ــرا پای اخی
صهیونیســتها برداشــت؛ فرار افســران ارشــد و ورزیــده از خدمت 
و بازگشــت بــه زندگــی غیرنظامــی و اینکــه بســیاری از پســت 
ــی  ــم صهیونیســتی خال ــش رژی ــدی ارت ــای حســاس و کلی ه

ــده اســت. مان
ــا  ــتی ب ــم صهیونیس ــش رژی ــگاه؛ ارت ــن پای ــته ای ــه نوش ب
بزرگتریــن بحــران از زمــان شــکل گیــری روبــرو اســت. حتــی 
ــی  ــدا م ــش پی ــم در ارت ــم ک ــروان ه ــه س ــا درج ــرانی ب افس
شــوند. افســران اســرائیلی بــه دالیــل مالــی و برخــی شــرایط 
اجتماعــی حاضــر بــه خدمــت نیســتند. آنگونــه کــه ایــن پایگاه 
ــرای  ــی ب اســرائیلی نوشــته اســت؛ دیگــر صهیونیســتها تمایل
خدمــت نظامــی ندارنــد و خانــواده هــای اســرائیلی ترجیــح مــی 
دهنــد کــه فرزندانشــان در ارتــش خدمــت نکننــد. دیگــر جامعه 
صهیونیســت عالقــه بــه خدمــت نظامــی فرزندانشــان ندارنــد.

چالشــهای پیــش رو رژیــم صهیونیســتی موضوعــی اســت کــه 
خــود تحلیگــران صهیونیســت نیــز بــه آن اذعــان کــرده انــد.

»اری شــاویط« در تحلیلــی در روزنامــه صهیونیســتی هارتــص 
مورخــه ۲016/۹/۲۲ نوشــته اســت:

ــا وجــود ســالهای آرامــش در برهــه اخیــر، ســالهای ســختی  ب

ــه وار تســلیحاتی و نبــود ثبــات  پیــش رو اســت. مســابقه دیوان
منطقــه ای، عمــال تاکنــون بــه نفــع اســرائیل بوده اســت امــا در 
آینــده ممکــن اســت کــه ضــد آن باشــد. ســئواالتی وجــود دارد؛ 
آیــا از دوران طالئــی آشــوب و بــی ثباتی کنونــی اســتفاده کرده 
ــش  ــه آرام ــش ب ــن آرام ــه ای ــم ک ــرده ای ــالش ک ــا ت ــم؟ آی ای

تصنعــی تبدیــل نشــود؟ هرگــز هرگــز.
»ایــال زیســر« پژوهشــگر مرکــز مطالعــات اســتراتژیک 
خاورمیانــه و شــمال آفریقــای »دایــان« بــا دیــدگاه شــاویط هم 
ــرائیل  ــتی اس ــه صهیونیس ــه ای در روزنام ــت و در مقال رای اس
الیــوم در مورخــه ۲016/۹/1۸ نوشــت: اســرائیل هنوز نتوانســته 
ــش امنیتــی کــه از دو  ــرای چال ــه راهــکار ریشــه ای ب اســت ب
ــرو اســت یعنــی تهدیــد موشــک هــای  ــا آن روب دهــه قبــل ب
حــزب اهلل و حمــاس راهــکاری بیابــد. هرچند اســرائیل توانســته 
ــن آرامــش و بازدارندگــی  ــای ای ــا به ــد ام ــرار کن آرامشــی برق
متقابــل میــان اســرائیل و حــزب اهلل و حمــاس، تقویــت بیشــتر 

ــوده اســت. حــزب اهلل و حمــاس ب
»ایتان هابر« تحلیلگر سیاسـی رژیم صهیونیسـتی بسـیار دقیق 
تر به حجم چالشـهای رژیم صهیونیسـتی اشـاره کرد و سیاست 

هـای ایـن رژیم و سیاسـت گـذاران آن را زیر سـئوال برد.
وی در مقالــه ای در روزنامــه صهیونیســتی یدیعــوت آحارونــوت 
در مورخــه ۲016/۹/۲1 مــی نویســد: شــارون راهــکار نظامــی را 
در پیــش گرفــت و جنــگ هــای کوچــک و بــزرگ بــا هــزاران 
ــت  ــا را بازداش ــطینی ه ــیاری از فلس ــا بس ــی رخ داد و م زخم
کردیــم و صدهــا منــزل را تخریــب کردیــم و سیاســت 
ــن  ــا حاصــل ای ــم ام ــش گرفتی ــزوا را در پی حصــار کشــی و ان
ــان هــای  چــه شــد؟ اینکــه هــزاران نظامــی و ســرباز در خیاب
قــدس و الخلیــل هســتند را چگونــه تعبیــر کنیــم؟ اگــر راهــکار 
نظامــی موثــر اســت پــس حــوادث حمــالت بــا ســالح ســرد در 
روزهــای اخیــر را چگونــه تعبیــر کنیــم؟ حوادثــی کــه قبــال و در 

ــم؟ ــی کنی ــه ارزیاب ــده رخ مــی دهــد را چگون آین
قــدر مســلم آن اســت کــه رژیــم اســرائیل بــا بحــران فزاینــده 
ــرو اســت کــه نتایــج  ــر جنگهــا روب ای در اســتراتژی متکــی ب
آن در ســالهای آتــی آشــکارتر خواهــد شــد. از نشــانه هــای آن 
ــرائیل اســت.  ــی اس ــه ای اصــل بازدارندگ ــن نظری ــن رفت از بی
تــالش هــای کابینــه هــای مختلــف رژیــم صهیونیســتی برای 
از بیــن بــردن مقاومــت ملــت فلســطین بی نتیجــه بوده اســت. 
دیگــر جامعــه صهیونیســت بــه ارتــش خــود اعتمــادی ندارنــد.

اسـرائیل با توجه بـه افزایش فـرار از خدمـت از ارتـش این رژیم 
با شکسـت اسـتراتژیکی دیگری روبرو خواهد شـد. این سـرآغاز 
فروپاشـی یکـی از مهمتریـن ارکان اسـتراتژی کالسـیک رژیم 
صهیونیسـتی یعنـی نظامی کـردن جامعه صهیونیسـت اسـت. 
زنان و مردان صهیونیسـت از سـربازی رفتن رویگردان هستند و 
تمایلـی بـرای ورود به ارتـش ندارند. اعتماد جامعه صهیونیسـت 

به ارتـش کـم و کمتر می شـود.

سست همچون خانه عنکبوت؛
 ناکارآمدی استراتژی نظامی رژیم صهیونیستی

فرزاد فرهادی
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خاورمیانه و شمال آفریقا

پس از گذشت حدود ۳ 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 سیاست های سرکوبگرانه 
خود اقدام به بازداشت و حبس چندین عالم برجسته این 

کشور و احضار ده ها عالم دیگر کردند.
بر همین اساس برای بررسی ابعاد این رویداد مهم با سید 
»عباس ُشبّر الموسوی« رئیس بخش آزادی های دینی در 
سازمان صلح برای دموکراسی و حقوق بشر بحرین گفتگو 

کردیم که شرح آن در ادامه می آید:

ــردم  ــان م ــون را در می ــا و روحانی ــور علم || حض
بــرای دفــاع از آیــت اهلل عیســی قاســم و هدایــت 
ــد؟  ــی کنی ــی م ــه ارزیاب ــن چگون ــاب بحری انق
علــت حملــه آل خلیفــه بــه علمــا و بازداشــت آنهــا 

ــت؟ ــر چیس ــای اخی ــه ه ــی هفت ط
ــت  ــه تح ــه وارد منطق ــد ک ــالش کردن ــا ت ــیاری از علم بس
ــت اهلل عیســی  ــزل آی ــر من ــژه در براب ــه وی ــدراز ب محاصــره ال
قاســم شــوند امــا نیروهــای امنیتــی بــه آنهــا اجــازه ورود ندادند؛ 
ــای  ــرار و پ ــا اص ــا ب ــماری از علم ــم ش ــاز ه ــال ب ــن ح ــا ای ب
فشــاری فــراوان موفــق شــدند کــه خــود را بــه محــل تحصــن 
ــر منــزل رهبرشــان برســانند کــه ایــن موضــوع  مــردم در براب

ــدگان داشــت. ــان تحصــن کنن ــر شــگرفی در می تاثی
در میــان ایــن علمــا کــه خــود را بــه مــردم رســاندند، 
شــخصیت هــای برجســته ای همچــون عالمــه ســید »عبداهلل 
ــه  ــتری«، عالم ــین الس ــیخ »عبدالحس ــه ش ــی«، عالم الغریف
ــأت  ــس هی ــد المشــعل« رئی ــید »مجی ــی« و س ــیخ »الربیع ش
علمــای بحریــن بودنــد کــه حضورشــان در میــان مــردم بســیار 
ــول  ــردم در ط ــت م ــری حرک ــا در رهب ــود. علم ــذار ب تاثیرگ
دهــه هــای گذشــته بــه ویــژه در برابــر ظالمیــن نقــش مهمــی 
داشــتند. دفــاع علمــا از آیــت اهلل عیســی قاســم رهبــر معنــوی 
مــردم و بیــان مظلومیــت هــای ایشــان بــه ویــژه ســلب تابعیت 
شــان از ســوی آل خلیفــه از جملــه مهم تریــن عوامل بازداشــت 
آنهــا بــوده اســت. حــکام بحریــن در صــدد هســتند تــا از طریق 
بازداشــت ایــن تعــداد از علمــا، دیگــر روحانیــون را نیــز از چنیــن 
سرنوشــتی بترســانند و مانــع از ادامــه تحصــن در برابــر منــزل 

آیــت اهلل عیســی قاســم شــوند.

||تحلیــل شــما از مانــع تراشــی آل خلیفــه در 
ــل  ــدراز مح ــه ال ــه در منطق ــزاری نمازجمع برگ
ســکونت آیــت اهلل عیســی قاســم چیســت؟

نمازجمعــه در هدایــت مــردم و رســاندن مفاهیــم و ارزش 
هــای نــاب محمــدی بــه آنهــا بســیار نقــش دارد. آل خلیفــه در 
صــدد اســت تــا کنتــرل بیــان ایــن گونــه مفاهیــم و همچنیــن 
مدیریــت امــور مربــوط بــه شــیعیان را از طریــق بــه کارگیــری 
روحانیونــی وابســته بــه خــود در اختیــار بگیــرد امــا در تحقــق 

ایــن امــر موفــق نشــده اســت. زیــرا فقهــا، مانعــی در برابــر این 
نقشــه حکومــت بحرین محســوب مــی شــوند و از ســوی دیگر 
مــردم نیــز تعــرض بــه فقهــای دینی خــود را کــه دژ مســتحکم 
دیــن و مذهــب هســتند، نمــی پذیرنــد. بنابرایــن نقــش تریبون 
و منبــر نمازجمعــه در بیــان مفاهیــم و ارزش هایــی کــه احتمال 
دارد برخــی بــه دالیلــی از آن غفلــت و یــا بــه آن خیانــت کننــد، 

بســیار حائــز اهمیــت اســت.

ــاب  ــاع از انق ــت و دف ــران در حمای ــع ای ||موض
ــد؟ ــی کنی ــی م ــه ارزیاب ــن را چگون ــردم بحری م

ــه  ــی و ب مواضــع صــادر شــده از ســوی شــخصیت هــای ایران
ــا  ــر طبیعت ــر کشــور دیگ ــر شــخصیتی در ه ــی ه صــورت کل
ــه  ــژه اینک ــه وی ــن دارد. ب ــردم بحری ــر روی م ــی ب ــر خوب تاثی
مــردم بحریــن در شــرایطی بــه ســر مــی برنــد و آالم و 
ــران در دوران  ــت ای ــه مل ــد ک ــی کنن ــه م ــی را تجرب ــج های رن
دیکتاتــوری شــاه ایــران و نظــام شاهنشــاهی حاکــم بــر ایــران 

ــد. ــرده ان ــه ک آن را تجرب
ــم  ــر معظ ــژه رهب ــه وی ــی ب ــووالن ایران ــع مس ــان مواض از بی
ــم. از ســوی دیگــر  انقــالب اســالمی بســیار تشــکر مــی کنی
اظهاراتــی کــه توســط مقامــات بحریــن در قبــال ایــران مطــرح 
مــی شــود، خــارج از ُعــرف دیپلماتیــک اســت و ارزشــی نــدارد. 
زیــرا طبــق خواســت مــردم بیــان نشــده اســت. بــه ویــژه اینکه 
ــه  ــش گرفت ــردن را در پی ــت ک ــیوه نصیح ــون ش ــران تاکن ای
اســت. در همیــن راســتا بایــد بیــان کنــم کــه دکتــر »محمــود 
ــه  ــته در زمین ــان برجس ــی از کارشناس ــیونی« یک ــریف بس ش
حقــوق کیفــری اســت کــه بــه دســتور پادشــاه بحرین ریاســت 
ــرای انجــام تحقیقــات در حــوادث ســال  ــه مســتقلی را ب کمیت
ــات  ــام تحقیق ــس از انج ــت و پ ــده گرف ــالدی برعه ۲011 می
در ایــن خصــوص در ســخنانی صراحتــا تاکیــد کــرده بــود کــه 
ــن  ــان در بحری ــات آن ــد تحــرکات مــردم و مطالب ــران در رون ای
ــاز  ــی ب ــات بحرین ــن حــال مقام ــا ای ــه نکــرده اســت؛ ب مداخل
ــرای پیگیــری ایــن  ــه ســخنان کســی کــه خودشــان ب هــم ب
موضــوع تعییــن کــرده بودنــد، توجــه نکردنــد. زیــرا آنهــا از اراده 

و خواســت مــردم مــی ترســند.

ــن در  ــردم بحری ــترده م ــرات گس ــر تظاه ||تاثی
نقــاط مختلــف ایــن کشــور بــرای فشــار آوردن به 

ــت؟ ــه چیس آل خلیف
تمامــی تحــرکات از ســوی مــردم در هــر ســطحی کــه صورت 

گیــرد، موثــر اســت و آنچــه کــه در ایــن خصــوص بســیار حائــز 
ــی  ــات م ــه اقدام ــن گون ــتمرار ای ــداوم و اس ــت، ت ــت اس اهمی
ــات در  ــوع و مطالب ــدن موض ــای پابرجامان ــه معن ــه ب ــد ک باش

عیــن مســالمت آمیــز بــودن آن اســت.
ــورت و  ــن ص ــه همی ــرکات ب ــه تح ــر ادام ــز ب ــا نی علم
ــد و  ــد دارن ــرکات تاکی ــن تح ــزی در ای ــز از خونری پرهی
ــه  ــل هزین ــا حداق ــد ب ــردم بای ــوق م ــه حق ــد ک معتقدن
ــرد  ــن رویک ــم ای ــن ه ــر م ــه نظ ــه ب ــود ک ــتیفا ش ــا اس ه
ــرای جلوگیــری  صحیــح اســت امــا متاســفانه آل خلیفــه ب
ــز  ــالمت آمی ــات مس ــا و تجمع ــی ه ــزاری راهپیمای از برگ
ــد. حــکام بحریــن در همیــن راســتا اقــدام  تــالش مــی کن
ــت  ــی و بازداش ــای سیاس ــان ه ــی از جری ــالل برخ ــه انح ب
شــماری از شــخصیت هــای سیاســی و همچنیــن علمــا کــرده 
ــد؛ ایــن  ــا بدیــن صــورت حرکــت مــردم را متوقــف کنن ــد ت ان
ــال دارد  ــده و احتم ــتری ش ــزی بیش ــب خونری ــات موج اقدام
ــرار  ــتور کار ق ــه در دس ــن رابط ــری را در ای ــیوه دیگ ــردم ش م
دهنــد. البتــه علمــا نســبت بــه پیــش آمــدن چنیــن وضعــی بــه 

ــد. ــن بســیار هشــدار داده ان حــکام بحری

||در چــه صــورت گزینــه مســالمت آمیــز مــردم به 
گزینــه ســخت و خشــن تبدیــل خواهد شــد؟

گزینــه مســالمت آمیــز بنابــه تاکیــدات علمــا بــه ویژه آیــت اهلل 
ــدارد  ــردی اســت و امــکان ن ــه راهب عیســی قاســم یــک گزین
کــه مــردم بحریــن ایــن گزینــه را تغییــر دهنــد مگــر در یــک 
صــورت و آن هــم اینکــه آل خیلفــه مرتکــب حماقتــی در حــق 
شــیخ عیســی قاســم گــردد؛ در ایــن صــورت هیــچ کــس حتــی 

علمــا نمــی تواننــد جلــوی مــردم را بگیرنــد.

||همانگونــه کــه مــی دانیــد قــرار اســت روز 
دوشــنبه 5 مهــر جلســه محاکمــه شــیخ عیســی 
برگــزار شــود. رژیــم آل خلیفــه در خصــوص 
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
ــت  ــا هدای ــه ب ــه ک ــی آل خلیف ــش سیاس ــنبه نمای روز دوش
ــاز  ــن آغ ــیعیان بحری ــر ش ــن رهب ــه بزرگتری ــا علی ســعودی ه
ــردم از  ــورت م ــن ص ــا بدی ــود ت ــی ش ــل م ــت، کام ــده اس ش
ــت  ــی دس ــرات سیاس ــام تغی ــرای انج ــان ب ــته هایش خواس

بردارنــد.
ــت  ــت؛ نخس ــرح اس ــناریو مط ــن س ــوص چندی ــن خص در ای
اینکــه دادگاه محاکمــه شــیخ عیســی را بــه تعویــق بیندازنــد تــا 
از ایــن طریــق وقــت بیشــتری بــرای از بیــن بــردن و تضعیــف 
اراده مــردم حاضــر در برابــر منــزل رهبــر دینــی شــان به دســت 

ــد. آورن
ــه  ــکان دارد دادگاه آل خلیف ــه ام ــت ک ــن اس ــناریوی دوم ای س
ــدام  ــن اق ــه ای ــد ک ــه شــیخ عیســی صــادر کن ــی را علی حکم
ــد.  ــی کن ــر م ــه را شــعله ورت ــش بحــران در کشــور و منطق آت
ســناریوی دیگــر کــه احتمــال وقــوع آن وجــود دارد ایــن اســت 
کــه یــک شــخصیت تکفیــری بــه منطقــه تحصــن مــردم یــا 
ــژه اینکــه  ــه وی نزدیکــی منــزل شــیخ عیســی اعــزام شــود؛ ب
مــردم حاضــر در برابــر منــزل شــیخ عیســی نیــز دســت خالــی 
ــد ســینه  ــاع از رهبرشــان فقــط مــی توانن ــرای دف هســتند و ب

خــود را ســپر کننــد.

فعال بحرینی:

احتمال اجیر کردن تکفیری ها علیه شیعیان معترض بحرینی وجود دارد
محمد فاطمی زاده
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خاورمیانه و شمال آفریقا

عوامل  سوی  از  اردنی  نویسنده  حتر«  »ناهض  اخیرا 
ناشناس هدف ترور قرار گرفت؛ پس از ترور وی کشورها 
و گروه های محور مقاومت از جمله ایران و حزب اهلل 
لبنان با صدور بیانیه ای این اقدام را محکوم کردند و از 
اقدامات این نویسنده اردنی در دفاع و حمایت از محور 

مقاومت و مبارزه با صهیونیست ها تمجید کردند.
برای بررسی ابعاد حادثه ترور ناهض حتر و علل این اقدام، 
خبرنگار مهر با »هشام الهبیشان« تحلیلگر سیاسی اردن 

گفتگویی انجام داده است که شرح آن در ذیل می آید:

ــان  ــت؟ عام ــر« چیس ــض حت ــرور »ناه ــل ت ||عل
ــتند؟ ــانی هس ــه کس ــرور چ ــن ت ای

ــی  ــر اقدام ــرور ناهــض حت ــه ت ــم ک ــی کنی ــد م ــدا تاکی در ابت
ــا در اردن  ــل آزادی ه ــض حداق ــابقه و نق ــی س ــاک و ب خطرن
محســوب مــی شــود. علــت تــرور وی نیــز انتشــار کاریکاتوری 
ــن  ــود. همچنی ــی ب ــنده اردن ــن نویس ــخصی ای ــه ش در صفح
ــه  ــون ب ــه تاکن ــت ک ــی اس ــردی افراط ــرور ف ــن ت ــل ای عام
ارتبــاط بــا گروهــی اعتــراف نکــرده اســت و بــه نظــر می رســد 
کــه عامــل تــرور ناهــض حتــر بــه تنهایــی دســت بــه چنیــن 

ــت. ــی زده اس اقدام
ــر  ــر در براب ــض حت ــت از ناه ــرای حمای ــت اردن ب ــرا دول *چ

ــرد؟ ــاذ نک ــر الزم را اتخ ــا تدابی ــت ه ــدات تروریس تهدی
ــردم  ــی م ــرای تمام ــون را ب ــادل، قان ــت ع ــک دول ــا ی قاعدت
وضــع مــی کنــد و مــردم را در چارچــوب قانــون مــورد حســاب 
ــت و حفاظــت از  ــن امنی ــت اردن در تأمی ــد. دول ــی ده ــرار م ق
حتــر بســیار کوتاهی کــرده اســت و بخشــی از مســئولیت حمله 
ــم کــه  ــد مــی کنی ــت اردن اســت. تاکی ــر، متوجــه دول ــه حت ب
مســأله تــرور ناهــض حتــر و دیگــران، مســتحق ایــن اســت که 
مــدت طوالنــی مــورد توجــه قــرار گیــرد؛ بــه ویــژه اینکــه نــوع 
برخــورد نظــام سیاســی اردن بــا ایــن مســأله، گردآمــدن برخــی 
ــدای  ــلمین و پروپاگان ــوان المس ــه اخ ــته ب ــای وابس ــروه ه گ

ــت  ــز اهمی ــوص حائ ــن خص ــه در ای ــرای مصاحب ــانه ای ب رس
اســت.

ــط  ــور توس ــار کاریکات ــر از انتش ــال حاض ||در ح
ناهــض حتــر، بــه عنــوان علــت تــرور وی نامبــرده 
ــام  ــه اس ــور، ب ــن کاریکات ــا در ای ــود. آی ــی ش م
ــور را  ــن کاریکات ــار ای ــود؟ انتش ــده ب ــن ش توهی

ــد؟ ــی کنی ــیر م ــه تفس چگون
ــر  ــض حت ــور ناه ــار کاریکات ــج و انتش ــوع تروی ــکل در ن مش
ــق  ــمنان وی موف ــفانه دش ــت؛ متاس ــمنان وی اس ــط دش توس
شــدند کــه ایــن کاریکاتــور را بــه نحــوی خــاص ترویــج کننــد 
و وانمــود کردنــد کــه ایــن کاریکاتــور، اهانــت بــه اســالم و ذات 
ــر  ــض حت ــه ناه ــی را علی ــمنان وی، گروه ــت. دش ــی اس اله
ــر قصــد داشــت کــه تفکــری خــاص  ــد. ناهــض حت گردآوردن
ــالف  ــی، خ ــنده اردن ــن نویس ــمنان ای ــا دش ــد ام ــج کن را تروی

ــوریدند. ــه او ش ــد و علی ــج کردن ــته ی وی را تروی خواس

||علــت بازداشــت و تبعیــد متفکــران و شــخصیت 
ــرب  ــان ع ــر در جه ــض حت ــون ناه ــی همچ های

ــت؟ چیس
پــس از اینکــه فــردی بــرای احقــاق حقــوق اعــراب قیــام کنــد، 
جهــان عــرب تــالش مــی کنــد تــا منطقــه را از نداهــای آزادی 
ــتی-آمریکایی  ــلطه صهیونیس ــا س ــه ب ــریف ک ــه و ش خواهان
ــام  ــر و قی ــلطه، خی ــن س ــرا ای ــد؛ زی ــی کن ــف اســت، ُته مخال
مجــدد در جهــان عــرب را نمــی خواهد. ســلطه صهیونیســتی-

آمریکایــی افزایــش هیمنــه خارجــی هــا، فرقــه گرایــی، افــراط، 
ــتگی و  ــی دودس ــورت کل ــه ص ــی و ب ــب ماندگ ــوب، عق آش
جاهلیــت را مــی خواهــد. بــر همیــن اســاس نیــز افــرادی را که 
ــا طــرح هــا و نقشــه هــای ســلطه صهیونیســتی-آمریکایی  ب

ــرور، بازداشــت و تبعیــد مــی کنــد. مخالفــت کننــد، ت

ــوریه و  ــت از س ــر در حمای ــض حت ــع ناه ||موض
ــرور وی داشــت؟ ــری در ت بشــار اســد چــه تاثی

ــت، حــزب اهلل، ســوریه  ــت از مقاوم ــه حمای ــر ب  ناهــض حت

و بشــار اســد شــناخته شــده و معتقــد بــود کــه علیــه کشــور 
ــا  ســوریه، توطئــه ای طراحــی شــده اســت. وی همچنیــن ب
ــود.  ــف ب ــه عــراق مخال ــا تجــاوز ب داعشــی هــا دشــمن و ب
ــمنان وی  ــه دش ــت ک ــن اس ــانگر ای ــوارد نش ــن م ــه ای هم
ــد  ــن تاکی ــد. بنابرای ــته ان ــن شــخصیتی را نداش ــل چنی تحم
ــت و  ــش گرف ــر در پی ــض حت ــه ناه ــی ک ــم راه ــی کن م
حمایــت او از ســوریه و مقاومــت بــه وســیله قلــم و فکــرش، 
نقــش مهمــی در گردآمــدن دشــمنان ســوریه علیــه ناهــض 
حتــر دارد. بــر همیــن اســاس عملیــات تــرور ناهــض حتــر و 

ــط نیســت. ــی رب ــه هــم ب تفکــر حامــی مقاومــت او، ب

ــرور  ــس از ت ــه پ ــی رود ک ــن م ــار ای ــا انتظ || آی
ــد؟ ــوب در اردن رخ ده ــر، آش ــض حت ناه

ــود  ــوع خ ــار در ن ــتین ب ــر، نخس ــض حت ــرور ناه ــات ت عملی
ــن  ــردن ای ــاکت ک ــدف از آن، س ــود و ه ــی ش ــوب م محس
ــرور  ــود. ت ــان وی ب ــادره آزادی بی ــی و مص ــنده اردن نویس
ــیاهی در  ــه س ــطوح اردن و لک ــی س ــه ای در تمام وی ضرب
طــول تاریــخ مملــوء از امنیــت کشــور محســوب مــی شــود. 
بنابرایــن ایــن اقــدام نیازمنــد انجــام فعالیــت هایــی امنیتــی و 
تحقیقاتــی عمیــق در بُعــد سیاســی و امنیتــی اســت تــا بــرای 
عــدم تکــرار چنیــن حوادثــی و پیشــگیری از ایجــاد آشــوب 

ــردد. ــر الزم اتخــاذ گ در کشــور، ســریعا  تدابی

تحلیلگر اردنی:

ترور »ناهض حتر« بی ارتباط به حمایت وی از جریان مقاومت نیست
محمد مظهری

ــا اشــاره بــه تــالش جنــگ طلبــان  یــک نشــریه آمریکایــی ب
حاضــر در کنگــره آمریــکا )شــاهین هــا( بــرای روی آوردن بــه 
گزینــه هــای نظامــی شــدید در قبــال ســوریه از پیشــنهاد آنهــا 

بــرای تــرور رئیــس جمهــوری ایــن کشــور خبــر داد.
فاریــن پالیســی در گــزارش خــود مــی نویســد: شــاهین هــا در 
ــرای اتخــاذ  ــه کاخ ســفید را ب ــادی اســت ک ــدت زی کنگــره م
گزینــه هــای تهاجمــی تر در ســوریه تحــت فشــار قــرار داده اند. 

اقداماتــی همچــون از حملــه موشــکی بــا موشــک هــای کــروز 
بــه مناطــق پــرواز ممنــوع گرفتــه تــا راه هــای امــداد رســانی.

ــل کــه روز  ــال هی ــه در کپیت ــا در یکــی از  جلســات محرمان ام
پنجشــنبه برگــزار شــد یکــی از کارمنــدان »داگ المبــورن« از 
اعضــای جمهوریخــواه کنگــره یــک گزینــه مجــزا و جســورانه 
را پیشــنهاد داد.ایــن فــرد در ادامــه صحبــت هــای خــود افــزود: 

نظــر شــما دربــاره تــرور رئیــس جمهــور ســوریه چیســت؟
ــب  ــدا تعج ــنهاد در ابت ــن پیش ــی، ای ــن پالیس ــته فاری ــه نوش ب
حاضریــن در جلســه ای کــه شــامل ۷5 نفــر از کارکنــان کپیتال 
هیــل بــود و بــه میزبانــی شــورای روابــط خارجــی برگــزار شــده 

بــود را برانگیخــت.

کارشناســی کــه ایــن ســوال از وی مطــرح شــده بــود »فیلیــپ 
گــوردون« هماهنگ کننــده ســابق خاورمیانه در کاخ ســفید بود 
کــه ایــن پیشــنهاد را رد کــرده و آن را غیرقانونــی و بــی تاثیــر 
دانســت. ایــن موضــوع از ســوی ســه نفــر از حاضریــن در ایــن 
نشســت تائیــد شــده اســت. گــوردون در پاســخ بــه این پرســش 
گفــت: ایــن طــرح بــر  خــالف قانــون اســت و هیــچ تفاوتــی را 
ایجــاد نمــی کنــد زیــرا روســیه هنــوز در ســوریه منافــع دارد و 

ایــران نیــز در ســوریه دارای منافــع اســت.
بــه نوشــته فاریــن پالیســی، فــردی کــه ایــن پیشــنهاد را مطرح 
کــرده مشــخص نیســت و افــرادی کــه شــاهد رد و بــدل شــدن 
ایــن اظهــارات بــوده انــد حاضــر بــه افشــای نــام وی نشــده اند.

فارین پالیسی گزارش داد؛

راه حل جنگ طلبان کنگره آمریکا برای بحران 
سوریه: ترور »بشار اسد«
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خاورمیانه و شمال آفریقا

رفتــار ســعودی هــا در عرصــه منطقــه ای و بیــن المللــی زیــان 
هــای فراوانــی بــه اقتصــاد ایــن رژیــم وارد کــرده و ریــاض را به 
اقدامــات شــتابزده بــرای مقابلــه بــا کســری بودجــه بی ســابقه، 

وادار کــرده اســت.
عربســتان زمانــی سرمســت از پتــرو دالرهــا ســعی در پیشــبرد 
سیاســت هــای خــود در منطقــه و جهــان داشــت و گمــان مــی 
ــد  ــی توان ــد م ــا اب ــی ت ــادآورده نفت ــای ب ــرمایه ه ــه س ــرد ک ب
ــر  ــا مــرور زمــان اوضــاع ب ــزاری در ایــن زمینــه باشــد امــا ب اب

وفــق مــراد آل ســعود پیــش نرفــت.
ســعودی هــا بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت نفــت کــه در برهــه 
ای صــورت گرفــت، خزانــه هــا را پــر کردنــد و عــالوه بــر ایجاد 
مــدارس وهابــی در مناطــق مختلــف بــه نوعــی بــرای از صحنه 
ــتر در  ــوذ بیش ــب نف ــه ای و کس ــای منطق ــردن رقب ــارج ک خ

مناطــق مختلــف اقداماتــی انجــام دادنــد.
تــا زمانــی کــه ملــک عبــداهلل زنــده بــود ایــن کشــور بــا احتیاط 
بیشــتری حرکــت مــی کــرد امــا هنگامــی کــه ملــک ســلمان 
بــه همــراه پســرش محمــد روی کار آمدنــد، ماجراجویــی هــای 
ــوریه و  ــور س ــاض در ام ــت ری ــید. دخال ــه اوج رس ــتان ب عربس
عــراق کــه در دوره زمامــدار قبلــی وجــود داشــت در ایــن دوره 
ــتقیم  ــی مس ــد و ماجراجوی ــال ش ــتر دنب ــدت بیش ــا ش ــم ب ه
نظامــی علیــه کشــور همســایه فقیــر یعنــی یمــن، نیــز بــه آن 

ــزوده شــد. اف
ایــن ماجراجویــی هزینــه گزافــی را بــر اقتصــاد عربســتان کــه 
عمدتــا بــر نفــت متکــی اســت، وارد کــرد. ایــن در حالــی بــود 
کــه مقامــات ســعودی تــالش کردنــد کــه از ســالح نفــت برای 
ضربــه زدن بــه مســکو و تهــران اســتفاده کننــد و از ایــن رو بــا 
جریانــی همــراه شــدند کــه نتایــج آن کاهــش بهــای نفــت بود.
ایــن اقــدام جــاه طلبانــه و از روی عنــاد ســعودی هــا در نهایــت 
دامــان خــود ســعودی هــا را گرفــت زیــرا از ســویی قیمــت نفت 
ذخایــر مالــی عربســتان را بــا کاهــش روبــرو کــرد و از ســویی 
هزینــه هــای نظامــی هــم بــاری بــر ایــن اقتصــاد متکــی بــر 

نفــت بــود.
ــد رشــد را ظــرف ســه ســال  اقتصــاد عربســتان کندتریــن رون

گذشــته پیــدا کــرده اســت.
بــر اســاس آمارهــای منتشــر شــده، کنــدی رشــد اقتصــادی در 
عربســتان از اوایــل ســال ۲015 بــا شــدت بیشــتر دنبــال شــد و 
کاهــش قیمــت نفــت بــه کاهــش درآمدهــای عربســتان منجر 
ــه فکــر سیاســت هــای ریاضــت  شــد و مقامــات ســعودی را ب

اقتصــادی انداخــت.
ــیب  ــه در سراش ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ــتان ب ــاد عربس اقتص
ــا برداشــتن  ــات ریاضــت اقتصــادی کــه ب ــاده اســت. اقدام افت
ــای  ــران و اعض ــوق وزی ــه حق ــود ب ــده ب ــاز ش ــیدها آغ سوبس
مجلــس مشــورتی عربســتان کشــیده شــد و هنــوز ادامــه دارد.
ــد  ــا و عــوارض جدی ــات ه ــن و مالی ــا وضــع قوانی عربســتان ب
همچنــان بــه دنبــال مهــار نابســامانی هــای اقتصــادی اســت.
 ســعودی هــا مالیــات بــر ارزش افــزوده بــر کاالهــا و خدمــات 
اساســی و دیگــر خدمــات ارائــه شــده به شــهروندان عربســتانی 

کــرده انــد. عوارضــی بــر جــاده هــا وضــع کــرده انــد.
احمــد همــام کارشــناس اقتصــادی در گفتگویــی با اســپوتنیک 
اعــالم کــرد: بحــران اقتصــادی کــه ســعودی هــا هــم اکنــون 

بــا آن دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد 
و ســبب اقدامــات ریاضــت اقتصــادی 
شــده اســت ممکــن اســت بــه پایــان 
ــا اقتصــاد عربســتان هرگــز  برســد ام
هماننــد ســابق نخواهــد شــد بــه ویژه 
کــه هزینــه هــای نجومــی و سرســام 

آور جنــگ یمــن وجــود دارد.
ــذرد،  ــی گ ــه م ــر روز ک ــزود: ه وی اف
خســارت هــای فراوانــی بــر ســعودی 
هــا وارد مــی شــود. بــه نظــر می رســد 

کــه مقامــات ســعودی دچــار نوعــی آشــفتگی شــده انــد. آنهــا 
دســت بــه اقدامــات حســاب نشــده مــی زننــد؛ زمانــی حقــوق 
و هزینــه هــا را پاییــن مــی آورنــد و زمــان دیگــر تهدیــد مــی 
کننــد کــه برنامــه هــای تامیــن اجتماعــی را کــم مــی کننــد. 
ــن زمــان حــل مشــکالت سیاســی و دســت  ــن راه در ای بهتری
برداشــتن از برخــی پرونــده هــا بــه نفــع طرفهــای دیگــر بیــن 

ــی اســت. الملل
ایــن کارشــناس امــور اقتصــادی مــی افزایــد: ســعودی هــا نباید 
ــاه  ــی را در کوت ــبات سیاس ــادی، محاس ــای اقتص در راهکاره
مــدت و دراز مــدت نادیــده بگیرنــد. ســعودی هــا فقــط در نبــرد 
سیاســی نیســتند بلکــه بحرانهــای سیاســی-نظامی اســت کــه 
هزینــه هــا را زیــاد مــی کنــد و در نهایــت عربســتان بایــد بــه 
وام گیــری از برخــی طرفهــا روی آورد و واضــح و مبرهن اســت 

کــه وام دهنــدگان هــم بــرای خــود شــروطی دارنــد.
احمــد همــام اعــالم کــرد: احتمــاال ایــن بحــران اقتصــادی بــر 
ــان و  ــه بومــی ســازی کارکن ــوط ب طــرح زمانبنــدی شــده مرب
کارشناســان بــا توجــه بــر حقــوق بــاالی کارکنــان خارجــی در 

ایــن کشــور، تاثیرگــذار اســت.
ــوخت و  ــه س ــش یاران ــه کاه ــه ب ــس از اینک ــا پ ــعودی ه س
خدمــات اساســی و بنزیــن، بــرق و آب روی آوردنــد؛ اقــدام بــه 
وضــع مالیتهــای غیــر مســتقیم بر عربســتانی هــا ماننــد مالیات 
بــر ارزش افــزوده و عــوارض معامــالت و اســناد رســمی کردنــد 
و هفتــه قبــل نیــز حقــوق و مزایــای وزیــران و اعضــای مجلس 
مشــورتی را کاهــش دادنــد تــا ایــن سیاســت هــا ادامــه دارد تــا 
ــارد دالری در ســال جــاری و 100  ــا کســری بودجــه ۹0 میلی ب

میلیــارد دالری در ســال قبــل، غلبــه کننــد.
ــل دالر در  ــال ســعودی در مقاب در پنجشــنبه گذشــته ارزش ری
بــازار معامــالت پــس از رای کنگــره آمریــکا بــه قانــون جاســتا 
بــه نفــع خویشــاوندان حــوادث یــازده ســپتامبر بــا کاهــش بــی 

ــرو شــد. ســابقه ای روب
اخیــرا بانــک مرکــزی عربســتان بیــش از بیســت میلیــارد دالر 
یعنــی معــادل 5.3 میلیــارد دالر بــه بخــش بانکــی ایــن کشــور 
ــود  ــا کمب ــه ب ــرای مقابل ــدام ب ــن اق ــت. ای ــرده اس ــق ک تزری
نقدینگــی در نظــام بانکــی عربســتان صــورت گرفــت کــه بــه 
دنبــال کاهــش درآمدهــای نفتــی رخ داده اســت. ایــن درحالــی 
ــه بانکهــای عربســتان ســرازیر  اســت کــه ســالها نقدینگــی ب
مــی شــد و در مــاه ژوئــن گذشــته اوضــاع در مقایســه بــا مــدت 
مشــابه همــان مــاه در ســال گذشــته کاهــش 3.3 درصــدی را 

تجربــه کــرد.
ــه  ــرد ک ــان ک ــال اذع ــعودی عم ــر س ــر تحلیلگ ــد الجبی احم
اوضــاع کنونــی عربســتان از نظــر اقتصــادی بــه نحــوی اســت 
کــه همســویی و همــکاری شــهروندان بــا دولــت را طلــب مــی 

ــد. کن
ــورهای  ــی کش ــت: برخ ــتا گف ــون جاس ــه قان ــاره ب ــا اش وی ب
پیشــرفته مایــل بــه ســیطره بــر ثروتهــای عربســتان هســتند.

ــه  ــور خاورمیان ــژه اقتصــادی ام ــی کارشــناس وی جیســون توف
در لنــدن گفــت: شــواهد حاکــی از کنــد شــدن شــدید بخــش 
غیرنفتــی عربســتان اســت و ایــن رونــد بیــش از آنچــه دولــت 

ــد، اســت. ــی کن ــالم م عربســتان اع
بــا توجه بــه اینکــه مقامــات آل ســعود بــه دنبــال پاییــن آوردن 
حقــوق و مزایــای کارکنــان دولتــی هســتند؛ ایــن رونــد درآمــد 
بســیاری از ســعودی هــا را ســخت تحــت تاثیــر قــرار مــی دهد 

و بانکهــا را بــا مشــکالت عدیــده ای روبــرو مــی کنــد.
ــگ  ــژه در جن ــه وی ــا ب ــعودی ه ــه س ــای نابخردان ــت ه سیاس
یمــن هــم اینــک بیــش از گذشــته خــود را نشــان مــی دهــد 
ــت.  ــده اس ــرود آم ــعود ف ــر آل س ــر س ــه ای ب ــد تازیان و همانن
همــراه بــا شکســت هــای گســترده نظامیــان ســعودی در مــرز 
بــا یمــن، تبعــات جنــگ افــروزی بــه اقتصــاد آن هــم ســرایت 

ــرده اســت. ک
ــزار  ــگ اف ــد جن ــرف خری ــادی را ص ــای زی ــه ه ــاض هزین ری
بــرای بــه کار گیــری آن علیــه ملت یمــن کــرده و هزینــه های 
ــران  ــردن دیگ ــوش ک ــع و خام ــرف تطمی ــز ص ــیاری را نی بس
کــرده و ایــن عــالوه بــر مــوارد مالــی اســت کــه بــه همپیمانان 

در ائتــالف ضــد یمــن مــی دهــد.
قــدر مســلم آن اســت کــه در برهــه کنونــی تصمیمــات 
ــت  ــن رو اس ــاد دارد و از همی ــر اقتص ــگرفی ب ــر ش ــی اث سیاس
کــه تصمیمــات کنگــره آمریــکا و تصویــب قانــون جاســتا ضــد 
عربســتان بــه شــکل آنــی و فــوری بــر اقتصــاد عربســتان تاثیر 

ــذارد. ــی گ م
 محمــد بــن ســلمان جانشــین ولیعهــد عربســتان بــا تصمیمات 
نابخردانــه خــود در زمینــه بــه راه انداختــن جنــگ یمــن ســبب 
شــد کــه بودجــه ایــن کشــور در برابــر اراده ملــت یمــن بــه زانو 
درآیــد. همانطــور کــه در جنــگ نفتــی بــا ایــران بازنده شــد و در 

ســرنگونی نظــام ســوریه توفیقــی به دســت نیــاورد.
در واقــع مصوبــه کنگــره آمریــکا بــه مثابــه زلزلــه ای بــود کــه 
ــرزه هــای اولیــه آن ریــال ســعودی را نشــانه گرفــت و  پــس ل
در مراحــل بعــد تبعــات بیشــتری را بــه دنبــال خواهــد داشــت.

ــد  ــران همانن ــیاری از تحلیلگ ــگاه بس ــا از ن ــعودی ه ــار س رفت
رفتــار کســی اســت کــه بــه پــای خــود تیــر شــلیک مــی کنــد.

ــلیک  ــود ش ــاد خ ــای اقتص ــه پ ــا ب ــعودی ه ــه س ــی ک تیرهای
کردنــد عبارتنــد از کاهــش قیمــت نفــت بــرای از صحنــه خارج 
کــردن ایــران، جنــگ یمــن، دخالــت در پرونــده هــای منطقــه 
ــت  ــعود. سیاس ــز آل س ــون آمی ــای جن ــای قرارداده ای و امض
ــه،  ــای عربســتان در منطق ــت ه ــران هراســی و دخال ــای ای ه
ــه ســوی سرنوشــت نامعلومــی ســوق خواهــد داد. ــاض را ب ری
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نماینــده پارلمــان ســوریه ضمــن تشــریح اوضــاع میدانــی حلب 
ــرای  ــهر ب ــن ش ــت در ای ــده دول ــام ش ــای انج ــالش ه ــه ت ب

بهبــود اوضــاع حلــب اشــاره کــرد.
»نهـی جانـات« نماینـده پارلمـان سـوریه و سـاکن شـهر حلب 
اخیـرا سـفری بـه ایـران داشـت کـه در جریـان آن گفتگویی را 
بـا وی انجـام دادیـم. وی دربـاره مذاکـرات حـل بحران سـوریه 
در دوره هـای مختلـف گفـت: دولت سـوریه در حل بحـران این 
کشـور بسـیار جدی اسـت و به دنبال راهکاری اسـت که مبتنی 
بر خواسـت ملت سـوریه و آرمان های ملـی آن و حفظ حاکمیت 
و وحـدت اراضـی کشـور باشـد. از همیـن رو در مذاکراتـی کـه 
تاکنـون برگزار شـده اسـت این مهـم را در نظر داشـته و حسـن 
نیـت خـود را ثابت کـرده اسـت اما طـرف دیگر یعنـی ]مخالفان 
سـوری تحـت حمایت ریـاض[ تمامی تـالش های انجام شـده 
بـرای حل بحران سـوریه را با دشـواری مواجه کرده اسـت و این 
گـروه هـا در راسـتای طوالنی کـردن بحـران و تخریـب هر چه 
بیشـتر سـوریه گام برمی دارند، این اقدامات نیـر همگی با هدف 
خدمت بـه توطئه هـای رژیم صهیونیسـتی و آمریـکا در منطقه 

صـورت مـی گیرد.
ــب  ــهر حل ــت: ش ــب گف ــی حل ــاع میدان ــاره اوض ــات درب جان
ــا و  ــت ه ــان تروریس ــدید می ــری ش ــاهد درگی ــان ش همچن
نیروهــای ارتــش ســوریه اســت و مــردم ایــن شــهر علیرغــم 
اینکــه در شــرایط دشــواری بســر مــی برنــد امــا همچنــان بــا 
ــه  ــان ب ــاز همچن ــورد نی ــات م ــرق و خدم ــود آب، ب ــود نب وج
ــهر  ــی از ش ــر نیم ــال حاض ــد. در ح ــی دهن ــه م ــت ادام مقاوم

ــرل  ــر در کنت ــی دیگ ــا و نیم ــت ه ــرف تروریس ــب در تص حل
ــک  ــرایطی کم ــن ش ــذا در چنی ــرار دارد ل ــوریه ق ــش س ارت
رســانی بــه مــردم بــا ســختی هایــی همــراه اســت. گــروه های 
تروریســتی بــا حمایــت هــای منطقــه ای و بیــن المللی خــود به 
تخریــب هــر چــه بیشــتر زیــر ســاخت هــای حلــب و محاصــره 
ایــن شــهر و ســاکنان آن مــی پردازنــد و رونــد کمک رســانی به 

ــد. ــش کشــیده ان ــه چال ــب را ب ــردم حل م
نماینــده پارلمــان ســوریه خاطرنشــان کــرد: دولــت ســوریه بــا 
وجــود ایــن شــرایط از هیــچ کوششــی بــرای کمــک رســانی به 
مناطــق مختلــف حلــب دریــغ نمــی کنــد و بــرای تحقــق ایــن 
مهــم بــه ایجــاد راه هــای جایگزیــن بــرای کمــک رســانی بــه 
مناطــق آســیب دیــده حلــب روی آورده اســت. دولــت ســوریه 

همچنیــن خواســتار آشــتی ملــی در حلــب شــده اســت و بــرای 
ــا را  ــذرگاه ه ــت گ ــهر، امنی ــن ش ــب از ای ــاکنان حل ــروج س خ
ــرده  ــاد ک ــردم ایج ــور م ــرای عب ــی را ب ــق امن ــن و مناط تامی
اســت و مــردم حلــب از مناطــق شــرقی ایــن شــهر بــه ســوی 

اماکــن امــن در حــال انتقــال هســتند.
وی افــزود: دولــت ســوریه در چارچــوب آشــتی ملــی در حلــب از 
گــروه هــای مســلح در ایــن شــهر خواســته اســت کــه ســالح 
ــه مناطــق دیگــری همچــون  ــد و ب هــای خــود را واگــذار کنن
ادلــب برونــد با ایــن اطمینــان کــه دولــت ســوریه آمادگــی دارد 
بــا ایــن افــراد وارد گفتگــو و مصالحــه شــود چــرا کــه آغــوش 
ســوریه بــه ســوی تمامــی کســانی کــه فریــب خــورده انــد بــاز 
ــی  ــالش م ــرای آن ت ــتیم و ب ــح هس ــان صل ــا خواه ــت. م اس
کنیــم و مــی خواهیــم در ســوریه و تمامــی جهــان صلــح برقرار 
ــه آن  ــان ب ــه ادی ــه هم ــت ک ــزی اس ــان چی ــن هم ــود و ای ش

توصیــه مــی کننــد.
ــا  ــدار ب ــران و دی ــه ای ــر خــود ب ــاره ســفر اخی ــات درب نهــی جان
ــران از ابتــدای بحــران ســوریه  ــز گفــت: ای ــی نی مقامــات ایران
تاکنــون فهــم عمیقــی از آنچــه در ســوریه رخ مــی داد، داشــت 
ــوان  ــا تمــام ت ــرادر ب ــوان یــک کشــور دوســت و ب ــه عن ــذا ب ل
خــود بــه حمایــت از دولــت ســوریه پرداختــه اســت. دیــدار بــا 
مقامــات ایرانــی در ســفر اخیر نیــز در این راســتا انجــام گرفت و 
بــر ضــرورت همــکاری دوســتانه و برادارانــه در تمامــی زمینه ها 
تاکیــد شــد. من بــه نمایندگــی از مــردم و دولــت ســوریه از ملت 
ــی و اقتصــادی از  ــت سیاســی، نظام ــران در حمای ــری ای و رهب
ــم  ــرض تروریس ــور در مع ــن کش ــه ای ــرایطی ک ــوریه در ش س

قــرار دارد، تشــکر مــی کنــم.

نماینده پارلمان سوریه مطرح کرد:

راهکار دولت سوریه در حلب/ مصالحه و ایجاد گذرگاه های امن

بررســی طــرح کمیته4جانبــه نشــان می دهــد ایــن طــرح ســه 
ــح،  ــده جنبــش فت ــان رســاندن پرون ــه پای ــه ب ــه از جمل مرحل
ــری و  ــه باخت ــت و ســالح مشــترک در کران تشــکیل حاکمی
غــزه و ســپردن طــرح ســازش بــه کشــورهای عربــی را دنبال 

می کنــد.
بررســی طــرح جدیــد کمیتــه 4 جانبــه نشــان می دهــد ایــن 
ــت  ــه نخس ــد. مرحل ــال می نمای ــه را دنب ــه مرحل ــرح س ط
شــامل بــه پایــان رســاندن پرونــده جنبــش فتــح و جایگزیــن 
ــت.  ــاس اس ــود عب ــای محم ــه ج ــد ب ــره ای جدی ــردن مه ک
مرحلــه دوم شــامل تشــکیل حاکمیــت و ســالح مشــترک در 
کرانــه باختــری و غــزه اســت کــه نشــان دهنــده خلــع ســالح 
ــه  ــازش ب ــرح س ــپردن ط ــوم س ــه س ــت. مرحل ــت اس مقاوم

ــازش اســت. ــان س ــذف مخالف ــی و ح ــورهای عرب کش

طرح هــای مطــرح شــده در یــک ســال گذشــته 
بــرای حــل مســئله فلســطین

ــح«  ــای صل ــال »طرح ه ــوان س ــت را می ت ــه گذش ــالی ک س
بــرای مســئله فلســطین دانســت. طــرح صلــح فرانســه، طرح 
صلــح سیســی و طــرح صلــح کمیتــه چهارجانبــه بین المللی را 

ــت. ــان دانس ــن آن ــوان مهم تری می ت

ــوی  ــته از س ــال گذش ــاه س ــه در بهمن م ــح فرانس ــرح صل ط
فابیــوس وزیــر خارجــه ســابق فرانســه به طــور رســمی 
ــرح  ــا ط ــی ب ــه تفاوت های ــح فرانس ــرح صل ــد. ط ــرح ش مط
ــخن از  ــت س ــه به صراح ــرح فرانس ــی دارد. در ط ــح عرب صل
»احتــرام بــه حاکمیــت کشــور فلســطینی عــاری از ســالح« 

ــدون  ــطینی ب ــت فلس ــاد دول ــت. ایج ــده اس ــان آم ــه می ب
ســالح، یــک امتیــاز بــزرگ بــرای صهیونیســت ها محســوب 
ــخن  ــت س ــه به صراح ــرح فرانس ــن در ط ــود. همچنی می ش
از پذیــرش اســرائیل به عنــوان یــک کشــور یهــودی، 
تأمیــن نیازهــای امنیتــی، تدویــن معیارهایــی توســط هــر دو 

طرح جدید کمیته ۴ جانبه؛ کاتالیزوری برای سازش عربی
محمد محسن فایضی
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طــرف بــرای تضمیــن امنیــت رژیــم صهیونیســتی و مبــارزه 
بــا تروریســم )مقاومــت( مطــرح شــده اســت. پذیــرش 
»اســرائیل« بــا هویــت یهــودی در کنــار اتخــاذ تدابیــر امنیتی 
و ســرکوب مقاومــت غــزه از دیگــر امتیــازات ایــن طــرح برای 
صهیونیســت ها اســت. نشســت نخســت ایــن طــرح در حالــی 
در نیمــه خــرداد امســال برگــزار شــد کــه بــا مخالفــت شــدید 
ــود  ــود؛ زیــرا نتانیاهــو معتقــد ب رژیــم صهیونیســتی همــراه ب
بــرای صلــح بایــد میــان فلســطینیان و ایــن رژیــم گفتگــوی 

ــرد. مســتقیم انجــام گی
ــرح  ــای مط ــر از طرح ه ــی دیگ ــی یک ــح سیس ــرح صل ط
ــاً در اظهارنظــری در  ــه نتانیاهــو علن شــده اســت. طرحــی ک
تمــاس تلفنــی خــود بــا جــان کــری دربــاره آن گفــت: »طرح 
عبدالفتــاح سیســی رئیس جمهــور مصــر را بــه طــرح فرانســه 
ترجیــح می دهــم. بــه عقیده مــن مشــارکت دادن کشــورهایی 
کــه از منطقــه فاصلــه دارنــد )طــرح فرانســه(، در رونــد صلــح 
ــن  ــه در ای ــده اســت بلکــه بایســتی کشــورهای منطق بی فای
امــر مشــارکت داشــته باشــند و مــن بــه رونــد صلحــی تمایل 
ــد  ــرای پیشــبرد رون ــه ب ــه طــی آن کشــورهای منطق دارم ک
عــادی ســازی روابــط بــا اســرائیل و مذاکــرات بیــن اســرائیل 
و فلســطینیان اقــدام کننــد.« برخــی ســایت های عربــی طــی 
گزارش هایــی طــرح پیشــنهادی سیســی بــه تل آویــو را 
بســیار متفــاوت از طــرح صلــح عربــی می داننــد. بــر اســاس 
طــرح سیســی بــرای حــل دو موضــوع اختالفــی یعنــی کرانه 
باختــری و بازگشــت آوارگان راه حل هــای عجیبــی پیشــنهاد 
ــری  ــه باخت ــام طــرح کران ــن تم ــر اســاس ای شــده اســت. ب
بخشــی از کشــور فلســطین نخواهــد بــود و دولــت فلســطینی 
ــوار  ــب و ن ــرای نق ــینا، صح ــرای س ــی از صح ــامل بخش ش
غــزه خواهــد بــود. هم چنیــن بخش هایــی از کرانــه باختــری 
)به جــز شــهرک ها( در قالــب یــک دولــت خودمختــار در 

اختیــار فلســطینیان خواهــد بــود.

طرح جدید کمیته 4 جانبه
ــه  ــدگان اتحادی ــیه و نماین ــکا، روس ــه از آمری ــه 4 جانب  کمیت
اروپــا و ســازمان ملــل تشــکیل شــده اســت. ایــن کمیتــه در 
ــاد  ــور ایج ــه دوم به منظ ــری انتفاض ــا اوج گی ــال ۲00۲ ب س
توافــق ســازش میــان فلســطینیان و اســرائیل تشــکیل 
ــل وجــود  ــه دلی ــون ب ــه از ســال ۲00۲ تاکن ــن کمیت شــد. ای
قدرت هــای مختلــف و منافــع گوناگــون و عــدم توجــه رژیــم 
ــه بیانیه هــا و قطعنامه هــای ایــن کمیــت بــه  صهیونیســتی ب

ــه اســت. ــی دســت نیافت موفقیت
کمیتــه 4 جانبــه در مــاه گذشــته طرحــی جدیــد ارائــه نمــود 
ــت. در  ــرار گرف ــه ای ق ــانه های منطق ــه رس ــورد توج ــه م ک
ــا محمــود عبــاس دیــدار  راســتای ایــن طــرح جــان کــری ب
نمــود و در خصــوص ایــن کمیتــه گفتگــو نمودنــد. برخــی از 

ــد از: ــه عبارت ان ــه چهارجانب ــرح کمیت ــای ط بنده
گروه هــای ســازمان  تمامــی  بــا  از مشــورت  پــس   -
آزادی بخــش و اعضــای آن، نهادهــای مربــوط بــه ایــن 

ســازمان مجــدداً شــروع بــه کار کننــد.
- پــس از پایــان رســاندن پرونــده جنبــش فتــح، مذاکــره بــا 
ــزاری  ــرای برگ ــا ب ــوت از آن ه ــطینی و دع ــای فلس گروه ه
نشســتی دائمــی در قاهــره پایتخــت مصــر در دســتور کار قرار 

می گیــرد.
ــری و  ــه باخت ــه کران ــت ک ــن اس ــرای ای ــتی ب ــق آش - تواف
نــوار غــزه تحــت کنتــرل حکومتــی یکســان و ســالح قانونــی 

یکســانی باشــند.
ــد اجــرای توافــق  ــر رون ــرای نظــارت ب ــی ب - کمیتــه ای عرب
آشــتی و الــزام تمامــی طرف هــا بــرای پایبنــدی بــه 

محورهــای ایــن توافــق تشــکیل می گــردد.
ــی  ــتی مل ــق آش ــه تواف ــطینی ها ب ــه فلس ــی ک - در صورت
دســت نیابنــد، اتحادیــه عــرب بــرای اعمــال آنچــه بــه نفــع 
و مصلحــت مــردم فلســطین اســت، دســت بــه کار می شــود 

و مداخلــه می کنــد.
- وحــدت فلســطینی ها موجــب خواهــد شــد کــه طــرح صلح 
عربــی مجــدداً مطــرح گــردد. همچنین وحــدت فلســطینی ها 
در دعــوت از جامعــه بین المللــی بــرای فشــار وارد کــردن بــه 

اســرائیل تأثیــر دارد.
- در صورتــی کــه فلســطینی ها بــه دودســتگی ادامــه 
ــا  ــل ب ــوع تعام ــرای ن ــی ب ــورهای عرب ــی از کش ــد، برخ دهن
ــرار دادن گزینه هــای دیگــر را  ــن موضــوع در دســتور کار ق ای

ــرد. ــد ک ــی خواهن بررس
عمومــی  انتخابــات  برگــزاری  طریــق  از  قوانیــن   -
ــد  ــی تجدی ــورای مل ــوری و ش ــت جمه ــذاری، ریاس قانون گ

شــوند.
- ازســرگیری طــرح عربــی بــدون اعمــال هیــچ اصالحــی و 

ــت از آن. ــرای حمای ــی ب ــه بین الملل ــوت از جامع دع
ــردن  ــم ک ــی و فراه ــات عملیات ــن اقدام ــش گرفت - در پی
ــا  ــه ب ــراه مقابل ــه هم ــدس و ســاکنان آن ب ــت الزم از ق حمای

قــدس. یهودی ســازی 

واکاوی برخی بندهای طرح جدید

1-به پایان رساندن پرونده جنبش فتح
بنــد اولیــه و مهــم ایــن طــرح را می تــوان شــروع ســازش در 
پــازل حــل مشــکالت جنبــش فتــح دانســت. شــروع دوبــاره 
نهادهــای تشــکیالت خودگــردان بــا حضــور و مذاکــره میــان 
ــش  ــی پی ــک اتفاق ــوان ی ــای تشــکیالت به عن ــام گروه ه تم
از وحــدت ملــی و ســازش در ایــن طــرح مطــرح شــده اســت.

امــروزه یکــی از موضوعاتــی کــه بســیار در رســانه ها 
مطــرح شــده اســت تــالش برخــی کشــورهای عربــی 
بــرای کنــار گذاشــتن محمــود عبــاس ۸0 ســاله و جایگزیــن 
کــردن اشــخاصی چــون محمــد دحــالن بــه جــای اوســت. 
ــه  ــه 4 جانب ــد کمیت ــرح جدی ــای ط ــه در بنده ــی ک موضوع
به طــور ظریفــی بــه آن اشــاره شــده اســت. الســفیر در 
ــرای رهبــری  ــودن دحــالن ب ــه چرایــی مطــرح ب گزارشــی ب
ــزارش  ــن گ ــت. در ای ــه اس ــردان پرداخت ــکیالت خودگ تش
ــت  ــناس صهیونیس ــرق ش ــو ش ــن بارک ــت: رئوبی ــده اس آم
ــه  ــی از جمل ــورهای عرب ــی کش ــت برخ ــده اس ــی ش مدع
عربســتان، اردن و مصــر در حــال مدیریــت آشــتی در جنبــش 
فتــح هســتند تــا بتواننــد بــا آتشــی میــان دحــالن و عبــاس، 
محمــود دحــالن را بــه ریاســت تشــکیالت خودگــردان 
برســانند. هم چنیــن روزنامــه »اســرائیل الیــوم« و »عامومــس 
هارئیــل« تحلیلگــر نظامــی روزنامــه هاآرتــص فــاش نمودنــد 
ــر  ــن وزی ــدور لیبرم ــک اویگ ــتان نزدی ــالن از دوس ــه دح ک
جنــگ امــروز اســرائیل اســت. الســفیر در ادامــه گــزارش خــود 
آورده اســت کــه معــاون وزیــر خارجــه اســرائیل گفتــه اســت 
ــالن  ــار دارد دح ــالدی انتظ ــی می ــال کنون ــدای س ــه از ابت ک
ــال  ــرا کان رئیــس تشــکیالت خودگــردان فلســطین شــود زی
ــرا و  ــردی عملگ ــرائیل دارد و ف ــا اس ــاس ب ــرای تم ــی ب خوب

ــت. ــمند اس هوش
ــی  ــده در رســانه های عرب ــرح ش مجموعــه اظهــارات مط
و عبــری نشــان می دهــد کــه بندهــای طــرح شــده در 
خصــوص آشــتی فتــح و گفتگــوی میــان گروه هــای 
ــه  ــاس ب ــود عب ــدرت از محم ــال ق ــازل انتق ــکیالت در پ تش

ــت. ــالن اس ــد دح ــری مانن ــخص دیگ ش

در  یکســان  قانونــی  و ســاح  2-حکومــت 
فلســطین سراســر 

در ایــن طــرح پــس از گــذر از حــل مشــکالت جنبــش فتــح 
ــه موضــوع وحــدت ملــی تحــت  و تشــکیالت خودگــردان، ب
عنــوان حاکمیــت و ســالح یکســان در سراســر کرانــه باختری 
و نــوار غــزه پرداختــه شــده اســت. وحدت میــان تشــکیالت و 
حمــاس موضوعــی اســت کــه همــواره بــه آن پرداختــه شــده 
ــی«  ــا مطــرح کــردن »ســالح قانون ــن طــرح ب ــا ای اســت ام
ــه  ــی ن ــدت مل ــور از وح ــه منظ ــازد ک ــاش می س ــی ف به خوب
تنهــا وحــدت سیاســی و همــکاری در اداره امــور دولتــی اســت 
بلکــه منظــور وحدتــی اســت کــه بایــد منجر بــه یــک نیروی 
مســلح یکســان منجــر شــود. ایــن طــرح غیرمســتقیم ســخن 
ــه  ــی پرداخت ــدت مل ــه وح ــه بهان ــاس ب ــالح حم ــع س از خل

اســت.

ــم  ــازش و تصمی ــری س ــرب: مج ــه ع 3-اتحادی
ــت ــرکوب مقاوم ــر در س گی

ــح  ــرح صل ــرح به صراحــت ســخن از ط ــای ط ــی از بنده یک
عربــی و نظــارت اتحادیــه عــرب بــر وحــدت ملــی ســخن بــه 
میــان آمــده اســت؛ امــا آنچــه بســیار جالــب اســت آن اســت 
کــه ایــن طــرح پیــش بینــی تحقــق نیافتــن وحــدت ملــی را 
بــه دلیــل مقاومــت گروه هــای مقاومــت در فلســطین و غــزه 
ــوده  ــالح را نم ــع س ــی و خل ــازش عرب ــرح س ــل ط در مقاب

اســت.
ــه  ــی ک ــت در صورت ــده اس ــت آم ــرح به صراح ــن ط در ای
فلســطینی ها بــه توافــق آشــتی ملــی دســت نیابنــد، 
ــت  ــع و مصلح ــه نف ــه ب ــال آنچ ــرای اعم ــرب ب ــه ع اتحادی
ــه  ــود و مداخل ــه کار می ش ــت ب ــت، دس ــطین اس ــردم فلس م
می کنــد و در صورتــی کــه فلســطینی ها بــه دودســتگی 
ادامــه دهنــد، برخــی از کشــورهای عربــی بــرای نــوع تعامــل 
بــا ایــن موضــوع در دســتور کار قــرار دادن گزینه هــای دیگــر 
ــان  ــرح نش ــش از ط ــن دو بخ ــرد. ای ــد ک ــی خواهن را بررس
ــازمان  ــا و س ــه اروپ ــیه، اتحادی ــکا، روس ــه آمری ــد ک می ده
ملــل بــه دنبــال آن هســتند کــه گروه هــای مقاومــت در غــزه 
باالخــص حمــاس و جهــاد اســالمی را از معــادالت فلســطین 
حــذف نماینــد و ســازش میــان فلســطین و اســرائیل از ســوی 
ــردد. ــت گ ــردان مدیری ــکیالت خودگ ــرب و تش ــه ع اتحادی

ــده  ــرح آم ــی از ط ــه در بخش ــت ک ــن اس ــب ای ــه جال نکت
ــش  ــای پی ــد گزینه ه ــی رخ نده ــدت مل ــر وح ــت اگ اس
ــان  ــن نش ــود. ای ــد نم ــال خواه ــرب اعم ــه ع رو را اتحادی
می دهــد کــه ایــن طــرح بــه دنبــال افزایــش نفــوذ 
ــه عــرب و کشــورهای مصــر و ســعودی در مســئله  اتحادی
فلســطین اســت. ضمــن آنکــه ایــن طــرح افزایــش فشــار 
ــر  ــرب و مقص ــه ع ــب اتحادی ــاس را در قال ــر روی حم ب
ــزی  ــی را پی ری ــدت مل ــدم وح ــاس در ع ــان دادن حم نش

یــد. می نما

نتیجه گیری
ــد  ــان می ده ــه نش ــه 4 جانب ــد کمیت ــرح جدی ــی ط بررس
ایــن طــرح ســه مرحلــه را دنبــال می نمایــد. مرحلــه 
نخســت، بــه پایــان رســاندن پرونــده جنبــش فتــح و 
ــود  ــای محم ــه ج ــد ب ــره ای جدی ــردن مه ــن ک جایگزی
عبــاس اســت. مرحلــه دوم شــامل تشــکیل حاکمیــت 
ــه  ــت ک ــزه اس ــری و غ ــه باخت ــترک در کران ــالح مش و س
نشــان دهنــده خلــع ســالح مقاومــت اســت. مرحلــه ســوم 
ــذف  ــی و ح ــورهای عرب ــه کش ــازش ب ــرح س ــپردن ط س

ــت. ــازش اس ــان س مخالف
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خاورمیانه و شمال آفریقا

نشســت »نقــش وهابیــت در پیشــبرد سیاســت خارجــی 
عربســتان« بــه همــت گــروه مطالعــات خلیــج فــارس 
ــور  ــا حض ــه ب ــتراتژیک خاورمیان ــات اس ــکده مطالع پژوهش
»علیرضــا محمــدی نیگجــه« پزوهشــگر میهمــان مرکــز و 
»پیمــان یزدانــی« عضــو گــروه مطالعــات خلیــج فــارس در 

محــل ایــن مرکــز برگــزار شــد.
علیرضـا محمـدی نیگجـه در این نشسـت به بررسـی »نقش 
وهابیـت در پیشـبرد سیاسـت خارجـی عربسـتان سـعودی« 
پرداخـت و پس از بررسـی وضعیت منطقـه خاورمیانه، وضعیت  

جنـگ سـرد جدیـد خاورمیانـه را مورد بررسـی قـرار داد.
ــا ذکــر دالیلــی چنــد بــه قــدرت طلبــی و  در ادامــه ایشــان ب
ماجراجویــی عربســتان در منطقــه اشــاره کــرد. وی با بررســی 
ــد از  ــول آن بع ــر و تح ــتان و تغیی ــی عربس ــت خارج سیاس
تحــوالت عربــی پرداخــت و بطــور خالصــه چهــار مولفــه را 
مــورد بررســی قــرار داد:1- موازنــه قــدرت؛ ۲ – رهبــری جهــان 
ــی و  ــر مردم ــای غی ــت ه ــظ حکوم ــرب؛ 3 - حف ــالم و ع اس
ــه و شــمال آفریقــا؛ 4- صــدور  غیرمنتخــب عــرب در خاورمیان

وهابیــت در جهــان اســالم.
محمــدی نیگجــه پــس از بررســی مراکــز علمی و دانشــگاهی 
ــال  ــان فع ــه و جه ــت در منطق ــترش وهابی ــرای گس ــه ب ک
ــا صــرف هزینــه هــای  هســتند گفــت: عربســتان ســعودی ب
گــزاف و ایجــاد دانشــگاهای مختلــف و مراکــز دینــی و دادن 
بورســیه هــای مختلــف بــه جوانــان عمدتــا فقیــر کشــورهای 
منطقــه و شــمال آفریقا ســعی در گســترش آیین وهابیــت دارد 
تــا از ایــن طریــق بتوانــد نفــوذ خــود را بصــورت سیســتماتیک 
اعمــال کــرده و بتوانــد مقابــل رقیــب قدرتمنــد خــود جمهوری 

اســالمی ایــران بایســتد.
ــه هــای  ــه از صــرف هزین ــن کارشــناس مســایل خاورمیان ای
ــدرو  ــای تن ــروه ه ــاد گ ــعودی در ایج ــتان س ــیار عربس بس
وهابــی ســلفی تکفیــری در سراســر جهــان بخصــوص 
ــه بررســی  ــر داد و در ادامــه ب ــا خب ــه و شــمال آفریق خاورمیان
گــروه هــای تکفیــری وهابــی کــه توســط عربســتان ســعودی 
ایجــاد و حمایــت مالــی و فکــری مــی شــوند اشــاره کــرده و 
ــا را در  ــروه ه ــن گ ــت عربســتان از  ای ــد ایجــاد و حمای فراین
ــه، طالبــان )افغانســتان و  آفریقــا )بوکوحــرام( در آســیای میان

ــرد. ــی ک ــره و ...را بررس ــه النص ــش و جبه ــتان( و داع پاکس
ــا  ــه عربســتان ب ــرد ک ــد ک ــان ســخنان خــود تاکی وی در پای
ایجــاد وضعیــت درگیــری و نــزاع در منطقــه و تغذیــه فکری و 
مالــی از گــروه هــای تروریســتی ســعی در القــای ایــن موضوع 
ــش و  ــاد تن ــی ایج ــت و در پ ــه اس ــون منطق ــه هژم دارد ک
درگیــری بــرای مقابلــه بــا نفــوذ ایــران در منطقــه خاورمیانــه 
ــیده  ــمان پوس ــتفاده از ریس ــا اس ــود ب ــا خ ــت ام ــا اس و آفریق
ــاالت متحــده در جنــگ هــای نیابتــی وارد شــده و چهــره  ای

ــت. ــرده اس ــدوش ک ــی را مخ ــالم واقع اس
وی در پایــان یــادآور شــد: رهبــران عربســتان ســعودی 
ــه  ــه ب ــد و گرن ــه ای بردارن ــی منطق ــد دســت از ماجراجوی بای

ــد. ــد ش ــار خواهن ــین دچ ــدام حس ــی و ص ــت قذاف سرنوش
پیمــان یزدانــی نیــز در ادامــه ایــن نشســت گفــت: 
ــه موضــوع نقــش وهابیــت در سیاســت خارجــی  ــن ب پرداخت
ــر اســاس رویکــرد ســازه  ــد ب ــا بای عربســتان ســعودی قاعدت
ــت و ارزش  ــه در آن هوی ــگاری)constructivism( ک ان
هــا بــر سیاســت خارجــی تاثیــر گــذار هســتند مــورد بررســی 

ــرد. ــرار گی ق

وی در ادامــه در تشــریح سیاســت خارجــی عربســتان گفــت: 
حکومــت عربســتان ســعودی از جملــه حکومــت هــای 
ــرات  ــر تفک ــت تاثی ــه تح ــت ک ــی اس ــک و هویت ایدئولوژی
محمــد ابــن عبدالوهــاب اســت؛ تفکراتــی کــه تاثیــرات جــدی 
در الیــه هــای سیاســی ایــن کشــور از جملــه سیاســت خارجی 

ــته است. آن داش
عضــو گــروه مطالعــات خلیــج فــارس در ادامــه افــزود: 
حکومــت ســعودی بــر اســاس آمــوزه هــای وهابیــت دو اصــل 
را در سیاســت خارجــی خــود بطــور همزمــان دنبــال مــی کنــد 
یکــی رهبــری جهــان اســالم و دیگــری نزدیکــی و همراهــی 

ــکا در منطقــه. ــا سیاســت هــای غــرب و آمری ب
ــت  ــداف سیاس ــق اه ــرای تحق ــتان ب ــه وی عربس ــه گفت ب
خارجــی خــود همزمــان بــا تــالش بــرای نفــوذ در کشــورهای 
اســالمی بــا اتخــاذ سیاســت هــای متعــادل در برابــر 
غــرب همــواره ســعی کــرده تــا عــالوه بــر تعدیــل 
سیاســتهای رادیــکال جهــان عــرب در قبــال غــرب بــه نفــوذ 

ــز بخشــد. ــه وهابیــت مشــروعیت نی فرق
وی همچنیــن تــالش هــای عربســتان بــرای مقابله بــا جهان 
ــی را  ــار عرب ــد از به ــژه بع ــه وی ــران ب ــری ای ــه رهب ــیع ب تش
ناشــی از آمــوزه هــای ضــد شــیعی وهابیــت دانســته گفــت: 
عربســتان بــرای مقابلــه بــا نفــوذ ایــران و ایجــاد نوعی تــوازن 
قــوا بــا ایــران در ســال هــای اخیــر بــه مصالحــه بــا آمریــکا و 

رژیم ســرائیل روی آورده اســت.
وی بــا اشــاره بــه  بــه همــکاری و ســرمایه گــذاری مشــترک 
ــروه  ــت از گ ــاد و حمای ــتان در ایج ــرب و عربس ــکا و غ آمری
ــه  ــرف چ ــت: دو ط ــته، گف ــال گذش ــی در 50 س ــای افراط ه
ــع مشــترکی  ــده مناف ــال و این ــان ح ــه در زم ــته و چ در گذش
ــزاری  ــوان اب ــه عن ــا ب ــروه ه ــن گ ــه از ای ــد ک ــته و دارن داش
ــد و  ــرده و مــی کنن ــرای پیشــبرد اهــداف خــود اســتفاده ک ب
خواهنــد کــرد. بطوریکــه در گذشــته از ایــن جریــان هــا بــرای 
مقابلــه بــا نفــوذ اتحــاد جماهیــر شــوروی ســابق در افغانســتان 
ــد از  ــد و بع ــرده ان ــتفاده ک ــه اس ــورهای منطق ــر کش و دیگ
ــا  ــه ب ــا مقابل ــترک آنه ــدف مش ــم ه ــالمی ه ــالب اس انق
ــه دارد  ــوز ادام ــوده و هن ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــوذ جمه نف
ــرب  ــتان و غ ــده عربس ــی رود در آین ــار م ــن انتظ و همچنی
تــالش کننــد بــا گســترش ایــن گــروه هــا در آســیای میانــه 
و منطقــه قفقــاز از ایــن گــروه هــا بــه عنــوان ابــزاری بــرای 

مهــار روســیه و چیــن نیــز اســتفاده کننــد.

