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ایران در جهان

گســترش ناتــو بــه خلیــج فــارس، کشــورهای عربــی منطقــه 
را بــه صــورت غیــر رســمی عضــو ناتــو کــرده کــه باعــث بــه 
ــه  ــد پای ــارس و تهدی ــج ف ــوا در خلی ــوازن ق ــوردن ت ــم خ ه

هــای امنیــت ایــران در دراز مــدت خواهــد شــد.
ــا ســخنرانی  ــارس« ب ــو در خلیــج ف نشســت »گســترش نات
پروفســور »نــادر انتصــار« رئیــس دانشــکده علــوم سیاســی 
دانشــگاه آالبامــای جنوبــی آمریکا و »جــواد حیران نیــا« دبیر 
ــتراتژیک  ــات اس ــکده مطالع ــارس پژوهش ــج ف ــروه خلی گ
ــر »ســید  ــا حضــور دکت ــور خارجــه و ب ــه وزارت ام خاورمیان
جــواد صالحــی« اســتاد دانشــگاه شــیراز و مدیــر گــروه خلیج 
فــارس ایــن پژوهشــکده و جمعــی از اســاتید و پژوهشــگران 
ایــن مرکــز بــه مدیریــت »مهــدی ذوالفقــاری« در محــل این 

پژوهشــگاه برگزار شــد.
ــادر انتصــار« رئیــس  ــن نشســت پروفســور »ن ــدای ای در ابت
دانشــکده علوم سیاســی دانشــگاه آالبامای جنوبــی آمریکا که 
از طریق ویدئو کنفرانس و از آمریکا در این نشســت ســخنرانی 
مــی کــرد گفــت: در اوایــل فروپاشــی اتحــاد جماهیــر 
شــوروی و بعــد از شــکل گیــری دیــوار برلیــن )مهــم تریــن 
ــوزه  ــه ح ــا ب ــن تقســیم اروپ ــرد( و همچنی ــاد جنــگ س نم
طرفــدار آمریــکا و حــوزه طرفــدار روســیه، تحــوالت بســیار 
زیاد و سریعی راجع به اینکه نقش آینده آلمان چه خواهد بود و 
اینکه آیا آلمــان متحد یعنی آلمانی که بعد از فروپاشــی اتحاد 
جماهیــر شــوروی ایجــاد شــده بــود چــه نقشــی در چارچوب 
ــه  ــد ب ــی توان ــه م ــا اینک ــت و آی ــد داش ــو خواه ــی نات دفاع
همــان شــکل قبــل بازیگــر مهمــی در ناتــو باشــد و یــا اینکــه 
نقــش متحدتــری ایجــاد خواهــد کــرد و هــم چنیــن در مورد 
اینکــه کشــور جانشــین اتحــاد جماهیــر شــوروی کــه بعدها 
روســیه شــد تــا چــه انــدازه قبــول خواهــد کــرد کــه آلمــان 
متحــد بــه عنــوان پایــه محکمــی در ناتــو باقــی بمانــد، بــه 

وجــود آمد.
ــکا و  ــران آمری ــن رهب ــه بی ــی ک ــزود: در صحبتهای  وی اف
ــن  ــر شــوروی و همچنی ــاد جماهی ــر اتح »گورباچــف« رهب
ــول داد  ــکا ق ــت، آمری وزرای خارجــه دو کشــور صــورت گرف
کــه اگــر روســیه از باقــی مانــدن آلمــان در ناتــو جلوگیــری 
نکنــد آمریــکا و متحدانــش قــول خواهنــد داد کــه گســترش 
ناتــو را تــا مرزهــای شــرقی و بیــرون از مــدار روســیه نکشــند 

ــا روســیه از ایــن لحــاظ خطــری را احســاس نکنــد. ت
ــه  ــی ک ــا و قولهای ــن گفتگوه ــر چــه از ای  انتصــار گفــت: اگ
در ایــن مــورد داده شــده مدارکــی موجــود اســت امــا هیــچ 
ــط  ــد و فق ــا نش ــمی امض ــان رس ــک پیم ــورت ی ــه ص گاه ب
ــی شــکی در ایــن  ــد. ول ــول باقــی مان در ســطح گفتگــو و ق
نیســت کــه »جمیــز بیکــر« وزیــر خارجــه وقــت آمریــکا بــه 
عنــوان نماینــده ایــن کشــور و عضــو مهــم ناتــو ایــن قــول را 
بــه گورباچــف داد کــه در صــورت فروپاشــی اتحــاد جماهیــر 
ــه حساســیت  ــو ب ــو، نات شــوروی و در صــورت گســترش نات
ــی  ــازمان دفاع ــترش س ــورد گس ــیه در م ــه روس ــی ک های
جنــگ ســرد دارد دقــت مــی کنــد و ســعی مــی کنــد کــه 
کشــورهای دیگــر را در ایــن ســازمان وارد نکنــد و یــا حداقــل 
ــه در  ــرقی ک ــای ش ــورهای اروپ ــه کش ــد ک ــی کن ــعی م س
اطــراف اتحــاد جماهیــر شــوروی ســابق وجــود دارنــد را وارد 

ایــن ســازمان بکنــد.
 اســتاد دانشــگاه آالبامای آمریکا در ادامه گفــت: ولی در عمل 
چنین اتفاقی نیفتــاد و چند ماه بعــد از گفتگوهای بین بیکر و 
همتــای خودش در اتحــاد جماهیر شــوروی و قولهایــی که به 
رهبــران روســیه داده شــده بــود، فشــار زیــادی روی آمریــکا 
ــم در  ــده ای ه ــد و ع ــکا بودن ــه در آمری ــانی ک ــد و کس آم

انگلســتان )رهبــران و نخبــگان ایــن کشــورها( اعــالم کردند 
که اکنون موقعیت بســیار مناســب اســت که ناتو را گســترش 
بدهیم و اروپای شرقی را نیز زیر چتر محافظت ناتو بیاوریم، چرا 
کــه روســیه در موقعیتی نیســت کــه بتوانــد اعتــراض چندان 
و یــا کاری مهمــی بکنــد. اگــر چــه مــی توانــد اعتــراض کنــد 
امــا نمــی توانــد کاری از پیــش ببــرد چــرا کــه روســیه هــم 
اکنــون در وضــع بســیار بــد اقتصــادی، نظامــی و سیاســی به 
ســر مــی بــرد و نمــی توانــد چالشــی را بــرای ناتــو و آمریــکا 
و هــم پیمانــان دیگــر آمریــکا در ناتــو ایجــاد کنــد و خطــری 

بــرای اروپــای غربــی نــدارد.
وی افــزود: بنابرایــن بــه ســرعت و حــدودا دو ســه مــاه بعــد 
ــه  ــه شــد ک ــی ریخت ــه های ــیه برنام ــه روس ــر ب ــول بیک از ق
کشــورهای اروپــای شــرقی را یکــی بعــد از دیگــری وارد ناتــو 
کننــد. ایــن اولیــن قدمــی بــود کــه ناتــو در جهت گســترش 
خــود بــه شــرق برداشــت و بــا اهــداف دراز مــدت تــری کــه 
ــای  ــوب شــرق دری ــن گســترش داشــت، کشــورهای جن ای
مدیترانــه و کشــورهای خاورمیانــه چــه شــمال آفریقــا و چــه 
کشــورهای خلیــج فــارس و غیــره نیــز مــی بایســت در ایــن 
گســترش ناتــو شــریک مــی شــدند. البتــه نــه اینکــه رســما 
عضــو ناتــو شــوند امــا چتــر ناتــو بایــد اینهــا را نیــز بــه نحوی 
در بربگیــرد. بدیــن ترتیــب شــروع گســترش ناتــو در ســال 

۲004 رونــد بســیار جــدی بــه خــود گرفــت.
انتصــار تصریــح کــرد: ناتــو دو برنامــه مهــم را در چارچــوب 
ــح و  ــکاری صل ــی هم ــت، یک ــر گرف ــود در نظ ــترش خ گس
دیگــری گفتگــوی همــکاری کشــورهای مدیترانــه. صحبــت 
هــا در ایــن مــورد در ابتــدای ســال 1۹۹4 زده شــد امــا چنــد 
ــی  ــد یعن ــتون جدی ــن دو س ــه ای ــید ک ــول کش ــالی ط س
همــکاری صلــح و گفتگــوی همــکاری کشــورهای مدیترانــه 
بــرای صلــح پایــه هایشــان را محکــم کننــد. اینهــا تقریبــا در 
اوایــل دهــه ۲000 و ۲001 اتفــاق افتــاد اما گفتگوهــا در این 

مــورد مربــوط مــی شــود بــه ســال 1۹۹4.
ــه کشــورهای  ــود ک ــن ب ــه اول هــدف ای ــزود: در برنام وی اف
اروپایــی کــه هنــوز به نحــوی بــا روســیه رابطــه داشــتند چه 
سیاســی و چــه اقتصــادی را زیــر چتــر ناتو ببرنــد و بعــد از آن 
کشــورهای دیگــر اروپایــی هــم کــه در ناتــو نبودند را نیــز زیر 
ایــن چتــر ببرنــد، بــه جــز کشــورهای کوچــک مثــل ماالکــو 
و انــدورا و واتیکان که قــرار بود جز این همــکاری و هم پیمانی 

نباشــند چــرا کــه از نظــر اســتراتژیکی مهــم نبودنــد.

اســتاد دانشــگاه آالبامــا در ادامــه گفــت: کشــورهایی کــه در 
بالکان بودند در دوران جنگ داخلی خودشان به سر می بردند و 
زیــاد روی آنها تاکید نشــده بــود. قبرس هم اوایــل حرفش بود 
کــه وارد ایــن پیمــان شــود امــا بعدهــا کنــار گذاشــته شــد. 
تمــام ایــن 15 جمهــوری کــه ســابقا جــزو اتحــاد جماهیــر 
ــت  ــه دس ــان را ب ــتقالل خودش ــدا اس ــد و بع ــوروی بودن ش
ــاز  ــر شــوروی در ف ــد بعــد از فروپاشــی اتحــاد جماهی آوردن
اول کنــار گذاشــته شــدند امــا بعــد کشــورهای دیگــر اروپــا 
کــم کــم وارد ایــن همــکاری شــدند و چیــزی نگذشــت کــه 
کشــورهای اروپــای شــرقی هــم وارد ایــن همــکاری شــدند. 
بلغارســتان، جمهــوری چــک، لهســتان، مجارســتان، رومانی، 
جمهــوری اســلواکی و حتــی صحبــت بر ســر ورود دو کشــور 
ســوئیس و ســوئد هــم بــود کــه وارد هــم شــدند امــا نقــش 
آنهــا خیلــی مهــم نبــود و بیشــتر از نظــر ســمبلییک اهمیت 

داشــتند.
 انتصــار همچنیــن گفــت: در فــاز دوم گســترش همــکاری با 
ناتــو کشــورهایی کــه عضــو اتحــاد جماهیــر شــوروی بودنــد 
بــرای همــکاری بــا ناتــو اظهــار تمایــل کردنــد، بــه خصــوص 
جمهــوری آذربایجــان، گرجســتان، قزاقســتان و غیــره. 
روســیه نیــز در ابتــدا مشــتاق بــود کــه جــزو ایــن همــکاری 
بــرای صلــح باشــد ولــی بعــد از مســائلی کــه در یوگســالوی 
ســابق اتفــاق افتــاد و حملــه ناتــو بــه ایــن کشــور و همچنین 
ــود،  ــیه ب ــم روس ــان مه ــم پیمان ــی از ه ــه یک ــتان ک صربس
ســبب شــد که روســیه از ایــن چارچــوب کنــار بکشــد و از آن 
موقــع بــه بعــد رابطــه روســیه کــه قــرار بــود بــا ناتــو رابطــه 
خوبــی باشــد شــروع بــه نــزول کــرد و اتفاقــات دیگــری کــه 
ــه  ــوریه و چ ــگ س ــه جن ــه دارد چ ــم ادام ــوز ه ــاد و هن افت
ــی  ــور کل ــه ط ــن و ... ب ــرق اوکرای ــه ش ــیه ب ــترش روس گس
تنــش هایــی کــه در چنــد ســال اخیر بیــن آمریــکا و روســیه 
ایجــاد شــد، ســبب شــد کــه موضــوع وارد کــردن روســیه بــه 
عنــوان همــکار ناتــو نــه تنهــا در شــرایط کنونــی از بیــن برود 
بلکــه امیــدی بــه اینکــه در آینــده نزدیــک اتفــاق بیفتــد هم 

وجــود نداشــته باشــد.
ــرد:  ــح ک ــه« تصری ــا در خاورمیان ــت کرده ــف »سیاس مؤل
پایــه دوم هــدف ناتــو یعنــی گفتگــوی همــکاری کشــورهای 
ــن  ــرد و در ای ــدا ک ــه پی ــری ادام ــت دیگ ــه از جه مدیتران
ــج  ــه خلی ــودش را ب ــم خ ــم ک ــو ک ــه نات ــود ک ــوب ب چارچ
فــارس نزدیــک کــرد و مــی تــوان گفــت کــه خلیــج فــارس 

نشست »گسترش ناتو در خلیج فارس«؛

حضور بلندمدت ناتو در خلیج فارس تهدید جدی امنیت ایران است
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ایران در جهان

بــه عنــوان یــک منطقــه ســوق الجیشــی و کشــورهای خلیج 
فــارس و حتــی کشــورهای اطــراف خلیــج فــارس هــم کــم 

ــو شــدند. ــر رســمی وارد نات ــوان اعضــای غی ــه عن کــم  ب
ــه  ــرائیل ب ــه اس ــد از حمل ــزود: در تابســتان ۲006 بع  وی اف
لبنــان مــا دیدیــم کــه آلمــان متحــد بــه عنــوان یــک عضــو 
مهــم ناتــو بــرای اولیــن بــار بعــد از جنــگ جهانــی دوم یکــی 
از ناوگانهــای دریایــی خــود را از محــدوده فعالیــت هــای ناتــو 
خــارج کــرد و بــه اصطــالح خــود ناتــو در خــارج محوطــه ناتو 
شــروع به فعالیت کرد و هدف از فرســتادن این ناوگان به شرق 
مدیترانــه ایــن بــود کــه جلوگیری کنــد از فرســتادن اســلحه 
بــرای مخالفــان اســرائیل و ایــن در عمــل اولیــن بــاری بــود 
ــان  ــه آلم ــد از اینک ــی دوم  و بع ــگ جهان ــد از جن ــه بع ک
نابــود شــد و قانــون اساســی جدیــدی بــرای ایــن کشــور بــه 
خصــوص آمریــکا و تســلط متفقیــن نوشــته شــد کــه آلمــان 
ایــن نــاوگان را بــرای مقابلــه بــا کشــورهای مخالف اســرائیل 
ــوب  ــن در چارچ ــتاد و ای ــی فرس ــه م ــای مدیتران ــه دری ب

ــود. همــان گفتگــوی همــکاری کشــورهای مدیترانــه ای ب

حضور مدیترانه ای ناتو سیگنالی به ایران نیز بود
انتصــار تصریــح کــرد: شــکی در ایــن نیســت کــه هــدف 
بــزرگ فرســتادن ایــن نــاوگان بــه مدیترانــه ایــن بــود کــه 
ــون  ــو هــم اکن ــه نات ــد ک ــران بدهن ــه ای یــک ســیگنالی ب
بــه عنــوان قــدرت نظامــی در مســائلی کــه ممکــن بــرای 
ــد شــد،  ــم باشــد رســما و مســتقیما وارد خواه ــران مه ای
جنــگ اســرائیل و حملــه اســرائیل بــه لبنــان البتــه بــرای 
ــان  ــه لبن ــران اهمیــت ســوق الجیشــی داشــت چــرا ک ای
ــران  ــت ای ــه در سیاس ــم خاورمیان ــورهای مه ــی از کش یک
ــه از  ــود ک ــتقیم ب ــر مس ــیگنال غی ــک س ــن ی ــت و ای اس
طــرف ناتــو بــرای ایــران آمــد کــه مــا نــه تنهــا حضورمــان 
را در خلیــج فــارس ســمبلیک نمــی دانیــم بلکــه حضــور 
ــر  ــم ت ــن مه ــه نظــر م ــن ب ــم داشــت و ای جنگــی خواهی
ــود از اینکــه بخواهــد جلــوی کشــورهایی کــه بخواهنــد  ب
ــان  ــرد و اینکــه مخالف ــد را بگی ــه اســرئیل اســلحه بدهن ب
ــان  ــرای لبن ــه ب ــای مدیتران اســرائیل از طــرف شــرق دری

ــلحه نمــی دادند. اس
ــه  ــرد ب ــم شــروع ک ــم ک ــو ک ــن ترتیــب نات ــزود: بدی  وی اف
ــارس و  ــج ف ــورهای خلی ــا کش ــی ب ــای نظام ــتن پیمانه بس
ــاوگان  ــه ن ــم ک ــارس، دیدی ــج ف ــای خلی ــین ه ــیخ نش ش
پنجــم آمریــکا کــه تقریبــا بعــد از جنــگ جهانــی دوم 
فعالیتــی نداشــت و وجود نظامــی نداشــت را دوبــاره روی کار 
آوردنــد و مرکــز ایــن نــاوگان پنجــم را در یکــی از کشــورهای 
عربــی نزدیــک خلیــج فــارس کــه نزدیــک بــه ایــران اســت 

یعنــی بحریــن قــرار دادنــد.
 انتصــار تصریــح کــرد: بــه ایــن ترتیــب دیدیــم کــه ســتاد 
نیــروی مرکــزی گرچــه مرکــزش در خــود آمریــکا بــود اما 
مرکــز خاورمیانــه اش را بــه خلیــج فــارس منتقــل کــرد که 
ــد  ــی کن ــادی م ــیار زی ــت بس ــت و فعالی ــوز در آنجاس هن
ــراق در  ــد ع ــر ض ــش ب ــم پیمانان ــکا و ه ــگ آمری و در جن
ــج  ــا در خلی ــت آنه ــز فعالی ــام مرک ــز تم ــال ۲003 نی س
فــارس و در کشــور قطــر پیــاده شــده بــود. از طــرف 
دیگــر حضــور ناتــو در کشــورهای خلیــج فــارس افزایــش 
ــروش اســلحه  یافتــه و خواهــد یافــت آن هــم از طریــق ف
هایــی بســیار پیشــرفته نظیــر سیســتم موشــکی و غیــره 
بــه کشــورهای خلیــج فــارس و اگــر خــوب نــگاه کنیــم می 
ــن  ــکا و چیــن بزرگتری ــه عربســتان بعــد از آمری ــم ک بینی
بودجــه دفاعــی دنیــا را دارد. امــارات متحــده عربــی 
ــلحه  ــب اس ــت و مرت ــا دور نیس ــن اینج ــی از ای ــم  خیل ه
ــورها  ــر کش ــس و دیگ ــکا، انگلی ــرفته را از آمری ــای پیش ه

ــد. ــداری مــی کن خری
وی افــزود: ایجــاد سیســتم رهگیــر موشــکی یعنــی سیســتم 
جنــگ هــای ســتارگان کــه در برنامــه ناتــو در خلیــج 

فــارس قــرار دارد و اکنــون تمــام کشــورهای خلیــج فــارس 
بــه خصــوص آنهایــی کــه بــا ایــران رابطــه خیلــی مناســبی 
ــه پایگاهــی  ــد نظیــر امــارات متحــده عربــی و غیــره ب ندارن
بــرای ایجــاد ایــن سیســتم هــای رهگیــر موشــکی شــده اند. 
در مــورد اخبــاری کــه در پیــاده کــردن ایــن سیســتم هــا در 
خلیــج فــارس اســت گفتگویــی در رســانه هــا نشــده امــا در 
رســانه هایــی کــه روی ایــن موضــوع تخصــص دارنــد مطالب 
زیــاد اســت. اینکــه چگونــه ناتــو ایــن سیســتم دفاعــی را کم 
کــم در چنــد کشــور خلیج فــارس پیــاده کــرده و توســعه داد 
و آن هــم بــا یــک هــدف خیلــی مشــخص بــرای جلوگیــری 
ــا از آن  ــران ت ــق ای ــک از طری ــی موش ــتادن احتمال از فرس
ــز  ــی نی ــن سیســتم را کشــورهای عرب بازدارندگــی کنــد. ای
ــد  ــع کردن ــد و آنهــا را نیــز قان در خلیــج فــارس پیــاده کردن
ــرای جلوگیــری از  کــه ایــن یــک سیســتم دفاعــی اســت ب
ــاب  ــران پرت ــه ممکــن اســت از ســوی ای ــی ک موشــک های

شــوند.
اســتاد روابط بیــن الملــل دانشــگاه االبامــای آمریــکا در ادامه 
گفــت: بنابراین می توان گفت که سیســتم دفاعی کشــورهای 
همکاری خلیج فارس کامال ادغام شــده با سیستم دفاعی ناتو، 
پرچــم دفاعــی ناتــو هــم دیگــر پرچمــی نیســت کــه فقــط 
منحصــر بــه اروپــا باشــد، کامــال بیــرون آمــده اســت و خلیج 
فــارس را زیر نظر خــودش گرفتــه و احتیاجی نیســت که این 
کشــورها بــه طــور رســمی عضــو ناتــو شــوند. حتــی ممکــن 
اســت اگــر بخواهنــد ایــن کار را انجــام دهنــد هزینــه هــای 
سیاســی هــم داشــته باشــد، بنابرایــن کاری کــه انجــام شــده 
و االن هم ادامه دارد، گســترش ناتو به کشــورهای عربی خلیج 
فارس است که به نحوی این کشــورها را به صورت غیر رسمی 

عضو ناتو کرده است.