سرنوشت قذافی و صدام در انتظار آل سعود است
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خاورمیانه و شمال آفریقا

نماینده پارلمان سوریه ضمن تشریح آخرین وضعیت 
کمک رسانی به مناطق مختلف این کشور اعالم کرد 
که نماینده سازمان ملل برای حل بحران سوریه صادق 

نیست و همه چیز را به بازی می گیرد.
حسین راغب الحسین نماینده پارلمان و معاون رئیس 
از  هیئتی  همراه  به  اخیرا  سوریه  ملی  آشتی  کمیته 
نمایندگان پارلمان این کشور به ایران سفر کرد. در 
جریان این سفر گفتگویی را با وی انجام شده که مشروح 

آن به شرح زیر است:

|| اوضاع میدانی سوریه در حال حاضر چگونه است؟
اوضــاع میدانــی ســوریه در حــال حاضــر بــه نفــع ارتش ســوریه 
ــای  ــروه ه ــا گ ــرد ب ــه نب ــوری در عرص ــای س ــت و نیروه اس
ــب  ــژه در حل ــه وی ــوریه ب ــف س ــق مختل ــتی در مناط تروریس
ــن  ــد، ای ــرده ان ــت هــای بزرگــی کســب ک ــه آن موفقی و حوم
پیــروزی هــا بــا یــاری هــم پیمانــان مــا در ایــران و حــزب اهلل و 
بــا مشــارکت روســیه در حلــب، الذقیــه، حمــاه و دیگــر مناطــق 
ــت  ــه دول ــت ک ــن اس ــر ای ــن بیانگ ــد. ای ــی ده ــوریه رخ م س
ســوریه مصمــم بــه بیــرون رانــدن تروریســت هــا از ســوریه و 
ســپس مشــارکت تمامــی طــرف هــا در رونــد سیاســی کشــور 

ــت در ســوریه اســت. ــل امنی ــراری کام ــس از برق پ

ــف  ــق مختل ــه مناط ــانی ب ــک رس ــب و کم || حل
ســوریه در چــه وضعیتــی قــرار دارد و چــه موانعــی 

ــود دارد؟ ــه وج ــن زمین در ای
دولــت ســوریه در کمــک رســانی بــه مناطــق مختلــف کشــور 
ــه  ــت ک ــد گف ــا بای ــی را دارد ام ــت کاف ــب جدی ــه حل از جمل
گــروه هــای مســلح و تروریســتی مــورد حمایــت ترکیــه، قطــر 
ــه مناطــق  ــر ســر راه کمــک رســانی ب و عربســتان ســعودی ب
ــی  ــاد م ــالل ایج ــود اخ ــره خ ــت محاص ــده و تح ــیب دی آس
کننــد. بــه عنــوان مثــال، دولــت ســوریه اخیــرا کمــک هایــی را 
بــه داریــا ارســال کــرده اســت و حتــی ایــن کمــک هــا شــامل 
ــه ســالح  ــی ک ــراد مســلح و تروریســت های ــواده هــای اف خان
خــود را بــه زمیــن بگذارنــد، مــی شــود چــرا کــه آغــوش ملــت 

ــاز اســت. ــه ســوی ایــن افــراد ب ســوریه ب
ــوریه  ــف س ــق مختل ــه مناط ــانی ب ــک رس ــر راه کم ــر س ب
ــای  ــروه ه ــوی گ ــع از س ــن موان ــه ای ــود دارد ک ــی وج موانع
ــت  ــق تح ــود، در مناط ــی ش ــاد م ــتی ایج ــلح و تروریس مس
ــا از  ــه و کفری ــزور، الفوع ــل دیرال ــا مث ــت ه ــره تروریس محاص
ــت و  ــده اس ــال نش ــی ارس ــون کمک ــخ 30/4/۲016 تاکن تاری
ایــن مناطــق ۲0 هــزار شــهروند غیــر نظامــی از جملــه زنــان، 
ــراد مســن و بیمــار را در خــود جــای داده اســت.  کــودکان و اف
ــه از  ــود دارد ک ــهرها وج ــن ش ــی در ای ــن 600 زخم همچنی
بســیاری از بیمــاری هــای واگیــردار و مزمــن رنــج مــی برنــد.
کفریــا و الفوعــه 55 کیلومتــر از مناطــق تحــت کنتــرل دولــت 
ســوریه دور هســتند لــذا مــا بــا دشــواری در ارســال کمــک هــا 
ــق  ــوریه از طری ــت س ــتیم، دول ــه هس ــق مواج ــن مناط ــه ای ب
هوایــی اقــدام بــه توزیــع مــواد غذایــی و دارویــی بــه دیرالــزور، 
ــا در حقیقــت ایــن روش کافــی  ــد ام ــا مــی کن الفوعــه و کفری

نیســت و نیازهــای ســاکنان ایــن مناطــق بســیار زیــاد اســت.

ــیه  ــکا و روس ــق آمری ــورد تواف ــس م ــش ب || آت
ــه اجــرا گذاشــت شــد را  ــرا در ســوریه ب ــه اخی ک

ــد؟ ــی کنی ــی م ــه ارزیاب چگون
ــا هــر گونــه راهــکار سیاســی بــرای  در واقــع دولــت ســوریه ب
ــع از  ــوع راهــکاری کــه مان ــن کشــور و هــر ن حــل بحــران ای
ــروه  ــا گ ــت ام ــق اس ــود مواف ــوری ش ــهروندان س ــتار ش کش
هــای مســلح بــه ویــژه گــروه هــای تحــت حمایــت عربســتان 
ــه  ــتند. ب ــد نیس ــس پایبن ــش ب ــن آت ــه ای ــر ب ــعودی و قط س
عنــوان مثــال در روز نخســت برقــراری آتــش بــس در الفوعــه 
و کفریــا 1۷ بــار آتــش بــس توســط تروریســت هــا نقض شــد. 
ایــن نقــض آتــش بــس در حومــه حلــب و دمشــق نیــز وجــود 
داشــت. گــروه هــای مســلح و حامیــان آنهــا خواهــان برقــراری 
آرامــش در ســوریه و تــداوم آتــش بــس نیســتند و هــدف آنهــا 
ــا  ــی و ب ــوه اله ــول و ق ــه ح ــا ب ــن کشــور اســت ام ــه ای تجزی

ــاق رخ نخواهــد داد. ــن اتف ــان ســوریه ای ــت هــم پیمان حمای

|| وزیــر خارجــه روســیه اعــام کــرده اســت کــه 
آمریکایــی هــا از ارتــش ســوریه بابــت حملــه بــه 
مواضــع ارتــش ســوریه در دیــر الــزور عذرخواهــی 
ــر  ــی غی ــن عذرخواه ــد ای ــر چن ــد، ه ــرده ان ک
مســتقیم صــورت گرفتــه اســت آیــا مــی تــوان از 

ــرد؟ ــت ک ــی دریاف آن پیام
ــن  ــه شــعبان« مشــاور اطــالع رســانی بشــار اســد در ای »بثین
رابطــه اعــالم کــرده اســت کــه عذرخواهــی آمریــکا بــه طــور 
رســمی بــه دســت مــا نرســیده اســت و تــا زمانــی کــه رســما 
ــم شــناخت.  ــه رســمیت نخواهی ــا آن را ب ــد م ــن اتفــاق نیفت ای
مــا بــه عذرخواهــی نیــاز نداریــم بلکــه مــی خواهیــم آمریکایی 
ــی طــرف  ــال ســوریه صــادق و ب ــود در قب ــا در عملکــرد خ ه
ــت  ــت و دول ــرق تروریس ــکا ف ــم آمری ــی خواهی ــا م ــند. م باش
ســوریه را بدانــد. دولــت ســوریه حامــی ملــت و ســرزمین خــود 
ــهروندان  ــودکان و ش ــا، ک ــت ه ــه تروریس ــال آنک ــت و ح اس
بیگنــاه ســوری را قتــل عــام مــی کننــد. واشــنگتن از تروریســم 
ــی  ــور م ــن کش ــه از ای ــزی را ک ــا چی ــد و م ــی کن ــت م حمای
خواهیــم توقــف حمایــت از گــروه هــای تروریســتی اســت نــه 

ــفاهی. ــی ش عذرخواه

|| راه حــل واقعــی بحــران ســوریه پس از گذشــت 
بیــش از 5 ســال را در چــه مــی دانید؟

ــتان  ــت، عربس ــکار اس ــح و آش ــوریه واض ــران س ــل بح راه ح
ــود را از تروریســت  ــت خ ــد حمای ــه بای ــر و ترکی ــعودی، قط س
هــا متوقــف کننــد. ملــت ســوریه خــود بــه تنهایــی مــی توانــد 
مشــکالتش را حــل و فصــل کنــد. گفتگوهــای ملــی بهتریــن 
راه حــل بحــران ســوریه اســت گفتگوهایــی کــه تمامــی طیــف 
های ســوری در آن مشــارکت داشــته باشــند. شــهروندان سوری 
ــر آنهــا حکومــت کنــد، آنهــا  نمــی خواهنــد کســی از خــارج ب
از طریــق صنــدوق هــای رای و انتخاباتــی کــه تحــت نظــارت 
ــزار  ــان برگ ــورهای جه ــر کش ــال و دیگ ــران، ونزوئ ــیه، ای روس
شــد، بشــار اســد را بــه عنــوان رئیــس جمهــور انتخــاب کردنــد. 
ایــن انتخابــات در بیــروت نیــز برگزار شــد، جایــی که ســوریه در 
آن ســلطه نــدارد امــا حتــی در بیــروت نیــز آوارگان ســوری بــه 

پــای صنــدوق هــای رای رفتنــد و بــه بشــار اســد رای دادنــد و 
بــا رای خــود اعــالم کردنــد که مــا مــی خواهیــم به کشــورمان 

بازگردیــم و حکومــت بــه دســت بشــار اســد اداره شــود.

ــش  ــه بخ ــون نتیج ــرات تاکن ــن مذاک ــرا ای || چ
ــت؟ ــوده اس نب

ــه  ــان وابســته ب ــارج نشــین، مخالف ــان ســوری خ ــرا مخالف زی
آمریــکا و رژیــم صهیونیســتی اوال پایگاهــی در ســوریه ندارنــد 
دومــا ایــن عنــوان دربــاره کســانی بــه کار گرفتــه مــی شــود که 
ارزشــی ندارنــد و ســوما ایــن افــراد مــزدوران توطئه هــای رژیم 
صهیونیســتی در منطقــه هســتند. مخالفــان خــارج نشــین تنهــا 
بــه دنبــال کشــتار مــردم ســوریه و تجزیــه ایــن کشــور هســتند 
ــات اســت  ــت و ثب ــراری امنی ــت ســوریه خواهــان برق ــا دول ام
بــه همیــن دلیــل اســت کــه مذاکــرات ســوریه بــا وجــود چنین 

مخالفانــی بــه ســرانجام نمــی رســد.
ــگاه  ــت و پای ــین دارای محبوبی ــارج نش ــوری خ ــان س مخالف
ــه ای و  ــان منطق ــا حامی ــه در ورای آنه ــتند بلک ــی نیس مردم
بیــن المللــی قــرار دارد کــه خواهــان امنیــت و ثبــات در ســوریه 
نیســتند از همیــن رو مذاکــرات حــل بحــران ســوریه موفقیــت 
ــان ســوری خــارج  ــن در مواضــع مخالف ــز نیســت. همچنی آمی
ــا  ــی از آنه ــود دارد، برخ ــی وج ــان دوگانگ ــین و حامیانش نش
در جایــی مــی گوینــد ســوریه درگیــر انقــالب اســت و برخــی 
دیگــر اعتقــاد دارنــد ســوریه دچــار جنــگ داخلــی شــده اســت. 
ــوریه  ــت و س ــتباه اس ــخنانی اش ــن س ــم چنی ــی گویی ــا م م
ــا گــروه هــای  ــرد ب ــی نیســت بلکــه در نب شــاهد جنــگ داخل
تروریســتی و مســلح اســت. مــا اخیــرا شــاهد بودیــم تروریســت 
هــا 40 شــهروند ســوری را همچــون گوســفند ذبــح کردنــد در 
چنیــن شــرایطی ســازمان هــای حقــوق بشــری کجــا هســتند؟ 
ــرای حــل  ــل ب ــده ســازمان مل »اســتفان دی میســتورا« نماین

بحــران ســوریه کجــا هســت؟
حتــی اســتفان دی میســتورا نیــز صــادق نیســت و همــه چیــز 
را بــه بــازی گرفتــه اســت. وی در راســتای خدمــت بــه پــروژه 
ای خــاص فعالیــت مــی کنــد لــذا در چنیــن شــرایطی بحــران 
ســوریه تنهــا از طریــق پاکســازی کامــل کشــور از تروریســت 

هــا و مــزدوران قاتــل صــورت مــی گیــرد.

ــد از  ــل و بع ــال ســوریه قب ــه در قب || موضــع ترکی
کودتــای نافرجــام ایــن کشــور را چگونــه ارزیابــی 

مــی کنیــد؟
مــا شــنیده ایــم کــه موضــع ترکیــه پــس از کودتــای نافرجــام 
ایــن کشــور تغییــر کــرده اســت امــا تاکنــون تغییــری را حــس 
ــی  ــتان ایران ــر موضــع را از دوس ــن تغیی ــی ای ــم. حت ــرده ای نک
خــود نیــز شــنیده ایــم اما مــا شــاهد تغییــر واقعــی ترکیــه نبوده 
ایــم و مرزهــای ایــن کشــور همچنــان بــاز اســت و تروریســت 
هــا بــه ســوریه اعــزام مــی شــوند و همچنــان اراضــی ســوریه 
ــه »رجــب طیــب  ــا ب ــذا م ــه نقــض مــی شــود ل توســط ترکی

اردوغــان« و کابینــه وی اطمینانــی نداریــم.

نماینده پارلمان سوریه:

»دی میستورا« صادق نیست/
 اوضاع میدانی سوریه به نفع ارتش است
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خاورمیانه و شمال آفریقا

کارشــناس نظامــی ســوری تاکیــد کــرد 
ســعودی ها بــدون اعتقــاد، جنگــی غیراخالقی 
ــدف  ــد و ه ــه ان ــه راه انداخت ــه را ب و متجاوزان
باارزشــی کــه شایســته این باشــد که ســعودی 
هــا بــه خاطــر تحقــق آن بجنگنــد، بــرای آنها 

ــدارد. ــود ن وج
متجــاوزان ســعودی روز شــنبه در ادامــه 
سلســله حمــالت ددمنشــانه و وحشــیانه خــود 
ــدف  ــاء ه ــوب صنع ــی را در جن ــم ختم مراس
قــرار دادنــد کــه منجــر بــه شــهادت و زخمــی 
ــه  ــی از جمل ــدود ۷00 شــهروند یمن شــدن ح
ــا  ــتاندار صنع ــی و اس ــده نظام ــن فرمان چندی
شــد؛ در پــی ایــن حملــه غیرانســانی ســعودی 
هــا، فرماندهــان ارتــش و کمیتــه هــای 
ــاراهلل  ــران انص ــژه رهب ــه وی ــن ب ــی یم مردم
ــد  ــد کردن ــعودی را تهدی ــاوزان س ــن متج یم
ــه  ــور ب ــده پاســخی درخ ــای آین ــه در روزه ک

ــد داد. ــا خواهن ــعودی ه ــدام س ــن اق ای
و  تحلیلگــر  مقصــود«  »علــی  ســرتیپ 
مســائل  حــوزه  در  ســوری  پژوهشــگر 
ــت  ــوص جنای ــی در خص ــتراتژیک و نظام اس
ســعودی هــا در حــق شــهروندان مظلــوم یمن 
ــالت  ــار داشــت: حم ــر اظه ــگار مه ــه خبرن ب
ــا،  ــی در صنع ــم ختم ــه مراس ــا ب ــعودی ه س
ــار در  ــه حض ــت ک ــانی اس ــی غیرانس جنایت
ــود. هــدف  ــرار داده ب ایــن مراســم را هــدف ق
متجــاوزان از ایــن گونــه اقدامــات، پایــان 
ــر  ــر اث ــه ب ــی اســت ک ــرس و رعب ــه ت دادن ب
ــه  ــا ب ــی ه ــوی یمن ــک از س ــلیک موش ش
مواضــع متجــاوزان در دل ســعودی هــا ایجــاد 
شــده اســت. ایــن موضــوع نشــانگر پایــداری 
و مقاومــت مــردم یمــن و ارتــش ایــن کشــور 
اســت کــه ایــن جنایــات را تحمــل مــی کنــد. 
ایــن در حالــی اســت کــه آنچه کــه متجــاوزان 
ــد و  ــق نش ــد، محق ــق آن بودن ــدد تحق در ص
متجــاوزان بیــش از پیــش در باتــالق جنایــات 

ــد. ــرو رفتن ــود ف خ

وی در ادامــه تصریــح کــرد: ایــن جنایــت 
ســعودی ها در ســطح بیــن المللــی پیامدهایی 
دارد و تــالش متجــاوزان بــرای گســترش 
رعــب، تســلیم و شکســتن اراده مــردم یمــن و 
ــن کشــور  ــش ای ــی و ارت ــه هــای مردم کمیت
ــا،  ــی ابزاره ــری تمام ــه کارگی ــد. ب ــاکام مان ن
ســازوکارها و جنایــت علیــه مــردم یمــن نیــز 
ــردم یمــن نشــد. هــدف  موجــب شکســت م
جنایتکارانــه کــه در صــدد شکســت مقاومــت 
مــردم یمــن اســت بــه ســالحی تبدیــل 
ــی  ــم یمن ــراه خش ــه هم ــه ب ــد ک ــد ش خواه
ــا و  ــعودی ه ــودی ارکان س ــب ناب ــا موج ه

ــد. ــد ش ــدان آن خواه متح
تحلیلگر ســوری در همین راســتا بیان داشــت: 
افــکار عمومــی بــه قدرتــی تبدیل خواهد شــد 
ــداری  ــت و پای ــم مقاوم ــب تحکی ــه موج ک
یمنــی هــا مــی شــود و حاکمیــت ســعودی ها 
را از بیــن مــی بــرد. زیــرا ســعودی هــا بــدون 
ــه را  ــی و متجاوزان ــی غیراخالق ــاد، جنگ اعتق
ــه  ــی ک ــدف باارزش ــد و ه ــه ان ــه راه انداخت ب
ــه  ــا ب ــعودی ه ــه س ــد ک ــن باش ــته ای شایس
خاطــر تحقــق آن بجنگنــد، بــرای آنهــا وجــود 

ــه  ــه در جبه ــت ک ــی اس ــن در حال ــدارد. ای ن
ــد  ــل ســعودی هــا، مومنینــی وجــود دارن مقاب
کــه در برابــر تروریســم ایســتاده و از کشــور و 
ــی  ــن راه پایان ــد و ای ــی کنن ــاع م حقشــان دف

ــدارد. ــروزی ن ــز پی ج
ــرار  ــدف ق ــت: ه ــه گف ــی مقصــود در ادام عل
دادن شــخصیتی خــاص در حمــالت بــه 
ــدارد؛  ــت ن ــا موضوعی ــم در صنع ــم خت مراس
زیــرا تفاوتــی میان اشــخاص وجــود نــدارد. در 
میــان افــراد حاضــر درایــن مراســم شــخصیت 
هایــی از کمیتــه هــای مقاومــت مردمــی 
ــراه برخــی  ــه هم ــا ب ــژه برخــی از علم ــه وی ب

ــتند. ــود داش ــی وج ــان نظام فرمانده
پژوهشــگر نظامــی ســوری در خصــوص 
تجدیدنظــر آمریــکا در خصــوص حمایــت 
ــح  ــز تصری ــعودی نی ــاوز س ــالف متج از ائت
کــرد: ایــن گونــه اظهــارات از ســوی مقامــات 
آمریکایــی فقــط بــرای ســرپوش گذاشــتن بــر 
ــرق  ــالف و غ ــن ائت ــنگتن از ای ــت واش حمای
شــدنش در ایــن باتــالق بــه دلیــل حمایــت از 
ــری هــا اســت. در حقیقــت  تروریســم و تکفی
ــت  ــر در سیاس ــای تجدیدنظ ــا ادع ــکا ب آمری

ــدد  ــالف، در ص ــت از ائت ــود در حمای ــای خ ه
ــت. ــود اس ــروی خ ــظ آب حف

وی در همیــن زمینــه تاکیــد کــرد: ایــن دیدگاه 
و اعتقــاد، متزلــزل و غیرحتمــی اســت. آمریکا 
در قبــال رعایــت حقــوق بشــر حریص نیســت 
و بایــد ایــن تجــاوز را متوقــف کنــد. زیــرا عدم 
ایــن کار بــرای آن پیامدهــای جهانــی دارد که 
موجــب فراهــم شــدن زمینــه بــرای گســترش 
تروریســم خواهــد شــد. جنایــت صنعــا افــکار 
ــد  ــر خواه ــان تغیی ــطح جه ــی را در س عموم
داد و مــردم بــه ویــژه مــردم آمریــکا بــر 
دولــت هــای خــود فشــار وارد خواهنــد کــرد. 
ــکا  ــت آمری ــح سیاس ــتی و قب ــن زش همچنی
ــی  ــکار م ــی آش ــکار عموم ــرای اف ــرب ب و غ
ــی را  ــک قطب ــت ت ــان، سیاس ــردد. جهانی گ
ــان  ــروز در جه ــه ام ــه ک ــد. آنچ ــی پذیرن نم
ــورهای  ــت کش ــود، مقاوم ــی ش ــاهده م مش
ــم  ــر رژی ــت در براب ــور مقاوم ــد در مح متح
هــای امپریالیســتی اســت کــه بــه اســتفاده از 
دیگــران در راســتای منافــع خــود تمایــل دارند 

ــد. ــر مــی کن ــی تغیی امــا دوره کنون
علـی مقصـود در پایـان در خصـوص واکنـش 
یمنـی هـا بـه تجـاوزات سـعودی ها نیـز بیان 
داشـت: طبق گفتـه هـای فرماندهـان ارتش و 
کمیتـه هـای مردمی یمـن، واکنـش یمنی ها 
ناگهانـی اسـت و رضایـت شـهروندان یمنی را 
در پـی خواهـد داشـت. سـعودی ها نیـز در این 
مرحلـه تـوان تحمل ایـن واکنش هـا را ندارند. 
امـکان حمالت بـه مناطق حیاتی و تاسیسـات 
راهبـردی نیـز وجـود دارد. چندیـن گزینـه در 
ایـن خصـوص وجـود دارد کـه از سـوی یمنی 
ها بررسـی مـی شـود و آنها بـا شـناختی که از 
منطقـه دارنـد، بـه خوبـی راه های پاسـخ دادن 
بـه ایـن جنایـت بـزرگ را در اختیـار دارنـد. در 
هر صـورت واکنـش و پاسـخ نیروهـای یمنی، 
آتـش برافروخته در سـینه یمنی هـا را خاموش 

کرد. خواهـد 

کارشناس نظامی سوریه:

واکنش رزمندگان یمن به جنایت صنعاء ناگهانی و متنوع خواهد بود
دیانا محمود

انصاراهلل و کنگره ملی 
یمن طرح اسماعیل 

ولدالشیخ را نپذیرفتند
طــرح نماینــده ویــژه ســازمان ملــل در امــور یمــن بــرای پایــان 
درگیــری هــا در ایــن کشــور مــورد پذیــرش هیــأت انصــاراهلل و 

کنگــره ملــی یمــن قــرار نگرفــت.
نماینــده ویــژه ســازمان ملــل در امــور یمــن امــروز ســه شــنبه 

صنعــا پایتخــت یمــن را تــرک کــرد.
بــر اســاس ایــن گــزارش »اســماعیل ولدالشــیخ« نماینــده ویژه 
ــا  ســازمان ملــل در امــور یمــن در ســخنانی گفــت: صنعــا را ب
ــا هیــأت انصــاراهلل و  ناراحتــی بســیار تــرک مــی کنــم. مــن ب

ــه  ــا ارائ ــه آنه ــن را ب ــح یم ــرح صل ــدار و ط ــی دی ــره مل کنگ
ــردم. ک

ــد:  ــی ش ــوص مدع ــن خص ــود در ای ــخنان خ ــه س وی در ادام
طرحــی کــه بــرای صلــح یمــن ارائــه کــردم، راهــکاری جامع و 

کامــل بــرای درگیــری هــا در ایــن کشــور بــود.
ــوص  ــل در خص ــازمان مل ــه س ــته ب ــع وابس ــنبه مناب روز دوش
ــد  ــح کردن ــن تصری ــران یم ــل بح ــرای ح ــیخ ب ــرح ولدالش ط
کــه طبــق ایــن طــرح دولــت وحــدت ملــی بــا حضــور حامیــان 
ــان  ــن و حامی ــراری یم ــور ف ــس جمه ــادی رئی ــور ه منص

ــود. ــی ش ــکیل م ــن تش ــاراهلل یم انص
ــورای  ــی در ش ــه آت ــرح را هفت ــن ط ــت ای ــرار اس ــیخ ق ولدالش
امنیــت مطــرح کنــد. ایــن در حالــی اســت کــه علــی عبــداهلل 
صالــح رئیــس جمهــور ســابق یمــن پیــش از ایــن، بعــد از ســفر 
ولدالشــیخ بــه صنعــا در ســخنانی اعــالم کــرد: ولدالشــیخ بــی 

طــرف نیســت؛ وی اکنــون نماینــده ســعودی هــا اســت.

گفتنــی اســت پیــش از ایــن نیــز صالــح الصمــاد رئیس شــورای 
عالــی سیاســی یمــن تاکیــد کــرده بــود کــه آتــش بــس مــد 
نظــر »اســماعیل ولدالشــیخ« در راســتای ســرپوش نهــادن بــر 

جنایــات ســعودی هــا در عرصــه بیــن الملــل اســت.
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پس از گذشت حدود ۴ 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 سیاست های سرکوبگرانه 
خود اقدام به بازداشت و حبس چندین عالم برجسته این 
کشور و احضار ده ها عالم دیگر کردند. بر همین اساس 
»مسعود  دکتر  با  مهم  رویداد  این  ابعاد  بررسی  برای 
جهرمی« استاد دانشگاه و فعال بحرینی گفتگو کردیم که 

شرح آن در ادامه می آید:

ــردم  ــان م ــون را در می ــا و روحانی ــور علم || حض
بــرای دفــاع از آیــت اهلل عیســی قاســم و هدایــت 
ــد؟  ــی کنی ــی م ــه ارزیاب ــن چگون ــاب بحری انق
علــت حملــه آل خلیفــه بــه علمــا و بازداشــت آنهــا 

ــت؟ ــر چیس ــای اخی ــه ه ــی هفت ط
علمایــی کــه روش و ســیره اهل بیت)علیهــم الســالم( را پیروی 
مــی کننــد، دائمــا در تحــرکات مــردم پیشــرو هســتند و حلقــه 
اتصالــی میــان رهبــران و عمــوم مــردم محســوب مــی شــوند. 
ــم  ــی قاس ــت اهلل عیس ــاع از آی ــأله دف ــوع در مس ــن موض ای
رهبــر شــیعیان بحریــن متبلــور شــد. علمــا در دفــاع از ایشــان 
نیــز پیشــگام بودنــد و کفــن پــوش همــراه بــا مــردم در برابــر 
منزل شــیخ عیســی تجمــع کــرده انــد. آنها بــرای جانفشــانی و 
دفــاع از رهبــر خــود آمادگــی کامــل دارنــد کــه خــود ایــن اقدام 
نیــز التــزام عملــی علمــا بــه ســیره اهــل بیــت و اصحابشــان 
ــز  را نشــان مــی دهــد. در خصــوص علــت بازداشــت علمــا نی
ــت  ــردم اهمی ــون م ــه همچ ــه آل خلیف ــم ک ــرض کن ــد ع بای
حضــور علمــا در صحنــه، همراهــی بــا مدافعــان خــط والیــت، 
نقــش فعــال آنهــا در تــداوم حرکــت انقالبــی مــردم و همچنین 
ترغیــب مــردم بــرای حضــور در میــدان و تحمل ســختی هــا را 
درک کــرد. بنابرایــن از ابتــدا بــرای تضعیــف علمــا تــالش کرد؛ 
آنهــا از طریــق گســترش روحانیونــی کــه در لبــاس علمــا را بــر 
تــن کــرده بودنــد امــا در حقیقــت هــوی و هــوس و همچنیــن 
ــف  ــدد تضعی ــود، در ص ــرده ب ــه ک ــا غلب ــر آنه ــا ب ــب دنی ح
ــه خــود شکســت  ــن توطئ ــا در ای ــد ام ــی بودن ــون واقع روحانی
خوردنــد. در نتیجــه بــه بازداشــت علمــا روی آوردنــد تــا بدیــن 
طریــق عظمــت و هیبت علمــا را بشــکنند، مــردم را بترســانند و 

شــیعیان و مقدساتشــان را نیــز تضعیــف کننــد.

ــه در  ــی آل خلیف ــع تراش ــما از مان ــل ش || تحلی
ــل  ــدراز مح ــه ال ــه در منطق ــزاری نمازجمع برگ

ــت؟ ــم چیس ــی قاس ــت اهلل عیس ــکونت آی س
ــی  ــرام نم ــای اســالمی و انســانی احت ــه ارزش ه ــه ب آل خلیف
گــذارد و ممکــن اســت بــرای حفــظ منافــع خانــدان حکومتی و 
تبعیــت از سیاســت هــای ســعودی هــا و روش تکفیــری دســت 
بــه هــر کاری بزنــد. در همین راســتا نیــز از برگــزاری نمازجمعه 

و نمازجماعــت در چندیــن منطقــه جلوگیــری کــرده اســت.

|| برخــورد نظامیــان آل خلیفــه بــا مناســک 
ــن  ــیعیان بحری ــه ش ــماتی ک ــورایی و مراس عاش
ــام  ــه الس ــین علی ــام حس ــزاداری ام ــرای ع ب
برگــزار مــی کننــد را چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟

نظامــی کــه هیــچ حرمتــی را نگــه نمیــدارد، مســاجد را تخریب 
ــد،  ــب کردن ــا را تخری ــرآن را ســوزاندند، حســینیه ه ــد، ق کردن
ــرا  ــد. زی ــزاداری را ندارن ــم ع ــم و عالئ ــدن پرچ ــل دی تحم
ــر محــور امــام حســین  ــا وقتیکــه مــردم ب اینهــا مــی داننــد ت
علیــه الســالم و والیــت پایــدار باشــند، امــکان نــدارد شکســت 

ــروز هســتند. ــاءاهلل پی ــد و ان ش بخورن

|| موضــع ایــران و دیگــر کشــورها را در حمایــت و 
دفــاع از انقــاب مــردم بحریــن چگونــه ارزیابــی 

مــی کنیــد؟
ــه  ــت ک ــالمی اس ــخصیتی اس ــم ش ــی قاس ــت اهلل عیس آی
ــه ایشــان  ــرض ب ــی شــهره اســت؛ تع از لحــاظ علمــی و عمل
دلیــل آشــکاری بــرای انجــام حمــالت علیــه شــیعیان بحریــن 
اســت و واکنــش نشــان دادن بــه ســلب تابعیــت ایشــان امــری 
طبیعــی اســت و نشــان مــی دهــد کــه ایشــان از لحــاظ علمــی 
ــدن  ــز مان ــالمت آمی ــت از مس ــن محافظ ــی و همچنی و عمل
ــوان  ــه عن ــد. ب ــگاه واالیــی دارن ــی بحریــن جای حرکــت انقالب
یــک شــهروند بحرینــی هراقدامــی را کــه توســط ایــران و دیگر 
کشــورها بــرای رســاندن صــدای مظلومیــت مــا بــه جهانیــان 
و ســازمان هــای حقوقــی و انســانی و همچنیــن افشــای 
حقیقــت جنایــات آل خلیفــه و تعــرض ایــن رژیــم بــه شــیعیان 
ــم و از آن  ــی نهی ــرد، ارج م ــی گی ــا صــورت م ــات آنه و مقدس

اســتقبال مــی کنیــم.

ــن در  ــردم بحری ــترده م ــرات گس ــر تظاه || تاثی
نقــاط مختلــف ایــن کشــور  بــرای فشــار آوردن به 

آل خلیفــه چیســت؟
تــداوم راهپیمایــی مــردم نشــانگر باقی مانــدن حرکــت انقالبی 
آنهــا بــرای مطالبــه حقــوق عادالنــه و شــهروندی تمامــی مردم 
ــب  ــت منتخ ــز دول ــوق نی ــن حق ــه ای ــت؛ از جمل ــن اس بحری
اســت. بنابرایــن آل خلیفــه بــرای جلوگیــری از برگــزاری ایــن 
ــد.  ــی کن ــت م ــردم فعالی ــز م ــای مســالمت آمی ــی ه راهپیمای

زیــرا ایــن راهپیمایــی هــا در صــورت انعــکاس در رســانه هــا، 
ــل  ــردم و باط ــردن م ــاکت ک ــن در س ــکام بحری ــت ح شکس
بــودن اظهــارات مقامــات آل خلیفــه مبنــی بــر عــدم مســالمت 
آمیــز بــودن حرکــت مــردم و تروریســت بــودن تاییــد کنندگان 

آن را نشــان مــی دهــد.

ــردم  ــز م ــالمت آمی ــه مس ــورت گزین ــه ص || در چ
بــه گزینــه ســخت و خشــن تبدیــل خواهــد شــد؟

آرزو مـی کنیـم که نظـام بحریـن عقـل ورزی را پیشـه و درک 
کنـد کـه تعـرض بـه آیـت اهلل عیسـی قاسـم خطرناک اسـت؛ 
تعـرض به ایشـان بالشـک خـط قرمز مـردم بحرین محسـوب 
مـی شـود و بـدون شـیخ عیسـی قاسـم، همـه چیـز بـی ارزش 
اسـت. در شـرایطی که این تعرضات ادامه یابد و مقدسـات مردم 
نیـز مراعات نشـود، هیچ کـس نمی تواند مسـالمت آمیـز ماندن 
تحـرکات مـردم را تضمیـن کنـد و از مـردم نمیتوان درخواسـت 

کرد کـه با نظـام آل خلیفـه مقابلـه نکنند.

|| رژیــم آل خلیفــه در خصــوص محاکمــه آیــت اهلل 
»عیســی قاســم« چگونــه اقــدام خواهــد کــرد؟ آیا 
ــزل  ــه من ــم ب ــن رژی ــان ای ــورش نظامی ــکان ی ام

شــیخ عیســی و بازداشــت ایشــان وجــود دارد؟
محاکمــه آیــت اهلل عیســی قاســم در راســتای سلســله حمالت 
آل خلیفــه علیــه شــیعیان و مقدســات آنهــا صــورت مــی گیــرد. 
حــکام بحریــن پــس از ســلب تابعیت شــیخ عیســی، به ایشــان 
اتهــام زدنــد و بــرای احضــار رهبــر شــیعیان بحریــن بــه دادگاه 
تــالش کردنــد امــا شــیخ عیســی حضــور در دادگاه را نپذیرفت. 
اگــر نظــام درصــدد تشــدید تقابــل خــود باشــد، احتمــاال حکــم 
غیابــی صــادر مــی کنــد؛ ایــن اقــدام بعیــد نیســت. بــه ویــژه 
پــس از اینکــه جماعــت تکفیــری و رژیــم ســعودی در درگیری 
ــن  ــا ای ــد. ب ــت خوردن ــه شکس ــود در منطق ــف خ ــای مختل ه
حــال بعیــد مــی دانــم کــه آل خلیفــه جــرأت کنــد در شــرایطی 
کــه مــردم در برابــر منــزل شــیخ عیســی تجمــع کــرده انــد، به 
منــزل ایشــان یــورش ببــرد. زیــرا پیــش از ایــن واکنــش مــردم 
را بــه ایــن اقــدام خــود ســنجیده و مشــاهده کــرده کــه صدهــا 
ــر منــزل  نفــر از فدائیــان آیــت اهلل عیســی قاســم فــورا در براب

ایشــان گــرد آمــده انــد.

فعال بحرینی:

تعرض به شیخ عیسی خط قرمز ملت بحرین؛ امکان مقابله مردم وجود دارد
محمد فاطمی زاده
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ــا  ــعودی ه ــذاق س ــه م ــوریه ب ــاره س ــر مصــر درب موضــع اخی
ــرار داد،  ــر ق ــت تاثی ــور را تح ــط دو کش ــد و رواب ــوش نیام خ
ــه  ــا اســتفاده از تحــوالت منطق ــر ب عربســتان در ســالهای اخی

ــد. ــیه بران ــه حاش ــره را ب ــه قاه ــرد ک ــالش ک ت
ــاب  ــر حب ــه اخی ــژه در بره ــه وی ــتان ب ــر و عربس ــط مص رواب
گونــه بــوده اســت. مصــر همــواره یکــی از کشــورهای مهــم در 

عرصــه جهــان عــرب اســت.
ــه  ــا اســتفاده از تحــوالت منطق ــر ب عربســتان در ســالهای اخی
ــه سیاســت  ــد و ب ــه حاشــیه بران ــالش کــرد کــه قاهــره را ب ت
هــای تخریبی در جهــان اســالم و عــرب و کل منطقه بپــردازد.

اوج اختــالف دو کشــور در موضــوع ســوریه اســت کــه بــا وجود 
اینکــه مصــر همــواره بــر حاکمیــت و تمامیــت ارضــی ســوریه 
ــه  ــش خرابکاران ــه نق ــاض ب ــل ری ــا در مقاب ــرده؛ ام ــد ک تاکی
ــی  ــه م ــت از گروههــای تروریســتی ضــد ســوریه ادام و حمای

ــد. ده
ــا  ــاح السیســی در مصــر روی کار آمــد ب هنگامــی کــه عبدالفت
توجــه بــه مشــکالت اقتصــادی کــه داشــت ســعی کــرد کــه 
بــه کشــورهای ثروتمنــد شــورای همــکاری خلیــج فــارس بــه 
ویــژه عربســتان نزدیــک شــود. ســعودی هــا نیــز بــا مخالفــت 
ــا  ــود را ب ــط خ ــه رواب ــد ک ــعی کردن ــلمین س ــوان المس ــا اخ ب
ــرد در  ــعی ک ــه س ــن زمین ــه در ای ــر چ ــد. اگ ــوی کنن ــر ق مص
ــار  ــال فش ــتای اعم ــلین در راس ــوان المس ــی از اخ ــه های بره
بهــره بگیــرد. نمونــه آن زمانــی بــود که دســتگاه قضایــی مصر 
احکامــی را علیــه رهبــران اخــوان صــادر کــرد کــه بــا مخالفــت 

عربســتان همــراه شــد.
ــورای  ــورهای ش ــر از کش ــی دیگ ــراه برخ ــه هم ــتان ب عربس
ــارد دالری  ــک 1۲ میلی ــده کم ــارس وع ــج ف ــکاری خلی هم
ــی  ــد و اینکــه از نظــر نفت ــه شــکل قــرض را دادن ــه مصــر ب ب
ــراه  ــه هم ــا ب ــعودی ه ــد. س ــرآورده کنن ــر را ب ــای مص نیازه
ــر ارزی  ــش ذخای ــه افزای ــال ۲013 ب ــت در س ــارات و کوی ام
بانــک مرکــزی مصــر کمــک کردنــد. همیــن کمکهــا بــود کــه 
ســبب شــد السیســی، عربســتان را در زمــره کشــورهایی قــرار 
دهــد کــه بــه آن ســفر کنــد. در ســال ۲014 رئیــس جمهــوری 
ــه  ــک ســلمان ب ــت و در ســال ۲016 مل ــاض رف ــه ری مصــر ب

ــره. قاه
السیســی همــواره بــا اتخــاذ مواضعــی تــالش کــرد کــه کمک 
ــکاری  ــورای هم ــر کشــورهای ش ــتان و دیگ اقتصــادی عربس
ــه ارمغــان آورد امــا هرگــز تــالش نکــرد در  خلیــج فــارس را ب
مســیر خواســته هــای ســعودی هــا حرکــت کنــد. در بحــران 
ــت و در  ــی نرف ــروی زمین ــزام نی ــار اع ــر ب ــگاه زی ــن هیچ یم
ــا  ــت و ب ــی دانس ــوع را داخل ــن موض ــز ای ــوریه نی ــران س بح

ــرد. ــت ک ــه خارجــی مخالف مداخل
همــه داســتان از همیــن مواضــع قاهــره در قبال ســوریه شــروع 
و تشــدید شــد. مصــر در شــورای امنیــت بــه طــرح پیشــنهادی 
روســیه بــرای بحــران ســوریه رای مثبــت داد و ایــن بــه طــور 

حتــم خوشــایند ســعودی هــا نبــود.
عبــداهلل المعلمــی نماینــده ســعودی هــا در ســازمان ملــل ایــن 
ــم  ــو از تصمی ــرکت آرمک ــرد و ش ــف ک ــاک توصی رای را دردن
ــه مصــر  ــی عربســتان ب ــای نفت ــرای قطــع کمــک ه ــود ب خ

ــر داد. خب
در ایــن میــان لحــن رســانه ای نیــز عــوض شــد. احمد موســی 
معــروف بــه مواضــع حامــی عربســتان در زمــان بحــران جزایــر 
تیــران و صنافیــر در تغیــر لحــن آشــکار، اعــالم کــرد کــه مصر 

بــه زانــو در نمــی آیــد.
بــه نظــر مــی رســد کــه تنــش در روابــط طــی روزهــای آتــی 
بــه اوج برســد. ســعودی هــا معمــوال از همــه حربــه هــا ضــد 
کشــورهایی کــه بــا دیــدگاه توســعه طلبانــه و جــاه طلبانــه آنها 
ــد،  ــی کنن ــت م ــی مخالف ــن الملل ــه ای و بی ــع منطق در مجام

اســتفاده مــی کننــد.
آنهــا زمانــی کــه لبنــان بــر خــالف تمایــل آنهــا رفتــار کــرد، از 
همــه ترفندهــا ضــد ایــن کشــور اســتفاده کردنــد. ســعودی هــا 
کــه دشــمنی ســختی بــا نظــام ســوریه دارنــد از  اینکــه مصــر 
ــف  ــروازی مخال ــا منطقــه ممنوعــه پ ــه طــرح روســیه کــه ب ب
ــد دارد، ســخت  ــتها تاکی ــه تروریس ــالت ب ــر ضــرورت حم و ب

عصبانــی شــدند.
ــوریه و  ــه س ــش ب ــتای گرای ــر را در راس ــع مص ــاض مواض ری
ایــران در برهــه کنونــی مــی دانــد و اینکــه پــس از کمــک های 
اقتصــادی عربســتان به مصــر، انتظار چنیــن موضعی را نداشــته 
ــالف  ــن مصــر در ائت ــا مشــارکت نمادی ــا ب اســت. ســعودی ه
ضــد یمــن و خــودداری قاهــره از مشــارکت نظامــی در جنــگ 
کنــار آمدنــد امــا اینکــه مصــر بــه ســوی دشــمنان آن حرکــت 

کنــد را برنمــی تابنــد.
شــاید موضــوع بــه نشســت گروزنــی کــه در چچــن مربــوط 
بــه اهــل ســنت کــه ســعودی هــا بــه آنهــا دعــوت نشــدند 
ــد.  ــوط باش ــز مرب ــت نی ــد وهابی ــت ض ــن نشس ــه ای و بیانی
ــدد  ــد و در ص ــی تاب ــر نم ــر را ب ــت االزه ــتان مرکزی عربس
ــت جهــان اهــل تســنن را در قبضــه خــود  ــا مرکزی اســت ت
ــته  ــالم داش ــی اع ــس گروزن ــه در کنفران ــد. البت ــته باش داش
شــد کــه نــه تنهــا ایــن مرکزیــت مــورد قبــول اهــل تســنن 
نیســت بلکــه وهابیــت نیــز در زمــره اهــل ســنت بــه شــمار 

ــی رود. نم
از زمــان روی کار آمــدن ملــک ســلمان روابــط میــان مصــر و 
ــوده اســت از داســتان مراســم  ــا نوســان همــراه ب عربســتان ب
ختــم ملــک عبــداهلل گرفتــه تــا ســفر ملــک ســلمان بــه مصــر 
ــر  ــان دو کشــور و جزای ــل می ــه احــداث پ ــوط ب و داســتان مرب
ــرح  ــه ط ــر ب ــث رای مص ــک بح ــم این ــران و ه ــر و تی صنافی

ــیه. روس
برخــی ناظــران احتمــال مــی دهنــد کــه در واکنــش بــه ایــن 
ــه طــرح  ــاض پــس از رای مثبــت قاهــره ب سیاســت هــای ری
مســکو در شــورای امنیــت، مصــر بــه ســوی روســها و نزدیکــی 
بیشــتر بــا ایــران، تغییــر مواضــع در قبــال یمــن و تجدیــد نظــر 
در موضــوع جزایــر تیــران و صنافیــر و تقویــت روابــط با ســوریه 

حرکــت کننــد.
ــه  ــز ب ــا نی ــعودی ه ــه س ــد ک ــی دهن ــال م ــران احتم تحلیلگ
سیاســت هــای انتقــام جویانــه خــود ضــد مصــر ادامــه دهنــد  
کمــک هــای مالــی بــه مصــر را متوقــف کننــد و درهــا را بــه 
روی کارگــران مصــری ببندنــد و در راســتای توســعه روابــط بــا 
اتیوپــی کــه بــه دنبــال احــداث ســد و کــم کــردن ســهم مصــر 

ــد. از آب نیــل اســت، برآین
ــی  ــوده و م ــتراتژیک نب ــتان اس ــر و عربس ــط مص ــوال رواب اص
ــه عنــوان روابــط فصلــی و براســاس تصمیمــات  ــوان از آن ب ت
مقطعــی یــاد کــرد. در ایــن میــان ســعودی هــا معمــوال اصــل 
ــر  ــد و اگ ــی گیرن ــورها م ــر کش ــی دیگ ــی دائم ــر همراه را ب
ــد  ــئ کنن ــاض تخط ــای ری ــت ه ــی از سیاس ــورهای عرب کش
ــد  دیگــر دوســت عربســتان نیســتند. آنهــا هرگــز اجــازه ندارن
ــه ممکــن  ــد. البت ــه ســوی دشــمنان آل ســعود حرکــت کنن ب
اســت ریــاض بــرای از دســت نــدادن مصــر بــه مشــوق هــای 

ــدد روی آورد. ــادی مج اقتص
ــر و  ــان مص ــالف می ــده اخت ــد عم ــه ش ــه گفت ــور ک همانط
ــامح  ــود. س ــی ش ــوط م ــوریه مرب ــوع س ــه موض ــتان ب عربس
شــکری وزیــر خارجــه مصــر  بــه اختــالف نظــر دو طــرف در 
موضــوع ســوریه اشــاره کــرد و گفــت: ســعودی هــا خواســتار 
تغییــر نظــام حکومتی در ســوریه هســتند و مصــر در این راســتا 
حرکــت نمی کنــد. دخالــت روســیه در ســوریه مانع از گســترش 
تروریســم اســت و ضربــه ای بــه داعــش بــه حســاب مــی آیــد. 
ــت نظامــی در ســوریه اســت و از راهــکار  ــف دخال مصــر مخال

ــرای بحــران ایــن کشــور حمایــت مــی کنــد. سیاســی ب
عبدالفتــاح السیســی رئیــس جمهــور مصــر در ســپتامبر ۲015 
ــت  ــالح در دس ــادن س ــوریه و افت ــش س ــی ارت ــت: فروپاش گف
داعــش یــا جبهــه النصــره خطــری بــرای مصــر محســوب می 

شــود.
ــط دو کشــور را  ــه رواب ــه ای ک ــی نظری ــه خوب ــن مواضــع ب ای
اســتراتژیک نمــی دانــد، مــورد تاییــد قــرار مــی دهــد. اصــوال 
ــه  ــه در هم ــت ک ــتراتژیک دانس ــوان اس ــی ت ــه ای را م رابط
ــن تفاهــم وجــود داشــته  ــان طرفی ــه ای می ــات منطق موضوع
ــن و  ــات یم ــاض در موضوع ــره و ری ــان قاه ــن می ــد و ای باش
ســوریه حاکــم  نیســت و اختالفــات هــم اکنــون علنــی شــده 

ــت. اس
مصــر حامــی وحــدت ســوریه و ارتــش آن و ضــد گروههــای 
مســلح از جملــه جبهــه النصــره اســت در حالــی کــه ســعودی 
هــا از ایــن گروههــا حمایــت پنهــان و آشــکار مــی کننــد. مصر 
حامــی راهــکار سیاســی بــرای بحران ســوریه اســت و ســعودی 
هــا بــر ضــرروت حــذف بشــار اســد اصــرار دارنــد و آنــرا راهکار 

حــل بحــران ســوریه مــی داننــد.
در موضــوع یمــن، مصــری هــا تجربــه تلخــی در دهــه شــصت 
قــرن گذشــته دارنــد و هرگــز نمــی خواهنــد وارد باتــالق یمــن 

شــوند.
البتــه اینکــه ســعودی هــا کمــک هــای خــود را بــه مصــر قطع 
ــت  ــه و سیاس ــری بودج ــی و کس ــران مال ــه بح ــد ب ــی کنن م
ــعودی  ــود. س ــی ش ــوط م ــز مرب ــی عربســتان نی ــای ریاضت ه
هــا کــه مجــری سیاســت هــای آمریــکا و رونــق دهنــده بــازار 
تســلیحات آن بــوده انــد بــرای جبــران کســری بودجــه دســت 
بــه هــر کاری مــی زننــد. در ایــن میــان مصــری هــا بایــد بــه 

فکــر گزینــه هــای جایگزیــن باشــند.
بــه هرحــال بــه نظــر مــی رســد کــه جنــگ رســانه هــای دو 
ــه  ــه شــدت ب کشــور آغــاز شــده و روزنامــه الوطــن مصــر ب
ــه کــرده و نوشــته  ــک ســلمان و سیاســت هــای آن حمل مل
اســت: از زمانــی کــه ملــک ســلمان زمــام امــور را در مصــر 
بــه دســت گرفتــه اســت؛ حمایــت مالــی و نظامــی مســتقیم 
عربســتان از گروههــای تروریســتی در یمــن و ســوریه ادامــه 
دارد. ملــک ســلمان از اســتراتژی جنــگ ضــد تروریســم بــه 
حمایــت از القاعــده و دیگــر گروههــا در ســوریه و یمــن روی 

ــت. آورده اس
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در  سعودیها  که  است  معتقد  حطیط«  محمد  »امین 
ارتکاب جنایت جنگی از رژیم صهیونیستی پیشی گرفته 
اند و به آلت دست غرب و ایاالت متحده آمریکا تبدیل 

اند. شده 
عربستان سعودی اخیرا مرتکب جنایت بزرگی در شهر 
»صنعاء« یمن شده است. جنگنده های این رژیم روز 
شنبه هفته جاری با بمباران کردن یک مراسم عزا در شهر 
»صنعاء« بیش از ۹۰۰ شهروند یمنی را شهید و یا زخمی 
کردند. در همین ارتباط خبرنگار مهر گفتگویی را با »امین 
محمد حطیط« کارشناس مسائل سیاسی انجام داده است 

که مشروح آن از نظر می گذرد؛

ــی در  ــناس سیاس ــنده و کارش ــط« نویس ــد حطی ــن محم »امی
گفتگــو بــا مهر بــا اشــاره بــه جنایــت اخیــر ســعودیها در صنعاء، 
گفــت: ایــن جنایــت، پــس از آنچــه کــه در »قانــا« اتفــاق افتاد، 
بزرگتریــن جنایــت در خاورمیانــه محســوب می شــود. اســرائیل 
و عربســتان در وحشــی گــری بــا یکدیگــر برابــری مــی کننــد، 
امــا تعــداد افــرادی کــه بــه دنبــال حمــالت ســعودیها قربانــی 
ــتها  ــط صهیونیس ــه توس ــتند ک ــانی هس ــتر از کس ــدند بیش ش
ــی  ــت جنگ ــک جنای ــن ی ــک ای ــدون ش ــد. ب ــه ان ــان باخت ج
اســت. عربســتان ســعودی بایــد بــه عنــوان جنایتــکار جنگــی 

در محاکــم بیــن المللــی محاکمــه شــود.
ایــن تحلیلگــر سیاســی همچنیــن افــزود: عربســتان ســعودی 
ــال  ــدف را دنب ــاء دو ه ــزا در صنع ــس ع ــه مجل ــه ب در حمل
ــام شکســت  ــه انتق ــن حمل ــا ای ــرد؛ اول اینکــه خواســت ب ک
یــک ســال و نیــم گذشــته خــود از یمنی هــا را بگیــرد. 
ــم  ــال و نی ــک س ــی ی ــعودیها ط ــه س ــت ک ــح اس ــر واض پ
گذشــته نتوانســتند اهــداف خــود در یمــن را محقــق ســازند و 
میلیاردهــا دالر بــرای ایــن هــدف خــود هزینــه کــرده بودنــد 
ــم  ــدف دوم رژی ــت. ه ــت رف ــغ از دس ــن مبل ــه ای ــه هم ک
ســعودی از ایــن حملــه ایجــاد رعــب و وحشــت در صفــوف 

ــا  ــرد ت ــالش ک ــدام ت ــن اق ــا ای ــاض ب ــود. ری ــردم یمــن ب م
ــالت  ــن از حم ــس در یم ــه هیچک ــد ک ــاء کن ــه الق اینگون

ــت. ــان نیس ــعودی در ام ــای س ــده ه ــی جنگن هوای
ــی  ــخ یمن ــردن پاس ــف ک ــه« توصی ــن »قاطعان ــط ضم حطی
ــش و  ــت: ارت ــعودی، گف ــم س ــیانه رژی ــه وحش ــه حمل ــا ب ه
کمیتــه هــای مردمــی یمــن بجــای عقــب نشــینی و تســلیم 
ــه  ــور ب ــن کش ــاک ای ــعودی را در خ ــی س ــدن، ۲5 نظام ش

ــاندند. ــت رس هالک
وی در خصــوص تصمیــم آمریــکا بــرای تجدیدنظــر در حمایت 
ــا  ــکا ب ــت: آمری ــار داش ــن، اظه ــه یم ــعودی علی ــالف س از ائت
هــدف فریــب افــکار عمومــی چنیــن موضعــی را اتخــاذ کــرده 

اســت؛ ایــن موضــع شــرم آور اســت. 
همــه مــی داننــد کــه آمریــکا در جنایــت هایی کــه در یمــن رخ 
مــی دهــد با عربســتان ســعودی شــریک اســت. آمریــکا ائتالف 
ســعودی را رهبــری مــی کنــد، از آن حمایــت مــی کنــد و به آن 
ســالح مــی دهــد. اگــر آمریــکا در ایــن زمینــه جــدی بــود، یــا 
عربســتان ســعودی را بــه شــورای امنیــت ســازمان ملــل مــی 
کشــاند و یــا یــک کمیتــه حقیقــت یــاب بــرای بررســی جنایت 

رخ داده، تشــکیل مــی داد.
ــکا را در  ــار آمری ــد گفت ــت: بای ــار داش ــن اظه ــط همچنی حطی
عمــل آن بررســی کــرد. آمریکایــی هــا مســئول تجــاوز نظامی 
ــا  ــا هــم ت ــر آنه ــارات اخی ــه یمــن هســتند و اظه عربســتان ب
زمانــی کــه در حــد حــرف و ســخن باقــی بمانــد، هیــچ ارزشــی 

ــدارد. ن
ایــن کارشــناس مســائل سیاســی بــا اشــاره بــه حمایــت هــای 
ــه  ــل ب ــه دو دلی ــزود: غــرب ب غــرب از عربســتان ســعودی، اف
ســعودیها ســالح مــی دهــد؛ اول اینکــه ســعودیها ابــزار نظامــی 
ــای  ــت ه ــد سیاس ــه می توانن ــتند ک ــی هس ــورهای غرب کش
ــازار مناســبی  ــد و دوم اینکــه عربســتان، ب ــاده کنن ــرب را پی غ

ــروش تســلیحات غــرب اســت. ــرای ف ب
وی افــزود: آمریــکا در جنایــت هــای ســعودی مســئول اســت. 
همــه شــاهد بودنــد زمانــی کــه »بــان کــی مــون« در گزارشــی 
عربســتان ســعودی را بــه عنــوان ارتــکاب جنایــت جنگــی علیه 
کــودکان یمنــی معرفــی کــرد، از موضــع خــود بازگشــت. وی 

زمانــی حــرف خــود را پــس گرفــت کــه آمریکایــی هــا در جیب 
او دالر گذاشــتند.

ــم  ــی رژی ــدف اصل ــون ه ــؤالی پیرام ــه س ــخ ب ــط در پاس حطی
ســعودی از حملــه وحشــیانه بــه مجلــس عزا در شــهر صنعــاء و 
اینکــه آیــا ایــن رژیــم شــخصیت هــای معینــی را هــدف قــرار 
داده اســت یــا خیــر، گفــت: آنچــه کــه در عرصــه نظامــی بــه 
ــرف تبدیــل شــده، ایــن اســت کــه هــدف قــرار دادن  یــک ُع
مجموعــه ای از انســان ها بــا هــدف کشــتن یــک یــا چنــد نفــر، 

اقدامــی غیرمنطقــی اســت. 
ــدام  ــه داد: اق ــه ادام ــن زمین ــی در همی ــناس سیاس ــن کارش ای
نظامــی بــرای خــود قاعــده ای دارد و اینگونــه نیســت کــه هــر 
اقدامــی صــورت داده شــود. بــا ایــن حــال، عربســتان ســعودی 
هیــچ ارزشــی بــرای هیــچ قاعــده و قانونــی قائــل نیســت، بــر 
همیــن اســاس شــاید قصــد داشــته تــا یــک مقــام سیاســی و 
یــا دیپلماتیــک را بــه قتــل برســاند، فــارغ از اینکــه ایــن اقــدام 
ــان  ــر غیرنظامی ــه دیگ ــی ب ــیب های ــه آس ــت چ ــن اس ممک

ــاند. برس
حطیــط در خصــوص موضــع ترکیــه نیــز اظهــار داشــت: بســیار 
ــن  ــال چنی ــه در قب ــن لحظ ــا ای ــه ت ــه ترکی ــت ک ــب اس عجی
حادثــه ای ســکوت اختیــار کــرده اســت. در واقــع آنــکارا بــرای 
راضــی نــگاه داشــتن عربســتان ســعودی ســکوت کــرده اســت 

و ایــن نشــان از نفــاق سیاســی دولــت اردوغــان دارد؛ 
ــاح  ــک تمس ــوری اش ــان س ــرای غیرنظامی ــرف ب ــک ط از ی
ــی  ــراد ب ــدن اف ــته ش ــال کش ــر در قب ــوی دیگ ــزد و از س میری

ــد. ــی کن ــکوت م ــن س ــاه در یم گن
ــز  ــکوت آن نی ــرب و س ــه ع ــع اتحادی ــوص موض وی در خص
گفــت: اتحادیــه عــرب ســازمانی در چنگ رژیم ســعودی اســت 
و دســتورات خــود را از مقامــات ایــن رژیــم مــی گیــرد. مواضــع 
ــدارد و  ــچ ارزشــی ن ــه ای هی ــرب در عرصــه منطق ــه ع اتحادی
ــن  ــع ای ــنیدن مواض ــر ش ــوردی منتظ ــچ م ــس در هی هیچک

ــه نیســت. اتحادی
ــز  ــکوت آن نی ــرب و س ــه ع ــع اتحادی ــوص موض وی در خص
ــعودی  ــم س ــگ رژی ــازمانی در چن ــرب س ــه ع ــت: اتحادی گف
اســت و دســتورات خــود را از مقامــات ایــن رژیــم مــی گیــرد. 
ــچ ارزشــی  ــه ای هی ــه عــرب در عرصــه منطق مواضــع اتحادی
نــدارد و هیچکــس در هیــچ مــوردی منتظــر شــنیدن مواضــع 
ایــن اتحادیــه نیســت. عربســتان ســعودی بــا دالرهــای کثیــف 
خــود، صــدای ســازمان هــای عرب زبــان را قطــع کــرده اســت.
حطیــط ضمــن موفقیــت آمیــز ارزیابــی کــردن واکنــش اولیــه 
ارتــش و کمیتــه هــای مردمــی یمــن بــه جنایــت ســعودیها در 
صنعــاء، گفــت: واکنــش یمنــی هــا بــه ایــن جنایــت ســعودیها 

همچنــان ادامــه پیــدا خواهــد کــرد.

کارشناس لبنانی:

عربستان سعودی در ارتکاب جنایت جنگی از صهیونیست ها پیشی گرفته است
دیانا محمود
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استاد دانشگاه ماساچوست:

بهار عربی نتیجه عدم 
توسعه امنیت انسانی بود

»تیموتــی شــاو« بــا تاکیــد بــر اینکــه امــکان تجمیــع امنیــت 
ــدارد، گفــت:  ــی در یــک جــا وجــود ن انســانی و امنیــت دولت

بهــار عربــی از نتایــج عــدم توســعه امنیــت انســانی بــود.
امنیــت دولــت و کشــور از دوران پــس از شــکل گیــری دولــت 
ــوع کالســیک امنیــت در  ــوان ن ــه عن - ملــت هــا همــواره ب
عالــم سیاســت و مطالعــات امنیتــی موضوعیت داشــته اســت.

بــه ایــن معنــا کــه تامیــن امنیــت دولــت بــه عنــوان بازیگــر 
اصلــی نظــام بیــن الملــل از اهــداف اولیه رئالیســم کالســیک 
بــه حســاب مــی آمــده اســت. البتــه ایــن موضــوع بــه معنای 
آن نیســت کــه دولــت در مکاتــب دیگــر فکــری روابــط بیــن 

الملــل بــی مفهــوم بــوده اســت.
ــرد و  ــگ س ــام جن ــا اتم ــالدی و ب ــه ۹0 می ــل ده ــا از اوای ام
مخاصمــه میــان دو بلــوک شــرق و غــرب، مفاهیمــی چــون 
بازدارندگــی، بقــاء، لــزوم اتحــاد در برابــر دشــمن و بســیاری از 
مفاهیــم پــر کاربــرد در ادبیــات رئالیســت هــا آهســته آهســته 

رنــگ باخــت.
پســت مدرنیســم بــی اعتقــاد بــه ســاختارهای ایــده آلیســتی 
و رئالیســتی کــه نقایــص هــر کــدام در دوران جنــگ هــای 
ــان  ــا پای ــود، ب ــه همــگان اثبــات شــده ب جهانــی اول و دوم ب
ــب در جوامــع  ــوان مکتــب فکــری غال ــه عن جنــگ ســرد، ب
غربــی بــه خصــوص آمریــکا، درآمــد. البتــه پســت مدرنیســم 
را بایــد نتیجــه تغییــر محوریــت اندیشــه سیاســی از دولــت به 

انســان دانســت.
ــا  ــه ب ــود ک ــفی ب ــری فلس ــب فک ــدرن، مکت ــم م اومانیس
فروپاشــی بلــوک هــای شــرق و غــرب ظهــور کــرده و البتــه 
بســیاری از مکاتــب دیگــر در حــوزه هــای مختلــف انســانی 
کــه مفاهیــم اصلــی همگــی آنهــا مبتنــی بــر همیــن مکتــب 

ــه یــاری ایــن جریــان شــتافتند. هســتند، نیــز ب
ــب  ــن مکات ــه ای ــدرن را از جمل ــی م ــوان رفتارگرای ــاید بت ش
ــا  ــا ب ــته ام ــی داش ــه در روانشناس ــه ریش ــت ک ــری دانس فک
ــن  ــط بی ــت و رواب ــم سیاس ــور عل ــی در مح ــاد دگرگون ایج
الملــل بــه ســمت انســان، ایــن شــاخه از علــوم انســانی نیــز 

ــن  ــوان پرکابردتری ــاید بت ــه ش ــد ک وارد مباحــث سیاســی ش
موضــوع ایــن دخالــت را در پیــش بینــی نتایــج انتخابــات بــر 

ــت. ــان دانس ــانه رفتارشناس ــبات روانشناس ــاس محاس اس
ــوان  ــه عن ــانی ب ــت انس ــه امنی ــود ک ــی ب ــن فضای در چنی
مفهومــی جدیــد و جایگزینــی مناســب بــرای امنیــت 
کالســیک مطــرح شــد و از اواســط دهــه ۹0 میــالدی، مفهوم 
امنیــت دولــت جــای خــود را بــه امنیــت انســان داد. در نتیجه، 
دیگــر ایــن شــهروندان نیســتند که بایــد بــرای تامیــن امنیت 
دولــت جانفشــانی کننــد، بلکــه از اینجــا بــه بعــد، ایــن دولــت 
اســت کــه موظــف بــه تامیــن امنیــت شــهروندان خــود بــوده 

و بایــد در برابــر آنهــا پاســخگو باشــد.  
»تیموتــی ام. شــاو«، متفکــر و پروفســور روابــط بیــن الملــل 
دانشــگاه ماساچوســت آمریــکا و از متخصصــان حــوزه 
امنیــت انســانی، مطالعــات تعــارض و حکمرانــی جهانــی، در 
ــا نــام  »یــک دهــه پــس از امنیــت انســانی«  کتــاب خــود ب
کــه توســط انتشــارات »اشــگیت« در آمریــکا منتشــر شــده، 
بــه طــرح و پیشــنهاد راهکارهــای الزم بــرای تامیــن امنیــت 
ــرای محقــق  ــاز ب انســانی پرداختــه و البتــه شــرایط مــورد نی

ــردازد. ــی پ ــی م ــن اهداف شــدن چنی
اهمیــت مســاله امنیــت انســانی در چیســت؟ مفهــوم امنیــت 
انســانی ســالها پیــش از پایــان یافتــن جنــگ ســرد نیــز وجود 
داشــت. چــرا پــس از پایــان جنــگ ســرد، از جایــگاه و اهمیت 

خاصــی برخــوردار شــد؟
پایــان نظــام دو قطبــی، منجــر شــد تــا بســیاری از کشــورها، 
توســعه امنیــت انســانی را جایگزیــن امنیــت دولــت کننــد... 
ــدا، ســودان،  ــع روان ــی در وقای ــات و خســارات جان ــه جنای البت
ــش  ــث افزای ــز باع ــا نی ــه آنه ــبیه ب ــواردی ش ــوریه و م س
اهمیــت بیشــتر امنیــت انســانی شــد و ایــن ســوال پیــش آمد 
کــه آیــا بازیگــران و یــا شــبکه ای از بازیگــران غیــر دولتــی 
هــم مــی تواننــد در توســعه امنیــت انســانی دخیــل شــوند یــا 

ــر؟ خی
اینهــا پرسشــهایی هســتند کــه در گفتگــوی خبرنــگار مهــر 
بــا »تیموتــی شــاو« مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت کــه در 

ادامــه آمــده اســت.

ــی  ــه ب ــی نتیج ــار عرب ــما به ــر ش ــه نظ ــا ب || آی
ــوده  ــانی ب ــت انس ــه امنی ــا ب ــت ه ــی دول توجه

ــت؟ اس

ــانی  ــت انس ــعه امنی ــدم توس ــج ع ــی از نتای ــی یک ــار عرب به
یــا توســعه انســانی توســط رژیــم هــای ملــی و بیــن المللــی 
بــود. بنابرایــن ســایر جنبــش هــای اجتماعــی رو به پیشــرفت 
شــامل جنبــش هــای ســبز، طرفــدار دمکراســی، ضــد 
بنیادگرایــی و شــبکه هــای مبــارزه بــا مــواد مخــدر همگــی 

ــد. از همیــن مســاله تبعیــت مــی کنن

ــق  ــرا ح ــی اخی ــن الملل ــری بی ــوان کیف || دی
رســیدگی بــه جرایــم مربــوط بــه محیط زیســت 
ــوان  ــی ت ــه م ــا ک ــن معن ــه ای ــه اســت. ب را یافت
ــه محیــط  ــوع تخریــب و تعــرض ب ــرای هــر ن ب
ــرح  ــرده و ط ــه ک ــوان مراجع ــه دی ــت ب زیس
دعــوی کــرد. آیــا بــه عقیــده شــما، ایــن مســاله 
ــزرگ در راه  ــی ب ــوان قدم ــه عن ــد ب ــی توان م

ــد؟ ــاب بیای ــه حس ــانی ب ــت انس ــعه امنی توس
ــی  ــی، منطقــه ای و جهان ــه حرکــت حرکــت مل ــه، هرگون بل
ــه  ــال مجرمان ــا و اعم ــت ه ــا سیاس ــورد ب ــتای برخ در راس
ــورد  ــد م ــره، باش ــری و غی ــروت بش ــر، ث ــردم، بش ــه م علی
ــذر،  ــه زودگ ــال مجرمان ــا اعم ــه تنه ــرد. ن ــرار گی ــویق ق تش
بلکــه مســائلی همچــون خشــونت هــای جنســیتی، قاچــاق 
ــی  ــا مذهب ــوردی ب ــورد م ــته ای و برخ ــاعه هس ــلحه، اش اس

ــد. ــرار گیرن ــب ق ــت تعقی ــده و تح ــوم ش ــد محک بای

ــوم  ــه مفه ــد ک ــمندان معتقدن ــی از دانش || برخ
ــت  ــی درس ــد ترکیب ــی توان ــع« م ــت جام »امنی
ــاد  ــانی ایج ــت انس ــت و امنی ــت دول ــان امنی می
کنــد. آیــا ایــن دومفهــوم مــی تواننــد در یــک جا 

ــا هــم جمــع شــوند؟ ب
از آنجــا کــه عمومــا دولــت بــرای خــود امتیازاتــی خــاص بــه 
عنــوان دســتاویزی بــرای اعمــال خشــونت علیــه شــهروندان 
قائــل هســتند، رعایــت و احتــرام همزمــان بــه هــر دو مفهوم، 
ــکل  ــیار مش ــاوی، کاری بس ــبت مس ــک نس ــه ی ــم ب آن ه
ــه  ــی ک ــا شــهروندی در صورت ــت انســانی ی ــذا امنی اســت. ل
جهــان بخواهــد خــود را از چنگ مســائلی چــون تغییــرات آب 
و هوایــی و غیــره نجــات دهــد، امــری دســتوری و واجــب بــه 
حســاب مــی آیــد. مــا بــرای کاهــش )اهمیــت دولــت( و بــه 
حداکثــر رســانیدن امنیــت انســانی نیــاز بــه حکومتــی جهانی 

ــم. داری

وحید پورتجریشی

 امنیت انسانی یا شهروندی در صورتی 
که جهان بخواهد خود را از چنگ 
مسائلی چون تغییرات آب و هوایی 

و غیره نجات دهد، امری دستوری و 
واجب به حساب می آید|
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نماینــده پیشــین کنگــره آمریــکا معتقد اســت برخی از ســعودی 
هــا از طریــق هزینــه هــای مســتقیم و یــا غیــر مســتقیم اقــدام 
بــه تاســیس مدارســی در ســطح جهــان اســالم مــی کننــد کــه 

از ایــن طریــق بــه ترویــج تروریســم مــی پردازنــد.
قانــون عدالــت در برابــر حامیــان تروریســم معــروف بــه 
»جاســتا« چنــدی پیــش توســط اکثریــت مجلــس نماینــدگان 
ــا« توســط  ــاراک اوبام ــوی »ب ــب رســید و وت ــه تصوی و ســنا ب

ــد. ــل ش ــره باط کنگ
ــون  ــه قان ــوی اوبامــا توســط ســنا ب ــا رد وت امــا ایــن الیحــه ب

ــل شــد. تبدی
ــتان  ــی اش عربس ــدف اصل ــه ه ــون ک ــن قان ــاس ای ــر اس ب
اســت خانــواده قربانیــان حادثــه تروریســتی 11 ســپتامبر 
ــه  ــورهایی را ک ــر کش ــتان و دیگ ــه عربس ــکایت علی ــازه ش اج
ــته  ــکا مشــارکت داش ــاک آمری ــه خ در حمــالت تروریســتی ب
انــد را مــی تواننــد در دادگاه هــای آمریــکا تحــت تعقیــب قــرار 
دهنــد. بالفاصلــه بعــد از تصویــب ایــن قانــون خانــواده یکــی از 
قربانیــان ایــن حادثــه از دولــت عربســتان شــکایت کــرد و اولین 
دادخواســت از ریــاض در آمریــکا بابــت نقــش آفرینــی در حادثه 

ــه ثبــت رســید. 11 ســپتامبر ب
تصویــب ایــن قانــون نگرانی هایــی را بــرای حاکمان عربســتان 
ــن  ــت ای ــوص اهمی ــت. در خص ــود آورده اس ــه وج ــعودی ب س
ــز اســلتری«  ــا »جیمــز چارل موضــوع گفتگویــی داشــته ایــم ب
نماینــده ســابق کنگــره و عضــو شــورای روابــط خارجــی آمریکا 

داشــته ایــم کــه مشــروح آن در زیــر آمــده اســت.

|| بــاراک اوبامــا قانــون »جاســتا« را کــه بــه 

تصویــب کنگــره آمریــکا رســیده بــود را وتــو کــرد 
و متعاقــب آن کنگــره وتــوی اوبامــا را باطــل کــرد. 
چــرا کنگــره آمریــکا مخالــف عربســتان ســعودی 

ــت؟ ــده اس ش
ــه  ــه مطالع ــاز ب ــون نی ــن قان ــه ای ــم ک ــی کن ــر نم ــن فک م
چندانــی داشــته باشــد. بــرای اعضــای کنگــره بســیار ســخت 
اســت علیــه قانونــی رای دهنــد کــه بــه خانــواده هــای قربانیان 
ــی را  ــی ســعودی های ــه 11 ســپتامبر اجــازه تعقیــب قانون حادث
مــی دهــد کــه احتمــاال تامیــن هزینــه هــای تروریســت هــای 

ــد. ــر عهــده داشــته ان ــه را ب دخیــل در ایــن حادث
بــه همیــن دلیــل اســت کــه رای کنگــره )بــه ایــن قانــون( تــا 

ایــن حــد بــزرگ و مهــم بــه حســاب مــی آیــد.

||دالیــل وتــوی »جاســتا« از ســوی اوبامــا چــه بود 
و آیــا کنگــره علیرغــم رد وتــوی اوبامــا آنــرا تعدیل 

خواهــد کرد؟

ــن  ــور ای ــس جمه ــوی رئی ــون از س ــن قان ــوی ای ــل وت دلی
ــی را  ــب خطرناک ــی عواق ــن قانون ــب چنی ــه تصوی ــت ک اس
متوجــه آمریــکا مــی کنــد. مــن معتقــدم در نهایــت اصالحیــه 
ای بــر قانــون جاســتا بــه تصویــب خواهــد رســید کــه اجــرای 
آن را محــدود خواهــد کــرد. امــا اصــل حــق پیگیــری قانونــی 
ســعودی هــا کــه در شــکل گیــری حادثــه 11 ســپتامبر نقــش 

ــود. ــد ب ــوظ خواه ــتند محف داش

ــن  ــب ای ــر تصوی ــزاب ب ــا و اح ــروه ه ــدام گ ||ک
ــرا؟ ــد؟ چ ــته ان ــرار داش ــه اص الیح

آگاهــی فزاینــده ای در ایــن خصــوص ایجــاد شــده کــه پــول 
هــای عربســتان ســعودی از طریــق افرادی مشــخص، پشــتوانه 
انجــام عملیــات 11 ســپتامبر بــوده اســت. ســعودی هــا طبیعتــا 
ــر روی مســاله  ــن ب ــکا بیــش از ای ــد کنگــره آمری نمــی خواهن
دســت داشــتن عربســتان در ماجــرای 11 ســپتامبر تمرکــز کند.