حضــور بلندمــدت ناتــو در خلیــج فــارس خطــرات 
زیــادی بــرای ایــران دارد

 وی همچنیــن افــزود: ایــن در دراز مــدت بــرای ایــران 
ــوا را  ــوازن ق ــه ت ــرا ک ــت چ ــد داش ــادی خواه ــرات زی خط
در خلیــج فــارس از بیــن خواهــد بــرد. مــی دانیــم کــه ایــن 
کشــورها کوچــک هســتند و بــه تنهایــی نمــی تواننــد کاری 
کننــد امــا اگــر بــه ایــن فهــم برســیم کــه ایــن کشــورها هــم 
اکنــون زیــر چتــر ناتــو هســتند و بنــد پنــج ناتــو کــه همــه 
کشــورهای عضــو را بــه کمــک و دفــاع از دیگــر کشــورهای 
ــد  ــتند متعه ــو هس ــر نات ــر چت ــه زی ــورهای ک ــو و کش عض
مــی کنــد و یــا حتــی اینکــه جلوگیــری کننــد و یــا حملــه 
ــورهای  ــن کش ــه ای ــوری ب ــه کش ــد از اینک ــگیرانه کنن پیش
ــورها  ــن کش ــرای ای ــری ب ــا خط ــد و ی ــه کن ــر حمل کوچکت

ایجــاد کنــد.
 انتصــار تصریــح کــرد: ایــن یــک موضــوع خطرنــاک اســت 
ــن  ــران ممک ــه ای ــد ک ــر کن ــط فک ــو فق ــر نات ــه اگ ــرا ک چ
اســت خطــری بــرای بحریــن، امــارات و یــا دیگــر کشــورهای 
عضــو شــورای خلیــج فــارس داشــته باشــد و بخواهــد حملــه 
پیشــگیرانه انجــام دهــد، در حقیقــت پایــه امنیــت ایــران را 

کامــال به خطر مــی اندازد.
ــه در  ــتند ک ــی هس ــا موضوعات ــت: اینه ــان گف  وی در پای
نشــریات و غیــره روی آن بحــث نشــده امــا روی موضاعاتــی 
کــه مثال عربســتان در یمن چه می کنــد زیاد حــرف زده ایم و 
مقاالت خوبی هم نوشــته شــده اســت، اما به طور کلی موضوع 
خطر گسترش ناتو موضوع بســیار مهمی است که باید جوانب 

مختلــف آن از دید ایران مورد بررســی قــرار بگیرد.
در ادامــه »مهــدی ذوالفقــاری« مدیــر ایــن نشســت در 
خصــوص گســترش ناتــو بــه خلیــج فــارس گفــت: انقــالب 
اســالمی ایران در ســال 1۹۷۹ به پیروزی رســید، کابل توسط 
ــه اشــغال درآمــد،  ارتــش ســرخ اتحــاد جماهیــر شــوروی ب
ــرژی احســاس تهدیــد می کــرد، جنبــش  غــرب از ناحیــه ان
ــالب  ــر از انق ــی متأث ــوژی مذهب ــا ایدئول ــی ب ــای مردم  ه

اســالمی ایــران منافــع غــرب در منطقــه را مــورد تهدیــد قرار 
داده بــود، واگرایــی امنیتــی منطقــه راهبــردی خلیــج فارس 
بــه دلیــل نــوع نــگاه ســران کشــورهای عضــو ماننــد بیانیــه 
دمشــق و تعریف 4 الیه تأمین امنیــت در این حوزه مهم باعث 
شد تا دکترین دو ستونی نیکسون کیسینجر که پیش از انقالب 
ایران در خلیج فارس به اجرا گذاشــته شــد؛ دیگــر نتواند خالء 
قــدرت در منطقــه را تأمین کنــد. همچنین تالش بــرای مهار 
قدرت نفوذ جمهوری اســالمی در دســتور کار ناتو قرار گرفت.

ــن خــالء امنیتــی عمیــق در چنیــن منطقــه  ــزود: ای  وی اف
راهبــردی بهانــه حضور ناتــو را بــرای اجرای دکتریــن »حضور 
مســتقیم« در دوران ریاســت جمهوری کارتــر در خلیج فارس 

بــه وجــود آورد.
 وی در ادامــه تصریــح کــرد: ناتــو ســند »مفهــوم راهبــردی 
ــن« )New strategic Concept( را در ســال 1۹۹1  نوی
ــاء  ــا اعض ــو ب ــکاری نات ــز هم ــدف از آن نی ــرد. ه ــر ک منتش
شــورای همــکاری خلیــج فــارس بــا هــدف گــره زدن امنیــت 
خلیــج فــارس بــا امنیــت حــوزه اروپــا – آتالنتیــک و برقراری 
و ترویــج این امنیــت در مناطق پیرامونــی ناتو بــود. البته باید 
توجــه داشــت کــه ناتــو هرگــز نپذیرفتــه و نخواهــد پذیرفــت 
کــه ســطح همکاری هــای خــود بــا اعضــاء شــورای همــکاری 
خلیج فــارس را بــه باالترین نــوع همگرایی یعنــی »همگرایی 
ــاء  ــاع مشــترک« ارتق ــوع »پیمــان دف امنیتــی« آن هــم از ن

دهد.
ذوالفقــاری همچنیــن گفــت: پیگیــری ســند »مفهــوم 
راهبــردی نویــن« )NSC( موجــب شــد تــا در اجــالس ســال 
۲004 سران ناتو در استانبول تصمیماتی برای عملیاتی نمودن 
چنیــن ســندی اتخــاذ شــود که بــه ســند »ابتــکار همــکاری 
 )Istanbul Cooperation Initiative( اســتانبول« 
موســوم بــه ICI شــهرت یافــت و رابطــه ناتــو بــا این کشــورها 
ــد  ــگاه چن ــداث پای ــت. اح ــرار گرف ــتور کار ق ــماً در دس رس
ــوم  ــه ســند »مفه ــو( در قطــر ب ــه )عضــو نات منظــوره ترکی

ــردد. ــی گ ــال 1۹۹1 برم ــن« در س ــردی نوی راهب
وی افــزود: »ینــس اســتولتنبرگ« دبیــر کل ســازمان پیمان 
آتالنتیک شمالی در سفر دوشــنبه 10 اسفند 13۹4 به کویت 
توافقنامه ای را با این کشــور به امضاء رســاند کــه هدف اعالمی 
آن تســهیل نقل و انتقال نیروها و تجهیــزات ناتو از کویت برای 
انجام مأموریت های ناتو بود. شواهد و ادبیات پیشین این گونه 
مفاهیــم، تســهیم هزینه  هــای ناتــو با این کشــورها را آشــکارا 

بــه منصــه ظهــور می گــذارد.
 وی تصریــح کــرد: بایــد توجــه داشــت کــه پایــگاه نظامــی 
ــده  ــارات متح ــه در ام ــگاه فرانس ــن، پای ــس در بحری انگلی
عربــی و پایگاه هــای متعــدد آمریــکا در کشــورهای حاشــیه 
خلیــج فــارس و همچنیــن پایــگاه چنــد منظــوره ترکیــه در 
قطــر را هــم بــه جمــع شــواهد دکتریــن اتخــاذ شــده اعضــاء 
ناتــو مــی تــوان اضافــه کــرد. در حقیقــت برجســتگان ناتــو 
ــو در  ــوان نات ــا آزاد کــردن بخــش عمــده ای از ت ــا ب برآننــد ت
ــه  ــگاه ب خلیــج فــارس، آن را مصــروف سیاســت اعالمــی »ن
شرق« کنند تا از قدرت گرفتن بیشتر ایران، روسیه و چین نیز 

غفلــت نکــرده باشــند.
در ادامــه ایــن نشســت جــواد حیــران نیــا دبیــر گــروه خلیــج 
فــارس پژوهشــگاه مطالعــات اســتراتژیک خاورمیانــه وزارت 
خارجــه نیــز بــه بررســی »گســترش ناتــو در خلیــج فــارس« 
پرداخــت و گفــت: وقتــی ســخن از گســترش ناتــو بــه حــوزه 
ــک از  ــه لحــاظ تئوری ــی شــود ب ــو م ــر ســنتی نات ــای غی ه
ــم و وارد  ــی گیری ــه م ــی فاصل ــته جمع ــت دس ــه امنی نظری
نظریــه هایــی چــون »امنیــت تعاونــی« یــا »امنیــت جامــع« 

مــی شــویم.
ــط  ــه محی ــت را ب ــو امنی ــاس نات ــن اس ــر ای ــزود: ب وی اف
ــود را  ــی خ ــر امنیت ــتراند و چت ــی گس ــود م ــی خ پیرامون
گســترش می دهد بــدن آنکــه الزم باشــد در حوزه هــای غیر 
ســنتی بر اســاس نظریه امنیــت دســته جمعــی و مطابق بند 
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ــد. ــار کن ــو رفت 5 اساســنامه نات
ــو  ــه نات ــود آنک ــا وج ــه ب ــا ک ــن معن ــرد: بدی ــح ک وی تصری
وارد ســاز و کارهــای امنیتــی بــا کشــورهای خــارج از حــوزه 
ســنتی ناتــو مــی شــود ولــی لزومــاً تکالیفی کــه مطابــق بند 
5 بــر عهــده آن اســت متوجــه آن نیســت؛ بنــدی کــه مطابق 
آن حملــه بــه یــک عضــو بــه منزلــه حملــه بــه ســایر اعضــاء 
اســت و ســایر اعضــاء موظــف بــه رفــع تهدیــد از آن عضــو بــر 

مــی آینــد.
ــا کشــورهای  ــو ب حیــران نیــا در ادامــه گفــت: همــکاری نات
حاشــیه خلیــج فــارس در ادامــه تأســیس شــورای مشــارکت 
اروپا-آتالنتیک، تأســیس شــورای دائم روســیه-ناتو، گفتگوی 

مدیترانــه و مشــارکت بــرای صلــح قابــل تفســیر اســت.

موازنــه قــوا مقابــل ایــران از اهــداف گســترش ناتــو 
بــه خلیــج فارس اســت

وی در ادامــه بــه اهــداف تعریفــی ناتــو بــرای حضــور و 
گســترش در خلیــج فــارس پرداخــت و گفــت: اهدافــی چون 
ــدات  ــا تروریســم و تهدی ــه ب ــرژی، مقابل تضمیــن امنیــت ان
نویــن، تضمیــن امنیــت اســرائیل، کنتــرل و مدیریــت 

ــت از  ــظ و حراس ــران، حف ــون ای ــه ای چ ــای منطق قدرته
حکومتهــای وابســته و متحدیــن از جملــه اهــداف ناتــو برای 
گســترش بــه حــوزه خلیــج فــارس برشــمرده شــده اســت.

دبیر گــروه خلیــج فــارس پژوهشــگاه مطالعــات اســتراتژیک 
ــگ  ــل از جن ــا قب ــو ت ــه نات ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب خاورمیان
ــوده  ــم ب ــر کمونیس ــرقی و خط ــای ش ــه اروپ ــرد متوج س
ــا بحــران هویــت  ــو ب اســت گفــت: بعــد از جنــگ ســرد نات
ــو را بیشــتر  ــد نات ــرو مــی شــود و محیــط امنیتــی جدی روب
ــارس  ــه و زیرسیســتم فرعــی آن خلیــج ف متوجــه خاورمیان

ــازد. ــی س م
وی افــزود: متعاقــب ســند رم)مصــوب 1۹۹1( امنیــت 
مدیترانــه و امنیــت خاورمیانــه بــه امنیــت اروپــا پیونــد مــی 
خــورد و در راســتای گســترش ناتــو بــه خارومیانــه و خلیــج 
فــارس گفتگوهــای مدیترانــه ای در ســال 1۹۹4 شــکل مــی 
ــال  ــتانبول« در س ــکاری اس ــکار هم ــا »ابت ــرد و متعاقب گی

ــارس دارد. ــج ف ــر خلی ــژه ای ب ــز وی ۲004 تمرک
دبیــر ســرویس بیــن الملــل خبرگــزاری مهــر تأکیــد کــرد: 
مطابــق »ابتــکار همــکاری اســتانبول« کشــورهای حاشــیه 
خلیــج فــارس در صــورت همــکاری بــا ناتــو، از منافعــی چون 
حمایــت عملــی در برابــر تهدیدهــای تروریســتی، دسترســی 
بــه آمــوزش، اصالحــات دفاعــی و همــکاری هــای نظامــی و 
همچنین گفتگوهای سیاســی بهره مند می شــوند. اصالحات 

دفاعــی، بودجه بنــدی و برنامه ریــزی، مناســبات نظامی-غیر 
ــم و  ــا تروریس ــارزه ب ــی، مب ــای نظام ــکاری ه ــی، هم نظام
ســالح های کشــتار جمعی، ارتقای همکاری در زمینه امنیت 
ــکاری  ــورای هم ــای ش ــای اعض ــه همکاریه ــرزی از جمل م
خلیج فــارس بــا ناتــو در قالــب »ابتکار همــکاری اســتانبول« 

است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون چهــار کشــور قطــر، بحرین، 
امــارات متحــده عربــی و کویــت بــه ابتــکار همــکاری 
ــز  ــعودی نی ــتان س ــت: عربس ــد گف ــته ان ــتانبول پیوس اس
گفتگوهایــی را بــا ناتو داشــته اســت و عمــان نیــز ترجیح می 
دهــد همــکاری بــا ناتــو را از رهگــذر شــورای همــکاری خلیج 

فــارس دنبــال کنــد.
وی در ادامــه افــزود: در خصــوص گســترش همــکاری هــای 
ــا کشــورهای عضــو شــورای همــکاری خلیــج فــارس  ناتــو ب
ــوب  ــاری و چارچ ــه معم ــه هرگون ــت ک ــه داش ــد توج بای
جدیــد امنیتــی بــرای منطقــه خلیــج فــارس باید ســه هدف 
ــد  ــرآورده ســازد. اول اینکــه ایــن چارچــوب امنیتــی بای را ب
دولتهــای منطقــه خلیــج فــارس را از قبــل امــن تــر ســازد. 
ــای  ــاز و کاره ــه س ــش از آنک ــد بی ــوب بای ــن چارچ دوم، ای

امنیتــی منطقــه را پیچیــده تــر ســازد، آســانتر کنــد. ســوم 
اینکــه چارچــوب امنیتــی بــه انــدازه کافــی انعطــاف پذیــر و 
منســجم باشــد کــه در مقابــل تغییــرات داخلــی و خارجــی 

ــاورد. دوام بی

گســترش ناتــو در خلیــج فــارس امنیــت منطقــه را 
پیچیــده تر ســاخته اســت

ــر  ــی ب ــی مبتن ــوب امنیت ــد: چارچ ــادآور ش ــا ی ــران نی حی
ــکار همــکاری اســتانبول« نتوانســته اهــداف مذکــور را  »ابت
محقــق ســازد. ایــن چارچــوب همــکاری امنیتــی اوالً فراگیر 
و جامــع نیســت و کشــورهای مهمــی چــون ایــران و عــراق را 

مســتثنی کرده اســت.
ــد  ــند تهدی ــن س ــای ای ــی از محوره ــاً یک ــزود: دوم وی اف
هســته ای ایــران و مقابلــه بــا بــه خطــر افتــادن رژیــم اشــاعه 
ــران و  ــته ای ای ــق هس ــا تواف ــه ب ــت ک ــوده اس ــته ای ب هس
گــروه 5+1)برجــام( یکــی از ارکان تهدیــدی ادعایــی در ایــن 

ــا پرسشــی اساســی مواجــه مــی شــود. ســند ب
وی تصریــح کــرد: یکــی از عوامــل تهدیــد کننده کشــورهای 
حاشــیه جنوبــی خلیــج فــارس عوامــل داخلــی اســت. بــرای 
نمونــه در بحریــن و عربســتان شــاهد نارضایتی هــای داخلی 
ــن  ــانی ای ــت انس ــه امنی ــه ب ــذر توج ــه از رهگ ــتیم ک هس
موضوعــات قابــل حــل و فصــل هســتند حــال آنکــه ابتــکار 

همــکاری اســتانبول معطــوف بــه »امنیــت دولتــی« و حفــظ 
رژیمهــای اقتدارگرا اســت.

نظم امنیتی خلیج فارس فراگیر نیست
ــارس  ــج ف ــو در خلی ــور نات ــد: حض ــادآور ش ــا ی ــران نی حی
ــکاری  ــورای هم ــورهای ش ــا کش ــی ب ــم امنیت ــاد نظ و ایج
خلیــج فــارس در حالــی اســت کــه امنیــت در ایــن منطقــه 
از رهگــذر مشــارکت همــه کشــورهای عضــو منطقــه حاصل 
ــد  ــی خواه ــده آل ــی ای ــان کنون ــه در زم ــود. اگرچ ــی ش م
ــا مشــارکت و همــکاری همــه  بــود کــه بتــوان بــه نظمــی ب
کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس و بــدون مداخلــه بازیگران 
ــدار  ــوب و پای ــم مطل ــی نظ ــت ول ــت یاف ــه ای دس فرامنطق
ــای  ــور قدرته ــاهد حض ــه در آن ش ــت ک ــی اس ــا نظم نهایت

ــیم. ــه ای نباش فرامنطق
ــی  ــه ای نگاه ــران منطق ــی بازیگ ــت کنون ــزود: ذهنی وی اف
ــه  ــر اســت و منطق ــری صف ــع جب ــر حاصــل جم ــی ب مبتن
ــوا« اســت و ســه  ــه ق ــر روابــط آنهــا منطــق »موازن حاکــم ب
قــدرت منطقــه ای ایــران، عربســتان و عــراق برداشــتی 
ــه  ــع کنشــهای منطق ــد. در واق ــر دارن ــز از یکدیگ تهدیدآمی
ای نتوانســته ذهنیتــی فراگیــر و غیــر ایدئولوژیــک و گفتمان 

ــد. ــرا ایجــاد کن ــر و تکثرگ ــی، فراگی ــی فرامل هویت
ــا پرســش و پاســخ حضــار دنبــال  در ادامــه، ایــن نشســت ب
ــع  ــه مواض ــش ک ــن پرس ــوص ای ــا در خص ــران نی ــد. حی ش
ــو  ــا باعــث تضعیــف نات ــو آی ــد ترامــپ در خصــوص نات دونال
خواهــد شــد گفــت: دونالــد ترامــپ در کمپینهــای انتخاباتی 
ــای  ــه رژیمه ــی از جمل ــن الملل ــای بی ــد رژیمه ــود را ض خ
ــس  ــون »تران ــاری چ ــای تج ــو و رژیمه ــون نات ــی چ امنیت

پاســیفیک« و »نفتــا« نشــان داده اســت.
ــهم  ــه س ــته ک ــو خواس ــای نات ــپ از اعض ــزود: ترام وی اف
ــد  ــد. بای ــو بدهن ــی نات ــدی مال ــه بن ــان را در بودج خودش
ــدود ۷3  ــته ح ــال گذش ــکا در س ــه آمری ــت ک ــه داش توج
ــو را تأمیــن کــرده اســت و کشــورهای  درصــد از بودجــه نات
اروپایــی کــه مقــرر شــده ۲ درصــد از تولیــد ناخالــص داخلی 
را صــرف بودجــه دفاعــی و امنیتــی کننــد- غیــر از 5 کشــور- 

اعمــال نکــرده انــد.

»ترامپ« ناتو را تضعیف نمی کند
حیــران نیــا یــادآور شــد: لــذا ترامــپ مــی گویــد کــه دیگــر 
آمریــکا نبایــد هزینــه هــای امنیتــی اروپایــی هــا را تــا ایــن 
حــد بدهــد و در صــدد اســت تــا بــا تحــت فشــار قــرار دادن 
آنهــا را بــه ســهمیه بنــدی ملــزم ســازد. مواضــع ترامــپ در 
خصــوص پیمــان تجــاری ترانــس پاســیفیک و نفتــا نیــز از 

همیــن منطــق پیــروی مــی کنــد.
ــی  ــازوی نظام ــو ب ــه نات ــت ک ــه داش ــد توج ــزود: بای وی اف
ــدد  ــکا درص ــه آمری ــت ک ــد اس ــت و بعی ــکا در اروپاس آمری
ــپ،  ــارات ترام ــب اظه ــه متعاق ــد. البت ــر آی ــو ب ــف نات تضعی
ــا نیــز نشســتی برگــزار  وزرای خارجــه و دفــاع اتحادیــه اروپ
کــرده انــد و در آن تصمیماتــی در خصــوص ســازو کارهــای 
ــد.  ــه ان ــه گرفت ــای اتحادی ــص اعض ــی مخت ــی و دفاع امنیت
ــترک  ــش مش ــکیل ارت ــرای تش ــم ب ــهایی ه ــه تالش البت
اروپایــی از ســوی برخــی کشــورهای اروپایــی مطــرح شــده 

است.
ــن  ــه ای ــی رســد ک ــر م ــه نظ ــد ب ــا بعی ــادآور شــد: ام وی ی
موضوعــات جنبــه عینــی بــه خــود بگیــرد هــر چنــد ترامــپ 
ســعی خواهــد کــرد بــا تحــت فشــار قــرار دادن اروپایــی های 

امتیازاتــی از آنهــا بگیــرد.
حیــران نیــا در پایــان گفــت: رژیمهــای امنیتــی چــون ناتــو 
ــی دوم شــکل گرفتــه اســت و در واقــع  بعــد از جنــگ جهان
منافــع هژمون)آمریــکا( را تأمیــن کــرده و مــی کنــد. در واقع 
هژمــون در نتیجــه کارکــرد ایــن رژیمهــا نظــم مطلــوب خود 

را نهادینــه مــی ســازد.
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وجـود  بـا  ایـران  و  مصـر  میـان  روابـط 
پیوندهـای زیـاد همچنـان از نظر سیاسـی 
و اقتصـادی در حـد قابـل قبولـی نیسـت و 
تقویت مناسـبات میـان قاهره و تهـران می 
توانـد نتایـج مثبتی به دنبال داشـته باشـد.

روابط مصـر و ایران بـا فراز و نشـیب زیادی 
بر اسـاس ماهیـت نظـام سیاسـی حاکم بر 
مصـر روبرو بـوده اسـت. در دوره پادشـاهی 
روابط میـان طرفین محکـم بود و گـواه آن 
نیـز ازدواج فوزیـه خواهـر ملـک فـاروق بـا 

شـاه مخلـوع ایـران بود.
در دوره جمـال عبدالناصر نیـز وی از دولت 
مصـدق کـه غربـی هـا پـس از ملـی کردن 
صنعـت نفـت ایـران وی را برکنـار کردنـد، 

حمایـت مـی کرد.
انـور سـادات و حسـنی مبـارک  در دوره 
روابط دو کشـور قطع شـد. در دوره سـادات 
وی بـا انقالب اسـالمی ایـران مخالفـت و از 
شـاه مخلـوع حمایـت کـرد. رژیـم مبـارک 
نیز همسـو با سیاسـت های آمریـکا و غربی 
ها در  مسـیر ضدیـت با جمهوری اسـالمی 

ایـران حرکـت کرد.
پـس از انقـالب ژانویـه ۲011 و سـرنگونی 
رژیـم حسـنی مبـارک و روی کار آمـدن 
اخوان المسـلمین، روابط دو کشـور شـاهد 
پویایـی بـود و محمـود احمدی نـژاد رئیس 
جمهور سـابق ایـران به مصـر رفـت و دوره 
جدیـدی از روابـط میـان دو کشـور برقـرار 

. شد
آمـدن  کار  روی  و  مرسـی  عـزل  بـا  امـا 
عبدالفتـاح السیسـی وی تالش کـرد که در 
راسـتای جلب حمایت کشـورهای شـورای 
همـکاری خلیج فـارس به ویژه سـعودی ها 

از برقـراری روابـط بـا ایـران پرهیـز کنـد.
طـی ماههـای گذشـته روابـط دو کشـور 
شـاهد نزدیکـی بـوده اسـت و دو کشـور 
در موضـوع سـوریه و بحـث یمـن بـه نوعی 
مواضـع نزدیـک بـه یکدیگـر داشـته انـد. 
مصـر بـه خواسـت عربسـتان بـرای کمـک 
در جنـگ با یمنـی ها بـا اهتمام ویـژه نگاه 

نکـرد.
تحـول در این رابطه پـس از حمایـت مصر از 
قطعنامـه ای بـود کـه خشـم عربسـتان را به 
دنبال داشـت و سـبب شـد کـه سـعودی ها 
صـدور نفـت به مصـر را قطع کند. پـس از آن 
بحـث هایی دربـاره جایگزینی ایـران به جای 

سـعودی هـا در زمینـه نفت مطرح شـد.
البتـه به اعتقـاد تحلیلگـران و ناظـران امور 
روابـط ایـران و مصـر ایـن نزدیکـی میـان 
مصـر و ایـران موضـوع جدیدی نیسـت و از 
زمان روی کار آمدن السیسـی وجود داشته 
اسـت. بـه اعتقـاد ایـن ناظـران علـت ایـن 

نزدیکـی مصـر و ایـران بـه تشـریک منافع 
طرفین دربـاره برخـی موضوعـات و پرونده 
هـای منطقـه ای مربـوط می شـود کـه در 
راس آنها موضوع سـوریه و یمن قـرار دارند.