منافــع رو بــه رشــدی در بخــش محرمانــه گــزارش کمیســیون 
تحقیــق 11 ســپتامبر وجــود دارد.

ــاره  ــعودی درب ــتان س ــورتی عربس ــس مش ||مجل
ایــن مصوبــه هشــدار داده و اعــام داشــته اســت 
ایــن قانــون جامعــه بیــن المللــی را نگــران کــرده 
ــد  ــتان خواه ــرای عربس ــز ب ــادی  نی ــات زی و تبع

ــت؟ داش
ــا  ــه هــای مســتقیم و ی برخــی از ســعودی هــا از طریــق هزین
ــه تاســیس مدارســی در ســطح جهــان  غیــر مســتقیم اقــدام ب
ــج تروریســم  ــه تروی ــق ب ــن طری ــه از ای ــد ک ــی کنن اســالم م
مــی پردازنــد. تــرس مــن از ایــن اســت کــه میلیــون هــا جــوان 
ســنی مســلمان در ایــن مدارســی کــه از طریــق بودجــه کالن 

ســعودی تامیــن مــی شــوند، گمــراه گردنــد.

عضوشورای روابط خارجی آمریکا:

مدارس مذهبی عربستان در سطح جهان مروج تروریسم هستند
وحید پورتجریشی

ــا در  ــت ه ــا تروریس ــوریه ب ــش س ــرد ارت نب
حلــب در حالــی ادامــه دارد کــه همــه بازیگران 
ــگ در  ــت جن ــردی سرنوش ــت راهب ــه اهمی ب
ــوریه  ــران س ــل بح ــه ح ــهر در معادل ــن ش ای

ــتند. ــف هس واق
حلــب همچنــان مــورد توجــه طرفهــای 
درگیــر در ســوریه اســت. بــا توجــه بــه اهمیت 
راهبــردی تســلط بــر ایــن شــهر هــم ارتــش 
ــق  ــوی مناط ــه س ــه ب ــد ک ــوریه می کوش س
ــت  ــتها حرک ــرل تروریس ــت کنت ــرقی تح ش
کنــد و هــم تروریســتها نمــی خواهنــد کــه بــه 
ــد. ــن شــهر مهــم را از دســت بدهن آســانی ای
ــل  ــر قاب ــد منظ ــب از چن ــوالت حل ــد تح رون

ــت. ــی اس بررس

نخست وضعیت میدانی:
در بُعــد تحــوالت میدانــی ارتــش ســوریه 
ــو  ــاکن هنان ــوی مس ــه س ــام ب ــدرت تم ــا ق ب
ــز و  ــن مرک ــن و بزرگتری ــوان مهمتری ــه عن ب

النــه شــبه نظامیــان مســلح در شــمال شــرق 
حلــب حرکــت مــی کنــد و در منطقه الشــبابی 
پیشــروی هــای مهمــی بــه دســت آورده 

ــت. اس
ارتــش ســوریه بــا کمــک همپیمانــان و 

پوشــش هوایــی از محــور مدرســه کشــاورزی 
ــر  ــش ب ــد. ارت ــلط ش ــد مس ــق جدی ــر مناط ب
بخــش اعظــم کــوی ارض الحمــرا و مدرســه 
کارخانــه  و  هــا  ســاختمان  و  کشــاورزی 
ــده و  ــلط ش ــه مس ــان العویج ــع می ــای واق ه

ــار  ــر فش ــو زی ــاکن هنان ــتها را در مس تروریس
ــت. ــرار داده اس ــدید ق ش

هــدف ارتــش ســوریه بازپــس گیری مســاکن 
هنانــو، الشــبابی و رســیدن بــه مســاکن 
پژوهــش هــای عملــی و کــوی طریــق البــاب 
در جــاده فــرودگاه بیــن المللــی حلــب اســت. 
ــوب  ــعید در جن ــیخ س ــوریه در ش ــش س ارت
شــرق حلــب درگیــری هــای شــدیدی بــا فتح 
ــرد  ــت ک ــز خــود را تثبی الشــام داشــت و مراک
و مواضــع تروریســتها را در جبهــه الطــراب در 
ــهر  ــی در ش ــطل الحرام ــور قس ــرق و مج ش
قدیمــی از ســمت کــوی اغیــور را نابــود کــرد و 
در بســتان پاشــا در شــمال شــرق مرکــز شــهر 

ــی داشــت. ــب پیشــروی های حل
ارتــش ســووریه در جریــان نبــرد با تروریســتها 
در جبهــه هــای کــرم الطــراب، المجبــل، 
ــماری  ــب ش ــو در حل ــاکن هنان ــج، مس البری
زیــادی از آنهــا را بــه هالکت رســانده اســت از 

ــه ابوعــوش. ــه عمــر الشــیخ ملقــب ب جمل

فرزاد فرهادیحلب و تاکتیک های گام به گام برای درهم شکستن تروریسم

خاورمیانه و شمال آفریقا
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در جبهــه عزیــزه در جنــوب شــهر حلــب نیــز 
درگیــری میــان ارتش ســوریه و تروریســتها در 
ــه  ــان اســت و در مســیر روســتای االیوبی جری
در مجبــل الحــص در نزدیکــی کارخانــه الدفاع 
ــه دارد.  ــرد ادام ــب نب ــی حل ــه جنوب در حوم
ــه شــدت مواضــع  ــوریه ب ــش س ــه ارت توپخان

ــرار داده اســت. ــر آتــش ق تروریســتها را زی
در ایــن میــان ارتــش ســوریه مواضــع و جــاده 
ــای  ــرکات گروهه ــانی و تح ــداد رس ــای ام ه
ــر  ــزه زی ــوره و داره ع ــتی را در المنص تروریس
ــر  ــوریه ب ــش س ــد. ارت ــی دهن ــرار م ــش ق آت
مدرســه کشــاورزی، المجبــل، هنــکارات، 
منطقــه کارخانــه هــا، مقلــع الزفت، الکســارات 
و المناشــر در شــرق العویجــه در شــمال حلــب 

ــد. مســلط شــده ان
بــه مــوازات درگیــری هــا و تحــوالت میدانــی، 
ــرای خــروج افــراد مســلح از شــرق  تالشــها ب
حلــب ادامــه دارد. بیــش از دو هــزار فــرد 
مســلح بــه همــراه خانــواده هــای خــود بــرای 
ــا  ــد ت ــراز آمادگــی کــرده ان خــروج از حلــب اب
ــش  ــه در بخ ــن ک ــای ام ــق گذرگاهه از طری
غربــی حلــب قــرار داده شــده اســت، از شــرق 

ــد. ــه غــرب آن برون ــب ب حل
ــلح  ــای مس ــویی گروهه ــان از س ــن می در ای
ــرای خــروج  ــی و تظاهــرات ب ــا فشــار مردم ب
روبــرو هســتند و از ســوی دیگــر از واکنــش و 

ــد. ــح الشــام هــراس دارن ــام جبهــه فت انتق
ــع از هــر تــالش مصالحــه در  تروریســتها مان
ــه  ــد ک ــی دهن ــازه نم ــد و اج ــده ان ــب ش حل
افــرادی کــه مایــل بــه خــروج از شــرق حلــب 
هســتند از طریــق گــذرگاه بــه مناطــق تحــت 
ــدواری  ــد امــا امی کنتــرل ارتــش ســوریه برون
بــرای طرحهــای مصالحــه در مناطــق تمــاس 
بــه ویــژه ســیف الدولــه، صــالح الدیــن، 
بســتان پاشــا، کــرم الجبــل، بســتان القصــر و 

ــود دارد. ــق وج ــر مناط دیگ
در همیــن راســتا، نیــروی هوایــی ســوریه اقدام 
بــه پرتــاب بســته هایــی بــرای افــراد مســلح 
کــرده اســت. محتــوای ایــن بســته هــا شــامل 
پرچــم ســوریه، البســه ســفید، ژیلــت و صابون 
بــه همــراه نامــه ای بــرای افــراد مســلح کــه 
در آن درخواســت شــده اســت کــه ایــن افــراد 
ــر  ــد و غی ــن بگذارن ــر زمی ــود را ب ــالح خ س

ــد. ــان را آزاد کنن نظامی
ــدام در  ــن اق ــا ای ــوریه ب ــی س ــروی هوای نی
راســتای بــه زانــو درآوردن گروههــای مســلح 
ــد  ــی نمایان ــا م ــه آنه ــد و ب ــی کن ــتفاده م اس
ــان را  ــه غیرنظامی ــه از مردانگــی نیســت ک ک
بــه عنــوان ســپر انســانی قــرار دهنــد و بهتــر 
ــد  ــان را آزاد بگذارن ــا غیرنظامی ــه آنه اســت ک
کــه تــا ارتــش ســوریه آنهــا را بــه مناطــق امن 
ــه هــا از  ــن اعالمی ــرد. ارتــش ســوریه در ای بب
گروههــای مســلح مــی خواهــد کــه ســالح بر 

ــد. ــرک کنن ــد و شــهر را ت ــن بگذارن زمی
ایــن در حالــی اســت کــه محاصــره و 
گرســنگی و عوامــل دیگــر از جملــه بازداشــت 
هــای گســترده ســاکنان از ســوی افــراد 
ــی ســاکنان شــرق  ــات نارضایت مســلح، مقدم

ــم آورده  ــلح را فراه ــای مس ــب از گروهه حل
ــت. اس

واکنش مایوسانه تروریستها
ــای  ــروی ه ــر پیش ــلح در براب ــای مس گروهه
ــه  ــه حرب ــی ب ــار مردم ــوریه و فش ــش س ارت
همیشــگی یعنــی گلولــه بــاران مناطــق 
مســکونی روی آورده انــد. تروریســتها مناطــق 
ــه  ــارقه، المحافظ ــیه، المش ــه، المنش الحمدانی
در اطــراف بیمارســتان زایشــگاه و الســلیمانیه 
ــر  ــال ب ــه ح ــا ب ــد. ت ــرار داده ان ــدف ق را ه
اثــر گلولــه بــاران تروریســتها شــماری از 

ــد. ــده ان ــی ش ــته و زخم ــان کش غیرنظامی
قــدر مســلم آن اســت کــه نبــرد حلــب مهــم 
اســت و گــواه ایــن مدعــا نیــز تکاپــو و دســت 
و پــا زدن هــای حامیــان غربــی و عربــی 
ــرایط  ــب ش ــر حل ــیطره ب ــت. س تروریستهاس
ــد  ــار اس ــی آورد. بش ــود م ــه وج ــدی را ب جدی

رئیــس جمهــوری ســوریه از عــزم جــدی 
بــرای پیــروزی در حلــب ســخن گفتــه اســت 
ــس  ــرای بازپ ــه ای ب ــه مقدم ــه منزل و آن را ب
ــری دیگــر مناطــق از تروریســتها دانســته  گی

ــت. اس
پیــروزی هــای ارتش ســوریه در حلــب، آمریکا 
و همپیمانانــش را دیوانــه کــرده اســت. اتهام و 
تهدیــد و نگرانــی آنهــا در هــم آمیختــه اســت. 
آنهــا مــی داننــد کــه بازپــس گیــری حلــب به 
ــد  ــه ض ــال توطئ ــش س ــت ش ــه شکس منزل
دمشــق اســت. از همیــن رو اســت کــه رســانه 
هــای آنهــا بیــش از قبــل فعــال شــده اســت 
ــی  ــان غرب ــکای و همپیمان ــئوالن آمری و مس
ــرای  ــی ب ــای متوال ــا نشســت ه ــی آنه و عرب
ــی  ــالش م ــد و ت ــی کنن ــزاری م ــب برگ حل
کننــد کــه طرحهــای مختلفــی بــرای نجــات 
تروریســتهای مــورد حمایــت خــود ارائــه 

ــد. دهن
در ایــن میــان حمایــت هوایــی روســیه و 

مشــورتهای نظامــی ایــران در جبهــه ســوریه، 
ــرده  ــوریه ک ــش س ــه ارت ــایانی ب ــک ش کم
ــای  ــروزی ه ــا پی ــوریه ب ــش س ــت. ارت اس
جدیــدی کــه بــه دســت آورده اســت در مســیر 
فــرودگاه حلــب در شــرق ایــن شــهر حرکــت 

ــد. ــی کن م
ــژه  ــه وی ــوریه ب ــردم س ــرت م ــان نف همزم
ــتها روز  ــات تروریس ــات و جنای ــب از اقدام حل
ــا  ــزدوری آنه ــود و م ــی ش ــتر م ــه روز بیش ب
ــکار  ــوریه آش ــردم س ــرای م ــل ب ــش از قب بی

ــت. ــده اس ش
ــن  ــر آخری ــال حاض ــوریه در ح ــمنان س دش
ــر مناطــق  ــب و دیگ ــود را حل ــای خ ــه ه برگ
بــه کار مــی گیرنــد تــا شــاید از شکســت فــرار 
کننــد. تــالش هــای غربــی هــا و همپیمانــان 

ــرد. ــد ب ــی نخواه ــه جای ــه ای آن راه ب منطق
ــلط  ــور، تس ــران ام ــرآورد ناظ ــاس ب ــر اس ب
ارتــش ســوریه بــر حلــب امــکان مانــور باالیی 

ــه  ــات ب ــردن ضرب ــرای وارد ک ــق ب ــه دمش ب
تروریســتها در دیگــر جبهــه هــا مــی دهــد. از 
ــه  ــردی ب ــت راهب ــب از اهمی ــته حل آن گذش
ــرای  ــانی ب ــداد رس ــم ام ــه راه مه ســبب اینک
تروریســتها از ترکیــه از طریــق آن مــی گــذرد، 

ــت. ــوردار اس برخ
آمریــکا بــرای مقابلــه بــا شکســت تروریســتها 
ــه  ــی توج ــای مختلف ــه ه ــه گزین ــب ب در حل
ــود  ــه آنهــا گزینــه نظامــی ب کــرد کــه از جمل
امــا بــا توجــه بــه جنــگ عــراق و وجهــه بــد 
آمریــکا بــه نظــر مــی رســد کــه از ایــن گزینه 
ــت  ــی مل ــت. وانگه ــرده اس ــر ک ــرف نظ ص

ــرد. ــه خارجــی را نمــی پذی ســوریه دیکت
ــه  ــی آن از گزین ــان غرب ــنگتن و همپیمان واش
هــای نظامــی و فشــار دیپلماســی، سیاســی و 
رســانه ای بهــره مــی برنــد تــا مانــع از ســقوط 
النــه هــای تروریســتها و تکفیری ها در شــرق 

ــب شــوند. حل
بــدون شــک روزهــا و هفتــه هــای آتــی 

آبســتن تحــوالت و ســناریوهای مختلــف 
اســت بــه ویــژه کــه مرحلــه شکســت 
تروریســتها در حلــب گام بــه گام در حــال طی 
ــی  ــالش م ــر ت ــال حاض ــت. در ح ــدن اس ش
شــود کــه بــا توقــف حمــالت هوایــی ســوریه 
و روســیه، فرصتــی بــه تــالش هــای آشــتی و 
جــدا کــردن تروریســتها از گروههــای مســلح 
ــان  ــوریه و همپیمان ــش س ــا؛ ارت ــود ام داده ش
ــرد  ــت از نب ــتها دس ــت تروریس ــا شکس آن ت
بــر نمــی دارنــد. ارتــش ســوریه در واقــع ضــد 
افــراط گرایــی، عقــب ماندگــی و جهــل مــی 
جنگــد. غــرب و همپیمانانــش مــی دانــد کــه 
اگــر ســوریه در نبــرد ضــد تروریســتها موفــق 
ــش  ــی نق ــن الملل ــازی سیاســی بی شــود در ب
مضاعفــی خواهــد یافــت و از همیــن رو نگران 
اســت و از همیــن رو از هیــچ کمــک بــه ویــژه 
در اختیــار گذاشــتن تســلیحات پیشــرفته دریغ 

ــد. نمــی کن

بــه هــر حــال هــدف از توقــف حمــالت 
غیرنظامیــان  بــه  دادن  مجــال  هوایــی، 
ــرای خــروج امــن از شــهر و عقــب نشــینی  ب
ــای  ــذرگاه ه ــق گ ــلح از طری ــای مس گروهه
اختصــاص یافتــه شــده اســت. دو معبــر بــرای 
ــاده  ــیر ج ــلح از مس ــای مس ــروج گروهه خ
کاســتیلو و کــوی المشــارفه بــه ســمت ادلــب 
ــرای  ــر ب ــذرگاه دیگ ــود و 6 گ ــی ش ــم م فراه
خــروج غیرنظامیــان و زخمــی شــدگان اســت.

اوضاع گروههای مسـلح در شـرق حلب بسـیار 
بحرانـی اسـت و احتمـال فـرو ریختـن مواضع 
آنهـا بـا توجـه بـه پیشـروی ارتـش سـوریه یا 
تسـلیم شـدن آنهـا و پیـدا کـردن سرنوشـت 
مناطقـی دیگر سـوریه کـه طـی آن گروههای 
مسـلح مجبـور بـه خـروج شـدند، وجـود دارد. 
کـردن  فرسـوده  دنبـال  بـه  سـوریه  ارتـش 
گروههـای مسـلح در شـرق حلـب از طریـق 
تشـدید محاصره و تقلیـل و نابـودی مهمات و 

پیشـروی بـه مـوازات آن اسـت.

خاورمیانه و شمال آفریقا
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ــه درخواســت  ــه ب ــان ترکی ماجــد غمــاس تاکیــد کــرد نظامی
ــا  ــاک م ــی در خ ــای عراق ــت از نیروه ــرای حمای ــداد و ب بغ
ــد؛ اگــر دســت بــه کاری بزننــد بــه عنــوان  حضــور نیافتــه ان
نیــروی دشــمن محســوب مــی شــوند و بــا آنهــا برخــورد مــی 

ــود. ش
عملیــات بــزرگ آزادســازی شــهر »موصــل« در اســتان نینــوا 
عــراق ســرانجام در ســاعت حــدود 5:00 بامــداد روز دوشــنبه 
بــا دســتور مســتقیم »حیــدر العبــادی« فرمانــده کل نیروهــای 

مســلح عــراق کلیــد خــورد.
ــا  ــا تکفیریه ــه ب ــی در مقابل ــای عراق ــای نیروه ــروی ه پیش
ــاعات  ــی س ــا ط ــل تنه ــهر موص ــف ش ــای مختل در محوره
اولیــه آغــاز عملیــات بــزرگ آزادســازی ایــن شــهر، آنقــدر بــر 
حامیــان منطقــه ای و بین المللــی تکفیریهــا ســنگین آمــد کــه 
تصمیــم گرفتنــد فشــارهای سیاســی و میدانــی خود بــر دولت 

و ارتــش عــراق در ایــن عملیــات را کلیــد بزننــد.
ارتــش ترکیــه خــود را آمــاده کــرده اســت تــا در صــورت لــزوم 
و تنگ تــر شــدن عرصــه بــر تکفیریهــای تحت الحمایــه 
خــود، بــه صــورت مســتقیم وارد عمــل شــده و تحت پوشــش 
ــن گــروه  ــرای اعضــای ای ــراری را ب ــا داعــش، راه ف ــارزه ب مب
فراهــم آورده و آنهــا را نجــات دهــد. در ایــن میــان، اظهــارات 
»رجــب طیــب اردوغــان« رئیــس جمهــوری ترکیــه نیــز خود 
گویــای ایــن حقیقــت تلــخ اســت کــه آنــکارا قصــد دارد حتــی 
بــه قیمــت زیــر پــا گذاشــتن آشــکار قوانیــن بیــن الملــی بــه 
ــس  ــد. رئی ــه ده ــود ادام ــی خ ــزدوران داعش ــش از م حمایت
جمهــوری ترکیــه صراحتــا اعــالم کــرده اســت کــه کشــورش 
بــدون مجــوز در عملیــات آزادســازی موصــل مشــارکت مــی 
ــوالت  ــتر تح ــی بیش ــرای بررس ــتا و ب ــن راس ــد. در همی کن
ــس  ــر مجل ــس دفت ــاس« رئی ــد غم ــا »ماج ــراق ب ــی ع کنون
ــر  ــم« رهب ــار حکی ــده »عم ــراق در تهــران و نماین اعــالی ع
ایــن مجلــس و رئیــس ائتــالف ملــی عــراق گفتگــو کردیــم 

ــد: ــل مــی آی کــه شــرح آن در ذی

|| در خصــوص عملیــات آزادســازی موصــل و 
اهمیــت راهبــردی ایــن عملیــات توضیــح دهیــد.
امیدواریــم کــه نیروهــای عراقــی اعــم از حشدالشــعبی و ارتش 
ــه  ــوند و ب ــق ش ــل موف ــازی موص ــات آزادس ــراق در عملی ع
ــه  ــات موصــل مرحل ــد. عملی ــه دهن ــود ادام ــتاوردهای خ دس
ــس  ــه پ ــت ک ــی اس ــای عراق ــات نیروه ــدی از عملی جدی
ــه  ــق از جمل ــر مناط ــی در دیگ ــتاوردهای پیاپ ــب دس از کس
ــورده اســت. ۲  ــد خ ــادی کلی ــه و الرم ــی، فلوج ــت، دیال تکری
ــی  ــز اصل ــوریه مرک ــه در س ــراق و الرق ــه موصــل در ع منطق
تروریســت هــای مــورد حمایــت از ســوی خارجــی هــا اســت. 
ــازی  ــب آزادس ــه موج ــر اینک ــالوه ب ــل ع ــروزی در موص پی
بخــش وســیعی از مناطــق تحــت اشــغال داعــش در عــراق 
مــی شــود، هیمنــه پوشــالی ایــن گــروه تروریســتی را کــه بــا 
انجــام اقدامــات وحشــیانه در حــال ترســناک جلــوه دادن خــود 

ــرد. ــن مــی ب اســت، از بی
ایــن در حالــی اســت کــه اهالــی منطقــه هیــچ گونه ترســی از 
ایــن تهدیدهــای داعــش نــدارد و از ســوی دیگــر نیــز روحیــه 

نیروهــای عراقــی و تمامــی دوســتداران عراق در ســطح باالیی 
ــل  ــورد توجــه محاف ــات م ــن عملی اســت. در هــر صــورت ای
سیاســی بیــن المللی و رســانه هــای جهــان اســت و امیدواریم 
کــه بــا همــت نیروهــای عراقــی و کمــک حامیــان عــراق بــه 

ویــژه ایــران ایــن پیــروزی محقــق شــود.
همچنیــن عناصــر داعــش در حــال فــرار از موصــل بــه ســوی 
اراضــی ســوریه هســتند و هیــچ جایگاهــی در عــراق ندارنــد. 
بنابرایــن پیــروزی در عملیــات موصــل تاثیــرات بیــن المللــی 
ــا  ــه ب ــراق در مقابل ــت ع ــدن دول ــد ش ــب قدرتمن دارد و موج
چالــش هــای موجــود اعــم از مداخله برخــی کشــورها و اهانت 
برخــی کشــورها بــه دولــت و مــردم عــراق و حشدالشــعبی می 
شــود. بــه عــالوه پیــروزی در ایــن عملیــات موجــب می شــود 
ــان  ــردد و ده ــی آزاد گ ــای داخل ــه ه ــی هیمن ــراق از تمام ع
برخــی مــزدوران کــه بــا ســخنان و اظهــارات خــود در صــدد 

تضعیــف عــراق هســتند، بســته شــود.

ــدادی از  ــرار ابوبکرالبغ ــا از ف ــانه ه ــی رس || برخ
موصــل خبــر مــی دهنــد. آیــا ایــن اخبــار صحــت 

دارد؟
اینگونــه اخبــار بارها از ســوی رســانه ها منتشــر شــده اســت و 
طبق بیــان رســانه هــا ابوبکــر البغــدادی تاکنــون بارها کشــته 
شــده اســت! بــا پراکنــدن ایــن گونــه اخبــار در صــدد سســت 
کــردن برخــی افــراد هســتند. در حــال حاضــر مهــم نیســت 
کــه البغــدادی کشــته شــده و یــا فــرار کــرده اســت. عناصــر 
ایــن گــروه تروریســتی سرنوشــتی همچــون سرنوشــت دیگــر 
عناصــری کــه بــه هالکــت رســیده انــد را در پیــش خواهنــد 
داشــت. نیروهــای عراقــی در ایــن عملیــات تمامــی مراکــز و 

ســرکردگان و عناصــر داعــش را هــدف قــرار مــی دهنــد.
ــر  ــور و وزی ــس جمه ــه رئی ــه از جمل ــد ترکی ــات ارش *مقام
ــود در  ــی خ ــور نظام ــر حض ــا ب ــور باره ــن کش ــه ای خارج
عملیــات موصــل تاکیــد کــرده بودنــد. روز دوشــنبه نیــز هیأتی 
ُترکــی بــرای دیــدار بــا مســئوالن عراقــی وارد بغــداد شــد. در 
ــات موصــل و برخــورد  ــه در عملی خصــوص مداخــالت ترکی
نیروهــای عراقــی بــا نظامیــان ُتــرک در صــورت مواجهــه بــا 

ــد. ــح بفرمایی ــراق توضی ــا در خــاک ع آنه
از زمــان آغــاز عملیــات موصــل تحرکــی نداشــته انــد. آنچــه 
کــه تاکنــون رخ داده، بیــان ســخنانی از ســوی اردوغــان رئیس 
جمهــور ترکیــه و دیگــر مقامــات ایــن کشــور بــوده اســت امــا 
ــه را  ــت عــراق پاســخ مقامــات ترکی ــی کــه مــردم و دول زمان
در همــان ســطح دادنــد، مشــاهده مــی کنیــم کــه در مواضــع 
مقامــات آنــکارا ضعــف و سســتی ایجــاد شــد و ســفر هیــأت 
ــه  ــی ب ــئوالن عراق ــا مس ــی ب ــرای رایزن ــداد ب ــه بغ ــه ب ترکی
ــن  ــانگر همی ــز نش ــه نی ــه ترکی ــر خارج ــاون وزی ریاســت مع

ضعفــی بــود کــه در مقامــات ترکیــه ایجــاد شــد.
نظامیــان ترکیــه اقدامــی صــورت نمــی دهنــد و اگــر دســت 
بــه کاری بزننــد بــه عنــوان نظامــی متخاصــم محســوب مــی 
شــوند. زیــرا بــه درخواســت بغــداد و بــرای حمایــت از نیروهای 
ــه  ــان ترکی ــد. نظامی ــه ان ــور نیافت ــا حض ــاک م ــی در خ عراق
اجــازه هیــچ گونــه تحرکــی در عــراق را ندارنــد و در صــورت 

تحــرک بــا آنهــا برخــورد مــی شــود.

ــتان  ــم کردس ــس اقلی ــی رئی ــعود بارزان || مس

اعــام کــرده بــود کــه اربیــل و بغــداد در خصوص 
سرنوشــت مناطــق آزادشــده موصــل در آینــده بــا 
ــوص  ــن خص ــد. در ای ــرده ان ــق ک ــر تواف یکدیگ
ــای  ــا نیروه ــمرگه ب ــای پیش ــکاری نیروه و هم

ــد. ــح دهی ــی توضی عراق
تمامــی نیروهــا و احــزاب سیاســی در عــراق در صــف واحــدی 
ــا اراضــی کشــور را از چنــگال تروریســت  ــد ت ــه ان ــرار گرفت ق
ــس از  ــه پ ــر مرحل ــم ت ــه مه ــد. مرحل ــای داعــش آزاد کنن ه
آزادســازی موصــل و دیگــر مناطــق از کنتــرل داعــش اســت 
و در ایــن راســتا رایزنــی هــا و مذاکــرات و اقدامــات سیاســی 
صــورت مــی گیــرد کــه محــور ایــن مذاکــرات نیــز پیــروزی 
ــات در  ــن اقدام ــی اســت. ای ــت و نیروهــای عراق ــردم و دول م
ــودی داعــش اســاس کار اســت. بنابرایــن  ــه پــس از ناب مرحل
ســخن گفتــن در خصــوص ایــن توافقــات از اآلن زود اســت.

ــرا  ــعودی اخی ــه س ــر خارج ــر وزی ــادل الجبی || ع
اعــام کــرده بــود کــه حضــور نیروهــای 
ــی  ــب م ــل موج ــات موص ــعبی در عملی حشدالش
ــت  ــد. عل ــه راه بیفت ــون ب ــام خ ــه حم ــود ک ش

مداخــات عربســتان در عــراق چیســت؟
ایــن ســخنان بــر اســاس اطالعــات غلــط و اشــتباه بیــان می 
شــود و یــا اینکــه مــی خواهنــد کــه اشــتباه باشــد و نشــانگر 
ــراق  ــال ع ــا در قب ــعودی ه ــع س ــل و موض ــف در تحلی ضع
ــاع  ــرای دف اســت. همچنیــن ایــن ســخنان تالشــی اســت ب
ــر  ــال حاض ــه در ح ــت ک ــی اس ــن در حال ــنت. ای ــل س از اه
ــر  ــه حاض ــنی در منطق ــائری ُس ــروی عش ــزار نی ــدود 6 ه ح
ــار  ــل در کن ــات موص ــرکت در عملی ــرای ش ــه ب ــتند ک هس
نیروهــای حشدالشــعبی در آمادگــی کامــل بــه ســر مــی برنــد. 
تاکیــد مــی کنــم کــه ایــن گونــه اظهــارات بــه گذشــته تعلــق 
دارد و در برهــه کنونــی ارزشــی نــدارد. رهبــران منطقــه بایــد 
هوشــیار باشــند کــه عــراق در شــرایط جدیــدی بــه ســر مــی 
بــرد کــه بــر اســتقالل کشــور و آزادی مردانــش متکــی اســت 
و دارای قــدرت روبــه رشــدی اســت کــه بــه کمــک آن قــادر 
بــه تاثیرگــذاری مثبــت بــر روی تمامــی کشــورهای منطقــه 

اســت.

ــفیر  ــبهان س ــر الس ــراج ثام ــا اخ ــه ب || در رابط
ــه  ــک کاردار ب ــی ی ــراق و جاگزین ــعودی از ع س
ــط  ــن رواب جــای وی توســط عربســتان و همچنی
ــد. ــح دهی ــز توضی ــاض نی ــا ری ــداد ب ــی بغ کنون

در حــال حاضــر روابــط میــان طرفیــن در حالــت ســردی بــه 
ســر مــی بــرد و بایــد تــا پایــان عملیــات موصــل صبــر کنیــم 
تــا آن موقــع مشــخص شــود. فرســتادن کاردار بــه بغــداد نیــز 
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اقدامــی از ســوی ســعودی هــا بــا هــدف حفــظ 
روابــط حداقلــی میــان بغــداد و ریــاض و عــدم 

قطــع کامــل و فروپاشــی ایــن روابــط بــود.

|| فعالیــت هــای حشدالشــعبی در 
عملیــات موصــل و علــت دیــدار اخیــر 
رهبــران حشدالشــعبی بــا عمــار 
حکیــم و حیدرالعبــادی را تشــریح 

ــد. کنی
ــازی موصــل  ــای حشدالشــعبی در آزادس نیروه
نقــش مهــم و اساســی دارنــد. علــت ایــن نقش 
ــداکاری  ــی، ف ــدی نظام ــه توانمن ــز ب ــم نی مه
ــا  ــردد ام ــی گ ــاز م و شــجاعت حشدالشــعبی ب
ــای  ــه نیروه ــت ک ــن اس ــر ای ــم ت ــه مه نکت
حشدالشــعبی با پایبنــدی به اعتقــادات، دفــاع از 
مقدســات و وطــن و بــر اســاس فتــوای آیت اهلل 
سیســتانی مبنــی بــر جهــاد بــا تروریســت های 
ــی  ــث م ــه باع ــدند ک ــدان ش ــش وارد می داع
ــروزی  ــان حامــل بشــارت پی ــات آن شــود اقدام

ــد. باش
ــوی  ــروی ق ــک نی ــز ی ــاس نی ــن اس ــر همی ب
محســوب مــی شــوند کــه قابــل تضعیف شــدن 
نیســت و نمــی تــوان آن را نادیــده گرفــت و بــه 
ــر حشدالشــعبی از  ــوی دیگ ــد. از س ــیه ران حاش
ــق  ــی مناط ــا اهال ــورد ب ــی در برخ ــه خوب تجرب
ــت.  ــوردار اس ــه برخ ــژه آوارگان در فلوج ــه وی ب
بنابرایــن مســأله مشــارکت دادن نیروهــای 
حشدالشــعبی در عملیــات موصــل مســأله 
ــن  ــری در ای ــم گی ــه تصمی ــت ک ــی اس مهم
حــوزه نیز بــه دســت حیدرالعبــادی فرمانــده کل 
نیروهــای مســلح عــراق اســت و ایــن موضــوع 
ــران  ــان و رهب ــدار برخــی از فرمانده محــور دی
ــا حیدرالعبــادی و عمــار حکیــم  حشدالشــعبی ب

ــود. ب

|| شــیعیان و اهــل تســنن بغــداد 
در پایتخــت عــراق نمــاز وحــدت 
ــی  ــه پیام ــدام چ ــن اق ــد. ای خواندن

بــرای دشــمنان دارد؟
ــام  ــه انج ــی ک ــات خوب ــا اقدام ــعبی ب حشدالش
داده اســت، محبوبیــت بســیاری در میــان گــروه 
ــل  ــرده و تعام ــب ک ــنن کس ــل تس ــای اه ه
ــه  ــب ارائ ــز موج ــق نی ــی مناط ــا اهال ــا ب آنه
تصویــر جدیــدی از ایــن نیروهــا بــه مردم شــد؛ 
تصویــری کــه داعشــی هــا و دیگــران در صــدد 

ــد. ــب آن بودن ــه نامناس ارائ
ــت دشــمنان در صــدد ایجــاد شــکاف  در حقیق
گســترده میــان شــیعیان و اهــل تســنن عــراق 
ــه  ــد ک ــب ش ــدت موج ــاز وح ــن نم ــد. ای بودن
امــور بــه مجــاری اصلــی خــود بازگــردد و ایــن 
توطئه خنثــی شــود. بنابرایــن جامعه عــراق اعم 
از اهــل تســنن، شــیعیان، مســیحیان، ُکردهــا، 
ــا  ترکمــن هــا و دیگــر اقلیــت هــای عراقــی ب
وحــدت در کنــار هــم زندگــی مــی کننــد. نمــاز 
وحــدت همچنیــن شــعاری اســت که ان شــااهلل 
اقدامــات و فعالیــت هــای بیشــتر و گســترده تــر 

ــی داشــته باشــد. را در پ

ــی را  ــرا طرح ــن اخی ــور یم ــل در ام ــازمان مل ــژه س ــتاده وی فرس
بــرای حــل بحــران ایــن کشــور ارائــه کــرده اســت کــه نگاهــی 
اجمالــی بــه آن، ایــن شــائبه را بــه ذهــن متبــادر مــی ســازد کــه 

ــعودیها اســت. ــداری از س ــال جانب ــه دنب وی ب
باوجــود گذشــت بیــش از یــک ســال نیــم از حمــالت ددمنشــانه 
رژیــم ســعودی بــه مناطــق مســکونی و زیرســاخت هــای یمــن، 
ســازمان ملــل متحد همچنــان در جلوگیــری از ادامه ایــن حمالت، 
عاجــز مانــده اســت. در ایــن میــان، رایزنــی هــای »اســماعیل ولد 
الشــیخ« فرســتاده ویــژه ســازمان ملــل در امــور یمــن نیــز تاکنــون 
هیــچ نتیجــه ای دربــر نداشــته و ســعودیها همزمان بــا ایــن رایزنی ها 
بــه ارتــکاب جنایــت هــای بیشــتر علیــه غیرنظامیان بــه ویــژه زنان 

و کــودکان یمنــی ادامــه مــی دهنــد.
تاکنــون طرح هــای بســیاری از ســوی ســازمان ملــل متحــد برای 
ــه  ــا ب ــه شــده اســت کــه ایــن طرح هــا ی حــل بحــران یمــن ارائ
ــا  ــدید یمنی ه ــت ش ــا مخالف ــوده و ب ــعودی ب ــتان س ــع عربس نف
مواجــه شــده و یــا طرح هایــی عادالنــه و بــدون جانبــداری 
بــوده کــه بــا کارشــکنی هــای گســترده رژیــم ســعودی و ایــاالت 
ــا ایــن حــال، »اســماعیل  متحــده آمریــکا مواجــه شــده اســت. ب
ولــد الشــیخ« اخیــرا بــار دیگــر طرحــی را بــه منظــور حــل بحــران 

ــه کــرده اســت.  یمــن ارائ
ــیخ  ــد الش ــد ول ــنهاد جدی ــر روی پیش ــی ب ــای یمن ــر طرف ه اگ
ــس  ــادی« رئی ــور ه ــه منص ــرای »عبدرب ــد ب ــد، بای ــق کنن تواف
جمهــور مســتعفی یمــن معاونــی جدیــد انتخــاب شــود و »علــی 
ــد از امضــای  ــاعت بع ــی او ۲4 س ــاون فعل ــر« مع محســن االحم
ــر  ــع ب ــن مناب ــه ای ــه گفت ــه دهــد. ب توافــق اســتعفای خــود را ارائ
اســاس ایــن طــرح هــادی نیــز بایــد همــه اختیــارات خــود را بــه 
معــاون جدیــدش انتقال دهــد و معــاون جدید کــه به صــورت توافقی 
انتخــاب شــده بایــد دســتور تشــکیل دولــت وحــدت ملــی را بدهد که 
اعضــای آن بــه صورت منصفانــه از میــان حامیان هــادی، انصــار اهلل 

ــوند. ــاب می ش ــرف 30 روز انتخ ــن ظ ــی یم ــره مردم و کنگ
ایــن طــرح بــر لــزوم ایجــاد اصالحــات در قانــون اساســی یمــن، 
بــه رأی گذاشــتن آن و ســپس برگــزاری انتخابــات ریاســت 
جمهــوری یــک ســال بعــد از امضــای توافــق تأکیــد دارد. در زمینه 
نظامــی هــم بــر اســاس ایــن طــرح بایــد از صنعــا، تعــز و حدیــده 
در طــول یــک مــاه بعــد از امضــای توافــق عقــب نشــینی صــورت 
ــه  مرکــزی نظامــی و امنیتــی تشــکیل شــود کــه  ــرد و کمیت بگی

ــد. ــته باش ــن داش ــتان های یم ــه اس ــی در هم ــای فرع کمیته ه
ــرای حــل  ــود ب ــر خ ــرح اخی ــی ط ــد الشــیخ در حال ــماعیل ول اس
ــخنی از  ــچ س ــه در آن هی ــت ک ــرده اس ــه ک ــن را ارائ ــران یم بح
لــزوم توقف هرچــه ســریعتر حمــالت ددمنشــانه و وحشــیانه رژیم 
ــت در  ــی اس ــت. بدیه ــده اس ــان نیام ــه می ــن ب ــه یم ــعودی ب س
کشــوری کــه تــوپ و گلولــه حــرف اول و آخــر را مــی زنــد، تحقق 
هرگونــه راه حــل سیاســی بــرای بــرون رفــت از بحــران، منــوط به 
توقــف جنــگ اســت. بــا ایــن حــال، شــاهد هســتیم کــه ســازمان 
ملــل متحــد از ظرفیت هــای بســیار باالیــی کــه در اختیــار دارد به 
عنــوان اهــرم فشــار بــر عربســتان ســعودی بــرای توقــف جنــگ 
بــه منظــور فراهــم آوردن زمینــه جهــت تحقــق راهــکار سیاســی، 
ــل  ــد. جــای هیــچ شــکی نیســت کــه تعل ــرداری نمــی کن بهره ب
ســازمان ملــل و انفعــال آن در قبــال جنایــت هــای هولناکــی کــه 
ســعودیها مرتکــب مــی شــوند، از عوامــل تشــدید بحــران یمــن و 

گســترش کشــتار مــردم ایــن کشــور توســط رژیم ســعودی اســت.
بــه نظر می رســد کــه فرســتاده ویــژه ســازمان ملــل در امــور یمن 
ــه  ــرون رفــت از بحــران ایــن کشــور ارائ ــرای ب در طرحــی کــه ب
کــرده، اولویــت هــا را نادیــده گرفتــه و دچــار اشــتباه محاســباتی 

شــده اســت.
بحـران کنونـی یمـن نشـأت گرفتـه از حمـالت متجاوزانـه رژیـم 
سـعودی بـه مـردم بی دفـاع و بـی گناه این کشـور اسـت؛ ایـن در 
حالی اسـت کـه سـازمان ملل و فرسـتاده ویـژه آن در یمن، سـطح 
این بحـران را به یک دعوای سیاسـی سـاده میان احـزاب و جریان 
هـای یمنـی از یک سـو و »عبد ربه منصـور هادی« از سـوی دیگر 
بـر َسـر تصاحـب قـدرت، تنـزل داده انـد. سـازمان ملل قصـد دارد 
اینگونـه وانمـود کند که سـعودیها هیچ نقشـی در بروز ایـن بحران 
نداشـته انـد؛ حـال آنکه ایـن بحران سـاخته دسـت سـعودیها بوده 
و بـه دنبـال نقـض آشـکار تمامی قوانیـن بیـن المللی توسـط آنها، 

ظهـور و بروز پیـدا کرده اسـت.
در طــرح جدیــد »اســماعیل ولــد الشــیخ« فرســتاده ویــژه ســازمان 
ــی از  ــای نظام ــینی نیروه ــب نش ــزوم عق ــر ل ــن ب ــل در یم مل
مناطــق مختلــف ایــن کشــور تأکیــد شــده اســت. ایــن در حالــی 
ــن طــرح ســخنی از  ــه شــد در ای ــه گفت ــه ک ــه همانگون اســت ک
عربســتان ســعودی و جنایــت هــای آن علیــه مــردم بــی گنــاه بــه 
میــان نیامــده اســت. در حــال حاضــر در عرصــه تحــوالت میدانی، 
ارتــش و کمیتــه هــای مردمــی یمــن ابتــکار عمــل در بســیاری از 
نقــاط را بــه دســت گرفتــه انــد و درســت بــه همیــن دلیــل اســت 
کــه ســعودیها بیــش از پیــش خشــمگین شــده و حمــالت خــود 
را تشــدید کــرده انــد. در واقــع، ایــن بنــد از طــرح ســازمان ملــل 
ــرد؛  ــداد ک ــعودی قلم ــم س ــت از رژی ــی حمای ــوان نوع ــی ت را م
ســازمان ملــل بــه خوبــی مــی دانــد کــه هــم اکنــون نیروهــای 
یمنــی در عرصــه میدانــی دســت برتــر را دارنــد امــا بــا ایــن حــال، 

بــاز هــم ســخن از عقــب نشــینی آنهــا بــه میــان مــی آورد.
نکتـه قابـل تأمل در طـرح جدیـد فرسـتاده ویـژه سـازمان ملل در 
امـور یمـن، این اسـت کـه ولد الشـیخ هیـچ تضمینی بـرای توقف 
حمـالت رژیم سـعودی به مناطـق مختلف ایـن کشـور در صورت 
پایبنـدی گروه های یمنی بـه تعهدات احتمالـی، ارائه نکرده اسـت. 
ایـن در حالـی اسـت کـه نیروهـای یمنـی هنـوز بدعهـدی هـای 
سـعودیها در مراحـل مختلـف مذاکـرات و رایزنـی های پیشـین را 
فرامـوش نکرده انـد. به عنـوان نمونه می تـوان بـه توافقنامه امضا 
شـده میان دو طرف در زمینه مبادله اسـراء اشـاره کرد کـه به دنبال 
آن نیروهای یمنی شـمار زیادی از اسـرای سـعودی را آزاد کردند؛ با 
این حـال، ریاض از عمل به تعهـدات خود در آن توافقنامـه و آزادی 

اسـرای یمنی هیچ واکنشـی سـرباز زد.

طرح جدید »ولد الشیخ« برای یمن؛ 
حل بحران یا حمایت از جنایات سعودی؟

رامین حسین آبادیان

خاورمیانه و شمال آفریقا
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اروپـــــــا

وحید پورتجریشی

مساله که  این  بیان  با  هلند  آمستردام  دانشگاه  استاد 
قدرت های بزرگ مسئولیت اعمال خود را بر عهده نمی 
گیرند، دیوان کیفری بین المللی را تحت نفوذ آنها و 

دانست. ناکارآمد 
نسل کشی نه تنها یکی از شایع ترین مفاهیم سیاسی 
ترین  وحشتناک  شاید  بلکه   بیستم،  قرن  وحشتناک 

باشد. نیز  قرن گذشته  چندین  طی  پدیده 
دالیل زیادی می توان آورد که چرا این پدیده تا این حد 
در قرن بیستم شایع بوده است. به عنوان مثال، تشکیل 
دولت – ملت ها و پیدایش مرزها به عنوان رویه ای که در 
قرن نوزدهم آغاز شده و در قرن بیستم به شکل امروزی 
مفهوم خود را در میان مردم و دولت های جهان پیدا کرد، 
خود ریشه شکل گیری رقابت های بین المللی، قومی، 
مذهبی و حتی جنگ های جهانی اول و دوم شد. همین 
مساله را می توان به عنوان یکی از بزرگترین ریشه ها و 

دالیل نسل کشی در قرن بیستم به حساب آورد.
پروفسور »اوگور امید اونگور«، استاد دانشگاه آمستردام 
هلند و نویسنده کتاب »نسل کشی«، در کتاب خود که 
به تازگی توسط انتشارات دانشگاه »آمستردام« منتشر 
شده، به نقد و بررسی دالیل، دوره و نتایج نسل کشی 
پرداخته و معتقد است که در این باب، نگاهی تازه به این 

است. انداخته  موضوع 
در همین راستا، خبرنگار مهر گفتگویی با نویسنده این 

کتاب داشته که متن کامل آن، در ادامه می آید.

ــی در  ــل کش ــترش نس ــش و گس ــل افزای || دالی
ــت؟ ــتم چیس ــرن بیس ق

پاســخ بــه ایــن ســوال در چنــد خــط بســیار کار مشــکلی اســت. 
ــزان نســل کشــی در  ــه می ــد نیســتم ک ــن معتق ــه م اول اینک
ــا  ــه اســت. ام ــه گذشــته افزایــش یافت قــرن بیســتم نســبت ب
نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه در قــرن بیســتم از ابــزار و 
ــه  ــد ک ــتفاده ش ــرای نســل کشــی اس ــایل پیشــرفته ای ب وس

پیــش از ایــن هیــچ وقــت شــاهد اســتفاده از آنهــا نبــوده ایــم.
ــی  ــتم های ــتفاده از سیس ــه اس ــوان ب ــی ت ــت م ــن دس از ای
ــرای  ــمی ب ــای س ــتفاده از گازه ــرگ، اس ــار م ــون قط همچ
ــب  ــتفاده از بم ــا اس ــای گاز و ی ــپ ه ــردم در کم ــتن م کش
ــی  ــراه تمام ــه هم ــهر ب ــک ش ــردن ی ــود ک ــرای ناب ــم ب ات
شــهروندانش و شــیوه هایــی ماننــد اینهــا اشــاره کــرد. از ســوی 
دیگــر ایدئولــوژی هــای افراطــی ماننــد چــپ گرایــی افراطــی 
)کمونیســم( و راســت گرایــی افراطــی )فاشیســم، نازیســم، ملی 
گرایــی افراطــی( از دیگــر عوامــل موثــر در ایجاد کشــتار جمعی 
در قــرن بیســتم بــه حســاب می آینــد. مجموعــه ایــن دو فاکتور 
منجــر بــه ایجــاد حجــم عظیمــی از خشــونت در قــرن بیســتم 

ــد. ش

|| همانطــور کــه مــی دانیــد، کشــتار جمعــی یکــی 
ــوان  ــه در دی ــت ک ــه ای اس ــق مجرمان از مصادی
بیــن المللــی کیفــری بــه آن رســیدگی مــی شــود. 
ــا چــه  ــوان ت ــن دی ــه ای ــا ســوال اینجاســت ک ام
حــد در رســیدگی موثــر و عملــی بــه ایــن مســاله 

نقــش دارد؟ نظــر شــما چیســت؟
دیــوان کیفــری بیــن المللــی هنــوز ضعیــف اســت و دلیــل آن 
هــم ایــن اســت کــه همــه کشــورها در راســتای انجــام وظایف 
ایــن دیــوان بــا یکدیگــر همــکاری نمــی کننــد. حاکمیــت ملی 
ــز  ــوان نی ــار داشــته و دی ــان بیشــترین قــدرت را در اختی همچن
بــرای رســیدگی بــه بحــران هــای بزرگــی همچــون جمهوری 
آفریقــای مرکــزی، نیــروی انســانی و کارمنــد کافــی در اختیــار 

ــدارد. ن

پرونــده  از  بســیاری  بــه  || چــرا رســیدگی 
ــت  ــوز تح ــی هن ــل کش ــد نس ــی مانن ــای جنای ه

ماحظــات سیاســی انجــام مــی شــود؟
بلــه، دلیــل ایــن اســت کــه مــا در جهــان پــر از نقصانــی زندگی 
مــی کنیــم کــه دولــت هــا همگــی بــه دنبــال تامیــن منافــع 
خــود بــوده و پنــج عضــو شــورای امنیــت هــم بــه دنبــال تنبیــه 
و تعقیــب قانونــی خــود و یــا مقامــات خــود نیســتند. بــه عنــوان 

مثــال مــی تــوان بــه نقــش فرانســه در نســل کشــی روانــدا، یــا 
بــه راه انداختــن جنــگ غیــر قانونــی و تســخیر عــراق توســط 
ــای  ــدرت ه ــن ق ــک از ای ــچ ی ــرد. هی ــاره ک ــوش اش ــت ب دول
ــار جوابگویــی در قبــال کارهــای  ــر ب ــزرگ نمــی خواهنــد زی ب
ــت هــای ضعیــف  ــد. پــس بنابرایــن تنهــا ایــن دول خــود برون
ماننــد کنیــا و یــا جمهــوری دمکراتیــک کنگو هســتند کــه باید 

در مقابــل دیــوان کیفــری بیــن المللــی پاســخگو باشــند.

ــه  ــت ب ــط زیس ــب محی ــا تخری ــودی و ی || ناب
تازگــی بــه عنــوان جنایــت علیــه بشــریت اعــام 
شــده اســت. اهمیــت تصویــب چنیــن قانونــی در 
چیســت؟ آیــا بــه نظــر شــما ایــن موضــوع نشــان 
از توجــه بیشــتر جامعــه بیــن المللــی نســبت بــه 
ــل  ــون نس ــه همچ ــق مجرمان ــی از مصادی برخ
کشــی، جنایــت علیــه بشــریت، محیــط زیســت و 

ــوارد مشــابه نیســت؟ ــا م ی
نابــودی محیــط زیســت و نابــودی انســان، هــر دو بــا یکدیگــر 
ــا  ــازون و ی ــان آم ــائلی همچــون بومی ــتند. مس ــاط هس در ارتب
ــرق  ــع در ش ــران مناب ــا بح ــودان ی ــر آب در س ــر س ــگ ب جن
جمهــوری کنگــو همگــی از ایــن دســت مســائل هســتند. امروز 
مــا در حــال فهــم بیشــتر و بیشــتر ایــن مســاله هســتیم کــه 
همزیســتی انســانی طــی دهــه هــا و قــرن هــای آینــده تحــت 
ــه  ــی ناشــی از مداخل ــرات آب و هوای ــود و تغیی فشــار خواهــد ب

ــد. ــه حســاب مــی آی انســانی بخشــی از ایــن مشــکل ب

استاد دانشگاه آمستردام:

قدرتهای بزرگ در برابر دیوان کیفری پاسخگو نیستند

»اندر مصائب برگزیت«؛ خروج 
بانک های بین المللی از انگلیس

مصائــب برگزیــت )خــروج از اتحادیــه اروپــا( بــرای انگلیــس آغــاز شــده و در همیــن رابطــه گفتــه 
مــی شــود کــه بانــک هــای پیشــرو تصمیــم بــه خــروج از ایــن کشــور گرفتــه انــد.

بانــک هــای بــزرگ و پیشــرو بــه دلیــل هــراس از تبعــات برگزیــت ســال آینــده ســرمایه هــای 
خــود را از انگلیــس خــارج مــی کننــد.

»آنتونــی بــراون« مدیــر اجرایــی انجمــن بانکــداران انگلیــس در یادداشــتی کــه امروز یکشــنبه در 
نشــریه آبــزرور منتشــر شــد، هشــدار داد کــه بانــک هــای بــزرگ انگلیســی بــه دلیــل افزایــش 
نگرانــی هــا از برگزیــت درصــدد خــارج کــردن سیســتم عملیــات اجرایــی شــان از ایــن کشــور 

هســتند.
بــراون در ایــن یادداشــت عنــوان کــرد کــه انتظــار مــی رود کــه ایــن بانــک هــای بــزرگ در مــاه 

هــای نخســت ســال ۲01۷ میــالدی خــروج از انگلیــس را شــروع کننــد.
وی همچنیــن گفــت کــه بســیاری از بانــک هــای کوچــک نیــز در حــال برنامــه ریــزی بــرای 

انتقــال عملیاتشــان بــه خــارج از انگلیــس قبــل از کریســمس هســتند.

بــراون در ایــن یادداشــت نوشــت: سیســتم بانکــی انگلیــس احتمــاال بیــش از ســایر بخــش 
ــر خواهــد  ــه لحــاظ میــزان تاثیــر و درجــه پیامدهــا، از برگزیــت متاث هــای اقتصــادی چــه ب

شــد.
ــاد بانکــی، در صــورت خــروج  ــک نه ــزارش ی ــه براســاس گ ــوان کــرد ک ــن عن ــزرور همچنی آب
ــی در ایــن کشــور در معــرض  ــا بیــش از ۷0 هــزار فرصــت شــغلی مال ــه اروپ انگلیــس از اتحادی

ــرار خواهــد گرفــت. خطــر ق
ــوی  ــه از س ــروی کار ک ــان آزاد نی ــرل جری ــرای کنت ــس ب ــت انگلی ــم دول ــال تصمی ــر ح ــه ه ب
ــت  ــظ موقعی ــرای حف ــه شانســی را ب ــه شــده اســت، هرگون ــی پذیرفت ــات دولت بســیاری از مقام

ــرد. ــد ب ــن خواه ــی از بی کنون
انجمــن بانکــداران انگلیــس کــه ۲00 مقــر بانکــی عضــو آن هســتند، پیــش از همــه پرســی ۲3 
ژوئــن هشــدار داده بــود کــه خــروج انگلیــس از اتحادیــه اروپــا آثــار منفــی بــر صنعــت بانکــداری 

انگلیــس خواهــد داشــت.
در همــه پرســی ۲3 ژوئــن ) ســوم تیرمــاه ( 51.۹ درصــد مــردم بریتانیــا بــه خــروج از اتحادیــه اروپا 

و 4۸.1درصــد آنهــا بــه مانــدن در ایــن اتحادیــه رای دادند.
»تــرزا مــی« نخســت وزیــر انگلیــس اعالم کــرده اســت کــه قصــد دارد مــاده 50 پیمان لیســبون 
را تــا اواخــر مــارس ۲01۷ فعــال ســازد کــه ایــن مســاله آغــاز گــر رونــد مذاکــرات دربــاره خــروج 

انگلیــس از ایــن اتحادیــه خواهــد بود.
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اروپـــــــا

ــدی  ــوم ج ــی اولتیمات ــان، نوع ــارات اورب اظه
بــه اروپــای واحــد محســوب مــی شــود. ایــن 
ــی  ــرح م ــی مط ــت در زمان ــوم درس اولتیمات
شــود کــه اتحادیــه اروپــا بــا بدتریــن بحــران 
ــرو  ــی دوم روب مهاجــرت پــس از جنــگ جهان

ــده اســت. ش
ــتان  ــر مجارس ــت وزی ــان نخس ــور اورب ویکت
طــی ماههــای اخیــر بــه شــخصیتی جنجالــی 

ــل شــده اســت. ــا تبدی ــه اروپ در اتحادی
همزمــان بــا شــکل گیــری و تشــدید بحــران 
پناهچویــان، اوربــان ضمــن اتخاذ سیاســتهای 
ســخت گیرانــه مهاجرتــی، از همــکاری 
بــا اروپــای واحــد بــر ســر حــل بحــران 
ــرباز زده  ــا س ــکان دادن آنه ــان و اس پناهجوی
ــراض  ــه اعت ــر ب ــئله منج ــن مس ــت. ای اس
شــدید کشــورهایی ماننــد اتریش شــده اســت. 
ــر  ــان ترجیــح مــی دهــد ب ــا ایــن حــال اورب ب
ــی خــود  ــه مهاجرت سیاســتهای ســخت گیران
پافشــاری کند.اظهــارات اخیــر نخســت وزیــر 
مجارســتان نشــان مــی دهــد او حاضر نیســت 
در راســتای حــل و فصــل بحــران پناهجویــان 
کمتریــن انعطافــی بــه خــرج دهــد. او اخــراج 
پناهجویــان را تنهــا راه ممکــن بــرای مواجهه 
ــا  ــه اروپ ــد: »اتحادی ــی دان ــن مســئله م ــا ای ب
ــی را اخــراج  ــر قانون ــد همــه مهاجــران غی بای
کــرده و آنهــا را در اردوگاه هــای آوارگان خــارج 
ــن اردوگاه  ــا اســکان دهــد. ای از مرزهــای اروپ
هــا مــی توانــد در یــک جزیــره یــا منطقــه ای 
ــت  ــا باشــد وی امنی ــاحلی در شــمال آفریق س
ــد  ــق بای ــن مناط ــاز ای ــورد نی ــزات م و تجهی

ــن شــود.« ــا تضمی توســط اروپ

ایـن سـخنان اوربـان در حالـی بیان می شـود 
که مجارسـتان قصـد دارد ۲ اکتبر همه پرسـی 
را علیه طـرح اتحادیه اروپا برای سـهیمه بندی 
مهاجـران برگـزار کند.تحلیلگران مسـائل اروپا 
معتقدنـد کـه نتیجـه این همه پرسـی به سـود 
اروپـای واحـد و سیاسـتهای طریح ریزی شـده 
در ایـن مجموعه )در راسـتای مواجهه با بحران 
پناهجویـان( نخواهـد بود. اوربان طی سـالهای 
۲015 و ۲016 میـالدی، کنتـرل شـدیدی بـر 
مرزهـای جنوبـی کشـورش اعمـال کـرده و از 
پذیـرش پناهجویـان سـرباز مـی زنـد. همیـن 
مسـئله منجر به تقابـل سیاسـتمداران اروپایی 

و دولت مجارسـتان شـده اسـت.
 اتریــش تهدیــد کــرده اســت کــه علیــه اوربان 
ــا  ــی اروپ ــه دادگاه عال ــتان ب ــت مجارس و دول
شــکایت خواهــد کــرد. بــا ایــن حــال، چنیــن 
ــلبی  ــرد س ــت رویک ــته اس ــی نتوانس تهدیدات
ــف  ــان را متوق ــال پناهجوی ــتان در قب مجارس

ــی ۲  ــه پرس ــرایطی، هم ــن ش ــازد. در چنی س
اکتبــر در مجارســتان بــه شــدت تعییــن کننده 
خواهــد بــود. در صورتــی کــه نتیجه ایــن همه 
پرســی بــه ســود سیاســتهای ضــد مهاجرتــی 
دولــت مجارســتان باشــد )کــه احتمــال آن نیز 
ــرهای  ــا دردس ــد ب ــای واح ــت(، اروپ ــاد اس زی

ــادی مواجــه خواهــد شــد. زی
جـدی  اولتیماتـوم  نوعـی  اوربـان،  اظهـارات 
بـه اروپـای واحـد محسـوب مـی شـود. ایـن 
اولتیماتـوم درسـت در زمانـی مطرح می شـود 
کـه اتحادیـه اروپا بـا بدترین بحـران مهاجرت 
پـس از جنـگ جهانـی دوم روبرو شـده اسـت. 
صدهـا هـزار نفـر از آوارگان و پناهجویـان از 
کشـورهای خاورمیانه و شـمال آفریقا بـا فرار از 

ایـن کشـورها وارد اروپـا شـده انـد.
واقعیــت امــر ایــن اســت کــه اتحادیــه 
ــن و  ــران مهاجری ــت بح ــوان مدیری ــا ت اروپ
ــی  ــت. برخ ــت داده اس ــان را از دس پناهجوی

از کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا بــا 
ــان  ــرکل صــدر اعظــم آلم ــگال م ــرد آن رویک
ــف  ــان مخال ــرش پناهجوی ــوص پذی در خص
ــه  ــزاری هم ــر، برگ ــوی دیگ ــتند. از س هس
ــه  ــد مقدم ــی توان ــتان م ــی در مجارس پرس
ــر  ــی در دیگ ــه پرس ــزاری هم ــرای برگ ای ب
بحــران  قبــال  در  اروپایــی  کشــورهای 
مهاجریــن باشــد. ایــن بدتریــن خبــر ممکــن 
بــرای آنــگال مــرکل و دیگــر ســران اروپایــی 

ــود. ــی ش ــوب م محس
از ســوی دیگــر، اظهــارات اوربــان نقطــه 
ــران  ــان س ــود می ــکافهای موج ــاز ش آشکارس
اروپایــی بــر ســر مواجهــه بــا بحــران 
ــان اســت.برخی تحلیلگــران مدعــی  پناهجوی
بودنــد بــا گذشــت زمــان، ایــن شــکافها 
ــه ســال  ــذار ب ــا گ ــا ب ــد شــد ام ــم خواه ترمی
ــران  ــدن بح ــر ش ــدی ت ــالدی و ج ۲016 می
ــود  ــا وج ــر، ب ــم ت ــه مه ــان و از هم پناهجوی
ــق  ــر تواف ــر س ــه ب ــی ک ــداز مبهم ــم ان چش
صــورت گرفتــه میــان اتحادیــه اروپــا و ترکیــه 
بــه وجــود آمــده اســت، ایــن اختالفــات روز به 
روز جــدی تــر مــی شــود. بــدون شــک از ایــن 
پــس شــاهد موضــع گیــری هــای صریــح تــر 
ویکتــور اوربــان نخســت وزیــر مجارســتان در 

ــود. ــم ب ــان خواهی ــران پناهجوی ــال بح قب
همچنیــن ایــن احتمــال وجــود دارد کــه 
متعاقــب برگــزاری همه پرســی در مجارســتان 
بــر ســر نحــوه مواجهــه بــا بحــران مهاجریــن، 
شــکافها و اختالفــات در اروپــای واحد تشــدید 
شــود. در ایــن صــورت، مدیریــت بحــران 
ــد  ــرادی مانن ــت اف ــال از دس ــن عم مهاجری
ــارج  ــان خ ــم آلم ــدر اعظ ــرکل ص ــگال م آن

ــد. ــد ش خواه

اولتیماتوم اوربان به اروپای واحد/ برگزاری همه پرسی در مجارستان
حنیف غفاری

یــک روزنامــه غربــی از طــرح ادعایــی جدیــد علیــه روســیه از 
ســوی اتحادیــه اروپــا خبــر داد کــه بــه موجــب آن امــکان وارد 

کــردن فشــارهای بیشــتر بــر مســکو فراهــم مــی شــود.
رهبــران اتحادیــه اروپــا قــرار اســت اطالعــات امنیتــی دربــاره 
اتهــام روســیه در حمایــت از احــزاب و جنبــش هــای مختلــف 

ــا را بررســی کننــد. راســت افراطــی در اروپ
ســران اتحادیــه اروپــا در نشســتی کــه قــرار اســت در تاریــخ ۲0 
ــن اتهــام  ــاره ای ــر )۲۹ و 30 مهــر( برگــزار شــود، درب و ۲1 اکتب

روســیه گفــت و گــو خواهنــد کــرد.
یکــی از دیپلمــات هــا بــه روزنامــه فایننشــال تایمــز گفــت: این 
مســاله یــک نگرانــی جــدی اســت و بــه یــک نگرانــی بــرای 

موجودیــت )اتحادیــه( بــدل شــده اســت.
دســتگاه هــای اطالعاتــی اتحادیــه اروپــا، روســیه را بــه 
مداخلــه در امــور داخلــی کشــورهای اســتونی، لتونــی، لیتوانــی، 

ــد. ــی کنن ــم م ــد مته ــه و هلن ــتان، فرانس مجارس
ایــن وضعیــت در حالــی اســت کــه وال اســتریت ژورنــال نیز در 
گزارشــی از تصمیــم آمریــکا و انگلیــس بــرای اعمــال تحریــم 

ــور  ــر ام ــر داد و نوشــت: »جــان کــری« وزی ــه روســیه خب علی
ــش  ــکا افزای ــت: آمری ــرده گف ــفر ک ــدن س ــه لن ــه ب ــکا ک آمری
تحریم هــا علیــه روســیه را بــه دلیــل حملــه بــه مناطــق تحــت 

ــد. ــب ســوریه بررســی می کن ــان در حل ســیطره مخالف
ــا  ــی مشــترک ب ــس مطبوعات ــکا در کنفران ــه آمری ــر خارج وزی

ــت:  ــدن گف ــود در لن ــای انگلیســی خ ــس جانســون، همت بوری
روســیه و نظــام بشــار اســد بایــد بفهمنــد کــه هرگــز نمی توانند 

جنــگ را نهایــی کننــد.
جانســون نیــز گفــت: روس هــا بــه تدریــج درک می کننــد کــه 
مــا فشــارهایی را علیــه آن هــا اعمــال می کنیــم و مســئله مهــم 

ادامــه فشــارها اســت.
از ســوی دیگــر منابــع نزدیــک بــه صــدر اعظــم آلمــان اعــالم 
ــگال مــرکل قصــد دارد موافقــت دیگــر کشــورهای  ــد، آن کردن
عضــو اتحادیــه اروپــا را در خصــوص تشــدید تحریم هــا علیــه 
روســیه بــه خاطــر نقشــش در جنــگ داخلــی ســوریه به دســت 

آورد.
ــنبه  ــج ش ــت روز پن ــت در نشس ــرار اس ــا ق ــاله تحریم ه مس
ــال  ــود. در ح ــته ش ــث گذاش ــه بح ــا ب ــه اروپ ــه اتحادی و جمع
حاضــر آمریــکا و اتحادیــه اروپــا تحریم هایــی را علیــه روســیه 
ــه مســکو در ســال  ــره کریمــه ب ــه خاطــر الحــاق شــبه جزی ب
۲014 میــالدی و بــه خاطــر حمایتــش از جدایــی طلبان شــرق 

ــد. ــال کرده ان ــن اعم اوکرای

حمایت از جریانهای افراطی در قاره سبز؛ اتهام جدید اروپا به روسها
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اروپـــــــا

رای بیــش از ۹۸ درصــد از شــرکت کننــدگان مجارســتانی 
ــوص  ــد در خص ــای واح ــتهای اروپ ــا سیاس ــت ب ــه مخالف ب
پناهجویــان، شــجاعت دولــت »ویکتــور اوربــان« در مخالفــت 

ــت. ــاخته اس ــدان س ــل را دوچن ــا بروکس ب
ــهروندان  ــر از 50 درصــد از ش ــل شــرکت کمت ــه دلی ــه ب اگرچ
مجارســتانی در همــه پرســی دیــروز )یکشــنبه( بــر ســر 
موافقــت بــا طــرح هــای اتحادیــه اروپــا درخصــوص مهاجریــن 
ــا رای  ــاد ام ــمیت افت ــی از رس ــه پرس ــن هم ــان، ای و پناهجوی
ــا  ــت ب ــه مخالف ــدگان ب ــرکت کنن ــد از ش ــش از ۹۸ درص بی
سیاســتهای اروپــای واحــد در خصــوص پناهجویــان، شــجاعت 
دولــت »ویکتــور اوربــان« در مخالفــت بــا بروکســل را دوچندان 

ــاخته اســت! س
ــر مجارســتان در نخســتین موضــع گیــری خــود  نخســت وزی
پــس از اعــالم نتایــج همــه پرســی در کشــورش اعــالم کــرد 
ــا بایــد نتیجــه ایــن همــه پرســی را مدنظــر  کــه اتحادیــه اروپ

ــای  ــد کــرده اســت کــه اروپ ــان تاکی ــور اورب ــرار دهــد. ویکت ق
ــهروندان  ــه ش ــود را ب ــته خ ــت خواس ــد توانس ــد نخواه واح

ــد. ــل کن ــتانی تحمی مجارس
بــه نظــر مــی رســد متعاقــب برگــزاری همــه پرســی جنجالــی 
ــا رخ داده  ــه اروپ ــازه ای در اتحادی ــه ت ــتان، مناققش در مجارس
ــل  ــه دلی ــد ب ــی معتقدن ــات اروپای ــو مقام ــک س ــت. ازی اس
مشــارکت 40 درصــدی شــهروندان مجارســتانی در همــه 
پرســی اخیــر، ایــن همــه پرســی اساســا قابــل اســتناد نیســت. 
بــا ایــن حــال مقامــات مجارســتانی معتقدنــد بایــد رای بیــش 
از ۹۸ درصــدی شــرکت کننــدگان بــه مخالفــت بــا سیاســتهای 
اروپــای واحــد در قبــال پناهجویــان را مدنظــر قــرار داد و آن را 

ــی دانســت. ــمی و قانون رس
در هــر حــال، بــا توجــه به نتیجــه همــه پرســی صــورت گرفته، 
ــه رویکــرد ســلبی خــود در  ــت مجارســتان ب ــس دول ــن پ از ای
قبــال پناهجویــان ادامــه خواهــد داد. حتــی برخی منابــع خبری 
اعــالم کــرده انــد کــه ویکتــور اوربــان قصــد دارد نتایــج همــه 
پرســی صــورت گرفتــه را بــا وجــود ابطــال آن بــه قانــون تبدیل 
کنــد. از ایــن رو تقابــل میــان مقامــات اروپایــی و ویکتــور اوربان 
ــازه ای  ــاز ت ــس وارد ف ــن پ ــتان از ای ــر مجارس ــت وزی نخس

خواهــد شــد.
ــال  ــر ابط ــی ب ــی مبن ــه های ــته زمزم ــای گذش ــی ماهه ط
ــن  ــد. ای ــنیده ش ــا ش ــه اروپ ــتان در اتحادی ــت مجارس عضوی
موضــوع بــرای نخســتین بــار از ســوی مقامــات لوکزامبــورگ 
مطــرح شــد. بــا ایــن حــال مقاماتــی ماننــد »مارتیــن شــولتز« 
رئیــس پارلمــان اروپــا ابطــال عضویــت مجارســتان در اتحادیــه 

اروپــا را غیــر قابــل قبــول دانســته انــد. اگرچــه بــه نظــر مــی 
رســد در صــورت تشــدید تقابــل دولــت مجارســتان بــا اتحادیــه 
ــد.  ــته باش ــرار داش ــز ق ــان روی می ــه همچن ــن گزین ــا، ای اروپ
ــدارد در  ــان نشــان داده اســت کــه اساســا قصــد ن ویکتــور اورب
ــی از خــود نشــان  ــن انعطاف ــان کمتری ــال بحــران پناهجوی قب

ــد. ده
ــان  ــور اورب ــه ویکت ــی ک ــی زمان ــالدی، یعن ــال ۲010 می از س
بــه عنــوان نخســت وزیــر مجارســتان انتخــاب شــد، مخالفــت 
وی بــا سیاســتهای مهاجرتــی مشــترک در اتحادیــه اروپــا نمود 
ویــژه ای داشــت. بــا ایــن حــال، ایــن مخالفــت از ســال ۲015 
میــالدی و بــا تشــدید بحــران پناهجویــان شــکل جــدی تــری 
ــه  ــد اســت ک ــان  معتق ــور اورب ــه اســت. ویکت ــود گرفت ــه خ ب
اروپــای واحــد بایــد مرزهــای خــود را در راســتای جلوگیــری از 
حضــور مهاجریــن تقویــت ) کنتــرل شــدید( کنــد. او در همیــن 
راســتا مرزهــای خــود را بــا کرواســی و صربســتان حصار کشــی 
ــا مخالفــت ســازمان  ــان ب ــن سیاســتهای اورب کــرده اســت. ای
ــوق  ــای حق ــازمانها و گروهه ــر س ــل و دیگ ــن المل ــو بی عف
ــل  ــان در مقاب ــا ایــن حــال اورب بشــری مواجــه شــده اســت. ب
ایــن انتقــادات کمترین واکنشــی نشــان نــداده و بر سیاســتهای 

قبلــی خــود اصــرار ورزیــده اســت.
در نهایــت اینکــه مجارســتان حاضر نیســت دو هــزار پناهجویی 
کــه ســهم ایــن کشــور ) مطابــق ســهم بنــدی اتحادیــه اروپــا( 
ــی رســد ســران  ــه نظــر م ــه ب ــرد. موضوعــی ک اســت را بپذی
اروپــای واحــد دیگــر آن را پذیرفتــه انــد و نســبت بــه تغییر نظر 

اوربــان در ایــن خصــوص نیــز کمتریــن امیــدی ندارنــد.