مصر حامـی حل بحـران سـوریه از راههای 
سیاسـی و حامی ارتش سـوریه اسـت؛ زیرا 
مـی داند کـه اگر نظام سـوریه سـقوط کند 
ایـن کشـور دچـار تجزیـه مـی شـود و این 
خطری اسـت که همـه کشـورهای منطقه 
را تهدیـد خواهـد کـرد و مصر نیـز در زمره 
این کشـورهایی خواهـد بود کـه در معرض 
خطر قـرار خواهـد گرفـت. مصر و ایـران به 
طـور آشـکار و قطعی اجـازه تجزیه سـوریه 
را بر اسـاس اصـول نـژادی و فرقـه ای نمی 
دهنـد و بـا تـالش غربی هـا در ایـن زمینه 

لفند. مخا
مصـر و ایران به طور آشـکار و قطعـی اجازه 
تجزیـه سـوریه را بر اسـاس اصول نـژادی و 
فرقـه ای نمـی دهند و با تـالش غربی ها در 

این زمینـه مخالفند
از سـویی نبایـد از خاطر دور نگه داشـت که 
اختـالف مصـر با سـعودی هـا در ارتبـاط و 
رابطـه آن بـا ایـران موثـر اسـت. نزدیکـی 
دیـدگاه هـای قاهـره و تهـران در موضـوع 
سـوریه همزمـان با مخالفت مصـر با مواضع 

سـعودی هـا در ایـن پرونده اسـت.
هـم اکنـون هماهنگـی میـان طرفیـن در 
زمینـه حـل بحـران سـوریه وجـود دارد و 
همانطـور کـه گفتـه شـد شـاهد نزدیکـی 
مواضـع در ایـن زمینه هسـتیم و قاهـره به 
وضـوح بـر اهمیـت مانـدن بشـار اسـد در 
قـدرت تاکیـد کـرده اسـت. مصـری هـا به 
دنبـال تحقـق منافع اقتصـادی پـس از این 

هماهنگـی هسـتند.
ریـاض هرگـز تصـور نمی کـرد کـه موضع 
مصر حمایت علنی از بشـار اسـد باشـد؛ اما 
نکتـه ای کـه نبایـد از نظـر دور نگه داشـت 
این اسـت که مصـری ها به دنبـال تعامل با 

ایـران بر اسـاس اصـل منافع هسـتند.
موضـوع دیگری کـه در این زمینـه اهمیت 
دارد نـگاه واشـنگتن بـه روابـط میـان مصر 
و ایـران اسـت. آمریـکا بـه عنـوان دشـمن 
سرسـخت جمهـوری اسـالمی ایـران هرگز 
اجـازه نخواهـد داد کـه کشـورهای مهـم 
منطقـه ای بـا یکدیگـر بـه تعامـل بپردازند 
و تمـام تـالش خـود را بـرای جلوگیـری از 
هر گونـه تعامـل میـان کشـورهای منطقه 
بـه عمـل خواهـد آورد. آمریکا هرگـز اجازه 
قـدرت برتر غیـر از رژیـم صهیونیسـتی در 
منطقـه یـا تجمیع قدرتهـای منطقـه ای را 

دهد. نمـی 
همچنیـن موضـوع دیگـر رابطـه مصـر بـا 
رژیـم صهیونیسـتی اسـت. تـل آویـو هرگز 
تماشـاگر تقویـت هـر گونـه رابطـه میـان 

مصـر و ایـران نخواهـد بـود بـه ویژه کـه در 
راسـتای ایجـاد شـکاف میـان کشـورهای 
عربـی و ایـران تـالش مـی کنـد. هـر گونه 
نزدیـک شـدن مصـر بـه ایـران بـا واکنـش 

صهیونیسـتها همـراه خواهـد بـود.
امـا مصـر هـم تـالش خواهـد کـرد کـه در 
عمـل  مسـتقل  خـود  خارجـی  سیاسـت 
کنـد و از فشـارهای خارجی در ایـن زمینه 
نوعـی  از  ایـران  و  مصـر  روابـط  بکاهـد. 
پیچیدگـی برخـوردار اسـت و هـر طرفـی 
از ارزش ایـن رابطـه آگاه اسـت. امـا وجـود 
موانـع و چالشـها و اداره آن بـه نوعـی کـه 
بـا منافـع ملـی طرفیـن در تضاد نباشـد در 
این زمینه تاثیرگذار اسـت. ایـران و مصر به 
منافـع سیاسـی، ملـی، اقتصـادی و امنیتی 

در ایـن زمینـه مـی نگرنـد.
موضوعـی کـه در زمینـه روابـط دو کشـور 
و  اقتصـادی  روابـط  بحـث  گفـت  بایـد 
گردشـگری اسـت به ویـژه که گردشـگران 
ایرانـی چنـدی قبـل بـه مصـر رفتنـد و از 
جاذبـه های مصـر دیـدن کردند. ایـن برای 
مصری هـا از اهمیت زیادی برخوردار اسـت 
زیـرا از سـویی مصـر بـا بحـران اقتصـادی 
روبـرو اسـت و از سـویی گردشـگران ایـران 
مایل بـه بازدید از اماکن مقـدس در قاهره و 
نیز جاذبه های باسـتانی در االقصر و اسـوان 

در جنـوب مصر هسـتند.
مصـری ها همواره این سـئوال را از همتایان 
خود در شـیخ نشین های شـورای همکاری 
خلیـج فارس می پرسـند که چرا در مسـیر 
رابطـه قاهـره با تهـران سـنگ انـدازی می 
کننـد در حالـی کـه خـود بـا ایـران رابطـه 

دارند؟
مشـکالت میـان مصـر و ایـران ربطـی بـه 
موضوعـات دینی نـدارد زیـرا مصـر میزبان 
گردشـگران شـیعی از پاکسـتان و هنـد، 
عراق، بحرین، عربسـتان و یمـن بدون هیچ 

گونـه حساسـیتی اسـت.
موضوعی کـه دربـاره روابط ایـران و مصر می 
تـوان گفـت ایـن اسـت کـه احتمـال بهبـود 
روابـط اقتصادی بر روابط سیاسـی سـنگینی 
مـی کند و بـه ویـژه اولویت مصـری ها بحث 
موضوعـات اقتصـادی اسـت. البتـه در حـال 
حاضـر مصـری هـا هنـوز تصـور دقیقـی از 
منافعی که در شـرایط عادی سـازی می تواند 

ایجاد شـود، نـدارد.
آنچه بـه طور اختصـار درباره روابـط ایران و 

مصر مـی تواند گفـت عبارتند از؛
-تاثیـر عـادی سـازی روابط قاهره بـا تهران 
بـر رابطـه مصر بـا شـورای همـکاری خلیج 

فـارس به ویـژه سـعودی ها.
-مانـع تراشـی آمریکا و رژیم صهیونیسـتی 
دربـاره هر تالشـی که بـرای نزدیکـی میان 

ایـران و مصـر انجام مـی گیرد.
-ابهـام در موضع مصـری ها در قبـال ایران 
و اینکـه آنها رابطـه اقتصـادی و اصل منافع 
را انتخـاب مـی کنند یـا موضع سیاسـی در 

قبـال مسـایل اتخاذ خواهنـد کرد.
-زمینـه هـای نزدیکـی روابـط بـه ویـژه در 
فرهنگـی.  و  گردشـگری  صنعـت  زمینـه 
وجـود اماکـن مقـدس منسـوبین بـه اهـل 
بیـت)ع( در مصـر نقـش مهمـی در ایـن 
زمینـه دارد. تعامل میـان دانشـگاه و مراکز 
فرهنگی دو کشـور می تواند نقش بسـزایی 

در ایـن زمینـه ایفـا کند.
-نزدیکـی دیدگاه هـا در برخـی موضوعات 

منطقـه ای از جمله سـوریه.
رژیـم  دربـاره  طرفیـن  دیـدگاه  -تفـاوت 
صهیونیسـتی به ویـژه پیمان کمـپ دیوید 

میـان ایـن رژیـم و مصـر.
-تـالش بـرای ایجـاد راهبـرد مشـترک و 
بـه سـوی همگرایـی  دو کشـور  حرکـت 

بیشـتر.
-مدیریـت هدفمند رسـانه هـا و مطبوعات 
دو کشـور بـرای کمک بـه همگرایـی میان 

فین. طر
-وحـدت تـالش هـا در زمینـه مبـارزه بـا 

تروریسـم.
قدر مسـلم آن اسـت کـه ژنـرال عبدالفتاح 
السیسـی باید از احتیاط بیش از حد دسـت 
بـردارد و بر موانـع پیش روی ارتقـای روابط 
کشـورش بـا ایـران غلبـه کنـد تـا صفحـه 
جدیـدی در روابط دو کشـور گشـوده شـود 
بـه ویـژه کـه طرفیـن در بسـیاری از زمینه 

هـا دیـدگاه نزدیک بـه هـم دارند.
همگرایـی میـان کشـورهای مهـم منطقـه 
از جملـه ایـران و مصـر مـی توانـد در حـل 
بسـیاری از مشـکالت منطقـه موثـر واقـع 
شـود. طرفین بایـد در راسـتای رفـع موانع 
موجـود گام بردارنـد. همگرایـی میـان دو 
کشـور مـی توانـد ثمـرات زیـادی را بـرای 
ملتهای مصر و ایران به دنبال داشـته باشـد 
و از همیـن رو بایـد مصر گامهـای جدی در 

زمینـه ارتقـای روابط بـردارد.

فراز و نشیب روابط ایران و مصر/ 
همگرایی در مسائل منطقه

فرزاد فرهادی

http://mehrnews.com


صفحه 8 | شماره 18 |  دی 95  MEHR NEWSAGENCY

ایران در جهان

عضو گروه دوستی ایرانـ  اروپا در پارلمان اروپا درباره 
سیاست های آتی ترامپ در قبال تهران اظهار داشت: 
رئیس جمهوری جدید آمریکا عالقه مند به رابطه با ایران 

! ست ا
رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا با رقابت 
و»هیالری  جمهوریخواه  حزب  از  ترامپ«  »دونالد 
کلینتون« از حزب دموکرات در حالی با پیروزی غیر 
منتظره ترامپ به پایان رسید که افکار عمومی جهان از 
پیش بینی رویکردهای آتی مستأجر جدید کاخ سفید 

اند. مانده  عاجز 
سیاست های آتی دولت جدید آمریکا در قبال ایران 
ویگت«  »ادو  با  مهر  خبرگزاری  گفتگوی  مایه  دست 

شد. اروپا  پارلمان  نماینده 
سیاست  کمیسیون  عضو  آلمانی،  نماینده  ویگت  ادو 
خارجی و عضو گروه دوستی ایران- اروپا است. وی پیش 
بینی می کند که دولت جدید آمریکا به ریاست دونالد 
ترامپ درصدد برقراری مناسبات بهتری با ایران است!

آنچه در ذیل می آید مشروح گفتگوی مهر با این نماینده 
پارلمان اروپا است:

|| پیــروزی ترامــپ در انتخابــات ریاســت جمهوری 
آمریــکا چــه تاثیــری بــر برجــام خواهد گذاشــت؟ 
اگــر ترامــپ بــه برجــام پایبنــد نباشــد، آیــا اروپــا 

ــی کند؟ ــی م آن را همراه
در موقعیــت کنونــی نمــی توانــم تفســیر دقیقــی از موضوع 
ــا  ــاره ب ــی دوب ــش زدای ــپ درصــدد تن داشــته باشــم. ترام
روســیه و »والدیمیــر پوتیــن« رئیــس جمهــور ایــن کشــور 
اســت. از ســویی؛ قابــل تصــور اســت کــه ترامــپ با روســیه 
دربــاره ســوریه متحــد و همســو شــود تــا بحــران در ایــن 

کشــور بــه نفــع »بشــار اســد« پایــان پذیــرد.
ایــران هــم مهمتریــن متحــد روســیه در خصــوص موضوع 
ســوریه اســت. زمانــی کــه آمریــکا در خاورمیانــه بخواهــد 

ــن  ــد در ای ــی توان ــد، نم ــال کن ــدی را اعم ــت جدی سیاس
میــان از نقــش سیاســی ایــران غافــل باشــد.

|| دونالــد ترامــپ اعــام کــرده کــه اعضــای ناتــو 
ــه  ــا ک ــن معن ــد. بدی ــود را بپردازن ــهم خ ــد س بای
دیگــر آمریــکا هزینــه اضافــی بــرای ناتــو نخواهد 
ــکیل  ــریع تش ــه تس ــوع ب ــن موض ــا ای ــرد. آی ک

ــد؟ ــی انجام ــی م ــد اروپای ــش واح ارت
ایــن یــک خبــر خــوب بــرای اروپایــی هــای میهن پرســت 
اســت. بــه همیــن منظــور تمــام احــزاب ملــی در اروپــا در 
صــدد هســتند قیمومیــت غیــر اروپایــی در ناتــو به واســطه 

ســلطه نظامــی آمریــکا را بــه پایــان برســانند.
ــه  ــی ک ــت دفاع ــک سیاس ــم از ی ــی کن ــت م ــن حمای م
آمریــکا را از اروپــا بیــرون مــی رانــد. البتــه این تغییــر دادن 
آســانتر اســت از زمانــی کــه اعضــای ناتــو مجبور بــه تامین 
ــدرت  ــک ق ــذاری ی ــت تاثیرگ ــرای تقوی ــی ب ــه اضاف هزین

ــا باشــند. ــه در اروپ بیگان
ــه  ــت ک ــی نیس ــن معن ــه ای ــن ب ــن ای ــر م ــه نظ ــا ب ام
ــش  ــا ارت ــود را ب ــت خ ــق حاکمی ــی ح ــورهای اروپای کش
اروپایــی جدیــد بایــد زیــر پــا بگذارنــد. ایــن هــدف 
مســئولین و سیاســتمداران اروپایــی در حــال حاضــر اســت 
کــه بــه نفــع ملــت هــای خــود گام برداشــته واهــداف ملــی را 
بــه جــای هــر چیــز دیگــر )ماننــد فرهنــگ هــای چندگانــه( 
ــد کــه  در ســرزمین هــای پــدری ارج نهنــد. آنهــا حــق دارن
برنامــه هــای ایــن چنینــی ماننــد ایــده »ارتــش اروپایــی« 
در اروپــا را احیــا کــرده و بــه آن جــان دوبــاره ای ببخشــند.

|| آیــا ممکــن اســت در نتیجــه سیاســتهای 
ــر  ــاهد تغیی ــپ ش ــه ای ترام ــی و خاورمیان اروپای

ــیم؟ ــران باش ــه ای ــبت ب ــرد نس رویک
مــن گمــان مــی کنــم از آنجایــی کــه دونالــد ترامــپ یــک 
بــازرگان باهــوش و موفــق اســت، بــه دنبــال یافتــن راهــی 
ــا  ــی ب ــول و منطق ــادی معق ــای اقتص ــکاری ه ــرای هم ب
ایــران اســت، بــه ویــژه اینکــه اقتصــاد در آمریــکا نیازمنــد 

رشــد و ترقــی اســت و ترامــپ مــی توانــد خیلــی زود ایــن 
امــر را محقــق کنــد.

ــا ایــران ۸0 میلیونــی روابــط اقتصــادی و  وی مــی توانــد ب
همــکاری هــای الزم را داشــته باشــد تــا اینکــه بخواهــد به 

دنبــال رویارویــی بــا آنهــا باشــد.

|| »فدریکاموگرینــی« مســئول سیاســت خارجــی 
ــک  ــام ی ــه برج ــرده ک ــام ک ــا اع ــه اروپ اتحادی
ــپ آن را  ــر ترام ــت. اگ ــی اس ــن الملل ــده بی معاه
نقــض نکنــد، ولــی تحریــم هایــی در قالــب هــای 
ــن  ــورت ای ــن ص ــا در ای ــد، آی ــال کن ــد اعم جدی
ــد  ــض نخواه ــام در تناق ــا روح برج ــا ب ــم ه تحری

ــود؟ ب
همانطــور کــه در پاســخ قبلــی نیــز توضیــح دادم، ترامــپ 
ــن  ــد و در ای ــال کن ــیه را دنب ــا روس ــتی ب ــد دارد دوس قص
میــان مجبــور بــه پذیــرش دوســتان روســیه نیــز هســت.

ــا در  ــرانـ  اروپ ــتی ای ــروه دوس ــوی در گ ــوان عض ــه عن ب
پارلمــان اروپــا مــی دانــم کــه چــه پتانســیل و توانمنــدی 

ــود دارد. ــران وج ــادی در ای ــاالی اقتص ــای ب ه
ترامــپ مــی خواهــد سیاســت خارجــی جدیــدی را 
ــه  ــه صلــح در خاورمیان ــرای ایــن منظــور ب دنبــال کنــد، ب
و ثبــات سیاســی دولتهــا نیــاز دارد. وی بــه موفقیــت هــای 
اقتصــادی نیــاز دارد و بــرای نیــل بــه ایــن هــدف، نیازمنــد 
ــن اســاس  ــر ای ــط، اعتمــاد و تجــارت اســت. ب ــح، رواب صل
ــای  ــرایطی ج ــن ش ــه در چنی ــم ک ــی کن ــان نم ــن گم م

ــران وجــود داشــته باشــد. ــرای ای ــی ب نگران

گفتگوی اختصاصی با عضو کمیسیون سیاست خارجی پارلمان اروپا؛

ترامپ به رابطه با ایران عالقه دارد!
شقایق المع زاده

کتــاب »ایــران، آنچه همــگان بایــد بداننــد« به قلــم مایکل 
ــه و  ــور خارج ــر ام ــران در دفت ــز ای ــس می ــورثی، رئی آکس
ــط  ــا توس ــع بریتانی ــترک المناف ــتقل مش ــورهای مس کش

انتشــارات دانشــگاه آکســفورد منتشــر شــد.
مسـاله شـناخت و تبیین آنچـه ملـل دیگر به خصـوص در 
مغـرب زمیـن در خصـوص ایـران فکـر مـی کنند شـاید از 

موضوعـات جـذاب و البتـه مهم بـرای مـا ایرانیان باشـد.
ــز  ــبق می ــس اس ــنده و رئی ــورثی«، نویس ــکل آکس »مای
ایــران در دفتــر امــور خارجــه و کشــورهای مســتقل 
مشــترک المنافــع بریتانیا بیــن ســالهای 1۹۹۸ تــا ۲000، 
در کتــاب جدیــد خــو بــا نــام »ایــران، آنچــه همــگان بایــد 
ــران از  ــخ ای ــه تاری ــاره ب ــا اش ــا ب ــرده ت ــعی ک ــد«، س بدانن
ــمایی  ــالمی، ش ــالب اس ــس از انق ــا پ ــوری ت دوران امپراط
ــی  ــور را معرف ــن کش ــی ای ــوالت سیاس ــیر تح ــی از س کل
ــد. ــح ده ــران توضی ــرای دیگ ــران را ب ــت ای ــرده و اهمی ک

»آکسـورثی« با توضیـح اهمیت و نقش تعییـن کننده ایران 

از لحـاظ موقعیت ژئوپلیتیکـی و تامین کنندگـی انرژی در 
جهـان، معتقد اسـت بایـد ایـران را از زاویه دیگر نـگاه کرد.

ــا بیــان اینکــه اکثــر مــردم  وی در مطالــب کتــاب خــود ب
جهــان ایــران را بــا واژه هایــی همچــون اســرائیل، آمریــکا 

و مشــکالت ایــن کشــور بــا کشــوهای ســنی منطقــه مــی 
شناســند، معتقــد اســت بایــد ایــران را از منظــری جدیــد 
ــاله ای  ــه مس ــارغ از هرگون ــرده و ف ــی ک ــه و بررس مطالع
ــی  ــت خارج ــاص سیاس ــای خ ــی ه ــون پیچیدگ همچ
ایــن کشــور در جهــان، بــه مســائل دیگــری نیــز همچــون 
ــگاه کــرد. شــناخت مــردم و ســرزمین ایــن کشــور نیــز ن

نویســنده در بخــش دیگــری از کتــاب حاضــر کــه توســط 
انتشــارات دانشــگاه آکســفورد بــه چــاپ رســیده بــه 

ــت. ــه اس ــران پرداخت ــردم ای ــت و م ــگ، سیاس فرهن
وی معتقـد اسـت ایرانیـان ملتـی پیچیـده و مهم هسـتند 
کـه قریـب بـه 40 سـال، تیتـر نشـریات جهـان را بـه خود 

اختصـاص داده انـد.
گفتنـی اسـت در فصـل هـای مختلف ایـن کتاب بـه تاریخ 
ایـران در دوران باسـتان و اسـالمی، دوران صفـوی و تاثیـر 
غـرب بـر ایـن کشـور در آن دوران، دوران پهلـوی، انقـالب 
ایـران و تا زمان دولت حسـن روحانی پرداخته شـده اسـت.

کتاب »ایران، آنچه همگان باید بدانند« نوشته مایکل آکسورثی منتشر شد
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ایران در جهان

وزیر فرهنگ الجزایر ضمن تشریح ریشه های افراط 
گرایی در جوامع امروز به جزئیات طرح نقشه راه 
فرهنگی برای توسعه روابط فرهنگی ایران و الجزایر 

پرداخت.
هفته فرهنگی الجزایر عصر دوشنبه با حضور »سید رضا 
صالحی امیری« وزیر فرهنگ ارشاد اسالمی ایران، 
»عزالدین میهوبی« وزیر فرهنگ الجزایر و  »ابوذر 
ابراهیمی ترکمان« رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمی در کتابخانه ملی ایران برگزار شد. از آنجایی 
مناسبات  در  مهمی  جایگاه  از  فرهنگ  مقوله  که 
دوجانبه برخوردار است و فرهنگ و گفتمان فرهنگی 
ابزارهای همگرایی میان ملت ها محسوب می شوند، 
گفتگویی را با وزیر فرهنگ الجزایر انجام دادیم که 

مشروح آن از نظر می گذرد.

ــه  ــن مولف ــی از مهمتری ــای فرهنگ ــت ه || قراب
ــا  ــت ه ــا و دول ــت ه ــط مل ــعه رواب ــای توس ه
ــت  ــن جه ــور را از ای ــت دو کش ــتند، وضعی هس
ــه  ــون چ ــد؟ و تاکن ــی کنی ــی م ــه ارزیاب چگون
ــت؟ ــده اس ــام ش ــتا انج ــن راس ــی در ای اقدامات

ــی  ــای فرهنگ ــت ه ــر در فعالی ــران و الجزای  مشــارکت ای
کــه در دو کشــور برگــزار مــی شــود بیانگــر اراده سیاســی 
ــره در راســتای توســعه روابــط در تمامــی  تهــران و الجزی
زمینــه هــا اســت بــه گونــه ای که بــه نفــع منافــع دو ملت 
باشــد. دو کشــور تمایــل صادقانــه ای در انجــام همــکاری 
هــای دائــم فرهنگــی بــا یکدیگــر دارنــد چــرا کــه فرهنگ 
بــه مثابــه پلی اســت کــه زمینــه هــای دیگــر روابــط از آن 
نشــأت مــی گیــرد. اگــر پــل مســتحکمی توســط فرهنگ 
بنــا شــود، از رهگــذر آن روابــط سیاســی و اقتصــادی نیــز 
ــز بوتفلیقــه« و  ــن رو »عبدالعزی ــور خواهــد کــرد. از ای عب
»حســن روحانــی« رؤســای جمهــوری دو کشــور در پــی 
ــط در  ــعه رواب ــپس توس ــی و س ــط فرهنگ ــم رواب تحکی

تمامــی زمینــه هــا هســتند.
ــه  ــاوری را ب ــه خودب ــن نمون ــی واالتری ــخصیت ایران ش
ــه خــود یکــی از الگوهــای  ــه نوب مــا آموخــت کــه ایــن ب
مقاومــت علمــی، اقتصــادی و صنعتــی بــه شــمار مــی رود

ــا مشــارکت در مناســبات فرهنگــی دو  ایــران و الجزایــر ب
ــی،  ــای فرهنگ ــته الگوه ــای گذش ــال ه ــی س ــور ط کش
ــه  ــد. مقول ــی کنن ــی م ــود را معرف ــدن خ ــراث و تم می
فرهنــگ از جایــگاه مهمــی در مناســبات دوجانبــه 
ــه  ــه در زمین ــکاری ک ــه همم ــت. توافقنام ــوردار اس برخ
ــه  ــید ب ــاء رس ــه امض ــامبر ۲004 ب ــی در ۲5 دس فرهنگ
ــودمند  ــتمر و س ــی مس ــادالت فرهنگ ــذاری تب ــه گ پای
ــی  ــیون عال ــت کمیس ــن نشس ــی دومی ــد. ط ــر ش منج
ــامبر ۲015  ــاه دس ــه در م ــر ک ــران و الجزای ــترک ای مش
ــت  ــالل« نخس ــک س ــت »عبدالمال ــه ریاس ــر ب در الجزای
وزیــر الجزایــر و »اســحاق جهانگیــری« معــاون اول رئیس 
جمهــوری اســالمی ایــران برگــزار شــد، چارچــوب قانونی 
کــه همــکاری هــای مــا را ترســیم مــی کنــد طــی ایــن 
ــه  ــت برنام ــن نشس ــد. در ای ــر ش ــتحکم ت ــت مس نشس

اجرایــی بــرای ســال هــای ۲016، ۲01۷ و ۲01۸ در 
ــک نقشــه راه  ــه امضــاء رســید کــه ی عرصــه فرهنگــی ب
نویــد بخشــی بــه شــمار مــی رود و مــی توانــد حرکــت و 
پویایــی نوینــی در همــکاری هــای دوجانبــه ایجــاد کنــد.

ــری  ــندگان الجزای ــه نویس ــس اتحادی ــه رئی ــی ک هنگام
بــودم یکصدمیــن جشــن نکوداشــت شــاعر بــزرگ لســان 
الغیــب حافــظ شــیرازی را در الجزایــر برپــا کردیــم کــه تا 
ــه عنــوان یــک الگــوی فرهنگــی و خالقیــت  ــه حــال ب ب
بــزرگ در حالــت هــای انســانی عاشــقانه بــه حســاب مــی 

ــد. آی

|| پیشــنهادات شــما بــرای توســعه روابــط 
ــر  فرهنگــی دو کشــور چیســت ؟ چــه موانعــی ب

ــود دارد؟ ــر وج ــن ام ــر راه ای س
ــگ و  ــر فرهن ــری وزی ــی  امی ــا صالح ــا رض ــدار ب در دی
ــن طــرح نقشــه راه  ــاره تدوی ــران  درب ارشــاد اســالمی ای
بــرای توســعه روابــط فرهنگــی و پیشــبرد فعالیــت هــای 
فرهنگــی و امضــای توافقنامــه هایــی در زمینــه ســینما، 
ــیقی و  ــه موس ــی در زمین ــخ خط ــناد و نس ــازی اس بازس
همچنیــن در زمینــه هنرهــای تجســمی توافــق کردیــم.

در ایــن دیــدار همچنیــن توافــق شــد کــه اصحــاب 
فرهنــگ دو کشــور بــا برپایــی دیدارهــای دوره ای 
ــورد اهتمــام دو کشــور  ــزرگ م ــاره مســائل مهــم و ب درب
ــه  ــائلی ک ــد. مس ــر کنن ــادل نظ ــث و تب ــر بح ــا یکدیگ ب
ــرا روی جوامــع و  ــش هــای ف ــا چال ــه ب ــه مقابل ــوط ب مرب
ــا  ــه ب ــا مقابل ملــت هــا اســت، چالــش هایــی در رابطــه ب
ــه  ــی ک ــای منف ــدگاه ه ــم و دی ــی و تروریس ــراط گرای اف
ــن در  ــد. همچنی ــی کن ــل م ــا تحمی ــه م ــا را ب ــرب آنه غ
ــر  ــع ب ــن دیدارهــا راه هــای پشــت ســر گذاشــتن موان ای
ســر راه دســتیابی بــه آینــده ای امــن و باثبــات بــه گونــه 
ــا جهــان  ــز و واقعــی ب ای کــه همزیســتی مســالمت آمی
ــگ تســامح و دوســتی و  ــته باشــد و فرهن ــی داش را در پ
محبــت در آن حاکــم باشــد مــورد بحــث و بررســی قــرار 

خواهــد گرفــت. فکــر و اندیشــه تنهــا راه مقابلــه بــا تحجر، 
بازگشــت بــه قهقــرا و تــرس از آینــده اســت. از همیــن رو 
ــم و از  ــان را بیشــتر کنی ــای فرهنگــی م ــی ه ــد رایزن بای
تجــارب موفــق بــرای ایجــاد فرهنــگ جدیــد کــه همــان 
ــو و فرهنــگ اعتمــاد اســت بهــره  ــه جل ــگاه ب فرهنــگ ن

ــم. بگیری
بعــد مســافت دیگــر بــه مثابــه مانعــی بــر ســر راه روابــط 
فرهنگــی میــان کشــورها محســوب نمــی شــود چــرا کــه 
اکنــون امکانــات و وســائل ارتباطــی مختلفــی وجــود دارد 
کــه مشــکالت موجــود را از بیــن مــی بــرد، اگر مشــکالتی 
وجــود داشــته باشــد در امــوری همچــون زبــان و ترجمــه 
و ... اســت و اینگونــه مســائل، امــور فنــی بــه شــمار مــی 
رونــد کــه مــی تــوان آنهــا را پشــت ســر گذاشــت، بایــد 
بگویــم کــه دو کشــور از اراده واقعــی بــرای دســتیابی بــه 

آینــده ای بهتــر برخــوردار هســتند.

ــا اســتعمار و اســتکبار چــه  || فرهنــگ مقابلــه ب
انــدازه مــی توانــد بــه همگرایــی ۲ کشــور کمک 

کنــد؟
ایــران و الجزایــر دارای اشــتراکات فراوانــی هســتند و 
ــا اســتعمار و  ــه ب ــرای آزادی و اســتقالل و مقابل ــارزه ب مب

ــت ــترکات اس ــن مش ــی از ای ــی یک ــب ماندگ عق
. هــر دو کشــور بــرای برقــراری امنیــت و ثبــات در کشــور 
خــود در برابــر اســتعمارگران ایســتادگی کردنــد. ایــران و 
الجزایــر بــه دنبــال مســتحکم کــردن روابــط فرهنگــی و 
پیشــبرد کارهــای مشــترک فرهنگــی هســتند و در ایــن 
زمینــه مانعــی بــرای تبــادل تجــارب میــان ملــت هــا در 
ــعه  ــکاری و توس ــتی و هم ــطح دوس ــای س ــتای ارتق راس
ــگ  ــت فرهن ــه دریاف ــورها در زمین ــان کش ــی می فرهنگ

ــدارد. ــف وجــود ن هــای مختل
مــا در الجزایــر بــه الگــوی ایــده آلــی کــه ایــران در زمینــه 
مقاومــت فرهنگــی ارائــه مــی کنــد بــه خــود مــی بالیــم. 
ــه  ــه مثاب ــور ب ــت و دو کش ــزد دو مل ــگ ن ــر و فرهن هن

گفتگو با وزیر فرهنگ الجزایر؛

ریشه های افراط گرایی در جوامع/طرح نقشه راه فرهنگی ایران و الجزایر
سمیه خمارباقی
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ایران در جهان

در  افغانســتان  نماینــدگان  مجلــس  عضــو 
خصــوص انتشــار ویدیــو کلیپــی توهیــن آمیــز 
ــدام  ــت اق ــران گف ــوری اســالمی ای ــه جمه علی
تلویزیــون »ژونــدن« بــر خــالف اخــالق رســانه 

ای اســت.
ــدگان  ــس نماین ــو مجل ــدوی، عض ــر مه جعف
افغانســتان در خصــوص انتشــار ویدیــو کلیپــی 
اســالمی  جمهــوری  علیــه  آمیــز  توهیــن 
ــگار مهــر گفــت کــه متاســفانه  ایــران بــه خبرن
تلویزیــون ژونــدن پیــش از ایــن نیــز نشــان داده 
اســت کــه چیــزی بــه عنــوان اخــالق حرفــه ای 
ــادی  ــد و نق ــات مناســب در نق رســانه ای و ادبی

ــت. ــرده اس ــتفاده نک ــود اس خ
ــا لوگــوی تلویزیــون  چنــدی پیــش ویدیویــی ب
ــدن افغانســتان در فضــای مجــازی منتشــر  ژون
ــیار  ــی بس ــونده از ادبیات ــه ش ــه مصاحب ــد ک ش
زشــت علیه جمهــوری اســالمی ایــران اســتفاده 

ــود. کــرده ب
مهــدوی در ادامــه یــادآور شــد: ملت افغانســتان 
ــد  ــی دانن ــا را م ــانه ه ــه رس ــای هم ــدگاه ه دی
و مــی فهمنــد کــه »آبشــخور« رســانه هــا 
کجاســت و توســط چــه کســانی پشــتیبانی می 

ــوند. ش
وی همچنیــن اضافــه کــرد کــه ایــن نــوع 
ــت  ــدگاه مل ــر دی ــری ب ــا تاثی ــری ه موضــع گی
ــه فراهــم آوری زمینــه تحصیــل  ــدارد. او ب ــا ن م
هــزاران دانــش آمــوز و دانشــجو در کشــور 
ــد  ــی دانن ــردم م ــت م ــرد و گف ــاره ک ــران اش ای
ــات خــوب و  ــا خدم ــرای م ــدام کشــور ب ــه ک ک

ــت. ــرده اس ــه ک ــمند ارائ ارزش
ــار  ــا اظه ــدگان ب ــس نماین ــو مجل ــن عض ای
ــه  ــراد جامع ــی از اف ــه برخ ــت ک ــف گف تاس

ــد،  ــات نق افغانســتانی از نظــر فرهنگــی و ادبی
رشــد نکــرده انــد و بنابریــن اصــول کار رســانه 
ــی  ــت نم ــز رعای ــانه ای را نی ــالق رس ای و اخ

ــد. کنن
او گفــت کــه نقــد بایــد بــر اســاس اســناد باشــد 

و از ادبیــات کوچــه و بــازاری اســتفاده نشــود.
گفتنــی اســت کــه بشــیر هاتــف، مدیــر 
ــا  ــه ب ــدن در مصاحب ــون ژون ــئول تلویزی مس
برخــی از رســانه هــا؛ از نشــر ایــن ویدیــو 
اظهــار بــی اطالعــی کــرد و ایــن اقــدام را نیــز 

محکــوم کــرده بــود.
صدیــق اهلل توحیــدی، رئیــس دیدبــان حمایــت 
کننــده از رســانه هــای آزاد افغانســتان نیــز بــه 
ــانه  ــدات رس ــه تولی ــت ک ــر گف ــزاری مه خبرگ
ای بایــد بــر اســاس اصــول خبرنــگاری و معیــار 

ــی باشــد. قانون
ــرا  ــن، افت ــت، توهی ــه اهان ــت ک ــدی گف توحی
و شــایعه پراکنــی نــه تنهــا مغایــر اصــول 
ــذه  ــر قوانیــن ناف ــگاری اســت، بلکــه مغای خبرن
ــت. ــز هس ــی نی ــای جهان ــه ه ــور و اعالمی کش
وی افــزود همــکاران رســانه ای مــا بایــد در 
چارچــوب قانــون اساســی و قانــون رســانه 
هــای همگانــی فعالیــت کننــد و تولیــد رســانه 
ای خــود را مطابــق بــا ارزش هــای اصیــل 

خبرنــگاری ارائــه کننــد.
ــز  ــن نی ــش از ای ــه پی ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
ــگاران افغانســتان  مجلــس ســنا و مرکــز خبرن
از تلویزیــون ژونــدن انتقــاد کــرده بودنــد 
ــرت  ــون نف ــن تلویزی ــه ای ــد ک ــه بودن و گفت
ــته  ــت خواس ــان از دول ــد. آن ــی کن ــی م پراکن
ــون  ــق قان ــون مطاب ــا ایــن تلویزی ــد کــه ب بودن

ــود. ــورد ش برخ

گفتگو با نماینده پارلمان افغانستان:

کلیپ توهین آمیز علیه ایران در جهت
 ایجاد تفرقه است

ســالح قدرتمنــد مقاومــت اســت کــه در قالــب ســینما، تئاتــر، 
ــف  ــای مختل ــیقی و ابزاره ــمی، موس ــای تجس ــات، هنره ادبی
ــا در  ــه م ــژه ک ــه وی ــد ب ــی کن ــی م ــادی خودنمای ــی و نم بیان
عصــر جهانــی شــدن و پیامدهــای تاثیرگــذار آن بــر هویــت بــه 
ســر مــی بریــم. کســانی کــه پیشــینه ایــن دو کشــور را بررســی 
ــاد امــا مشــترکات  ــی زی ــه جغرافیای ــا وجــود فاصل مــی کننــد ب
ــا  ــت م ــه مقاوم ــت. روحی ــد یاف ــا خواهن ــان آنه ــادی را می زی
ــا ســیر تحــوالت فرهنگــی  ــی دارد ت ــل بیشــتری وام ــه تام را ب
ــی را در  ــن یکصدای ــرده و راز ای ــی ک ــور را بررس ــن دو کش ای
ســینما، تئاتــر، ادبیــات و موســیقی و نقــش آن در خالقیــت هــا 

و فرهنــگ دو ملــت جســتجو کنیــم.

|| در زمینــه مبــارزه بــا تروریســم و ریشــه کنــی فکری 
تروریســم، دو کشــور چــه اقداماتــی مــی تواننــد انجام 

دهنــد؟
فرهنــگ و گفتمــان فرهنگــی ابزارهــای همگرایــی میــان ملــت 
هــا، تمــدن هــا و بــه مثابــه پــل هــای ارتباطــی بــرای آشــنایی 
و همزیســتی اســت بــه ویــژه در اوضــاع کنونــی کــه منطقــه مــا 
شــاهد پراکندگــی و رویارویــی اســت کــه باعــث شــعله ور شــدن 
درگیــری هــای فرقــه ای نفــرت انگیــز و پدیــدار شــدن گرایــش 

هــای نــژادی و قبیلــه ای کوتــه نظرانــه شــده اســت.
ــای  ــوان از زوای ــی ت ــی را م ــراط گرای ــم و اف ــده تروریس پدی
مختلفــی همچــون زوایــای سیاســی، دینــی، اجتماعــی، 
اقتصــادی، روحــی روانــی و یــا عوامــل بســیار دیگــری تحلیــل 
کنیــم. بــه طــور خالصــه عــرض مــی کنــم کــه افــراط گرایــی 
همــواره زمانــی ایجــاد مــی شــود کــه خألیــی وجــود داشــته 
باشــد، وقتــی خــأل وجــود داشــته باشــد، افــکار ضــد جوامــع 
و کشــورها مطــرح و تکفیــر و اعــالم جنــگ و اســتفاده از 
خشــونت علیــه اجتمــاع بــه وجــود مــی آیــد. برخــی جوامــع 
ــود  ــای خ ــران ه ــرای بح ــی ب ــاد راه حل ــه در ایج ــتند ک هس
ــن  ــوند و ای ــی ش ــرق م ــته غ ــذا در گذش ــد ل ــده ان ــاکام مان ن
امــر باعــث مــی شــود ایــن جوامــع دچــار وضعیــت اســتثنایی 
ــر  ــی، تکفی ــم و ناامن ــر و تروریس ــروز تکفی ــه ب ــه ب ــوند ک ش
ــود  ــر ش ــت منج ــت و دول ــا حکوم ــل ب ــدم تعام ــری و ع دیگ
ــده  ــور پدی ــری از ظه ــرای جلوگی ــد ب ــع بای ــن رو جوام از همی
تکفیــر و تروریســم، جایگاهــی بــرای تعلیــم و تربیــت و ارزش 
ــود  ــه بهب ــه ب ــی ک ــوند. هنگام ــل ش ــاع قائ واالی آن در اجتم
تعلیــم و تربیــت اتــکا کنیــم و اهمیــت واالیــی بــرای فرهنــگ 
و فکــر و اندیشــه در جامعــه قائــل شــویم و فرهنــگ گفتگــو و 
مصالحــه بــا دیگــری را نهادینــه کنیــم مــی توانیــم در چنیــن 

ــم. ــر بگذاری ــا را پشــت س ــران ه ــرایطی بســیاری از بح ش
مــن معتقــدم نخبــگان فرهنگــی مــی بایســت ایــن مســئولیت 
را کــه میــراث مبــارزات نســل هــای قشــر فرهنگــی و هنرمنــد 
اســت بپذیرنــد. امــروزه مســئولیت نخبــگان فرهنگــی صرفــا یک 
ــر از اینهــا  مســئولیت زیباشــناختی و هنــری نیســت بلکــه فرات
اســت. نخبــگان فرهنگــی مــی بایســت در بحــث آگاهــی بخشــی 
و معرفــی دانــش و معرفــت در قالــب هــای متفــاوت نقــش خــود 
را ایفــا کــرده و دســتاوردهای علمــی دو کشــور را دنبــال کننــد.

ــزرگ و  ــاوری ب ــم از پیشــرفت هــای علمــی و فن الزم مــی دان
ــد  ــه دســت آم ــم ب ــرایط تحری ــه در ش ــران ک ــه ای ــل توج قاب
ــه  ــن نمون ــی واالتری ــخصیت ایران ــم. ش ــل کن ــر و تجلی تقدی
ــاوری را بــه مــا آموخــت کــه ایــن بــه نوبــه خــود یکــی  خودب
ــه شــمار  از الگوهــای مقاومــت علمــی، اقتصــادی و صنعتــی ب

ــی رود. م
ــوب  ــیار خ ــر بس ــران و الجزای ــط ای ــم رواب ــد بگوی ــان بای در پای
اســت و در راســتای منافــع دو کشــور طــی مــی شــود و دو طــرف 
ــر ســر مســائل سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی مــورد اهتمــام  ب

ــد. فیمابیــن متمرکــز شــده ان

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 11 |  شماره 18 |  دی 95

تمدیــد قانــون موســوم بــه »ایســا« نشــان 
ــض  ــران از نق ــی ای ــه نگران ــد ک ــی ده م
احتمالــی »برجــام« از ســوی طــرف مقابل 

ــی مــورد نبــوده اســت. ب
اصــل »امــکان پذیــری سیاســت خارجی«، 
بــه اعتقــاد ولفــرام هانریــدر - اســتاد علــوم 
سیاســی در دانشــگاه کالیفرنیــا و متخصص 
سیاســت خارجی آلمــان - دارای دو ســطح 
تحلیــل و دو جلــوه متفــاوت اســت: امــکان 
ــا  ــر ســاختن آن سیاســت در داخــل ب پذی
ــی(  ــطح مل ــرای آن )س ــرای اج ــاع ب اجم
و امــکان پذیــر نمــودن آن سیاســت در 
ــه  ــق چان ــی از طری ــه جهان ــطح جامع س
زنــی و دیپلماســی )ســطح بیــن المللــی(.

ــک  ــرای ی ــی اج ــی، زمان ــطح داخل در س
سیاســت خارجــی بــا توفیــق همــراه 
خواهــد شــد، کــه ســردمداران آن حکومت 
ــاع ســریع و قاطــع  ــک اجم ــه ی ــد ب بتوانن
در داخــل نظــام برســند و در مرحلــه 
دوم بتواننــد آن هــدف را بــا اســتفاده از 
ــف دیپلماتیــک در ســطح  ابزارهــای مختل
ــن  ــام بی ــات نظ ــا الزام ــی ب ــه جهان جامع

ــازند. ــازگار س ــل س المل
در مبحــث توافــق اتمی ایــران بــا قدرتهای 
5+1 کــه »برجــام« خوانــده مــی شــود؛ نیز 
ــن اصــل - کــه از  ــا کمــک ای ــوان ب مــی ت
اصــول مهــم روابــط بیــن الملــل بــه شــمار 
ــران  ــش روی ای ــائل پی ــه مس ــی رود - ب م
ــاالت  ــص ای ــزرگ باالخ ــدرت ب ــش ق و ش
متحــده و میــزان پایبنــدی ایــن دولــت بــر 
اجــرای مفــاد مــورد توافــق در ایــن معاهده 

در ســالهای آینــده نگریســت.
ــک  ــوان ی ــران بعن ــالمی ای ــوری اس جمه
ــک  ــوان ی ــه بعن ــه ای و البت ــدرت منطق ق
نظــام سیاســی کــه از وضعیــت موجــود در 
جامعــه جهانــی ناراضی اســت و اســتراتژی 
سیاســت خارجــی خــود را بــر مبنــای 
ــه  ــل آن ب ــر وضعیــت موجــود و تبدی تغیی
ــرار داده اســت؛  ــوب خــود ق وضعیــت مطل
طبیعــی اســت کــه در ســطح بیــن المللــی 
جهــت دســتیابی بــه اهــداف اش به ســبب 
ــتری  ــذورات بیش ــا مح ــور، ب ــل مذک دالی
ــا، درســت برخــالف ســطح  روبروســت. ام
ــور  ــی کش ــطح داخل ــی، در س ــن الملل بی
بــه ســبب ســاختار نظــام سیاســی خــاص 
خــود کــه همــه نهادهــای قــدرت و قــوای 
ــام  ــری نظ ــت رهب ــه تحــت هدای ســه گان
ــت  ــند؛ دارای ظرفی ــی رس ــدت م ــه وح ب
ــرای اجمــاع در داخــل  ــری ب هــای حداکث
اســت و بــه همیــن ســبب در داخــل 
مقــدورات کافــی بــرای پیشــبرد سیاســت 

ــت. ــی اش را داراس خارج
لــذا، نظــام جمهــوری اســالمی، در موضــوع 
ــبب  ــه س ــواره ب ــته ای هم ــرات هس مذاک