مناقشه بر سر همه پرسی در مجارستان/
 شوک اوربان به اتحادیه اروپا

حنیف غفاری

دبیــرکل ناتــو در دانشــگاه هــاروارد بــه 
پیگیــری اهــداف جدیــدی توســط ایــن 
ــی  ــار آن را م ــه آث ــرد ک ــاره ک ــازمان اش س
ــوان در تشــدید بحــران در ســوریه توســط  ت
محــور غــرب و کســب وجاهــت حقوقــی بــه 

مــوازات شــورای امنیــت متصــور بــود.
»ینــس اســتولتنبرگ« دبیــرکل ســازمان 
ــا اشــاره  ــو( ب پیمــان آتالنتیــک شــمالی )نات
بــه توســعه مأموریــت هــای ایــن ســازمان بــا 
هــدف گســترش ثبــات و امنیــت در ســخنان 
۲3 ســپتامبر خــود در دانشــگاه هــاروارد گفتــه 
ــت  ــدی از فعالی ــر جدی ــه عص ــو ب ــود: نات ب
ــت  ــعه مأموری ــر توس ــی ب ــود مبن ــای خ ه
ــایر  ــات در س ــن ثب ــتای تأمی ــش در راس های
ــان  ــازمان پیم ــت. س ــیده اس ــورها رس کش
آتالنتیــک شــمالی در عصــر جدیــد، هــم باید 
ــه اداره  ــم ب ــردازد و ه ــی بپ ــاع جمع ــه دف ب
بحــران هــا مبــادرت نمایــد تــا از ایــن طریــق 
بــه اشــاعه ثبــات در فراســوی مرزهــای خــود 

ــد. دســت یاب

ــعه  ــای توس ــت ه ــه سیاس ــه ب وی در ادام
ــد کــرد:  ــه ایــن ســازمان اشــاره و تأکی طلبان
ــه اقدامــات خــود  ــرای گســترش دامن ــو ب نات
هیــچ حــد و مــرزی نمــی شناســد؛ چــرا کــه 
بــر اســاس تجربــه یافتــه اســت کــه الزمــه 
دســت یابــی بــه ثبــاِت بلنــد مــدت، تقویــت 

نیروهــا و نهادهــای محلــی اســت.

ــه  ــه مؤلف ــتولتنبرگ ب ــی اس ــخنان کنون س
هــای جدیــدی ماننــد »تأمیــن ثبات در ســایر 
کشــورها«، »اداره بحــران هــا«، »گســترش 
دامنــه اقدامــات ناتــو بــدون رعایــت هیــچ حد 
و مــرزی« و باالخــره »ثبــات بلنــد مــدت در 
ــی«  ــای محل ــا و نهاده ــت نیروه ــرو تقوی گ

ــح دارد. ــاره صری اش

از آنجائیکــه ناتــو از بــدو تأســیس تــا کنــون 
سیاســت هــای خــود را بــر اســاس مدیریــت 
ــر  ــورد نظ ــردی م ــاط راهب ــوالت در نق تح
خــود دنبــال کــرده و رویــه توســعه طلبانه ای 

را نیــز علنــاً پیگیــری نمــوده اســت،
ــی از  ــانه های ــه نش ــه مثاب ــخنان ب ــن س ای
دسیســه جدیــد ایــن ســازمان بــرای توســعه 
مداخلــه جویانــه دامنــه حضــور و تأمیــن 
منافــع خــود در شــکل کامــاًل نوینــی اســت؛ 
برنامــه خطرناکــی کــه بــرای پــی بــردن بــه 
ــه  ــری ب ــگاه مختص ــت ن ــاد آن الزم اس ابع
ــک  ــان آتالنتی ــازمان پیم ــای س ــت ه فعالی
بیندازیــم. حــال  و  گذشــته  در  شــمالی 

ــا  ــیس ت ــدو تأس ــو از ب ــینه نات پیش
ــال ــان ح زم

بــا پایــان جنــگ دوم جهانــی و آغــاز جنــگ 
ســرد، آمریــکا و برخــی از کشــورهای اروپــای 
غربــی در 4 آوریــل 1۹4۹ میــالدی )15 
فروردیــن 13۲۸( بــه تشــکیل ناتــو مبــادرت 
ورزیدنــد؛ اقدامــی که هــدف آن جلوگیــری از 
تهدیــدی بــه نــام توســعه کمونیســم پــس از 

رمزگشایی از بسترسازی جدید ناتو برای اجرای پالن B آمریکا در سوریه
مهدی ذوالفقاری
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اروپـــــــا

خالصــی از مخاطــرات گســترش نازیســم بــر 
مبنــای »تئــوری اســتراتژی نگهدارنــده جرج 

کنــان« بــود.
هــر چنــد پــس از فروپاشــی اتحــاد جماهیــر 
شــوروی، از بیــن رفتــن پیمــان ورشــو و 
ــو ماهیــت وجــودی  ــان جنــگ ســرد، نات پای
ــازمان بحــران  ــن س ــود را از دســت داد؛ ای خ
ــه  ــا تغییــر اهــداف و نیــز ب هویــت خــود را ب
ــی- دفاعــی  ــرد نظام ــر از رویک واســطه تغیی
بــه رویکردهــای سیاســی، اجتماعــی و 
حتــی فرهنگــی جبــران نمــود، تحولــی کــه 
کارشناســان چنیــن بازتعریــف اهــداف را 
ــت  ــتگی، آزادی و امنی ــه همبس ــه مقول در س

)SFS( تبییــن کردنــد.
بازتبییــن اهــداف در حــوزه هــای ســه گانــه 
ــروز  ــه ام ــرای آنچ ــترهای الزم ب ــوق بس ف
ــاره  ــرق نظ ــه ش ــو ب ــترش نات ــب گس در قال
ــن  ــه ای ــاخت. ب ــا س ــتیم را مهی ــر آن هس گ
ترتیــب بــود کــه ناتــو تجربــه هایــی را 
در حــوزه مداخلــه هــای نظامــی و خلــق 
فجایــع عظیــم از بالــکان آغــاز و ســپس بــه 
عنــوان بــازوی قهریــه قطعنامــه »مســئولیت 
 Responsibility to( حمایــِت« 
Protect( شــورای امنیــت ســازمان ملــل 
ــز  ــون نی ــت. اکن ــش پرداخ ــای نق ــه ایف ب
ــر چــه  ــه تســلیح ه ــه صــورت مســتقیم ب ب
بیشــتر نیروهــای نظامی خــود در کشــورهای 
اروپــای شــرقی پرداختــه و بــا تــالش بــرای 
اتمــام فراینــد عضویــت »مونتــه نگــرو« می 
کوشــد تــا کریــدور شــمال به جنــوِب انســداد 
نفــوذ مســکو را در مرزهــای غربــی ایــن 
کشــور بــه اتمــام برســاند. )»مونتــه نگــرو« 
میــان کرواســی در شــمال و آلبانــی در جنوب 
قــرار گرفتــه و عضویــت آن در ناتــو بــه مثابه 
ــرای  ــوب ب ــه جن ــدور شــمال ب تشــکیل کری
اعمــال محدودیــت در غــرب روســیه اســت(.

راهبرد عملیاتی جدید ناتو
اظهــارات اخیــر »ینــس اســتولتنبرگ« 
دبیــرکل ناتــو نمــی توانــد صرفــاً تأکیــدی بر 
سیاســت هــای توســعه طلبانــه پیشــین ایــن 
ســازمان )آنچــه در بــاال بــه آن اشــاره شــد( 
بــه بهانــه تأمیــن امنیــت در مناطــق پیرامونی 
ــن صــورت  ــه در ای ــرا ک ــود؛ چ محســوب ش
ــک  ــزوم کم ــل ل ــه ای از قبی ــخنان کهن س
بــه صلــح و ثبــات در جهــان بــدون تأکیــد بر 

ــه مــی یافــت. ــر ادام فاکتورهــای زی
بــر ایــن اســاس، بُعــد دیگــر عباراتــی ماننــد 
ــورها«، »اداره  ــایر کش ــات در س ــن ثب »تأمی
ــات  ــه اقدام ــترش دامن ــا«، »گس ــران ه بح
ــرزی«  ــد و م ــچ ح ــت هی ــدون رعای ــو ب نات
و باالخــره »ثبــات بلنــد مــدت در گــرو 
ــه  ــی« ک ــای محل ــا و نهاده ــت نیروه تقوی
ــتیم،  ــاهد آن هس ــر وی ش ــخنان اخی در س
ــت  ــش مرجعی ــای نق ــرای ایف ــالش ب ــه ت ب
نظامــی و امنیتــی در مناطقــی کــه درگیــری  
ــه دار شــده  ــه صــورت فرسایشــی ادام ــا ب ه
انــد، اشــاره دارد؛ بدیــن ترتیــب کــه ســازمان 
پیمــان آتالنتیــک شــمالی در صــدد اســت تــا 
دخالــت در امــور داخلــی کشــورها را بــه رویــه 
حقوقــی تبدیــل کــرده، از ایــن رهگــذر منافع 
ــه  ــو ب ــرای اعضــاء برجســته نات ــری را ب کثی

ــان آورد. ارمغ
ســازمان مذکــور بــر آن اســت تــا در شــرایط 
ــاب  ــی حس ــی های ــه چین ــا مقدم ــی ب کنون
ــه عرصــه  ــه گام، زمینــه ورود ب شــده و گام ب
بحــران در ســوریه را بــه بهانــه هــای واهــی 
ــایر کشــورها«،  ــات در س ــن ثب ــد »تأمی مانن
»اداره بحــران هــا« و »گســترش دامنــه 
ــد و  ــچ ح ــت هی ــدون رعای ــو ب ــات نات اقدام
ــو  ــر کل نات ــخنان دبی ــه در س ــرزی« )ک م
بیــان گردیــد( حتــی بــه قیمــت رویاروئــی بــا 

ــد. ــا کن روســیه مهی

ایــن نهــاد مــی کوشــد تــا در راســتای تعمیــم 
ــار  ــن ب ــود، ای ــی خ ــی و امنیت ــداف نظام اه
بــه نقــش مرجعیــت بزرگتــری دســت یافتــه 
تــا از ایــن طریــق ابــزار حقوقــی الزم را 
ــوازات شــورای  ــه م ــرای تصمیــم ســازی ب ب
امنیــت بــه چنــگ آورد )مشــروعیت تصمیــم 
ســازی به مــوازات شــورای امنیــت(؛ تنهــا در 
ایــن صــورت اســت کــه مــی توانــد در برابــر 
ــت  ــورای امنی ــن در ش ــیه و چی ــوی روس وت
ســازمان ملــل متحــد ایســتادگی کــرده و بــه 
صــورت مســتقیم وارد کارزار جنگ در ســوریه 
ــار  ــیه را مه ــن و روس ــور چی ــود، دو کش ش
کــرده و دامنــه نفــوذ آن هــا را از بُعــد نظامــی 

ــد. و حتــی اقتصــادی محــدود کن
ــه پشــتوانه اعضــای  ــو ب ــه نات ــی ک در صورت
ــس،  ــکا، انگلی ــد آمری ــود مانن ــذار خ تأثیرگ
ــه را  ــد زمین ــه بتوان ــا حتــی ترکی فرانســه و ی
ــم  ــوریه فراه ــتقیم در س ــه مس ــرای مداخل ب
ــتای  ــای الزم در راس ــاخت ه ــد، زیرس نمای
ــورای  ــوازات ش ــه م ــود ب ــی خ ــش آفرین نق
امنیــت را بــه دســت آورده و لــذا در گام هــای 
ــز  ــول نی ــی معم ــه حقوق ــه روی ــد آن را ب بَع

ــاخت. ــد س ــدل خواه مب
عــالوه بــر جمــالت و عبــارات بــه کار 
در  آنچــه  اســتولتنبرگ،  توســط  رفتــه 
روزهــای اخیــر شــاهد آن هســتیم نیــز 
مؤیــد دسیســه چینــی ناتــو و اعضــاء 
اســت؛  ســوریه  درخصــوص  آن  اصلــی 
برجســته تریــن نشــانه هــای آن را مــی توان 
ــت. ــا نشس ــه تماش ــر ب ــای زی ــه ه در نمون

ــازی  ــِی بسترس ــای عین ــه ه نمون
بــرای تحقق اظهــارات اســتولتنبرگ

* تأمــل در فحــوای ســخنان نماینــدگان 
آمریــکا، انگلیــس و فرانســه در یکشــنبه 
هفتــه گذشــته )۲5 دســامبر( در نشســت 

شــورای امنیــت ســازمان ملــل دربــاره 
ســوریه کــه مســکو را بــه »وحشــی گــری« 
و »همدســتی بــا ســوریه در ارتــکاب جنایــت 
جنگــی« متهــم کــرده بودند، نشــانه روشــنی 
از اقدامــات ســازمان یافتــه و هماهنــگ غرب 
ــی  ــازوی نظام ــازِی ورود ب ــه س ــرای زمین ب
خــود یعنــی ناتــو بــه بحــران ســوریه اســت؛ 
یعنــی دقیقــاً همــان معیارهایــی کــه در 

ــو مشــهود اســت. ــرکل نات ســخنان دبی
* »میخائیــل بوگدانــف« معــاون وزیــر 
ــپتامبر( در  ــنبه )۲6 س ــیه دوش ــه روس خارج
ــه  ــکا ب ســخنانی اشــاره هــای مقامــات آمری
وجــود نقشــه B دربــاره ســوریه بــدون توجــه 
بــه توافــق آتــش بــس را اصــرار آنهــا در بــه 
ــوریه  ــرای س ــی ب ــکار نظام ــری راه کارگی

ــرد. ــف ک توصی
* ســخنگوی وزارت خارجــه آمریــکا در 
روزهــای گذشــته بــه نقــل از »جــان کــری« 
ــرد؛ در  ــد ک ــن کشــور تهدی ــه ای ــر خارج وزی
صورتیکــه روســیه اقدامــات الزم بــرای توقف 
حمــالت ارتــش و نیروهــای مردمــی ســوریه 
بــه تروریســت هــا در حلــب را متوقــف نکنــد، 
تمامــی همــکاری هــای نظامــی واشــنگتن و 

مســکو را متوقــف خواهــد کــرد.
ــکا  ــاع آمری ــر دف ــر« وزی ــتون کارت * »اش
ــه  ــد علی ــی جدی ــپتامبر در اتهام ــز ۲۷ س نی
ــرای اســتفاده  روســیه مدعــی شــد تــالش ب
از تســلیحات هســته ای توســط ایــن کشــور 
ــد؛  و کــره شــمالی را بســیار بدیهــی مــی دان
ــذا  ــداده و ل ــا پنتاگــون اجــازه ایــن کار را ن ام
بــا متحدیــن خــود دربــاره روش هــای جدیــد 
تقابــل هســته ای بــه مشــورت خواهــد 

ــت. نشس
جمع بندی

ــو اهــداف و  ــان جنــگ ســرد، نات پــس از پای
ــای  ــت ه ــال سیاس ــود را در قب ــه راه خ نقش
ــِت  ــن امنی ــه تأمی ــه بهان ــه ب ــعه طلبان توس
ــه  ــا ب ــود ت ــری نم ــی پیگی ــق پیرامون مناط
مهــار کشــورهای رقیبــی ماننــد روســیه، 
ــالم  ــت اع ــا سیاس ــق ب ــران مطاب ــن و ای چی
ــرق«  ــه ش ــگاه ب ــر »ن ــی ب ــود مبن ــده خ ش
مبــادرت نمایــد. امــا اکنــون در پــی آن اســت 
تــا پــس از القــاء اطمینــان در بــه بــن بســت 
رســیدن شــورای امنیــت ســازمان ملــل در 
ــا  ــد ب ــوریه؛ بتوان ــران س ــل بح ــل و فص ح
ــاره  ــه آنچــه درب تکــرار ســناریوئی شــبیه ب
لیبــی بــه وقــوع پیوســت بــه نوعــی نقــش 
ــا در  ــی ه ــالن B آمریکائ ــم پ ــِن مه آفری
ایــن کشــور راهبــردی در خاورمیانــه بــه 
شــمار آیــد؛ از ایــن طریــق بــه لحــاظ حقوقی 
ــد  ــام من ــه نظ ــه روی ــود را ب ــالت خ مداخ
ــده در  ــاد ش ــت ایج ــن بس ــد، ب ــل کن تبدی
شــورای امنیــت بــه واســطه مقاومــت چیــن 
و روســیه را در هــم شکســته، در نهایــت 
ــوازات ایــن نهــاد بیــن  ــه م ــا عملکــردی ب ب
ــوده،  ــه نم ــود را توجی ــاوزات خ ــی تج الملل
ــایر  ــود در س ــای عمــل خ ــدام را مبن ــن اق ای

کشــورها در آینــده قــرار دهــد.
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اروپـــــــا

»فــاروق لــوغ اوغلــو« بــا تاکید بــر لــزوم تغییــر بنیادین سیاســت 
هــای ترکیــه در قبــال ســوریه خواســتار روابــط نزدیــک آنــکارا با 
ســه قــدرت ایــران، روســیه و آمریــکا بــرای حــل بحــران ســوریه 

شــد.
ــیه از  ــور روس ــس جمه ــن« رئی ــر پوتی ــدار »والدیمی ــن دی اولی
ترکیــه بعــد از یکســال تنــش در روابــط مســکو و آنــکارا روز 10 

ــت. ــه صــورت گرف ــتانبول ترکی ــهر اس ــر از ش اکتب
ــا »رجــب  ــرژی در اســتانبول وی ب ــی ان در حاشــیه کنگــره جهان
ــت و در  ــدار داش ــود دی ــه ای خ ــای ترکی ــان« همت ــب اردوغ طی
ایــن دیــدار توافقنامــه احــداث خــط لولــه گاز »ترکیــش اســتریم« 
ــه  ــرد ب ــل خواهــد ک ــا منتق ــه و اروپ ــه ترکی ــه گاز روســیه را ب ک

امضــا رســید.
ــرف در  ــن دو ط ــات بی ــی توافق ــری از برخ ــع خب ــی مناب برخ

ــد. ــر داده ان ــز خب ــوریه نی ــوص س خص
ــق  ــاون حــزب جمهــوری خل ــو« مع ــوغ اوغل ــاروق ل »عثمــان ف
ترکیــه در خصــوص اظهــارات »بنعلــی ایلدریــم« نخســت وزیــر 
ــرای  ــه تــالش ب ــرا اعــالم داشــته وظیفــه ترکی ــه کــه اخی ترکی
ــرای حــل بحــران در  ــکا ب ــران و آمری متحــد کــردن روســیه، ای
ــم«  ــی ایلدری ــت: »بنعل ــر گف ــگار مه ــه خبرن ــت ب ــوریه اس س
نخســت وزیــر ترکیــه در آخریــن اظهــارات خــود بــه درســتی بــر 

ــکا در تحــوالت و بحــران  ــران، روســیه و آمری اهمیــت نقــش ای
ســوریه صحــه گذاشــت.

ســفیر ســابق ترکیــه در آمریــکا در ادامــه تصریــح کــرد: داشــتن 
ــدرت مســئله ای  ــن ســه ق ــا تمامــی ای ــوی ب ــط خــوب و ق رواب
اســت کــه ترکیــه بایــد ســعی کنــد بــا همپوشــانی دادن بیــن آنها 

بــه بحــران در ســوریه پایــان دهــد.
وی در ادامــه بــا تاکیــد بر لــزوم تغییــر در سیاســت خارجــی آنکارا 
ــن  ــد ای ــد و بای ــی توان ــه م ــرد: ترکی ــد ک ــوریه تاکی ــال س در قب
نقــش را بــازی کنــد. امــا ایــن اتفــاق رخ نخواهــد داد تــا زمانــی 
کــه سیاســت هــای ترکیــه در قبــال ســوریه بطــور بنیادیــن تغییر 

کنــد.

وی در ادامــه یــادآور شــد: ترکیــه از یــک ســو بایــد مواضــع ثابــت 
اولیــه خــود در قبــال بشــار اســد را کنــار بگــذارد و از ســوی دیگــر 
ــوری »پ ی د« و »ی پ گ« را در  ــرد س ــروه ک ــل و گ دو عام
زمینــه موضوعــات امنیتــی وســیع تــر خــود در خصــوص تمامیت 

ارضــی، اســتقالل، صلــح و ثبــات ســوریه قــرار دهــد.
لــوغ اوغلــو همچنیــن دربــاره ادعــای نخســت وزیــر ترکیــه کــه 
در جریــان دیــدار رئیــس جمهــور روســیه از اســتانبول گفتــه بــود 
ــم  ــه ه ــوریه ب ــاره س ــه درب ــیه و ترکی ــای روس ــدگاه هه ــه دی ک
نزدیــک شــده انــد گفــت: یکــی از بارقــه هــای امیــد بعــد از دیدار 
پوتیــن و اردوغــان در روز 10 اکتبــر در اســتانبول دیــده شــد و آن 

رســاندن کمــک هــای بشردوســتانه بــه شــهر حلــب اســت.
وی افــزود: بــه نظــر مــی رســد کــه ترکیــه و روســیه در خصوص 
ایــن موضــوع اولویــت دار بــه توافقاتــی رســیده انــد. در روزهــای 
آینــده هــم ممکــن اســت خبرهایــی از توافقــات بیشــتر بیــن دو 

طــرف بشــنویم کــه بایــد منتظــر بمانیــم و ببینیــم.
ــن  ــتن در ای ــرای برداش ــک گام ب ــرد: ی ــح ک ــه تصری وی در ادم
ــه و  ــران، ترکی ــه ای ــدار و نشســت مشــترک ســه جانی مســیر دی
روســیه دربــاره ســوریه اســت. کاری بایــد کــرد زیــرا وضعیــت در 
ســوریه رو بــه بهبــود نیســت و در حــال وخیــم تــر شــدن اســت. 
تمامــی طــرف هــای حاضــر در منطقــه و خــارج از منطقــه  بایــد 
ــا در  ــی ه ــه ویران ــان دادن ب ــرای پای ــئولیت ب ــاس مس ــا احس ب

ــد. ســوریه تــالش کنن

گفتگو با معاون حزب جمهوری خلق ترکیه:

توافقاتی میان روسیه و ترکیه در قبال سوریه صورت گرفته است
پیمان یزدانی

یــک روزنامــه غربــی در مطلبــی بــا اشــاره بــه روابــط گســترده 
ــان  ــوزش خلب ــعودی، از آم ــتان س ــا عربس ــس ب ــی انگلی نظام
هــای ســعودی توســط لنــدن بــرای حملــه بــه یمــن خبــر داد.
ــه  ــم آنک ــه رغ ــد: ب ــی نویس ــود م ــزارش خ ــت در گ ایندیپندن
عربســتان بــا اتهــام جنایــات جنگــی در یمــن مواجــه اســت اما 
خلبانــان ایــن کشــور از ســوی انگلیــس بــرای حملــه بــه یمــن 

آمــوزش مــی بیننــد.
ــدار  ــن خری ــتان بزرگتری ــود، عربس ــای موج ــاس آماره ــر اس ب
تســلیحات نظامــی انگلیــس اســت و ایــن در حالــی اســت کــه 
گــروه هــای حقــوق بشــری فشــار زیــادی را بــر دولــت »تــرزا 
مــی« نخســت وزیــر انگلیــس، وارد مــی کننــد تــا لنــدن روابط 

نظامــی خــود بــا ریــاض را کاهــش دهــد.
ــس  ــوی انگلی ــعودی از س ــای س ــان ه ــوزش خب ــوع آم موض

توســط حــزب لیبــرال دموکــرات افشــا شــده اســت. 
حــزب لیبــرال دموکــرات انگلیــس کــه انجــام چنیــن 
آموزشــی را فــاش کــرده  اســت، ایــن اقــدام لنــدن را 

ــد. شــرم آور خوان
ــزب  ــل ح ــور بین المل ــخنگوی ام ــک« س ــام بری »ت
لیبــرال دموکــرات انگلیــس، از وزارت دفــاع ایــن 
ــای ســعودی  ــوزش خلبان ه ــه آم کشــور خواســت ب
پایــان دهــد و کنتــرل ســختگیرانه تری بــر صــادرات 

ــد. ــی اعمــال کن ــه ایــن کشــور عرب ســالح ب
ــا  ــت بریتانی ــه دول ــت ک ــرم آور اس ــت: ش ــک گف بری
نــه تنهــا خلبانــان ســعودی را مســلح می کنــد، بلکــه 
آن هــا را نیــز آمــوزش  می دهــد. اکنــون شــواهد 

ــن  ــان در یم ــر نظامی ــدف غی ــاران بی ه ــاره بمب ــادی درب زی
وجــود دارد. دولــت بریتانیــا بایــد بــه شــراکت در ایــن جنایــت 
پایــان دهــد. ایــن اطالعــات، وزیــر خارجــه را موظــف می کنــد 
تــا شــخصا فــروش هــر نــوع ســالح بــه عربســتان ســعودی را 

ــد. متوقــف کن
»مایــکل فالــون« وزیــر دفــاع انگلیــس در دفــاع از ایــن اقــدام 
ــه نیــروی هوایــی عربســتان ســعودی کمــک  دولــت گفــت ب
ــا  ــا ب ــود ببخشــند ت ــری خــود را بهب ــد هدف گی ــا فرآین کــرد ت

ــد. ــدا کنن ــی مطابقــت بیشــتری پی ــن بین الملل قوانی
در هفتــه گذشــته و پــس از آنکــه عربســتان، مســئولیت کشــتار 
ــم در  ــم خت ــک مراس ــی را در ی ــی یمن ــش از 140 غیرنظام بی
ــرد در  ــالم ک ــس اع ــت انگلی ــت، دول ــده گرف ــر عه ــاء ب صنع
ــر  ــد نظ ــور تجدی ــن کش ــه ای ــلیحات ب ــروش تس ــرایط ف ش

ــرد. ــد ک خواه
ایــن وضعیــت در حالــی اســت کــه در مــاه هــای گذشــته گــروه 
هــای حقــوق بشــری در انگلیــس بارهــا از دولــت ایــن کشــور 
ــن  ــتان در یم ــات عربس ــطه جنای ــه واس ــا ب ــد ت ــته بودن خواس

فــروش ســالح بــه ریــاض را متوقــف کنــد.
ــا تجــارت  ــارزه ب در همیــن رابطــه چنــدی پیــش موسســه مب
اســلحه بــا انتشــار نامــه ای 1۹ صفحــه ای بــه دولــت انگلیــس 
ــه عربســتان،  ــروش تســلیحات ب ــل ف ــه دلی هشــدار داد کــه ب

علیــه آن اقــدام حقوقــی انجــام مــی دهــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش، وکالی موسســه مبــارزه بــا تجــارت 
اســلحه، فراینــدی حقوقــی را علیــه وزارت تجــارت، نــوآوری و 
مهارتهــای انگلیــس بــه دلیــل تاییــد مجــوز صــادرات ســالح 
ــه  ــن وزارتخان ــد ای ــا معتقدن ــد. آنه ــاز کرده ان ــه عربســتان آغ ب
بــرای جلوگیــری از نقــض حقــوق بیــن الملــل بشــر 

دوســتانه مرتکــب قصــور شــده اســت.
ــا  ــل ۲015 ت ــی آوری ــه زمان ــا در فاصل ــس تنه انگلی
مــارس ۲016 یعنــی در اولیــن ســال از جنــگ 
بــه  پونــد ســالح  میلیــارد  یمــن، حــدود 3.3 
ــود  ــا وج ــا ب ــت. ام ــه اس ــعودی فروخت ــتان س عربس
انتشــار گزارش هــای متعــدد در مــورد کشــته شــدن 
غیرنظامیــان یمنــی در حملــه جنگنده هــای ائتــالف 
نظامــی عربســتان، دولــت انگلیــس تاکنــون در برابــر 
نماینــدگان  بین المللــی و  درخواســت نهادهــای 
مجلــس خــود بــرای توقــف فــروش ســالح بــه ایــن 

ــت. ــرده اس ــت ک ــور مقاوم کش

ایندیپندنت فاش کرد:

همدستی انگلیس در جنایات عربستان/ آموزش خلبان برای حمله به یمن
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انتقــادات اخیــر مقامــات ترکیــه از توافــق 
ــا  ــی آن ب ــو و همزمان ــایکس پیک ــوزان و س ل
مداخلــه جویــی هــای ایــن کشــور در شــمال 
ــی  ــات واقع ــاره نی ــی را درب ــراق تردیدهای ع
ــه  ــکا ب ــرب و آمری ــبز غ ــراغ س ــکارا و چ آن

وجــود آورده اســت.
»توافقنامــه لــوزان« نــام پیمــان صلحــی بــود 
کــه در لــوزان ســوئیس در ســال 1۹۲3 میــان 
ترکیــه از یــک ســو و متفقیــن از ســوی دیگــر 
بــه امضــا رســید و باعــث به رســمیت شــناخته 
شــدن کشــور تازه بنیــاد ترکیــه از ســوی 

ــان شــد. کشــورهای جه
ــی  ــگ جهان ــروزی در جن ــس از پی ــن پ متفقی
ــی  ــی ط ــوری عثمان ــه امپرات ــرای تنبی اول ب
ــروی  ــور« قلم ــق »س ــام تواف ــه ن ــی ب پیمان
ــه  ــی ک ــه آناتول ــه منطق ــوری را ب ــن امپرات ای
اهالــی آن منحصــرا ترک تبــار بودنــد، محــدود 
کردنــد؛ در آن هنــگام، بریتانیــا و فرانســه 
ــهر  ــفور« و ش ــل« و »بس ــای »داردان تنگه ه

ــتند. ــود داش ــرف خ ــتانبول را در تص اس
ــی  ــاحل غرب ــان س ــن پیم ــاس همی ــر اس ب
ــرر  ــا داده شــد و مق ــه یونانی ه ــز ب ــی نی آناتول
شــد یــک ارمنســتان بــزرگ مســتقل و یــک 
منطقــه خودمختــار کردنشــین در بخش هــای 
شــرقی آناتولــی ایجــاد شــود؛ و ایــن بــه 
ــی  ــوری عثمان ــان امپرات ــه و پای ــای تجری معن

ــود. ب
ایــن پیمــان اعتــراض و شــورش ملــی گرایان 
تــرک را در پــی داشــت. آنهــا بــا کمــک 
بلشــویک های روســیه کشــور جدیدالتاســیس 
ــرده و قلمــروی  ــزرگ را از بیــن ب ارمنســتان ب
ارامنــه را محــدود بــه ســرزمین کوچــک 
ارمنســتان امــروزی در ناحیــه قفقــاز کردنــد و 

ــد. ــان رفتن ــگ یون ــه جن ــپس ب س
ــا  ــالدی ترک ه ــال 1۹۲1 می ــاه اوت س در م
ــان را از  پــس از یــک نبــرد ســه هفتــه ای یون
رودخانــه »ســاکاریا« عقــب رانــده و تــا یــک 
ــل  ــور کام ــه ط ــدند ب ــق ش ــد موف ــال بع س
نیروهــای یونانــی را تــا دریــای اژه عقــب 

ــد. برانن
ــه  ــروزی هــای نیروهــای ملی گــرای ترکی  پی
ــورهای  ــات کش ــد مقام ــث ش ــرانجام باع س
متفــق چــون یونــان، فرانســه، بریتانیــا، ایتالیا، 
ژاپــن، رومانــی و پادشــاهی صــرب  و کــروات  و 
اســلوونی چــاره ای نداشــته باشــند جــز اینکــه 
ــهر  ــالدی در ش ــال 1۹۲3 می ــن س در ۲4 ژوئ
ــه و  ــا ترکی ــح ب ــرای صل ــوئیس ب ــوزان س ل
ــز  ــت می ــور« پش ــق »س ــردن تواف ــی ک ملغ

مذاکــره بنشــینند.
براســاس پیمــان جدیــد کــه بــه توافــق لــوزان 
ــل  ــای داردان ــا تنگه ه ــد ترک ه ــروف ش مع
ــی  ــش اروپای ــتانبول، بخ ــهر اس ــفور، ش و بس

ــای اژه را  ــرقی دری ــاحل ش ــز س ــه و نی ترکی
بازپــس گرفتنــد و ترکیــه مــدرن را پایــه 

ــد. ــذاری کردن گ
ســایکس-پیکو  موافقت نامــه  همچنیــن 
توافقــی ســری میــان بریتانیــای کبیــر و 
فرانســه بــود کــه در مــاه مــه 1۹16 در خــالل 
ــیه  ــت روس ــا رضای ــی اول و ب ــگ جهان جن
بــرای تقســیم امپراتــوری عثمانــی منعقد شــد. 
ــه تقســیم ســوریه، عــراق،  ــن توافق نامــه ب ای
ــا  ــه و بریتانی ــان فرانس ــطین می ــان و فلس لبن
ــل از آن تحــت  ــن مناطــق قب منجــر شــد. ای

ــد. ــی بودن ــای عثمان ــرل ترک ه کنت
پــس از گذشــت صــد ســال از معاهــده 
ســایکس پیکــو در هفتــه هــا و روزهــای اخیــر 
ــد  ــات ارش ــوی مقام ــی از س ــاهد اظهارات ش
ــوزان و ســایکس  ترکیــه در انتقــاد از توافــق ل

ــم. ــوده ای ــو ب پیک
ــور  ــس جمه ــان« رئی ــب اردوغ ــب طی »رج
ــه 1۹۲3  ــق نام ــش تواف ــدی پی ــیه چن روس
لــوزان را مــورد انتقــاد قــرار داد کــه بــه 
ــور وی  ــان منظ ــیاری از کارشناس ــاد بس اعتق
ــق  ــن تواف ــده در ای ــه ش ــات گرفت از تصمیم
ــراق  ــای از ع ــش ه ــه و بخ ــاره خاورمیان درب

ــت. ــروز اس ام
»نعمــان  قبــل  روز  چنــد  همچنیــن 
ــه  ــر ترکی ــت وزی ــاون نخس ــوش« مع کورتول
در همایشــی در اســتانبول بــا انتقــاد از معاهــده 
ســایکس پیکو گفــت در ســال 1۹16 برندگان 
جنــگ جهانــی اول دور هــم نشســتند و بــدون 
توجــه بــه مســایل تاریخــی و فرهنگــی مــردم 
خاورمیانــه مرزهــای مصنوعــی را ترســیم 
ــکالت  ــیاری از مش ــل بس ــه عام ــد ک کردن

ــت. ــه اس ــروز خاورمیان ام
ــه و انتقــادات آنهــا از  اظهــارات مقامــات ترکی
ــه  ــو در هفت ــایکس پیک ــوزان و س ــات ل توافق
ــه  ــور ب ــن کش ــی ای ــر و ورود نظام ــای اخی ه
شــمال ســوریه و عــراق و اصــرار ایــن کشــور 
بــه مشــارکت در عملیــات آزادســازی موصــل 
ــاز  ــده آغ ــای آین ــت در روزه ــرار اس ــه ق ک
ــا و هشــدارهای  ــت ه ــود مخالف ــا وج شــود ب

دولــت مرکــزی عــراق، تردیدهایــی را دربــاره 
ــکارا  ــات آن ــرده مقام ــات واقعــی و پشــت پ نی
بــه وجــود آورده اســت. نیاتــی کــه مــی توانــد 
ــات  ــا و توافق ــی ه ــق هماهنگ ــا از طری صرف
ــا شــرکای  ســری پشــت پــرده ایــن کشــور ب
غربــی خــود بــه ویــژه آمریــکا محقــق شــوند.

»صــادق ملکــی« کارشــناس ارشــد خاورمیانه 
دربــاره اظهــارات اردوغــان دربــاره توافــق 
ــراق و  ــاره ع ــارات وی درب ــوزان و اظه ــه ل نام
ــه مشــارکت ترکیــه در عملیــات  اصــرار وی ب
آزادســازی موصــل بــا وجــود مخالفــت بغــداد 
ــر  ــالوه ب ــان ع ــا اردوغ ــت: گوی ــد اس معتق
آنــکارا بــر بغــداد نیــز حکمرانــی مــی نمایــد. 
ــری  ــان در بکارگی ــی شــک جســارت اردوغ ب
ــت  ــوق و حاکمی ــی آن حق ــه ط ــی ک ادبیات
ــود،  ــی ش ــه م ــده گرفت ــا در آن نادی کشــور ه
نمــی توانــد حاصــل بهــره گیــری از قــدرت و 
قابلیــت هــای درونــی جامعــه متفــرق و چنــد 

ــد. ــه باش ــی ترکی قطب
ــط  ــوری رواب ــران ص ــت بح ــد اس وی معتق
آنــکارا- واشــنگتن را نبایــد بــاور کــرد. در 
ــکا،  ــای اول آمری ــتون و پ ــر س ــه اگ خاورمیان
ــکا،  ــای دوم آمری ــتون و پ ــرائیل اســت، س اس

ــت. ــه اس ترکی
ــد  ــه جدی ــروژه خاورمیان ــت پ ــد اس وی معتق
ــف  ــاز تعری ــی و ب ــه بازبین ــت بلک ــرده اس نم
ــروژه  ــده اســت و اردوغــان در خدمــت پ گردی

ــت. ــد اس ــه جدی خاورمیان
ــتاد  ــار« اس ــادر انتص ــور »ن ــن پروفس همچنی
ــی  ــای جنوب ــگاه آالبام ــی دانش ــوم سیاس عل
آمریــکا دربــاره علــت اظهــارات اخیــر مقامــات 
ترکیــه و انتقــاد آنهــا از توافقــات لــوزان و 
ــه خبرگــزاری مهــر گفــت:  ســایکس پیکــو ب
مدتــی اســت کــه بــه نظــر مــی رســد ترکیــه 
و یــا حداقــل برخــی از مســئوالن ایــن کشــور 
ــه  ــن مســئله ک ــد در خصــوص ای ــی توانن نم
آیــا امپراطــوری عثمانــی را احیــاء کننــد و یــا 
اینکــه ترکیــه را یــک کشــور مــدرن در حــال 
صلــح بــا همســایگانش حفــظ کننــد، تصمیم 

ــد. ــری کنن گی

وی در ادامــه گفــت: همچنیــن در حــال 
ــر اینکــه  حاضــر توهمــی وجــود دارد مبنــی ب
نئــو عثمانــی گــری هنــوز در قــرن بیســت و 
یکــم پایــدار اســت. مــن بــر ایــن بــاورم کــه 
ــکا از  ــه آمری ــو از جمل ــه در نات ــرکای ترکی ش
ــد از  ــی خواهن ــتند و م ــئله آگاه هس ــن مس ای
ــداف  ــبرد اه ــود در پیش ــی خ ــن کارت ترک ای
و برنامــه هــای کالن تــر خــود در قالــب 

ــد.   ــتفاده کنن ــزرگ اس ــه ب خاورمیان
انتصــار دربــاره موافقــت احتمالــی پشــت پرده 
آمریکایــی هــا دربــاره احتمــال تــالش ترکیــه 
بــرای الحــاق بخــش هایــی از خــاک عــراق از 
جملــه منطقــه نفــت خیــز موصــل بــه خــاک 
ــاره  ــد درب ــا بای ــه م ــزی ک ــت: چی ــود، گف خ
سیاســت خارجــی آمریــکا در خاورمیانــه بدانیم 
ایــن اســت کــه سیاســت ســیال اســت یعنــی 
هــر ســناریویی محتمــل اســت. بــا ایــن حــال 
ــی  ــت کنون ــه دول ــم ک ــی کن ــر نم ــن فک م
آمریــکا از الحــاق موصــل توســط ترکیــه 

ــد. ــت کن حمای
وی در ادامــه گفــت: دولــت اوباما ممکن اســت 
ــاک  ــه در خ ــی ترکی ــاوزات دوره ای نظام تج
ــی از  ــور علن ــا بط ــد، ام ــل کن ــراق را تحم ع
الحــاق خــاک کشــور همســایه ترکیــه بــه این 
کشــور کــه از متحــدان آمریــکا اســت حمایت 

نخواهــد کــرد.
انتصــار دربــاره اختالفــات ترکیــه و متحدانش 
ــه و  ــای ترکی ــئله کرده ــر مس ــر س ــو ب در نات
ــک  ــکیل ی ــکا از تش ــت آمری ــال حمای احتم
ــت:  ــه، گف ــردی در منطق ــتقل ک ــت مس دول
ــه  ــه ب ــی ک ــو وقت ــش در نات ــه و متحدان ترکی
مســئله کردهــای ترکیــه مــی رســند بــا هــم 
ــط  ــرب رواب ــه غ ــد. البت ــر دارن ــالف نظ اخت
ــتان  ــم کردس ــا اقلی ــه ب ــک ترکی ــیار نزدی بس
عــراق را پذیرفتــه و از افتــادن ایــن اقلیم تحت 
ــن  ــا ای ــرده اســت. ب ــت ک ــه حمای ــر ترکی چت
حــال نــه آمریــکا و نه هیــچ یک از کشــورهای 
عمــده غربــی در حــال حاضــر از ایجــاد یــک 
دولــت مســتقل کــردی حمایــت نمــی کننــد.

ــاره  ــیه درب ــی روس ــع احتمال ــاره موض وی درب
تشــکیل چنیــن دولــت مســتقل کــردی و یــا 
تــالش احتمالــی ترکیــه بــرای الحــاق بخــش 
هایــی از خــاک عــراق بــه خــاک خــود گفــت: 
ایــن مســئله دربــاره روســیه هــم صادق اســت 
زیــرا مســکو از بــروز بــی ثباتــی هــای بیشــتر 

در کشــورهای همســایه خــود نگــران اســت.
نتصــار دربــاره احتمــال حمایــت دولــت هــای 
ــی از  ــش های ــاق بخ ــکا از الح ــدی آمری بع
خــاک عــراق بــه ترکیــه گفــت: ایــن مســئله 
ــاد نیســت،  ممکــن اســت امــا احتمــال آن زی
ــوری  ــس جمه ــکا رئی ــه در آمری ــر اینک مگ
غیرقابــل پیــش بینــی و دم دمــی مــزاج روی 
کار آیــد و کنگــره هــم بیشــتر از آنچــه اکنــون 
ــی  ــای افراط ــت گراه ــیطره راس ــت در س اس

ــرد. ــرار گی ق

اهداف آنکارا از زیر سوال بردن توافق لوزان و سایکس پیکو
پیمان یزدانی

اروپـــــــا
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کارمنــد ســابق ام آی 5 بــا ارائــه اســتدالل هایــی مخاطــرات 
مؤسســات آمریکایــی در هــک کــردن انتخابــات آتــی ریاســت 

جمهــوری آمریــکا را بیــش از روس هــا مــی دانــد.
ــط  ــو س ــرات ت ــزب دموک ــای ح ــدن ایمیله ــک ش ــث ه بح
روســیه موضوعــی اســت کــه جنجالهــای زیــادی را در 
رقابتهــای انتخاباتــی ریاســت جمهــوری آمریــکا باعــث شــده 

است.
اگرچــه روســیه ایــن موضــوع را رد مــی کنــد ولــی دموکراتهــا 
ــن  ــث ای ــه مباح ــیه را ب ــای روس ــام پ ــن اته ــرح ای ــا ط ب
انتخابــات بــاز کــرده انــد تــا در کنــار تعریفهــای ترامپ)نامــزد 
حــزب جمهــوری خــواه( از والدیمیــر پوتیــن رییــس جمهوری 

روســیه بتواننــد علیــه ترامــپ تبلیغاتــی را دامــن بزننــد.
 Military( 5 آنــی ماچــون« کارمنــد ســابق ام آی«
بــا  مصاحبــه  در   )5  Intelligence, Section
خبرگــزاری راشــا تــودی، عمــده مخاطــرات مربــوط بــه هــک 
شــدن انتخابــات آتــی ریاســت جمهــوری آمریــکا را بیــش از 
آنکــه مطابــق بــا جنجــال سیاســت مــداران آمریکائــی متوجــه 

ــت. ــی دانس ــات آمریکای ــا مؤسس ــط ب ــد مرتب ــیه بدان روس
ــا  ــی ه ــد: آمریکای ــی گوی ــو م ــن گفتگ ــی از ای وی در بخش
بایــد بداننــد دالیــل بیشــتری وجــود دارد تــا از دخالــت هــای 
ــدن  ــک ش ــر ه ــر خط ــان در براب ــی خودش ــات داخل مؤسس
بیــش از روس هــا در هــراس باشــند؛ چــرا کــه هیــچ مدرکــی 

ــد. ــات ایــن مســئله در دســت ندارن ــرای اثب ــز ب نی
آنچــه در ذیــل آمــده اســت، مصاحبه وی بــا خبرگزاری روســی 

ــا تودی است. راش

ــه  ــد ک ــی کن ــر م ــن« فک ــر پوتی || »والدیمی
ــیه  ــه روس ــبت ب ــکا نس ــای آمری ــگری ه پرخاش
ــان  ــوری، پای ــت جمه ــات ریاس ــس از انتخاب پ
خواهــد یافــت. شــما تــا چــه حــد بــا این مســئله 

ــد؟ ــا مخالفی ــق ی مواف
ــتر  ــور بیش ــئله مذک ــه مس ــم ک ــی کن ــر م ــتر فک ــن بیش م
بــه ایــن بســتگی دارد کــه چــه کســی بــه عنــوان رئیــس 
جمهــور آینــده انتخــاب خواهــد شــد. مــن فکــر مــی کنــم 
ــتر  ــد، بیش ــی آی ــرون م ــکا بی ــه از آمری ــی ک ــد های تهدی
مربــوط بــه درز تعــداد زیــادی از ایمیــل هایــی اســت 
ــرا  ــت، زی ــرده اس ــران ک ــون« را نگ ــالری کلینت ــه »هی ک
ــه  ــورد عالق ــه م ــت ک ــی اس ــت و کس ــرات اس وی دموک

ــی رود. ــمار م ــه ش ــی ب ــات آمریکای مؤسس
بنابرایــن، ایــن تالفــی کــردن مؤسســات آمریکایــی اســت و 
مــی گوینــد کــه اگــر ایــن مســئله ادامــه پیــدا کنــد، مــا کاری 
ــا  ــال آنه ــر ح ــه ه ــم داد. ب ــام خواهی ــی آن انج ــه تالف ب
دارنــد بــا ایــن فــرض برنامــه ریــزی مــی کننــد کــه بگوینــد 

روســیه همــه اعضــاء را هــک کــرده اســت.
ــا داشــتن  ــرو هســتیم کــه وی ب ــان روب ــا ایــن جری اکنــون ب
تعــدادی ایمیــل خیلــی محرمانــه و هــزاران ایمیــل محرمانــه 
در ســرور شــخصی اش، قانــون را شکســته اســت و بــه همین 
خاطــر کمــاکان تحــت پیگــرد قانونــی قــرار دارد. ایــن مســئله 
ــا از طریــق ســرور  بســیار محتمــل اســت کــه عمــده نفوذه
وی انجــام شــده باشــد؛ زیــرا کــه ســرور او آســیب پذیــر بــوده 
ــه  ــدم ک و محافظــت نمــی شــده اســت. حاضــرم شــرط ببن
ارتباطــات خصوصــِی سیاســتمداران روســی، بهتــر محافظــت 

مــی شــود.

ــکا،  ــه آمری ــود ک ــی ش ــث م ــزی باع ــه چی || چ
روســیه را مقصــر ایــن هک شــدن هــا بدانــد؟ آیا 
اصــاً مدرکــی وجــود دارد کــه بتوانــد اثبــات کنــد 

روســیه در ایــن کار دخالــت داشــته اســت؟

ــر  ــتم اگ ــن هس ــده ام. مطمئ ــی ندی ــه مدرک ــن هیچگون م
ــه ای  ــر در گوش ــی اگ ــتند، حت ــی داش ــا مدرک ــی ه آمریکای
ــه نظــر  ــد. ب ــه مــی کردن ــدا و ارائ ــود، آن را پی ــز مخفــی ب نی
مــی رســد ایــن موضــوع جعلــی باشــد و بیشــتر یــک مســئله 
سیاســی بــه شــمار مــی آیــد. همچنیــن جالــب اســت کــه آن 
هــا دارنــد ویکــی لیکــس را نیــز بــه ایــن ســمت مــی کشــند، 
چــرا کــه تعــداد زیــادی از افشــاگری ها توســط ویکــی لیکس 
انجــام شــده و ویکــی لیکــس یــک مجــرای قــوی بــرای بــه 
اشــتراک گذاشــتن اطالعــات مهــم توســط افــرادی اســت که 
دارای اطالعاتــی هســتند. همچنیــن، عالقــه عمومــی نســبت 

ــه آن وجــود دارد. ب
اکنــون مقامــات آمریکایــی ایــن اجــازه را بــه خــود مــی دهنــد 
ــا  مقامــات روســی، در  کــه بگوینــد ویکــی لیکــس بیشــتر ب
ارتبــاط اســت و بــه نظــر مــی رســد طــرح ناجوانمردانــه ای در 
ورای ایــن موضــوع وجــود داشــته باشــد که بیشــتر مربــوط به 
جنــگ ســرد بــوده و باعــث مــی شــود کــه دوبــاره ایــن اتهــام 
علیــه »جولیــان آســانژ« اســتفاده شــود تــا  تــالش کننــد وی 
را بــه جــرم جاسوســی تحــت پیگــرد قانونــی قــرار دهنــد. باید 
توجــه داشــت کــه الیــه هــای بســیاری در ایــن جــر و بحــث 

هــا وجــود دارد.

|| ســخنگوی ویکــی لیکــس اکنــون مــی گوید که 
حتــی اگــر حملــه ســایبرِی برنامــه ریــزی شــده 
ــه روســیه وجــود داشــته باشــد، در واقــع  ای علی
کار اِن اِس اِی )آژانــس امنیــت ملــی آمریــکا( 
ــن  ــما در ای ــر ش ــیا. نظ ــازمان س ــه س ــت، ن اس

ــت؟ ــوص چیس خص
ــم کــه ایــن قضــاوت احتمــااًل درســت  مــن فکــر مــی کن
ــا  ــی دارد. ام ــت باالی ــه اِن اِس اِی، ظرفی ــرا ک ــد، چ باش
دالر،  میلیــون  صدهــا  کــه  کنیــم  فرامــوش  نبایــد 
بــه ســازمان ســیا تزریــق شــده تــا تجهیــزات الکترونیکــی 

خــود را تقویــت کنــد. بنابرایــن  ایــن امــکان وجــود دارد؛ اما 
ــه ای هــم بخواهــد  ــم کــه اگــر چنیــن حمل فکــر مــی کن
ــه  ــدم اســت. البت ــیا در خــط مق ــازمان س ــد، س ــاق بیفت اتف
ــت  ــیاری از ظرفی ــع بس ــه در واق ــرد ک ــوش ک ــد فرام نبای
ــی  ــت مل ــس امنی ــوز توســط آژان ــا، هن ــا و جاسوســی ه ه

ــکا انجــام مــی شــود. آمری
ــا  ــه آن ه ــد ک ــکا مــی گوی ــت آمری ــه دول ــب اســت ک جال
ــد  ــک خواهن ــی را ه ــران خارج ــی رهب ــات خصوص ارتباط
کــرد و ســپس آن را فــاش مــی کننــد تــا باعــث شرمســاری 
ــا  ــه آن ه ــت ک ــزی اس ــان چی ــن هم ــون ای ــود. اکن بش
ــوم  ــن کار محک ــر ای ــه خاط ــس را ب ــی لیک ــان ویک خودش
ــخص  ــر ش ــود را از ه ــات خ ــا اطالع ــد؛ آن ه ــی کنن م
ــپس  ــاگران و... و س ــا، افش ــد، هکره ــی گیرن ــی م ناشناس
ــتفاده  ــی اس ــتمداران آمریکای ــت سیاس ــات زش ــرای اقدام ب
ــات  ــه در انتخاب ــت ک ــزی اس ــان چی ــن هم ــد. ای ــی کنن م

ــکا در حــال رخ داد اســت. آمری
ــی  ــاد آور م ــز ی ــر را نی ــه دیگ ــک نکت ــن، ی ــن همچنی م
ــبت  ــادی نس ــای زی ــرزنش ه ــئله، س ــن مس ــوم. در ای ش
ــرای  ــا را ب ــه روس ه ــر اینک ــه خاط ــده ب ــیه ش ــه روس ب
ــان  ــر نش ــکا مقص ــات آمری ــر انتخاب ــی ب ــذاری منف تأثیرگ
دهنــد. اکنــون یکــی از چیزهایــی کــه آمریکایــی هــا خیلــی 
بایــد نســبت بــه آن آگاه باشــند، ایــن اســت کــه کامپیوترها 
خودشــان رأی مــی دهنــد، وقتــی آنهــا مــی رونــد بایــد آراء 
ــه، عــدم موفقیــت ایــن  را مشــخص کــرد؛ چــرا کــه تجرب
ــود از  ــی ش ــا را م ــا را نشــان داده اســت. آن ه سیســتم ه
راه دور هــک کــرد. بــه ایــن صــورت کــه وقتــی شــما بــه 
یــک حــزب رأی مــی دهیــد، آن رأی بــه ســرعت بــه نفــع 
ــن، فکــر مــی کنــم  ــر مــی کنــد. بنابرای حــزب دیگــر تغیی
ــرس بیشــتری از هــک شــدن  ــد ت ــا بای ــی ه ــه آمریکای ک
ــته  ــری داش ــس دیگ ــا هرک ــی ی ــات داخل ــط مؤسس توس

باشــند تــا روس هــا!

کارمند سابق ام آی ۵ افشا کرد:

احتمال هک انتخابات آمریکا توسط سیا 
و آژانس امنیت ملی است نه روسیه

اروپـــــــا
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ــا ضمــن  عضــو کمیســیون سیاســت خارجــی پارلمــان اروپ
ــل  ــرای ح ــا ب ــه اروپ ــران و اتحادی ــکاری ای ــر هم ــد ب تاکی
ــاع  ــی دف ــد اروپای ــش واح ــکیل ارت ــوریه از تش ــران س بح

ــرد. ک
ــوی  ــدا از س ــی ابت ــش اروپای ــک ارت ــکیل ی ــنهاد تش پیش
ــس از آن  ــد و پ ــرح ش ــه مط ــان و فرانس ــاع آلم وزرای دف
مــورد حمایــت کشــورهای ایتالیــا و اســپانیا نیــز قــرار 

گرفــت.
ــت  ــا مخالف ــال 1۹54 ب ــار در س ــک ب ــا ی ــالش ام ــن ت ای
ــن 4  ــاع ای ــورد. وزرای دف ــت خ ــا شکس ــه و بریتانی فرانس
ــکا  ــه »فدری ــترکی ب ــه مش ــال نام ــا ارس ــی ب ــور اروپای کش
ــا از  ــه اروپ ــی اتحادی ــت خارج ــئول سیاس ــی« مس موگرین
ــوی دفاعــی و  ــک سیاســت ق ــا از ی ــزوم برخــورداری اروپ ل
ــد. آنهــا خاطــر نشــان  واقــع بینانــه ســخن بــه میــان آوردن
کردنــد کــه ارتــش اروپایــی مــی توانــد در مناطــق بحرانــی 
جهــان ماننــد ســومالی و مالــی حتــی نقشــی فراتــر از ناتــو 

ــد. ــا کن ایف
ایــن در حالــی اســت کــه کارشناســان امــور اروپــا بــر ایــن 
باورنــد کــه تاکیــد بــر تحقــق ایــن پیشــنهاد در حالی بیشــتر 
ــه خــروج  ــد ک ــی معتقدن ــه کشــورهای اروپای ــی شــود ک م
انگلیــس از اتحادیــه اروپــا نمــی توانــد ضربــه ای بــه پیکــره 
اروپــای واحــد وارد کنــد. وزرای 4 کشــور اروپایــی بــا اشــاره 
بــه بحــران هــای جــاری در اروپــا ماننــد بحــران پناهجویان 
ــظ  ــه حف ــد ک ــان کردن ــر نش ــادی خاط ــکالت اقتص و مش
ــتری  ــت بیش ــد از اهمی ــی توان ــان م ــن می ــت در ای امنی

برخــوردار باشــد.
ــده  ــس« نماین ــه لیت ــا »آرن ــی ب ــتا گفتگوی ــن راس در همی
پارلمــان اروپــا انجــام شــده کــه مشــروح آن در ذیــل 
ــس« عضــو کمیســیون سیاســت خارجــی،  ــد. »لیت ــی آی م
ــوق  ــن عضــو فراکســیون حق ــعه و همچنی کمیســیون توس

ــت. ــا اس ــان اروپ ــر در پارلم بش

ــش  ــک ارت ــدازی ی ــیس و راه ان ــاره تاس || درب
ــده  ــرح ش ــراً مط ــه اخی ــی ک ــترک اروپای مش

ــد؟ ــری داری ــه نظ ــت چ اس
ــده  ــترک، ای ــش مش ــده ارت ــه ای ــدم ک ــن معتق ــل م در اص
خوبــی اســت کــه کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا در حوزه 

امنیــت و دفــاع بــا یکدیگــر همــکاری داشــته باشــند.
تحقیقــات و توســعه تســلیحاتی مشــترک، ادغــام و اشــتراک 
ــان  ــی اســت. همزم ــی دار و منطق ــلیحاتی معن ــذاری تس گ
ــررات  ــن و مق ــر ســر وضــع قوانی ــد کشــورهای عضــو ب بای
ــاره  ــند. درب ــاع برس ــه اجم ــلیحات ب ــادرات تس ــرای ص ب
صــادرات تســلیحاتی بایــد در یــک ظــرف زمانــی طوالنــی 
ــی  ــای اروپای ــرض ه ــش ف ــول و پی ــاس اص ــر اس ــدت ب م

ــه شــود. ــم گرفت تصمی
عالقه منــدی و جاذبــه هــای اقتصــادی نبایــد بــرای 
ــن  ــل تعیی ــوان عام ــه عن ــلیحاتی ب ــادرات تس ــم ص تصمی
کننــده در نظــر گرفتــه شــود، در عــوض بایــد رژیــم کنتــرل 
تســلیحاتی را بوجــود آورد کــه ســبب ارتقــای ارزش و 

ــود. ــدت ش ــا در درازم ــه اروپ ــق اتحادی عالئ

ــوق  ــت حق ــر رعای ــن ام ــه ای ــت ک ــی اس ــدان معن ــن ب ای
بشــر و حمایــت از دموکراســی مشــروع،  شــرایط و امکانــات 
ــبب  ــا داده و س ــدت را ارتق ــی م ــرفت طوالن ــعه و پیش توس
ــود  ــرکای خ ــا ش ــز ب ــح آمی ــبات صل ــورداری از مناس برخ

ــود. ش

بــرای  اروپایــی  مشــترک  ارتــش  آیــا   ||
ــکیل  ــرورت دارد؟ تش ــی ض ــورهای اروپای کش
ارتــش مشــترک اروپایــی بنــا بــه چــه ضرورتی 

ــت؟ اس
ــم  ــت. ک ــدت اس ــی م ــروژه طوالن ــک پ ــی ی ــش اروپای ارت
و بیــش اروپایــی هــا بــرای همــکاری بهتــر و کافــی 
ــوند. ــاده ش ــد آم ــاع بای ــت و دف ــه امنی ــوص در زمین بخص

ــی  ــه زمان ــه چ ــت ک ــخص نیس ــد مش ــوز 100 درص هن
انگلیــس از اتحادیــه اروپــا خــارج شــود. نخســت بایــد دولت 
انگلیــس بطور رســمی رونــد خــروج از اتحادیــه اروپــا را کلید 

ــداده اســت. ــوز روی ن ــه هن ــزی ک ــد، چی بزن

بــرای  تاثیــر و عواقبــی  || برگزیــت چــه 
دارد؟ بــر  در  هــا  انگلیســی 

مــن گمــان مــی کنــم کــه در کنــار پیامــد هــای اقتصــادی 
ــر کاهــش  ــال عــالوه ب ــی مــدت، بطــور مث ــاه و طوالن کوت
ــا  ــرای آنه ــتری را ب ــکالت بیش ــد، مش ــار پون ارزش و اعتب
ــن  ــه بی ــور در صحن ــن کش ــذاری ای ــود آورد و تاثیرگ بوج
ــوان عضــو  ــه عن ــول مــی رود. انگلیــس ب ــه اف ــی رو ب الملل
اتحادیــه اروپــا در برخــی مــوارد رابطــه خوبــی با کشــورهای 
اتحادیــه اروپــا نداشــت بطــور مثــال در عقــد برخــی 

ــر. ــات دیگ ــا تفاهم ــادی و ی ــای اقتص قرارداده
از طــرف دیگــر معتقــدم کــه اتحادیــه اروپــا و انگلیــس پــس 
ــد در خصــوص مســائل امنیــت بیــن  از برگزیــت مــی توانن
المللــی روابــط تنگاتنگــی داشــته باشــند. از آنجایــی کــه هر 

دو مطالبــات و اهــداف همســویی دارنــد.

ــه  ــرای اتحادی ــی ب ــه پیامدهای ــت چ || برگزی

اروپــا دارد؟
نقطــه نظــرات مــن در خصــوص پیامدهــای سیاســت 
خارجــی برگزیــت در مقالــه ای آمــده اســت کــه خوانــدن آن 

ــم. ــی کن ــه م ــه شــما توصی را ب
ــانس  ــت ش ــن در برگزی ــم م ــد بگوی ــه بای ــور خالص بط
هایــی مــی بینــم، بطــور مثــال بــرای تحکیــم همــکاری 
ــه  ــو در اتحادی ــورهای عض ــدن کش ــور مان ــه منظ ــا ب ه
ــو در  ــورهای عض ــروه از کش ــک گ ــل ی ــا حداق ــا، ی اروپ
ــوزه  ــترک در ح ــم و مش ــای دائ ــکاری ه ــوب هم چارچ
سیاســت امنیتــی و خارجــی و یــا سیاســت دفاعــی 

ــترک. ــی مش امنیت
انگلیــس در گذشــته اغلــب ماننــد ترمــزی عمــل مــی کــرد 
ــن  ــند و در همی ــت نباش ــو در رقاب ــا و نات ــه اروپ ــه اتحادی ک
ــده را  ــن کنن ــای تعیی ــت ه ــا و محدودی راســتا چارچــوب ه
دو برابــر مــی کــرد. مــن خیلــی بــه ایــن نگرانــی انگلیــس 

ــد نیســتم. معتق
ــکل از  ــه متش ــک اتحادی ــش از ی ــی بی ــا خیل ــه اروپ اتحادی
ــا نهادهــای مشــترکی هســتیم و  شــماری کشــور اســت. م
بــا یکدیگــر در باالتریــن حــد زمینــه هــای سیاســی کار مــی 
کنیــم. ایــن مهــم اســت کــه مــا در چارچــوب اتحادیــه اروپــا 

در تمــام ایــن زمینــه هــای سیاســی فعــال باشــیم.

ــس از  ــا پ ــه اروپ ــران و اتحادی ــبات ای || مناس
توافــق هســته ای را چگونــه ارزیابــی مــی کنید؟

ــا در  ــه اروپ ــب کل اتحادی ــم از جان ــی توان ــا نم ــن طبیعت م
ــاد از جزئیــات  ــاره اظهــار نظــر کنــم. مــن خیلــی زی ایــن ب

ــم. ــی دان ــته ای نم ــق هس تواف
نظــر شــخصی مــن ایــن اســت کــه ایــران و اتحادیــه اروپــا 
تبــادالت دیپلماتیــک قــوی داشــتند تــا بــه راه حــل نهایــی 
درخصــوص موضــوع هســته ای ایــران دســت پیــدا کردنــد. 
ــی  ــرف م ــان دو ط ــوی می ــک ق ــای دیپلماتی ــکاری ه هم
ــده  ــک کنن ــوریه کم ــران س ــل بح ــوص ح ــد در خص توان
ــگ  ــن جن ــی در ای ــه نوع ــران ب ــه ای ــی ک ــد از آنجای باش

ــت. ــر اس درگی

گفتگوی اختصاصی با نماینده پارلمان اروپا:

همکاری ایران و اتحادیه اروپا می تواند به حل بحران سوریه کمک کند
شقایق المع زاده

اروپـــــــا
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طرح تشکیل 
»ارتش اروپایی« و 

دلشوره های انگلستان

بعــد از رای مــردم انگلســتان بــه خــروج ایــن کشــور از اتحادیــه 
ــاره تشــکیل ارتــش واحــد  ــار دیگــر زمزمــه هایــی درب ــا ب اروپ
ــرای  ــزرگ ب ــی ب ــه چالش ــد ک ــی رس ــوش م ــه گ ــی ب اروپای

انگلیــس محســوب مــی شــود.
گفتــه مــی شــود فرانســه و آلمــان قصــد دارنــد همــکاری های 
نظامــی خــود را افزایــش داده و یــک صنــدوق دفاعی مشــترک 
ایجــاد کننــد کــه کار خــود را از ســال ۲01۷ آغــاز خواهــد کــرد 
و مــورد حمایــت بانــک ســرمایه گــذاری اروپایــی قــرار خواهــد 

گرفــت.
همچنیــن خبرهایــی از دیگــر همــکاری هــای دفاعــی و نظامی 
ــه  ــد بطوریک ــی رس ــوش م ــه گ ــی ب ــورهای اروپای ــن کش بی
ــی  ــروی دریای ــک هــا و نی ــب تان ــا ترکی ــز ب ــد نی آلمــان و هلن
ــی  ــتم دفاع ــک سیس ــعه ی ــر روی توس ــد ب ــد دارن ــود قص خ

ــد. ــوای مشــترک کار کنن ــه ه ــن ب موشــکی زمی
ــی  ــت برخ ــاز حرک ــت از آغ ــن حکای ــواهد و قرائ ــی ش تمام
ــی  ــترک اروپای ــش مش ــاد ارت ــرای ایج ــی ب ــوهای اروپای کش
دارد کــه در گــزارش اســتراتژی جهانــی ایــن اتحادیــه در 
بیســت و هشــتمین نشســت ســران ایــن اتحادیه بــه آن اشــاره 
ــیاری از  ــت بس ــورد حمای ــه م ــزارش ک ــن گ ــود. در ای ــده ب ش
ــر توســعه زیرســاخت هــای  کشــورهای عضــو قــرار گرفــت ب
عملیاتــی و نظامــی جدیــد اروپــا از جملــه ایجــاد مراکــز 

ــت. ــده اس ــد ش ــترک تاکی ــی مش فرمانده
»اورزال فـون در الیـن« وزیـر دفاع آلمـان امروز در سـخنانی در 
برلیـن اظهـار داشـت: آلمـان در نظـر دارد در قیـاس با گذشـته 

ایفـای نقـش نظامی خـود در سـطح جهـان را افزایـش دهد. 
وزیـر دفـاع آلمـان با بیـان اینکـه بـرای مقابله بـا ناآرامـی های 
موجـود در جهان بایـد از انزواطلبی دوری کرد، افزود: باید مسـیر 
حرکـت را از انـزوا بـه سـمت تغییـر بچرخانیـم تـا بتوانیـم روی 

دیگـری غیـر از آنچـه بر جهـان حاکـم اسـت را ببینیم.
ــان  ــی آلم ــرد: وزارت دارای ــح ک ــه تصری ــن در ادام ــون در الی ف
بــا افزایــش بودجــه نظامــی ایــن کشــور مســیر را بــرای ایفــای 

نقــش بیشــتر در ســطح جهــان همــوار کــرده اســت. 
ــده  ــده ای ــی کنن ــزارش تداع ــن گ ــد در ای ــورد تاکی ــوارد م م
ایجــاد »ارتــش اروپایــی« اســت کــه توســط »خاویــر ســوالنا« 
ــز  ــو( نی رئیــس وقــت ســازمان پیمــان آتالنتیــک شــمالی )نات
مطــرح شــد ه اســت و وی خواســتار تقویــت توانمنــدی هــای 

ــت. ــوده اس ــع ب ــا در مناب ــتراتژیک همکاریه اس
ــا  ــی ب ــورای اروپای ــس ش ــر« رئی ــود یونک ــن »ژان کل همچنی
ــا  ــه اروپ ــو در درون اتحادی ــر اعضــای نات ــه اینکــه اکث توجــه ب
قــرار ندارنــد ایــن ســازمان را بــرای تامیــن امنیــت اروپــا کافــی 

ــد. نمــی دان
ــی  ــش جهان ــای نق ــر از ایف ــای اخی ــال ه ــا در س ــی ه اروپای
ــد و در تحــوالت وســیعی مثــل جنــگ  ــوده ان خــود محــروم ب
افغانســتان و عــراق صرفــا مجبــور بــه پیــروی از سیاســت های 
آمریــکا بــوده انــد و تنهــا نقــش تاییــد کننــده سیاســت هــای 

ــی  ــه آنهــا را در مجامــع جهان ــکا و مشــروعیت بخشــی ب آمری
ــد. داشــته ان

بــه نظــر مــی رســد در پــی جنــگ هــای عــراق و افغانســتان و 
ــا خــروج انگلســتان از  تحــوالت شــرق اوکرایــن وهمچنیــن ب
اتحادیــه اروپــا، کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا تصمیــم دارند 
بــا تقویت تــوان دفاعــی خــود در داخــل اتحادیــه اروپا سیاســت 
هــای مســتقل تــری در زمینــه هــای دفاعی و سیاســی نســبت 
بــه آمریــکا در قبــال تحــوالت جهانــی و روســیه اتخــاذ کننــد.

در ایــن میــان انگلســتان کــه اخیــرا نیــز در پــی رفرانــدوم ایــن 
ــه اســت از  ــا گرفت ــه اروپ ــه خــروج از اتحادی ــم ب کشــور تصمی
مخالفــان سرســخت تشــکیل ارتــش مشــترک اروپایی اســت و 
بارهــا اعــالم داشــته اســت کــه بــه هیــچ وجــه بــه ایــن ارتــش 

نخواهــد پیوســت و بــا ایجــاد آن مخالفــت خواهــد کــرد.
تشــکیل ارتــش اروپایــی بحــث جدیــدی نیســت و حتــی قبــل 
از تشــکیل اتحادیــه اروپــا ایــن بحــث وجــود داشــته اســت کــه 
انگلســتان از همــان زمــان بــا تشــکیل چنیــن ارتشــی مخالفت 

داشــته اســت.
مخالفت انگلستان می تواند دالیلی متعددی داشته باشد:

ــرای  ــه ای ب ــی  را مقدم ــش اروپای ــکیل ارت ــتان تش * انگلس
ــد و در همیــن  تضعیــف وجهــه نظامــی و امنیتــی خــود می دان
راســتا معتقــد اســت کــه اتحــاد آلمــان و فرانســه و به دنبــال آن 
متحــدان ایــن کشــورها می توانــد موجــب اســتحکام و تقویــت 
ایــن دو کشــور شــود و از ایــن جهــت احســاس خطــر می کنــد.

ــت  ــه تح ــو ک ــف نات ــدار و تضعی ــش اقت ــتان از کاه * انگلس
ــا توجــه بــه ایــن موضــوع  نفــوذ آمریــکا اســت هــراس دارد. ب
ــه دلیــل این کــه  کــه گرداننــده اصلــی ناتــو آمریــکا اســت و ب
انگلســتان اصلی تریــن شــریک ایــاالت متحــده در اروپــا 
محســوب می شــود، حفــظ منافــع آمریــکا در ایــن خصــوص در 
اولویــت قــرار دارد. چــرا کــه تشــکیل ارتــش اروپایــی می توانــد 
ــو و کل  ــه نات ــا بلکــه در بدن ــه تنهــا در اروپ ــکا را ن ــع آمری مناف
ــی از  ــا یک ــت بریتانی ــن جه ــدازد و از ای ــر بیان ــه خط ــان ب جه
مخالفــان اصلــی و سرســخت ایــن ارتــش محســوب می شــود.

انگلیــس یکــی از بازوهــای نظامــی و اطالعاتــی اتحادیــه اروپــا 
ــه  ــک ب ــی و نزدی ــای فراآتالنتیک ــتن دیدگاه ه ــا داش ــوده و ب ب
ــا تشــکیل  ــوده کــه ب ــه کشــورهایی ب ــکا همــواره از جمل آمری
هرگونــه ارتــش اروپایــی مخالــف بــوده اســت کــه دلیــل ایــن 
امــر بــه پیوندهــای عمیــق ایــن کشــور بــا ایــاالت متحــده بــاز 

می گــردد.
ــو  ــی نات ــکا کــه گرداننــده اصل در تمامــی ایــن ســال هــا آمری
اســت ســعی کــرده اســت بــرای حفــظ موقعیــت نظامــی خــود 
ــی را در  ــورهای اروپای ــی کش ــوان دفاع ــان، ت ــا و جه در اروپ
ســطحی ناقــص و ناکارآمــد نگهــدارد تــا از ایــن طریــق بتوانــد 

ــد. ــه و حفــظ کن ــا را توجی حضــور نظامــی خــود در اروپ
ــا اکثــر هزینــه هــای  در صــورت تشــکیل چنیــن ارتشــی اروپ
خــود را صــرف نیروهــای مســلح خــودش خواهــد کــرد و پــول 

هــای خــود را راهــی جیــب آمریــکا نخواهــد کــرد.
ناتــو همــواره دارای دو وجــه بــوده اســت یکــی وجــه سیاســی 
ــی  ــه نظام ــی آن در وج ــه نظام ــری وج ــازمان و دیگ ــن س ای
ــوده اســت و در بخــش سیاســی  ــا آن ب ــا ب ــات ه انجــام عملی

ــری هــا. ــم گی تصمی
از آنجائیکــه آمریکایــی هــا تامیــن کننــده حــدود یــک چهــارم 
هزینــه هــای ایــن ســازمان بــوده انــد همــواره بازیگــر اصلــی 
در تصمیــم گیــری هــای سیاســی ایــن ســازمان نیــز بــوده انــد 
و عمــال دیگــر کشــورهای عضــو تابــع سیاســت گــذاری هــای 
ــن  ــا درای ــی ه ــوذ آمریکای ــد. نف ــوده ان ــن کشــور ب ــی ای جهان
ســازمان همــواره موجــب نارضایتــی هــا واختالفاتــی در درون 
ایــن ســازمان بــوده اســت بــه ویــژه فرانســوی هــا همــواره از 
ــن  ــا بی ــد بطوریکــه فرانســوی ه ــوده ان ــوذ ناراحــت ب ــن نف ای
ــب  ــی عق ــازمان نظام ــن س ــا ۲00۹ از ای ــای 1۹66 ت ــال ه س
کشــیدند و در نتیجــه مقــر ناتــو از فرانســه بــه بروکســل منتقل 

شــد.
ــی  ــی نوع ــش اروپای ــکیل ارت ــر آن تش ــه از منظ ــتان ک انگلس
مــوازی کاری بــا ناتــو اســت همــواره  یکــی از سرســخت ترین 
ــور  ــه ط ــا ب ــترک اروپ ــی مش ــای دفاع ــت ه ــان سیاس مخالف
ــش مشــترک  ــک »ارت ــده تشــکیل ی ــم مان عــام و طــرح عقی
ــا  ــون ب ــه اکن ــت ک ــوده و هس ــاص ب ــور خ ــه ط ــی« ب اروپای
خــروج ایــن کشــور از اتحادیــه اروپــا ایــن طــرح مــی توانــد بــار 

ــه صــورت جــدی مطــرح شــود. دیگــر ب
مخالفــت هــای مقامــات انگلیســی بــا تشــکیل ارتــش اروپایــی 
ــا  ــد ت ــب ش ــت« موج ــور از »برگزی ــن کش ــروج ای ــد از خ بع
»مارتیــن شــولتز«، رئیــس پارلمــان اروپــا دراولیــن ســفر خــود 
بــه انگلیــس بعــد از برگزیــت بــه آن پاســخ دهــد و اعــالم کنــد 
ــا و پیشــنهادهای  ــوی برنامه ه ــر حــق وت ــه انگلســتان دیگ ک
اعضــای اتحادیــه اروپــا را نــدارد و مقامــات لنــدن خواســت تــا 

ــد. ــی کنن ــت را هــر چــه ســریع تر اجرای ــد برگزی رون

پیمان یزدانی

اروپـــــــا
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آ ســـــــیا

قدرتهای جهانی محسوب می شود که  از  یکی  چین 
طی سالهای اخیر هژمونی ایاالت متحده آمریکا را در 
حوزه های مختلف به چالش کشیده است. متعاقب این 
مسئله، ایجاد و استمرار روابط راهبردی میان جمهوری 
اسالمی ایران و چین از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
در این خصوص گفت و گویی با دکتر سجاد بهرامی مقدم 
کارشناس امور آسیا پاسفیک صورت داده ایم که از 

گذرد: می  نظرتان 

ــام  ــادالت نظ ــن را در مع ــردی چی ــش راهب || نق
بیــن الملــل، خصوصــا در شــرایط فعلــی چگونــه 

ــی و تحلیــل مــی کنیــد؟      ارزیاب
دنــگ شــیائوپینگ کــه در 1۹۷۸ بــه رهبــری چیــن رســید بر 
ایــن بــاور بــود کــه چیــن مــی بایســت نقشــی بــی رنــگ در 
امــور بیــن المللــی داشــته باشــد، ایــن بــاور بــر ایــن منطــق 
راهبــردی مبتنــی بــود کــه بطــور طبیعــی رشــد چیــن ســبب 
افزایــش تــرس و در نتیجــه مقابلــه جویــی همســایگان 
ــرای  ــی را ب ــا محدودیــت هــای بیرون مــی شــود کــه متعاقب
ــه  ــرای غلب ــد و ب ــی ده ــش م ــن افزای ــدرت چی ــش ق افزای
ــه آن، پکــن  ــود کــه در ادام ــی ب ــت های ــن محدودی ــر چنی ب

ــز را مطــرح کــرد. مفهــوم توســعه مســالمت آمی
 اقتصــاد چیــن از 1۹۷۸، کــه پکــن بــر ارتقــاء ســطح 
اســتانداردهای زندگــی مــردم متمرکــز شــده اســت تــا ســال 
ــه  ــد یافت ــد رش ــدود 10 درص ــرخ ح ــن ن ــا میانگی ۲015، ب
ــد  ــوع تولی ــن از مجم ــهم چی ــه س ــوری ک ــه ط ــت،  ب اس
ناخالــص داخلــی ســالیانه جهــان از کمتــر از دو درصــد 
ــال ۲015  ــد در س ــزده درص ــدود پان ــه ح ــال 1۹۹0 ب در س

ــت. ــیده اس رس
چنیــن ثــروت اقتصــادی بــه طــور فزاینــده ای منابــع و اهــرم 
ــوذ  ــی و نف ــرد نوســازی نظام ــش ب ــرای پی ــن را ب ــای چی ه
ــت در عرصــه بیــن  خارجــی افزایــش داده اســت و ایــن دول
المللــی بــه بزرگتریــن شــریک تجــاری بــرای 1۲5 دولــت از 
جملــه متحدیــن کلیــدی ایــاالت متحــده در آســیا پاســیفیک 

یعنــی ژاپــن و کــره جنوبــی تبدیــل شــده اســت.
در مجمــوع رشــد چشــمگیر اقتصــادی و نوســازی تدریجــی 
ــده  ــن ش ــی چی ــن الملل ــگاه بی ــاء جای ــبب ارتق ــی س نظام
اســت و بــا افزایــش بیشــتر قــدرت ملــی، پکــن رفتــه رفتــه 
ــن  ــات بی ــادالت و موضوع ــر وارد مع ــوی ت ــی ق از موضع
ــش  ــن نق ــش از ای ــه بی ــی رود ک ــار م ــده و انتظ ــی ش الملل
ــر  ــگ ت ــی پررن ــن الملل ــته بی ــات برجس ــن در موضوع چی

ــود. ش

ــم از  ــکا )اع ــده آمری ــاالت متح ــی ای ــگاه کل || ن
دموکراتهــا و جمهوریخواهــان( نســبت بــه چیــن 
تهدیــد محــور اســت. دلیــل حاکمیــت ایــن نــگاه 
ــی  ــات آمریکای ــان مقام ــن در می ــه پک ــبت ب نس

ــت؟ چیس
ــت  ــدم قطعی ــا ع ــا ب ــت ه ــی دول ــن الملل ــت بی در سیاس
ــاره رفتارهــا و سیاســت هــای یکدیگــر مواجــه هســتند.  درب
اغلــب مصادیــق تاریخــی نشــان مــی دهــد کــه نــرخ رشــد 
ــور  ــی ظه ــرک حیات ــدت مح ــد م ــادی در بلن ــاالی اقتص ب

ــوده اســت و ظهــور هژمــون هــای  ــد ب هژمــون هــای جدی
جدیــد بــا گســترش منافــع و نفــوذ منطقــه ای و بیــن المللــی 

ــوده اســت. ــراه ب ــا هم آنه
ــلطه  ــوق و س ــران تف ــده نگ ــاالت متح ــد ای ــی رس ــر م بنظ
منطقــه ای خــود در آســیا پاســیفیک اســت کــه بطــور فزاینده 
ای در پــی رشــد چیــن بــه چالــش کشــیده مــی شــود. آنهــا 
نگــران تضعیــف موضــع ایــاالت متحــده در آســیا پاســیفیک 
و فرســایش مولفــه هــای نظــم منطقــه ای تحــت محوریــت 
ــی  ــن هســتند، در دنیای ــدرت چی خــود در نتیجــه افزایــش ق
ــده  ــدرت فزاین ــن ق ــه چی ــتند ک ــران هس ــا نگ ــن آنه نامطئ
اش را چگونــه در خصــوص همســایگان و متحدیــن آمریــکا 
بــکار خواهــد گرفــت. بــر همیــن اســاس اســت کــه ایــاالت 
ــاذ  ــن اتخ ــا چی ــه ب ــه را در مقابل ــرد بازموازن ــده راهب متح

کــرده اســت.

ــره  ــه ک ــوط ب ــات مرب ــن در منازع ــرد چی ||رویک
ــگ  ــته ای پیون ــئله هس ــا مس ــمالی خصوص ش

ــد؟ ــی کنی ــی م ــه ارزیاب ــگ را چگون یان
بطــور تاریخــی چیــن نســبت بــه نفــوذ قــدرت هــای بــزرگ 
ــا  ــت. ت ــته اس ــیت نگریس ــا حساس ــره ب ــره ک ــبه جزی در ش
ــه لحــاظ نقــش  ــن حساســیت ب ــرن نوزدهــم، ای ــش از ق پی

ژئوپولیتیکــی بــود کــه بــه امپراتــوری ژاپــن امــکان مــی داد 
ــه  ــی ب ــرزمین اصل ــن را در س ــدار چی ــق آن اقت ــه از طری ک
ــش  ــره نق ــره ک ــبه جزی ــز ش ــت نی ــش بکشــد و در نهای چال
ــا  ــن ایف ــط ژاپ ــوری توس ــغال منچ ــهیل اش ــی در تس مهم

ــرد. ک
ــه  ــن ب ــی چی ــل ژئوپولیتیک ــه دالی ــا ب ــاس بن ــن اس ــر ای ب
ــوذ  ــوزه نف ــک ح ــل و ی ــک حائ ــوان ی ــه عن ــره شــمالی ب ک
ــز  ــا نی ــی ه ــه آمریکای ــی رســد ک ــه نظــر م ــرد و ب ــی نگ م
ــن در کــره شــمالی  ــوذ مســلط چی ــه نف ــد کــه ب ــه ان پذیرفت
ــت در  ــته اس ــز توانس ــگ نی ــگ یان ــد و پیون ــرام بگذارن احت
ســایه حمایــت هــای سیاســی پکــن برنامــه هســته ای خــود 

ــرد. ــش بب را پی

از طرفــی سیاســت هــای پکــن در خصــوص مســئله هســته 
ای پیونــگ یانــگ قویــا متاثــر از معــادالت قــدرت و نفــوذ در 
ــد کــه  ــان کــه  ســعی مــی کن ــره اســت و همچن شــبه جزی
نفــوذش را بــرای ممانعــت از اوج گیــری تنــش هــا بــر ســر 
ــت  ــرد، از  حمای ــکار گی ــگ ب ــگ یان مســئله هســته ای پیون
ــر ایــاالت متحــده،  هایــش از پیونــگ یانــگ بــرای فشــار ب

کــره جنوبــی و ژاپــن اســتفاده مــی کنــد.

ــت  ــته اس ــا توانس ــی م ــتگاه دیپلماس ــا دس || آی
گامهــای موثــری در ایجــاد مناســبات راهبــردی 
و عمیــق بــا پکــن بــردارد؟ کاســتی هــا و 
ــورمان را در  ــی کش ــتگاه دیپلماس ــای دس قوته

ــد؟ ــی کنی ــی م ــه ارزیاب ــوص چگون ــن خص ای
در متــن تحولــی کــه بــا روی کار آمــدن دنــگ شــیائوپینگ 
ــه  ــن از 1۹۷۸، بناب ــن روی داد، پک ــی چی ــت خارج در سیاس
ــود تصــور نمــوده  ضــرورت هایــی کــه بــرای رشــد خ
ــردی  ــرای ایجــاد ائتالفــی راهب ــل نیرومنــدی ب اســت، تمای
بــا کشــورمان نداشــته اســت. بــا ایــن وجــود ایــران توانســته 
از ظرفیــت هــای چیــن در زمینــه هــای سیاســی و اقتصــادی 
ــای  ــمنان و رقب ــبات دش ــردن محاس ــر ک ــده ت ــرای پیچی ب
ــا  ــه ب ــی ک ــه های ــژه در بره ــی بوی ــن الملل ــه ای و بی منطق
جنــگ تحمیلــی و نیــز مســئله هســته ای مواجــه شــده بــود 

ــد. ــتفاده کن اس
ــن در  ــال ۲00۹، پک ــه از س ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ــه ب البت
مناقشــات دریایــی در دریــای شــرقی و دریــای جنوبــی 

ــاالت  ــایگان و ای ــه همس ــری را علی ــختانه ت ــع سرس مواض
ــش  ــن تن ــش چنی ــه افزای ــت ک ــرده اس ــاذ ک ــده اتخ متح
هایــی و از طرفــی افزایــش بیشــتر قــدرت ملــی چیــن ایــن 
ــی و  ــای سیاس ــکاری ه ــه هم ــته ب ــش از گذش ــت را بی دول
راهبــردی بــا ایــران راغــب نمایــد و فرصــت هــای بیشــتری 
بــرای بهــره گیــری دســتگاه دیپلماســی کشــورمان از 

ــود. ــم ش ــن فراه ــای چی ــت ه ظرفی

ــران و  ــداز رابطــه ای ــل شــما از چشــم ان || تحلی
چیــن چگونــه اســت؟ در ایــن خصــوص دســتگاه 

دیپلماســی مــا بایــد چــه گامهایــی را بــردارد؟
شــاید بتــوان ایــن گونــه ارزیابــی کــرد کــه بــازار، ســرمایه و 

کارشناس آسیاپاسیفیک:

واشنگتن نگران افزایش قدرت پکن است
حنیف غفاری
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آ ســـــــیا

ــاالت متحــده در اقتصــاد سیاســی  ــاوری ای فن
بیــن المللــی پــس از جنــگ جهانــی دوم 
نقــش مهمــی در رشــد اقتصــادی متحدیــن و 
ــیفیک  ــیا پاس ــکا در آس ــی آمری ــرکای امنیت ش

ــت. ــته اس داش
ــه  ــک عرص ــی ی ــن الملل ــط بی ــع محی در واق
سیاســی اســت و ایــاالت متحــده بنــا بــه 
دالیــل و انگیــزه هــای سیاســی امکانــات 
ــد  ــهیل رش ــت تس ــود را در جه ــادی خ اقتص
اقتصــادی شــرکای امنیتــی خــود بــه کار 
ــه  ــت ک ــرده اس ــعی ک ــته س ــه و پیوس گرفت
رقبــای امنیتــی را در مناطــق مختلــف بــا 
ــع را  ــد و موان ــه نمای ــی مواج ــت های محدودی
ــد. ــش ده ــا افزای ــی آنه ــد و بالندگ ــرای رش ب
ــر  ــالوه ب ــده ع ــاالت متح ــتا ای ــن راس در ای
متحدیــن خــود بــا اعمــال فشــارهای مختلــف 
ــعی  ــن س ــه چی ــی ب ــوق های ــه مش ــز ارائ و نی
کــرده اســت کــه مانــع از آن شــود کــه 
ــن  کشــورمان از ظرفیــت هــای اقتصــادی چی
ــد. ــرای رشــد اقتصــادی خــود اســتفاده نمای ب
گرچــه در درجــه اول نــگاه مــا بــه رشــد درون 
ــه  ــی ب ــن نگاه ــا چنی ــت ام ــور اس زای کش
ــط  ــای محی ــت ه ــام فرص ــدم اغتن ــای ع معن
ــن  ــتا چی ــن راس ــت و در ای ــی نیس ــن الملل بی
ــرای  ــی ب ــز منبع ــرای صــادرات و نی ــازاری ب ب
جــذب ســرمایه خارجــی محســوب مــی 
شــود کــه دســتگاه دیپلماســی کشــورمان 
بــا بکارگیــری ســرمایه بیشــتر متخصــص 
ــت  ــام فرص ــر اغتن ــن ب ــش از ای ــانی بی انس
ــد  ــی از رش ــادی ناش ــی و اقتص ــای سیاس ه
ــود. ــز ش ــی متمرک ــع مل ــت مناف ــن در جه چی

در  چیــن  و  ایــران  مناســبات   ||
بایــد  چگونــه  پســابرجام  دوران 
ــد  ــی توان ــن م ــود؟ چی ــیم ش ترس
ــیر  ــری را در مس ــات موث ــه اقدام چ
صیانــت از برجــام و مهــار کارشــکنی 

ــد؟ ــورت ده ــکا ص ــای آمری ه
واقعیــت ایــن اســت کــه در عرصــه بیــن 
المللــی بــی اعتمــادی دولــت هــا نســبت 
ــع  ــدرت و نف ــی اســت و  ق ــر بدیه ــه یکدیگ ب
مشــترک اســت کــه ضامــن قراردادهــا اســت. 
ــن  ــش از ای ــت بی ــی بایس ــورمان م ــذا کش ل
ــامل  ــادی ش ــای اقتص ــت ه ــام فرص ــر اغتن ب
ــه  ــتر ب ــی بیش ــا و دسترس ــرمایه ه ــذب س ج
بازارهــای چیــن بــرای صــادرات متمرکــز 
شــود و بــا گســترش محاســبه شــده همــکاری 
هــای اقتصــادی و سیاســی بیــش از ایــن 
اهــرم عمــل هــای خــود را بــرای تاثیرگــذاری 
ــد. ــاالت متحــده تقویــت کن ــر محاســبات ای ب
دفاعــی  مخــارج  کــه  آنجــا  از  پایــان  در 
هــر کشــوری درصــدی از تولیــد ناخالــص 
ــورمان  ــرای کش ــت.   ب ــور اس ــی آن کش داخل
ــت  ــه در جه ــی اســت ک ــک ضــرورت امنیت ی
ــذاری  ــب تاثیرگ ــی و ضری ــدرت مل ــش ق افزای
بــر محیــط بیــن المللــی نــرخ رشــد اقتصــادی 
نســبتا باالیــی در طــول دهــه هــای پیــش رو 

ــد. ــته باش داش

ــت  ــه حکوم ــی علی ــدید مردم ــات ش ــار و اعتراض ــالب میانم انق
ــه  ــت ۲00۸ رخ داد، ب ــه در 15 آگوس ــور ک ــن کش ــان در ای نظامی
ــه  ــیا ب ــی در آس ــوالت سیاس ــن تح ــی از بزرگتری ــم یک ــور حت ط

ــد. ــی آی ــمار م ش
ــطح  ــر در س ــاید تغیی ــان، ش ــری در جه ــالب دیگ ــر انق ــد ه مانن
ــرعت  ــه س ــی ب ــم سیاس ــوع رژی ــت و ن ــی حکوم ــکل سیاس ش
اتفــاق بیفتــد، امــا ایجــاد تغییــرات زیربنایــی در اقتصــاد و مســائل 
ــوز در  ــد هن ــن فرآین ــه ای ــت ک ــی اس ــری تدریج ــی ام اجتماع

ــت. ــال اس ــار فع میانم
ــس از  ــه پ ــت ک ــدی اس ــار رون ــات در میانم ــاد اصالح ــذا ایج ل

ــت. ــده اس ــاز ش ــان آغ ــت نظامی ــی حکوم فروپاش
»مــری الل«، از اســاتید دانشــگاه هــای مطــرح جهــان همچــون 
دانشــگاه هایدلبــرگ آلمــان، دانشــگاه ملــی اســترالیا، و دانشــگاه 
ملــی ســنگاپور و از جملــه محققــان در زمینــه سیاســت و جامعــه 
شناســی میانمــار اســت کــه ســالها بــر روی مســائلی چــون جامعه 
مدنــی، فرآینــد صلــح، اصالحــات آموزشــی و ظهــور ملــی گرایــی 
ــه  ــه مطالع ــوده و ب ــت ب ــغول فعالی ــور مش ــن کش ــی در ای بودای

ــه اســت. پرداخت
وی کــه از نزدیــک بــا رونــد اصالحــات در میانمــار طــی ســالهای 
ــوده، معتقــد اســت کــه  ــر ب پــس از انقــالب در ایــن کشــور درگی
ــر  ــال تغیی ــرای اعم ــه ۲010 ب ــدای ده ــور از ابت ــن کش ــردم ای م
ــه  ــد. ب ــرده ان ــالش ک ــه شــدت ت ــود ب و اصالحــات در کشــور خ
عقیــده نویســنده، ایــن جدیــت و تــالش همگانــی بــرای اصــالح 
ــزب  ــروزی ح ــال ۲015 و پی ــور، از س ــاختی کش ــر س ــور زی در ام
اتحادیــه ملــی دمکراســی در انتخابــات ایــن ســال، آگاهــی مــردم 

بیشــتر هــم شــده اســت.
در همیــن راســتا گفتگویــی بــا ایــن اســتاد دانشــگاه انجــام شــده 

کــه در ادامــه مــی آیــد.

ــد؟  ــی کنی ــی م ــه ارزیاب ــار را چگون ــاب میانم || انق
ایــن انقــاب تــا چــه حــد در برطــرف کــردن 
ــور  ــن کش ــی در ای ــادی و اجتماع ــکات اقتص مش

ــت؟ ــته اس ــش داش نق
ــرات رخ  ــداد. تغیی ــار رخ ن ــی در میانم ــچ انقالب ــن هی ــر م ــه نظ ب
ــطوح  ــه از س ــود ک ــی ب ــب اصالحات ــور در قال ــن کش داده در ای

ــل دیگــری در  ــن عوام ــاز شــد. همچنی ــی آغ ــه مدن ــن جامع پایی
توانمندســازی جامعــه مدنــی و پیشــبرد تغییــرات موثــر بودنــد کــه 
ــه دمکراســی  شــامل نقشــه راه تغییــر رژیــم نظامــی و رســیدن ب
ــک  ــی در کم ــه جهان ــش جامع ــا واکن ــال ۲00۸ ب ــه از س ــود ک ب
بــه طوفــان زدگان ایــن کشــور آغــاز شــد و انتخابــات ۲010 را در 

ــزی کــرد. ــی ری میانمــار پ

|| شــما در کتــاب خــود بــه نــام »فهــم اصاحــات در 
میانمــار« بــه اختــاف طبقاتــی میــان شهرنشــینان و 
روســتاییان میانمــار اشــاره کــرده ایــد. ریشــه ایــن 

ــد؟ ــی بینی ــی را در چــه مســائلی م ــاف طبقات اخت
ــد اصالحــات در میانمــار، همــه مــردم ایــن  پیــش از وقــوع فرآین
ــن کشــور  ــردم ای ــا بخــش کمــی از م ــد و تنه ــر بودن کشــور فقی
جــزو طبقــه متوســط بودنــد کــه در یانگــون زندگــی مــی کردنــد. 
بــا انجــام اصالحــات اقتصــادی و سیاســی در ایــن کشــور، وضــع 
مالــی بســیاری از جمعیــت شــهری بهتــر هــم شــده اســت. هرچند 
ســود ناشــی از ایــن اصالحــات چنــدان عایــد مناطــق روســتایی و 

حومــه نشــینان نشــد.
ــاز مــی  ــه بحــث مالکیــت زمیــن هــا ب ایــن مســاله هــم البتــه ب
گــردد. بســیاری از مــردم در مناطــق روســتایی بــه دلیــل توســعه 
پــروژه هــای مختلــف، در حــال از دســت دادن زمیــن هــای خــود 
هســتند و در نتیجــه هــر روز بــه ســمت فقــر بیشــتر پیــش مــی 

ــد. رون

ــار و  ــاب میانم ــد انق ــکا را در فرآین ــش آمری || نق
ــد؟ ــی کنی ــی م ــه ارزیاب ــس از آن چگون ــائل پ مس

 مــن فکــر مــی کنــم منظــور شــما از انقــالب، اصالحــات اســت 
و نــه انقــالب. آمریــکا بــه هیــچ وجــه نقشــی در رونــد اصالحــات 
ــم  ــی تحری ــاالت متحــده حت میانمــار نداشــته اســت. چنانچــه ای

هــای جامعــی هــم علیــه میانمــار در نظــر گرفــت.

|| نظــر شــما در مــورد آینــده سیاســی »آنــگ ســان 
ســوچی« چیســت؟

ــه  ــار ب ــر میانم ــل رهب ــوچی( در عم ــان س ــگ س ــو« )آن »داو س
ــا مشــکالت فراوانــی هــم مواجــه  حســاب مــی آیــد. البتــه وی ب
اســت کــه مــن در کتــاب خــودم )فهــم اصالحــات در میانمــار( بــه 

ــرده ام. ــاره ک آن اش

گفتگو با استاد دانشگاه هایلدلبرگ آلمان:

فرایند اصالحات در میانمار روند ناقصی بوده است

وحید پورتجریشی
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آ ســـــــیا

ــود  ــن س ــور چی ــط کش ــد، فق ــته باش ــق نداش ــارت رون ــر تج اگ
ــرد. ــد، یــک جــاده « را خواهــد ب حاصــل از »طــرح یــک کمربن

موسســه تحقیقــات سیاســت خارجــی مقالــه ای بــا عنــوان »چــه 
کشــوری از طــرح »یــک کمربنــد، یــک جــاده« نفــع مــی بــرد؟« 
بــا قلــم »فلیکــس چانــگ« منتشــر کــرده اســت کــه ترجمــه آن 

پیــش روی شماســت.
چیــن بــا طــرح ایجــاد کمربنــد اقتصــادی جــاده ابریشــم و جــاده 
ــاده(  ــک ج ــد، ی ــک کمربن ــرح ی ــرن ۲1 )ط ــی ق ــم دریای ابریش
تــالش مــی کنــد شــبکه ای از زیرســاخت هــا را در اوراســیا ایجاد 

و از ایــن طریــق تجــارت را رونــق بخشــد.
در نـگاه اول اینطـور بـه نظر می رسـد تمامـی کشـورهایی که در 
مسـیر ایـن جاده قـرار دارنـد، از اجـرای طرح نفـع ببرنـد. وام های 
دولـت چین به این کشـورها پـروژه های زیربنایـی در آنها را عملی 
مـی کنـد. کشـورهای در حـال توسـعه که ایـن پـروژه هـا در آنها 
اجـرا می شـوند، در آینده می تواننـد از نقاط ترابری غیرمسـتقیم و 
از توسـعه صنایع جدید نفع ببرند. سـپس این کشـورها مـی توانند 
بـا درآمد حـال از رشـد اقتصـادی وام هـای اخـذ شـده را پرداخت 

یند. نما
امــا ایــن پــش بینــی در صورتــی محقــق خواهــد شــد که شــبکه 
زیــر ســاخت جدیــد ایجــاد شــده وتجــارت رونــق داشــته باشــد. 
صــرف وجــود جــاده هــا و بنــادر تضمیــن نمــی کنــد کــه تجارت 
شــکوفا خواهــد شــد. قطعــا رشــد اقصــادی در پایــان مــی توانــد 
ــه کشــورهای در حــال توســعه کمــک کنــد وام هــای خــود را  ب
بپردازنــد. امــا در حــال حاضــر رشــد اقتصــادی چیــن و اتحادیــه 
اروپــا کنــد شــده اســت. درواقــع فعالیــت هــای اقصــادی جهــان 
ــد و  ــته باش ــق نداش ــارت رون ــر تج ــت. اگ ــه اس ــش یافت کاه
زیرســاخت هــای ســود آور مناســب ســاخته نشــوند، فقــط کشــور 
ــاده « را  ــک ج ــد، ی ــک کمربن ــود حاصــل از »طــرح ی ــن س چی

ــرد. خواهــد ب
مهمتریــن مســئله در طــرح » یــک کمربنــد، یــک جــاده« ارائه  و 
اخــذ وام اســت. وام هــای چینــی ممکن اســت تســهیالت الزم را 
فراهــم کننــد و نــرخ بهــره پاییــن تــری نســبت بــه ســایر بانــک 
ــد  ــی خواه ــن م ــتند. چی ــا وام هس ــا آنه ــند، ام ــته باش ــا داش ه
ــای  ــالوه وام ه ــه ع ــوند. ب ــت ش ــده پرداخ ــذ ش ــای اخ وام ه
چینــی اختصــاص یافتــه بــه ســاخت پــروژه هــای زیربنایــی بــه 
کشــوهای در حــال توســعه ارائــه مــی شــوند و انتظــار اســت کــه 
آنهــا ســاخت و ســاز زیربناهــا را بــه شــرکت هــای چینــی محول 
کننــد. بــر اســاس قراردادهایــی کــه منعقــد مــی شــود، ریســک 
ــر عهــده کشــورهای در  ــا ب ــروژه ه ــن پ ــی اجــرای ای هــای مال
ــد  ــته باش ــق داش ــارت رون ــر تج ــود. اگ ــد ب ــعه خواه ــال توس ح
قضایــای مطــرح شــده اهمیــت زیــادی نــدارد. امــا وقتــی تجارت 
رونــق نداشــته باشــد، کشــورهای در حــال توســعه بایــد نگــران 

باشــند.
در گذشـته بسـیاری از کشـورهای در حال توسـعه که وام از کشور 
چیـن جهت اجرای پروژه های سـاخت و سـاز دریافت کـرده بودند 
و متاسـفانه ایـن پـروژه هـا بـا شکسـت مواجه شـده انـد، در حال 
حاضـر به شـدت بدهکار هسـتند. وام دهنـده هـا در نهایت مجبور 
شـده انـد بسـیاری از بدهـی هـای خـود را ببخشـند زیـرا بـه این 
نتیجـه رسـیده اند کـه وام گیرنـده ها هرگـز نمی تواننـد کل مبلغ 

وام را پرداخـت کنند.
اخیــرا چیــن بخشــی از وام هــا را بــه کشــورهای در حــال توســعه 
بخشــیده اســت )در مجمــوع 30۹ میلیــارد دالر(. امــا ایــن مقــدار 
بخــش کوچکــی از کل بدهــی هــای کشــورهای در حال توســعه 
بــه چیــن اســت. بــرای مثــال چیــن در ســال ۲015 ، 40 میلیــون 
ــدود  ــن کشــور ح ــوه را بخشــید . ای ــت زیمباب ــی دول دالر از بده

ــد  ــه بای ــن بدهــکار اســت. البت ــه چی ــارد دالر دیگــر ب یــک میلی
گفــت کــه دولــت زیمبابــوه در برابــر لغــو بخشــی از بدهــی هــا 
متعهــد شــده اســت در ذخایــر تبــادالت ارزی خــود از یــوان چیــن 
ــن  ــان، چی ــر کارشناس ــه نظ ــد. ب ــته باش ــتری داش ــتفاده بیش اس
بخشــی از ایــن بدهــی هــا را لغــو کــرد تــا بــه اهــداف سیاســت 

خارجــی مــورد نظــر خــود برســد.
بـا ایـن حـال هنوز کشـورهایی هسـتند کـه از طـرح تامیـن مالی 
چیـن حمایـت مـی کننـد. مثـال »ماهینـدا راجاپاکسـا« رئیـس 
جمهـور سـابق سـریالنکا از اعطـای وام هـای چیـن بـا اشـتیاق 
اسـتقبال نمـوده و قصد داشـت تسـهیالت بنـدری و فـرودگاه در 
هامبانتوتـا بسـازد. بعـد از تکمیـل، ایـن بندر قـرار بـود، بزرگترین 
بنـدر در نـوع خـود در جنـوب آسـیا باشـد. امـا بـا کاهـش تجارت 
دریایی، دولت جدید سـریالنکا بـا 1.1 میلیـارد دالر بدهی به چین 
سـاخت فـرودگاه و بندر را متوقف سـاخت. بـا این حـال علی رغم 
انتقـادات دولـت جدید سـریالنکا از دریافت وام های چینی توسـط 
حکومـت راجاپاکسـا و کاسـتی های شـرکت های سـاخت و سـاز 
چینـی، دولت جدیـد چاره ای نداشـت جز اینکه پروژه سـاخت بندر 
و فـرودگاه رابـه اتمـام برسـاند و وام های چینـی را پرداخـت کند.

در واقــع شــاید دولتمــردان چیــن بــر ایــن عقیــده باشــند کــه وام 
گیرنــدگان در نهایــت مجبــور  بــه پرداخــت وام هــا خواهنــد شــد 
زیــرا یــک قصــور آشــکار دسترســی آینــده کشــورهای در حــال 

توســعه بــه اعتبــارات را بــه شــدت محــدود مــی کنــد.
بــا ایــن وجــود اخیــرا برخــی کشــورهای آســیایی بــه راحتــی بــا 
شــرایط ارائــه وام توســط دولــت چیــن کنــار نمــی آینــد. نمونــه 
آن اندونــزی در ســال گذشــته بــود. ســال گذشــته، رقابــت چین و 
ژاپــن بــه عنــوان دو غــول بــزرگ شــرق آســیا در حــوزه اقتصادی 
بــرای ســاخت نخســتین قطــار ســریع الســیر اندونــزی بــا برتری 
ــن خــط  ــرارداد امضــا شــد. ای ــن ق ــان یافــت و ای چینــی هــا پای
آهــن 160 کیلومتــری، جاکارتــا پایتخت اندونــزی را بــه باندونگ 
وصــل مــی کنــد تــا بخشــی از برنامــه »جوکــو ویــدودو« رئیــس 
جمهــور اندونــزی بــرای تعمیــر اساســی زیرســاخت ایــن کشــور 
مجمــع الجزایــری و جــذب ســرمایه گــذاران نتیجــه دهــد. بانــک 
دولتــی توســعه چیــن ۷5 درصــد از بودجــه ایــن طــرح را برعهــده 
گرفتــه و بقیــه آن را شــرکت راه آهــن چیــن و کنسرســیوم 
ــرای  اندونــزی تامیــن مــی کننــد. دولــت اندونــزی بودجــه ای ب

ایــن خــط راه آهــن در نظــر نگرفتــه و تضمیــن دولتــی نیــز نیــاز 
نــدارد. یکــی از دالیلــی کــه مقامــات اندونــزی پیشــنهاد ژاپنــی 

هــا را رد کردنــد در نظــر گرفتــن بودجــه دولتــی بــود.
امــا تایلنــد در زمینــه دریافــت وام از چیــن بســیار محتــاط عمــل 
ــا  ــد ب ــردان تایلن ــال دولتم ــن س ــی چندی ــت. در ط ــرده اس ک
همتایــان چینــی خــود در مــورد ســاخت قطــار ســریع الســیر بــا 
مســیرطوالنی بیــن کونمینــگ و بانکــوک مذاکــره کردنــد. پــس 
ــه  ــور ب ــر دو کش ــال ۲014، ه ــد در س ــی تایلن ــای نظام از کودت
مذاکــرات ســرعت داده و خواهــان گســترش روابــط بــا یکدیگــر 
شــدند. اما شــرایطی کــه چیــن پیشــنهاد داد مــورد قبــول رهبران 
ــاختار  ــن، س ــر چی ــورد نظ ــره م ــرخ به ــت. ن ــرار نگرف ــد ق تایلن
ــن در  ــن و دیگــر درخواســت هــای چی ــت پیشــنهادی چی مالکی
مــورد حقــوق اســتفاده از راه آهــن مــورد قبــول رهبــران تایلنــد 
ــار  ــن کن ــا چی ــروژه را ب ــد طــرح پ ــن تایلن ــت. بنابرای ــرار نگرف ق
گذاشــت. در عــوض تایلنــد تصمیــم گرفــت خــط آهــن بانکــوک 
بــه ناخــون راتجاســیما را بســازد. ایــن مســیر بســیار کوتاهتــر بود 
ــط  ــن فق ــود. چی ــد ب ــده تایلن ــر عه ــز ب ــاخت آن نی ــه س و هزین
تکنولــوژی مــورد نیــاز را عرضــه مــی کــرد و بــر فراینــد ســاخت 
و ســاز نظــارت داشــت. اقــدام مثبتــی کــه دولــت تایلنــد در ایــن 
زمینــه انجــام داد ایــن بــود کــه ســاخت و ســاز ایــن خــط آهــن 
را بــه شــرکت هــای تایلنــدی نــه شــرکت هــای چینــی واگــذار 

ــرد. ک
چیــن ممکن اســت بــر این بــاور باشــد کــه نیازهــای کشــورهای 
ــرای  ــث اج ــد باع ــی توان ــره م ــم به ــه وام ک ــعه ب ــال توس در ح
ــن  ــران ای ــا رهب ــود. ام ــاده« ش ــک ج ــد، ی ــک کمربن ــرح ی »ط
کشــورها بایــد بداننــد کــه اقتصــاد داخلــی چیــن بســیار ضعیــف 
عمــل مــی کنــد و چیــن بــه طــور فزاینــده در مــورد حفــظ توافق 
ــا شــرکت هــای ســاخت و ســاز نگــران اســت. آنهــا در مــورد  ب
آنچــه در کشــورهای ســریالنکا، تایلنــد و اندونــزی رخ داده اســت 
بایــد آگاهــی داشــته باشــند. ایــن مــوارد بــه آنهــا کمــک خواهــد 
کــرد تــا در مــورد اخــذ وام از چیــن محتــاط بــوده و تمامی شــرایط 
اخــذ وام از ایــن کشــور را نپذیرنــد. اگر کشــورهای در حال توســعه 
کــه در مســیر »طــرح یــک کمربنــد، یک جــاده« قــرار دارنــد این 
ــد، »طــرح یــک کمربنــد، یــک جــاده «  مــوارد را در نظــر بگیرن

چیــن بــه آســانی اجــرا نخواهــد شــد.

آیا فقط پکن سود خواهد برد؟

موانع موجود در احیای جاده ابریشم/ چین و مشکل وامهای اعطایی

http://mehrnews.com


صفحه 50 | شماره 17 |  آبان 95  MEHR NEWSAGENCY

آ ســـــــیا

ــه  ــا دیگــر کشــورها از توریســم ب دولــت چیــن در مقایســه ب
ــرم« اســتفاده مــی  عنــوان نوعــی از »دیپلماســی و قــدرت ن
ــرداری مــی کنــد. ــه اشــکال مختلــف از آن بهــره ب کنــد و ب
بــر اســاس مقالــه دکتــر »تونــی تســه« از مدرســه مدیریــت 
هتــل و توریســم دانشــگاه پلــی تکنیــک هنــگ کنــک، دولت 
ــا دیگــر کشــورها از توریســم بــه عنــوان  چیــن در مقایســه ب

شــکلی از »دیپلماســی و قــدرت نــرم« اســتفاده مــی کنــد.
دولــت جمهــوری خلــق چیــن بــا اعمــال کنتــرل و تاثیــر بــر 
رونــد شــکل گیــری و توســعه گردشــگری، جریــان توریســم 
ــود  ــی خ ــای سیاس ــتورالعمل ه ــا دس ــتنی ب ــور ناگسس را بط
پیونــد داده اســت. بررســی اســتفاده از توریســم در روابــط بیــن 
الملــل چینــی هــا نشــان میدهــد کــه چگونــه چیــن حمایــت 
و همچنیــن تحریــم خــود را بــر دیگــر کشــورها اعمــال مــی 

دارد.
بــا توجــه بــه انــدازه فزاینــده ی بــازار توریســم خارجــی چیــن 
)گردشــگران چینــی کــه بــه قصد دیــدن کشــورهای دیگــر از 
چیــن خــارج مــی شــوند( ایــن کشــور پتانســیل تاثیرگــذاری 
مشــخصی بــر ســطوح اقتصــادی و سیاســی در سراســر دنیــا 
ــریع  ــده و س ــد فزاین ــزرگ، رش ــت ب ــا جمعی ــن ب را دارد. چی
ــود از بتانســیل رو  ــه ی متوســط و اقتصــاد شــکوفای خ طبق
بــه رشــدی در بــازار توریســم خارجــی خــود برخــوردار اســت. 
افزایــش هفــت برابــری در گردشــگری خروجــی چیــن از 10 
میلیــون نفــر در ســال ۲000 بــه بیــش از ۷0 میلیــون نفــر در 

ســال ۲011 خــود شــاهدی بــر ایــن مدعــا اســت.
در آینــده نزدیــک، جمعیــت طبقــه متوســط چیــن بــه انــدازه 
ــزارش  ــر اســاس گ ــکا خواهــد شــد و ب ی کل جمعیــت آمری
ســازمان جهانــی گردشــگری، پیــش بینــی مــی شــود تعــداد 
گردشــگران چینــی در ســال ۲0۲0 بــه بیــش از 100  میلیــون 
ــی %14  ــه تنهای ــگر ب ــداد گردش ــن تع ــه ای ــد ک ــر برس نف

ازدرآمــد جهانــی توریســم را تشــکیل مــی دهــد
ــی در ســال  ــداد گردشــگران چین ــی مــی شــود تع پیــش بین
۲0۲0 بــه بیــش از 100  میلیــون نفــر برســد کــه ایــن تعــداد 
ــم را  ــی توریس ــد جهان ــی 14% ازدرآم ــه تنهای ــگر ب گردش

ــی دهد. ــکیل م تش
ــر سیاســت  ــر شــگرفی ب ــداد گردشــگر تاثی ــن افزایــش تع ای
ــا بســط قــدرت  گردشــگری چیــن و رابطــه ی تعریفــی آن ب

نــرم ایــن کشــور خواهــد داشــت.
واژه قــدرت نــرم در اواخردهــه ۸0 میــالدی قــدم بــه عرصــه 
ــک  ــی ی ــود آن توانای ــته و مقص ــی گذاش ــات سیاس ی ادبی
ــته  ــام خواس ــرای انج ــران ب ــردن دیگ ــد ک ــور در متقاع کش
هــای خود بــدون بــه کاربــردن زور ویــا اجبــار در انجــام کاری 
غیــر داوطلبانــه مــی باشــد. ژوزف نایــی ، بنیانگــذار ایــن واژه، 
ــه  ــدازه ی قــدرت ســخت ، ب ــه ان معتقــد اســت دولــت هــا ب
قــدرت نــرم نیــز در جهــت متقاعــد و مجبــور ســازی دیگــران 
ــدت   ــا و مالحظــات درازم ــه نگــرش ه ــرای شــکل دادن ب ب

ــد. نیازمندن
ــه  ــوز توج ــم ، هن ــادی توریس ــاد اقتص ــت زی ــود اهمی ــا وج ب
ــی  ــرد سیاس ــوان »رویک ــه عن ــای آن ب ــه کاربرده ــی ب اندک
ــور  ــن بط ــه ای ــت ک ــده اس ــا ش ــر دنی ــی« در سراس اساس
ــا  ــتمداران ت ــد سیاس ــت. تاکی ــز اس ــب برانگی ــخص تعج مش
بحــال بــر گردشــگری بیشــتر بــه عنــوان اهرمــی اقتصــادی 

ــوده اســت. ــه ای ب ــعه منطق ــرای توس و بســتری ب
ــا  ــدک کشــورهای در جهــان  ب ــوان یکــی از ان ــه عن چیــن ب

ــی« دارای  ــم خارج ــر توریس ــی ب ــت عموم ــتن »سیاس داش
موقعیــت ایــده آل بــرای تاثیرگــذاری بــر روابــط بیــن الملــل 
ــن  ــی چی ــم خارج ــت توریس ــه سیاس ــود آنک ــا وج ــت. ب اس
ــت  ــح داده نشــده اســت، دول ــز بصــورت عمومــی توضی هرگ
ــرم و تاثیــر  ــه عنــوان شــکلی از قــدرت ن چیــن از توریســم ب
ــه  ــب البت ــن مطل ــد. درک ای ــی کن ــتفاده م ــک اس دیپلماتی
موضوعــی مبهــم حتــی بــرای متخصصیــن چینــی و مقاصــد 
بیــن المللــی اســت کــه بــا مشــکالت و موانــع بســیاری برای 
جــذب بیشــتر توریســت چینــی رو بــه رو مــی شــوند. بــرای 
روشــن ســازی و درک ایــن وضعیــت، بایــد طبیعــت سیاســی 
توریســم خارجــی ایــن کشــور و تاثیرات سیاســت گردشــگری 
چیــن بــر مقصــد هــای گوناگــون گردشــگری بررســی شــود.
ــد  چیــن گردشــگری خارجــی خــود را از طریــق طــرح »تایی
ــار »ای دی اس« ،  ــور اختص ــه ط ــا ب ــد« ی ــت مقص وضعی
مجموعــه ای از موافقــت نامــه هــای دوجانبــه  بــا کشــورهای 
ــد از  ــی ده ــازه م ــی اج ــای چین ــه توریســت ه ــه ب ــر ک دیگ
طریــق تورهــای گروهــی بــه خــارج مســافرت کننــد، کنتــرل 
ــورت  ــه ص ــه ب ــن برنام ــادی ای ــت اقتص ــد. اهمی ــی کن م
گســترده بــه رســمیت شــناخته شــده اســت و تنها کشــورهایی 
کــه بخشــی از طــرح »ای دی اس« هســتند، اجــازه دارنــد که 
ــد.  ــج کنن ــغ و تروی ــن تبلی ــود را در چی ــگری خ ــازار  گردش ب
شــایان  ذکــر اســت  تــا ســال ۲011، تعــداد 140 کشــور بــه 

ایــن طــرح پیوســته انــد.
ممانعــت از اجــرای موافقــت نامــه هــای گردشــگری از طرفی 
ــوان  ــه عن ــد؛ ب ــی آین ــزار سیاســی مهمــی بشــمار م ــود اب خ
ــا  ــا بــه تاخیرانداختــن اجــازه اجــرای طرحــی ب مثــال چیــن ب
دولــت کانــادا، در مقابــل انتقــاد ایــن کشــور از وضعیــت حقوق 

بشــر در چیــن، واکنــش نشــان داده اســت.
ممانعــت از اجــرای موافقــت نامــه هــای گردشــگری از طرفی 
ــوان  ــه عن ــد. ب ــزار سیاســی مهمــی بشــمار مــی آین ــود اب خ
ــا  ــرح ب ــرای ط ــازه اج ــن اج ــه تاخیرانداخت ــا ب ــن ب ــال چی مث
دولــت کانــادا، در مقابــل انتقــاد کانــادا از وضعیــت حقوق بشــر 
در چیــن و همچنیــن نشســت نخســت وزیــر ایــن کشــور بــا 
ــی  ــا واکنــش نشــان داده اســت.  چیــن تنهــا زمان داالی الم
اجــازه ی اجــرای موافقــت نامــه راداده اســت کــه دولــت کانادا 
»الی چــان زینــگ« شــخصی کــه متهــم بــه فســاد و قاچاق 

ــودت داد.  ــن ع ــه چی ــود را ب ــرده ب ــرار ک ــادا ف ــه کان ــود و ب ب
ــارز از چگونگــی اســتفاده چیــن از موافقــت  ــه ای ب ایــن نمون
هــای گردشــگری در جهــت افزایــش قــدرت نــرم و همچنیــن 

قــدرت خــود در مباحــث پیشــرفته ی دیپلماتیــک اســت.
ــه  ــان گردشــگری خارجــی ب دولــت چیــن همچنیــن از  جری
عنــوان مکانیزمــی بــرای حمایــت از ســایر کشــورها و مناطــق 
اســتفاده مــی کنــد. هنــگ کنــگ و ماکائــو دو منطقــه نیمــه 
خودمختــار چیــن مثــال هایــی خــوب از این سیاســت هســتند. 
هنگامــی کــه  هنــگ کنــگ  بــا مشــکالت اقتصــادی در راه 
اتحــاد دوبــاره بــا ســرزمین مــادری مواجــه شــده بــود، دولــت 
ــه  ــال ۲003 ب ــخصی در س ــفر ش ــه س ــه برنام ــا ارای ــن ب چی
گردشــگران خــود اجــازه داد بیشــتر از تورهــای گروهــی، بــه 
صــورت شــخصی و انفــرادی بــه هنــگ کنــگ ســفر کننــد. 
ایــن تغیــر سیاســت بــرای هنــگ کنــگ 30 میلیــارد درآمــد به 
ارمغــان آورد. چیــن همچنیــن در نمونــه ای مشــابه پشــتیبانی 
خــود را از ماکائــو کــه از ســال 1۹۹۹ بــه چیــن نزدیــک شــده 

اســت ، نشــان داده اســت.
بــه منظــور کمک بــه اقتصــاد ایــن منطقــه، دولــت چین بــازار 
صنایــع بــازی و ســرگرمی را بــه روی ســرمایه گــزاران خارجی 
گشــود و همچنیــن بــه چینــی هــا اجــازه داد کــه بــرای قمــار 
بــه ماکائــو برونــد. ایــن در حالــی اســت کــه در کشــور چیــن 
ــه  ــا متخلفــان ب ــه  غیــر قانونــی اســت و ب قمــار و قمــار خان
شــدت برخــورد مــی شــود. نتیجــه ی ایــن سیاســت افزایــش 
گردشــگران مــاکاۀو از 5 میلیــون نفــر در ســال ۲001 بــه 16 

میلیــون نفــر در ســال ۲011 بوده اســت.
از دیگــر مــوارد مــی تــوان بــه واکنــش گردشــگری چیــن بــه 
ــرای ســفر  ســونامی اقیانــوس هنــد درتشــویق گردشــگران ب
ــرد. در  ــده در دســامبر ۲004 اشــاره ک ــه دی ــه مناطــق حادث ب
ــرواز  ــراری پ ــا برق ــن ب ــی چی ــل ســال ۲005  خــط هوای اوای
مســتقیم بــه پوکــت تایلنــد، بــا آژانــس هــای مســافرتی بــه 
منظــور کمــک بــه بازیافــت صنعــت توریســم منطقــه شــروع 
بــه همــکاری کــرد. همچنیــن زمانــی کــه ژاپــن بــا موقعیــت 
ســونامی  مشــابه  در ســال ۲011 روبــرو شــد، چیــن بــه همیم 
ــود.  ــت گردشــگری ان کمــک نم ــن و صنع ــه ژاپ صــورت ب
ایــن عملکــرد هــا نتنهــا نشــاندهنده  غــرور آفرینــی در کمک 
ــن در ســاخت و بســط  ــه چی ــه ب ــه همســایگان اســت بلک ب

سیاست گردشگری خارجی چین در خدمت دیپلماسی و قدرت نرم
سینا برجیان
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آ ســـــــیا

ــرده  ــک ک ــود کم ــرم خ ــدرت ن ــای ق پایه ه
است.

عــالوه بــر ایــن جریــان گردشــگری خارجی می 
توانــد بیانگــر و نشــانه روابــط مثبــت بــا دیگــر 
کشــورها باشــد. انگلیــس، کــره و تایلنــد مثــال 
هایــی روشــن از چگونگــی توســعه گردشــگری 
چیــن بــه عنــوان نشــانه ای از روابــط سیاســی 
ــتان،  ــتند. در انگلس ــورها هس ــن کش ــت بی مثب
ــت  ــمار توریس ــش ش ــرای افزای ــا ب ــالش ه ت
ــر  ــد ب ــای ورودی بطــور مشــخص و قدرتمن ه
بــازار چیــن متمرکــز شــده اســت که شــاهد این 
مدعــا در سیاســت، ســاده ســازی هرچــه بیشــتر 
فراینــد گرفتــن ویــزای انگلیــس بــرای چینی ها 
مــی باشــد. کــره و تایلنــد هــم همچنین شــاهد 
افزایــش قابــل مالحظــه در شــمار گردشــگران 
ورودی از چیــن هســتند و ســریالنکا پیشــبینی 
میکنــد از تعــداد ۲5000 گردشــگر چینــی 
ســال  در    300000 بــه   ۲01۲ ســال  در 
ــد. توســعه گردشــگری چیــن  ۲016 دســت یاب
ــگران  ــداق »گردش ــه مص ــورها ب ــن کش در ای
ــر  ــر رســمی در ســاخت زی دیپلمــات هــای غی

بنــای قــدرت نــرم چیــن هســتند« اســت.
در مقابــل، مثــال هایــی از اســتفاده چینــی 
ــرای  ــزاری ب ــوان اب ــه عن ــگری ب ــا از گردش ه
ــا  ــا آنه ــه ب ــورهایی ک ــل کش ــم در مقاب تحری
دچــار مشــکل اســت، وجــود دارد. بــرای مثــال 
ــو«  ــر »دیائوی ــر ســر جزای ــان مناقشــه ب در زم
بــا ژاپــن، بســیاری از تورگردانــان مطــرح 
ــن  ــگری در ژاپ ــج گردش ــغ و تروی ــی تبلی چین
ــرکت  ــن ش ــی از ای ــد. و بعض ــف کردن را متوق
ــغ  ــو و مبال ــن لغ ــه ژاپ ــا ســفرهای خــود را ب ه
گرفتــه شــده را بــه مشــتری هــای خــود پــس 
ــش ۷0  ــه کاه ــر ب ــل منج ــن عم ــد. ای دادن
ــه  ــی ورودی ب ــگران چین ــداد گردش ــد تع درص
ــن  ــابه همی ــد. مش ــال ۲01۲ گردی ــن در س ژاپ
عملکــرد، در همــان ســال در مــورد فیلیپیــن بــه 
دلیــل مناقشــه بــا ایــن کشــور بــر ســر جزیــره 

ــه اســت. ــان صــورت گرفت هوانگی
ــه ظاهــر  ــن تصمیمــات ب ــا وجــود آن کــه ای ب
ــه  ــا ب ــازی ه ــم س ــد، تصمی ــوده ان ــاری ب تج
نوعــی بــا تشــویق و اطــالع دولــت چیــن 
صــورت گرفتــه اســت. و در ایــن مــورد 
ــتفاده  ــه اس ــک تنبی ــوان ی ــه عن ــگری ب گردش
شــده اســت. البتــه شــایان ذکر اســت، چیــن به 
انــدازه کافــی قدرتمند اســت کــه از گردشــگری 

ــد.   ــتفاده کن ــم اس ــوان تحری ــه عن ب
بــا توجــه بــه نــوع نــگاه چیــن بــه گردشــگری 
خارجــی خــود، بازارهــای مقصــد نــه تنهــا بایــد 
»نیازهــا و خواســته هــای مشــتری هــای خود« 
ــی  ــد درک مطلوب ــه بای ــد بلک ــش دهن را پوش
ــر  ــم ب ــی« حاک ــط مش ــا و خ ــت ه از »سیاس
ــان و در  ــند. در پای ــته باش ــازی داش ــن ب قوانی
یــک دیــد وســیع تــر بایــد خاطرنشــان کــرد که 
ــم  ــت گذاری توریس ــن در سیاس ــی چی دیپلماس
خارجــی خــود ایــن پتانســیل را دارد تــا توانایــی 
ــدن  ــه ش ــال پذیرفت ــور را در »احتم ــن کش ای
ــل«  ــن المل ــوب خــود در جبهــه بی ــج مطل نتای

ــش دهد. افزای

بــا توجــه به وجــود نگــرش هــای رئالیســتی در سیاســت ســایبری 
ــه  ــه نظــر مــی رســد کــه واشــنگتن و پکــن ب ــکا ب چیــن و آمری
ســاختن زرادخانــه ســایبری و جاسوســی از شــبکه هــای یکدیگــر 

ادامــه مــی دهنــد.
ــن و  ــور چی ــور دو کش ــای جمه ــه روس ــد از اینک ــال بع ــک س ی
ــد،  ــت یافتن ــایبری دس ــت س ــوزه امنی ــی در ح ــه توافق ــکا ب آمری
ایــاالت متحــده اعــالم کــرده اســت کــه تعــداد هــک هــای چینی 
هــا از ایــن کشــور کاهــش یافتــه اســت؛ گــروه »فایرآی« گــزارش 
داده کــه تعــداد هــک هــای مهــم شــبکه توســط هکرهــای چینی 
ــه 10 مــورد در ســال ۲016 رســیده  از  60 مــورد درســال ۲013 ب

اســت.
جــان کارلیــن معــاون دادســتان ایــاالت متحــده مــی گویــد تعــداد 
هــک هــای چینی هــا کاهــش یافتــه ولــی متمرکزتــر و محاســبه 
شــده تــر شــده اســت. یــک مــاه پــس از توافــق چیــن و آمریــکا، 
ــا  ــر ۲015 امض ــس در نوامب ــا انگلی ــابهی را ب ــده مش ــن معاه چی
کــرد. پــس از آن چیــن، برزیــل، روســیه، ایــاالت متحــده و دیگــر 
ــوص  ــی را در خص ــد هنجارهای ــز پذیرفتن ــروه ۲0 نی ــای گ اعض
ــوی را  ــت معن ــرقت از مالکی ــد س ــایبری مانن ــت س ــائل امنی مس

ــد. بپذیرن
ــایبری در  ــن ۲ دور گفتگــوی س ــاالت متحــده همچنی ــن و ای چی
ــه در آن وزارت  ــد ک ــزار نمودن ــن ۲016 برگ ــامبر ۲015 و ژوئ دس
امنیــت داخلــی آمریــکا و وزارت امنیــت عمومــی چیــن سرپرســتی 
مذاکــرات را بــر عهــده داشــتند. خــط تلفــن اضطــراری نیــز بیــن 

دوطــرف در مــاه آگوســت برقــرار گردیــد.
ایــاالت متحــده ادعــا کــرده اســت کــه تغییــر در سیســتم هــک 
چینــی بــا توجــه بــه فشــارهای خارجــی ایــاالت متحــده و برخــی 
ــد  ــکا معتق ــن انجــام شــده اســت. آمری ــی چی ــات داخل از اصالح
اســت کــه تعقیــب 5 هکــر چینــی و تحریــم اشــخاص و نهادهای 
ــه  ــد ب ــوده ان ــایبری ب ــای س ــرقت ه ــر س ــت س ــه پش ــی ک چین
همــراه سیاســت ضــد فســاد رئیــس جمهورجدیــد چین و سیاســت 
ــن دو کشــور در جهــت  ــع ای ــه همــراه مناف مدرنیســتی ایشــان ب
ــط  ــایبری توس ــی س ــای تهاجم ــت ه ــر قابلی ــری از تکثی جلوگی
گــروه هــای غیردولتــی و حمالتــی کــه شــبکه مالــی جهانــی را 
تهدیــد مــی کنــد بــه نزدیــک شــدن دیــدگاه دو کشــور در حــوزه 

ســایبری کمــک کــرده اســت.
ولــی ایــن نگرانــی هــای مشــترک و تحــوالت مثبــت در روابــط 

ســایبری بــه ســختی بــه همــکاری هــای مشــترک قابــل تبدیــل 
ــدید  ــرف ش ــن دو ط ــتراتژیک بی ــادی اس ــی اعتم ــرا ب ــت؛ زی اس
اســت. زیــرا دو طــرف در موضوعــات اساســی حکمرانــی اینترنــت 
ــی  ــن الملل ــا بی ــی کــردن و ی ــان آزاد اطالعــات، محل ــد جری مانن
ــایبر  ــف س ــازی، تعری ــای مج ــات در فض ــان اطالع ــدن جری ش
تروریســم)در حالــی کــه ایــاالت متحــده تعریــف جزءنگر از ســایبر 
تروریســم دارد چیــن تعریــف گســترده ای از آن ارائــه کرده اســت(.

شــیوه اداره مراکــز اصلــی حکمرانی اینترنــت مانند شــیوه مدیریت 
شــرکت آیــکان کــه مســئولیت اصلــی اداره اینترنــت را بــر عهــده 
دارد، دارای اختــالف هســتند. همچنیــن ایــن دو کشــور گفتمــان 
هــای متفاوتــی را در حــوزه فضــای مجــازی پیگیــری مــی نمایند 
و بــه همیــن دلیــل بــه تقویــت نهادهــای بیــن المللــی متفاوتــی 
مشــغول هســتند؛ درحالــی کــه ایــاالت متحــده بــه تقویــت نقش 
شــرکت آیــکان در اداره اینترنــت و رویکــرد چنــد ذی نفعــی معتقد 
ــرد  ــش رویک ــو و افزای ــی ی ــم آی ت ــش مه ــه نق ــن ب ــت، چی اس

دولــت محــور پرداختــه اســت.
ــا  ــوازی ب ــی م ــن الملل ــای بی ــه ایجــاد نهاده ــن ب ــن چی همچنی
ــت.  ــه اس ــت پرداخت ــده اینترن ــی اداره کنن ــن الملل ــای بی نهاده
ــرا در نهادهایــی کــه توســط ایــن کشــور ایجــاد شــده اســت،  زی
قــدرت گفتمــان ســازی بیشــتری دارد؛ نمونــه ایــن نهادهــا 
ــود. از  ــته ب ــال گذش ــت در دوس ــی اینترن ــس جهان ــاد کنفران ایج
طــرف دیگــر ســازمان هــای نظامــی و امنیتــی آمریــکا بــا رویکرد 
ــتند.  ــق نیس ــی مواف ــن خیل ــال چی ــا در قب ــت اوبام ــایبری دول س
ــد کــه احتمــال ضــد حمــالت  برخــی از کارشناســان اعتقــاد دارن
ســایبری آمریــکا بــه زیــر ســاخت هــای حیاتــی چیــن وجــود دارد.

در مجمــوع مــی تــوان اینگونــه نتیجــه گرفــت کــه گرچــه توافــق 
ــا  ــایبری ت ــت س ــوزه امنی ــکا در ح ــن و آمری ــته چی ــال گذش س
حــدی باعــث تلطیــف روابــط دوجانبــه درایــن حــوزه شــده اســت 
ــن  ــر ای ــاهدی ب ــرف ش ــن دوط ــایبری بی ــالت س ــش حم و کاه
مدعــا اســت ولــی بــا توجــه بــه وجــود نگــرش هــای رئالیســتی 
در سیاســت ســایبری دو طــرف بــه نظــر مــی رســد کــه آمریــکا و 
چیــن بــه ســاختن زرادخانــه ســایبری و جاسوســی از شــبکه هــای 
یکدیگــر ادامــه مــی دهنــد؛ بــا توجــه بــه مواضع رئالیســتی تــر هر 
دو کاندیــدای ریاســت جمهــوری در آمریــکا بــه نظــر مــی رســد 
دو کشــور در همــکاری هــای ســایبری دچــار مشــکالت بیشــتری 

خواهنــد بــود.

معامله سایبری آمریکا و چین
مهدی پورحسنی در سایه نگرشهای رئالیستی
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آ ســـــــیا

توافق صلح کابل با 
حکمتیار؛ گامی برای 

مذاکره با طالبان

ــزب  ــتان و ح ــی افغانس ــدت مل ــت وح ــح دول ــه صل توافقنام
اســالمی حکمتیــار می توانــد زمینــه ســاز شــروع مذاکــرات بــا 
ــازه ای در  ــد فصــل ت ــن می توان ــان باشــد و همچنی گــروه طالب

ــات در افغانســتان باشــد. ــح و ثب ــراری صل برق
در یکســال و نیــم گذشــته گفتگــو بیــن مقامــات دولــت وحدت 
ملــی افغانســتان و نماینــدگان حــزب اســالمی افغانســتان بــه 
ــی  ــورای عال ــاطت ش ــا وس ــار« ب ــن حکمتی ــری »گلبدی رهب
ــن  ــراز و فرودهــای در ای ــود و ف ــان ب ــح افغانســتان در جری صل
ــد  ــود آم ــن دو طــرف بوج ــح بی ــرات صل ــر ســر مذاک ــان ب می
ــش  ــاه پی ــر م ــا یکــم مه ــر ب ــپتامبر براب ــت ۲۲ س ــا در نهای ام
نویــس توافقنامــه ای کــه در ســه فصــل و ۲6 مــاده بیــن دولت 
ــور  ــود، در حض ــده ب ــم ش ــار تنظی ــالمی حکمتی ــزب اس و ح
ــد  ــه »محم ــتان از جمل ــت افغانس ــه دول ــی رتب ــات عال مقام
حنیــف اتمــر«، »ســید احمــد گیالنــی« رئیــس شــورای عالــی 
صلــح افغانســتان و »محمــد امیــن کریــم« نماینــد ارشــد حزب 
اســالمی بــه رهبــری گلبدیــن حکمتیــار بــه امضــای طرفیــن 
رســید و بدیــن گونــه فصــل تــازه ای در برقــراری صلــح و ثبات 

ــاز شــد. در افغانســتان ب
هــر چنــد در راه رســیدن بــه ایــن توافــق مهــم بیــن طرفیــن 
اختالفاتــی در ابتــدای امــر وجــود داشــت امــا بــا مشــورت هــا 
ــالمی،  ــزب اس ــتان و ح ــت افغانس ــران دول ــا س ــی ه و رایزن
مراحــل ســخت و دشــوار طــی شــد تــا امــروز توافقــی مهــم را 

در افغانســتان شــاهد باشــیم.
ــروع  ــار در ش ــن حکمتی ــری گلبدی ــه رهب ــالمی ب ــزب اس ح
ــرآورده  ــه ب ــت ک ــر داش ــد نظ ــرایطی را م ــح ش ــرات صل مذاک
شــدن آنهــا چنــدان ســهل و آســان نبــود و در مــواردی عمــل 
ــه نظــر مــی رســید.  ــه ایــن خواســته هــا ناممکــن ب کــردن ب
از جملــه خواســته هــا و مطالبــات حــزب اســالمی مــی تــوان 
بــه خــروج نیروهــای نظامــی ناتــو از افغانســتان، آزادی زندانیان 
حــزب اســالمی از زنــدان هــای افغانســتان، خــارج شــدن نــام 
گلبدیــن حکمتیــار و حــزب اســالمی از لیســت ســیاه ســازمان 
ملل، خــروج مهاجــران افغانســتانی از پاکســتان و بوجــود آوردن 
شــرایط مســاعد بــرای اســکان آنهــا در داخل افغانســتان اشــاره 

ــرد. ک
ــای  ــروج نیروه ــد خ ــاره ش ــدان اش ــاال ب ــه در ب ــواردی ک از م
آمریکایــی و ناتــو از افغانســتان ناممکــن بــه نظــر مــی رســید، 
چــون دولــت وحــدت ملــی افغانســتان و دولــت آمریــکا طبــق 
توافقنامــه ای کــه بــه امضــا رســانده انــد نیروهــای آمریکایــی 
ــور  ــتان حض ــد در افغانس ــی توانن ــالدی م ــال ۲01۷ می ــا س ت
داشــته باشــند. از ســوی دیگــر باید ایــن نکتــه را در نظر داشــت 
کــه نیروهــای آمریکایــی  و ناتــو در حــال حاضــر در افغانســتان 
حضــور دارنــد و »بــاراک اوبامــا« رئیــس جمهــور آمریــکا در ماه 
هــای گذشــته بــا توجــه بــه افزایــش قــدرت طالبــان و حمالت 
ــی  ــی حکم ــتان ط ــف در افغانس ــای مختل ــهر ه ــه ش ــا ب آنه
اختیــارات جنگــی نیروهــای امنیتــی افغانســتان را افزایــش داد 
تــا آنهــا بتواننــد در رویارویــی بــا اعضــای طالبــان آزادی عمــل 
بیشــتری داشــته باشــند و از ســویی دیگــر اوباما بجــای کاهش 
ــه 5500 نفــر تعــداد آنهــا  ــن ب نیروهــای آمریکایــی از ۹۸00 ت

ــه  ــدان معناســت ک ــن خــود ب ــر داد و ای ــر تغیی ــه ۸400 نف را ب
ایــاالت متحــده آمریــکا تمایــل چندان بــه خــروج از افغانســتان 

ــدارد. ن
حــزب اســالمی حکمتیــار بــا چشــم پوشــی از خــروج نیروهای 
ــک  ــن ی ــتار تعیی ــالدی خواس ــال ۲016 می ــان س ــا پای ــو ت نات
ــو از  ــای نات ــروج نیروه ــرای خ ــخص ب ــی مش ــه زمان برنام
ــس از  ــت. پ ــده اس ــور ش ــن کش ــت ای ــط دول ــتان توس افغانس
ــت وحــدت  ــح بیــن دول امضــای پیــش نویــس توافقنامــه صل
ملــی افغانســتان و حــزب اســالمی ایــن کشــور نهادهــای بیــن 
المللــی و کشــورهای منطقــه از توافــق صــورت گرفتــه بیــن دو 
ــراری  ــت در راه برق ــی مثب ــرا قدم ــد و آن ــت کردن طــرف حمای
ــان »حامــد  ــن می ــات در افغانســتان دانســتند. در ای ــح و ثب صل
ــت  ــز حمای ــتان نی ــین افغانس ــور پیش ــس جمه ــرزای« رئی ک
خــود را از توافقنامــه صلــح اعــالم کــرد و آنــرا زمینــه ای بــرای 

ــد. ــن کشــور خوان ــح در ای پیشــبرد صل
ــت  ــت دول ــه در دوره حکومــت خــود از حمای ــرزای ک ــد ک حام
ــاد از  ــه انتق ــان ب ــر زب ــالهای اخی ــود در س ــوردار ب ــکا برخ آمری
ــور  ــکا در ام ــت آمری ــت و دخال ــوده اس ــنگتن گش ــت واش دول
داخلــی افغانســتان را در تضــاد بــا  قانــون اساســی ایــن کشــور 
خوانــده اســت. همانگونــه کــه مــی دانیــم دولــت وحــدت ملــی 
افغانســتان بــا میانجیگــری »جــان کــری« وزیــر امــور خارجــه 
آمریــکا پــس از بــروز اختالفــات در انتخابات ریاســت جمهوری 
افغانســتان در توافقنامــه ای کــه بیــن »اشــرف غنــی« رئیــس 
جمهــور  و »عبــداهلل عبــداهلل« رئیــس اجرایــی دولــت وحــدت 
ــس از  ــه پ ــد ک ــرر ش ــت مق ــورت گرف ــتان ص ــی افغانس مل
ــات  ــی اقدام ــدت مل ــت وح ــکیل دول ــال از تش ــت دو س گذش
ــام  ــز انج ــه« و نی ــه جرگ ــکیل »لوی ــزاری تش ــرای برگ الزم ب
ــرد،  ــورت گی ــور ص ــن کش ــات ای ــون انتخاب ــات در قان اصالح
ــد.  ــر یاب ــه نخســت وزیــری تغیی ــا پســت ریاســت اجرایــی ب ت
ســران دولــت وحــدت ملــی افغانســتان بایــد بــا کنــار گذاشــتن 
اختالفــات خــود زمینــه را بــرای اجرایــی شــدن متــن توافقنامه 

ــد. ــه، فراهــم آورن صــورت گرفت
از جملــه اقدامــات مثبتــی کــه دولــت وحــدت ملــی افغانســتان 
بــدان دســت یافتــه اســت امضــای توافقنامــه صلــح بــا حــزب 
اســالمی حکمتیــار اســت و ایــن خــود دســتاوردی بــزرگ در راه 
برقــراری ثبــات و امنیــت در افغانســتان اســت. هر چنــد عبداهلل 
عبــداهلل در ابتــدا از ایجــاد چنیــن توافقــی چنــدان مطمئــن بــه 
ــن  ــه امضــای ای ــده ب ــه مان ــک هفت ــا ی ــید ام ــی رس نظــر نم
ــت  ــا سیاســت هــای دول ــت و همســو ب ــی مثب ــق، موضع تواف

وحــدت ملــی اتخــاذ نمــود.
ــرای  ــق ایجــاد شــده بســتری مناســب را ب ــدون شــک تواف ب
ــاد  ــز ایج ــتان و نی ــان افغانس ــروه طالب ــا گ ــرات ب ــام مذاک انج
ــال  ــازد. از س ــی س ــم م ــور فراه ــن کش ــدار در ای ــی پای صلح
ــالم  ــی اس ــه میزبان ــی ب ــالش های ــون ت ــالدی تاکن ۲013 می
آبــاد و کابــل بــرای انجــام مذاکــرات بــا گــروه طالبــان صــورت 
ــرا  ــی متعــددی آن ــل و عوامل ــان عل ــا هــر زم ــه اســت ام گرفت

ــد. ــوق داده ان ــت س ــوی شکس بس
مذاکـرات صلـح بـا طالبـان در ابتـدا بـه میزبانـی اسـالم آبـاد و 
موسـوم به مذاکـرات »مـری1« با حضـور رهبـران و نمایندگان 
دولت افغانسـتان و پاکسـتان صـورت گرفـت. اما پس از انتشـار 
خبـر ناگهانـی مـرگ »مـال عمـر« رهبـر اسـبق طالبـان ایـن 
مذاکـرات بـه حالـت تعلیـق در آمـد و در ایـن گـروه انشـعاباتی 
صـورت گرفـت و گروهـی بـه رهبـری »مـال رسـول« کـه در 
پاکسـتان مسـتقر بود اعالم موجودیت کرد. بروز ایـن اختالفات 
میـان گروهی چندان شـدت گرفـت که اعضای وابسـته به گروه 
»مـال رسـول«، »مـال اختـر منصـور« رهبـر  سـابق طالبـان را 
عامـل بیگانـگان و نیروهـای خارجی عنـوان کرده بـر علیه وی 
دسـت به مبـارزه زد. در ایـن بین تعـدادی از نیروهـای دو طرف 

کشـته و زخمی شـدند.
در ایــن بیــن نشســت هایــی مقدماتــی بــرای انجــام مذاکــرات 
ــح در افغانســتان شــکل گرفــت و نماینــدگان کشــورهایی  صل
افغانســتان، پاکســتان، چیــن و آمریکا پنــج دور از نسشــت های 
ــا در  ــد ام ــل را تشــکیل دادن ــاد و کاب ــی را در اســالم آب مقدمات
نهایــت گــروه طالبــان اعــالم کــرد؛ تــا خــروج نیروهــای ناتــو 
ــتای  ــتی در راس ــه نشس ــر گون ــور در ه ــتان از حض از افغانس
برقــراری صلــح در افغانســتان خــودداری مــی کنــد و بــه جنگ 

علیــه نیروهــای خارجــی و افغانســتانی ادامــه مــی دهــد.
در ایــن اثنــا گلبدیــن حکمتیــار از رهبــران جهــادی افغانســتان 
ــن  ــا تعیی ــن کشــور اعــالم کــرد ب ــر حــزب اســالمی ای و رهب
ــتان  ــی افغانس ــدت مل ــت وح ــا دول ــت ب ــر اس ــرایطی حاض ش
مذاکــره کنــد. در ایــن میــان حمکتیــار از شــرط خــروج 
نیروهــای خارجــی از افغانســتان چشــم پوشــی کــرد تــا بتوانــد 
ــرون  ــتان بی ــی در افغانس ــزوای سیاس ــود را از ان ــر خ ــار دیگ ب
بیــاورد و نقشــی در برقــراری صلــح در این کشــور داشــته باشــد. 
از جملــه شــروطی کــه حمکتیــار بــر آنهــا در توافقنامــه صلــح 
تاکیــد کــرده اســت اعطــای مصونیــت سیاســی و قضایــی بــه 
ــارج  ــت افغانســتان، خ ــزب اســالمی از ســوی دول اعضــای ح
شــدن نــام ایــن حــزب از لیســت ســیاه ســازمان ملــل و فعالیت 

علی کاوسی نژاد
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آ ســـــــیا

حــزب اســالمی در انتخابــات افغانســتان 
ــت. اس

توافقنامــه صلــح بــا حــزب اســالمی در طــی 
ــه  ــرد؛ در مرحل ــی گی ــورت م ــه ص دو مرحل
ــه امضــای نماینــدگان  نخســت توافقنامــه ب
حــزب اســالمی، دولــت وحــدت ملــی و 
ــید و  ــتان رس ــح افغانس ــی صل ــورای عال ش
ــن  ــس از آزادی اعضــای ای ــه دوم پ در مرحل
حــزب از زنــدان هــای افغانســتان توافقنامــه 
صــورت گرفتــه بــه امضــای نهایــی گلبدیــن 
ــید.  ــد رس ــی خواه ــرف غن ــار و اش حمکتی
ــدان  ــالمی از زن ــزب اس ــان ح آزادی زندانی
ــای  ــظ و بق ــن حف ــتان ضام ــای افغانس ه
توافــق صــورت گرفتــه و اجــرای تمــام 
ــاد  ــر مف ــت. از دیگ ــود در آن اس ــاد موج مف
ــران  ــت مهاج ــه بازگش ــن توافقنام ــم ای مه
ــود و  ــن خ ــه وط ــتان ب ــتانی از پاکس افغانس
انجــام اقدامــات مناســب بــرای اســکان آنهــا 

ــت. ــتان اس ــاک افغانس ــل خ در داخ
در ایــن میــان فعــاالن حقــوق بشــر و 
ــت  ــتان مخالف ــان افغانس ــدگان پارلم نماین
ــه  ــی ب ــت قضای ــا اعطــای مصونی ــود را ب خ
ــزب  ــن ح ــای ای ــار و اعض ــن حمکتی گلبدی
ــن  ــف قوانی ــرا مخال ــد و آن ــرده ان ــالم ک اع
حقــوق بشــری در جهــان مــی داننــد. 
ــت  ــزب اســالمی در دوره مخالف اعضــای ح
خــود بــا دولــت افغانســتان در درگیــری 
نیروهــای  از  تعــدادی  هــای مســلحانه 
ــد و  ــردم افغانســتان را کشــته ان ــی و م امنیت
ــاالن  ــده اســت فع ــث ش ــن موضــوع باع ای
ــای  ــا اعط ــور ب ــن کش ــر در ای ــوق بش حق
مصونیــت قضایــی بــه اعضــای حــزب 
ــر  ــم مه ــد و در یک ــت کنن ــالمی مخالف اس
ــح  ــا امضــای توافقنامــه صل مــاه مصــادف ب
در شــهر کابــل تظاهــرات اعتــراض آمیــزی 

ــد. ــام دهن را انج
ــل  ــز در مقاب ــا وجــود مخالفــت هــای ناچی ب
توافــق صــورت گرفتــه مــی تــوان گفــت که 
دولــت وحــدت ملــی افغانســتان در سیاســت 
خــود در راســتای برقــراری صلــح در کشــور 
ــن خــود مــی  ــق نشــان داده اســت و ای موف
تــوان بــه صلحــی گســترده و پایــدار در 
ــرای  ایــن کشــور تبدیــل شــود و زمینــه را ب
ــد. ــان فراهــم نمای ــا گــروه طالب مذاکــرات ب

ــوری  ــفیر جمه ــی؛ س ــا بهرام ــد رض محم
ــتقبال از  ــا اس ــل ب ــران در کاب ــالمی ای اس
توافقنامــه صلــح  دولــت وحــدت ملــی 
افغانســتان و حزب اســالمی حکمتیــار اظهار 
ــروه هــای  ــرده اســت ســایر گ ــدواری ک امی

ــد. ــق بپیوندن ــن تواف ــه ای ــلح ب مس
جمهــوری اســالمی ایــران از هرگونــه توافق 
صلحــی کــه بــه برقــراری صلــح و ثبــات در 
افغانســتان منجــر شــود حمایــت قاطــع مــی 
کنــد. انجــام مذاکــرات مســالمت آمیــز بیــن 
دولــت وحــدت ملــی و گــروه هــای مســلح 
ــدار در  ــی پای ــرای صلح ــد راه را ب ــی توان م
ــی  ــتمدیده آن قربان ــردم س ــه م کشــوری ک

جنــگ هســتند، بــاز کنــد.