پشــتیبانی مقــام معظــم رهبــری توانســته 
اســت در داخــل بــه اجمــاع برســد. در 
مقابــل، ایــاالت متحــده آمریــکا، بــه ســبب 
اینکــه هنــوز هــم در ســطح بیــن المللــی 
بعنــوان یــک قــدرت هژمــون مطرح اســت؛ 
پــر واضــح اســت کــه بــرای اجــرای مقاصد 
سیاســت خارجــی خــود در عرصــه جهانــی 
ــت.  ــد اس ــره من ــادی به ــدورات زی از مق
ــر  ــه ســبب تکث ــر خــالف تهــران، ب ــا، ب ام
منابــع قــدرت در واشــنگتن، این کشــور در 
عرصــه داخلــی بــرای رســیدن بــه اجمــاع 
ــر  ــت و اکث ــادی روبروس ــذورات زی ــا مح ب
ــل  ــکل حاص ــا مش ــاع ب ــن اجم ــع ای مواق
مــی شــود. بنابرایــن، در ماجــرای مذاکرات 
هســته ای کــه بــه مــدت نزدیــک بــه یــک 
ــر  ــوده اســت؛ ه ــان ب ــه در جری ــم ده و نی
ــرای  ــی ب ــا محذورات ــه ب ــور مواج دو کش
رســیدن بــه توافــق بــا یکدیگــر بــوده انــد. 
از یــک طــرف، تهــران دارای قــدرت کافــی 
بــرای اقنــاع جامعه جهانــی در به رســمیت 
شناســاندن حــق غنــی ســازی هســته ای 
بــرای خــود نبــوده اســت و از طــرف دیگــر، 
واشــنگتن نیــز بــه ســبب تکثــر و اختــالف 
در داخــل بــر ســر مســئله هســته ای 
ایــران، از ایجــاد اجمــاع بــرای بــه رســمیت 
شــناختن حــق غنــی ســازی ایــران عاجــز 

ــوده اســت. ب
بــه همیــن جهــت، هــر دو کشــور در طــی 
ایــن ســالها بــه لحــاظ فقــدان تــوان - یکی 
بخاطــر عــدم تــوان اقنــاع جامعــه جهانــی 
در ســطح بیــن المللــی و دیگــری بخاطــر 
عــدم تــوان ایجــاد اجمــاع و اقنــاع در 
ــیدن  ــرای رس ــدام ب ــی اق ــل - آمادگ داخ
بــه یــک توافــق هســته ای را نداشــته 
انــد. امــا، پــس از ســال هــا پافشــاری 
نظــام جمهــوری اســالمی در بــه رســمیت 
شناســاندن حــق غنــی ســازی بــرای خــود 
در عرصــه بیــن المللــی و همزمــان شــدن 
ایــن تــالش هــا بــا تغییــر اســتراتژی 
سیاســت خارجــی ایــاالت متحــده در 
جهــت »چرخــش توجــه از خاورمیانــه 
ــه  ــذاری خاورمیان ــیا« و واگ ــرق آس ــه ش ب
بــه دولتهــای خــود منطقــه، دو طــرف 
گامهــای عملــی را بــرای رســیدن بــه 
توافــق برداشــتند. در اصــل، بــا ایــن تغییــر 

ــت  ــی دول ــت خارج ــتراتژی در سیاس اس
ــران توانســت از فرصــت  ــا، ته ــاراک اوبام ب
ــریع  ــه س ــر چ ــاع ه ــا اجم ــده ب ــش آم پی
تــر در داخــل و تمرکــز بــر انجــام مذاکرات 
ــا  ــق هســته ای ب ــه تواف ــرای دســتیابی ب ب

ــرد. ــتفاده را بب ــت اس ــرب، نهای غ
یعنــی، حاکمیــت نظــام بــا پشــتیبانی نهاد 
ــرای حــل و فصــل  ــه ســرعت ب ــری ب رهب
مناقشــه هســته ای خــود و انجــام مذاکرات 
ــدورات  ــت مق ــید و توانس ــاع رس ــه اجم ب
ــه  ــور ب ــن منظ ــرای ای ــود را ب ــی خ داخل
حداکثــر ممکن برســاند. همچنیــن، تهران 
ــا  ــت ب ــز توانس ــی نی ــن الملل ــطح بی در س
هوشــمندی کامــل از فضــای بوجــود آمــده 
در واشــنگتن بــه نفــع خــود اســتفاده کرده 
و حــق غنــی ســازی خــود را کــه قبــال بــه 
ــی  ناحــق توســط رســانه هــای بیــن الملل
ــه  ــا جامع ــک هــدف ناســازگار ب ــوان ی بعن
جهانــی معرفــی شــده بــود؛ از طریــق چانه 
زنــی بــه یــک هــدف ســازگار بــدل نمــوده 
و آن را بعنــوان اصــل غیــر قابــل انــکار بــه 
ــی بخصــوص واشــنگتن  ــای غرب طــرف ه

ــد. بفروش
بــا ایــن وجــود، طــرف مقابــل یعنــی ایاالت 
متحــده هرگــز نتوانســت در داخــل و میان 
دو حــزب خود بــه یــک اجمــاع حداقلی در 
قبــال توافق بــا ایــران دســت یابــد و الجرم 
دولــت ایــن کشــور بــدون کســب حمایــت 
حــزب جمهــوری خــواه و تنهــا بــه ســبب 
تغییــر اســتراتژی سیاســت خارجــی خــود 
ــت.  ــران نشس ــا ای ــره ب ــز مذاک ــت می پش
ــن دوره  ــز در ای ــا نی ــرات ه ــه دموک اگرچ
ــتند  ــران نداش ــا ای ــی ب ــار خوب ــز رفت هرگ
بعــدی«  چهــار  »قــدرت  بواســطه  و 
ــه  ــد جامع ــته بودن ــم توانس ــان ه کشورش
ــرده و  ــک ک ــران تحری ــه ای ــی را علی جهان
ــل و  ــم در داخ ــاع ه ــک اجم ــاد ی ــا ایج ب
هــم در ســطح بیــن المللــی، شــدیدترین، 
ــم  ــن تحری ــه تری ــن و ظالمان ــده تری پیچی
ــت  ــور را تح ــط دو کش ــخ رواب ــا در تاری ه
مکانیســم تحریــم هــای افزایشــی موســوم 
ــر کشــور مــا اعمــال  ــه »فلــج کننــده« ب ب
ــرات  ــی مذاک ــه در ط ــم اینک ــد و ه کنن
هســته ای نیــز کــه در طــول این 13 ســال 
انجــام شــد؛ رونــد مذاکــرات را بــا دشــواری 

هــا و پیچیدگــی هــای زیــادی مواجــه 
ــود  ــران ب ــن ای ــت ای ــا در نهای ســاختند. ام
کــه توانســت بــا پافشــاری خــود و تحمــل 
ــود را  ــازی خ ــی س ــق غن ــا، ح ــم ه تحری
ــر  ــالوه ب ــد و ع ــل بقبوالن ــرف مقاب ــه ط ب
کنــار زدن بســیاری از مــوارد تحریــم هــای 
ــه  ــری از ب ــل جلوگی ــده« مث ــج کنن »فل
ــم  ــروش رســاندن نفــت، از اعمــال تحری ف
هــای بیشــتری کــه تحــت عنــوان تحریــم 
هــای »خفــه کننــده« از آن یــاد مــی شــد 

ــل آورد. ــه عم ــری ب جلوگی
امــا، تهــران نیــز از عــدم اجمــاع در 
ــن  ــه همی ــود و ب ــر نب ــی خب ــنگتن ب واش
ســبب ایــن هوشــمندی را داشــت کــه بــه 
ســبب عــدم اقنــاع حــزب جمهــوری خــواه 
ــکان  ــکا، ام ــت دموکــرات آمری توســط دول
ــود دارد.  ــده وج ــق در آین ــن تواف ــض ای نق
ــم  ــالمی تصمی ــوری اس ــام جمه ــذا، نظ ل
گرفــت کــه ایــن مذاکــرات را نــه در ســطح 
مذاکــرات میــان دو کشــور بلکــه در ســطح 
نظــام بیــن المللــی یعنــی بــه همــراه پنــج 
قــدرت دیگــر جهانــی و مســئول سیاســت 
خارجــی اتحادیــه اروپــا انجــام دهــد 
ــه  ــق ب ــه تواف ــک طرف ــض ی ــر نق ــا خط ت
ــد  ــه تمدی ــد. حــال ک ــل کاهــش یاب حداق
تحریــم ده ســاله آمریــکا علیــه ایــران کــه 
ــط  ــال 1۹۹6 توس ــار در س ــن ب ــرای اولی ب
ســناتور جمهــوری خــواه ایالــت نیویــورک، 
آلفونــس مارســلو داماتــو، در مجلــس ســنا 
بــرای تحریــم اقتصــادی ایــران و لیبــی بــه 
دولت بیــل کلینتــون پیشــنهاد داد و تأیید 
ــا  ــنا ب ــس س ــاره در مجل ــد؛ دوب ــم ش ه
اکثریــت معنــاداری تصویــب شــده اســت، 
ــی  ــه نگران ــد ک ــی ده ــان م ــان نش همچن
ــی  ــام« ب ــی »برج ــض احتمال ــران از نق ای
ــق  ــن تواف ــکان نقــض ای ــوده و ام ــورد نب م
از ســوی واشــنگتن بــه ســبب عــدم اجماع 
ــوری  ــت مشــترک دو حــزب جمه و حمای

ــود دارد. ــواره وج ــرات هم ــواه و دموک خ
ــه  ــورد توج ــد م ــه بای ــئله ای ک ــا، مس ام
واقــع شــود ایــن اســت کــه ایــن مشــکل، 
ــی اســت و طــرف  مشــکل طــرف آمریکای
ــت  ــا دس ــران ب ــت. ای ــر نیس ــی مقص ایران
یابــی بــه توافــق هســته ای، توانســت حــق 
ــه  ــطح جامع ــود را در س ــازی خ ــی س غن
جهانــی بعنــوان یــک حــق مشــروع و 
ــه  ــی ب ــن الملل ــات بی ــا ملزوم ــازگار ب س
رســمیت بشناســاند. بنابرایــن، از ایــن 
ــی  ــتاورد بزرگ ــک دس ــام« ی ــر »برج منظ
اســت کــه ظرفیتهــای داخلــی نظــام 
ــی  ــرای دســت یاب جمهــوری اســالمی را ب
بــه اهــداف اســتراتژیک سیاســت خارجــی 
خــود بــه منصــه ظهــور رســاند و بــه دنیــا 
نشــان داد کــه در کاربــرد دیپلماســی و 
چانــه زنــی از مقــدورات بســیار بیشــتری از 
جایــگاه منطقــه ای خــود برخــوردار اســت.

»ایسا« موید دیدگاه ایران در عهدشکنی طرف مقابل
عباس ترابی

ایران در جهان
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»مــارک فیتزپاتریــک« معتقــد اســت اگرچــه ترامــپ 
رئیــس جمهــور منتخــب آمریــکا ممکــن اســت 
ــران داشــته  ــا ای ــه حصــول توافــق ب شــخصاً تمایــل ب
باشــد امــا اولویــت حلقــه اطــراف وی فشــار بــر 

ــت. ــران اس ای
ــا  ــرات ه ــزد دمک ــون«، نام ــالری کلینت ــت »هی شکس
ــرو آن  ــکا و پی ــوری آمری ــت جمه ــات ریاس در انتخاب
ــوج  ــات، م ــن انتخاب ــپ« در ای ــد ترام ــروزی »دونال پی
جدیــدی از گمانــه زنــی هــا در مــورد اصــول سیاســت 
ــود آورده  ــه وج ــپ« ب ــی »ترام ــی و خارج ــای داخل ه

ــت. اس
ــرت،  ــون مهاج ــائلی همچ ــا مس ــکا وی ب ــل آمری در داخ
ــن و همینطــور  ــه بیمــه و ســقط جنی ــوط ب ــن مرب قوانی
ــن کشــور  ــکاری و مشــکالت اقتصــادی در ای معضــل بی
ــر کشــورها  ــا آنچــه سیاســتمداران دیگ ــرو اســت. ام روب
ــاک  ــعارهای خطرن ــرده، ش ــران ک ــش نگ ــش از پی را بی
»ترامــپ« در خصــوص سیاســت خارجــی جدیــد آمریــکا 
ــیاری از  ــه بس ــه گفت ــه ب ــت ک ــری وی اس ــت رهب تح
ــل و  ــی در داخ ــای سیاس ــام ه ــی مق ــان و حت کارشناس
ــه  ــش دامن ــه افزای ــد منجــر ب ــی توان ــکا م خــارج از آمری
جنــگ هــای آمریــکا در خــارج از منطقــه و مرزهــای ایــن 
کشــور و حتــی در بدتریــن حالــت، ایجــاد جنــگ جهانــی 

ســوم شــود.
امــا بــرای ایــران، مهمتریــن تهدیــد »ترامــپ«، همانطــور 
کــه وی پیشــتر وعــده داده بــود، لغو برجــام و از ســرگیری 
مذاکــرات هســته ای آن هــم بــا شــرایطی جدیــد و بســیار 
ــر  ــوی دیگ ــود. از س ــد ب ــل خواه ــر از قب ــختگیرانه ت س
ــی  ــران م ــه ای ــپ« علی ــه »ترام ــای خصمان ــت ه سیاس
توانــد بــر افزایــش احتمالــی میــزان و شــدت تحریــم هــا 

نیــز تاثیرگــذار باشــد.
ــه گفتگــو  ــا »مــارک فیتزپاتریــک« ب در همیــن رابطــه ب
نشســتیم . فیتزپاتریــک مدیــر فعلــی برنامه خلع ســالح و 
منع اشــاعه موسســه بیــن المللــی مطالعــات اســتراتژیک 
ــکا  ــوده و ســابقه حضــور در وزارت خارجــه آمری )IISS( ب
در پســت معاونــت وزیــر را دارد. متــن ایــن مصاحبــه بــه 

شــرح زیــر اســت:

|| دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــور منتخــب 
ایــاالت متحــده آمریــکا در کمپینهــای انتخاباتی 
ــته ای  ــق هس ــه در تواف ــود ک ــرده ب ــام ک اع
ــران  ــه ته ــادی ب ــازات زی ــا امتی ــران، اوبام ــا ای ب
ــدد  ــره مج ــو و مذاک ــد گفتگ ــذا بای ــت ل داده اس
ــًا  ــا واقع ــرد. آی ــورت گی ــام ص ــوص برج در خص
ــام  ــوص برج ــپ در خص ــی ترام ــت اعمال سیاس

ــت؟ ــن اس همی
ــی حرفهــای  ــد ترامــپ در طــول رقابتهــای انتخابات دونال
ــا  ــه برخــی از آنه ــه اســت ک ــاره برجــام گفت ــادی درب زی

ــت. ــض اس دارای تناق
منســجم تریــن حرفــی کــه ترامــپ در خصــوص برجــام 
ــام و  ــاره برج ــد درب ــی خواه ــه م ــت ک ــن اس ــه ای گفت

ــد. ــام ده ــدد انج ــره مج ــته ای مذاک ــق هس تواف
ــت  ــی اس ــن الملل ــق بی ــک تواف ــام ی ــه برج ــا ک از آنج

کــه میــان ایــران و هفــت طــرف دیگــر]5+1 و اتحادیــه 
ــرف  ــت ط ــان هش ــع می ــده و در واق ــد ش ــا[ منعق اروپ
ــه  ایــن توافــق شــکل گرفتــه امــکان مذاکــره مجــدد ب
صــورت یکجانبــه ممکــن نیســت. در واقــع یــک طــرف 
ــاره  ــا ایــران مذاکــره یکجانبــه درب ــد بیایــد ب نمــی توان

ــد. آن انجــام ده
ترامــپ مــی توانــد تحریمهایــی را علیــه ایــران بــه منظور 
فشــار اعمــال کنــد تــا از رهگــذر آن بتوانــد توافــق 
جدیــدی را شــکل دهــد کــه آنــرا جایگزیــن توافــق قبلــی 

ــا در تکمیــل توافــق قبلــی باشــد. کنــد ی

ــکیل  ــانی تش ــپ را کس ــان ترام ــه اطرافی || حلق
ــران و  ــدی ای ــان ج ــه از مخالف ــد ک ــی دهن م
برجــام هســتند. تــا چــه میــزان ایــن حلقــه در 
تصمیــم گیــری هــای ترامــپ در خصــوص ایــران 

ــتند؟ ــذار هس ــام اثرگ و برج
ــه ترامــپ در موضوعــات سیاســت  بیشــتر افــرادی کــه ب
ــزد  ــه نام ــانی ک ــد و کس ــی دهن ــورت م ــی مش خارج
ــرادی  ــتند اف ــده وی هس ــت آین ــدی دول ــتهای کلی پس
هســتند کــه اعــالم کــرده انــد در خصــوص رفتــار ایــران 

ــد. ــی دارن ــر نگران ــورهای دیگ ــژه در کش ــه وی ب
ــز  ــی نی ــه خــود دالیل ــرای رویکــرد خصمان ــا ب ــه آنه البت
اقامــه مــی کننــد. از آنجایــی کــه ایــن افــراد در سیاســت 
خارجــی نفــوذ خواهنــد داشــت دیدگاهشــان در خصوص 
سیاســت خارجــی نســبت بــه ایــران تأثیــر زیــادی خواهد 

داشــت.
اگرچــه ترامــپ ممکــن اســت شــخصاً تمایــل بــه حصول 
توافــق بــا ایــران داشــته باشــد امــا اولویــت حلقــه اطــراف 
وی فشــار بــر ایــران اســت و آنهــا تمایــل دارنــد فشــار بــر 

ایــران را دنبــال کننــد.

|| برخــی معتقــد هســتند کــه ترامــپ برجــام را 
ــه جــای آن تحریمهــای  نقــض نخواهــد کــرد و ب
ــرد.  ــد ک ــع خواه ــران وض ــه ای ــتری را علی بیش

ــر  ــب غی ــه در قال ــی ک ــای احتمال ــن تحریمه ای
ــر  ــاری ب ــه آث ــود چ ــی ش ــع م ــته ای وض هس

ــت؟ ــد داش ــام خواه برج
مــن تصــور مــی کنــم ایــن تحلیــل و پیــش بینی درســت 
ــه  ــت ک ــمند اس ــی هوش ــدازه کاف ــه ان ــپ ب ــت. ترام اس
ــرد در  ــن بب ــته ای را از بی ــق هس ــر او تواف ــد اگ درک کن
ــود  ــرزنش ش ــل س ــد متحم ــکا بای ــورت آمری ــن ص ای
و متحدانــش در صــورت اقــدام یــک جانبــه آمریــکا 
ــرد و در  ــد ک ــال نخواهن ــران اعم ــه ای ــا را علی تحریمه
مکانیســم اعمــال مجــدد تحریمهــا علیــه ایران مشــارکت 

ــرد. ــد ک نخواهن
او در عــوض بــر ایــران از روشــهای دیگــر فشــار وارد 
خواهــد کــرد بــه طوریکــه اگــر ایــران در واکنــش برجــام 
را نقــض کنــد در این صــورت تقصیــر و گنــاه عــالوه ای را 

ــرد. ــد ک متوجــه اش خواه
بــر ایــن اســاس بهتریــن کار ایــن اســت کــه هیــچ طرفــی 
توافــق را نقــض نکنــد. در عــوض کســانی کــه مــی 
خواهنــد باعــث تقویــت توافــق شــوند بایســتی بــه دنبــال 
تکمیــل کــردن یــا جایگزینــی آن بــا یــک توافــق جدیــد 

ــد. ــده مــی دارن باشــند در حالیکــه برجــام را زن

ــض  ــام را نق ــپ برج ــه ترام ــم ک ــرض کنی || ف
کنــد. در ایــن صــورت واکنــش متحــدان اروپایی 
ایــاالت متحــده امریــکا بــه ایــن اقــدام چگونــه 

ــود؟ ــد ب خواه
ــه صــورت  ــی و ب ــه تنهای ــکا ب ــاالت متحــده آمری ــر ای اگ
ــن  ــورت ای ــن ص ــد در ای ــض کن ــام را نق ــه برج یکجانب
موضــوع باعــث بحرانــی در سیاســت خارجــی آمریــکا در 
قابــل شــرکاء و متحدانــش خواهــد شــد بــه ویــژه در قبال 
متحدانــی کــه در مذاکــرات هســته ای حضــور داشــتند.
ــه  ــض یکجانب ــورت نق ــکا در ص ــدان آمری ــتر متح بیش
ــای  ــم تحریمه ــه مکانیس ــنگتن ب ــوی واش ــام از س برج
جدیــدی کــه آمریــکا علیــه ایــران وضــع کنــد نخواهنــد 

ــت. پیوس

گفتگو اختصاصی با مارک فیتزپاتریک:

پیشنهاد ترامپ برای تجدید مذاکرات هسته ای با ایران ممکن نیست
جواد حیران نیا

ایران در جهان
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نبــرد بــا داعــش در اســتان نینــوا بــه عنوان 
ــا در  ــری ه ــتقرار تکفی ــم اس ــون مه کان
ــاری  ــه اخب ــه دارد ک ــی ادام ــراق در حال ع
ــن  ــرای یافت ــروه ب ــن گ ــالش ای ــاره ت درب
جانشــین بــرای ابوبکــر البغــدادی منتشــر 

ــت. ــده اس ش
ــدای از  ــل، ج ــات موص ــا عملی ــان ب همزم
اخبــار مربــوط بــه درگیــری ها و پیشــروی 
ــه  ــوط ب ــار مرب ــگ، اخب ــه جن ــای عرص ه
البغــدادی ســرکرده داعــش و  ابوبکــر 
ــه دقــت مــورد توجــه رســانه  سرنوشــت ب

ــرار دارد. ــا ق ه
دربــاره  گوناگونــی  اخبــار  معمــوال 
ــه  ــود از جمل ــی ش ــه م ــدادی گفت البغ
در  و  نیســت  موصــل  در  وی  اینکــه 
منطقــه البعــاج کــه منطقــه ای صحرایــی 
در اســتان نینــوا نزدیــک بــه مــرز ســوریه 
اســت. ایــن منطقــه بــه شــدت حفاظــت 
شــده اســت و بیســت هــزار نفــر جمعیــت 
هــای  تونــل  منطقــه  ایــن  در  دارد. 
ــرای  ــوال ب ــه معم ــی وجــود دارد ک طوالن
قاچــاق ســالح و افــراد از ســوریه بــه 

ــد. ــده ان ــاد ش ــراق ایج ع
کشــته  دربــاره  نیــز  دیگــری  اخبــار 
ــد  ــود. هرچن ــی ش ــره م ــدن وی مخاب ش
ــا  ــت ام ــم اس ــدن وی مه ــته ش ــه کش ک
بــه اعتقــاد بســیاری از ناظــران امــور 
ــل آزاد  ــر موص ــتی، اگ ــای تروریس گروهه
ــاز  ــود ب ــته ش ــم کش ــدادی ه ــود و البغ ش
تروریســتها بــه شــیوه هــای جنــگ هــای 
ــد و دســت  ــر کالســیک روی مــی آورن غی
بــه اقدامــات انتحــاری در مناطــق مختلــف 

ــد. ــی زنن ــراق م ع
بــه اعتقــاد ایــن ناظــران جنــگ بــا داعــش 
ــی  ــد نظام ــه بُع ــود و ب ــد ب ــی خواه طوالن
محــدود نخواهــد شــد بلکــه دامنــه آن بــه 
ــی  ــادی و فرهنگ ــادی و اعتق ــاد اقتص ابع
ــرادی کــه از ســوی  ــوط مــی شــود. اف مرب
ــد در  ــده ان ــزی ش ــوی مغ ــش شستش داع
قالــب عوامــل انتحــاری دســت بــه عملیات 
ــی  ــا م ــد آنه ــی زنن ــتی م ــای تروریس ه
ــاد  ــوند و اجس ــی ش ــته م ــه کش ــد ک دانن
ــاهده  ــکان مش ــی را در م ــاران قبل همقط
ــی  ــا م ــال آنه ــن ح ــا ای ــا ب ــد ام ــی کنن م

ــد. آین
ــرادی کــه از ســوی داعــش شستشــوی  اف
مغــزی مــی شــوند از کشــتن و ذبــح کردن 
ــد و براســاس گــزارش  انســانها ابایــی ندارن
رســانه هــا و اعترافــات اعضــای اســیر شــده 
داعــش، آنهــا ذبــح مــی کننــد و بــا خیــال 
راحــت مــی رونــد و بــا خانــواده هــای خود 
شــام مــی خورنــد. آنهــا به کشــتن انســانها 
بــه عنــوان یــک موضــوع روزمــره و عــادی 

مــی نگرنــد.