بــا توجــه بــه وجــود نگــرش هــای رئالیســتی در سیاســت ســایبری 
ــه  ــن ب ــنگتن و پک ــه واش ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ــکا ب ــن و آمری چی
ــه ســایبری و جاسوســی از شــبکه هــای یکدیگــر  ســاختن زرادخان

ــد. ادامــه مــی دهن
ــن  ــور چی ــور دو کش ــای جمه ــه روس ــد از اینک ــال بع ــک س ی
و آمریــکا بــه توافقــی در حــوزه امنیــت ســایبری دســت 
ــداد هــک  ــه تع ــرده اســت ک ــاالت متحــده اعــالم ک ــد، ای یافتن
ــروه  ــت؛ گ ــه اس ــش یافت ــور کاه ــن کش ــا از ای ــی ه ــای چین ه
ــای مهــم شــبکه  ــداد هــک ه ــه تع ــزارش داده ک ــرآی« گ »فای
ــه 10  ــال ۲013 ب ــورد درس ــی از  60 م ــای چین ــط هکره توس

ــت. ــیده اس ــال ۲016 رس ــورد در س م
ــد  ــی گوی ــده م ــاالت متح ــتان ای ــاون دادس ــن مع ــان کارلی ج
تعــداد هــک هــای چینــی هــا کاهــش یافتــه ولــی متمرکزتــر و 
محاســبه شــده تــر شــده اســت. یــک مــاه پــس از توافــق چیــن 
ــر  ــس در نوامب ــا انگلی ــابهی را ب ــده مش ــن معاه ــکا، چی و آمری
ــاالت  ــیه، ای ــل، روس ــن، برزی ــس از آن چی ــرد. پ ۲015 امضــا ک
متحــده و دیگــر اعضــای گــروه ۲0 نیــز پذیرفتنــد هنجارهایــی را 
در خصــوص مســائل امنیــت ســایبری ماننــد ســرقت از مالکیــت 

ــد. ــوی را بپذیرن معن
ــایبری در  ــوی س ــن ۲ دور گفتگ ــده همچنی ــاالت متح ــن و ای چی
ــه در آن وزارت  ــد ک ــزار نمودن ــن ۲016 برگ ــامبر ۲015 و ژوئ دس
امنیــت داخلــی آمریــکا و وزارت امنیــت عمومــی چیــن سرپرســتی 
ــز بیــن  ــر عهــده داشــتند. خــط تلفــن اضطــراری نی مذاکــرات را ب

ــد. ــرار گردی ــت برق ــاه آگوس ــرف در م دوط
ــر در سیســتم هــک  ــه تغیی ــرده اســت ک ــا ک ــاالت متحــده ادع ای
چینــی بــا توجــه بــه فشــارهای خارجــی ایــاالت متحــده و برخــی 
ــد  ــکا معتق ــت. آمری ــده اس ــام ش ــن انج ــی چی ــات داخل از اصالح
اســت کــه تعقیــب 5 هکــر چینــی و تحریــم اشــخاص و نهادهــای 
ــه  ــد ب ــوده ان ــایبری ب ــای س ــرقت ه ــر س ــت س ــه پش ــی ک چین
همــراه سیاســت ضــد فســاد رئیــس جمهورجدیــد چیــن و سیاســت 
ــت  ــور در جه ــن دو کش ــع ای ــراه مناف ــه هم ــان ب ــتی ایش مدرنیس
جلوگیــری از تکثیــر قابلیــت هــای تهاجمــی ســایبری توســط گروه 
ــد  ــی را تهدی ــی جهان ــی کــه شــبکه مال هــای غیردولتــی و حمالت
مــی کنــد بــه نزدیــک شــدن دیــدگاه دو کشــور در حــوزه ســایبری 

ــرده اســت. کمــک ک
ــط  ــت در رواب ــای مشــترک و تحــوالت مثب ــی ه ــن نگران ــی ای ول

ســایبری بــه ســختی بــه همــکاری هــای مشــترک قابــل تبدیــل 
اســت؛ زیــرا بــی اعتمــادی اســتراتژیک بیــن دو طرف شــدید اســت. 
ــد  ــت مانن ــی اینترن ــرا دو طــرف در موضوعــات اساســی حکمران زی
ــدن  ــی ش ــن الملل ــا بی ــردن و ی ــی ک ــات، محل ــان آزاد اطالع جری
جریــان اطالعــات در فضــای مجــازی، تعریــف ســایبر تروریســم)در 
حالــی که ایــاالت متحــده تعریــف جزءنگــر از ســایبر تروریســم دارد 

چیــن تعریــف گســترده ای از آن ارائــه کــرده اســت(.
شــیوه اداره مراکــز اصلــی حکمرانــی اینترنــت ماننــد شــیوه مدیریت 
شــرکت آیکان که مســئولیت اصلــی اداره اینترنــت را بر عهــده دارد، 
دارای اختــالف هســتند. همچنیــن ایــن دو کشــور گفتمــان هــای 
متفاوتــی را در حــوزه فضــای مجــازی پیگیــری مــی نماینــد و بــه 
همیــن دلیــل بــه تقویــت نهادهــای بیــن المللــی متفاوتی مشــغول 
هســتند؛ درحالــی کــه ایــاالت متحــده بــه تقویــت نقــش شــرکت 
آیــکان در اداره اینترنــت و رویکــرد چنــد ذی نفعــی معتقــد اســت، 
چیــن بــه نقــش مهــم آی تــی یــو و افزایــش رویکــرد دولــت محور 

پرداختــه اســت.
ــا  ــوازی ب ــی م ــن الملل ــای بی ــاد نهاده ــه ایج ــن ب ــن چی همچنی
نهادهــای بیــن المللــی اداره کننــده اینترنــت پرداختــه اســت. زیــرا 
در نهادهایــی کــه توســط ایــن کشــور ایجــاد شــده اســت، قــدرت 
گفتمــان ســازی بیشــتری دارد؛ نمونــه ایــن نهادهــا ایجــاد کنفرانس 
جهانــی اینترنــت در دوســال گذشــته بــود. از طــرف دیگــر ســازمان 
هــای نظامــی و امنیتــی آمریــکا بــا رویکــرد ســایبری دولــت اوبامــا 
در قبــال چیــن خیلــی موافــق نیســتند. برخــی از کارشناســان اعتقاد 
دارنــد کــه احتمــال ضــد حمــالت ســایبری آمریــکا بــه زیر ســاخت 

هــای حیاتــی چیــن وجــود دارد.
در مجمــوع مــی تــوان اینگونــه نتیجــه گرفــت کــه گرچــه توافــق 
ــا  ــایبری ت ــت س ــوزه امنی ــکا در ح ــن و آمری ــته چی ــال گذش س
حــدی باعــث تلطیــف روابــط دوجانبــه درایــن حــوزه شــده اســت 
ــن  ــر ای ــاهدی ب ــرف ش ــن دوط ــایبری بی ــالت س ــش حم و کاه
ــه وجــود نگــرش هــای رئالیســتی  ــا توجــه ب ــی ب ــا اســت ول مدع
ــکا  ــه آمری ــی رســد ک ــه نظــر م در سیاســت ســایبری دو طــرف ب
و چیــن بــه ســاختن زرادخانــه ســایبری و جاسوســی از شــبکه هــای 
یکدیگــر ادامــه مــی دهنــد؛ بــا توجــه بــه مواضــع رئالیســتی تــر هر 
ــد  ــی رس ــر م ــه نظ ــکا ب ــوری در آمری ــدای ریاســت جمه دو کاندی
دو کشــور در همــکاری هــای ســایبری دچــار مشــکالت بیشــتری 

ــود. ــد ب خواهن
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یازدهمیـن کنفرانـس بیـن المللـی بروکسـل بـا 
موضـوع افغانسـتان در حالـی برگـزار مـی شـود 
کـه دولـت کابل بـه کمـک سـه میلیـارد دالری 
کشـورهای حامی افغانسـتان چشـم دوخته است.
ــل  ــی بروکس ــن الملل ــس بی ــن کنفران یازدهمی
ــک در  ــور بلژی ــتان در کش ــوع افغانس ــا موض ب
حالــی برگــزار مــی شــود کــه مــی تــوان انتظــار 
ــه  ــر کشــورهای عضــو اتحادی داشــت عــالوه ب
ناتــو و آمریــکا کشــورهای دیگــری نیــز در 
ــان  ــن می ــد و در ای ــن کنفرانــس شــرکت کنن ای
»ســرتاج عزیــز« مشــاور امــور خارجــه پاکســتان 

ــت. ــد داش ــرکت خواه ــس ش ــن کنفران در ای
ــل  ــی بروکس ــن الملل ــس بی ــن کنفران یازدهمی
ــح و  ــرای صل ــرای برق ــکاری ب ــا موضــوع هم ب
ثبــات در افغانســتان برگــزار می شــود و »اشــرف 
ــداهلل«  ــداهلل عب ــور و »عب ــس جمه ــی« رئی غن
رئیــس اجرایــی دولــت وحــدت ملــی افغانســتان 
ــل از  ــد. قب ــس شــرکت دارن ــن کنفران ــز در ای نی
برگــزاری ایــن کنفرانــس اختالفاتــی بین ســران 
دولــت وحــدت ملــی افغانســتان بــروز کــرد کــه 
ــتان  ــادی افغانس ــران جه ــری رهب ــا میانجیگ ب
ــت  ــات کشــورهای دوســت و متحــد دول و مقام
ــه کاهــش گذاشــت  ــات رو ب ــن اختالف ــل ای کاب
و در نهایــت رهبــران دولــت وحــدت ملــی 
ــل و  ــه ح ــه ب ــی دوجانب ــتند در دیدارهای توانس
ــه  ــد ب ــه و امی ــود پرداخت ــات خ ــل اختالف فص
برقــراری وحــدت و انســجام را در میــان رهبــران 

ــد. ــه کنن ــت افغانســتان هدی ــه مل ــت ب دول
موفقیتـی کـه دولت وحـدت ملی افغانسـتان قبل 
از برگزاری کنفرانس بروکسـل توانسـت بدسـت 
آورد امضـای توافقنامـه صلـح بـا حزب اسـالمی 
افغانسـتان بـه رهبـری »گلبدین حکمتیـار« بود

موفقیتـی کـه دولت وحـدت ملی افغانسـتان قبل 
از برگزاری کنفرانس بروکسـل توانسـت بدسـت 
آورد امضـای توافقنامـه صلـح بـا حزب اسـالمی 
افغانسـتان به رهبـری »گلبدیـن حکمتیـار« بود 
کـه  می تـوان آنـرا یکـی از تـالش هـای جدی 
سـران دولـت افغانسـتان بـرای برگـزاری صلح و 
ثبـات در این کشـور دانسـت. هـر چنـد حکمتیار 
خود در مراسـم امضـای توافقنامه صلـح در کابل 
حضور نداشـت و از طریق ویدیـو کنفرانس در این 
مراسـم شـرکت کـرد، امـا سـران دولـت وحدت 
ملـی، رهبـران جهـادی افغانسـتان، نماینـدگان 
حـزب اسـالمی و مقامـات دولتـی افغانسـتان بـا 
شـرکت در ایـن مراسـم بـدان مشـروعیت داده 
و حمایـت خـود را از دولـت و ملـت افغانسـتان در 
راسـتای رسـیدن بـه صلحی پایـدار نشـان دادند.
از جملــه شــروطی کــه حکمتیــار و حــزب 
اســالمی افغانســتان بــر آن تاکیــد کــرده اســت 
فراهــم آوردن بســتری مناســب از ســوی دولــت 
وحــدت ملــی بــرای شــرکت نماینــدگان حــزب 
ــت  ــتان اس ــی افغانس ــات آت ــالمی در انتخاب اس
ــم  ــح و تفاه ــده صل ــد دهن ــود نوی ــن خ ــه ای ک
بیــن دولــت و حــزب اســالمی افغانســتان اســت. 
ــای  ــم امض ــار در مراس ــه حکمتی ــی ک ــا جای ت

ــح توســط اشــرف غنــی از گــروه  توافقنامــه صل
ــان  ــروه طالب ــه گ ــت از جمل ــف دول ــای مخال ه
خواســت تــا بــه رونــد صلــح در افغانســتان 
پیوســته و صلــح در ایــن کشــور را تجربــه کننــد.
ــت  ــه مخالف ــی ک ــا گروه ــان تنه ــن می در ای
خــود را بــا توافقنامــه صلــح دولــت افغانســتان و 
حمکتیــار نشــان داد و در جهــت تضعیــف دولــت 
وحــدت ملــی قــدم برداشــت گــروه طالبــان بــود. 
ــت اهلل  ــال هیب ــری »م ــه رهب ــان ب ــروه طالب گ
ــای  ــور نیروه ــف حض ــه مخال ــد زاده« ک آخون
ــا  ــان ب ــتند همزم ــتان هس ــی در افغانس خارج
برگــزاری کنفرانــس بروکســل تهاجمی گســترده 
را بــه شــهرهای »قنــدوز« و »نــاوه« آغــاز کرد و 
توانســت شــهر نــاوه را بــه تصــرف خــود درآورد 
امــا بــا مقاومــت نیروهــای امنیتــی افغانســتان نه 
تنهــا شــهر نــاوه از تصــرف گــروه طالبــان خــارج 
ــزار  ــم ۲ ه ــان در تهاج ــروه طالب ــه گ ــد بلک ش
نفــری خــود بــه قنــدوز نتوانســت بــرای بــار دوم 
در طــول یکســال گذشــته کنتــرل ایــن شــهر را 

ــرد. بدســت بگی
حمــالت گــروه طالبــان به شــهرهای افغانســتان 
ــس بروکســل در  ــزاری کنفران ــا برگ ــان ب همزم
واقــع ضعیــف نشــان دادن دولــت وحــدت ملــی 
در برقــراری و حفــظ امنیــت در ایــن کشــور 
اســت. شورشــیان طالبــان بــه کمــک نیروهــای 
ــهر  ــر ش ــیطره ب ــد س ــتان قص ــان پاکس طالب
ــت  ــا مقاوم ــه ب ــتند ک ــدوز را داش ــردی قن راهب
ــدند. از  ــرو ش ــتان روب ــی افغانس ــای امنیت نیروه
ــتان »آی اس  ــات پاکس ــازمان اطالع ــویی س س
ــم دارد  ــدت تصمی ــه ای بلندم ــز در برنام آی« نی
ــه  ــان را ب ــروه طالب ــت گ ــری و مرکزی ــه رهب ک
والیــت هلمنــد افغانســتان انتقــال دهد و مــا روز 
گذشــته شــاهد آن بودیــم کــه اعضــای طالبــان 
بــا یــورش بــه شــهر »نــاوه« تــا ســاعاتی کنترل 

ــد. ــرا بدســت گرفتن آن
»خواجه محمـد آصف« وزیـر دفاع پاکسـتان نیز 
در روزهـای گذشـته و قبل از برگـزاری کنفرانس 
بروکسـل اعـالم کـرد کـه سیاسـت اسـالم آبـاد 
در قبـال افغانسـتان تغییـر خواهد کرد. پاکسـتان 
کـه از همگرایـی و نزدیگـی دولـت افغانسـتان و 
هند بیمنـاک اسـت تصمیـم دارد به شـگردهای 
مختلـف دولـت وحـدت ملـی افغانسـتان را در 
آسـتانه برگزاری نشسـت بروکسـل تحت فشـار 

قـرار دهـد تـا جایـی کـه مرزهـای پاکسـتان در 
ایامـی که تجار افغانسـتانی قصـد ترانزیت کاالها 
و محصـوالت خـود بـه هنـد را داشـتند دولـت 
اسـالم آبـاد مرزهـای »چمـن«، »انگـور ادا« و 
»واهـگا« را به روی بازرگانان افغانسـتانی بسـت. 
اشـرف غنی نیـز در تماس بـا مقامـات دولت هند 
از آنها خواسـت تجـار افغانسـتانی از طریق هوایی 
محصـوالت خـود را بـه هنـد صـادر کننـد و در 

مقابـل از پرداخـت مالیـات نیـز معاف شـوند.
یازدهمیــن کنفرانــس بیــن المللــی بروکســل در 
ــزار  ــو برگ ــال ۲01۲ توکی ــت س ــتای نشس راس
ــر  ــم ب ــو تصمی ــت توکی ــود، در نشس ــی ش م
ــال  ــا س ــو ت ــه کشــورهای عضــو نات ــد ک آن ش
۲016 میــالدی ســالیانه 4 میلیــارد دالر بــه 
افغانســتان کمــک کننــد و زمــان ایــن توافقنامــه 
در ســال جــاری میــالدی بــه پایــان مــی رســد 
ــن  ــا تعیی ــکا ب ــو و آمری و  کشــورهای عضــو نات
شــروطی قصــد دارنــد ســالیانه مبلــغ 3 میلیــارد 
دالر تــا ســال ۲0۲0 بــه افغانســتان کمــک مالی 

ــد. ــت کنن پرداخ
ــو  ــه شــروطی کــه کشــورهای عضــو نات از جمل
و آمریــکا بــرای دولــت وحــدت ملــی افغانســتان 
تعییــن کــرده انــد مــی تــوان انجــام اصالحــات 
انتخاباتــی، تــالش بــرای برقــراری صلــح 
در افغانســتان، مبــارزه بــا فســاد در کشــور و 
ــتانی  ــان افغانس ــت پناهجوی ــن بازگش همچنی
ــه  ــاه ژوئی ــت م ــت. درنشس ــان اس ــه کشورش ب
ــزار  ــو برگ ــه در ورش ــو ک ــو نات ــورهای عض کش
شــد تصمیــم بــر آن شــد کــه کمــک بــه 
افغانســتان تــا ســال ۲0۲0 میــالدی ادامــه یابــد 
ــا باشــد کــه  ــدان معن ــد ب ــن خــود مــی توان و ای
نیروهــای خارجــی قصــد دارنــد تــا ســال ۲0۲0 
در افغانســتان حضــور داشــته باشــند و ایــن خــود 
ــه  ــتان را ب ــدار در افغانس ــی پای ــراری صلح برق
ــش خواهــد کشــاند چــون یکــی از شــروط  چال
طالبــان بــرای پیوســتن بــه رونــد صلــح در ایــن 
کشــور خــروج نیروهــای خارجــی از افغانســتان 

ــت. اس
در حاشــیه کنفرانــس بروکســل و در چهــارم 
اکتبــر نشســت »جنســیت- زنــان توانمنــد، 
ــان  ــوق زن ــظ حق ــرای حف ــه« ب ــتان مرف افغانس
ــز  ــری نی ــت دیگ ــا و نشس ــازی آنه و توانمندس
ــه ای- ــادی منطق ــکاری اقتص ــوان »هم ــا عن ب

همگرایــی منطقــه ای و رفــاه« در جهــت 
ــای اقتصــادی و  ــکاری ه ــازی هم ــه س یکپارچ
ــات در  ــح و ثب ــراری صل ــرای برق ــه ای ب منطق

ــود. ــی ش ــزار م ــتان برگ افغانس
دولــت وحــدت ملــی افغانســتان بایــد گزارشــی 
ــا  ــارزه ب ــرای مب ــود ب ــای خ ــالش ه ــع از ت جام
ــن  ــات در ای ــح و ثب ــراری صل ــز برق ــاد و نی فس
ــت وحــدت  ــه نوعــی دول ــد و ب ــه کن کشــور ارای
ملــی بایــد حمایت کشــورهای شــرکت کننــده را 
بــرای کمک بــه افغانســتان جلــب نماید. اشــرف 
ــی  ــه بروکســل اقدامات ــل از عزیمــت ب ــی قب غن
ــت  ــرار داده اس ــود ق ــت خ ــتور کار دول را در دس
یکــی از ایــن اقدامــات انجــام اصالحــات در 
ــی افغانســتان در راســتای همــوار  نظــام انتحابات
ســاختن زمینــه بــرای برگــزاری انتخابــات آینــده 
در ایــن کشــور اســت، عــالوه بــر ایــن موضــوع 
ــا  ــت ب ــتان توانس ــی افغانس ــدت مل ــت وح دول
ــدت  ــزب وح ــا ح ــازنده ب ــرات س ــام مذاک انج
ملــی افغانســتان بــه رهبــری حکمتیــار توافقنامه 

ــاند. ــه امضــا رس ــح را ب صل
در راه اجرایــی شــدن توافقنامــه صلــح بــا 
ــی  ــی قضای ــت های ــع و محدودی ــار موان حکمتی
ــار  ــن حمکتی ــود دارد. گلبدی ــی وج ــن الملل و بی
ــیاه  ــت س ــتان در لیس ــالمی افغانس ــزب اس و ح
ســازمان ملــل و آمریــکا قــرار دارد و اشــرف غنی 
ــل  ــس بروکس ــرد در کنفران ــد ک ــالش خواه ت
ــردن  ــارج ک ــرای خ ــل را ب ــازمان مل ــت س حمای
ــتان از  ــالمی افغانس ــزب اس ــار و ح ــام حمکتی ن

ــد. ــب کن ــازمان جل ــن س ــیاه ای ــت س لیس
ــل  ــازمان مل ــر کل س ــون« دبی ــی م ــان ک »ب
ــد. وی  ــن کنفرانــس شــرکت مــی کن ــز در ای نی
ــت  ــا مقامــات دول ــدار ب در اظهــارات خــود در دی
ــل  ــازمان مل ــی س ــع عموم ــتان در مجم افغانس
ــتان در  ــه از افغانس ــه جانب ــت هم ــرای حمای ب
ــود. ــاعده داده ب ــول مس ــل ق ــس بروکس کنفران

در کنفرانـس بروکسـل کـه گفته می شـود در آن 
۷0 کشـور جهان و ۲0 سـازمان بیـن المللی برای 
کمک بـه برقـراری صلح و ثبـات در افغانسـتان، 
شـرکت خواهنـد داشـت دولـت وحـدت ملـی 
افغانسـتان می توانـد با دسـتاوردی بـزرگ از این 

کنفرانـس به کابـل باز گـردد.
ــج  ــا پن ــه ت ــه کمــک س ــل چشــم ب ــت کاب دول
میلیــارد دالری کشــورهای عضــو ناتــو و آمریــکا 
ــال ۲0۲0  ــا س ــد ت ــی توان ــه م ــه اســت ک دوخت
ادامــه یابــد امــا در مقابــل دولــت افغانســتان نیــز 
ــان  ــه پناهجوی ــد ک ــا کن ــرایطی را مهی ــد ش بای

ــد.  ــه کشــور بازگردن افغانســتانی ب
کشــورهای حامــی بیــم آن دارنــد کــه بــا وجــود 
ــر  ــورد نظ ــی در افغانســتان کمــک م ــاد مال فس
حیــف و میــل شــود و مــردم افغانســتان نتواننــد 
بــه نحــو مطلــوب از ایــن کمــک هــای مالــی و 

بیــن المللــی بهــره منــد شــوند.
بهبــود وضعیــت زنــان و کــودکان، تعلیــم و 
آمــوزش کــودکان، مبــارزه بــا فســاد و پولشــویی، 
برقــراری صلــح و ثبــات، توســعه ظرفیــت هــای 
تجــاری و اقتصــادی در افغانســتان از جملــه 
موضوعاتــی اســت کــه در نشســت بروکســل بــه 

ــود. ــی ش ــه م ــا پرداخت آنه

نشست بروکسل با موضوع افغانستان/اعطای کمک سه میلیارد دالری به کابل
علی کاوسی نژاد
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گــروه طالبــان پــس از امضــای توافقنامــه صلــح 
بیــن دولــت کابــل و حــزب اســالمی حکمتیــار 
حمــالت خــود را بــه شــهرهای افغانســتان 

ــرده اســت. تشــدید ک
پـس از امضـای توافقنامه صلح بیـن دولت کابل 
و حـزب اسـالمی حکمتیـار و درسـت پیـش از 
برگـزاری نشسـت »بروکسـل« در بلژیـک بـا 
موضوع افغانسـتان، گـروه طالبان حمـالت خود 
را به والیات و شـهرهای مهم افغانسـتان شـروع 
کـرد و ایـن حمـالت در روزهـای اخیـر چنـان 
شـدت گرفته اسـت که تعـداد بسـیاری از اهالی 
شهرهای »فراه« و »لشـکرگاه« و »قندوز« آواره 

و بـی خانمـان شـده اند.
ــزب  ــتان و ح ــت افغانس ــن دول ــح بی ــه صل ــای توافقنام امض
ــت  ــوان موفقی ــی ت ــاه را م ــم مهرم ــار در یک ــالمی حکمتی اس
بــزرگ »اشــرف غنــی« رئیــس جمهــور و »عبــداهلل عبــداهلل« 
رئیــس اجرایــی دولــت وحــدت ملی افغانســتان دانســت، امــا در 
ایــن میــان گــروه طالبــان کــه مخالــف ادامــه حضــور نیروهای 
آمریکایــی و ناتــو در افغانســتان هســتند بــا برنامــه ای از پیــش 
تعییــن شــده قبــل از برگــزاری کنفرانــس بروکســل در مــورد 
افغانســتان بــه شــهر »قنــدوز« حملــه بردنــد و توانســتند بخش 
هایــی از ایــن شــهر را بــه تصــرف خــود درآوردنــد و بــر میــدان 

اصلــی شــهر مســلط شــوند.
بــا تشــدید درگیــری هــا در قنــدوز ژنــرال »مــراد علــی مــراد« 
معــاون رئیــس ســتاد ارتــش افغانســتان راهــی ایــن شــهر شــد 
ــه و شــهر  ــه عهــده گرفت ــات نظامــی را ب ــا فرماندهــی عملی ت
را از لــوث طالبــان پاکســازی کنــد امــا دفــع حمــالت طالبــان 
ــرال  ــه نظــر نمــی رســید و ژن ــدان آســان ب ــن شــهر چن در ای
»عبدالرشــید دوســتم« معــاون اول رئیــس جمهــور افغانســتان 
خــود شــخصاً بــه منطقــه رفتــه و فرماندهــی جنــگ در شــهر 

قنــدوز را بــه عهــده گرفــت.
ــرال  ــرد ژن ــاد از عملک ــا انتق ــدوز ب ــی قن ــان وال ــن می در ای
ــان وی  ــیان طالب ــا شورش ــی ب ــراد در رویاروی ــی م ــراد عل م
ــا  ــد و ب ــدوز خوان ــهر قن ــی از ش ــقوط بخش ــئول س را مس
اظهاراتــی جنجالــی کشــته شــدن تعــدادی از غیــر نظامیــان 
ــد.  در ایــن شــهر توســط طالبــان را قضــا و قــدر الهــی خوان
ــدوز  ــی قن ــارات وال ــه اظه ــش ب ــز در واکن ــی نی ــرف غن اش
ــای  ــه ج ــت ب ــی دول ــات امنیت ــی از مقام ــرد بعض ــالم ک اع
عمــل کــردن بــه وظایــف خــود در حفــظ و برقــراری ثبــات و 
امنیــت در افغانســتان، کشــته شــدن غیــر نظامیــان را قضــا و 

ــد. ــی خوانن ــدر الهــی م ق
پیــش از ایــن نیــز اظهــارات »حامــد کــرزای« رئیــس جمهــور 
پیشــین افغانســتان در مــورد تســلط گــروه طالبان بر شــهرهای 
افغانســتان، باعــث نگرانــی مقامــات دولــت افغانســتان بــه ویژه 
عبــداهلل عبــداهلل شــد. کــرزای مــاه پیــش در گفتگــو بــا رســانه 
هــا عنوان کــرده بــود گــروه طالبــان افغانســتانی هســتند و حق 
دارنــد بــر قســمتی از خــاک افغانســتان تســلط داشــته باشــند، 
امــا نیروهــای آمریکایــی و ناتــو نیروهــای بیگانه هســتند و باید 

هــر چــه زودتــر ایــن کشــور را تــرک کننــد.
ــح توســط  ــه صل ــش از امضــای توافقنام ــرزای پی ــارات ک اظه
ــالمی  ــزب اس ــر ح ــار رهب ــن حکمتی ــی و گلبدی ــرف غن اش
افغانســتان مطــرح شــد و بــا واکنــش ســخت عبــداهلل عبــداهلل 

مواجــه شــد. چنیــن اظهــارات نســنجیده ای در مــوارد حســاس 
ــع  ــه نف ــد فضــای موجــود در افغانســتان را ب ــی مــی توان امنیت
ــرای  ــا را ب ــزم آنه ــد و ع ــر ده ــت تغیی ــف دول ــای مخال نیروه

ــد. ــش ده ــه شــهرهای افغانســتان افزای ــه ب حمل
از ســویی دیگــر دولــت افغانســتان در طــول ســالهای گذشــته 
بارهــا بــه پاکســتان هشــدار داده اســت بــا گــروه هــای 
ــن  ــی« در ای ــتی »حقان ــروه تروریس ــه گ ــتی از جمل تروریس
ــای  ــاخه ه ــه از ش ــی ک ــبکه حقان ــد. ش ــارزه کن ــور مب کش
ــه شــهرهای  ــان پاکســتان اســت در حمــالت ب انشــعابی طالب
ــا  ــات تروریســتی نقــش مهمــی ایف افغانســتان و انجــام عملی

ــد. ــی کن م
»رحمــت اهلل نبیــل« سرپرســت شــورای امنیــت ملــی 
افغانســتان نیــز در اعتــراض بــه ادامــه همــکاری دولــت 
افغانســتان بــا پاکســتان از ســمت خــود اســتعفا داده بــود. وی بر 
ایــن بــاور بــود کــه عامــالن حمــالت تروریســتی در افغانســتان 
کــه از اعضــای گــروه تروریســتی شــبکه حقانــی هســتند و در 
زنــدان هــای ایــن کشــور بســر مــی برنــد بایــد اعــدام شــوند.

ــا شــبکه  ــاط ســازمان اطالعــات پاکســتان )آی اس آی( ب ارتب
حقانــی موضوعــی اســت کــه باعــث نگرانــی مقامــات دولتــی 
کابــل شــده اســت. بعضــی از کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه 
ــن  ــش ای ــه ارت ــته ب ــه وابس ــتان ک ــات پاکس ــازمان اطالع س
کشــور اســت در ارتبــاط مســتقیم بــا گــروه طالبــان پاکســتان 
ــت  ــه والی ــتان ب ــان افغانس ــر طالب ــالت اخی ــت و در حم اس
هلمنــد افغانســتان نیــز نیروهــای شــبکه تروریســتی حقانی نیز 

ــد. مشــارکت دارن
 روز گذشــته شــهر »لشــکرگاه« مرکــز والیــت هلمنــد 
ــت  ــرار گرف ــان ق ــروه طالب ــورد هجــوم شــدید گ افغانســتان م
ــا انجــام  ــا ورود بــه بخشــی از شــهر ب و اعضــای ایــن گــروه ب
ــتان را  ــی افغانس ــای امنیت ــدادی از نیروه ــاری تع ــه انتح حمل
کشــتند امــا بــا مقاومــت نیروهــای امنیتــی ایــن حملــه طالبــان 
ــه  ــده شــدند. حملــه طالبــان ب ــه عقــب ران دفــع شــد و آنهــا ب
ــی  ــان اهال ــت در می ــب و وحش ــث رع ــکرگاه باع ــهر لش ش
ــه  ــر از شــهروندان لشــکرگاه ب ــش از 3000 نف شــهر شــد و بی

ــدند. ــاور آواره ش ــهرهای مج ش
عــالوه بــر لشــکرگاه، شــهر »فــراه« نیــز مــورد یــورش طالبان 
ــه  ــتانی اضاف ــمار آوارگان افغانس ــه ش ــت و ب ــه اس ــراره گرفت ق
شــده اســت. اوضــاع امنیتــی در افغانســتان بــه گونــه ای نــا بــه 
ســامان اســت کــه امــروز منابــع امنیتــی در والیــت »فاریــاب« 
اعــالم کردنــد شــهر »غورمــاچ« بــه تصــرف طالبــان درآمــده 
ــا امیــدی را در میــان شــهروندان  اســت و ایــن خــود یــاس و ن

افغانســتانی افزایــش داده اســت.
عــالوه بــر تصــرف شــهرهای راهبــردی 
افغانســتان بدســت طالبــان مســئله مهــم تــری 
ــتان  ــی افغانس ــدت مل ــت وح ــرای دول ــه ب ک
ــی از  ــیلی عظیم ــت. ورود س ــده اس ــود آم بوج
ــد  ــه در چن ــت ک ــی اس ــران و پناهجویان مهاج
مــاه گذشــته از پاکســتان و کشــورهای اروپایــی 
بــه کشــور برگشــته انــد باعــث افزایــش نگرانی 

ــت. ــده اس ــزی ش ــت مرک دول
وزارت مهاجــرت افغانســتان تحــت فشــار 
ــوزه  ــورهای ح ــژه کش ــه وی ــی ب ــه جهان جامع
اتحادیــه اروپــا و پاکســتان مجبــور بــه امضــای 
توافقنامــه ای شــده اســت کــه طبــق آن دولــت 
افغانســتان موظــف اســت بســتر مناســبی بــرای 
بازگشــت مهاجــران افغانســتانی مهیــا نمایــد تــا 
بلکــه بتوانــد از کمــک هــای جامعــه جهانــی در 

ــده برخــوردار شــود. ســالهای آین
در کنفرانــس بروکســل کشــورهای حامــی افغانســتان اطمینان 
ــات در  ــح و ثب ــراری صل ــظ و برق ــتای حف ــه در راس ــد ک دادن
افغانســتان کمــک هــای مالــی خــود بــه دولــت کابــل را ادامــه 
ــه دولــت کابــل داده  ــه وعــده هایــی کــه ب ــا توجــه ب دهنــد. ب
شــده اســت کشــورهای حامی افغانســتان در ســالهای آینده 15 
میلیــارد دالر بــه ایــن کشــور کمــک مالــی ارایــه مــی دهنــد. 
دولــت پاکســتان بــا اعطــای بورســیه هــای تحصیلــی و کمک 
مالــی 500 میلیــون دالری قصــد دارد بــا دولــت هنــد در کمک 
ــا در  ــگ داشــته باشــد ت ــی تنگاتن ــت افغانســتان رقابت ــه دول ب
ــش از  ــرو نشــود و از نزدیکــی بی ــزوا روب ــا ان ــی ب ــه جهان جامع

پیــش کابــل و دهلــی نــو جلوگیــری کنــد.
ــتان  ــی افغانس ــورهای حام ــارد دالری کش ــای میلی ــک ه کم
ــت اقتصــادی موجــود در  ــد وضعی ــاه مــدت بتوان شــاید در کوت
ایــن کشــور را بهبــود بخشــد امــا در عمــل آنچــه کــه باعــث 
ــن اســت  ــی شــود ای ــا در افغانســتان م ــی ه ــا آرام ــش ن افزای
ــو  ــکا و کشــورهای عضــو نات ــه آمری ــه دول خارجــی از جمل ک
ــح  ــد صل ــن کشــور رون ــود در ای ــی خ ــه حضــور نظام ــا  ادام ب
ــش بزرگــی مواجــه ســاخته  ــا چال ــان را ب ــروه طالب ــت و گ دول
انــد و تــا هنگامــی کــه نیروهــای بیگانــه در خــاک افغانســتان 
حضــور داشــته باشــند اوضــاع امنیتــی در ایــن کشــور نــا آرام و 
متالطــم خواهــد بــود. چنــد صباحــی اســت کــه گــروه طالبــان 
بــا افزایــش تــوان نظامــی خــود توانســته اســت بــه شــهرهای 
بزرگــی در افغانســتان حملــه ور شــود و ســایه ســنگین تــرس و 
وحشــت در والیــات مختلــف افغانســتان افزایــش یافتــه اســت.

ــن  ــه ای ــوان ب ــی افغانســتان مــی ت ــی در اوضــاع امنیت ــا تأمل ب
نتیجــه رســید کــه دخالــت کشــورهای منطقــه از جملــه 
آمریــکا، کشــورهای عضــو ســازمان ناتــو و بــه ویــژه پاکســتان 
ــرو ســاخته  ــا مخاطــرات بســیاری روب امنیــت ایــن کشــور را ب
اســت. انجــام مذاکــرات دولــت افغانســتان و گــروه طالبــان بــا 
مشــارکت کشــورهای منطقــه از جملــه هند، پاکســتان، روســیه 
و جمهــوری اســالمی ایــران مــی توانــد بــه برقــراری صلــح در 

افغانســتان کمــک کنــد.
مــی تــوان از طریــق انجــام مذاکــرات ســازنده بــا گــروه طالبان 
ــون  ــان داد. چ ــور پای ــن کش ــر در ای ــای اخی ــی ه ــا آرام ــه ن ب
ــا افغانســتان مــرزی مشــترک داشــته و بــه  کشــورهایی کــه ب
نوعــی بــا فرهنــگ ایــن کشــور آشــنایی بیشــتری دارنــد مــی 
تواننــد راهکارهــای مناســبی بــرای برقــراری صلــح و ثبــات در 

افغانســتان ارایــه دهنــد.

دالیل یورشهای اخیر طالبان در افغانستان/ لزوم انجام مذاکرات صلح
علی کاوسی نژاد

آ ســـــــیا
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آمـریـــــکا

ــه  ــه رو ب ــکا را در خاورمیان ــی آمری ــال« هژمون ــروس ه »ب
ــا ســیر  ــد و می گویــد آمریــکا مجبــور اســت ب افــول مــی دان
بــه شــدت نزولــی نفــوذش درخاورمیانــه کــه نتیجــه اقدامــات 

ــد. ــار بیای ــن کشــور اســت کن ــده ای ــات کنن بی ثب
ــی  ــته نهادگرای ــردازان برجس ــه پ ــن« از نظری ــرت کوه »راب
نولیبــرال معتقــد اســت کــه شــاهد ایــن هســتیم کــه قــدرت 
رهبــری هژمونیــک ایــاالت متحــده آمریکا بعــد از دهــه 1۹۷0 

میــالدی دچــار افــول شــده اســت.
کوهــن معتقــد اســت بــه رغــم اینکــه قــدرت رهبــری آمریــکا 
ــد از  ــه بع ــی ک ــن الملل ــای بی ــت رژیمه ــه اس ــش یافت کاه
ــول،  ــی پ ــن الملل ــدوق بی ــه صن ــی دوم از جمل ــگ جهان جن
بانــک جهانــی و گات)ســلف ســازمان تجــارت جهانــی( ایجاد 

ــود. ــد ب ــز پابرجــا خواهن شــدند در دوره افــول هژمــون نی
ــروس  ــی ب ــا پروفســور »رودن ــی ب ــن رابطــه گفتگوی در همی
هــال« از نظریه پــردازان برجســته مکتــب ســازه انگاری 
)جامعــه شناســی تاریخــی( در روابــط بیــن الملــل انجام شــده 

ــه از نظــر مــی گــذرد. اســت کــه در ادام
ــب  ــردازان مکت ــه پ ــل دوم نظری ــه نس ــال« ب ــروس ه »ب
ــت در  ــابقه خدم ــر س ــالوه ب ــق دارد. وی ع ــازه انگاری تعل س
دانشــگاه ایالتــی »آیــوا« و دانشــگاه »بــراون« ایالــت رودآیلند 
بــه مــدت 10 ســال در دانشــگاه »آکســفورد« انگلســتان بــه 
امــر تدریــس مشــغول بــوده اســت. بــروس از ســال ۲013 تــا 
کنــون نیــز اســتاد روابــط بیــن الملــل در دانشــگاه »ماکائــو« 
چیــن بــوده اســت. وی نویســنده و یــا ویراســتار آثــار متعــددی 
ــک  ــتم بان ــه »سیس ــوان ب ــی ت ــان م ــه از آن می ــت ک اس
مرکــزی بــه عنــوان حکومــت جهانــی: اعتبارســازی مالــی«، 
ــی« و  ــت جهان ــی در حکوم ــازمان های خصوص ــور س »ظه
ــاختارهای اجتماعــی و سیســتم  ــی: س ــی- جمع ــت مل »هوی
هــای بیــن المللــی« اشــاره کــرد. اخیرتریــن اثــری کــه وی 
در امــر ویــرای آن مشــارکت داشــته اســت کتــاب »کاهــش 
ــر  ــای غی ــت نهاده ــر مدیری ــه ب ــا تکی ــلحانه ب خشــونت مس
دولتــی« اســت. بــروس از اعضــای هیئــت تحریریــه فصلنامه 

مطالعــات بیــن الملــل دانشــگاه آکســفورد بــوده اســت.
ــه شــمار مــی رود و یــک  ســازه انگاری نظریــه ای اجتماعــی ب
روش شــناختی قدیمــی اســت کــه دســت کــم بــه آثــار قــرن 
ــه  ــن نظری ــر می گــردد. ای هجدهــم »گیامباتیســتا ویکــو« ب
در حــوزه روابــط بین الملــل نیــز مباحــث جــدی را وارد کــرده 

است.

ــاره زوال  ــواالتی را درب ــه س ــتم ک ــل هس || مای
ــه  ــم. ب ــرح کن ــکا مط ــک آمری ــدرت هژمونی ق
اعتقــاد نظریــه پردازانــی چــون »رابــرت کوهن« 
ــد از  ــکا بع ــک آمری ــدرت هژمونی ــول ق ــاهد اف ش
دهــه 1970 میــادی هســتیم. آیــا شــما معتقد به 

ــتید؟ ــکا هس ــک آمری ــدرت هژمونی ــول ق اف
در کل مــن بــا ادعاهایــی مبنی بــر رو بــه زوال رفتــن هژمونی 
ایــاالت متحــده آمریــکا بــه صــورت مطلــق موافــق نیســتم. 
مهــم اســت کــه مقدمــه ایــن اظهــارات را بــه پاســخ »نــه« 
از بابــت تمایــز بیــن زوال مطلــق و زوال نســبی مزیــن کنیــم.

ــه  ــبت ب ــکا نس ــی آمری ــاره زوال هژمون ــی درب ــتدالل های اس
ــورت دوره ای در  ــه ص ــد، ب ــه رش ــای رو ب ــدرت ه ــایر ق س
ادبیــات روابــط بیــن الملــل و بــه ویــژه در رســانه هــای معتبــر 
ــوص  ــی در خص ــوال حت ــا معم ــورد و آنه ــی خ ــم م ــه چش ب
ایــن زوال نســبی نیــز غلــو مــی کننــد. ایــن تــب آکادمیــک 

آخریــن بــار در اواســط دهــه 1۹۸0 میــالدی پدیــدار 
شــد. در آن ســال هــا فقــط 10 ســال از پایــان جنــگ 
غیــر اخالقــی ویتنــام مــی گذشــت -کــه بــا شکســت دولــت 
ویتنــام جنوبــی در مقــام متحــد واشــنگتن پایــان گرفــت- و 
ــورم شــدید  ــده ت ــوان کنن ــه تازگــی حمــالت نات واشــنگتن ب
اقتصــادی را پشــت ســر گذاشــته و مــی تــوان گفــت کــه در 
ــورم شــدید  ــود اقتصــادی و ت حــال خــروج از یــک دهــه رک
بــود حــال آنکــه آمریــکا در عیــن حــال شــاهد ســرعت رشــد 
ــر  ــت س ــن در پش ــان و ژاپ ــل آلم ــورهایی مث ــادی کش اقتص
گذاشــتن معیارهــا و ســطوح رشــد تعریــف شــده از ســوی خود 

ــود. نیــز ب
در ایــن دوره، طــرح »رونالــد ریــگان« رئیــس جمهــور 
وقــت آمریــکا مبنــی بــر تحکیــم ســاختار نظامــی بــا هــدف 
احیــاء برتــری نیروهــای مســلح کــه در اواخــر جنــگ ویتنــام 
ــود،  ــگاری نســبی دچــار خــالء شــده ب ــه واســطه ســهل ان ب
جریــان داشــت. ایــن بازســازی هزینه بســیار ســنگینی داشــت 
و کشــور آمریــکا همزمــان بــا کســری هــای هنگفتــی در دو 

ــرم مــی کــرد. بخــش بودجــه و تجــارت دســت و پنجــه ن
ــالدی، »جیمــی  ــگان در ســال 1۹۸0 می ــل از انتخــاب ری قب
ــی از  ــاع آمریکای ــدادی از اتب ــه تع ــرا در حالیک ــر« ظاه کارت
ســوی نیروهــای انقالبــی ایــران بــه گــروگان گرفتــه 
ــت  ــد را پش ــر تردی ــدی 400 روز پ ــا ناکارآم ــد، ب ــده بودن ش
ــکا  ــه ســاکنین آمری ــی اســت ک ــن در حال ســر گذاشــت و ای
بــا قیمــت هــای نجومــی نفــت کــه حاصــل دومیــن تحریــم 
نفتــی اعمــال شــده از ســوی کشــورهای عربــی )بــه دنبــال 
ــوم  ــتی موس ــم صهیونیس ــا رژی ــراب ب ــش روزه اع ــگ ش جن
بــه »یــوم کیپــور«( بــود، دســت بــه گریبــان شــده و مجبــور 
ــد در فصــل زمســتان درجــه وســایل گرمایشــی خــود را  بودن
کــم کننــد. ایــن دوره ای اســت کــه ســقف ســرعت مجــاز در 
بــزرگ راه هــای کشــور 55 مایــل در ســاعت )۸۸ کیلومتــر در 
ســاعت( بــود تــا در مصــرف بنزیــن صرفــه جویــی شــود. در 
ایــن هنــگام بــود کــه کارتــر از رخوتی کــه گریبــان آمریــکا را 
گرفتــه و از حــس شرمســاری در روزهــای پایانــی دوره زمــام 

داریــش ســخن گفــت.
در ایــن میــان، تــداوم افزایــش هزینــه هــای زندگــی نیــز بــا 
ــت  ــل دوران ریاس ــه در اوای ــا اینک ــت ت ــه داش ــرعت ادام س
جمهــوری ریــگان، »پــل والکــر« رئیــس وقــت فــدرال رزرو 
آمریــکا بــا اتــکا بــه ذخایــر ارزی کشــور، نــرخ تــورم را کاهش 

داد.
بــی شــک اینهــا مشــکالت حقیقــی بودنــد و در همــان حــال 
ــرح  ــه ط ــد ک ــی کردن ــتدالل م ــی اس ــن داخل ــه منتقدی ک
اســت،  بــر  هزینــه  خیلــی  ریــگان  نظامــی  تقویــت 
دانشــگاه  بدبیــن  مورخــان  از  یکــی  کنــدی«  »پــل 
»ییــل« کتابــی را بــا عنوان »صعــود و ســقوط ابرقــدرت ها« 
ــرای هفتــه هــا  منتشــر کــرد کــه در ســال 1۹۸۷ میــالدی ب
صدرنشــین لیســت پرفــروش تریــن هــای روزنامــه »نیویورک 

ــود. تایمــز« ب
ایــن کتــاب اســتداللی را مبنــی بــر زوال نســبی بریتانیــا بــه 
ــن  ــوری ای ــعه امپرات ــه توس ــدرت در نتیج ــک ابرق ــوان ی عن
ــر  ــه زودی تقدی ــه ب ــرد ک ــی ک ــش بین ــه داد و پی ــور ارائ کش
مشــابهی در انتظــار ایــاالت متحــده خواهــد بــود کــه بــه نوبه 
خــود رهبــری جهــان را بــه کشــورهای در حــال رشــدی چون 
آلمــان و ژاپــن محــول مــی کنــد و همانگونــه که شــما اشــاره 
کردیــد، »رابــرت کوهــن« اثــر تاثیرگــذار خــود بــه نــام »بعــد 
ــال  ــرال در س ــی نئولیب ــرد نهادگرای ــا  رویک ــی« را ب از هژمون
1۹۸4 میــالدی و فقــط چندیــن ســال قبــل از کتــاب کنــدی 

منتشــر کــرد.   
بــا ایــن حــال، کتــاب کوهــن همچنــان بــه فــروش می رســد 
حــال آنکــه ایــن مطلــب دربــاره کتــاب کنــدی صــدق نمــی 
کنــد و ایــن بــه آن خاطــر اســت کــه هــدف کوهــن در واقــع 
تصریــح جایــگاه قــدرت نســبی آمریــکا در آن دوره نبــود بلکــه 
قصــد وی بــه چالــش کشــیدن تئــوری رئالیســتی رایــج در آن 
روزگار از منظــر نهادگرایــی نئولیبــرال بــود – مکتبــی متفــاوت 

از تئــوری روابــط بیــن الملــل.
در ایــن کتــاب کوهــن تئــوری ثبــات هژمونیــک را بــه چالــش 
کشــید، تئــوری کــه اســتدالل مــی کنــد کــه یــک هژمــون 

گفتگو با استاد دانشگاه آکسفورد:

رهبری هژمونیک آمریکا در خاورمیانه از دست رفته است
مریم خرمائی-جواد حیران نیا
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آمـریـــــکا

)قاعدتــا ایــاالت متحــده آمریــکا( نهادهایــی را تاســیس 
کــرد کــه در راســتای تامیــن اهــداف آن بعــد از جنــگ 
)جهانــی دوم( بــود و مادامیکــه هژمــون سرپاســت و بــه طــور 
ــد، ایــن سیســتم هــم دوام  ادواری سیســتم را حفــظ مــی کن
ــل رو  ــایر عوام ــا س ــه ب ــون در مقایس ــی هژم ــی آورد. وقت م
ــظ  ــرای حف ــود ب ــای موج ــا از نهاده ــی رود، ی ــل م ــه تحلی ب
برتــری هژمونیــک خــود اســتفاده مــی کنــد یــا بــه دلیــل عدم 
پرداخــت هزینــه هــای جانبــی کــه الزمــه حفــظ آنهاســت بــه 

ایــن نهادهــا مجــال زوال مــی دهــد.
ــه تحلیــل  ــا ســایر عوامــل رو ب وقتــی سیســتم در مقایســه ب
مــی رود، یــا از نهادهــای موجــود بــرای بقــای هژمونــی خــود 
اســتفاده مــی کنــد یــا بــه دلیــل عــدم پرداخــت هزینــه هــای 
جانبــی کــه الزمــه حفــظ آنهاســت بــه ایــن نهادهــا مجــال 

ــی دهد. زوال م

|| بلــه کوهــن معقتــد اســت کــه حتــی بــا افــول 
ــی  ــت رژیمهای ــداوم فعالی ــاهد ت ــاز ش ــون ب هژم
چــون صنــدوق بیــن المللــی پــول، بانــک جهانــی 
و گات هســتیم. آیــا خــود ایــن نهادهــا کــه متکی 
بــه اقتصــاد هژمــون هســتند در دوره افــول قدرت 

هژمــون تضعیــف نشــده انــد؟
ــگارش  ــکا در روزگار ن ــدرت آمری ــبی ق ــه زوال نس ــن ب کوه
ــا ایــن حــال، ایــن موضــوع را مــد  ــردازد و ب ــر مــی پ ایــن اث
نظــر قــرار مــی دهــد کــه »نهادهــای هژمونیــک« وابســته به 
نظــام مالــی »برتــون وودز« همچنــان در حــوزه هــای رقابتی 

خــود بــه منزلــه هســته حکومــت جهانــی بودنــد.
در آن زمـان، بـا توسـعه وام دهـی کـه در قبضه بانـک جهانی 
بـود، بـا متـوازن کـردن بدهـی هایـی کـه همچنـان بـه وقت 
تنگدسـتی از سـوی صنـدوق بیـن المللـی پـول پرداخـت می 
شـد، با ثابت مانـدن جایگاه دالر آمریـکا در راس هـرم ارزهای 
جهانـی تا بـه این ترتیـب رایـج تریـن ارز خارجی بـرای تامین 
کاالهـای اساسـی باشـد، جهـان همچنـان بـه گونـه ای موثر 
پایبنـد حاکمیت قانونی یـک نظم تجارت جهانی لیبـرال )گات 

و بعدها سـازمان تجـارت جهانـی( بود.
از ســوی دیگــر حبــاب اقتصــادی ژاپــن در ســال 1۹۸۹ 
میــالدی شکســت. ژاپــن در ســال میــالدی جــاری )۲016( 
همچنــان کشــوری بــا نــرخ تــورم منفــی اســت یــا 
ــدارد. در ایــن  ــورم اقتصــادی ن ــر اســت بگوییــم اصــال ت بهت
میــان، اقتصــاد همچنــان پــر جنــب و جــوش آلمــان پرچمــدار 
ــه زوال اســت کــه  ــه ضعــف و اروپایــی رو ب اتحادیــه ای رو ب
در حــال حاضــر در رونــدی معکــوس طعــم بداقبالــی را مــی 
ــا بحــران بدهــی  چشــد –بداقبالــی کــه در درجــه نخســت ب
هایــی همــراه بــود کــه راه خالصــی از آن بــا اقدامــات 
ریاضتــی عجیــن شــد کــه بیــش از همــه یونــان و اســپانیا را با 
مــوج وحشــتناک بیــکاری مواجــه کــرد و باعــث فــرار مغزهای 

جــوان از کشــورهای اروپایــی از جملــه ایرلنــد شــد.

|| مایـل هسـتم تضعیـف هژمـون را در رژیمهایی 
چـون اتحادیـه اروپا نیز مـورد توجه قـرار دهم. آیا 
برگزیـت نیز باعث تضعیـف اتحادیـه اروپا نخواهد 
شـد چرا که یکی از اعضـای مهم خود را از دسـت 

مـی دهد؟
البتــه اروپــا ایــن روزهــا درگیــر »برگزیــت« هــم هســت چــرا 
کــه انگلســتان- بــه عنــوان یــک عضــو موســس و یکــی از 
بزرگتریــن قــدرت هــای اقتصــادی اروپــا- بــه خــروج از ایــن 
اتحادیــه رای داد و ایــن بســیار محتمــل اســت کــه انگلســتان 
آخریــن کشــوری نباشــد کــه بــه چنیــن اقدامــی مبــادرت می 
کنــد. واقعیــت آن اســت کــه طــرح خیرانــه اروپــا بــه پذیــرش 

خیــل عظیمــی از پناهجویــان مســلمانی کــه از ســوریه و دیگر 
ــد،  ــه ان ــه گریخت ــش در خاورمیان ــغال داع ــت اش ــی تح نواح
نتیجــه معکوســی بــرای »آنــگال مــرکل« صــدر اعظــم آلمان 

و مبتکــر ایــن طــرح بــه دنبال داشــته اســت.
اروپایــی هــا درک نمــی کننــد کــه چگونــه مــی تــوان مردمی 
کــه بــه بــاور آنهــا از توانایــی ادغــام در فرهنــگ آنها برخــوردار 
نیســتند را پذیرفــت و بــه همیــن دلیــل اســت کــه در تــالش 
بــرای معکــوس کــردن تصمیمــات مــرکل از قــدرت رای خود 
ــه همیــن دلیــل اســت کــه  ــد و درســت ب اســتفاده مــی کنن
ــای  ــران ه ــه از بح ــن گریخت ــی مهاجری ــته جمع ــراج دس اخ
اخیــر خاورمیانــه، در دســتور کار بســیاری از کشــورهای اروپایی 
قــرار گرفتــه و اگــر بــه مرحلــه اجــرا درآیــد، اقــدام زیبنــده ای 
ــکا  ــه جــای آمری ــه ب ــود. اصــال اگــر ایــن مصاحب نخواهــد ب
ــود، شــاید نتیجــه بهتــری از  ــا ب ــی اروپ پیرامــون زوال هژمون

آن حاصــل می شــد.

پژوهشــگر فقید انگلیســی »ســوزان اســترنج« کــه متخصص 
روابــط بیــن الملــل بــود، حــدود ۲5 الــی 30 ســال پیــش، بــا 
اســتدالل دربــاره »اســطوره مانــدگار هژمونــی گــم شــده« به 
ایــن مســئله در آخریــن بخــش از تئــوری »آمریــکای رو بــه 

زوال« پاســخ مــی دهد.
وی ایــن اثــر را در ســال 1۹۸۷ میــالدی –یعنــی همزمــان بــا 
کتــاب کنــدی- منتشــر کــرد. اســترنج حــدود ۲۹ ســال پیش،  
در میــان بســیاری مطالــب دیگــر، شــماری از حقایــق محکــم 

را بیــان کــرد کــه تــا امــروز پابرجــا هســتند.
امــا از همــه اینهــا کــه بگذریــم، خدشــه ای در برتــری اقتصاد 
و بازارهــای مالــی آمریــکا ایجــاد نمــی شــود- عواملــی کــه به 
ــر  ــت از ذخای ــرای حمای ــی ب ــی کاف ــی از عمــق و پویای تنهای
ــت  ــان تح ــان همچن ــتند. جه ــوردار هس ــان برخ ارزی جه
کنتــرل یــک رژیــم تجــارت آزاد اســت کــه بــه نوعــی بــرای 

همــه مگــر برخــی کشــورها ســودآور اســت.

ــد در  ــی توان ــدی م ــه تهدی ــی چ ــد نظام || در بع
ــکا باشــد؟ ــده متوجــه آمری آین

در بعــد نظامــی آمریــکا بیشــترین هزینــه هــا را انجــام مــی 

ــاو  ــکا 1۲ ن ــی، آمری ــد نظام ــال در بع ــوان مث ــه عن ــد. ب ده
ــاو شــکن هــای مجهــز  ــا رزمناوهــا و ن ــر دارد کــه ب هواپیماب
ــبک،  ــای س ــه ه ــونده، ناوچ ــت ش ــای هدای ــک ه ــه موش ب
ــن  ــتیک و می ــای بالس ــک ه ــل موش ــای حام ــی ه زیردریای
ــدرت  ــیوه ق ــن ش ــوند. ای ــی ش ــتیبانی م ــره پش ــاب و غی ی
پراکنــی در عرصــه جهانــی اســت. حــاال مقایســه کنیــد کــه 
نزدیکتریــن رقیــب آمریــکا یعنــی چیــن فقــط یــک یــا بهتــر 
اســت بگوییــم یــک و نیــم نــاو هواپیمابــر دارد )یکــی از آنهــا 
ــازی  ــر نی ــاب دیگ ــن حس ــا ای ــت(. ب ــاخت اس ــال س در ح
ــی  ــم باورنکردن ــل از رق ــد حاص ــاره تهدی ــه درب ــت ک نیس
ــث  ــم. بح ــت کنی ــتفاده، صحب ــی بالاس ــب اتم ــزاران بم ه
هــای زیــادی پیرامــون ناکارآمــدی تســلیحات هســته ای بــه 
ــردم  ــود دارد. م ــی وج ــای نظام ــی ه ــوان بخشــی از دارای عن
بــه تســلیحات هســته ای بــه چشــم یــک تهدیــد واقعــی نگاه 
نمــی کننــد چــرا کــه اگــر مــورد اســتفاده قــرار بگیرنــد، هــر 
ســانتیمتر مربــع از خاک کشــوری کــه از آن اســتفاده کــرده به 
وســیله یــک قــدرت هســته ای دیگــر کــه از تــوان ضربــه دوم 

ــی رود. ــوا م ــه ه ــود ب ــی ش ــوردار اســت، دود م برخ
ــده  ــاالت متح ــده، ای ــه آین ــه ده ــرای س ــاب، ب ــن حس ــا ای ب
آمریــکا تهدیــد واقعــی علیــه برتــری نظامــی خــود از ســوی 
ــرض  ــر ف ــر ب ــی اگ ــد و حت ــی کن ــس نم ــوری ح ــچ کش هی
محــال چنیــن تهدیــدی هــم وجــود داشــته باشــد، آن را جدی 

نمــی گیــرد.

|| در بعــد اقتصــادی پیــش بینــی هــا حاکــی از آن 
اســت کــه چیــن از آمریــکا در چنــد ســال آینــده 

پیشــی خواهــد گرفــت.
در ایــن میــان، نــرخ تولیــد ناخالــص داخلــی چیــن بــه ســبقت 
گرفتــن از نــرخ رشــد آمریــکا ادامــه مــی دهد امــا واقعیــت آن 
اســت کــه در صــورت عــدم بازنگــری، مــدل رشــد اقتصــادی 

چیــن بــه پایــان بهــره وری خــود نزدیــک مــی شــود.
ــه  ــد ب ــد اقتصــادی اســت بای ــدام رش ــان ت ــر خواه ــن اگ چی
ــد  ــه مانن ــن ب ــد. چی ــاد کن ــزوده را زی ــرخ ارزش اف ــرعت ن س
آنچــه کــه شــرکت هــای فراملیتــی در هــر جایــی انجــام مــی 
ــد خــود  ــادی از خــط تولی ــال بخــش زی ــد، در حــال انتق دهن
ــن  ــت و در عی ــر اس ــتمزد کمت ــرخ دس ــا ن ــورهایی ب ــه کش ب
حــال بــر روی فنــاوری هــای رباتیــک نیــز ســرمایه گــذاری 
مــی کنــد تــا اتــکا بــه نیــروی انســانی را کــه نــرخ دســتمزد 
ــا  ــن ب ــه چی ــد و البت ــر مــی رود، کــم کن ــه روز باالت آن روز ب
ــد  ــورها فاق ــب کش ــه اغل ــت ک ــکالت روبروس ــی مش برخ
آن هســتند. امــا از همــه اینهــا هــم کــه بگذریــم از عواقــب 

سیاســت تــک فرزنــدی چیــن نبایــد غافــل شــد.
اگــر رونــد جمعیتــی بــه همین منــوال ادامــه پیــدا کنــد، در 30 
ســال آینــده، جمعیــت چیــن بــا کاهشــی 600 میلیــون نفــری 
ــرو خواهــد شــد حــال آنکــه االن هــم چیــن جایگزینــی  روب
ــدارد و در آینــده، هنــد بــه  بــرای نیــروی کار قدیمــی خــود ن
مراتــب از چیــن بــه عنــوان پــر جمعیــت تریــن کشــور دنیــا، 

جلــو خواهــد زد.
در حــال حاضــر، چیــن ۲0 درصــد جمعیــت جهــان و هشــت 
ــن  ــار دارد و ای ــل زرع آن را در اختی ــای قاب ــن ه ــد زمی درص
ریخــت شناســی جمعیــت بــا ماهیــت انتقــال قدرتــی کــه در 

شــرف وقــوع باشــد، جــور در نمــی آیــد.
ــر  ــن بدت ــب از ای ــه مرات ــیه ب ــی روس ــت شناس ــد جمعی  رون
ــم  ــی را ه ــی و نظام ــائل جمعیت ــه مس ــر هم ــا اگ ــت. ام اس
ــی  ــر ارز جهان ــوان یکــی از ذخای ــه عن ــم، دالر ب ــار بگذاری کن
همچنــان بــی رقیــب اســت. چیــن بــرای آنکــه ارزش یــوان 
را بــا هــدف افزایــش نــرخ صــادرات و اشــتغال در طــول دوره 
گــذار اقتصــادی دســتکاری کنــد، چــاره ای جــز خریــد مقادیــر 

اگر فرض را بر این بگذاریم که 
آمریکا برتری هژمونی خود را بر 

خاورمیانه از دست داده است، باید 
بپذیریم که سعودی ها و اوپک هم 

برتری هژمونی خود بر بازار نفت را 
از دست داده اند|
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آمـریـــــکا

ــا دالر قیمــت گــذاری مــی  عظیمــی از دارایــی هایــی کــه ب
شــوند، نــدارد تــا بــه ایــن ترتیــب شــالوده ارزی خــود را محکم 

ــه دارد. نگ

ــای  ــایگان در دری ــا همس ــن ب ــات چی || اختاف
چیــن جنوبــی و دخالــت آمریــکا در ایــن اختافات 
ــت  ــن اس ــه ممک ــش آورده ک ــث را پی ــن بح ای
ــر  ــد. نظ ــه رخ ده ــن منطق ــی در ای ــل نظام تقاب

شــما در ایــن خصــوص چیســت؟
اقدامــات پکــن در دریــای چیــن جنوبــی تــا کنــون نتیجــه ای 
جــز موازنــه قــدرت بــا کشــورهای کوچکتــر منطقــه نداشــته 
اســت. ایــن کشــورها بــه آغــوش امنیتــی آمریــکا رفتــه انــد 
ــکا در  ــاز هــم شــاهد حضــور نظامــی آمری و عاقبــت آنکــه ب
ــکا در  ــرار اســت آمری ــه ق ــم ک ــی بینی ــن هســتیم و م فیلیپی
کــره جنوبــی سیســتم ضــد موشــک »تــاد« را مســتقر کنــد و 
از ســوی دیگــر تایــوان هــم پذیــرای محمولــه هــای جدیــدی 
از توســعه یافتــه ترین سیســتم هــای تســلیحاتی آمریــکا بوده 
اســت و ویتنــام هــم بــه نوبــه خــود بــه دنبــال بهبــود رابطــه 
امنیتــی بــا واشــنگتن اســت و در حــال رایزنــی بــرای واگذاری 
ــاالت  ــه ای ــران« ب ــج »کم ــی خلی ــهیالت دریای ــدد تس مج
ــه  ــش ب ــی را در واکن ــه چین ــا کارخان ــت و صده ــده اس متح
ســاخت ســکوهای حفــاری چیــن در محــدوده ای کــه دولــت 
هانــوی آب هــای ویتنــام مــی خواننــد، تعطیــل کــرده اســت.

ــل  ــا کمــال می ــن را ب ــری چی ــق هــای ماهیگی ــزی قای اندون
منهــدم مــی کنــد. اســترالیا میزبــان ســنگرهای جدیــد 
ــای  ــن نیروه ــود. ژاپ ــی ش ــکا م ــی آمری ــداران دریای تفنگ
ــاده خالصــی از  ــد و آم ــی کن ــت م ــود را تقوی ــی خ ــاع مل دف
منشــور صلــح مــی شــود حــال آنکــه جوانــان ژاپنــی از اینکــه 
ــده و  ــه ســتوه آم ــده را داشــته باشــند ب ــان حکــم بازن همچن
اهمیتــی نمــی دهنــد کــه مســئولیت جنگــی را کــه ۷0 ســال 
پیــش بــه پایــان رســید، بــه عهــده بگیرنــد. اگــر قــرار اســت 
چالشــی از جانــب چیــن علیــه هژمونــی آمریــکا وجــود داشــته 
ــن کشــوری  ــب همی ــد از جان ــش نمــی توان ــن چال باشــد، ای
باشــد کــه در حــال حاضــر دیگــر کشــورهای کوچــک آســیا-

پاســیفیک حاضــر نیســتند تــا در مقــام یــک هژمونــی منطقــه 
ــند. ــته باش ــکاری داش ــا آن هم ای ب

 در نهایــت، مســائل مرتبــط بــا »قــدرت نــرم« کــه »جــوزف 
ــی  ــان م ــه می ــز ب ــه اســت نی ــه آن پرداخت ــای« مفصــل ب ن
ایــد. نــای در یکــی از تــازه تریــن آثــار خــود، بــه ایــن نکتــه 
مــی پــردازد کــه علیرغــم برخــورداری از فرهنگــی باســتانی و 
باشــکوه، چیــن از توانایــی اندکــی بــرای بــه نمایــش گذاشــتن 
ــدار  ــه م ــورها ب ــر کش ــذب دیگ ــتای ج ــرم در راس ــدرت ن ق

خــود برخــوردار بــوده اســت. همچنیــن، نمــی تــوان گفــت که 
چیــن بــا گشــاده رویــی و آغــوش بــاز از کشــورهای آســیای 
شــرقی و جنــوب شــرقی اســتقبال مــی کنــد. از میــان تعــداد 
بیشــماری از کاالهــای بــا کیفیــت کــه چیــن بــه اقصــی نقاط 
ــد جهانــی محســوب  ــد، هیــچ یــک برن ــا صــادر مــی کن دنی
ــای  ــم کامپیوتره ــاید بخواهی ــه ش ــر اینک ــوند مگ ــی ش نم
»لنــوو« را از ایــن قاعــده مســتثنی کنیــم کــه مرغوبیــت خود 
ــت در  ــال قدم ــا ۲0 س ــی ام )IBM( ب ــرکت آی ب ــه ش را ب

عرصــه علــوم و تکنولــوژی کامپیوتــر مدیــون هســتند.

|| اگــر شــما معتقــد هســتید کــه آمریــکا همچنان 
هژمــون جهانــی اســت و تــوان مدیریــت و 
ــداده  ــت ن ــی را از دس ــای جهان ــری بحرانه رهب
اســت چــرا بــر اســاس ایــن تئــوری بحرانهــای 
ــه  ــن ب ــا ای ــت؟ آی ــه اس ــداوم یافت ــه ت خاورمیان

ــت؟ ــما نیس ــتدالل ش ــای رد اس معن
ــک  ــکا در ی ــده آمری ــاالت متح ــه ای ــت ک ــوان گف ــاید بت ش
ــود را از دســت داده  ــی خ ــه- هژمون ــی خاورمیان ــوزه – یعن ح
ــوده  ــی ب ــب هژمون ــا صاح ــال در آنج ــر اص ــه اگ ــت؛ البت اس
باشــد؛ خاورمیانــه ای کــه ایــن روزهــا بــه شــدت بــی ثبــات 
اســت و مــی تــوان دلیــل آن را در خرابــی هایــی کــه آمریــکا 
در عــراق بــه بــار آورده، ناتوانــی واشــنگتن بــه برقــراری ثبــات 
در عــراق و افغانســتان دوره پســاجنگ و نتایــج ناخواســته 
»بهــار عربــی« کــه در روزهــای نخســت مــورد اســتقبال قرار 

گرفــت؛ جســتجو کــرد.
تــداوم بحــران ســوریه و پیشــروی هــای داعــش کــه ناشــی 
از خــالء قــدرت در ســطح منطقــه اســت، بــه چالشــی جــدی 
ــرو  ــی روب ــیل مهاجرین ــا س ــه ب ــده ک ــدل ش ــا ب ــرای اروپ ب
اســت کــه در جســتجوی ســرپناه و زندگــی بهتــر، خاورمیانــه 
ــکا نفــع خــود را در  ــا ایــن حــال، آمری ــد. ب ــرک کــرده ان را ت
ــا  ــام ب ــی ناتم ــگ زمین ــک جن ــر ی ــه درگی ــد ک آن نمــی بین
نیــروی مهاجمــی شــود کــه ارتقــاء جایــگاه خــود را مدیــون دو 
دســته از جوانــان مســلمان اســت کــه یکــی در اثــر ناتوانــی به 
ادغــام در جامعــه و گرفتــاری در دام بیــکاری ناشــی از ضعــف 
اقتصــادی اروپــا بــه تروریســم مــی پیونــدد و دیگــری بــرای 
ــج  ــه زندگــی اعــراب خلی ــول نفــت ب ــرار از بطالتــی کــه پ ف

ــی آورد. ــارس م ف
پیــش بینی مــی کنــم کــه آمریــکا از تحمــل ضربه ناخواســته 
ای کــه از تبعــات اعــزام نیــروی زمینــی در ســطح وســیع برای 
ــچ یــک از  ــد. هی ــی کن ــز م ــا داعــش اســت، پرهی ــارزه ب مب
نهادهــای دولتــی آمریــکا کــه اهــل تفکر و تامل باشــد، دســت 
بــه چنیــن اقدامــی نمــی زنــد. ایــاالت متحــده مجبــور اســت 

بــا ســیر بــه شــدت نزولــی نفــوذ خــود کــه متاثــر از عملکــرد 
ایــن کشــور در ســطح منطقــه اســت، کنــار بیایــد. بــه نظر می 
آیــد کــه روســیه بــه ایــن موقعیــت بــه چشــم یــک فرصــت 
نــگاه مــی کنــد تــا نفــوذ خــود را در ســطح جهانــی افزایــش 
دهــد و از آنجایــی کــه هنــوز مشــخص نیســت کــه گســترش 
دامنــه نفــوذ روســیه بــا چــه هدفــی انجــام مــی شــود، آمریــکا 

هوشــیاری چندانــی نســبت بــه آن نشــان نمــی دهد.
از ســوی دیگــر، اغلــب یــا دســتکم بیشــتر نیروهــای ســکوالر 
مصــر، رونــد اســالمی کــردن ایــن کشــور را معکــوس 
ــد  ــده ان ــا ش ــرائیلی ه ــر اس ــش خاط ــب آرام ــرده و موج ک
ــوری  ــس جمه ــا« رئی ــاراک اوبام ــت »ب ــه سیاس ــال آنک ح
آمریــکا در قبــال درگیــری اســرائیلی هــا و فلســطینی هــا بــه 
ســرد شــدن رابطــه بیــن واشــنگتن و تــل آویــو منجــر شــده 
اســت. در ایــن میــان، تــداوم بحــران در یمــن و لیبــی شــرایط 
بــرای رشــد و نمــو داعــش را بیــش از پیــش فراهــم مــی آورد.
ــا زوال  ــور قطــع ب ــه ط ــکا ب ــود، درحالیکــه آمری ــن وج ــا ای ب
ــه  ــت، توج ــرو اس ــه روب ــطح منطق ــود در س ــوذ خ ــدید نف ش
چنــدان زیــادی بــه ایــن موضــوع نمــی کنــد چراکــه افزایــش 
ســطح اســتقالل آمریــکا در عرصــه انــرژی آن هــم بــه مــدد 
ــتگی  ــی، وابس ــکافت هیدرولیک ــوژی ش ــیل و تکنول ــت ش نف
و بــه تبــع آن میــزان عالقــه ایــن کشــور بــه منطقــه 

خاورمیانــه را کمتــر مــی کنــد.
ســعودیها بــه عنــوان متحدین شــناخته شــده آمریکا در ســطح 
ــدگان  ــر تولیدکنن ــکا ب ــه یمــن اعمــال فشــار آمری ــه، ب منطق
ــر روی  ــه ب ــی ک ــته از تولیدکنندگان ــژه آن دس ــه وی ــی ب داخل
چــاه های شــیل کوچکتــر بــا تکنولــوژی شــکافت هیدرولیکی 
پایینتــر کار مــی کننــد، اوپــک را بــه ســطح باالتــری از تولیــد 

رســانده انــد. بــا ایــن حــال، اقــدام آنهــا آنقــدر هــم کــه انتظار 
مــی رفــت رضایــت بخــش نبــوده اســت حــال آنکــه تولیــد 
کننــدگان مســتقل سرشــان را پاییــن انداختــه و تــا جایــی کــه 
پــول و اعتبــار کافــی بــرای تضمیــن عملیــات هــای خــود را 

داشــته باشــند، بــه حفــاری ادامــه مــی دهنــد.
اگــر فــرض را بــر ایــن بگذاریــم کــه آمریــکا برتــری هژمونــی 
خــود را بــر خاورمیانــه از دســت داده اســت، بایــد بپذیریــم کــه 
ــازار  ســعودی هــا و اوپــک هــم برتــری هژمونــی خــود بــر ب
ــای  ــرکت ه ــر ش ــال حاض ــد. در ح ــت داده ان ــت را از دس نف
حفــاری کانــادا و آمریــکا کــه بــه طــور مســتقل کار مــی کنند 
و همچنیــن آنهایــی کــه در عرصــه حفــر چــاه هــای نفتــی 
ــد  ــد، تولی ــی کنن ــت م ــی فعالی ــت هیدرولیک ــیل و شکس ش
کننــدگان کلیــدی بازارهــای نفتــی جهان به شــمار مــی روند. 
ــا ایــن حســاب، شــاید بایــد بگوییــم کــه دیگــر دوره نفــت  ب

بشــکه ای 100 دالر بــه پایــان رســیده اســت.
ــت  ــای کالن در صنع ــذاری ه ــرمایه گ ــان، س ــن می  در ای
اتومبیــل هــای الکتریکــی و حتی خــودکار )بــدون راننــده( که 
ــد،  ــازار خــودرو گذاشــته ان ــر ب از هــم اکنــون تاثیــر خــود را ب
مشــکلی بــه دیگــر مشــکالت تولیــد کننــدگان نفــت افــزوده 

است.

تداوم بحران سوریه و پیشروی 
های داعش که ناشی از خالء قدرت 

در سطح منطقه است، به چالشی 
جدی برای اروپا بدل شده که با 

سیل مهاجرینی روبرو است که در 
جستجوی سرپناه و زندگی بهتر، 

خاورمیانه را ترک کرده اند|
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آمـریـــــکا

ــی عربســتان در یمــن  ــه هــای ناشــی از جنــگ نیابت هزین
عظیــم بــوده و جبــران ناشــدنی اســت.

ــتان  ــن، قبرس ــوان »یم ــا عن ــه ای ب ــس وان« مقال »دیفن
ــر  ــورد« منتش ــاموئل آکف ــم »س ــا قل ــا« ب ــن اوبام دکتری

ــت. ــش روی شماس ــه آن پی ــه ترجم ــت ک ــرده اس ک
ــور  ــس جمه ــا« رئی ــاراک اوبام ــته »ب ــنبه گذش ــه ش س
ــود را در  ــخنرانی خ ــن س ــکا، آخری ــده آمری ــاالت متح ای
ــراد  ــل ای ــازمان مل ــی س ــع عموم ــاالنه مجم ــالس س اج
کــرد. وی ســعی داشــت خــود را خــوش بیــن نشــان دهــد؛ 

ــود. ــاک ب ــال اندوهن ــش کام ــن کالم ــا لح ام
او در ســخنانش آرزوی اصــالح سیاســت هــای جهانــی 
را کــرد و گفــت: چرخــه جنــگ و درگیــری در جهــان 
و  جنــگ  درخصــوص  اوبامــا  دارد.  تــداوم  همچنــان 
جناح هــای  گفــت:  خاورمیانــه  منطقــه  در  درگیــری 
ــه  ــیده اند ک ــی رس ــه جای ــته ب ــال های گذش ــف در س مخال
ــد  ــک می کنن ــوریه، کم ــر س ــی نظی ــای داخل ــه جنگ ه ب
و بــه گروه هایــی همچــون داعــش می پیوندنــد. تفکــر 
فرقه گرایــی و افراط گرایــی و خونریــزی چیــزی نیســت 
کــه بتــوان بــه ســرعت رونــد پیشــرفت آن را وارونــه کــرد. 
ــات  ــن مناقش ــت ای ــاره ماهی ــت درب ــدم الزم اس ــن معتق م
ــتا  ــن راس ــد در ای ــی بای ــه بین الملل ــیم و جامع ــادق باش ص
ــا جناح هــای مختلــف تعامــل داشــته باشــد نــه ایــن کــه  ب
ــری  ــان عنص ــن می ــد. در ای ــا برآی ــب آن ه ــدد تخری درص
نظامــی نیــز وجــود دارد. ایــن بدیــن معناســت کــه متحــد 
ــش  ــر داع ــبکه هایی نظی ــردن ش ــان ب ــرای از می ــودن ب ب
ــری  ــل نیســت، ام ــرای بشــریت قائ ــی ب ــچ احترام ــه هی ک
ضــروری اســت. ایــن بدیــن معناســت کــه در کشــورهایی 
ــود  ــی وج ــی نهای ــروزی نظام ــچ پی ــه هی ــوریه ک ــر س نظی
ــان  ــال پای ــه دنب ــی ب ــق دیپلماس ــد از طری ــا بای ــدارد م ن
ــد و  ــراد نیازمن ــه اف ــه خشــونت هــا و امدادرســانی ب دادن ب
حمایــت از افــرادی باشــیم کــه بــه دنبــال ســازش سیاســی 

ــتند. هس

ــدگان مجلــس  ــا یــک روز بعــد از ایــن ســخنرانی، نماین ام
ــالح  ــروش س ــف ف ــت توق ــا رد درخواس ــکا ب ــنای امری س
ــق نظامــی 1.15  ــه اجــرای تواف ــه عربســتان ســعودی، ب ب
ــرارداد 1.15  ــد. ق ــان دادن ــبز نش ــراغ س ــارد دالری چ میلی
ــا  ــعودی تنه ــم س ــه رژی ــالح ب ــروش س ــارد دالری ف میلی
بخــش کوچکــی از مجموعــه قراردادهــای فــروش ســالح 
بــه عربســتان از ســوی آمریکاســت. دولــت اوبامــا تاکنــون 
ــد  ــتان را تایی ــه عربس ــالح ب ــارد دالر س ــروش 100 میلی ف

ــرده اســت. ک
ــگ  ــاز جن ــم از آغ ــال و نی ــک س ــر، ی ــال حاض ــا در ح ام
یمــن مــی گــذرد. مخالفــان فــروش تســلیحات بــه 
عربســتان معتقدنــد آمریــکا بــا فــروش ســالح هــای 
جنگــی بــه ایــن کشــور در کشــتار مــردم بــی گنــاه یمــن 
شــریک اســت. بایــد گفــت ایــن قضیــه، در تضــاد کامــل بــا 

ــای  ــف جنــگ ه ــتار توق ــه خواس ــا اســت ک ســخنان اوبام
ــه اســت. ــی در خاورمیان نیابت

ــی در  ــه نظام ــارس ۲015 مداخل ــعودی از م ــتان س عربس
ــدان  ــی و متح ــان حوث ــبه نظامی ــرده و ش ــاز ک ــن را آغ یم
ــتان در  ــع عربس ــت. در واق ــرار داده اس ــدف ق ــا را ه آنه
ــاراهلل و  ــای انص ــه نیروه ــادی و علی ــور ه ــت از منص حمای
ــرد.  ــه ک ــن حمل ــه یم ــح ب ــداهلل صال ــی عب ــان عل حامی
ــن  ــی در یم ــه نظام ــتان مداخل ــاه عربس ــه پادش ــی ک زمان
را اعــالم کــرد آمریــکا بالفاصلــه بــه حمایــت اطالعاتــی و 

پرداخــت. عربســتان  لجســتیکی 
بــر اســاس گزارشــات فرماندهــی مرکــزی ایــاالت متحــده 
آمریــکا، ایــن کشــور در 1۸ مــاه گذشــته بیــش از 40 
ــده هــای  ــه جنگن ــد صــرف ســوخت رســانی ب میلیــون پون
ســعودی کــرده اســت. بایــد گفــت کــه عربســتان ســعودی  
ــی  ــای نظام ــک ه ــکا و کم ــتقیم آمری ــت مس ــدون حمای ب
ایــن کشــور از جملــه ســوخت گیــری هواپیماهــای جنگــی 

ــن جنــگ شکســت خواهــد خــورد. در ای
حامیــان حمایــت تســلیحاتی آمریــکا از عربســتان ســعودی 
معتقدنــد بعــد از توافــق هســته ای دولــت اوبامــا بــا ایــران، 
ــا  ــت. آنه ــروری اس ــعودی الزم و ض ــم س ــه رژی ــک ب کم
ــوده و  ــران ب ــا ای ــی ب ــی نیابت ــن، جنگ ــگ یم ــد جن معتقدن
ــد از عربســتان ســعودی حمایــت کــرد. در ایــن جنــگ بای
مخالفــان از جملــه شــماری از نماینــدگان جمهــوری خــواه 
ــا  ــرات ه ــوال(  و دموک ــناتور رندپ ــی و س ــناتور کنتاک )س
ــکاران  ــنا از هم ــس س ــی(  در مجل ــس مورف ــناتور کری )س
ــاری  ــای  گرفت ــه ه ــوص هزین ــا درخص ــتند ت ــود خواس خ
آمریــکا در جنــگ یمــن، تجدیدنظــر کننــد. پــال و مورفــی 
در مــورد طــرح فــروش تســلیحات بــه عربســتان ســعودی، 
تاکیــد کردنــد اجــرای ایــن توافــق فعالیــت عربســتان کــه 
ــرده و  ــدید ک ــت را تش ــن اس ــر در یم ــوق بش ــض حق نق
ممکــن اســت بــر رقابــت تســلیحاتی در منطقــه خاورمیانــه 
دامــن بزنــد. مورفــی گفــت: همــۀ بمب هایــی کــه امریــکا 
ــر  ــر س ــت، ب ــرار داده اس ــعودی ق ــتان س ــار عربس در اختی
غیرنظامیــان و حوثی هــا در یمــن ریختــه می شــود و از 
ــا«  ــم خوردۀ م ــمن قس ــده، دش ــه »القاع ــا علی ــن بمب ه ای
اســتفاده نمی شــود. وی گفــت ایــن جنــگ همچنیــن 
ــرعت  ــا س ــش ب ــده و داع ــا القاع ــت ت ــده اس ــب ش موج

ــد. ــد کنن ــترده تر رش ــورت گس ــه ص ــتر و ب بیش
ــروش  ــع ف ــرح من ــه ط ــت ب ــنا در نهای ــال، س ــن ح باای

ســالح بــه عربســتان ســعودی، کــه ارزش آن 1.15 میلیــارد 
ــف  ــرح توق ــی داد. ط ــت، رای منف ــده اس ــالم ش دالر اع
فــروش ســالح بــه عربســتان بــا ۷1 رأی مخالــف در برابــر 
ــن اســاس واشــنگتن  ــر ای ــد نشــد و ب ۲۷ رأی موافــق تأیی
توافــق فــروش تجهیــزات نظامــی از جملــه تانــک و انــواع 

ــی خواهــد کــرد. ــاض را اجرای ــه ری تســلیحات ب
در اوایــل ســال جــاری، »جفــری گلدبــرگ« کتابــی 
ــن  ــرد. وی در ای ــر ک ــا« منتش ــن اوبام ــوان »دکتری ــا عن ب
ــورهای  ــا« کش ــاراک اوبام ــه »ب ــت ک ــته اس ــاب  نوش کت
خاورمیانــه را اینطــور توصیــف مــی کنــد: کشــورهای 
غیرقابــل اعتمــاد و کشــورهایی کــه دائــم در حــال ســواری 
ــاالت  ــم ای ــه دائ ــورهایی ک ــتند، کش ــن هس ــی گرفت مجان
ــی  ــار م ــود گرفت ــای کوچــک خ ــری ه متحــده را در درگی
ــه  ــی و فرق ــه گرای ــل، قبیل ــه از بخ ــورهایی ک ــد و کش کنن

گرایــی آکنــده شــده انــد.
ــه  ــورهایی ک ــا از کش ــور اوبام ــد منظ ــی گوی ــرگ م گلدب
ــب  ــنی مذه ــورهای س ــد کش ــی گیرن ــی م ــواری مجان س
حاشــیه خلیــج فــارس اســت و دو کشــور ایــران و عربســتان 
بایــد راه حلــی موثــر را جهــت حــل مشــکالت منطقــه ای 
ــت  ــا دول ــه ه ــن گفت ــم ای ــی رغ ــا عل ــد. ام در پیــش گیرن
ــی  ــت م ــعودی حمای ــم س ــکارا از رژی ــور آش ــه ط ــا ب اوبام

ــد. کن
ــه دولــت  ــکا ب ــد گفــت کــه کمــک هــای نظامــی امری بای
عربســتان ســعودی در جنــگ یمــن، تــالش هــای 
دیپلماتیــک ایــن کشــور در صحنــه بیــن المللــی را از بیــن 
ــکا اعــالم کــرد  ــرده اســت. در مــاه آگوســت دولــت امری ب
ــن  ــه همی ــود ب ــه داده ش ــد خاتم ــن بای ــگ در یم ــه جن ک
منظــور »جــان کــری« وزیــر امــور خارجــه ایــن کشــور بــه 
جــده ســفر کــرده و بــا مقامــات ســعودی، امــارات متحــده 
عربــی و نماینــدگان بریتانیــا و ســازمان ملــل در عربســتان 
مالقــات کــرد. برخــی از مــردم یمــن بــه ایــن ســفر خــوش 
بیــن بــوده و امیــدوار بودنــد کــه کــری – کســی کــه بارهــا 
ــدارد –  ــی ن ــل نظام ــن راه ح ــگ در یم ــت جن ــه اس گفت
بتوانــداز نفــوذش در عربســتان اســتفاده کــرده و بــه کاهــش 
حمــالت هوایــی علیــه یمــن کمــک کنــد. امــا بایــد گفــت 
ــرای  ــم ب ــه مبه ــک نقش ــا ی ــن را ب ــری یم ــان ک ــه ج ک
اســتقرار صلــح کــه امتیــازات خاصــی را بــرای حوثــی هــای 
ــعودی  ــات س ــم مقام ــث خش ــه و باع ــر گرفت ــن در نظ یم
ــت  ــری دول ــان ک ــال ج ــن ح ــا ای ــرد. ب ــرک ک ــد، ت ش
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آمـریـــــکا

عربســتان را جهــت اجــرای نقشــه صلــح تحــت فشــار قــرار 
ــه  ــری ب ــت ک ــد از بازگش ــاعت بع ــی ۲4 س ــداده و در ط ن
واشــنگتن، حمــالت هوایــی ائتــالف عربســتان علیــه یمــن 
ــن حمــالت  ــا در روی زمی ــده و متحــدان آنه را تشــدید ش
کردنــد.  آغــاز  یمــن  غربــی  شــمال  در  را  ای  تــازه 
حوثــی هــا نیــز بــا حمــالت منســجم بــه مرزهــای 

عربســتان بــه آنهــا پاســخ دادنــد.
ــورد  ــروت در م ــاکن بی ــر س ــلیمی« تحلیلگ ــا ال مس »فارئ
ــای  ــالش ه ــت: ت ــتان گف ــه عربس ــری ب ــان ک ــفر ج س
دیپلماتیــک ایــاالت متحــده در جنــگ یمــن بســیار 
چــاره  بــا  را  یمــن  کــری  جــان  و  بــوده  ضعیــف 
اندیشــی موقــت تــرک کــرد. تــالش هــای امریــکا بســیار 
ــن در  ــران یم ــه بح ــودی ک ــا وج ــت. ب ــده اس ــد کنن ناامی
مقایســه بــا بحــران ســوریه ســاده تــر حــل مــی شــود،  امــا 
ــی  ــورد یمــن نگران ــاالت متحــده در م ــه ای ــت ک ــد گف بای
خاصــی نــدارد و عالقــه ای جهــت خاتمــه آن نــدارد.

ــاط  ــی ارتب ــوذش را در پ ــی کــه واشــنگتن نف در یمــن جای
گســترده بــا کشــورهای حاشــیه خلیج فــارس افزایــش داده،  
بعیــد اســت امریــکا  قمــاری را انجــام دهــد کــه در مــورد 
ســوریه انجــام داد: یــک قــرارداد آتــش بــس بیــن اســد و 
ــیان  ــرف و شورش ــک ط ــیه( از ی ــران و روس ــش )ای حامیان
ــه ای( از  ــدان منطق ــکا و متح ــان )امری ــوریه و حامیانش س

طــرف دیگــر. ایــن توافــق در حــال حاضــر در پــی بمبــاران 
ــکا و حمــالت هوایــی روســیه  نیروهــای اســد توســط امری
بــه کاروان کمــک هــای ســازمان ملــل اجــرا نشــده اســت. 
عــدم اجــرای قــرارداد آتــش بــس مذکــور امیــد را بــرای هر 
گونــه تالشــی کــه بحــران در یمــن را خاتمــه دهــد کاهــش 

داده است.
یــک منقتــد اتحــاد عربســتان – امریــکا مــی گویــد: 
ــه  ــی منطق ــی در کشــورهای عرب ــار عرب ــه به ــد از حادث بع
ــدادی از متحــدان  ــار شــدن تع ــه کــه باعــث برکن خاورمیان
امریــکا در منطقــه شــد و بعــد از توافــق هســته ای ایــران، 
ــی  ــعودی در برخ ــتان س ــت عربس ــا دول ــا ب ــت اوبام دول
ــت  ــد گف ــا بای ــت. ام ــده اس ــالف ش ــار اخت ــا دچ ــه ه زمین
ــم ســعودی در یمــن مبهــم و  ــداوم حمایتــش از رژی کــه ت
گیــج کننــده اســت. در واقــع اوبامــا بــا حمایــت از عربســتان 
در جنــگ یمــن ســخنان خــود درخصــوص تــالش هــای 
ــری در  ــگ و درگی ــه جن ــان دادن ب ــرای پای ــک ب دیپلماتی
ــرده اســت. درصــورت  ــوال ب ــر س ــه را زی ــه خاورمیان منطق
ــت  ــت هــای تســلیحاتی و نظامــی دول قطــع نشــدن حمای
اوبامــا از عربســتان بایــد دیــد رئیــس جمهــور بعــدی 

ــاذ  ــی اتخ ــه تصمیم ــن چ ــگ یم ــوص جن ــکا درخص آمری
ــرد.   ــد ک خواه

دیــدگاه مقامــات پنتاگــون درخصــوص جنــگ نیابتــی یمــن 
متفــاوت اســت.  برخــی از مقامــات پنتاگــون نســبت بــه این 
جنــگ عالقــه بســیاری نشــان داده و گفتــه انــد کــه متحــد 
ــد.  ــه نظامــی را رهبــری مــی کن ــا در منطقــه یــک حمل م
آنهــا معتقدنــد ایــن جنــگ همــان چیــزی اســت کــه مــی 
خواســتند.  بــا ایــن حــال، برخــی دیگــر نیــز نســبت بــه این 
ــا در یمــن  ــد ســعودی ه ــد نمــی دانن ــار کردن جنــگ  اظه
ــه  ــس از حمل ــی پ ــدت کوتاه ــتند. م ــه هس ــال چ ــه دنب ب
ــده  ــتین« فرمان ــد آس ــرال لوی ــن »ژن ــه یم ــتان ب عربس
ــره  ــکا در کنگ ــده امری ــاالت متح ــزی ای ــی مرک فرمانده
ــن را  ــعودی در یم ــتان س ــدف عربس ــا ه ــا واقع ــت: م گف

ــم. عربســتان در یمــن چــه مــی خواهــد؟ نمــی دانی
ــم  ــوز ه ــاید هن ــا ش ــم اوبام ــخه رئالیس ــا نس ــم ی رئالیس
شــانس پیــروزی در جنــگ یمــن داشــته باشــد . »اســتفان 
ــالهای  ــی س ــن در ط ــده در یم ــاالت متح ــفیر ای ــچ« س ِس
ــت  ــه دول ــم ک ــی کن ــر نم ــن فک ــت: م ۲00۷-۲010گف
امریــکا بــا شــور و شــوق بــه جنــگ یمــن رفتــه باشــد امــا 
ــا شــور و  ــا اطمینــان مــی گویــم کــه دولــت عربســتان ب ب
شــوق -بــه خصــوص بعــد از توافــق هســته ای ایــران- بــه 

ایــن جنــگ رفتــه اســت.

ــن  ــگ یم ــوص جن ــا درخص ــعودی ه ــدت س ــه بلندم برنام
نامشــخص اســت. در اینجــا ایــن ســوال مطــرح مــی شــود 
کــه چــرا عربســتان ســعودی بــه فکــر حملــه یمــن افتــاد؟ 
ــه  ــی را چگون ــاران هوای ــارت بمب ــتان مه ــان عربس خلبان
ــد؟ چــرا آنهــا غیرنظامیــان را هــدف قــرار  کســب کــرده ان

مــی دهنــد؟
بــر اســاس گــزارش ســازمان ملــل، تاکنــون بیــش از ۲۲00 
ــی  ــل حمــالت هوای ــه دلی ــی در یمــن ب شــهروند غیرنظام
ســعودی هــا جــان خــود را از دســت داده انــد. ســعودی هــا 
ــدارس، بیمارســتان  ــه یمــن، م ــی خــود ب در حمــالت هوای
هــا، کارخانــه هــا و مناطــق مســکونی را هــدف قــرار مــی 
دهنــد. ســخنگوی مرکــز فرماندهــی ایــاالت متحــده 
امریــکا گفــت: تانکــر هــای ایــاالت متحــده ســوخت مــورد 
ــرف  ــد ص ــی دهن ــال م ــعودی را انتق ــای س ــت ه ــاز ج نی

نظــر از اینکــه هــدف عربســتان در یمــن چیســت.
بــرای آمریکایــی هــا مهــم نیســت هــدف حمــالت هوایــی 
ســعودی هــا چیســت و آنهــا بــه حمایــت خــود از عربســتان 
ــده از  ــام ش ــات انج ــاس تحقیق ــر اس ــد داد. ب ــه خواهن ادام
آغــاز جنــگ یمــن تــا کنــون،  یــک ســوم حمــالت هوایــی 

ســعودی هــا، غیرنظامیــان را مــورد حملــه قــرار داده اســت. 
دولــت عربســتان ســعودی متهــم بــه نقــض حقــوق بشــر و 
قوانیــن بیــن المللــی اســت بــه همیــن جهــت مانــع تــالش 
ســازمان ملــل جهــت انجــام تحقیقــات گســترده در یمــن 
ــل عربســتان را در لیســت  ــازمان مل ــه س ــی ک اســت. زمان
ــد،   ــی ده ــرار م ــا ق ــتار آنه ــودکان و کش ــوق ک ــض حق نق
ــه قطــع  ــه ســرعت ســازمان ملــل را ب مقامــات ســعودی ب

بودجــه تهدیــد مــی کننــد.

زمانــی کــه جــت هــای عربســتان پلــی در صنعــا – پلــی که 
ــا همــه کمــک هــای ســازمان ملــل از آنجــا منتقــل  تقریب
ــی  ــرد، برخ ــب ک ــرار داده و تخری ــدف ق ــد – را ه ــی ش م
ــن  ــکا در یم ــت امری ــفید از موقعی ــردان در کاخ س از دولتم
ــفیر  ــاور« س ــامانتا پ ــه، »س ــن حادث ــد از ای ــفتند. بع برآش
امریــکا در ســازمان ملــل در صفحــه توئیتــر خــود نوشــت: 
حمــالت هوایــی بــه بیمارســتانها و مــدارس و زیرســاخت ها 
ــود.  ــف ش ــد متوق ــوده و بای ــل تحمــل ب ــر قاب در یمــن غی
ــرار داده  ــی ق ــت مکانهای ــا را در فهرس ــل صنع ــون پ پنتاگ

ــاران شــود. ــود کــه نبایــد بمب ب
عواقــب مداخلــه نظامــی امریــکا در جنــگ یمــن بــا 
ــک  ــاج کم ــه محت ــن ک ــردم یم ــان آور  م ــره خفق محاص
ــتان  ــت عربس ــط دول ــتند، توس ــتانه هس ــر دوس ــای بش ه
ــه  ــد از حمل ــد روز بع ــت چن ــا درس ــود. ام ــی ش ــدید م تش
ــرد  ــالم ک ــکا اع ــزی امری ــا، فرماندهــی مرک ــل صنع ــه پ ب
کــه مــا بــه ســوخت گیــری جــت هــای عربســتان ســعودی 
ادامــه مــی دهیــم و اگــر عربســتان از جــت هــای بیشــتری 
ــم  ــم خواهی ــتری را فراه ــوخت بیش ــا س ــد م ــتفاده کن اس

ــرد. ک
ــت  ــز از دول ــل نی ــازمان مل ــه س ــت ک ــد گف ــا بای در اینج
ــل  ــاه آوری ــد. در م ــی کن ــت م ــعودی حمای ــتان س عربس
گذشــته قطعنامــه ای کــه توســط دولــت عربســتان پیــش 
نویــس شــده و توســط بریتانیــا در ســازمان ملــل ارائــه شــد 
ــکا مواجــه شــد. ایــن قطعنامــه از حوثــی  ــا حمایــت امری ب
هــای یمــن مــی خواســت عقــب نشــینی کــرده و ســالح 
خــود را زمیــن گــذاره و بــا مقامــات عربســتان وارد مذاکــره 

شــوند.
بــا توجــه بــه سیاســت هــا و انگیــزه هــای دولــت اوبامــا 
در طراحــی حــوادث در خاورمیانــه بایــد گفــت کــه اوبامــا 
ــه  ــود در منطق ــع موج ــر وض ــه تغیی ــی ب ــه چندان عالق
ــی  ــه معن ــت ب ــن واقعی ــر ای ــی اگ ــدارد حت ــه ن خاورمیان
ــی  ــردم ب ــه م ــور ب ــک کش ــی ی ــه نظام ــت از حمل حمای
ــت-   ــوار اس ــا خ ــد اوبام ــه در دی ــی ک ــن – ملت ــاه یم پن

باشــد.
ــدگاه  ــه دی ــور خالص ــه ط ــفید ب ــات کاخ س ــی از مقام یک
اوبامــا در مــورد یمــن را اینگونــه بیــان مــی کنــد: حوثــی ها 
گروههــای شــبه نظامــی تنــدرو هســتند کــه ســزاوار هیــچ 

نعمتــی نیســتند.

بر اساس گزارش سازمان ملل، 
تاکنون بیش از ۲۲۰۰ شهروند 

غیرنظامی در یمن به دلیل حمالت 
هوایی سعودی ها جان خود را از 

دست داده اند. 
سعودی ها در حمالت هوایی خود 

به یمن، مدارس، بیمارستان ها، 
کارخانه ها و مناطق مسکونی را 

هدف قرار می دهند|
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آمـریـــــکا

فینیــان کانینگهــام، کارشــناس امــور بیــن المللــی و تحلیلگــر 
بحــران کنونــی ســوریه، در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر زوایــای 
ــورد بحــث  ــکا در ســوریه را م ــف اهــداف جنگــی آمری مختل

ــرار داد. ق
بــه اعتقــاد وی، حمــالت هوایــی اخیــر تحــت رهبــری آمریکا 
ــم 60  ــت ک ــی آن دس ــه در پ ــوریه ک ــش س ــع ارت ــر مواض ب

ســرباز کشــته شــدند، عامدانــه صــورت گرفتــه اســت.
وی همچنیــن تاکیــد دارد کــه ایــن حملــه، برخــالف ادعــای 
آمریــکا، بــا روســیه هماهنــگ نشــده بــود و درخواســت وزیــر 
ــرواز  ــه پ ــاد منطق ــرای ایج ــری ب ــان ک ــکا ج ــه آمری خارج
ممنــوع در ســوریه – کــه روســیه را از انجــام حمــالت هوایــی 
بــاز مــی دارد درحالیکــه بــه هواپیماهــای جنگــی آمریــکا اجازه 
ــی  ــم کن ــع »رد گ ــد – در واق ــی ده ــالت را م ــه حم ادام
ــا تروریســت هــای نیابتــی خــود را از  ــکا ت ــرای آمری اســت ب
ــد،  ــی باش ــتی تاریخ ــا شکس ــرای آن ه ــت ب ــرار اس ــه ق آنچ
نجــات دهــد.« ایــن نظریــه پــرداز ایرلنــدی همچنیــن 
اذعــان داشــت کــه »شکســت آتــش بــس مهــر تاییــدی بــر 
همدســتی واشــنگتن بــا شورشــیان در جنگ ســوریه اســت.«

متن کامل این گفتگو را در ادامه می خوانید.

ــکا،  ــری آمری ــت رهب ــاف تح ــای ائت ||جنگنده ه
ــش  ــگاه ارت ــه پای ــهریور( ب ــپتامبر )27 ش 17 س
ــور  ــن کش ــرق ای ــزور« در ش ــوریه در »دیرال س
ــه 80  ــک ب ــی آن نزدی ــه در پ ــد ک ــه کردن حمل
ســرباز ســوری جان خــود را از دســت داد و دســت 
ــش  ــدند. ارت ــی ش ــر زخم ــن دیگ ــم 120 ت ک
ــا  ــده ه ــدف جنگن ــه ه ــد ک ــی ش ــکا مدع آمری
ــات  ــر حم ــوده و اگ ــش ب ــای داع ــت ه تروریس
هوایــی به ســربازان ســوری برخــورد کــرده، کاما 
غیرعمــدی بــوده اســت. ایــن درحالــی اســت که 
ــات  ــه حم ــتند ک ــار داش ــوریه اظه ــیه و س روس
ــش  ــکا و متحدان ــد آمری ــی کن ــت م ــی ثاب هوای
از مواضــع داعــش حمایــت مــی کننــد. شــما این 

ــد؟ ــی کنی ــی م ــور ارزیاب ــرا را چط ماج
ــه  ــه ب ــر اینکــه حمل ــکا مبنــی ب ــاور ادعاهــای رســمی آمری ب
پایــگاه ارتــش ســوریه در دیرالــزور »اتفاقــی« بــوده – طــوری 
کــه رســانه هــای غربــی بــه طــور خــودکار و بــدون مطــرح 
کــردن هیــچ پرسشــی بــه آن پرداختنــد – بــه طــرز فجیعــی 
ســاده لوحانــه اســت. صحبــت از یــک پایــگاه کلیدی ســوری 

بــا صدهــا ســرباز و فــرودگاه اســت.
بنــا بــه گــزارش هــا، ارتــش آمریــکا ایــن مقــر را بــه مــدت دو 
روز قبــل از حملــه زیــر نظــر داشــته بــود. ایــن حملــه  – کــه 
دســت کــم بــا چهــار هواپیمــای جنگــی و یــک پهپــاد صورت 
ــا  ــده و همزمــان ب ــه طــول انجامی گرفــت – یــک ســاعت ب
ــگاه  ــه ایــن پای ــه ی زمینــی تروریســت هــای داعــش ب حمل
ــنگتن  ــم واش ــی دانی ــه م ــی ک ــاده اســت. از آنجای ــاق افت اتف
بــه طــور پنهانــی از مــارس ۲011 تــا کنــون در حــال حمایت، 
مســلح کــردن و تمریــن دادن گــروه هــای تروریســتی نیابتــی 
در جنــگ کثیــف خــود بــرای تغییــر نظــام سیاســی در ســوریه 
بــوده اســت، ناگزیــر از ایــن نتیجــه گیــری هســتیم کــه اقــدام 
آمریــکا در دیرالــزور حملــه ای خونیــن و عامدانــه علیــه ارتش 
ســوریه بــود تــا نیروهــای تروریســتی نیابتــی را روی زمیــن و 

ــر نظــام سیاســی در ســوریه تقویــت  در راســتای هــدف تغیی
کنــد. شــک و تردیــد روســیه و ســوریه نســبت بــه ادعاهــای 
آمریــکا کــه خــالف ایــن قضیــه اســت، کامــال بــه جاســت. 
چنیــن ادعاهایــی تنهــا فریبــکاری حقیرانــه و منفوری اســت تا 
بــر آنچــه که بــه واقــع جنایــت جنگــی آمریکاســت، ســرپوش 

گذاشــته شــود.

||آمریــکا ادعــا مــی کنــد کــه حمــات هوایــی بــا 
ــه  ــه و بافاصل ــورت گرفت ــیه ص ــی روس هماهنگ
ــر  ــا خب ــه آنه ــی ب ــات روس ــه مقام ــد از اینک بع
دادنــد کــه ممکــن اســت مواضــع ارتــش 
ســوریه را هــدف گرفتــه باشــند، ایــن حمــات را 
متوقــف کردنــد. ایــن در حالــی اســت که روســیه، 
آمریــکا را بابــت عــدم هماهنگــی حمــات مقصــر 
ــد؟ ــی گوی ــت م ــرف راس ــدام ط ــد. ک ــی دان م
ــتن  ــان گذاش ــل در جری ــر از قب ــی ب ــکا مبن ــای آمری ادعاه
ــوان  ــه را هــم ســخت مــی ت روســیه در مــورد جزییــات حمل
جــدی گرفــت. طبــق قــرار هماهنگــی نظامــی بیــن آمریــکا و 
روســیه، دو طــرف موظفنــد یکدیگــر را در جریــان مانورهــای 

هوایــی شــان قــرار دهنــد.
ــزور، ایــن احتمــال هســت کــه  ــه ی دیرال ــا حادث در رابطــه ب
آمریکایــی هــا هشــدار مبهمــی بــه روســیه دربــاره ی عملیات 
هوایــی در آن بخــش از کشــور داده باشــند، امــا جــای تردیــد 
اســت کــه ایــن اطالعــات بــا جزییــات همــراه بــوده و آنقــدر 
ــن  ــوع ای ــه درســتی از وق ــا روســیه را ب ــوده باشــد ت ــق ب دقی
»حملــه تصادفــی« علیــه ارتــش ســوریه در پایــگاه دیــر الزور 

آگاه کنــد.
ــا  ــی ه ــاع آشــکار و پابرجــای آمریکای ــا نقــض امتن ــن ادع ای
ــه  ــر علی ــه ظاه ــات ب ــیه در عملی ــا روس ــی ب ــرای هماهنگ ب
ــته  ــال گذش ــک س ــوریه در ی ــتی در س ــای تروریس ــروه ه گ
اســت. بعــد از یــک ســال کــه از هماهنگــی بــا روس هــا در 
مــورد ایــن قضیــه  ســر بــاز زدنــد، حــاال از مــا انتظــار دارند که 
ــاور کنیــم آمریکایــی هــا ناگهــان از سیاســت عملــی عــدم  ب
همــکاری خــود روی برگرداندنــد. در ایــن مــورد هــم، روایــت 

روس هــا از حادثــه بســیار موثــق تــر و منطقــی تــر اســت.

||نــزاع دیپلماتیــک بیــن آمریــکا و روســیه مرتبــا 
شــدت مــی گیــرد، و از آن طــرف افزایــش 
خشــونت در ســوریه، پیمــان آتــش بســی را کــه 
اوایــل ایــن مــاه بســته شــده بــود، بــا شکســت 
رو بــه رو کــرد. حــاال وزیــر خارجــه آمریــکا جــان 
ــوع   ــرواز ممن ــه پ ــاد منطق ــنهاد ایج ــری پیش ک
بــر فــراز آســمان مناطــق تحــت نفــوذ مخالفــان 
ــت  ــوریه را داده اس ــه روی س ــاح میان ــه اصط ب
ــوریه  ــت س ــه ی دول ــه از حمل ــا ک ــن ادع ــا ای ب
ــه  ــه ب ــه حمل ــه بهان ــی ب ــداف غیرنظام ــه »اه ب
ــا توجــه بــه اینکــه   النصــره«  جلوگیــری کنــد. ب
ــه گــروه تروریســتی  وابســتگی جبهــه النصــره ب
ــه  ــت ب ــن درخواس ــا ای ــده، آی ــت ش ــده ثاب القاع
ــوریه  ــا در س ــت ه ــکا از تروریس ــت آمری حمای

ــذارد؟ ــی گ ــه نم صح
ــت  ــت. درخواس ــی اس ــال منطق ــتنباطی کام ــن اس ــه، چنی بل
ــر  ــه نظ ــوع ب ــرواز ممن ــه پ ــاد منطق ــرای ایج ــری ب ــان ک ج
ــی  ــی حام ــالف آمریکای ــمت ائت ــه ای از س ــالش عاجزان ت
تروریســت اســت تــا ســپری بــرای نیروهــای جنگنــده زمینــی 
نیابتــی خــود در ســوریه دســت و پا کنــد. ایجــاد مناطــق پرواز 
ممنــوع خیلــی وقــت اســت کــه توســط ترکیــه و عربســتان 
ــد از  ــه نظــر مــی آی ــکا هــم ب درخواســت شــده و حــاال آمری
چنیــن اقدامــی حمایــت مــی کنــد. جریــان از ایــن قرار اســت 
ــرای  ــکا ب ــری آمری ــالف تحــت رهب ــی ائت ــه جنــگ پنهان ک
ــد  ــای قدرتمن ــب نیروه ــوریه از جان ــت در س ــر حکوم تغیی
ــا  ــزب اهلل ب ــران و ح ــیه، ای ــوریه، روس ــش س ــب از ارت و مرک

شکســت روبروســت.
نبــرد حلــب حاکــی از شکســت نهایــی توطئــه بیــن المللــی 
بــه رهبــری آمریکاســت کــه تــالش دارد بــا تهدیــد و ارعــاب، 
ملــت ســوریه را بــه تســلیم در برابــر طــرح هژمونیــک خــود 
بــرای تغییــر رژیــم وا دارد. بــا توجــه بــه ریســک بــاالی ایــن 
ماجــرا، درماندگــی آمریــکا بابــت شکســت خــوردن در جنــگ 

گفتگو با تحلیلگر ایرلندی:

حمله آمریکا به دیرالزور تعمدی بود/احتمال وقوع جنگ جهانی در سوریه
مرجان شیخی
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آمـریـــــکا

پنهانــی خــود روز بــه روز بیشــتر مــی شــود. درخواســت جــان 
ــه  ــرواز در ســوریه ک ــه پ ــردن منطق ــرای محــدود ک کــری ب
ــتانه  ــای بشردوس ــوای حفاظــت از کاروان کمــک ه تحــت ل
در نشســت ســازمان ملــل مطــرح شــده بــود، در واقــع ردگــم 
کنــی اســت بــرای آمریــکا تــا تروریســت هــای نیابتــی خــود 
را از آنچــه قــرار اســت بــرای آن هــا شکســتی تاریخــی باشــد، 

نجــات دهد.

||حــرف از کاروان هــای امدادرســانی شــد؛ یکــی 
از همیــن کاروان هــای تحــت پوشــش ســازمان 
ــب  ــرق حل ــی ش ــر در حوال ــال احم ــل و  ه مل
ــکا  ــی آمری ــه هوای ــد از حمل ــت دو روز بع درس
ــرار  ــه ق ــورد حمل ــوریه م ــش س ــع ارت ــه مواض ب
گرفــت. ســازمان ملــل ابتــدا مدعــی شــد کــه این 
یــک »حملــه هوایــی« بــوده، امــا هیــات روســی 
اظهــار داشــت نــه نیــروی هوایــی روســیه و نــه 
ســوریه در ایــن حملــه نقشــی نداشــته انــد. ایــن 
اظهــار نظــر موجــب شــد ســازمان ملــل در بیانیــه 
اش حملــه هوایــی را بــه »حملــه نامعلــوم« تغییر 
دهــد. از طــرف دیگــر، آمریــکا بــدون ارائــه هیــچ 
مدرکــی، دولــت ســوریه یــا روســیه را مقصــر می 
دانــد. برداشــت شــما از ایــن ماجــرا چیســت؟ آیا 
مــی تــوان نتیجــه گیــری کــرد کــه ایــن حملــه، 
ــی  ــی آمریکای ــط نیروهای ــا توس ــوده ام ــی ب هوای
ــار  ــت فش ــل تح ــازمان مل ــه و س ــورت گرفت ص
ــده،  ــه اش ش ــر بیانی ــه تغیی ــور ب ــنگتن مجب واش
ــت  ــن و تح ــورد یم ــه در م ــور ک ــت همانط درس

فشــار عربســتان حــرف خــود را پــس گرفــت؟
خــب ایــن دقیقــا روش معمــول تبلیغاتــی غــرب اســت. اتهــام 
هایــی زده مــی شــود و بعــد رســانه هــای جمعــی غربــی بــه 
ــدون اینکــه شــواهد و مدارکــی  ــد، ب ــال مــی دهن ــر و ب آن پ
ــر  ــه ب ــا تکی ــه گویــی اســت کــه ب ــد. نوعــی گزاف ــه دهن ارائ
ــار  ــه ای از اعتب ــعی دارد درج ــرر س ــد و مک ــای موک ــا ه ادع
پیــدا کنــد. حامیــان رســانه ای گــروه تروریســتی النصــره کــه 
ــوان  ــه عن ــود را ب ــد و خ ــفید معروفن ــای کاله س ــه نیروه ب
ــت در  ــت درس ــی راح ــد، خیل ــی کنن ــی م ــان معرف امدادرس
زمــان و مــکان مناســبی بودنــد تــا از حملــه بــه کامیــون های 
حامــل کمــک هــای بشردوســتانه فیلــم تهیــه کننــد. فیلــم 
هــم طبــق معمــول توســط رســانه هــای غربــی بــدون هیــچ 

پرســش یــا تاییــدی منتشــر شــد.
طبــق منابــع موثــق، ماهیــت آســیبی کــه بــه کامیــون هــای 
امدادرســان وارد شــده، نشــان مــی دهــد آن هــا یــا بــه آتــش 
ــده  ــلیک ش ــا ش ــه آن ه ــن ب ــا از روی زمی ــدند ی ــیده ش کش
اســت. ایــن شــواهد ادعاهــای دولــت آمریــکا و رســانه 
هــای غربــی مبنــی بــر اینکــه کامیــون حامــل کمــک هــای 
بشردوســتانه مــورد اصابــت حملــه هوایــی روســیه یــا ســوریه 
قــرار گرفتــه اســت را نقــض مــی کنــد. بــه عــالوه، مقامــات 
روســی و ســوری قویــا ایــن اتهــام را رد کــرده انــد. در ضمــن، 
ــاد روســی تهیــه کــرده نشــان مــی دهــد  ویدیویــی کــه پهپ
کاروان کمــک رســانی بــدون هیــچ آســیبی از منطقــه غربــی 
حلــب کــه تحــت کنتــرل دولــت ســوریه اســت عبــور کــرده و 
بــه محلــه شــرقی تحت کنتــرل شورشــی ها وارد شــده اســت. 
یــک وســیله نقلیــه خمپــاره انــداز متعلــق به شورشــیان هــم از 

کنــار کاروان رد شــده اســت.
از زمانــی کــه آتــش بــس اجــرا شــد، گــروه هــای شورشــی 
ــی  ــای نیابت ــت ه ــان تروریس ــه هم ــی ک ــر قانون ــلح غی مس
ــک  ــاران و ت ــه ب ــال گلول ــتند، در ح ــی هس ــالف آمریکای ائت
تیرانــدازی در مســیر پیشــنهادی امدادرســانی بــه شــرق حلــب 
هســتند. ایــن شــبه نظامیــان حتــی هشــدار مــی دادنــد کــه 
ــای  ــه کاروان ه ــنهادی، ب ــس پیش ــش ب ــه آت ــراض ب در اعت
بشردوســتانه حملــه خواهنــد کــرد. اینکــه دقیقــا چــه اتفاقــی 

ــاد، نامشــخص اســت. ــه افت ــرای آن کاروان مــورد حمل ب
امــا بســیار قابــل تصــور اســت کــه ایــن حملــه توســط گــروه 
هــای تروریســتی مــورد حمایــت آمریــکا صــورت گرفتــه و بعد 
طــی یــک اقــدام دروغیــن تبلیغاتــی، آن را بــه نادرســتی بــه 
نیروهــای روســی یــا ســوری نســبت دادنــد. در طــول نزدیــک 
بــه شــش ســال جنــگ پنهانــی تغییــر حکومــت ســوریه، مــا 
شــاهد مــوارد بســیاری از چنیــن اقدامــات دروغیــن تبلیغاتــی 
بــوده ایــم. مثــال کشــتار »الحولــه« در مــاه مــه ۲01۲ )کــه 
طــی آن گــروه هــای تروریســتی خانــه هــای مــردم را آتــش 
زدنــد و مدعــی شــدند ارتــش ســوریه ایــن منطقــه را گلولــه 
بــاران مــی کنــد( و اتهام حمــالت شــیمیایی در غوطه شــرقی 
در مــاه آگوســت ۲013 کــه بــا پوشــش جنجالــی رســانه های 
غربــی همــراه بــود کــه ایــن حمــالت را بــه نیروهــای دولــت 

ســوریه نســبت مــی دادنــد.
ــود کــه ایــن حمــالت از جانــب  حــال آنکــه واقعیــت ایــن ب
ــا توجــه  ــود. ب نیروهــای تروریســتی تحــت حمایــت غــرب ب
ــه  ــت ک ــل اس ــال محتم ــتماتیک، کام ــار سیس ــن رفت ــه ای ب

حملــه بــه کاروان کمــک رســانی در حلــب هــم نمونــه 
دیگــری از همیــن اقدامــات دروغیــن تبلیغاتــی آمریــکا اســت 
تــا ســوریه و روســیه را بدنــام کنــد و بــرای خــودش امتیــازات 
ــه  ــرای ایجــاد منطق ــن درخواســت ب ــه همی سیاســی، از جمل

ــت آورد. ــوع، بدس ــرواز ممن پ

||اگرچــه آمریــکا اذعــان داشــته توانایــی کنتــرل 
گــروه هــای مســلح را در زمــان برقــراری آتــش 
بــس دارد، بــا ایــن حــال ایــن گــروه هــا مرتکــب 
ــد و  ــده ان ــس ش ــش ب ــض آت ــورد نق ــا م صده
واشــنگتن قــادر بــه کنتــرل آن هــا نبــوده اســت. 
ــت  ــر و شکس ــس اخی ــش ب ــد آت ــی معتقدن برخ
متعاقــب آن ثابــت مــی کنــد میــان آمریکایــی هــا 
ــتان  ــه، عربس ــر ترکی ــان نظی ــدان سابقش و متح
ــورها  ــن کش ــود دارد. ای ــی وج ــر اختافات و قط
ــد و  ــت نکردن ــکا اطاع ــای آمری ــت ه از درخواس
ــلح  ــتی و مس ــای تروریس ــروه ه ــد گ ــازه دادن اج
ــد.  ــض کنن ــس را نق ــش ب ــان آت ــوریه پیم در س
ارزیابــی شــما از ایــن موضوع چیســت و اگــر این 
ــناریو  ــد س ــی کنی ــر م ــت دارد، فک ــوع صح موض
هــای بعــدی آمریــکا در ســوریه چــه خواهــد بود؟

و  آمریــکا  بیــن  بزرگــی  چنــدان  اختــالف  وجــود  از 
ــوریه اطالعــی  ــت س ــر حکوم ــه تغیی ــتانش در توطئ همدس
نــدارم. البتــه همیشــه بیــن ایــن کشــورها بــر ســر 
تاکتیــک تنــش وجــود داشــته، طــوری کــه ترکیــه و 
ــات نظامــی خــود در ســوریه  ــرای انجــام عملی عربســتان ب
شــور و هیجــان بیشــتری نســبت بــه آمریــکا از خــود نشــان 
ــن  ــس ای ــش ب ــت آت ــن از شکس ــت م ــد. برداش ــی دهن م
اســت کــه ایــن ماجــرا بــی شــک همدســتی واشــنگتن در 
ــد.  ــی کن ــت م ــوریه را ثاب ــی در س ــم دولت ــگ تروریس جن
ــیان  ــنگتن از »شورش ــت واش ــه درخواس ــت ک ــن واقعی ای
میانــه رو« بــرای جداشــدن از »تروریســت هــا« بــه طــرز 
چشــمگیری بــی اثــر بــود، نشــان مــی دهــد روایــت رســمی 

ــت.   ــا دروغ اس ــوریه تمام ــران س ــورد بح ــرب در م غ
ــر حمایــت از »مخالفــان ســکوالر«  ادعــای آمریــکا مبنــی ب
ــال  ــن ح ــی« و در عی ــی دموکراس ــورش حام ــک »ش در ی
ــزی  ــه چی ــه تروریســم مشــخص شــد ک ــا علی جنــگ آن ه
جــز بــه ســخره گرفتــن حقیقــت نیســت؛ حقیقتــی کــه در آن 
واشــنگتن و مشــتریان ناتــو و عربــش بــا بــه کار گیــری گــروه 
هــای تروریســتی مختلــف به عنــوان نیروهــای زمینــی نیابتی 
ــه  ــگ علی ــدازی جن ــه راه ان ــی در ب ــر اصل ــان، مقص خودش

ســوریه هســتند.
ــای  ــروه ه ــن گ ــام ای ــت تم ــه دس ــه ب ــس بالفاصل ــش ب آت
شورشــی نقــض شــد و از قــرار معلــوم، آنطــور کــه واشــنگتن 
و رســانه هــای جمعــی گــوش بــه فرمانــش طی شــش ســال 
ــود.  ــا نب ــن آن ه ــرق بی ــچ ف ــد، هی ــی کردن ــا م ــته ادع گذش
ــده از  ــره کنن ــه خی ــن بارق ــه ای ــت ب ــل نداش ــکا تحم آمری
حقیقــت اجــازه خودنمایــی بدهــد و بــه نظــر مــن، ایــن همان 
ــکا آتــش بــس را پایــان دهــد.   ــا آمری ــود ت دلیــل مهمــی ب

حــاال کــه تروریســت هــای نیابتــی آمریــکا در معــرض 
ــا خطــر قریــب الوقــوع  شکســت قــرار گرفتــه انــد، ســوریه ب
حملــه مســتقیم آمریــکا و همدســتان ناتــو و دیکتاتــور عربــش 
رو بــه روســت. اشــغال اخیــر خــاک ســوریه توســط نیروهــای 
نظامــی ترکیــه و آمریــکا منــادی واهمــه انگیــزی اســت کــه 
ــن  ــوریه ممک ــت در س ــر حکوم ــرای تغیی ــی ب ــگ پنهان جن
ــی تبدیــل شــود کــه  ــه جنگــی آشــکار و بیــن الملل اســت ب
ــران  ــیه و ای ــر آن روس ــمت دیگ ــو و س ــمت آن نات ــک س ی

ــه اند. ــرار گرفت ق

http://mehrnews.com


صفحه 64 | شماره 17 |  آبان 95  MEHR NEWSAGENCY

آمـریـــــکا

یــک پایــگاه تحلیلــی در مطلبــی بــه دالیــل شکســت آتش 
بــس در ســوریه پرداختــه و عــدم کنتــرل آمریــکا بــر برخــی 
گروههــای معــارض و تروریســت را از دالیــل شکســت 

آتــش بــس عنــوان کــرده اســت.
پایــگاه تحلیلی-خبری »نشــنال اینترســت« اخیــرا مقاله ای 
بــا عنــوان »دالیــل شکســت توافــق آتش بــس در ســوریه« 
بــا قلــم »آنتــوان عیســی« منتشــر کــرده اســت کــه ترجمــه 

آن پیــش روی شماســت.
واقعیــت ایــن اســت کــه ســقوط آتش بــس اخیــر در ســوریه 
باعــث شــگفتی نشــد. در واقــع اکثــر ناظــران بین المللــی در 
مــورد حفــظ آتــش بــس قبــل از اینکــه 1۲ ســپتامبر اجــرا 
ــای ســابق  ــد توافقه ــد. درســت مانن ــوده ان ــن ب شــود، بدبی
ــه  ــد، درهفت ــه شــده ان ــا شکســت مواج ــه ب ــس ک ــش ب آت
اول اجــرای ایــن توافــق نیــز جهــان شــاهد اتهامــات طرفین 
ــه طــور  ــود، قبــل از اینکــه آتــش بــس  ب علیــه یکدیگــر ب
کامــل نقــض شــود. در حــال حاضــر روســها و آمریکایــی ها 
یکدیگــر را بــه شکســت و نقــض توافــق آتــش بــس متهــم 
مــی کننــد. مثــال بعــد از حملــه ایــاالت متحــده امریــکا بــه 
ــا  ــنگتن ادع ــپتامبر واش ــوریه در 1۷ س ــش س ــای ارت نیروه
کــرد کــه ایــن حملــه یــک تصــادف بــوده اســت اما روســها 
ادعاهــای امریکایــی هــا را نپذیرفتنــد و وزیــر دفــاع روســیه 
گفــت: بــرای دولــت روســیه ادامــه آتــش بــس بــی معنــی 

اســت.
علــی رغــم حملــه بــه کاروان کمکهــای بشردوســتانه 
ســازمان ملــل، مقامــات آمریــکا، روســیه و ســازمان ملــل در 
هفتــه گذشــته تاکیــد کردنــد، آتــش بــس هنــوز بــه قــوت 

ــی اســت. ــود باق خ
ــای  ــرو ه ــی نی ــان خارج ــه حامی ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
ــوش  ــه خام ــه ای ب ــچ عالق ــوریه هی ــت س ــی و دول شورش
کــردن شــعله هــای جنــگ در ایــن کشــور ندارنــد. خواهیــم 
ــق  ــرا تواف ــه چ ــی اینک ــل اصل ــت دلی ــن واقعی ــه ای ــد ک دی
ــود،  ــی ش ــه م ــت مواج ــا شکس ــوریه ب ــس در س ــش ب آت

ــت. اس
ــیه و  ــه روس ــور خارج ــر ام ــرگئی الروف« وزی ــون »س اکن
ــور  ــن تص ــکا ای ــه امری ــور خارج ــر ام ــری« وزی ــان ک »ج
ــور  ــه ط ــه ب ــد ک ــرده ان ــاد ک ــی ایج ــان عموم را در اذه
ــدار  ــر جهــت انعقــاد توافــق آتــش بــس پای خســتگی ناپذی
تــالش کــرده انــد. آنهــا بــه مــدت یــک ســال در مذاکــرات 
ــد  ــه ایجــاد ثبــات در ســوریه مشــارکت داشــته ان ــوط ب مرب
امــا واقعیــت ایــن اســت کــه آتــش بــس از همــان ابتــدا بــه 
ــت  ــل شکس ــر دالی ــت. در زی ــوده اس ــوم ب ــت محک شکس

ــت. ــده اس ــوریه آورده ش ــر در س ــس اخی ــش ب آت

1.فقدان ساز و کار اجرایی
ــق  ــا تواف ــن متخاصــم ب ــه طرفی ــان از اینک حصــول اطمین
ــس از  ــش ب ــق آت ــرای تواف ــوده و اج ــق ب ــس مواف ــش ب آت
ــی  ــرای طرف ــی ب ــات تنبیه ــن اقدام ــر گرفت ــق در نظ طری
کــه آن را نقــض کنــد، کلیــد اساســی حفــظ توافــق آتــش 
ــت  ــی اس ــیار مهم ــور بس ــت فاکت ــن واقعی ــت. ای ــس اس ب
ــیه  ــکا و روس ــر امری ــهای اخی ــش بس ــدان آن در آت ــه فق ک
ــچ  ــق هی ــن تواف ــود. در ای ــی ش ــاهده م ــوریه  مش در س

مکانیســمی جهــت تنبیــه بازیگرانــی کــه توافــق را نقــض 
ــق  ــن در تواف ــت. همچنی ــده اس ــه نش ــر گرفت ــد در نظ کنن
آتــش بــس یــاد شــده، یــک منطقــه غیــر نظامــی در جــاده 
کاســتیلو در حلــب – منطقــه ای کــه شــریان اصلــی جهت 
ــرق  ــان در ش ــار معارض ــق  در اختی ــه مناط ــی ب دسترس
حلــب اســت- در نظــر گرفتــه شــده اســت، امــا مامــوران 
امنیتــی ایــن منطقــه غیــر نظامــی نیروهــای روس – یکی 
ــه نیروهــای  ــر در جنــگ – ن از مهمتریــن بازیگــران درگی
حافــظ صلــح ســازمان ملــل متحــد هســتند. بنابرایــن بایــد 
گفــت کــه تعهــد قدرتهــای خارجــی بــه توافــق آتــش بــس 
در ســوریه همیشــه شــکننده بــوده اســت. آتــش بــس موثــر 
بایــد شــامل اقدامــات تنبیهی علیــه ناقضــان آن باشــد و باید 
یــک مکانیســم اجــرای موثــر در قالــب نیروهای مشــترک و 

ــل جهــت اجــرای آن ایجــاد شــود . متحــد ســازمان مل

ــه  ــران مداخل ــه بازیگ ــر کلی ــوذ ب ــدم نف 2. ع
ــده کنن

ــگ  ــر در جن ــی درگی ــای خارج ــه قدرته ــت ک ــد گف بای
ســوریه بــر طرفیــن متخاصــم کلیــدی در جنــگ – دولــت 
و شوشــیان ســوریه – نفــوذ داشــته انــد امــا آنهــا بــر چنــد 
ــا را  ــات آنه ــد اقدام ــی توانن ــته و نم ــوذی نداش ــر نف بازیگ
ــی  ــه راحت ــد ب ــی توانن ــران م ــن بازیگ ــد . ای ــرل کنن کنت
ــد. بازیگــران ذکــر شــده،  توافــق آتــش بــس را نقــض کنن
گــروه فتــح الشــام وابســته بــه گــروه القاعــده و داعــش کــه 
در خــاک ســوریه حضــور دارنــد، اســت. روابــط روبــه رشــد 
ایــن بازیگــرن بــا شورشــیان ســوری در حلــب باعــث مــی 
شــود کــه آتــش بــس بــه ســختی اجــرا شــود. هــم مســکو 
و هــم واشــنگتن از شورشــیان ســوری خواســته انــد جهــت 
اجــرای  توافــق از ایــن بازیگــران فاصلــه بگیرنــد. واقعیــت 
ایــن اســت کــه گــروه وابســته بــه القاعــده مــی خواهــد هــر 
توافــق آتــش بســی را که بــه ایجــاد صلــح و ثبات در ســوریه 
کمــک مــی کنــد، از بیــن ببــرد. اگــر شورشــیان ســوری بــه 

ــه  ــش ادام ــا داع ــام ی ــح الش ــروه فت ــا گ ــود ب ــکاری خ هم
دهنــد و انگیــزه ای جهــت فاصلــه گرفتــن از آنهــا نداشــته 
ــس در  ــش ب ــق آت ــه تواف ــیار مشــکل اســت ک ــند، بس باش

ســوریه اجــرا شــود.

ــت  ــخص جه ــی مش ــیر سیاس ــدان مس 3.فق
ــگ ــه جن ــان دادن ب پای

ــه  فقــدان مســیر سیاســی مشــخص جهــت خاتمــه دادن ب
ــق  ــض تواف ــای نق ــت ه ــن عل ــی از مهمتری ــگ، یک جن
آتــش بــس 1۲ ســپتامبر اســت. علــی رغــم ماههــا مذاکرات 
ــک  ــچ ی ــوریه، هی ــورد س ــکا در م ــیه و امری ــتقیم روس مس
ــه  ــرای خاتم ــخص را ب ــیری مش ــا مس ــع  ی ــی جام طرح
بحــران در ســوریه پیشــنهاد نــداده انــد. آنهــا هیــچ طرحــی 
بــرای تشــکیل دولــت انتقالــی نیــز ندارنــد. ایــاالت متحــده 
و متحدانــش هنــوز بــر مواضــع خــود – کنــاره گیری بشــار 
اســد از قــدرت – تاکیــد می کننــد امــا آنها جهــت چگونگی 
تعییــن جانشــین وی و ســازماندهی نهادهــای قــدرت بعــد از 
ــد.  ــداده ان ــه ن حــذف دولــت اســد از قــدرت پیشــنهادی ارائ
ــه  ــن چگون ــر جایگزی ــه رهب ــورد اینک ــن در م ــا همچنی آنه
ــت  ــا شــکل ســاختاری دول ــد و ی ــی کن کشــور را متحــد م
ــد. ــداده ان ــه ن ــود پیشــنهادی ارائ ــه خواهــد ب انتقالــی چگون

4.روابط دو جانبه آمریکا و روسیه
واقعیــت ایــن اســت کــه جنــگ ســوریه توســط الیــه هــای 
ــر  ــد، پیچیــده ت دیگــر تعــارض کــه در هــم تنیــده شــده ان
مــی شــود. مداخلــه روســیه در ســوریه بــدون شــک تحــت 
ــرار دارد و روســیه  ــکا ق ــا امری ــن کشــور ب ــارض ای ــر تع تاثی
تمایــل دارد بــه عنــوان قــدرت جهانی شــناخته شــود. تمایل 
امریــکا جهــت همــکاری بــا روســیه در جنــگ ســوریه بــه 
رســمیت شــناختن چنیــن وضعیتــی اســت. بنابرایــن توافــق 
آتــش بس اخیــر در ســوریه و تــالش هــای قبــل از آن درون 
پارادایــم روابــط دوجانبــه امریــکا و روســیه تفســیر می شــود.

نشنال اینترست بررسی کرد؛

دالیل شکست توافق آتش بس در سوریه/عدم کنترل آمریکا بر برخی گروه ها
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عبدالحمید بیاتی

آمـریـــــکا

توقف همکاری آمریکا و روسـیه در سـوریه و متعاقب آن انتشـار 
خبرهایی در مورد اسـتقرار سـامانه ضدموشـکی پیشـرفته در این 
کشـور نشـان می دهد »اهل شـام« فصلـی جدیـد از اختالفات 

مسـکو- واشـنگتن را تجربه می کنند.
ــورد  ــود در م ــات خ ــر اختالف ــتند ب ــکا نتوانس ــیه و آمری روس
ــرد  ــالم ک ــکا اع ــت امری ــرانجام دول ــد و س ــه کنن ــوریه غلب س
تمامــی تماس هــا بــا روســیه را بــر ســر پایــان دادن 
ــت. ــق درآورده اس ــت تعلی ــه حال ــوریه ب ــونت ها در س ــه خش ب

»جــان کربــی« ســخنگوی وزارت خارجــۀ آمریــکا، در بیانیه ای 
ــای  ــود را در گفتگوه ــارکت خ ــده مش ــاالت متح ــت: »ای گف
ــس )در  ــظ آتش ب ــور حف ــه منظ ــه ب ــیه ک ــا روس ــه ب دوجانب
ــه  ــود کــه ب ــن تصمیمــی نب ــود، متوقــف می کند.ای ســوریه( ب

ــی اتخــاذ شــده باشــد.« راحت
وی همچنیــن مســکو را بــه رعایــت نکــردن تعهــدات خــود در 

ــال ایــن آتش بــس متهــم کــرد. قب
پیشــتر گنــادی گاتیلــف، معــاون وزیــر خارجــۀ روســیه، 
بــه خبرگــزاری تــاس گفتــه بــود: »تمامــی ارتباطات هــا 
ــی  ــده و اطالعات ــف ش ــکا متوق ــیه و امری ــش روس ــان ارت می
ــم  ــالش می کنی ــا ت ــود. م ــه نمی ش ــوریه( مبادل ــارۀ س )درب
ــه  ــا ب ــا امریکایی ه ــوریه ب ــس در س ــرگیری آتش ب ــرای ازس ب
ــان  ــارف می ــای متع ــود تماس ه ــم وج ــیم. علیرغ ــق برس تواف
دیپلمات هــای روس و امریکایــی، ایــن مســئله همچنــان 

محقــق نشــده اســت.«
ــد کــرد مســکو در خصــوص  ایــن مقــام روس همچنیــن تأکی
ــنگتن  ــا واش ــوریه، ب ــور س ــد، رئیس جمه ــار اس ــت بش سرنوش

ــد. ــو نمی کن گفتگ

استقرار گادیاتور در سوریه
ــا  ــکا ب ــی آمری ــات نظام ــن از مقام ــه ت ــدام س ــن اق ــال ای بدنب
تائیــد ایــن خبــر بــه فاکــس نیــوز گفتنــد: روســیه در آخریــن 
نشــانه از افزایــش کمــک هــای خــود بــه ســوریه یــک ســامانه 
پیشــرفته ضــد موشــکی را در ایــن کشــور مســتقر کرده اســت.
بــه نوشــته فاکــس نیــوز ایــن اقــدام روســیه بعــد از شکســت 
طــرح آتــش بــس در ســوریه انجــام شــده اســت و در حالیکــه 
ــزه روســیه از اســتقرار ایــن ســامانه ضــد موشــکی  ــوز انگی هن
مشــخص نیســت مقامــات نظامــی مــی گوینــد ایــن سیســتم 
مــی توانــد جلــوی هــر نــوع حملــه موشــکی آمریــکا به ســوریه 

کــه بــا موشــک هــای کــروز انجــام مــی شــود را بگیــرد.
ــکی  ــد موش ــامانه ض ــن س ــی ای ــات آمریکای ــه مقام ــه گفت ب

از نــوع Gladiator 23-SA اســت و از طریــق بنــدر 
ــرای  طرطــوس وارد ســوریه شــده و عــالوه براســتفاده از آن ب
هــدف قــرار دادن موشــک هــا، از ایــن سیســتم مــی تــوان علیه 

ــز اســتفاده کــرد. ــده هــای دشــمن نی جنگن
 23-SA ایـن بـرای نخسـتین بـار اسـت کـه روسـیه سـامانه
Gladiator را در خـارج از مرزهـای خود مسـتقر می کند. به 
گفتـه مقامات آمریکایی این سیسـتم ضد موشـکی وارد سـوریه 

شـده و بخشـی از عملیات اسـتقرار آن انجام شـده است.
مقامــات آمریکایــی بــا اشــاره بــه پیشــرفته بــودن این سیتســم 
ــروی  ــه نی ــره ک ــه النص ــد: جبه ــی گوین ــکی م ــد موش ض
ــدارد  ــار ن ــروز در اختی ــم موشــک ک ــدارد. داعــش ه ــی ن هوای
ــرده  ــن سیســتم را در ســوریه مســتقر ک ــرا روســیه ای پــس چ
اســت؟ احتمــال دارد کــه هــدف از اســتقرار ایــن ســامانه مقابلــه 
بــا حمــالت احتمالــی آمریــکا علیــه مواضــع روســیه در ســوریه 

ــوده باشــد. ب

ابراز نگرانی دی میستورا
ــد  ــل متح ــازمان مل ــژه س ــتاده وی ــتورا، فرس ــتفان دی میس اس
ــکا  ــن آمری ــه بی ــای دوجانب ــع تماس ه ــوریه از قط ــور س در ام

ــرد. ــی ک ــراز نگران ــیه اب و روس
بیانیــه ایــن دیپلمــات ســازمان ملــل ســاعاتی بعــد از آن 
گــزارش شــد کــه وزارت خارجــه آمریــکا اعــالم کــرد تمامــی 
تماس هــای دوجانبــه بــا روســیه دربــاره ســوریه را تعلیــق کــرده 

است.
ــدام  ــیه، اق ــه روس ــخنگوی وزارت خارج ــال س ــن ح در همی
ــل  ــه دلی ــکا ب ــت آمری ــد و گف ــه تاســف خوان ــنگتن را مای واش
عــدم عمــل بــه تعهداتــش در ســوریه، بــه دنبــال مقصــر جلــوه 

دادن دیگــران اســت.

اقدام پیش دستانه پوتین
امــا پیــش از اعــالم قطــع همــکاری هــای آمریــکا و روســیه بر 
ــیه،  ــور روس ــس جمه ــن« رئی ــر پوتی ــوریه، »والدیمی ــر س س
در اقدامــی عجیــب از تعلیــق همــکاری هــای هســته ای 

مسکو-واشــنگتن خبــر داد.
رئیــس جمهــوری روســیه بــا هشــدار بــه آمریکا بــرای تــداوم و 
تشــدید کارشــکنی هــای ضدروســی، دیــروز )دوشــنبه( توافــق 
اتمــی کاهــش ذخائــر غنــی ســازی پلوتونیــوم بیــن دو کشــور 

را تعلیــق کــرد.
ــن توافــق پیــش  ــای ای ــرای احی ــز ب وزارت خارجــه روســیه نی

شــرط لغــو تحریــم هــای ضــد روســی گذاشــت و اعــالم کــرد: 
ــکو  ــتن مس ــرمی از بازداش ــی ش ــا ب ــش ب ــنگتن و متحدان واش

ســخن مــی گوینــد.
ــن  ــه انجــام ای ــور ب ــده اســت: مســکو مجب ــه آم ــن بیانی در ای
تدبیــر شــد، زیــرا موافقتنامه )تعلیــق شــده( را از گام هــای مهم 
ــکا  ــرا آمری ــد، ولــی متاســفانه اخی خلــع ســالح اتمــی مــی دان
اقــدام هــای غیردوســتانه ای انجــام داده و بــا توســل بــه بهانــه 
هــای واهــی، تحریــم هــای مختلفــی از جملــه اقتصــادی علیه 

روســیه وضــع کرده اســت.

ــاک و  ــه خ ــه را ب ــا خاورمیان ــه ه الوروف:  مداخل
خــون کشــیده اســت

ــه  ــی ک ــور خارجــه روســیه گفــت مســئوالن آمریکای ــر ام وزی
ــرای  ــه شکســت کشــانده اند طرحــی ب ــا مســکو را ب ــق ب تواف

ــد. ــاده می کنن ــوریه آم ــه زور در س ــل ب توس
ــق  ــوص تعلی ــکا در خص ــم آمری ــم تصمی ــه رغ ــت ب وی گف
همــکاری در زمینــه آتش بــس در ســوریه، روســیه بــه تــالش 

ــد داد. ــه خواه ــوریه ادام ــرای حــل بحــران س ــود ب ــای خ ه
الوروف همچنیــن در انتقــاد از سیاســت هــای امریــکا 
ــه هــای  ــر مداخل ــر اث ــه ب ــات خاورمیان ــه گفــت: ثب درخاورمیان
خارجــی بــا هــدف پیشــبرد طــرح تغییــر حکومــت ها متکــی به 
زور بــر هــم خــورده و بــه خــاک و خــون کشــیده شــده اســت.
الوروف بــه مناســبت فــرا رســیدن ســال جدیــد هجــری قمری 
ــا حضــور ســفیران کشــورهای اســالمی گفــت:  در نشســتی ب
رویدادهــای کنونــی پیامــد سیاســت هــای کشــورهایی 
ــا از  ــت ه ــر حکوم ــه تغیی ــبرد نظری ــرای پیش ــه ب ــت ک اس
جملــه بــا اســتفاده از زور، تغییــر موازنه قــوا در منطقــه و تحمیل 
اقــدام هــای یکجانبــه بــدون توجــه بــه ســنت هــای تاریخــی 
و فرهنگــی کشــورهای منطقــه اقــدام مــی کننــد. مناقشــه در 
ــای  ــارز پیامده ــای ب ــه ه ــوریه نمون ــی، یمــن و س ــراق، لیب ع
چنیــن رویکردهایــی اســت. اوضــاع محدوده مناقشــه فلســطین 
و اســراییل نــاآرام و رونــد حــل و فصــل مســائل خاورمیانــه بــه 

بن بســت خــورده اســت.

هدف ویرانگر
صحبــت هــای الوروف و اقــدام روســیه در اســتقرار ســامانه ضد 
موشــکی پیشــرفته نشــان مــی دهــد روس هــا احتمــال حملــه 
گســترده آمریــکا در ســوریه را نزدیــک تــر از هــر زمــان دیگری 

مــی داننــد.
ــدام واکنــش  ــن اق ــدون شــک ای ــکا ب ــه آمری در صــورت حمل
ــر  ــی ت ــی طوالن ــن یعن ــت و ای ــد داش ــر خواه ــیه را در ب روس

ــوریه.  ــران س ــدن بح ش
ایــن وضعیــت در حالــی اســت کــه از چنــد مــاه قبــل امیدهــا 
بــرای حــل بحــران ســوریه از طریــق دیپلماســی قــوت گرفتــه 
ــد روزه در ســوریه ایــن  ــرار دوره ای آتــش بــس چن ــود و برق ب
ــوریه  ــردم س ــاله م ــج س ــج پن ــاید رن ــه ش ــی داد ک ــد را م نوی
ــی  ــای غرب ــکنی ه ــا کارش ــد ام ــن باش ــان یافت ــتانه پای در آس
ــارس در تســلیح و حمایــت  ــج ف ــدام اعــراب خلی ــی و اق و عرب
از گــروه هــای شورشــی ســوری و تفکیــک تروریســت هــا از 
ــا در گــروه هــای خــوب و  ــدی آنه ــکا و دســته بن ســوی آمری
بــد موجــب شــده تــا جنــگ بــا تروریســم در ســوریه بــه مانعی 

ــد. ــزرگ برخــورد کن ب
هـدف غـرب و اعـراب در ایـن میـان آن اسـت کـه سـوریه را 
تبدیـل بـه یکی از حـوزه های نفوذ خـود کنند و ایـن یعنی آنکه 
بحران سـوریه همچنان ادامه خواهد داشـت هدفی شـوم که جز 

ویرانـی بـرای اهل شـام چیزی بـه ارمغان نمـی آورد.