و  هــا  رســانه  گــزارش  اســاس  بــر 
ــور گروههــای تروریســتی،  کارشناســان ام
داعــش بــه کــودکان خبرچیــن بــرای 
جمــع آوری اطالعــات و ایجــاد شــبکه 

امنیتــی توجــه خاصــی دارد.
داعــش بــه کــودکان خبرچیــن بــرای 
جمــع آوری اطالعــات و ایجــاد شــبکه 

امنیتــی توجــه خاصــی دارد.
ایــن کــودکان اطالعــات الزم تحــرکات 
بزرگســاالن را از طریــق کــودکان ایــن افراد 
بــه دســت مــی آورنــد و همــه تحــرکات و 
مواضــع پنهــان پــدران و بــرادران را از ایــن 

ــد. ــه دســت مــی آورن راه ب
در واقــع نــوع بــد گمانــی همــواره در 
میــان خــود داعشــی هــا و مناطــق تحــت 
ــود  ــا وج ــا ب ــود دارد. ام ــا وج ــیطره آنه س
ــاره  ایــن، همــواره رســانه هــا اخبــاری درب
ــا  ــدام دهه ــدادی و اع ــد البغ ــورش ض ش
ــرده  ــره ک ــرا مخاب ــن ماج ــرکرده در ای س

ــد. ان
بــه عبــارت دیگــر اصــل جاسوســی و 
ــل  ــم در داخ ــل مه ــک اص ــی ی خبرچین
داعــش اســت و کــودکان و افســران رژیــم 
بعــث ســابق کــه در جاسوســی هــم مهارت 
دارنــد در ایــن امــر فعالیــت جــدی دارنــد.

ــه  ــز ســبب نشــده اســت ک ــن هرگ ــا ای ام
اوضــاع و احــوال داعــش و البغــدادی از 
رســانه هــا مخفــی بمانــد. بــر اســاس 
ــل  ــدی قب ــه چن ــا ک ــانه ه ــزارش رس گ
ــا  ــان ب ــود؛ البغــدادی همزم اعــالم شــده ب
ــی  ــیار عصب ــل بس ــات موص ــروع عملی ش
شــده و بــه طــور متنــاوب محــل اســتقرار 
ــور  ــه ط ــد. وی ب ــی ده ــر م ــود را تغیی خ

ــد. ــی ده ــره م ــر چه ــداوم تغیی م
ــر  ــه س ــن ب ــِر زمی ــش در زی ــرکرده داع س
ــرد و از طریــق شــبکه هــای تونلــی  مــی ب
ــزارش  ــاس گ ــر اس ــود و ب ــی ش ــا م جابج
ــا کمربنــد انفجــاری مــی  رســانه هــا وی ب
ــد از  ــا در صــورت بازداشــت بتوان ــد ت خواب
آن اســتفاده کنــد. وی بــه همــه اطرافیــان 

خــود بدگمــان شــده اســت.

ــه  ــوط ب ــهای مرب ــه روش ــدادی از هم البغ
ــرد  ــی ب ــره م ــدن به ــان ش ــا و پنه اختف
ــاس  ــر اس ــد. ب ــظ کن ــودش را حف ــا خ ت
ــور  ــه ط ــانه ای؛ وی ب ــای رس ــزارش ه گ
ــد  ــی کن ــوض م ــود را ع ــکان خ ــداوم م م
ــی  ــرای جابجای ــف ب ــایل مختل ــه وس و ب
روی آورده اســت و از ابزارهــای ارتباطــی 

ــد. ــی کن ــتفاده م ــف اس مختل
دامنــه اعدامــات کــه از زمــان شــروع 
ــر شــده اســت اوج  ــات موصــل زیادت عملی
آشــفتگی البغــدادی و داعــش را نشــان می 
ــی  ــزارش های ــی گ ــاس برخ ــر اس ــد. ب ده
کــه از ســوی رســانه هــای عراقــی مخابــره 
شــده اســت؛ بیشــتر عوامــل انتحــاری 
را تروریســتهای خارجــی و غیرعراقــی 
ــه  تشــکیل مــی دهنــد کــه تعــداد آنهــا ب
علــت شــرکت در جنــگ و عملیــات هــای 

ــت. ــده اس ــم ش ــاری ک انتح
ــاری از  ــته اخب ــای گذش ــی روزه ــا ط ام
ســوی رســانه هــا دربــاره دعــوت داعــش 
عــراق از ســرکرده هــای ایــن گــروه کــه 
ــه  ــرای آمــدن ب ــد ب ــرار دارن در ســوریه ق
عــراق بــرای انتخــاب جانشــین البغــدادی 
کــه  اســت  حالــی  در  ایــن  اســت. 
سرنوشــت البغــدادی در هالــه ای از ابهــام 
قــرار دارد و آخریــن نــوار صوتــی وی بــه 
ــه از  ــی شــود ک ــوط م ــل مرب ــدی قب چن
تروریســتهای داعــش خواســت عقــب 

ــد. ــینی نکنن نش
ــی  ــتی نم ــه درس ــی ب ــک کس ــم این ه
دانــد کــه چــه بالیــی ســر ابوبکــر 
البغــدادی آمــده اســت؛ آیــا یکــی از 
نزدیکانــش وی را بــه قتــل رســانده یــا در 
جریــان حملــه کشــته شــده یــا از ســوی 
ــار  ــاالی داعــش کن ســرکرده هــای رده ب

ــت؟ ــته اس گذاش
هــم اینــک کســی بــه درســتی نمــی دانــد 
ــدادی  ــر البغ ــر ابوبک ــی س ــه بالی ــه چ ک
ــش وی  ــی از نزدیکان ــا یک ــده اســت؛ آی آم
ــه  ــان حمل ــا در جری ــه قتــل رســانده ی را ب
ــا از ســوی ســرکرده هــای  کشــته شــده ی

رده بــاالی داعــش کنــار گذاشــته اســت؟و 
ــرای وی  ــه بحــث انتخــاب جانشــین ب گرن

ــی دارد. ــه معان چ
ناظــران امــور ایــن ســئوال را مطــرح مــی 
ــاره  ــه درب ــار مربوط ــا اخب ــه آی ــد ک کنن
ــگ  ــزار جن ــدف اب ــا ه ــدادی ب ــر البغ ابوبک
ــری  ــه تکفی ــودی روحی ــرای ناب ــی ب روان
هــا همزمــان بــا پیشــروی هــای نیروهــای 
ــا هــدف وادار نمــودن  ــا ب عراقــی اســت؟ ی
البغــدادی بــه آفتابــی شــدن در انظــار 
عمومــی اســت تــا مشــخص شــود کــه وی 
ــل  ــراق و در موص ــا ع ــت ی ــوریه اس در س
ــر  ــه دیگ ــر منطق ــا ه ــاج ی ــا البع ــت ی اس
و بــه عبــارت دیگــر مــکان وی رصــد 
شــود. کســی بــه درســتی نمــی دانــد کــه 
البغــدادی هــم اکنــون در عــراق اســت یــا 
ــر. ــه دیگ ــر منطق ــا ه ــی ی ــا لیب ســوریه ی

امــا جــدای از اینکــه چــه سرنوشــتی 
ــد  ــی کش ــدادی را م ــر البغ ــار ابوبک انتظ
ــین وی  ــه جانش ــت ک ــن اس ــوع ای موض
بــا توجــه بــه اینکــه بســیاری از ســرکرده 
ــد  ــیده ان ــت رس ــه هالک ــش ب ــای داع ه
ــی  ــود. حج ــد ب ــکلی خواه ــه ش ــه چ ب
ــد  ــد محم ــمیر عب ــان س ــه هم ــر ک بک
الخلیفــاوی و مــرد شــماره ۲ داعــش بــود 
ــالوی  ــو عبدالرحمــن البی ــس از آن اب و پ
ــالوی  ــماعیل البی ــان اس ــان عدن ــا هم ی
کشــته شــده انــد. ابومعتــز و احمــد 
ــری  ــالء العف ــو ع ــی و اب ــداهلل الحیال عب

ــد. ــده ان ــته ش ــز کش نی
ــه گروههایــی مشــابه  هــر چنــد کــه تجرب
داعــش از قبیــل القاعــده، طالبــان، جیــش 
االســالم و احــرار الشــام ثابــت کــرده اســت 
ــه گــروه پــس از کشــته شــدن  کــه در بدن
ــد  ــد ش ــاد نخواه ــری ایج ــرم تغیی راس ه
امــا بــه هــر حــال تاثیــرات و تبعاتــی را بــه 

ــد داشــت. ــال خواه دنب
بــه ویــژه کــه هــر یــک از ایــن ســه طیــف، 

دیــدگاه خــاص خــود را دارنــد.
ــره  ــادی مخاب ــار زی ــدادی اخب ــاره البغ درب
شــد از جملــه اینکــه یحیــی رســول 
ســخنگوی فرماندهــی عملیــات مشــترک 
عــراق اعالم کــرد کــه ابوبکــر البغــدادی در 
حملــه ای کــه در الکرابلــه درغــرب االنبــار 
صــورت گرفتــه، زخمــی شــده اســت. 
وزارت کشــور عــراق نیــز ایــن خبــر را 
تاییــد و اعــالم کــرد کــه جمعــی از داعــش 

ــد. ــده ان ــا کشــته ش ه
ــه هــر حــال همانطــور کــه اشــاره شــد،  ب
کســی بــه درســتی نمــی دانــد کــه ابراهیم 
ــی  ــاب عل ــا الق ــدری ب ــم الب ــواد ابراهی ع
البــدری الســامرایی، ابودعــاء و ابوبکــر 
ــه  ــه ب ــا توج ــتی ب ــه سرنوش ــدادی چ البغ
ــه  ــژه جلس ــه وی ــه و ب ــار واصل ــه اخب اهم
ــرده  ــدا ک ــژه انتخــاب جانشــین وی، پی وی

ــت. اس

راز جلسه ویژه داعش/ هالکت البغدادی پایان کار تروریست ها نیست
فرزاد فرهادی
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نشســت ســران شــورای همــکاری خلیــج فــارس در حالی 
هفتــم دســامبر بــه پایان رســید که ســایه حضور نخســت 
وزیــر انگلیــس و سیاســت هــای تفرقــه بینــداز و حکومت 

کــن اســتعمار پیــر در بیانیــه پایانــی آن مشــهود بــود.
ســی و هفتمیــن نشســت ســران شــورای همــکاری خلیج 
فــارس در کاخ الصخیــر در منامــه بحریــن در حالــی 
برگــزار شــد کــه یــک میهمــان ویــژه داشــت؛ تــرزا مــی 

ــر انگلیــس. نخســت وزی
نخســت وزیــر انگلیــس دومیــن مقــام اروپایــی بــود کــه 
در ایــن نشســت حضــور پیــدا کــرد؛ قبــل از آن فرانســوا 
ــاض در  ــت ری ــه در نشس ــور فرانس ــس جمه ــد رئی اوالن

ــود. ــرده ب ــدا ک ســال ۲015 حضــور پی
همزمــان بــا برگــزاری نشســت ســران شــورای همــکاری 
خلیــج فــارس، »بوریــس جانســون« موضــع گیــری کــه 
ــا  ــعودی ه ــروزی س ــگ اف ــت از جن ــوای آن حمای محت
ــر  ــون« وزی ــس جانس ــرد. »بوری ــاذ ک ــود اتخ ــن ب در یم
خارجــه انگلیــس بــا رّد انتقادهای فزاینــده بیــن  المللی از 
فــروش تســلیحات ایــن کشــور بــه عربســتان ســعودی به 
ویــژه در بحبوحــه کشــتار تعــداد زیــادی از غیرنظامیــان 
ــن  ــت از ای ــر حمای ــاض، ب ــی ری ــی در حمــالت هوائ یمن
کشــور از بمبــاران هــا تأکیــد کــرد. علیرغــم اینکــه گــروه  
هــای حقــوق بشــری تقریبــاً یکصــدا عربســتان را عامــل 
ــته و از  ــی دانس ــاه یمن ــهروند بیگن ــزاران ش ــتار ه کش
ــه غیرنظامیــان یمنــی ســخن و  هــدف قــرار دادن عامدان
ــح  ــد، جانســون تصری ــی آوردن ــان م ــه می ــواهدی را ب ش
ــی  ــه عقیــده وی عربســتان در حمــالت هوای کــرد کــه ب
ــات جنگــی«  ــی از »آســتانه جنای ــه شــهروندان یمن علی

ــور نکــرده اســت. عب
ــر ایــن اســت  ایــن در کنــار گــزارش رســانه هــا مبنــی ب
ــد  ــی کنن ــاران م ــن را بمب ــه یم ــی ک ــده های ــه جنگن ک
ــز  ــس نی ــاع انگلی ــتند. وزارت دف ــس هس ــاخت انگلی س
قبــال بــه برگــزاری جلســه آموزشــی بــرای نیــروی هوایی 
عربســتان اذعــان و اعــالم کــرده بــود کــه ســه دوره ســه 
هفتــه ای بــرای نیــروی هوایــی عربســتان برگــزار کــرده 

ــوده اســت. ــر دوره ۹0 ســاعت ب ــه ه ک
ــه  ــود ک ــرده ب ــالم ک ــن اع ــاع انگلیــس همچنی وزارت دف
ــرای  ــس ب ــش انگلی ــی ارت ــاران نظام ــماری از مستش ش
ــور  ــتان در ام ــی عربس ــروی زمین ــنل نی ــوزش پرس آم
توپخانــه و کار بــا رادار شناســایی اســلحه بــه ایــن کشــور 
ســفر کــرده انــد. همچنیــن ایــن وزارت خانــه از احتمــال 
ــای  ــرکت در دوره ه ــرای ش ــعودی ب ــان س حضورنظامی

ــود. ــر داده ب ــس خب ــه انگلی آموزشــی ب
امــا حضــور تــرزا مــی نخســت وزیــر انگلیــس در نشســت 
ســران شــورای همــکاری خلیــج فــارس و اســتقبال گــرم 
از وی بیانگــر بازگشــت اســتعمار پیــر بــه مســتعمره هــا و 
مناطــق نفــوذ ســابق خــود بــه ویــژه بــا توجــه بــه خــروج 
از اتحادیــه اروپــا و یافتــن همپیمانــان تجــاری و بازارهــای 

جدیــد اســت.
ــات  ــیاری از مقام ــد بس ــس همانن ــر انگلی ــت وزی نخس
اروپایــی و آمریکایــی بــه خوبــی از بــازار پــر رونــق 
تســلیحاتی کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس آگاه اســت. 
ــر  ــارگارت تاچ ــه م ــت ک ــه داش ــر دور نگ ــد از خاط نبای
نخســت وزیــر اســبق انگلیــس در ســفر بــه عربســتان قرار 

داد الیمامــه را بــه امضــا رســاند کــه ارزش آن بــه هفتــاد 
ــید. ــارد دالر رس میلی

ــرزا مــی در نشســت ســران شــورای همــکاری  حضــور ت
ــر  ــود و ب ــر بیانیــه پایانــی آن نیــز تاثیــر گــذار ب خلیــج ب
ضــرورت همــکاری نظامــی میــان طرفیــن و مقابلــه 
ــی،  ــای فن ــک ه ــد. کم ــد ش ــی تاکی ــم خارج ــا تهاج ب
همــکاری نظامــی، آموزشــی در زمینــه امنیتــی و دفاعــی 
از جملــه مــوارد مطــرح شــده بــود تــا مشــخص شــود که 
ــا شــده  ــا بیــش از قبــل مهی ــرای انگلیســی ه شــرایط ب

ــت. اس
ــه و  ــس در خاورمیان ــتعمارگران انگلی ــور اس ــابقه حض س
بــه ویــژه خلیــج فــارس بــه اوایــل قــرن نوزدهــم میــالدی 
بــاز مــی گــردد. در ســال 1۸۲0 در بحبوحــه جنــگ هــای 
ــارزه  ــه مب ــه بهان ــتان ب ــت انگلس ــیه، دول ــا روس ــران ب ای
ــارس  ــج ف ــی خلی ــواحل جنوب ــی، س ــای دریای ــا دزده ب
ــت  ــرارد داد تح ــی ق ــکام محل ــا ح ــوده و ب ــغال نم را اش

الحمایگــی امضــاء کــرد.
سیاســتی کــه اســتعمار پیــر در راه ســلطه بــر منطقــه و 
ــرده و  ــا اســتفاده ک ــع خــود از آنه ــه مناف ــی ب دســت یاب
مــی کنــد سیاســت تفرقــه بینــداز و حکومــت کــن بــوده 
ــم  ــرن نوزده ــر ق ــر در اواخ ــاه پی ــت روب ــت. سیاس اس
تشــدید اختالفــات مــرزی حتــی میــان شــیخ نشــین ها و 

ــود. ــر شــیخ نشــین هــا ب در ادامــه تســلط ب
گاهــی کــه در آن زمــان ســبب توجــه اســتعمار یپــر مــی 
ــد ســایر  ــا مانن ــود. انگلیســی ه شــد بحــث اقتصــادی ب
اروپایــی هــا از ثــروت بــی نهایــت منطقــه خلیــج فــارس 
ــر ایــن منطقــه غنــی تمــام  آگاه بودنــد و بــرای ســلطه ب

ــه کار بســتند. ــوان خــود را ب ت
نفــت منطقــه خلیــج فــارس توجــه اســتعمار پیــر را بــه 
خــود معطــوف کــرده بــود. انگلیســی هــا پــس از جنــگ 
ــارس  ــج ف ــود را در خلی ــت خ ــی اول ، موقعی ــای جهان ه
حفــظ کــرده و بــه عنــوان صحنــه گــردان اصلی سیاســت 
ــدار  ــی دوم اقت ــل شــد. جنــگ جهان ــارس تبدی ــج ف خلی
ــگ  ــس از جن ــرد. پ ــزل ک ــه را متزل ــتان در منطق انگلس
جهانــی دوم بــه تدریــج پایــه هــای قــدرت انگلســتان در 

منطقــه رو بــه ضعــف نهــاد.
در آن برهــه وقایــع بــر ضــد منافــع انگلســتان در 

منطقــه رخ داد از جملــه آنهــا اســتقالل کویــت در 
ــد  ــن ض ــترده در بحری ــای گس ــورش ه ــال 1۹61، ش س
ــای  ــش ه ــردم در جنب ــرکت م ــس، ش ــان انگلی نظامی
ــی و  ــی، ابوظب ــارجه، دب ــر، ش ــتعماری در قط ــد اس ض
ــردن  ــرون ک ــرای بی ــان ب ــردم عم ــام م ــه، قی راس الخیم

ــود. ــا ب ــی ه انگلیس
امــا انگلیســی هــا بــا وجــود اینکــه نیروهــای نظامــی خود 
را از منطقــه خــارج کردنــد ولــی بــه راحتی حاضــر نبودند 
از منافــع خــود چشــم پوشــی کننــد و تــالش کردنــد کــه 
ــد.  ــه روی کار آورن ــود را در منطق ــی خ ــداران حام زمام
ــی،  ــه ای از شــیوخ دب ــی کــه اتحادی امــارات متحــده عرب
ــره، ام  ــان، فجی ــه، عجم ــارجه، راس الخیم ــی، ش ابوظب
ــر  ــر اســت. در دیگ ــن اســت محصــول اســتعمار پی القوی
کشــورها نیــز زمامــداران مــورد حمایــت خــود را روی کار 
آوردنــد کــه البتــه بعدهــا ایــن کشــورها بــه ســوی آمریکا 

متمایــل شــدند.
ــراق  ــگ ع ــکا در جن ــار آمری ــه در کن ــا ک ــی ه انگلیس
مشــارکت داشــتند تــالش کردنــد کــه دوبــاره بــه منطقه 
بازگردنــد. هدف احیای ســلطه گذشــته و جان بخشــیدن 

ــود. ــا ب ــوری قدیمــی بریتانی ــه امپرات ب
بــه نظــر مــی رســد کــه انگلیســی ها بــه دنبــال بازگشــت 
بــه مناطــق نفــوذ ســابق خــود بــا ابــزار ایــران هراســی و با 
هــدف دســت یابــی بــه پترودالرهــا یــا همــان دالرهــای 
ــارس و  ــج ف ــکاری خلی ــورای هم ــورهای ش ــی کش نفت

رونــق بخشــیدن بــه صنایــع نظامــی خــود هســتند.
اینکــه شــیخ نشــین هــا در نشســت 3۷ شــورای همکاری 
خلیــج فــارس خواســتار همــکاری قــوی نظامــی و حضور 
ــه از  ــات گرفت ــوند نش ــی ش ــه م ــا در منطق ــی ه انگلیس
خــط مشــی غلــط توجــه بــه بیگانــگان در منطقــه خلیــج 

فــارس بــه جــای همگرایــی اســت.
ــورهای  ــجام کش ــواره از انس ــه هم ــس ک ــتعمار انگلی اس
ــه بینــداز و  منطقــه بیــم دارد در راســتای سیاســت تفرق
حکومــت کــن حرکــت مــی کنــد و تــالش مــی کنــد کــه 

ــد. ــاز یاب نفــوذ از دســت رفتــه خــود را در منطقــه ب
ــا  ــرای آنه ــر ب ــه اســتعمار پی ــی ک ــه مصایب ــردم منطق م
رقــم زده اســت را از یــاد نبــرده انــد امــا زمامدارانــی کــه 
ــق  ــتای تحق ــد در راس ــتقلی ندارن ــت مس ــا سیاس عمدت

تاچر دوم در جمع شیخ نشین ها/ بیگانه گرایی به جای همگرایی
فرزاد فرهادی
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خاورمیانه و شمال آفریقا

اهــداف و منافــع روبــاه پیــر حرکــت مــی 
کنند.ارمغــان حضــور بیگانــگان در منطقــه 
ــرای  ــی ب ــی ثبات ــی و ب ــارس ناامن ــج ف خلی

ــت. ــه اس ــردم منطق م
شــیخ نشــین هــا بــه ســرکردگی ســعودی هــا 
بــه دالیــل پیوندهــای محکــم بــا انگلیســی ها 
ــه  ــا ب ــد. آنه ــده ان ــا ش ــان آنه ــه دام ــت ب دس
جــای همگرایــی بــه بیگانــه گرایــی روی آورده 
ــرون  ــورهای بی ــه از کش ــا ک ــعودی ه ــد. س ان
شــورای همــکاری خلیــج فــارس بــرای همــراه 
ــون  ــد، هــم اکن ــوس شــده ان ــا مای کــردن آنه
ــته  ــورا گذاش ــن ش ــر ای ــود ب ــز خ ــام تمرک تم

ــد. ان
سیاســت هــای نادرســت ســعودی هــا و برخی 
دیگــر از کشــورهای شــورای همــکاری خلیــج 
فــارس عامــل فتنــه در جهــان عــرب و اســالم 
ــی  ــردم یمــن و ســوریه و لیب شــده اســت و م
ــه  ــای فتن ــن سیاســت ه ــاوان همی ــراق ت و ع

افکنانــه را مــی دهنــد.
ــه  ــا ب ــد ت ــی آین ــا م ــی ه ــع انگلیس در واق
ــران  ــام ای ــه ن ــی ب ــه خطــر وهمــی و خیال بهان
بــه اهــداف اقتصــادی و توســعه طلبانــه خــود 
برســند. چــه بــازاری بهتــر از کشــورهای 
ــود  ــد وج ــی توان ــارس م ــج ف ــد خلی ثروتمن

ــد. ــته باش داش
انگلیســی هــا بــه تجزیــه و غلبــه و اگر نشــد به 
تفرقــه انداختن و بســط ســلطه و نفوذ و کســب 
منافــع مــی اندیشــند. چــه فرمانبردارانــی بهتر 
از شــیخ نشــین هــا مــی توانــد سیاســت هــای 

مخــرب انگلیــس را اجرایــی کننــد.
شــیخ نشــین هــا چــه ترفنــدی از تکــرار 
ادعاهــای بــی اســاس دربــاره جزایــر ســه گانــه 
ــی  ــه جوی ــه مداخل ــران ب ــردن ای ــم ک و مته
ــرکات  ــا و تح ــه رفتاره ــرا هم ــد؟ چ ــته ان بس
ــی  ــی نم ــه جوی ــران را مداخل ــد ای ــود ض خ
داننــد امــا بــه طــور مــدوام از مداخله ایــران در 

ــد؟ ــی گوین ــخن م ــود س ــی خ ــور داخل ام
ــی  ــی م ــه خدمت ــور چ ــای منف ــی ه انگلیس
ــه  ــز اینک ــد ج ــن کشــورها کنن ــه ای ــد ب توانن
آرامــش منطقــه را بــا بــی ثباتــی همــراه کنند 
و فجایــع جدیــد را بــه پرونــده فجایــع تاریخی 
ــا  ــد. انگلیســی هــا ب خــود در منطقــه بیافزاین
ــه سیاســت هــای نادرســت بســیاری  توجــه ب
از کشــورها، بســتر الزم را بــرای حضــور در 

ــد. ــده ان ــا دی منطقــه مهی
ــر دوم  ــاگارت تاچ ــه م ــی رســد ک ــه نظــر م ب
بــا اهــرم ایــران هراســی بــه دنبــال سرکیســه 
ــه  ــی ب ــرزا م ــت. ت ــین هاس ــیخ نش ــردن ش ک
ــرای شــرکت هــای تســلیحاتی  عنــوان دالل ب
انگلیــس بــه دنبــال دمیــدن در آتــش فتنــه و 

ــی اســت. دالل
بــا سیاســت هــای شــیخ نشــین هــا بــه تدریج 
ــی  ــه گرای ــه بیگان ــود را ب ــای خ ــی ج همگرای
ــت خارجــی فراهــم  مــی دهــد و زمینــه دخال
ــارس  ــج ف ــی شــود. شــورای همــکاری خلی م
ــی  ــور داخل ــه آشــکار در ام در راســتای مداخل
ایــران بــا پشــتوانه و حمایــت غربــی هــا 

ــد. ــی کن ــت م حرک

ــوث  ــرت را از ل ــهر س ــرا ش ــی اخی ــی لیب ــای دولت نیروه
ــاد بســیاری از  ــه اعتق ــن ب ــه ای ــد ک ــا آزاد کردن ــری ه تکفی
ناظــران امــور شــمال آفریقــا بــه مثابــه ضربــه ای مهلــک بــه 

ــود. ــی ش ــوب م ــیاه محس ــاره س ــش در ق داع
شــهر ســرت کــه نیروهــای دولتــی اخیــرا خبــر آزادســازی 
آن از لــوث داعــش را داده انــد، زادگاه معمــر قذافــی دیکتاتور 
مقتــول لیبــی اســت کــه بــه مــدت چهــار دهــه بــر لیبــی 

حکمرانــی کــرد.
ســرت در 300 کیلومتــری ســاحل اروپــا و در مســیر جــاده 
ــری از شــهر  ــازی و 1۸0 کیلومت ــه بنغ ــس ب ســاحلی طرابل
ــه آن  ــه ب ــت توج ــع شــده اســت. عل ــرب واق ــه در غ مصرات
ــرق  ــمت ش ــه س ــی ب ــالل نفت ــی ه ــدن در نزدیک ــع ش واق

ــت. اس
ســاکنان ســرت، خلــق و خــوی صحرانشــینی دارنــد از قــرن 
ــان مشــهور هســتند.   ــه تربیــت شــتر و چهارپای هــا قبــل ب
چهــار قبلیــه معــروف آن قذاذفــه، ورفلــه، الفرجــان و 
ــم  ــه رژی ــی ب ــر خاص ــق خاط ــه تعل ــتند ک ــه هس المقریح

ــتند. ــی داش ــابق لیب س
ــر اســاس برخــی آمارهــا قبــل از اشــغال داعــش در نهــم  ب
ژوئــن ۲015 حــدود 1۲0 هــزار نفر در آن ســکونت داشــتند 
ــار  ــر آم ــال حاض ــد و در ح ــرار کردن ــا ف ــی از آنه ــا برخ ام

ــاکنان آن در دســت نیســت. ــاره س ــی درب دقیق
همانطــور کــه گفتــه شــد؛ در فاصلــه ســالهای 1۹6۹ 
ــه مــدت چهــار دهــه از اهتمــام خاصــی  ــا۲011 ســرت ب ت
ــان  ــود. در جری ــی ب ــر قذاف ــرا زادگاه معم ــود زی برخــوردار ب
حــوادث ســال ۲011 و قیــام مــردم ضــد قذافــی، ایــن شــهر 
ــی در همــان ســال  ــت و قذاف ــرار گرف ــی ق در معــرض ویران
ــت  ــه دس ــی ب ــرز فجیع ــه ط ــت و ب ــهر بازداش ــن ش در ای

ــد. ــون کشــته ش انقالبی
در جریــان جنــگ هــای میــان انقالبیــون و گردانهــای 
ــود  ــنگین ب ــای س ــری ه ــاهد درگی ــهر ش ــن ش ــی، ای قذاف
ــد و  ــی در آن مســتقر بودن ــه قذاف ــرا نیروهــای وابســته ب زی

معتصــم فرزنــد قذافــی از ایــن شــهر بــه عنــوان منطقــه ای 
بــرای گشــودن جبهــه در شــرق و غــرب اســتفاده مــی کــرد.

ســرت در زمــره آخریــن شــهرهای حامــی قذافی بــود و تاوان 
آن را هــم داد بــه گونــه ای کــه همــه خیابــان هــای آن پــس 
از پایــان جنــگ بــه تلــی از خــاک تبدیــل شــد. ســاکنان این 
شــهر ضمــن انتقــاد از مقامــات جدیــد لیبــی آنهــا را متهــم 
بــه انتقــام گیــری و بــه حاشــیه رانــدن خــود مــی کننــد و 

نــام فرامــوش شــده را بــر روی شــهر خــود گذاشــته انــد.
ــه اینکــه داعــش و گروههــای افراطــی معمــوال  ــا توجــه ب ب
در مناطقــی ظهــور و رشــد مــی کننــد کــه بســتر اجتماعــی 
فراهــم  و ســاکنان آن ناراضــی از اوضــاع باشــند بنابرایــن در 
ژوئــن ۲015 داعــش بــر ایــن شــهر مســلط شــد و از ســرت 
بــه عنــوان پایگاهــی بــرای جــذب تروریســتهای خارجــی و 
ــه اســتفاده  ــرای انجــام اقدامــات جنایتکاران آمــوزش آنهــا ب

کــرد.
در ایــن شــهر دســتهای زیــادی از ســوی داعــش قطع شــد و 
بســیاری از ســوی تکفیــری هــا اعــدام شــدند. در خیابانهــای 
اصلــی آن پرچــم هــای ســیاه داعــش و خودروهایــی ظاهــر 
ــا  ــازه ه ــان مغ ــران و صاحب شــدند کــه همــه تحــرکات عاب
و اماکــن تجــاری را زیــر نظــر داشــتند. آنهــا اجــازه خــروج 
ــد و مقــررات  ــان بــدون محــرم را از منازلشــان نمــی دادن زن

ســختی اعمــال کردنــد.
ــی اســت؛ جــاده شــط  ــان حیات شــهر ســرت دارای دو خیاب
ــری  ــای دیگ ــان، خیابانه ــن دو خیاب ــی. از ای ــان اصل و خیاب
منشــعب مــی شــود کــه در امتــداد آن محلــه هــای 

ــد. ــرار دارن ــکونی ق مس
ــن  ــرودگاه بی ــه و ف ــاحل مدیتران ــدری در س ــهر بن ــن ش ای
المللــی و پایــگاه هوایــی و نیــز دانشــگاه دولتی، بیمارســتان، 
بانکهــا، بزرگتریــن ســالن کنفرانــس در شــمال آفریقــا 

ــو را دارد. ــز واگادوگ ــه مرک ــوم ب موس
ــی از  ــه قذاف ــالن ک ــن س ــادی در ای ــدت زی ــا م ــی ه داعش
آن بــرای برگــزاری نشســت هــای آفریقایــی و بیــن المللــی 
ــرت در  ــه س ــتند. اعالنی ــور داش ــرد، حض ــی ک ــتفاده م اس
ــده تشــکیل  ــالم شــد و ای ــن ســالن اع ســال 1۹۹۹ از همی

ضربه مهلک به داعش در آفریقا/ 
چرخش نگاه دونالد ترامپ به سوی لیبی

فرزاد فرهادی
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خاورمیانه و شمال آفریقا

رئیــس ســازمان حقــوق بشــر بحریــن در ســخنانی تاکیــد کــرد ارتــکاب هرنــوع حماقتی 
از ســوی آل خلیفــه در حــق آیــت اهلل عیســی قاســم و یــورش بــه منــزل ایشــان بــرای 

محاکمــه وی، ســرآغاز رونــد نابــودی و زوال ایــن رژیــم خواهــد بــود.

ــت. ــا شــکل گرف ــه آفریق اتحادی
عملیــات نیروهــای دولتــی لیبــی کــه بــرای بیــرون رانــدن 
داعــش در 1۲ مــاه مــه شــروع شــد و پیشــروی هــای بــرق 
ــه  ــه ب ــی ک ــتند ، هنگام ــا داش ــری ه ــد تکفی ــایی ض آس
مناطــق مســکونی در شــهر ســرت رســیدند پیشــروی هــا 

ُکنــد شــد و جنــگ خیابانــی و منــزل بــه منــزل شــد.
در اواخــر مــاه اکتبــر نیروهــای دولتــی موفــق بــه محاصــره 
تکفیــری هــا در منطقــه کوچکــی از شــهر شــدند و در روز 
پنجــم دســامبر برابــر 15 آذر مــاه ، نیروهــای دولتــی خبــر 

از آزادی ایــن شــهر از لــوث داعــش دادنــد.
بــا تســلط نیروهــای دولتــی لیبــی بــر شــهر ســرت بــه نظر 
مــی رســد کــه شکســت هــای دومینــو وار داعــش ادامــه 
ــز بخــش عمــده مناطــق  ــراق نی ــرا در ســوریه و ع دارد زی

تحــت اشــغال خــود را از دســت داده اســت.
ــوز  ــق هن ــی مناط ــش در برخ ــه داع ــر از اینک ــرف نظ ص
ــه  ــن زمین ــی را در ای ــار دقیق ــوان آم حضــور دارد؛ نمــی ت
ارائــه داد. دســتاورد نیروهــای دولتــی لیبــی مهم محســوب 
مــی شــود امــا در اوضــاع غبــار آلــود لیبــی هیــچ موضــوع 
ــه  ــود دارد ک ــی وج ــن نگران ــدارد. ای ــود ن ــخصی وج مش
گروههــای مســلح در لیبــی از ایــن دســتاورد بــه نفــع خود 
ــه از اشــغال داعــش خــارج  ــد و مناطقــی ک اســتفاده کنن
ــش و  ــا ارت ــد و ب ــود درآورن ــرل خ ــه کنت ــود را ب ــی ش م

ــد. ــری بپردازن ــه درگی ــی ب نیروهــای دولت
در کشــور مصیبــت زده لیبــی کــه حاصــل دخالــت هــای 
ناتــو اســت، اوضــاع مبهــم اســت زیــرا عــالوه بــر گروههای 
مســلح فراوانــی کــه در ایــن کشــور حضــور دارنــد، 
ــال هســتند. ــز فع ــده نی ــد القاع ــای افراطــی مانن گروهه

ــا را  ــور شــمال آفریق ــران ام ــه ذهــن تحلیلگ ســئواالتی ک
ــرای  ــوان داعــش ب ــه ت ــرده اســت ب ــه خــود مشــغول ک ب
ــهر  ــازی ش ــس از آزاد س ــری پ ــه دیگ ــر منطق ــیطره ب س
ــخص  ــت. مش ــوط اس ــروه مرب ــن گ ــت ای ــرت از دس س
ــوز  ــه هن ــه دیگــری ک ــه منطق ــا داعــش ب ــه آی نیســت ک
تحــت کنتــرل نیروهــای دولتــی نیســت مــی رود یا مشــابه 
ــه  ــاری ب ــات انتح ــه عملی ــتی ب ــای تروریس ــر گروهه دیگ

ــی آورد. ــس روی م ــژه در طرابل وی

ــا  ــی ه ــر لیبیای ــی را غی ــش در لیب ــای داع ــتر اعض بیش
تشــکیل مــی دهنــد بــه ویــژه تونســی هــا و ســعودی هــا. 
داعــش در لیبــی وضعیتــی مشــابه همتایــان خــود در عراق 

ــات محــدود دارد. ــی امکان ــدارد و از نظــر مال و ســوریه ن
ــس  ــه بازپ ــه ب ــا توج ــا ب ــه آی ــن اســت ک ــر ای بحــث دیگ
ــت  ــی تح ــای دولت ــوی نیروه ــرت از س ــهر س ــری ش گی
فرمــان خلیفــه حفتــر، نیروهــای ضــد حفتــر در مصراتــه 
باتوجــه بــه اینکــه فاصلــه و مانعــی میــان آنهــا نیســت بــه 
جنــگ بــا نیروهــای دولتــی روی مــی آورنــد؟  دولــت وفاق 
ــه از دســتاورد ســرت اســتفاده خواهــد کــرد  لیبــی چگون
ــژه کــه اوضــاع اقتصــادی لیبــی مناســب نیســت و  ــه وی ب

ــان دارد. ــس جری ــا در طرابل ــری ه درگی
نیروهــای دولتــی وابســته بــه دولــت وفــاق ملــی کــه مقــر 
آن در طرابلــس قــرار دارد و ریاســت آن را فایــز الســراج بــر 
عهــده دارد، موفــق به کســب دســتاورد مهمی شــده اســت. 

ایــن دولــت مــورد حمایــت ســازمان ملــل اســت.
بــه هــر حــال بازپــس گیــری شــهر ســرت بــه مثابــه ضربه 
ــز  ــراق نی ــوریه و ع ــه در س ــت ک ــی اس ــه داعش ــک ب مهل
شکســت هــای ســنگین متحمل شــده اســت. شــهر ســرت 
ــای  ــه دری ــرف ب ــی و مش ــای نفت ــدان ه ــه می ــک ب نزدی
ــن  ــا و از مهمتری ــواحل ایتالی ــی س ــه و در نزدیک مدیتران
ــرار  ــس ق ــل بنغازی-طرابل ــی و در حدفاص ــهرهای لیب ش

دارد.
ــس  ــپ رئی ــد ترام ــگاه دونال ــاره ن ــران درب ــی تحلیلگ برخ
جمهــور منتخــب آمریــکا ایــن ســئوال را مطرح مــی کنند 
کــه آیــا بــه مقابلــه بــا داعــش بــا شــدت بیشــتری ادامــه 
مــی دهــد یــا ایــن ماموریــت را بــه اروپایــی هــا واگــذار می 
کنــد. تاکنــون کــه اروپایــی هــا و غــرب بــرای لیبــی جنگ 
و مصیبــت و وخامــت اوضــاع اقتصــادی به بــار آورده انــد. از 
ســویی ترامــپ قبــال اعــالم کــرده اســت که نفــت لیبــی را 
مــی خواهــد و مشــخص نیســت کــه زمانــی کــه قــدرت را 
در اختیــار بگیــرد از خلیفــه حفتــر کــه بــر بخــش اعظــم 
ــا از  ــرد ی ــت خواهــد ک ــی مســلط اســت حمای هــالل نفت

فائــز الســراج.
عــالوه بر ایــن ترامــپ که بــا مهاجــران به ســتیز برخاســته 

اســت بــا توجــه بــه اینکــه لیبی یکــی از کشــورهایی اســت 
کــه بــه دلیــل نزدیکــی بــه اروپــا، بســیاری از مهاجــران از 
ــد از ایــن حیــث  ــکا مــی رون ــا و آمری ــه اروپ ایــن کشــور ب

نیــز بــه لیبــی مــی نگــرد.
ــه ترامــپ  ــد ک ــن باورن ــر ای برخــی دیگــر از تحلیلگــران ب
مســتقل از اروپــا در لیبــی عمــل کنــد. از نــگاه ایــن 
تحلیلگــران، ترامــپ تــالش خواهــد کــرد کــه میــان فایــز 
الســراج و خلیفــه حفتــر نوعــی ارتبــاط بــا دو طرف داشــته 
باشــد و در نهایــت یکــی را مــورد توجــه قــرار دهــد. تــا بــه 
حــال ترامــپ فقــط بــه حــرف زدن صــرف و موضــع گیری 
ــه  ــه ب ــا توج ــده ب ــک در آین ــدون ش ــت و ب ــه اس پرداخت
اطالعاتــی کــه از لیبــی دریافــت مــی کنــد، موضــع گیــری 

ــرد. ــد ک خواه
ــع را مــورد  ــدر مســلم آن اســت کــه ترامــپ اصــل مناف ق
ــرف  ــوی ط ــه س ــاال ب ــد داد. وی احتم ــرار خواه ــه ق توج
ــدا خواهــد  ــت گرایــش پی ــه لیبــی در نهای ــوی در معادل ق

ــد. ــن کن ــکا را تامی ــع آمری ــا مناف ــرد ت ک
اوضــاع لیبــی بحرانــی اســت و نمــی تــوان تضمیــن کــرد؛ 
ــد در  ــورده ان ــت خ ــرت شکس ــه در س ــی ک ــی های داعش
مناطــق دیگــر لیبــی دســت بــه فعالیــت نزننــد بــه عبارت 
دیگــر هنــوز زود اســت کــه دربــاره پیــروزی نهایــی ســخن 
ــی و وجــود  ــی ثبات ــی ب ــه شــود. مشــکل کشــور لیب گفت
بســتر الزم بــرای فعالیــت گروههــای افراطــی و تروریســتی 
اســت. گرچــه آزاد ســازی ســرت دســتاورد بزرگــی اســت 
امــا کار تمــام نشــده اســت و تکفیــری هــا هنــوز در لیبــی 
هســتند. از نــگاه تحلیلگــران ممکــن اســت که داعشــی ها 
بــه مناطــق جنوبــی لیبــی روی آوردنــد زیــرا در مناطقــی 
ماننــد طرابلــس، بنغــازی، مصراتــه و درنــه شــرایط 
ــه شــکل  ــی ب ــا حت ــه آنه ــه اجــازه حضــور ب اجتماعــی ک
مخفیانــه را بدهــد وجــود نــدارد. در کل نمــی تــوان آینــده 
ــرایط  ــط ش ــد و فق ــل ش ــی قائ ــش در لیب ــرای داع ای ب
ــده  ــا ش ــری ه ــور تکفی ــبب حض ــور س ــن کش ــی ای کنون
اســت. ایــن احتمــال وجــود دارد کــه تروریســتهای داعــش 
بــا وارد شــدن فشــار بیشــتر در لیبــی بــه آنهــا بــه ســوی 

ــرار کننــد. ــر ف ــس و الجزای تون
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»نجــدت انــزور« معتقــد اســت: حامیــان منطقــه ای 
تروریســم تکفیــری ماننــد ســعودی، ترکیــه و قطــر رو بــه 
ــزدوران  ــا م ــرد ب ــال نب ــت« در ح ــتند؛ »مقاوم زوال هس

ــت. ــک اس ــرائیل نزدی ــرگ اس ــت و م ــی اس نیابت
ــان ســی  ــته میزب ــه گذش ــی هفت ــای پایان ــران در روزه ته
امیــن کنفرانــس بیــن المللــی وحــدت اســالمی بــود. ایــن 
نشســت کــه در شــرایط ویــژه ایــن روزهــای منطقــه جنوب 
غــرب آســیا برگــزار شــد از چهــره هــای سیاســی اثرگــذار 

زیــادی از سراســر جهــان اســالم میزبانــی کــرد.
در حاشــیه ایــن کنفرانــس، شــورای عالــی مجمــع بیــداری 
ــن  ــی آن مهمتری ــه داد و ط ــکیل جلس ــز تش ــالمی نی اس
ــث و  ــورد بح ــت م ــه مقاوم ــا جبه ــط ب ــات مرتب موضوع

ــت. ــرار گرف ــی ق بررس
در فاصلــه بیــن جلســات پــی در پــی مهمانــان ایــن 
ــماعیل  ــدت اس ــا »نج ــل آزادی ب ــی هت ــس، در الب کنفران
انــزور« کارگــردان شــهیر ســوری و نایــب رییــس پارلمــان 
ــه  ــاه نشســتیم. وی ک ــی کوت ــپ و گفت ــه گ ــن کشــور ب ای
بــا فیلــم بلنــد ســینمایی خــود بــا نــام »پادشــاه شــن هــا« 
عمــال رژیــم دســت نشــانده آل ســعود را نشــانه رفــت امروز 
در جایــگاه سیاســی خــود نیــز همچنــان همــان اعتقــادات 

ــد. ــال مــی کن را دنب
نایــب رییــس پارلمــان ســوریه در رابطــه بــا نقــش مخــرب 
حامیــان منطقــه ای تروریســم تکفیــری علیــه ملت ســوریه 
و جبهــه مقاومــت و آینــده پیــش روی آنهــا گفــت: توطئــه 
جهانــی غــرب و صهیونیســتها علیه ســوریه در برابــر جریان 
مقاومــت شکســت خــورده و حامیــان منطقــه ای تروریســم 
تکفیــری هــم ایــن روزهــا در تالشــند تــا از مرگ ایــن طفل 

منحــوس جلوگیــری کننــد.
کارگــردان ســوری فیلــم ســینمایی ضد ســعودی »پادشــاه 
ــزود: امــروز بیــش از پیــش روشــن  شــن هــا« در ادامــه اف
ــر از آن  ــت فرات ــوم مقاوم ــمول مفه ــه ش ــت ک ــده اس ش
چیــزی اســت کــه دشــمنان اســالم بــدان اندیشــیده انــد. 
ــوی  ــتادگی جل ــدا از ایس ــه ابت ــه ک ــوم همانگون ــن مفه ای
ــان بحــران ایجــاد  ــا شــروع شــد و در جری صهیونیســت ه