استقرار گالدیاتور در »شام« و نگرانی درباره توسل به زور
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ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــکا ب ــه آمری ــین وزارت خارج ــاون پیش مع
قانــون »جاســتا« عربســتان را در شــوک فــرو برده اســت گفت: 
ایــن قانــون بــه روابــط اســتراتژیک ریــاض و واشــنگتن لطمــه 

ــد زد. نخواه
رای مثبــت اعضــای کنگــره آمریــکا بــه قانــون رســیدگی بــه 
جنایــات احتمالــی دولــت عربســتان ســعودی در پرونــده حادثــه 
11 ســپتامبر کــه بــه »جاســتا« موســوم شــده، اختــالف میــان 
دولــت و کنگــره آمریــکا را بیــش از پیــش نمایــان کــرده و در 
عمــل، بــه رقابتــی میــان اکثریــت جمهوریخواهــان کنگــره و 

دولــت دموکــرات »بــاراک اوبامــا« تبدیــل شــده اســت.
ــا وجــود فرمــان وتــوی رئیــس جمهــوری  کنگــره آمریــکا ب
ــن  ــب چنی ــرش تصوی ــدم پذی ــر ع ــی ب ــور مبن ــن کش ای
ــا«  ــوی »اوبام ــت آراء وت ــا کســب اکثری ــی، توانســت ب قانون
ــب  ــه تصوی ــور را ب ــه مذک ــا الیح ــرده و نهایت ــی ک را ملغ
ــن  ــن ای ــد. مخالفی ــون کن ــه قان ــل ب ــانده و تبدی ــی رس نهای
ــه  ــد ضرب ــی توان ــب آن م ــه تصوی ــد ک ــا معتقدن ــون ام قان
ــر ســود  ــی ایــن کشــور و رابطــه پ ــه منافــع مل ــزرگ ب ای ب
ــا  ــه آنه ــن اینک ــد. ضم ــاض وارد کن ــنگتن و ری ــان واش می
ــه  ــورد واقع ــق در م ــه کمیســیون تحقی ــد، از آنجــا ک معتقدن
ــر و مشــخصی دال  ــند معتب ــچ س ــته هی ــپتامبر نتوانس 11 س
ــت ســعودی و مقــام هــای  ــر دســت داشــتن مســتقیم دول ب
ــدا  ــتی پی ــه تروریس ــن حمل ــور در  ای ــن کش ــه ای ــی رتب عال
کنــد، لــذا تصویــب چنیــن قانونــی نیــز کمکــی بــه خانــواده 
ــا  ــرده و آنه ــتی نک ــه تروریس ــن حمل ــگان ای ــای جانباخت ه
ــد. ــت کنن ــت خــود را در دادگاه ثاب ــد توانســت حقانی نخواهن
در خصــوص ایــن موضوعــات گفتگویــی بــا »ریچــارد مورفی« 
ــه در  ــم ک ــام داده ای ــتان انج ــکا در عربس ــین آمری ــفیر پیش س

ادامــه مــی آیــد.
مورفــی از دیپلمــات هــای کهنــه کار آمریکایــی اســت بــا دهها 
ــالهای  ــی. وی در س ــه و کشــورهای عرب ــال کار در خاورمیان س
جنــگ ایــران و عــراق ســفیر آمریــکا در عربســتان ســعودی و 

بعــد معــاون وزیــر خارجــه در امــور خاورمیانــه بــود.

ــرح  ــوری آمریکاط ــس جمه ــا رئی ــاراک اوبام || ب
»جاســتا« را وتــو کــرد، در حالیکــه کنگــره وتــوی 

ــود؟ ــه ب ــر چ ــن ام ــل ای ــرد. دالی ــل ک وی را باط
رای کنگــره بازتــاب دهنــده همدلــی و حمایــت از خانــواده هــای 
ــن رأی دارای  ــود. ای ــپتامبر ب ــه 11 س ــی حادث ــان آمریکای قربانی
بازخــورد منفــی بــر روابــط بیــن المللــی آمریــکا خواهــد داشــت. 
تعــدادی از اعضــا ظنیــن بودنــد کــه دولــت ســعودی و یــا مقــام 
هــای ارشــد آن در حمــالت 11 ســپتامبر القاعــده نقش داشــته اند 
و ایــن در حالــی بــود کــه گفتــه شــد هیــچ مدرکــی مبنــی بــر این 
دخالــت کــه حاصــل تحقیقــات ناشــی از یــک دوره مطالعــه جامع 
پرونــده ایــن حملــه کــه بــه دســت کمیســیون )تحقیــق( یــازده 
ــه دســت نیامــده  ســپتامبر در ســال ۲001 و ۲00۲ انجــام شــد، ب
اســت. هرچنــد اکثــر اعضــا بــه پیشــنهاد خانــواده هــای قربانیــان 
رای دادنــد تــا آنهــا بتواننــد بــه دادگاه رجــوع کننــد. آنهــا رای خــود 
را بــه چشــم ابــزاری علیــه عربســتان ســعودی نــگاه نمــی کننــد.

ــده آن  ــان دهن ــون نش ــن قان ــب ای ــا تصوی || آی
اســت که عربســتان اهمیــت اســتراتژیک خــود را 

ــت؟ ــت داده اس ــکا از دس ــرای آمری ب
ــان  ــکا همچن ــرای آمری ــعودی ب ــتان س ــت عربس ــر، اهمی خی
ــه  ــز ب ــره نی ــران کنگ ــن از رهب ــد ت ــد. چن ــد ش ــظ خواه حف
ــد  ــرده و متعه ــد ک ــوع تاکی ــن موض ــر ای ــی ب ــکلی عموم ش
شــده انــد کــه هــر کاری الزم باشــد بــرای جلوگیــری از ضربــه 
ــرد. ــد ک ــان دو کشــور خواهن ــه می ــط دوجانب ــه رواب خــوردن ب

ــکا  ــات در ســنای آمری || کــدام گــروه هــا و جریان
بــر تصویــب ایــن قانــون و رد وتــوی اوبامــا 

ــد؟ ــاری کردن پافش
در ســنا نوعــی همدلــی و یکصدایــی در خصــوص لغــو فرمــان 
وتــوی رئیــس جمهــور وجــود داشــت و در مجلــس نماینــدگان 
ــود و اکثریــت نماینــدگان از آن  ــه ب ــه همیــن گون هــم فضــا ب

حمایــت مــی کردنــد. یعنــی ایــن یــک مســاله حزبــی نبــود.

|| مجلــس مشــورتی عربســتان ســعودی تصویب 
ــه  ــی در جامع ــاد نگران ــه ایج ــون را مای ــن قان ای
ــب  ــات تصوی ــت. تبع ــته اس ــی دانس ــن الملل بی

ــود؟ ــد ب ــه خواه ــی چ ــن قانون چنی
ــته  ــی داش ــوردی منف ــی بازخ ــن الملل ــای بی ــن رای در فض ای
ــن  ــه چنی ــه رای ب ــم ک ــم بگوی ــی توان ــط م ــن فق ــت. م اس
مســاله ای دولــت ســعودی را در شــوک فــرو بــرده و احســاس 
)نارضایتــی( خــود را بــه دولــت )آمریــکا( هــم انتقــال داده انــد.

ــود را  ــاش خ ــره ت ــد کنگ ــی رس ــر م ــه نظ || ب
ــرده  ــاز ک ــون آغ ــن قان ــردن ای ــی ک ــرای ملغ ب
اســت. نظــر شــما دربــاره ایــن مســاله چیســت؟

ــن کار  ــا ای ــه ب ــا از اینک ــز ی ــره نی ــای کنگ ــده اعض ــالم ش اع
چــه آســیبی بــه دکتریــن مصونیــت حکومتــی وارد کــرده انــد 
ــا چــه  ــه رای آنه ــا برایشــان مهــم نیســت ک آگاه نیســتند و ی
ــه خصــوص در رابطــه دوجانبــه  تبعــات منفــی بیــن المللــی ب
بــا عربســتان ســعودی خواهــد داشــت. بایــد دیــد کــه کنگــره 
ــار  ــا آث ــن موضــوع خواهــد شــد و ب ــه متوجــه ای ــا چگون نهایت
منفــی بــه جــای مانــده )از ایــن رای( چــه مــی خواهــد بکنــد.

سفیر سابق  آمریکا در عربستان:

»جاستا« عربستان را در شوک فروبرده است/احتمال عقب نشینی کنگره
وحید پورتجریشی

آمـریـــــکا

ــه داشــتن تفکــرات  ــن کــه ب رئیــس جمهــوری فیلیپی
ضــد آمریکایــی مشــهور شــده، همزمــان بــا ســفر بــه 

ــر داد. ــال واشــنگتن را تغیی ــات خــود در قب ــن ادبی ژاپ
رودریگــو دوترتــه رئیــس جمهــوری فیلیپیــن همزمــان 
ــال  ــری در قب ــرم ت ــات ن ــن از ادبی ــه ژاپ ــفر ب ــا س ب

ــرد. ــتفاده ک ــکا اس آمری
ــو  ــد توکی ــه مقص ــل ب ــرک مانی ــش از ت ــه پی دوترت
ــی اســت.  ــان باق ــکا همچن ــا آمری ــا ب ــت: اتحــاد م گف
ــدارد و  ــود ن ــا وج ــاره اتحــاد م ــی درب ــه نگران هیچگون

ــم. ــورها نداری ــر کش ــا دیگ ــاد ب ــه اتح ــازی ب ــا نی م
ــد  ــی کن ــان م ــارات را بی ــن اظه ــی ای ــه در حال دوترت
ــن  ــود فیلیپی ــرده ب ــوان ک ــر عن ــای اخی ــه در روزه ک

ــن کشــور  ــان خارجــی در ای ــه حضــور نظامی ــازی ب نی
ــدارد. ن

قــرارداد همــکاری دفــاع پیشــرفته )ای دی ســی آ( 
توافقــی میــان آمریــکا و فیلیپیــن بــرای تقویــت اتحــاد 
ــوب  شــرق آســیا اســت  ــه جن ــن دو کشــور در منطق ای
کــه در ســال ۲014 میــالدی بــه امضــا مقامــات ایــن 

ــید. ــور رس دو کش
آمریــکا بــر اســاس ایــن قــرارداد، نیروهــای خــود را بــه 
فیلیپیــن گســیل مــی دارد و اجــازه افزایــش تجهیــزات 
پایگاه هــای فیلیپیــن را بــرای اســتفاده نیروهــای 
آمریکایــی و فیلیپینــی دارد. البتــه در قــرارداد ذکر شــده  
اســت کــه آمریــکا اجــازه ایجــاد پایــگاه نظامــی دائمی 

تغییر ادبیات »دوترته« در قبال آمریکا
 همزمان با سفر به ژاپن

ــد از کشــتی ها  ــی می توانن ــدارد و نیروهــای فیلیپین ــن را ن در فیلیپی
ــد. ــی اســتفاده کنن و هواپیماهــای آمریکای

ــر  ــود را ب ــه ای خ ــرد منطق ــالدی راهب ــال ۲011 می ــکا از س آمری
ــرای  ــد اســت کــه ب آســیا متمرکــز کــرده اســت. کاخ ســفید معتق
ــر از  ــه ای مهمت ــچ منطق ــد مــدت واشــنگتن، هی ــع بلن کســب مناف

ــیا نیســت. آس
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سرانجام دوران ماموریت بان کی مون به عنوان دبیرکل 
»آنتونیو  و  رسید  پایان  به  متحد  الملل  بین  سازمان 
گوترس« ۶۷ ساله به عنوان دبیرکل جدید این مجموعه 
برگزیده شد. حال سوال اصلی اینجاست که آیا تغییر 
دبیرکل سازمان ملل متحد می تواند منجر به تغییر در 
رویکرد این سازمان در نظام بین الملل و حساسیت بیشتر این 
سازمان نسبت به بحران های جهانی شود؟ به عبارت بهتر، 
آیا ساختار حاکم بر سازمان ملل متحد اجازه مانور آزادانه 
دبیرکل را در قبال بحران های بین المللی خواهد داد؟

در این خصوص گفت و گویی با دکتر »رضا سیمبر« 
استاد رشته روابط بین الملل صورت داده ایم که از 

گذرد: می  نظرتان 

ــتید، دوران  ــتحضر هس ــه مس ــه ک ــان گون || هم
ــی  ــر کل ــند دبی ــون در مس ــی م ــان ک ــت ب ماموری
ــو  ــید و آنتونی ــان رس ــه پای ــد ب ــل متح ــازمان مل س
ــه  ــا ب ــن ج ــا ای ــد. آی ــن وی ش ــرس جایگزی گوت
جایــی، موجــب تغییــری اساســی در ســازمان ملــل 

ــد؟ ــد ش ــد خواه متح
بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال بایــد در وهلــه اول بــر روی 
شــخصیت حقوقــی دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد متمرکز شــد 
نــه شــخصیت حقیقــی آن. دبیــرکل بــه عنــوان تجمیــع کننــده 
ــد.  ــل ایفــای نقــش مــی کن امــور و موضوعــات در ســازمان مل
یکــی از وظایــف مهــم  دبیــرکل ایــن اســت کــه گــزارش هــای 
ــل  ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــی و ش ــع عموم ــه مجم الزم را ب
متحــد منتقــل کنــد. بنابرایــن دبیــرکل بــه مثابــه قاضــی یــک 

ــد. ــده ایفــای نقــش مــی کن پرون
ــش و  ــد دارای نق ــل متح ــازمان مل ــرکل در س ــن رو دبی  از  ای
ــد  ــل متح ــازمان مل ــرکل س ــت. دبی ــذار اس ــی تاثیرگ جایگاه
ــوص  ــم در خص ــات مه ــا و اطالع ــار و داده ه ــه دارد اخب وظیف
ــان  ــع و در زم ــه موق ــی را ب ــن الملل ــالت بی ــائل و معض مس
مناســب بــه اعضــای ســازمان ملــل متحــد و اعضــای شــورای 

ــد. ــل کن ــت منتق امنی
ــل  ــازمان مل ــاب س ــت ی ــای حقیق ــیون ه ــرکل در کمیس  دبی

متحــد نیــز نقــش کلیــدی و مهمــی ایفــا مــی کنــد. همچنیــن 
ــی  ــع عموم ــی مجم ــر اجرای ــی و دبی ــع عموم ــر مجم وی مدی

ــود. ــی ش ــل متحــد محســوب م ــازمان مل س
ــف آن را  ــازمان و وظای ــرکل س ــگاه دبی ــا جای ــر تنه ــس اگ پ
ــب و  ــگاه مناس ــم، وی دارای جای ــرار دهی ــر ق ــم مدنظ بخواهی
مهــم و تاثیرگــذاری اســت. امــا اگــر بخواهیــم جایــگاه واقعــی 
وی را بــر اســاس سیاســت بیــن الملــل و قواعــد حاکــم فعلــی بر 
نظــام بیــن الملــل مــورد فحــص و بررســی قــرار دهیــم موضوع 

ــود. متفــاوت خواهــد ب
دنیــای امــروز، دنیــای ســازمان ملــل متحــد و اســتناد بــه حقــوق 
ــروز،  ــای ام ــت. دنی ــل نیس ــن قبی ــواردی از ای ــل و م ــن المل بی
دنیــای سیاســت بیــن الملــل اســت. در ایــن معادلــه، بایــد نــگاه 
ویــژه ای کــه نســبت بــه مقولــه قــدرت در سیاســت بیــن الملــل 

وجــود دارد مــورد مداقــه  قــرار گیــرد.
ــاب  ــه انتخ ــیم ک ــته باش ــه داش ــد توج ــاس، بای ــن اس ــر ای ب
ــتصوابی  ــب سیاســت اس ــل متحــد در قال ــازمان مل ــرکل س دبی
شــورای امنیــت صــورت مــی گیــرد. شــورای امنیــت در انتخــاب 
دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد نقــش اساســی دارد و اگــر البــی 
هــای اولیــه و قدرتمنــد حاکــم بــر شــورای  امنیــت نســبت بــه 
فــردی در تصــدی گــری ایــن ســمت اطمینــان نداشــته باشــند 
یــا نســبت بــه مواضــع وی منتقــد باشــند، اساســا اجــازه تصــدی 
ــه وی داده نمــی شــود و فــرد  مــورد نظــر  گــری ایــن پســت ب
ــی  ــر کل ــت دبی ــری پس ــدی گ ــه از تص ــه اولی ــان مرحل در هم
ســازمان ملــل متحــد کنــار گذاشــته مــی شــود. بنابرایــن نقــش 
ــکار اســت. ــل ان ــر قاب ــزرگ در ایــن فرآینــد غی قــدرت هــای ب

حتــی اگــر دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد پــس از انتخــاب بــه 
ــای  ــدرت ه ــر خــالف اراده ق ــی ب ــن ســمت، مواضع ــوان ای عن
بــزرگ اتخــاذ کنــد، از ســوی ایــن قــدرت هــا تحــت فشــار قــرار 
خواهــد گرفــت. نمونــه ایــن موضــوع را در دوران تصــدی گــری 
»پطــرس غالــی« و »خاویــر پــرز دکوئیــار« در ســازمان تجربــه 

ــم. کردی
 برخــی از مواضــع ایــن دو بــه گونــه ای بــود کــه قــدرت هــای 
بــزرگ خواســتار برکنــاری آنهــا قبل از بــه پایــان رســیدن دوران 
ماموریتشــان بودنــد. در یــک جمــع بنــدی کلــی باید تاکیــد کنم 
اگرچــه جایــگاه دبیــر کل در ســازمان ملــل متحــد مهــم اســت، 

امــا ایــن جایــگاه مهــم، محــدود بــه مباحــث مربــوط بــه قــدرت 
در سیاســت بیــن الملــل امــروز  اســت.

ــی  ــر کل ــدت ده ســال دبی ــه م ــون ب ــی م ــان ک || ب
ســازمان ملــل متحــد را بــر عهــده داشــت. عملکرد 
ــن  ــد را در ای ــل متح ــازمان مل ــره ای س ــرکل ک دبی

مســند چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟
ــان کــی مــون در دوران ماموریــت خــود رویکــردی محافظــه  ب
کارانــه داشــت و مواضــع روشــن و شــفافی در مســائل و 
موضوعــات اختالفــی مهــم در نظــام بیــن الملــل اتخــاذ نمــی 
ــم  ــن رژی ــات ای ــم صهیونیســتی و جنای ــال رژی ــرد. وی در قب ک
برخــورد و مواجهــه مالیمــی داشــت. وی در قبــال بحــران هــای 
جــاری در منطقــه و جهــان اســالم نیــز همســویی خود بــا ایاالت 

ــکا را حفــظ مــی کــرد. متحــده آمری
ــور  ــال در دوران حض ــوان مث ــه عن ــه ب ــود ک ــی ب ــن در حال ای
ــی  ــر کل ــند دبی ــار در مس ــرز دکوئی ــر پ ــی و خاوی ــرس غال پط
ســازمان ملــل متحــد، شــاهد چنیــن محافظــه کاری و انفعالــی 
نبودیــم. بــه عنــوان مثــال در دوران دکوئیــار بــود کــه عــراق بــه 
عنــوان طــرف متجــاوز در جریــان جنــگ تحمیلــی با کشــورمان 

شــناخته شــد.
ــون در  ــان کــی م ــه ب ــم ک ــد کن ــد تاکی ــه طــور خالصــه بای  ب
چارچــوب محدودیــت هــای ترســیم شــده از ســوی قــدرت های 
بــزرگ حرکــت مــی کــرد و در کارنامــه وی، حرکتــی اســتقالل 

طلبانــه مشــاهده نمــی کنیــم.

|| لــزوم اصــاح ســاختار شــورای امنیــت ســازمان 
ملــل متحــد و فراتــر از آن، تجدیــد نظــر در قوانیــن 
ــی را  ــن الملل ــازمان بی ــن س ــاری در ای ــد ج و قواع

چگونــه تحلیــل مــی کنیــد؟
در خصــوص اصــالح ســاختار شــورای امنیــت و ســازمان ملــل 
ــا  ــر روی آنه ــه ب ــود دارد ک ــی وج ــای مختلف ــده ه ــد ای متح
ــال  ــز قب ــنهاداتی را نی ــوص پیش ــن خص ــته و در ای ــه داش مطالع
ــع  ــکال و واق ــای رادی ــده ه ــوص، ای ــن خص ــه داده ام. در ای ارائ

ــود دارد. ــه ای وج گرایان
 در هــر حــال، اصــالح بنیادیــن ســاختار شــورای امنیت ســازمان 
ملــل متحــد نیازمنــد تحقــق پیــش شــرط هایــی در نظــام بیــن 
الملــل اســت. دیــدگاه مــن این اســت کــه بایــد در ایــن خصوص 
بــا رویکــردی واقــع گرایانــه حرکــت کــرد. بــه عنــوان مثــال در 
ــازمان  ــت س ــورای امنی ــی ش ــوی اعضــای دائم ــق وت ــال ح قب
ملــل متحــد بایــد تعدیــل صــورت گرفتــه و حــدود و ثغــور حــق 
ــزرگ  ــای ب ــدرت ه ــه ق ــرد ک ــف ک ــه ای تعری ــه گون ــو را ب وت
ــن نظــر  ــی تری ــه اصل ــد در موضوعــات اختالفــی مهــم ب نتوانن

دهنــده تبدیــل شــوند.
مثــال ایــاالت متحــده آمریــکا بــا اســتفاده از همیــن حــق وتــو، 
همــواره زمینــه را بــرای عــدم محکومیــت رژیــم صهیونیســتی 
در ســازمان ملــل متحــد و اســتمرار جنایــات ایــن رژیــم آمــاده 

مــی کنــد.
همچنیــن در گامــی دیگــر، الزم اســت در بافــت شــورای امنیــت 
ســازمان ملــل متحــد اصالحــات و تعدیــل هایــی صــورت گیرد. 
ــه ای وجــود دارد، از  ــل مطالع ــده هــای قاب ــن خصــوص ای در ای
جملــه اینکــه از میــان کشــورهای اســالمی و کشــورهای جهــان 
ســوم، اعضایــی بــه صــورت دائمــی در ایــن مجموعــه حضــور 

داشــته باشــند.
ــدرت در  ــاختار ق ــود، س ــش موج ــن چال ــم تری ــال مه ــر ح در ه
ــن معضــل حــل  ــه ای ــی ک ــا زمان ــل اســت و ت ــن المل نظــام بی
نشــود، انجــام اصالحــات مذکــور نمــی توانــد چــاره ســاز باشــد. 
ــع  ــظ مناف ــتای حف ــزرگ در راس ــای ب ــدرت ه ــه ق ــن اینک ضم
ــل  ــازمان مل ــاختار س ــات در س ــام اصالح ــا انج ــی ب ــود، حت خ

ــد. ــز مخالفــت مــی کنن متحــد نی
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استاد روابط بین الملل:

دموکراسی غربی ثبات 
به خاورمیانه نمی آورد/ 

انرژی اولویت آمریکا

سال هاست قلب زمین زخم خورده از جنگ های پیاپی 
است و هر روز لشکر ناامیدان این منطقه بزرگ تر می 
شود. بحران پشت بحران. جنگ پشت جنگ و انگار 
فرصت فکر کردن در این میدان جنگ بزرگ از همه 
گرفته شده است. راستی دلیل این همه بحران وادامه آنها 
چیست؟ این موضوع را با »دکتر ابراهیم عباسی« استاد 
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز به بحث 

گذاشتیم که در ادامه می آید.

|| برخــی از تحلیلگــران معتقدنــد، تــداوم و 
طوالنــی شــدن بحــران هــای خاورمیانــه از 
ــه بحــران ســوریه ناشــی از ســاختار نظــام  جمل
بیــن الملــل اســت. بــه ایــن معنــا کــه بــه علــت 
نبــود قــدرت هژمــون و تکثــر در قطــب بنــدی در 
ــل هیــچ قــدرت فائقــه  ســاختار نظــام بیــن المل
ــک را اداره  ــام هژمونی ــک نظ ــد ی ــه بتوان ای ک
ــاط  ــن ارتب ــما در ای ــر ش ــدارد. نظ ــود ن ــد وج کن

ــت؟ چیس
تــا چنــد دهــه گذشــته مــی توانســتیم بگوییــم کــه ســاختار 
ــر  ــه ای تاثی ــای منطق ــران ه ــر بح ــل ب ــن المل ــام بی نظ
ــه  ــوط ب ــه مرب ــن نظری ــی اســت. ای ــر اصل ــادی دارد و متغی زی
قــرن بیســتم تــا دهــه 1۹60 و 1۹۷0 میــالدی  اســت. امــا در 
ــه  ــته ک ــوع پیوس ــه وق ــان  ب ــی در جه ــال حاضــر تحوالت ح
ــر  ــر ه ــه ای ب ــای منطق ــران ه ــی بح ــت بررس ــد جه بای
ــی  ــه ای و محل ــی، منطق ــن الملل ــل بی ــطح تحلی ــه س س

توجــه کنیــم.
امــروزه اقتصــاد نیــز متغیــر مهمــی اســت کــه بایــد مــد نظــر 
قــرار گیــرد. مــا بایــد بــه ســطح ملــی – فرهنــگ سیاســی، 
ــان  ــا جه ــا ب ــاط آنه ــردم و ارتب ــی م ــواد و آگاه ــطح س س
خــارج – توجــه ویــژه داشــته باشــیم. بــه نظــر مــن در مــورد 
بحــران ســوریه و بحــران هــای خاورمیانــه،  نظــام بیــن الملل 

تاثیرگــذار اســت امــا ســایر متغیــر هــا هــم نقــش دارد.
در اینجــا بایــد گفــت کــه اخیــرا نظــام بیــن الملــل و قطــب 
ــه  ــی ک ــه ای زمان ــوالت منطق ــل تح ــدرت در مقاب ــای ق ه
بداننــد تــوان کنتــرل اوضــاع را ندارنــد، مقاومــت نمــی کننــد. 
وقتــی تحــوالت ایجــاد شــد ســعی مــی کننــد آنهــا را کنتــرل 
ــه  ــی متوج ــزرگ وقت ــورهای ب ــی کش ــال در لیب ــد. مث کنن
شــدند نمــی تواننــد کنتــرل اوضــاع را داشــته باشــند، 
ــی  ــا حت ــد. آنه ــا کردن ــور را ره ــن کش ــرده و ای ــت نک مقاوم

نتوانســته انــد جایگزیــن مناســبی در لیبــی بیابنــد.

ــوع  ــن موض ــان از ای ــی نش ــهای عرب || خیزش
ــوع  ــانی موض ــت انس ــه امنی ــه مقول ــت ک داش
ــه  ــتید ک ــد هس ــما معتق ــا ش ــت. آی ــی اس مهم

ــه  ــورد توج ــی م ــد پارادایم ــانی بای ــت انس امنی
ــا  ــد؟ آی ــورها باش ــن کش ــی ای ــگان سیاس نخب
ــت  ــل امنی ــی ذی ــات مردم ــه مطالب ــگان ب نخب

ــد داد؟ ــن خواهن ــانی ت انس
ــخت  ــت س ــتر امنی ــه بیش ــه خاورمیان ــال در صحن ــه ح ــا ب ت
افــزاری و امنیــت انــرژی مهــم بــوده اســت. امــا تحوالتــی در 
ایــن منطقــه بــه وقــوع مــی پیونــدد کــه  بــر مفهــوم امنیــت 
تاثیــر گذاشــته  و یــادآور امنیــت انســانی در نظریــه »بــوزان« 

است.
»بــری بــوزان« در ســال ۲003 و قبــل از وقــوع بهــار عربــی بر 
امنیــت انســانی تاکیــد کــرده اســت. اهمیــت امنیــت انســانی 
ــاهده  ــوح  مش ــه وض ــی ب ــار عرب ــد از به ــه بع را در خاورمیان
ــاه  ــواد، ســطح رف ــوب، ســطح س ــی خ ــم.  حکمران ــی کنی م
جوامــع انســانی شــاخص هــای امنیت انســانی هســتند کــه در 
انقــالب هــای عربــی نقــش داشــتند. در تونــس بــاال رفتــن 
ســطح اگاهــی مــردم و شــکاف بیــن انتظــار و واقعیــت باعــث 

ایجــاد بحران شــد.
بنابرایــن نخبــگان بایــد بــه مقولــه امنیت انســانی توجــه کنند 
چــون نقــش بســیار زیــادی در شــکل گیــری بحــران هــای 
ــه  ــرا ب ــی هــم اخی ــد. حتــی کشــورهای غرب ــه ای دارن منطق
ــوان  ــه عن ــد. ب ــه توجــه کــرده ان امنیــت انســانی در خاورمیان
ــدار  ــال بانــک جهانــی در حــال حاضــر بحــث توســعه پای مث
را در خاورمیانــه بــه پیــش مــی بــرد. یکــی از شــاخص هــای 
توســعه پایــدار حکمرانــی خــوب و رابطــه خــوب بیــن دولت و 
مــردم و انجــام پــروژه هــای مشــترک اقتصــادی مهــم مــردم 

بــا دولــت ها اســت.
ــت  ــه امنی ــه مقول ــه ب ــگان در خاورمیان ــه نخب ــورد توج در م
انســانی بایــد گفت نخبــگان ایــن کشــورها هنــوز در چارچوب 
امنیــت ســخت افــزاری پیــش مــی رونــد. امــا بانــک جهانــی، 
صنــدوق بیــن المللــی پــول و اتــاق هــای فکــری در زمینــه 
ــون مختلفــی منتشــر مــی  ــه مت امنیــت انســانی در خاورمیان
ــه  ــتند ب ــور هس ــا مجب ــه نهایت ــگان در خاورمیان ــد. نخب کنن

ــد. ــر گیرن ــن داده و آن را در نظ ــانی ت ــت انس امنی

|| در حالــی کــه ثبــات متحــدان بــرای امریــکا در 
اولویــت اســت، چگونــه ایــن کشــور مــی توانــد 
میــان مطالبــات مردمــی )امنیــت انســانی( و 
امنیــت دولتــی )state security( پیونــد برقــرار 
ــه  ــته خاورمیان ــع بس ــا در جوام ــا اساس ــد؟ آی کن

ــرار شــود؟ ــد برق چنیــن پیونــدی مــی توان
اســتراتژی غــرب در خاورمیانــه در زمینــه دموکراســی نوعــی 
جابجایــی آرام اســت. هانتیگتــون در ایــن ارتبــاط مــی گویــد، 
ــا  ــراه ب ــا هم ــا ی ــالب ه ــا انق ــا ب ــا ی ــوال دموکراســی ه معم
اصالحــات مــی آینــد. اگــر دموکراســی  در نتیجه انقــالب وارد 

جامعــه شــود، بــه دیکتاتــوری ختــم مــی شــود.
ــه  ــی ب ــا راه ورود دموکراس ــی تنه ــورهای غرب ــن کش بنابرای
ــال  ــد. مث ــی دانن ــات آرام م ــی و اصالح ــه را جابجای خاورمیان
ــی  ــورها دموکراس ــن کش ــت در ای ــرده اس ــعی ک ــکا س امری
ــوان  ــه عن ــی را ب ــرده و  دموکراس ــاد ک ــدی را ایج ــم بن نی
ــش  ــده پی ــرل ش ــی و کنت ــه آرام ــه ب ــروژه ای در خاورمیان پ
ــت  ــه امنی ــه اول ب ــکا در وهل ــی آمری ــت کل ــرد. در حال بب
ــه  ــه مقول ــن کشــورها اهمیــت مــی دهــد ســپس ب ــی ای مل
دموکراســی توجــه مــی کنــد. مثــال در کویــت توانســته برخی 
ــا در عربســتان مجلــس  ــد ی ــاده کن اصــول دموکراســی را پی
مشــورتی ایجــاد کنــد. امــا بایــد گفــت کــه امنیــت انــرژی و 
امنیــت رژیــم صهیونیســتی بــرای امریــکا در خاورمیانــه مهــم 
اســت و در مرحلــه بعــد بــه امنیــت انســانی در ایــن کشــورها 

توجــه مــی کنــد.
مــا خاورمیانــه را نبایــد جوامع بســته بدانیــم. اینطور نیســت که 
اگــر دموکراســی از غــرب وارد شــود، ثبــات در ایــن کشــورها 
ایجــاد مــی شــود. اگــر بــه گذشــته خاورمیانــه برگردیــم مــی 
ــاختارهای اجتماعــی  ــته س ــه در گذش ــن منطق ــه ای ــم ک بینی
خــاص خــود را داشــته و مهــد تمــدن های بــزرگ بوده اســت. 
در ایــن منطقــه ادیــان مختلــف یهودی، مســلمان و مســیحی  
کنــار یکدیگــر بــه صــورت مســالمات آمیــز مــی زیســته انــد. 
امــا از زمانــی کــه دموکراســی و توســعه بــه صــورت نخســه 
پیچــی و تجویــزی وارد خاورمیانــه شــد، فضــای ایــن منطقــه 

معمــا گونــه و امنیتی شــد.
مــا در گذشــته در خاورمیانــه گروههایــی داشــته ایــم کــه بــا 
یگدیگــر گفتگــو مــی کردنــد. نیازهــای یکدیگــر را برطــرف 
مــی کردنــد و صلــح گــرم میــان کشــورها حاکــم بــود. ایــن 
ــن  ــد. بنابرای ــی کردن ــه م ــانی توج ــت انس ــه امنی ــا ب گروهه
امنیــت انســانی در گذشــته در خاورمیانــه وجــود داشــته اســت. 
بنیــان هــای اجتماعــی در منطقــه خاورمیانه وجــود دارنــد و ما 
بایــد ایــن بنیــان هــا را بــر مبنــای حقــوق انســانی مبتنــی بــر 
اصــول و آییــن خاورمیانــه بازســازی کنیــم. در ایــن صــورت 
مــی تــوان مشــکل امنیــت در خاورمیانــه را حــل کــرد و جلوی 

افــراط گرایــی در منطقــه را گرفــت.

فاطمه محمدی پور

آمـریـــــکا
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ــگاه عربســتان در سیاســت  ــه جای ــا اشــاره ب ــادر انتصــار« ب »ن
منطقــه ای آمریــکا بــه تشــریح دالیــل نگرانــی ســعودی هــا 
ــون »جاســتا« توســط کنگــره ایــاالت متحــده  از تصویــب قان

ــت. پرداخ
قانــون عدالــت در برابــر حامیــان تروریســم معــروف بــه 
»جاســتا« چنــدی پیــش توســط اکثریــت مجلــس نماینــدگان 
ــا« توســط  ــاراک اوبام ــوی »ب ــب رســید و وت ــه تصوی و ســنا ب

ــد. ــل ش ــره باط کنگ
ــون  ــه قان ــا رد وتــوی اوبامــا توســط ســنا ب امــا ایــن الیحــه ب

ــل شــد. تبدی
ــتان  ــی اش عربس ــدف اصل ــه ه ــون ک ــن قان ــاس ای ــر اس ب
اســت خانــواده قربانیــان حادثــه تروریســتی 11 ســپتامبر 
ــه  ــر کشــورهایی را ک ــتان و دیگ ــه عربس ــکایت علی ــازه ش اج
ــکا مشــارکت داشــته  ــه خــاک آمری در حمــالت تروریســتی ب
انــد را مــی تواننــد در دادگاه هــای آمریــکا تحــت تعقیــب قــرار 
دهنــد. بالفاصلــه بعــد از تصویــب ایــن قانــون خانــواده یکــی 
ــرد و  ــت عربســتان شــکایت ک ــه از دول ــن حادث ــان ای از قربانی
اولیــن دادخواســت از ریــاض در آمریــکا بابــت نقــش آفرینی در 

ــت رســید. ــه ثب ــه 11 ســپتامبر ب حادث
تصویـب ایـن قانـون نگرانی هایـی را بـرای حاکمان عربسـتان 
سـعودی به وجود آورده اسـت. در خصوص اهمیـت این موضوع 
گفتگویـی داشـته ایـم با پروفسـور »نـادر انتصـار« اسـتاد علوم 
سیاسـی دانشـگاه آالبامای جنوبی آمریکا داشـته ایم که مشروح 

آن در زیـر آمده اسـت.

|| بــاراک اوبامــا قانــون »جاســتا« را کــه بــه 
تصویــب کنگــره آمریــکا رســیده بــود را وتــو کــرد 
و متعاقــب آن کنگــره وتــوی اوبامــا را باطــل کــرد. 
چــرا کنگــره آمریــکا مخالــف عربســتان ســعودی 

ــت؟ ــده اس ش
ــات اســت و  ــه امســال ســال انتخاب ــاد داشــته باشــید ک ــه ی ب
موضــوع تروریســم و چگونگــی تنبیــه تروریســت هــا و حامیان 

آنهــا اهمیــت زیــادی دارد. در نتیجــه سیاســتمداران آمریکایــی 
بایــد در حــوزه هــای انتخاباتی خــود وانمــود کنند کــه در مقابل 
تروریســت هــا و حامیان آنهــا محکم ایســتاده انــد تــا بتوانند در 
انتخابــات آرای مــردم را جلــب کننــد. بــه همیــن جهــت فشــار 
بــر روی کنگــره هــم زیــاد اســت. کنگــره آمریــکا بــه یکبــاره 
ضــد ســعودی نشــده اســت بلکــه زمانــی کــه بــرای تصویــب 
ایــن الیحــه انتخــاب کــرده زمــان درســت و دقیقــی اســت بــا 
ــوز در کنگــره  ــان سیاســت هــای عربســتان هن اینحــال حامی

حضــور دارنــد.

|| آیـا تصویـب ایـن الیحـه در کنگـره آمریـکا بـه 
معنی این اسـت که عربسـتان اهمیت اسـتراتژیک 

خـود را بـرای آمریکا از دسـت داده اسـت؟
ــی  ــتراتژیک، تاریخ ــت اس ــه اهمی ــدارد ک ــود ن ــدی وج تردی
ــا  ــکا اســت. ب ــرای آمری ــر ب ــال تغیی ــتان در ح ــنتی عربس و س
اینحــال عربســتان نقــش مهمــی در سیاســت هــای خاورمیانــه 
ــه  ــت. ب ــد داش ــارس خواه ــج ف ــژه در خلی ــه وی ــکا ب ای آمری
عبارتــی دیگر عربســتان ســرمایه ای اســتراتژیک بــرای آمریکا 
باقــی خواهــد مانــد امــا ســرمایه ای کــه ارزش آن بــرای آمریکا 

چنــد بعــدی اســت.

ــن  ــب ای ــر تصوی ــزاب ب ــا و اح ــروه ه ــدام گ || ک
ــرا؟ ــد؟ چ ــته ان ــرار داش ــه اص الیح

ــوردار  ــره برخ ــزب در کنگ ــر دو ح ــت ه ــه از حمای ــن الیح ای
بــوده اســت حتــی برخــی از حامیــان عربســتان هــم در 
ــا آن  ــدی ب ــت ج ــد و مخالف ــی کردن ــا آن همراه ــره ب کنگ
ــد. همانطوریکــه در پاســخ ســوال قبلــی گفتــم فضــای  نکردن
ــان  ــرای حامی ــکا شــرایط را ب ــه آمری ضــد ترورریســم در جامع
عربســتان جهــت مخالفــت بــا ایــن الیحه ســخت کرده اســت 
زیــرا رقبــای آنهــا در صــورت ایــن کار مــی تواننــد آنهــا را متهم 

ــد. ــر تروریســم کنن ــه نرمــش در براب ب

|| مجلس مشـورتی عربسـتان سـعودی درباره این 
مصوبـه هشـدار داده و اعـام داشـته اسـت ایـن 
قانـون جامعه بیـن المللی را نگـران کـرده و تبعات 

زیـادی  نیـز بـرای عربسـتان خواهد داشـت؟
یـک دکتریـن در حقوق بیـن الملل وجـود دارد بنـام »مصونیت 
حاکمیـت« کـه بر اسـاس آن شـهروندان خصوصی یک کشـور 
نمـی توانند دولـت هـای خارجـی را در دادگاه هـای داخلی خود 
تحـت پیگرد قـرار دهند. سـعودی ها احتمـاال مد نظرشـان این 
دکترین اسـت. مهمتریـن نگرانی سـعودی ها در حـال حاضر از 
ایـن اسـت کـه شـکایات زیـادی از آنهـا در دادگاه هـای آمریکا 
مطـرح شـود. حتی اگـر ایـن شـاکیان در دادگاه ها پیروز نشـوند 
سـعودی ها نگران هسـتند تا در رونـد این دادگاه هـای احتمالی 

اطالعاتـی که بـه جایـگاه آنها ضربه بزند افشـا شـوند.

ــی را  ــاش های ــره ت ــد کنگ ــی رس ــر م ــه نظ || ب
بــرای بــی تاثیــر کــردن مصوبــه خــود آغــاز کــرده 

ــن خصــوص چیســت؟ اســت. نظــر شــما در ای
ــد کار را  ــی توان ــه م ــی دارای نقایصــی اســت ک ــه کنون مصوب
بــرای شــکایت شــاکیان از عربســتان ســعودی ســخت کنــد. با 
اینحــال تعجــب نخواهــم کــرد اگــر کنگــره مصوبــه را ضعیــف 
تــر کنــد زیــرا حامیــان ســعودی هــا در کنگــره عمومــا قــوی 
هســتند و بســیاری از اعضــای بــا نفــوذ کنگــره از البــی هــای 

عربســتان در آمریــکا بهــره منــد بــوده انــد.

پیمان یزدانی

گفتگو با استاد دانشگاه آالباما:

»جاستا« کارکرد انتخاباتی دارد/هراس عربستان از افشای اطالعات

ــش ۸۹ درصــدی  ــاری از افزای ــه آم ــا ارائ ــی ب ــک رســانه غرب ی
ــر داد. ــکا خب ــه مســلمانان در آمری ــت علی جنای

بــر اســاس مطالعــه ای کــه بــر روی ۲0 ایالــت آمریــکا و شــهر 
نیویــورک انجــام شــده و نتایــج آن قــرار اســت بــرای ســازمان 
ــی از  ــم ناش ــود، جرائ ــال ش ــکا ارس ــه آمری ــی جامع جرم شناس
نفــرت در آمریــکا به طــور کلــی حــدود 6 درصــد افزایــش یافتــه، 
ایــن در حالــی اســت کــه ایــن جرائم علیــه مســلمانان افزایشــی 

۸۹ درصــدی داشــته اســت.
بــر اســاس ایــن گــزارش، جرائــم ناشــی از نفــرت تنهــا در شــهر 

نیویــورک، ۲4 درصــد افزایــش یافتــه اســت.
در ایــن گــزارش، افزایــش هــراس از مســلمانان، حمــالت 
تروریســتی اخیــر در اروپــا و آمریــکا، اظهــارات متعصبانــه 
ــش  ــل افزای ــه دالی ــا از جمل ــی ه ــه غرب ــونت گرایان علی خش
ــوان شــده اســت. ــه مســلمانان عن ــم ناشــی از نفــرت علی جرائ
بــر اســاس ایــن گــزارش، جنــگ ســوریه و همچنیــن اعالمیــه  

ــی  ــه احساســات منف ــای وحشــتناک داعــش ب ــو ه ــا و ویدئ ه
علیــه مســلمانان در جامعــه آمریــکا دامــن زده اســت.

در ایــن گــزارش آمــده اســت: ناآگاهــی در مــورد دیــن اســالم 
و عــدم تعامــل معنــی دار بــا مســلمانان صلــح  دوســت در کنــار 
تبلیغــات و اقدامــات اقلیتــی از افــراط  گرایان خشــونت  گــرا تاثیر 
فراوانــی در ایجــاد نگــرش  هــای منحــرف، سوءبرداشــت  هــا و 

نگرانــی  هــا در مــورد مســلمان آمریکایــی داشــته اســت.
ــکا  برخــی اظهــارات ضــد اســالمی نامزدهــای انتخاباتــی آمری
در آســتانه برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهــوری را نیــز نبایــد 
در ایــن خصــوص بــی تاثیــر دانســت. »دونالــد ترامــپ« نامــزد 
ــه خــاک  ــت از ورود مســلمانان ب جمهوریخــواه خواســتار ممانع

آمریــکا شــده بــود.
ــان داده  ــو« نش ــه »پی ــر موسس ــات اخی ــر تحقیق ــوی دیگ از س
ــر  ــلمانان از دیگ ــال مس ــا در قب ــی ه ــرد آمریکای ــت رویک اس

ــت. ــر اس ــی ت ــور منف ــن کش ــی در ای ــای دین ــت ه اقلی

گزارش تکان دهنده درباره افزایش جنایات علیه مسلمانان در آمریکا

آمـریـــــکا
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»پــل پیــالر« بــا تشــریح برنامــه احتمالی»دونالــد ترامــپ« در 
روزهــای باقــی مانــده تــا انتخابــات آمریــکا وی را فاقــد برنامــه 
دانســت و تصریــح کــرد سیاســت هایــش موجــب بدتــر شــدن 

وضــع حامیانــش خواهــد شــد.
ــزد  ــپ« نام ــد ترام ــارات »دونال ــاره اظه ــی درب ــار فیلم انتش
ــکا  ــات ریاســت جمهــوری ۲016 آمری جمهــوری خــواه انتخاب
کــه زمــان زیــادی تــا برگــزاری آن باقــی نمانــده اســت دربــاره 
زنــان کــه بیانگــر فســاد اخالقــی وی اســت، موجــب شــد کــه 

ــد. ــزش کن ــادی ری ــدود زی ــا ح آرای وی ت
ــی کــه در ســال  ــی ایــن اقــدام همچنیــن شــماری از زنان در پ
هــای مختلــف بــا وی همــکاری داشــته انــد از رفتــار آزار دهنده 
و ناشایســت وی بــا زنــان در ســال هــای گذشــته خبــر داده انــد 
ــر  ــت وی تاثی ــزان محبوبی ــش می ــز در کاه ــر نی ــن ام ــه ای ک

زیــادی داشــته اســت.
ــود  ــره خ ــاز مناظ ــل از آغ ــاعاتی قب ــپ س ــال ترام ــن ح ــا ای ب
ــرات،  ــب دموک ــزب رقی ــزد ح ــون«، نام ــالری کلینت ــا »هی ب
ــارات  ــه اظه ــترده ب ــای گس ــه واکنش ه ــخ ب ــی در پاس ویدئوی

ــرد. ــر ک ــان منتش ــاره زن ــش درب رکیک
در ایــن ویدئــو کــه در هتــل تاریخــی »واترگیــت« ضبط شــده، 
ســه زن کــه می گوینــد قربانیــان تجــاوز جنســی بیــل کلینتون 
ــالری  ــای »هی ــاره دیدگاه ه ــدگان درب ــه رأی دهن ــتند، ب هس

ــد.  ــدار می دهن ــان هش ــاره زن ــون« درب کلینت
در خصــوص میــزان تاثیــر افشــاگری هــا دربــاره فســاد هــای 
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــج انتخاب ــا در نتای ــی کاندیداه اخالق
آمریــکا گفتگویــی با»پــل پیــالر« از اســاتید دانشــگاه »جــورج 

ــد. ــکا انجــام شــده اســت کــه در ادامــه مــی آی ــاون« آمری ت
ــات  وی در گذشــته کارشــناس و رئیــس بخــش تحلیــل عملی
ســازمان اطالعــات مرکــزی آمریــکا )ســیا( بــوده اســت. پیــالر 
ــر عهــده داشــته اســت  ــددی را ب ــون مســئولیت های متع تاکن
ــل  ــای تحلی ــت واحده ــه ریاس ــوان ب ــه می ت ــه از آن جمل ک
عملیات هــای ســیا در خــاور نزدیــک، خلیــج فــارس و جنــوب 
آســیا اشــاره کــرد. پیــالر همچنیــن ســابقه حضــور در شــورای 
امنیــت ملــی آمریــکا را بــه عنــوان یکــی از اعضــای اصلــی در 

ــود دارد. ــه کاری خ کارنام

ــدای  ــپ« کاندی ــد ترام ــی از »دونال ــرا فیلم || اخی
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــواه انتخاب ــوی خ جمه
ــه  ــان ک ــاره زن ــارات وی درب ــاره اظه ــکا درب آمری
بیانگــر فســاد اخاقــی وی اســت، منتشــر شــده 
ــت وی شــده  ــه موجــب کاهــش محبوبی اســت ک
ــات  ــج انتخاب ــما از نتای ــی ش ــش بین ــت. پی اس

ــت؟ ــکا چیس ــوری آمری ــت جمه ریاس
نظرســنجی هــا، بازارهــای شــرط بنــدی و هــر کســی کــه قویا 
ــه  ــدارد، انتظــار دارد ک ــاد ن ــپ اعتق ــه اردوگاه ترام ــی ب و تعصب
هیــالری کلینتــون برنــده انتخابــات شــود. مــن هــم بــر ایــن 
ــد  ــروز خواهــد شــد هــر چن ــون پی ــالری کلینت ــاورم کــه هی ب
هیچــگاه نمــی تــوان امــکان بــروز تحوالتــی را کــه منجــر بــه 

از بیــن رفتــن شــانس وی شــود را نادیــده گرفــت.

|| بــا وجــود بســیاری از فشــارها و افشــاگری هــا، 
ــب  ــوان رقی ــه عن ــپ ب ــد ترام ــوز دونال ــرا هن چ
انتخاباتــی مانــده اســت؟ اساســا چــه گــروه هــای 

ــد داد؟ ــه وی رای خواهن ــات ب در انتخاب
ــات و پیــش داوری  ــان تعصب ــه بی ــان ترامــپ ب برخــی از حامی
هــای خــود در خصــوص وی پرداختــه انــد. امــا اکثــر حامیــان 
ــی  ــر م ــرای تغیی ــی ب ــزار مهم ــوان اب ــه عن ــپ را ب وی، ترام
ــوع  ــه ن ــا چ ــه وی واقع ــد ک ــر کنن ــه فک ــدون اینک ــد ب پندارن

ــد. ــد ایجــاد کن ــی خواه ــی م تغییرات
ــی  ــه احســاس م ــان وی کســانی هســتند ک بســیاری از حامی
ــپ سیاســت  ــد. ترام ــده ان ــب مان ــد از نظــر اقتصــادی عق کنن
هــا و برنامــه هــای خاصــی بــرای بهبــود وضــع اقتصــادی ایــن 
افــراد ارائــه نمــی کنــد و آنچــه هــم کــه اعــالم داشــته موجــب 

ــر شــود. خواهــد شــد اوضــاع اقتصــادی آنهــا بدت
ــع  ــه از وض ــی را ک ــر کس ــد رای ه ــی کن ــالش م ــپ ت ترام
موجــود ناراضــی اســت را جلــب کنــد. اینگونــه نارضایتــی هــا 
و تمایــالت بــرای تغییــر احــزاب در کاخ ســفید در تاریــخ آمریکا 

مرســوم و رایــج بــوده اســت و تــا به حــال خیلــی مرســوم نبوده 
اســت که یــک کاندیدایــی کــه در راس کار نیســت در انتخابات 
ــم  ــه ه ــود ک ــوری ش ــس جمه ــین رئی ــود و جانش ــروز ش پی
ــاد  ــاق افت ــن اتف ــاری کــه ای ــن ب ــی خــودش اســت. آخری حزب
در ســال 1۸56 بــود کــه کاندیــدای دموکــرات موفــق بــه ایــن 

ــد. کار ش

|| ترامــپ رســانه هــا را متهــم بــه اقدامــات 
هماهنــگ علیــه خــودش مــی کنــد. بــه نظــر شــما 
ــد  ــه ح ــا چ ــه وی ت ــب وجه ــا در تخری ــانه ه رس

ــد؟ ــوده ان ــق ب موف
ترامــپ ایــن اتهامــات را وارد مــی کنــد چــون در حــال باختــن 
ــاوت  ــردش متف ــارات و عملک ــا اظه ــخصیت وی ب ــت. ش اس

ــه تخریــب آن نیســتند. ــادر ب اســت بطوریکــه رســانه هــا ق

|| بــا توجــه بــه اینکــه زمــان کمــی تــا انتخابــات 
ــا در  ــت، آی ــده اس ــی مان ــوری باق ــت جمه ریاس
ــاهد  ــت ش ــن اس ــده ممک ــی مان ــدت باق ــن م ای
مطــرح شــدن موضوعاتــی باشــیم کــه بتوانــد بــر 
روی نتایــج انتخابــات تاثیرگــذار جــد باشــد مثــل 
ــر  ــپ منتش ــی ترام ــاد اخاق ــه از فس ــی ک فیلم

ــد؟ ش
اکثــر رجزخوانــی هــای موجــود در مهمــات خانــه هــر یــک از 
جنــاح هــا خــرج شــده انــد. در زمــان باقــی مانــده تــا انتخابــات 
ــی بطــور  ــاد شــاهد تکــرار نقطــه نظــرات قبل ــه احتمــال زی ب
ــب  ــه عق ــی ک ــود کاندیدای ــن وج ــا ای ــود. ب ــم ب ــرر خواهی مک
اســت یعنــی ترامــپ ســخت تــالش خواهــد کــرد تــا چیــزی 
جدیــد رو کنــد. امــا اگــر وی بخواهــد چیــز جدیــدی را مطــرح 
کنــد یقینــا آن مســئله سیاســت عمومــی نخواهــد بود و بیشــتر 
اتهاماتــی جدیــد علیــه هیــالری کلینتــون و ســوابق او خواهــد 

ــود. ب

گفتگوی اختصاصی با مقام سابق سیا:

ترامپ اتهامات جدیدی علیه هیالری کلینتون
 رو خواهد کرد

پیمان یزدانی
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ــه  ــرا مقال ــی »دفنــس وان« اخی ــگاه تحلیل پای
ای در مــورد ارتبــاط موقعیــت جغرافیایــی 
ایــاالت متحــده آمریــکا بــا انتخابــات ریاســت 
ــوری  ــم »ی ــا قل ــور ب ــن کش ــوری در ای جمه

ــت. ــرده اس ــر ک ــن« منتش فریدم
فریدمــن در ایــن مقالــه پــس از توضیــح 
اظهــارات  آمریــکا  جغرافیایــی  موقعیــت 
»آنــدرس فــوگ راسموســن« دبیر کل ســابق 
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــورد انتخاب ــو در م نات
آمریــکا را ذکــر کــرده و تبییــن مــی کنــد. این 

ــت. ــده اس ــه آم ــل در ادام تحلی
ــاد  ــکا دارای جمعیــت زی ــاالت متحــده امری ای
ــا  ــی ب ــه خوب ــوده و رابط ــیع ب ــرزمین وس و س
کشــورهای شــمال و جنــوب خــود دارد. 
ایــن ســرزمین پهنــاور در شــرق و غــرب 
ــور  ــود. همانط ــی ش ــی م ــوس منته ــه اقیان ب
ــط  ــکا توس ــد: امری ــی گوی ــن م ــه راسموس ک
ــدی  ــا مرزبن ــی ه همســایگان دوســت و ماه
شــده اســت. بــر اســاس موقعیــت جغرافیایــی 
ــکا  ــه امری ــد ک ــی کن ــتالل م ــن اس راسموس
ــر  ــت، ب ــادی اس ــب زی ــت و مواه دارای نعم
همیــن اســاس  دیدگاههــای »دونالــد ترامپ« 
ــان  ــه جه ــبت ب ــون« نس ــالری کلینت و »هی
ــای  ــخگوی نیازه ــد پاس ــی توان ــترده م گس

ــد. ــور باش ــن کش ــردم ای م
ــو  ــرکل نات ــوگ راسموســن« دبی ــدرس ف »آن
در کتــاب معــروف خــود بــا عنــوان »اراده 
رهبــری« توضیــح داده اســت: وقتــی بــه 
ــاالت  ــم، ای ــی کنی ــه م ــی توج ــده جهان دهک
متحــده کشــوری بــزرگ و ثروتمنــد بــا 
دیوارهــای بلنــد بــوده کــه اطــراف آن را خندق 
احاطــه کــرده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه 
ســایر کشــورهای بــزرگ و ثروتمنــد در مــکان 
هــای خطرنــاک و در جــوار همســایگان 
ــن  ــخ ای ــد. در طــول تاری ــرار دارن ــاک ق خطرن
موقعیــت جغرافیایــی بــی نظیــر باعــث شــده 
ــا  ــل ایف ــن المل ــام بی ــش در نظ ــکا دو نق امری
ــس را  ــش پلی ــکا نق ــی امری ــد. در زمانهای کن
ــازی کــرده اســت. در  ــل ب ــن المل در نظــام بی
ــم در  ــظ نظ ــه حف ــکا وظیف ــش امری ــن نق ای
ــان  ــته و اطمین ــل را داش ــن المل ــتم بی سیس
ــران  ــر بازیگ ــه دیگ ــت ک ــرده اس ــل ک حاص
ــی  ــرام م ــل احت ــن المل ــام بی ــن نظ ــه قوانی ب
گذارنــد. در زمانهایــی نیــز ترجیــح داده نقــش 
دروازه بــان را داشــته و آنچــه در صحنــه بیــن 
ــر  ــرد مگ ــده بگی ــد را نادی ــی ده ــل رخ م المل
اینکــه تاثیــر مســتقیم بــر امنیــت ملــی ایــن 

ــد. ــته باش ــور داش کش
ــپ«  ــد ترام ــه »دونال ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
نامــزد حــزب جمهوریخــواه در انتخابــات 
مــی  امریــکا  جمهــوری  ریاســت   ۲016
ــش دروازه  ــط نق ــده فق ــاالت متح ــد ای خواه
بانــی داشــته باشــد. خواســته ترامــپ در تضــاد 
ــون«  ــالری کلینت ــته »هی ــا خواس ــل ب کام

نامــزد حــزب دموکــرات و بســیاری از رهبــران 
ــد » مایــک پنــس« –  حــزب جمهــوری مانن
ــزد  ــوان نام ــه عن ــپ ب ــه ترام ــخصی ک ش
معــاون اول ریاســت جمهــوری معرفــی کرده 

اســت – اســت.
ایــن شــکاف در دومیــن مناظــره میــان 
ــر شــده اســت.  ــق ت ــپ عمی ــون و ترام کلینت
ــه  ــن مناظــره ترامــپ از مایــک پنــس ب در ای
ــاران نیروهــای ســوری  ــت از بمب ــت حمای عل
توســط امریــکا در صورتــی کــه روســیه و 
حکومــت اســد بــه بمبــاران شــهر حلــب ادامه 
دهنــد،  بــه شــدت انتقــاد نمــود. ایــن در حالی 
ــاران  ــه بمب ــخ ب ــون در پاس ــه کلینت ــت ک اس
هوایــی روســیه فقــط خواســتار ایجــاد منطقــه 

ــد. ــوریه ش ــوع در س ــرواز ممن پ
ــی  ــون م ــس و کلینت ــر پن ــارت دیگ ــه عب ب
خواهنــد امریــکا نقــض قوانیــن بیــن المللــی 
ــرار داده و نظــم در  ــورد بررســی ق ــگ را م جن
سیســتم بیــن الملــل را مدیریــت کنــد. ترامپ 
در مقابــل مــی خواهــد امریــکا نقــض قوانیــن 
بیــن المللــی اگــر باعــث از بیــن رفتــن داعش 
مــی شــود را نادیــده گیــرد. وی در ایــن ارتبــاط 
مــی گویــد: مــن اســد را اصــال دوســت نــدارم. 
ــد.  ــی کش ــش را م ــای داع ــد نیروه ــا اس ام

روســیه نیروهــای داعــش را مــی کشــد.
ــور  ــن تص ــت ای ــه صراح ــپ ب ــع ترام در واق
را کــه امریــکا بایــد پلیــس بیــن المللــی 
ــد،  ــت کن ــتم را مدیری ــم در سیس ــوده و نظ ب
نپذیرفتــه اســت. بــا ایــن حــال سیاســتمدارانی 
ــورج  ــا، ج ــاراک اوبام ــندرز، ب ــی س ــد برن مانن
ــوده  ــور ب ــن تص ــدر دارای ای ــر و پ ــوش پس ب
و هســتند کــه امریــکا بایــد در جهــان نقــش 

پلیــس داشــته باشــد و نظــم را برقــرار نمایــد. 
ایــن دو دســتگی نشــان مــی دهــد کــه 
ایــاالت متحــده نمــی توانــد بــه طــور بالقــوه 
ــد.  ــی حــل نمای ــر مکان ــر مشــکلی را در ه ه
ترامــپ بــا ایــن حــال فراتــر رفتــه اســت. وی 
ــظ نظــم  ــزد حف ــوان نام ــه عن ــود را ب ــه  خ ک
ــد:  ــی گوی ــت م ــرده اس ــی ک ــون معرف و قان
ایــاالت متحــده نــه تنهــا نمــی توانــد پلیــس 
جهــان باشــد بلکــه نیــازی نیســت در اجــرای 
ــان  ــاده نظــم آنچن ــی و اع ــن الملل ــن بی قوانی
ــر  ــده، درگی ــر ش ــر درگی ــال حاض ــه در ح ک
شــود. بیــش از هــر نامــزد ریاســت جمهــوری 
ــورد  ــن در م ــه تروم ــپ نظری ــکا ترام در امری
مدیریــت سیســتم بیــن الملــل توســط امریــکا 
ــه کــه  ــن نظری ــرده اســت. ای ــر ســوال ب را زی
ــن  ــط تروم ــی دوم توس ــگ جهان ــد از جن بع
طراحــی شــد،  ارزش امریــکا را بســیار دانســته 
ــدرت  ــه ق ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــد اس و معتق
سیاســی، اقتصــادی ، نظامــی و فرهنگــی 
امریــکا بایــد مدیریــت نظــم در سیســتم 
بیــن المللــی را برعهــده گیــرد. ایجــاد پیمــان 
ــان گســترش  ــان تجــارت آزاد، پیم ــو، پیم نات
ســالح هــای هســته ای، معاهــدات دوجانبــه 
دفاعــی، ســاخت پایگاههــای نظامــی در خارج 
ــه  ــن راســتا صــورت گرفت ــکا و ... در ای از امری

ــت. اس
ــورد  ــه را م ــتم و نظری ــن سیس ــون ای کلینت
تحســین قــرار مــی دهــد و در اولیــن مناظــره 
مــی گویــد: آیــا مــا خواســتار رهبــری جهــان 
بــا قــدرت و بــر اســاس ارزش هــای خودمــان 
هســتیم؟ قطعــا بلــه. مــن مــی خواهــم  ایــن 
کار را انجــام دهــم. مــن مــی خواهــم رهبــری 

ــی  ــن م ــد. م ــار دارن ــردم انتظ ــه م ــم ک باش
خواهــم در داخــل و در خــارج خواســته مــردم 
ــی  را پاســخگو باشــم. مــی خواهــم تصمیمات
اتخــاذ کنــم کــه صلــح و رفــاه بیشــتر بــرای 
مــردم بــه ارمغــان آورده و همچنــان امریــکا در 

ــا اقتــدار و قدرتمنــد باشــد. جهــان ب
ــی  ــون خیل ــت کلینت ــت موقعی ــن عل ــه همی ب
ــی  ــپ نم ــرا ترام ــت زی ــپ اس ــر از ترام بهت
خواهــد امریــکا سیســتم بیــن الملــل را 
ــه  ــل ب ــه در داخ ــی ک ــا زمان ــد ت ــری کن رهب
انــدازه کافــی قدرتمنــد نشــده اســت. ترامــپ 
بــه صراحــت مــی گویــد: امریــکا نبایــد 
ــه  ــی ک ــد زمان ــج کن ــود را تروی ــهای خ ارزش
ارزشــهایش در داخــل توســط مســائل داخلــی  
ــی کــه  ــن آنهای لکــه دار شــده اســت. متحدی
بــه امریــکا تکیــه مــی کننــد در واقــع گدایانی 
ــی  ــارت م ــکا را غ ــروت امری ــه ث ــتند ک هس
کننــد. عقیــده ای کــه رهبــری سیســتم بیــن 
الملــل توســط امریــکا باعــث پیشــرفت صلــح 
و رفــاه مــی شــود، اشــتباه اســت زیــرا امــورات 
بیــن المللــی بــر اســاس حاصــل جمــع جبری 
ــام  ــکا تم ــان امری ــن می ــت. در ای ــر اس صف
ثــروت و امتیــازات خــود را از دســت مــی دهد. 
امریــکا در واقــع گــردن کلفــت احمــق اســت 
ــه طــور سیســتمی توســط هــر کســی  کــه ب

ــود. ــی ش ــارت م غ
ــه  ــه ای ب ــن عالق ــد: م ــی گوی ــن م راسموس
انتخــاب یکــی از کاندیــدای ریاســت جمهوری 
در امریــکا نــدارم. امــا اگــر ترامــپ بــه عنــوان 
رئیــس جمهــور آینــده انتخــاب شــود، مــن در 
مــورد پایــان نظــم جهانــی بــه رهبــری امریکا 
ــی  ــم کنون ــر نظ ــرا اگ ــوم زی ــی ش ــران م نگ

دفنس وان تحلیل کرد؛
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ــان  ــرای جه ــم ب ــکا و ه ــرای امری ــم ب ــن رود ه از بی
ــایند نیســت. خوش

راسموســن - کســی کــه ناتــو را در ســال ۲014 وقتــی 
ــری  ــرد، رهب ــی ک ــت نظام ــن دخال ــن در اوکرای پوتی
ــات  ــین اقدام ــا تحس ــکارا ب ــور آش ــه ط ــرد- ب ــی ک م
پوتیــن توســط ترامــپ و خــودداری وی از انتقــاد علیــه 
تجــاوزات روســیه مشــکل دارد. وی همچنیــن در مــورد 
ایــن تفکــر ترامــپ - عــدم دفــاع از اعضــای ناتــو اگــر 
ــد  ــرآورده نکنن ــی اتحــاد نظامــی را ب آنهــا تعهــدات مال

ــت. ــران اس -  نگ
راسموســن در ایــن ارتبــاط مــی گویــد: اگــر اتحــاد ناتــو 
توســط روســیه مــورد حملــه قــرار گیــرد و و اگــر اتحــاد 
ــرو خواهــد  ــا ف ــوان پاســخگویی نداشــته باشــد، قطع ت
پاشــید. ترامــپ،  پوتیــن رئیس جمهــور روســیه و برخی 
ــر  ــه نظ ــت. ب ــرار داده اس ــین ق ــورد تحس ــر را م دیگ
مــن ترامــپ سیاســت هــای داخلــی را بهتــر مدیریــت 
ــپ  ــای ترام ــت ه ــه در صحب ــان ک ــد. همچن ــی کن م
مشــخص اســت وی معتقــد اســت جهــان بــدون درگیر 
شــدن امریــکا در بحــران هــا مــی توانــد مدیریــت شــده 

ــرار شــود. و نظــم در آن برق
 راسموســن معتقــد اســت: امریــکا بــا توجــه بــه قــدرت 
نظامــی، اقتصــادی، فرهنگــی و دیپلماتیــک خــود بایــد 
ــود.  ــده دار ش ــل را عه ــن المل ــام بی ــر نظ ــش رهب نق
ــا بیــش از حــد ضعیــف  ــه اروپ ســازمان ملــل  و اتحادی
ــتند،  ــکالتی هس ــی دارای مش ــاظ داخل ــوده و از لح ب
ــده دار  ــئولیت را عه ــن مس ــد ای ــی توانن ــن نم بنابرای
ــن  ــام بی ــت نظ ــت مدیری ــن جه ــور چی ــوند. کش ش
ــار اســت. دولــت روســیه نیــز قــدرت  لملــل فاقــد اعتب
الزم بــرای مدیریــت نظــام بیــن الملــل را نــدارد. پــس 
ــن  ــد ای ــی توان ــه م ــت ک ــی اس ــا ابرقدرت ــکا تنه امری

ــود. ــده دار ش ــئولیت را عه مس
ــا در دوره  ــاراک اوبام ــه ب ــد ک ــی کن ــتدالل م وی اس
ریاســت جمهــوری اش، درجــه ای از انزواطلبــی ترامــپ 
را نشــان داده کــه دارای عواقــب شــومی بــرای ایــاالت 
متحــده آمریــکا بــوده اســت. اگــر امریــکا در دوره اوبامــا 
ــام  ــری نظ ــین و رهب ــای پیش ــت دولته ــان سیاس هم
ــود، روســیه نمــی توانســت  بیــن الملــل را ادامــه داده ب
ــوریه  ــرده و در س ــه ک ــن حمل ــه اوکرای ــی ب ــه راحت ب
حمــالت بــی پــروا هوایــی انجــام دهــد. بــا توجــه بــه 
حملــه 11 ســپامبر بایــد گفــت کــه به نفــع آمریکاســت 
کــه بــه دشــمن خــود حملــه کنــد قبــل از اینکــه آنــان 
بــه امریــکا حملــه کــرده و منافــع ایــن کشــور را در خطر 
ــکا و مدیریــت  ــد. البتــه هزینــه نظامــی آمری قــرار دهن
نظــام بیــن الملــل بســیار زیــاد اســت ولــی واقعیــت این 
اســت کــه ارزش ایــن اقدامــات نیــز بســیار زیــاد اســت. 
ــا مدیریــت نظــام بیــن الملــل توســط امریــکا بعــد از  ب
جنــگ جهانــی دوم عصــری از صلــح و رفــاه در امریــکا 
وجــود داشــته و بــه مــدت ۷0 ســال جنــگ هســته ای 
و جنــگ جهانــی رخ نــداده اســت. اکثــر مــرم آمریــکا از 
لحــاظ اقتصــادی نفــع بــرده انــد وقتــی در جهــان صلح 
ــق  ــاص رون ــن خ ــاس قوانی ــر اس ــارت آزاد ب ــز تج آمی
داشــته اســت. امریــکا سیســتم بیــن الملــل حــال حاضر 
ــش  ــر نق ــک اگ ــدون ش ــت و ب ــرده اس ــی ک را طراح
بیــن المللــی خــود را کاهــش دهــد ایــن سیســتم دچــار 
اختــالل مــی شــود. کشــورهای دیگــر و بــه خصــوص 
ــتری را  ــع بیش ــد مناب ــر بای ــای همفک ــی ه دموکراس
صــرف کمــک بــه امریــکا و انجــام وظایــف کالنتــری 

ایــن کشــور کننــد.

نماینــده ســابق کنگــره آمریــکا بــا معرفــی ترامپ بــه عنوان 
ــس از  ــون پ ــرد کلینت ــی ک ــش بین ــب، پی ــوام فری ــک ع ی
پیــروزی در انتخابــات ریاســت جمهــوری بــا اختــالف اندک، 
ــرد ادامــه خواهــد داد. ــرد- ب ــوان توافقــی ب ــه عن برجــام را ب
پــس از مشــخص شــدن نتیجــه دوئل سرنوشــت ســاز »ســه 
شــنبه بــزرگ« و راه یافتــن »هیــالری کلینتــون« و »دونالــد 
ترامــپ« نامزدهــای منتخــب انتخابــات درون حزبــی آمریکا 
ــرای تســخیر کاخ  ــی ب ــر کنون ــس گی ــای نف ــت ه ــه رقاب ب
ســفید، اهتمــام رقبــاء نیز بــرای جلــب تعــداد بیشــتری از آراء 
ــرای  ــا جائیکــه کــه ب ــه اوج خــود رســیده اســت؛ ت ــردم ب م
پیمــودن ایــن راه از هیــچ اقدامــی علیــه یکدیگــر دریــغ نمی 

کننــد.
ــارات  ــر اظه ــی ب ــی مبن ــار ویدئوهای ــرایط، انتش ــن ش در ای
نامــزد جمهوریخــواه دربــاره زنــان بــا واکنــش هــای متفاوت 
مواجــه و عــالوه بــر افشــای برخــی از ویژگــی هــای 
ــرای بهــره  ــه دســتاویزی ب ــد ترامــپ«، ب شــخصیتی »دونال

ــت. ــده اس ــدل ش ــز مب ــرات وی نی ــب دموک ــرداری رقی ب
ــکا  ــره آمری ــابق کنگ ــده س ــلتری« نماین ــز اس ــز چارل »جیم
و عضــو شــورای روابــط خارجــی ایــن کشــور در پاســخ بــه 
ســئوال خبرنــگار مهــر دربــاره آثــار و تبعــات ویدئوهــای اخیر 
ــان و نقــش  ــاره زن ــد ترامــپ« درب پیرامــون ســخنان »دونال
ایــن ویدئوهــا بــر افــت محبوبیــت ایــن نامــزد جمهوریخــواه 
ــت:  ــن کشــور، گف ــی ریاســت جمهــوری ای ــات آت در انتخاب
ــپ«  ــد ترام ــای »دونال ــالش ه ــه ت ــیاری از ادام ــراد بس اف
در رقابــت هــای انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریــکا 
پــس از افشــای اظهــارات جنجــال آمیــز وی دربــاره برخــی 
موضوعــات از قبیــل ســخنان جاهالنــه و توهیــن آمیــز وی 

ــان متعجــب هســتند. علیــه زن
وی در خصــوص ایــن موضــوع کــه چــرا علیرغــم ســخنان 
ــرای  ــدی ب ــب قدرتمن ــوز رقی ــی هن ــپ ول ــی ترام غیراخالق
ــن  ــده م ــه عقی ــرد: ب ــح ک ــون اســت تصری ــالری کلینت هی
چنیــن اوضاعــی نشــان مــی دهــد کــه »هیــالری کلینتون« 

تــا چــه انــدازه در افــکار عمومــی از عــدم محبوبیت برخــوردار 
اســت. مــن تــا کنــون هرگــز دو نامــزدی کــه تــا ایــن میزان 
از فقــدان مقبولیــت در انظــار مــردم برخــوردار باشــند، ندیــده 

ام.
نماینــده ســابق کنگــره آمریــکا دربــاره ادامــه فعالیــت هــای 
ترامــپ بــه عنــوان یــک رقیــب در انتخابــات ریاســت 
جمهــوری آمریــکا علیرغــم فشــارها و افشــاگری هــای زیــاد 
علیــه وی و اینکــه چــه گــروه هایــی بــه وی رأی مــی دهند؛ 
خاطــر نشــان کــرد: تعــداد زیــادی سفیدپوســت مــی شناســم 
کــه علیرغــم کارهــای طاقــت فرســا و َیــدی کــه انجــام می 
ــن  ــت اقتصــادی خــود ناراضــی هســتند. ای ــد، از وضعی دهن
افــراد معتقدنــد مــدت هــای مدیــدی اســت کــه در سیاســت 
مغفــول واقــع شــده انــد. ایــن افــراد از ترامــپ حمایــت مــی 

کننــد کــه البتــه حــق دارنــد.
عضــو پیشــین مجلــس نماینــدگان آمریــکا ادعــای 
ــتای  ــا در راس ــانه ه ــگ رس ــدام هماهن ــاره اق ــپ درب ترام
تخریــب شــخصیت وی را اینگونــه تشــریح کــرد: بــه هــر 
حــال، نمونــه هــای ترامــپ در کشــورهای مختلــف جهــان 
نیــز وجــود دارنــد؛ کســانی کــه عــوام فریبــی کــرده و بــه 
اقتضــای زمــان حــرف مــی زننــد. البتــه کمــاکان بــر ایــن 
ــرال  ــک الکت ــا آرای نزدی ــه ب ــالری اگرچ ــه هی ــاورم ک ب
پیــروِز میــدان خواهــد شــد، آرای مــردم نیــز آشــکارتر مــی 

ــود. ش
ــس از  ــت پ ــه الزم اس ــی ک ــی از اقدامات ــه برخ وی در ادام
مشــخص شــدن برنــده نهائــی انتخابــات ریاســت جمهوری 
در آمریــکا بــه انجــام برســد را اینگونــه توصیف کــرد: آمریکا 
ــه سیاســی  ــات، اقدامــات آشــتی جویان پــس از اتمــام انتخاب
جــدی را بــه انجــام خواهــد رســاند. بــه نظــر مــن هیــالری 
بــه برجــام پایبنــد خواهــد مانــد و درک مــی کنــد که شــرایط 
بایــد بُــرد- بُــرد ادامــه یابــد. از ســوی دیگــر، وی کامــاًل بــه 

حمایــت و دفــاع از اســرائیل پایبنــد خواهــد بــود.
وی در پایــان افــزود: امیــدوارم ایــران نیــز بتوانــد هدایــت گــر 
ســازنده و مفیــدی در زمینــه یافتــن راهــکاری بــرای پایــان 

دادن بــه خشــونت هــا در ســوریه بــه شــمار آیــد.

گفتگوی اختصاصی با عضو شورای روابط خارجی آمریکا:

»هیالری کلینتون« به اسرائیل کامال وفادار است

مهدی ذوالفقاری

آمـریـــــکا

http://mehrnews.com