شــده در منطقــه ســعی شــد نقطــه اثــرش از ســمت 
ــیده  ــالمی کش ــای اس ــل مرزه ــه داخ ــا ب ــت ه صهیونیس
شــود، همچنــان مســتحکمترین دژ در مقابــل دشــمن 
صهیونیســتی و دســت نشــانده هــای آن در ســرزمین هــای 

ــت. ــالمی اس اس
ــودن بحــران ایجــاد  ــر نیابتــی ب ــا تاکیــد ب ــزور ب نجــدت ان
ــت در  ــدگان مقاوم ــرد: رزمن ــد ک ــوریه تاکی ــده در س ش
میــدان جنــگ علیــه تروریســتهای تکفیــری در واقــع 
ــان آنهــا در حــال جنــگ هســتند چــرا کــه دیگــر  ــا ارباب ب
هیــچ شــکی باقــی نمانــده کــه ایــن گــروه هــای تکفیــری 
برخــی  و  دارنــد  آمریکایــی  ـ  اســرائیلی  موجودیتــی 
ــت از  ــه نیاب ــز ب ــا نی ــی آنه ــه ای حام ــورهای منطق کش
واشــینگتن و تــل آویــو بودجــه  آنهــا را تامیــن مــی کننــد، 
ــرای  ــی ب ــزار دســت امپریالیســت جهان کشــورهایی کــه اب

ــد. ــده ان ــان ش ــالم در جه ــه اس ــب وجه تخری

وی در ادامــه تصریــح کــرد: اگرچــه امــروز آمریــکا 
از عربســتان ســعودی، ترکیــه و قطــر در حمایــت از 
ــخ  ــق تاری ــی منط ــد ول ــی کن ــتیبانی م ــم پش تروریس
بــه مــا مــی گویــد کــه پایــان کار ایــن جریانهــای 
ــت  ــودی اس ــت، زوال و ناب ــتی شکس ــریـ  تروریس تکفی
و متعاقبــا ایــن اتفــاق بــرای حامیــان آنهــا نیــز رخ 
ــران  ــون ای ــوری همچ ــا، کش ــل ام ــد داد، در مقاب خواه
ــان آن  ــس وحــدت اســالمی و مهمان ــان کنفران کــه میزب
ــدگاری و ایســتادگی محــور  ــل مان ــن دلی اســت بزرگتری
مقاومــت اســت و خــود نیــز بــرای همیشــه پایــدار 
ــو و  ــان و گفتگ ــانیت انس ــه انس ــون ب ــد چ ــد مان خواه
ــز  ــراط پرهی ــد و از خشــونت و اف ــی کن ــوت م ــدارا دع م

ــی دارد. ــذر م ــر ح ــرده و ب ک
نایــب رییــس پارلمــان ســوریه در ادامــه و دربــاره احتمــال 
ــد  ــکا در دوران جدی ــه ای آمری ــت خاورمیان ــر سیاس تغیی
ــه  ــی اســرائیل در منطق ــم جعل ــه رژی ــی ک ــا زمان ــت: ت گف
هســت، سیاســت آمریــکا هــم ماننــد قبــل ادامــه خواهــد 
داشــت. شــاید ابــزار و برخــی روشــهای آنهــا عــوض شــود 

ــده و تغییــر نخواهــد کــرد. امــا هدفشــان ثابــت مان
ــا در  ــت آنه ــه شــاید اولوی ــرد: البت ــد ک ــزور تاکی نجــدت ان
منطقــه دچــار تغییــر شــود امــا همیشــه آمریــکا در خدمت 
اســرائیل باقــی مــی مانــد و تــا زمانــی کــه مقاومــت ادامــه 
دارد تــرس و نگرانــی از ایــن هــدف و نقشــه وجــود نخواهــد 

داشــت.
ــه  ــان و در رابط ــوری در پای ــتمدار س ــد سیاس ــن هنرمن ای
ــر اینکــه  ــا نظــر رهبــر معظــم انقــالب اســالمی مبنــی ب ب
ــود  ــر وج ــال دیگ ــرائیل ۲5 س ــی و غاصــب اس ــم جعل رژی
خارجــی نــدارد گفــت: بلــه رژیــم صهیونیســتی قطعــا عمر 
ــا 10  ــال ی ــاید 5 س ــن ش ــر م ــه نظ ــه ب ــدودی دارد ک مح

ــا کمــی بیشــتر اســت. ســال ی
وی ادامــه داد: دوره صهیونیســتها منقضــی شــده و همیــن 
اآلن شــمارش معکــوس شــروع شــده اســت. مــا معتقدیــم 
کــه اســرائیل نفســهای آخــر قبــل از مرگــش را می کشــد و 
دوربینــی رهبــر انقــالب و اعتمــاد ایشــان بــه ملــت و ارتش 

خــود و بــه ملــت ســوریه باعــث ایــن پیــش بینــی بــود.

گفتگو با نایب رییس پارلمان سوریه:

حیات اسرائیل به شماره افتاده است/ نبرد »مقاومت« با مزدوران نیابتی
محمد قادری
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ــوان  ــه عن ــب ب ــش مذه ــای نق ــه ایف صبغ
ــان  ــی مهــم در تعییــن مناســبات می عامل
انســانها احتمــاال بــه بلنــدای تاریــخ 
بشــریت بازمــی گــردد. ایــن نقــش را مــی 
تــوان در ابعــاد مختلــف مثبــت و منفــی در 
نظــر گرفــت و بررســی کــرد. از جنگهــای 
قــرون  وحشــتناک  وقایــع  و  صلیبــی 
وســطی گرفتــه تــا ظهور بیــداری اســالمی 
ــه  ــت، بلک ــک مل ــا ی ــه تنه و ایســتادگی ن
ــی  ــتعمار، همگ ــر اس ــه در براب ــک منطق ی
ــوان جــدا از قضــاوت  ــوارد را مــی ت ــن م ای
ــودن  ــی ب ــا منف ــت و ی ــوص مثب در خص

ــت. ــب دانس ــای مذه ــا، از کارکرده آنه
ــی را  ــن آگاه ــر ذه ــه ه ــاله ای ک ــا مس ام
بــه خــود جلــب مــی کنــد ایــن اســت کــه 
چــرا بــا ایــن همــه نقــش پررنــگ مذهــب 
ــا در  ــانها و ملته ــان انس ــبات می در مناس
ــوز  ــرا هن ــل، چ ــن المل ــط بی ــب رواب قال
ــگاه  ــش از جای ــن بخ ــه ای ــن ب در پرداخت
ــای  ــل و دنی ــن المل ــط بی ــب در رواب مذه
سیاســت غفلــت مــی شــود؟ چــرا بــا وجود 
پیدایــش گــروه هایــی نظیــر القاعــده، 
ــه  ــور ب ــن تص ــوز ای ــش، هن ــان و داع طالب
ــه  ــده ک ــاد نش ــدی ایج ــال ج ــکلی کام ش
بایــد نقــش مذهــب در جهــان سیاســت را 

ــرد؟ ــی ک ــر بررس ــدی ت ــکلی ج ــه ش ب
»شــیرین هانتــر«، متفکــر ایرانی-آمریکایی 
و اســتاد دانشــگاه »جــرج تــاون« آمریکا در 
کتــاب اخیــر خــود بــا نــام »خــدا در کنــار 
ــد  ــا« کــه توســط انتشــارات » راومــن ان م
لیدلفیلــد« منتشــر شــده، بــه بحث بســیار 
مهــم نقــش دیــن در مســائل بیــن المللــی 

پرداختــه اســت.
این اسـتاد مسـائل سیاسـی و دین شناسی 
در کتـاب خـود بـه نقـش دیـن در حـل و 
یـا دامـن زدن بـه بحران هـای بیـن المللی 
پرداختـه اسـت. وی بـا معرفـی چارچوبـی 
تحلیلـی و علمـی، مفاهیـم متداولـی چون 
منافـع دولـت، عوامـل محیطـی و هویـت 
ملـی را بـا معرفـی نقـش دین در سیاسـت 
بیـن الملـل بـه چالـش کشـیده و علیرغـم 
نظـر سـکوالرها، معتقد اسـت نقش مذهب 
در مسـائل بیـن الملل نقشـی بـزرگ و غیر 
قابـل حـذف اسـت کـه بـدون توجـه بـه 
ایـن موضـوع نـه تنهـا نخواهیـم توانسـت 
چارچـوب تحلیـل مناسـب و صحیحـی از 
مناقشـات مبتنـی بـر دیـن در عرصـه بین 
الملـل داشـته باشـیم، بلکـه قـادر بـه حل 

چنیـن منازعاتـی هـم نخواهیـم بود.
در همیــن راســتا خبرنــگار خبرگــزاری 
ــط  ــتاد رواب ــن اس ــا ای ــی ب ــر گفتگوی مه
بیــن الملل داشــته کــه متــن کامــل آن در 

ــت: ــده اس ــه آم ادام

|| مطالعـات زیادی طی سـالهای اخیر 
بـر روی مبحث نقـش دیـن در روابط 
بیـن الملـل انجـام شـده اسـت. بـه 
عنوان مثـال، مـی توانیم بـه کارهای 
علمـی انجـام شـده توسـط »جـک 
اشـنایدر«، متفکـر بـزرگ رئالیسـم 
تدافعـی در این زمینـه اشـاره کنیم. 
دلیـل این توجـه زیاد به ایـن موضوع 

؟ چیست
دالیــل اصلــی ایــن مســاله کــه چــرا طــی 
ــال  ــوص ده س ــه خص ــته ب ــه گذش دو ده
اخیــر، نقــش مذهــب در روابــط بیــن الملل 
توجــه بیشــتری را نســبت بــه خــود جلــب 
کــرده عبارتنــد از: اوال، نقــش مذهــب در 
سیاســتهای داخلــی اکثــر کشــورهای 
اســالمی افزایــش یافتــه اســت. ایــن 
ــه  ــط ده ــار در اواس ــتین ب ــش نخس گرای
هفتــاد میــالدی، زمانــی کــه گــروه 
هــای اســالمگرای مختلــف در کشــورهایی 
همچــون مصــر، الجزایــر، مراکــش و ایــران 
ــه عنــوان  ــه اســتفاده از مذهــب ب شــروع ب
ــیدن  ــش کش ــه چال ــت ب ــزاری در جه اب
دولــت هــای وقــت و فلســفه سیاســی 
آنهــا اســتفاده کردنــد. برخــی از ایــن گــروه 
ــف منشــق  ــد شــاخه هــای مختل ــا مانن ه
شــده از اخــوان المســلمین در مصــر 
مشــی رادیکالــی پیــش گرفتنــد کــه 
ــتن  ــه کش ــوان ب ــی ت ــت م ــن دس از ای
جمهــوری  رئیــس  ســادات«،  »انــور 
مصــر اشــاره کــرد. در الجزایــر دهــه 
1۹۹0 میــالدی، اســالمگرایان جنگــی 
ــه  ــور ب ــن کش ــت ای ــه دول ــی را علی مدن
ایــران،  در  حالیکــه  در  انداختنــد.  راه 
و  ســکوالرها  اســالمگرایان،  مجموعــه 
چــپ هــای مذهبــی پادشــاهی را بــه 
ــران  ــد ای ــورهایی مانن ــیدند. کش ــر کش زی
ــروزی  ــه پی ــا ب ــالمگرایان در آنج ــه اس ک
رســیدند، سیاســت خارجــی ایــن کشــورها 
ــن راه،  ــرده و از ای ــون ک ــاس دگرگ را از اس
ــه ای آنجــا و  ــی و منطق ــن الملل ــط بی رواب

همچنیــن الگــوی دوســتی و دشــمنی 
منطقــه ای را تحــت تاثیــر خــود قــرار 
مــی  دانشــمندان  نتیجــه  در  دادنــد. 
بایســت توجــه بیشــتری بــه مذهــب 
ــده در  ــه ای تعییــن کنن ــوان مولف ــه عن ب
ــد.  ــی گرفتن ــر م ــت در نظ ــار حکوم رفت
ــران  ــالمی و بازیگ ــورهای اس ــا، کش ثانی
غیــر دولتــی بــه شــکلی فزاینــده از 
مذهــب بــه عنــوان ابــزاری بــرای پیشــبرد 
امیــال خــود اســتفاده مــی کردنــد. در ایــن 
ــعودی  ــتان س ــتفاده عربس ــوص، اس خص
ــر  ــته ای ب ــر برجس ــی تاثی ــالم وهاب از اس
ــران  ــور بازیگ ــون ظه ــری چ ــوارد دیگ م
ــروه  ــان، گ ــد طالب ــی مانن ــونت طلب خش
هــای مختلــف ســلفی در خاورمیانــه، قفقاز 
ــته  ــش داش ــا داع ــکان و نهایت ــی بال و حت
ــم  ــدان ه ــی چن ــادات مذهب ــت.  اعتق اس
در کنــش هــای انجــام شــده توســط ایــن 
افــراد تعیین کننــده نیســتند، بلکــه آنها از 
مذهــب بــه عنــوان ابــزاری قدرتمنــد بــرای 
ــع  ــتر مناف ــبرد بیش ــردم و پیش ــیج م بس
ــد.  ــرده ان ــه خــود اســتفاده ک ــگ نظران تن
ــعودی در  ــت س ــال، سیاس ــوان مث ــه عن ب
ــری از  ــه جلوگی ــوف ب ــتر معط ــراق بیش ع
تشــکیل یــک دولــت شــیعه و متعاقــب آن 
تاثیرگــذاری منطقــه ای ایران شــده اســت. 
ایــن مســاله بیشــتر بــه سیاســتهای مربوط 
بــه قــدرت اســت تــا مذهــب. امــا مذهــب 
ــدا از  ــد، ج ــت. هرچن ــب اس ــزاری مناس اب
ــودن  ــده ب ــه کنن ــا توجی نقــش محــرک ی
آن، مذهــب تبدیــل بــه متغیــری مهــم در 

ــت. ــده اس ــل ش ــن المل ــط بی رواب
ــالم،  ــوص اس ــه خص ــب، ب ــوم، مذاه س
ــر  ــار تغیی ــار دچ ــام عی ــکلی تم ــه ش ب
ــوژی  ــه ایدئول ــل ب ــب تبدی ــده و اغل ش
ــه  ــد ک ــده ان ــی ش ــت خواه ــای تمامی ه
از شــکل ســنتی آن کامــال متفــاوت 
هســتند. »علــی شــریعتی« در ایــران 
ــکلی  ــه ش ــر ب ــب« در مص ــید قط و »س
ــد.  ــه ان ــن موضــوع پرداخت ــه ای مفصــل ب

ــه  ــا ب ــش ه ــی بخ ــت، در برخ در حقیق
ــب  ــلمان، مذه ــه مس ــژه در خاورمیان وی
ــت و  ــای مشــروعیت دول ــوان مبن ــه عن ب
ــی،  ــای سیاس ــش ه ــده کن ــه کنن توجی
جایگزیــن ایدئولــوژی هــای ســکوالر 

ــت. ــده اس ش

|| اساســا، چــرا رویکردهــای جریــان 
و  لیبرالیســم  ازجملــه  اصلــی 
رئالیســم اهمیتــی بــه نقش دیــن در 

ــد؟ ــی ده ــل نم ــن المل ــط بی رواب
مکاتــب اصلــی تئــوری روابــط بیــن الملــل 
واقعیــت هــای نظــام بیــن الملــل و روابــط 
ــس  ــد منعک ــود دارن ــکلی وج ــه آن ش را ب
ــال  ــیصد س ــرای س ــب ب ــد. مذه ــرده ان ک
ــار  ــر رفت ــتقیمی ب ــگ و مس ــر رن ــر پ تاثی
هرچنــد،  نگذاشــت.  اصلــی  بازیگــران 
تمامــی مکاتــب نقــش چنیــن فاکتورهایی 
ــورها،  ــه ای کش ــام اندیش ــوان نظ ــه عن ب
ویژگــی هــای فرهنگــی آنهــا و تاثیــر 
هویــت هــای ملــی را مــورد بررســی قــرار 
ــد. مذهــب بخشــی مهــم از هرســه  داده ان
ــه  ــب را ب ــا مذه ــا آنه ــت. تنه ــور اس فاکت
ــرده  ــاظ نک ــتقل لح ــری مس ــوان متغی عن

ــد. ان
ــطه  ــه واس ــب ب ــر مذه ــروز، تاثی ــی ام حت
ــای  ــگ ه ــا و فرهن ــت ه ــی از هوی بخش
ملــت هــا و اســتفاده از آن بــه عنــوان 
پیــش  از  بیــش  سیاســت  در  ابــزاری 
ــه  ــا ب ــت ه ــود. سیاس ــی ش ــاس م احس
عنــوان نتیجــه تلفیــق محــرک هــا ایجــاد 
مــی شــوند و مذهــب تنهــا یکــی از 

آنهاســت.

|| آیا نظریه های پسـا سـاختارگرایانه 
اهمیـت کافی بـه نقش دیـن در روابط 

بیـن الملل مـی دهد؟
مــن معتقــدم، مــا از دســتکم گرفتــن 
کنندگــی  تعییــن  در  مذهــب  نقــش 
ــی،  ــر دولت ــی و غی ــران دولت ــار بازیگ رفت
ــش  ــا پی ــش آنه ــراق در نق ــوی اغ ــه س ب
ــادی  ــیار زی ــد بس ــروز، تاکی ــم. ام ــه ای رفت
ــرای  ــن راه ب ــر مذهــب مــی شــود. بهتری ب
فهــم نقــش نســبی مذهــب، امتحــان 
ــران  ــای بازیگ ــش ه ــش و واکن ــردن کن ک
مختلــف در مســائلی همچــون امنیــت، 
مزیــت اقتصــادی، پرســتیژ، قــدرت و 
ــتند  ــه ای هس ــاه طلبان ــای ج ــان ه آرم
کــه تعییــن کننــده رفتــار بازیگــران بیــن 

ــت. ــی اس الملل
مــوارد مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه در 
ــی  ــا« نشــان م ــدا در ســوی م ــاب »خ کت
دهنــد کــه مذهــب در چــه شــرایطی نقش 
بســیار مهمــی ایفــا مــی کننــد و چــه زمان 

ــد. ــه برخوردارن ــش ثانوی از نق

گفتگو با شیرین هانتر:

عربستان سعودی عامل ترویج خشونت است/ استفاده ابزاری سلفی ها از دین
وحید پورتجریشی
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خاورمیانه و شمال آفریقا

مســئول جبهــه مردمــی یمــن مــی گویــد »اســماعیل ولد 
ــالش  ــد و ت ــی کن ــل م ــه عم ــن جانبداران ــیخ« در یم الش
آمریــکا بــرای برقــراری آتــش بــس تنهــا بــا هــدف نجــات 

ســعودیها از باتــالق یمــن اســت.
ــانه و  ــالت ددمنش ــه از حم ــت ک ــاه اس ــه ۲0 م ــب ب قری
ــاالت  ــد ای ــت تمــام ق ــا حمای ــم ســعودی ب وحشــیانه رژی
متحــده آمریــکا بــه مــردم بــی دفــاع و بــی گنــاه یمــن می 
ــزار شــهروند  ــش از 10 ه ــدت بی ــن م ــذرد. در طــول ای گ
ــه  ــه شــهادت رســیده و ده هــا هــزار نفــر دیگــر ب یمنــی ب
ــن  ــن، هــزاران تَ ــر ای ــد. عــالوه ب شــدت مجــروح شــده ان
دیگــر نیــز مجبــور بــه تــرک خانــه و کاشــانه خــود شــده 
ــرار از بمبــاران جنگنــده  ــرای ف ــر راه مهاجــرت را ب و ناگزی
های ســعودی، پیــش گرفتنــد. تاکنــون برخــی از نهادهای 
حقــوق بشــری نســبت بــه آنچــه کــه در یمــن مــی گــذرد، 
ــل و  ــازمان مل ــدی س ــدام ج ــتار اق ــدار داده و خواس هش
جامعــه جهانــی در ایــن زمینــه شــده انــد. بــا ایــن وجــود، 
ایــن نهادهــا تاکنــون هیــچ پاســخی دریافــت نکــرده انــد.

ــه  ــت ک ــان نیس ــس پنه ــر هیچک ــخ ب ــت تل ــن واقعی ای
ــبز  ــراغ س ــا چ ــن ب ــه یم ــعودی ب ــتان س ــالت عربس حم
ــب  ــر صلح طل ــه ظاه ــت ب ــکا و دول ــده آمری ــاالت متح ای
ــی شــواهد و  ــن تمام ــاز شــد. همچنی ــا« آغ ــاراک اوبام »ب
قرائــن بــه خوبی نشــان مــی دهنــد که عربســتان ســعودی 
ــه  ــرای ب ــکا ب ــی ســاخت آمری از تســلیحات کشــتار جمع
خــاک و خــون کشــیدن مــردم یمــن اســتفاده مــی کنــد؛ 
تســلیحاتی کــه ســازمان عفــو بیــن الملــل در چنــد نوبــت 
از بکارگیــری آنهــا علیــه غیرنظامیــان و مــردم بــی دفــاع، 
ــا  ــی ه ــال، آمریکای ــن ح ــا ای ــرد. ب ــاد ک ــدت انتق ــه ش ب
همچنــان بــه حمایــت هــای تســلیحاتی خــود از ســعودیها 

ــد. ــه دادن ادام
در همیــن ارتبــاط، خبرنــگار مهــر گفتگویــی را بــا »صادق 
ــاوز  ــا تج ــارزه ب ــی مب ــه مردم ــئول جبه ــرفی« مس الش
نظامــی ســعودی، انجــام داده اســت کــه مشــروح آن از نظر 

مــی گــذرد؛

|| اخیــرا »اســماعیل ولــد الشــیخ« فرســتاده ویژه 
ــور  ــه منظ ــی را ب ــن طرح ــل در یم ــازمان مل س
ــا  ــه ب ــرد ک ــه ک ــور ارائ ــن کش ــران ای ــان بح پای
ــی  ــای یمن ــان ه ــزاب و جری ــدید اح ــت ش مخالف
ــرح  ــوص ط ــما در خص ــدگاه ش ــد. دی ــه ش مواج

ــت؟ ــیخ چیس ــد الش ــوی ول ــده از س ــه ش ارائ
ــکا  ــده آمری ــاالت متح ــالش ای ــتای ت ــرح در راس ــن ط ای
ــه شــد.  ــالق یمــن ارائ ــم ســعودی از بات ــرای نجــات رژی ب
آمریکایــی هــا بــه دنبــال برقــراری آتش بــس در شــهرهای 
مــرزی عربســتان ســعودی ماننــد جیــزان، نجران و عســیر 
ــالف  ــدگان در ائت ــرکت کنن ــر ش ــال حاض ــتند. در ح هس
متجــاوز ســعودی پشــت آمریــکا خــود را پنهــان کردنــد و 
ایــن مقامــات واشــنگتن هســتند کــه بــرای تحقــق آتــش 

بــس تــالش مــی کننــد. 
ــن  ــی یم ــای سیاس ــان ه ــزاب و جری ــان، اح ــن می در ای
مطالبــات مشــروعی مبنــی بــر لــزوم عقــب نشــینی 
ــدن  ــته ش ــق و شکس ــی مناط ــعودی از تمام ــزدوران س م

ــد. ــور دارن ــی کش ــی و هوای ــی، دریای ــره زمین محاص
آمریکایی هــا در مــاه هــای پایانــی دولــت اوبامــا در تــالش 

هســتند تــا بــه جنــگ یمــن پایــان دهنــد
آمریکایی هــا در مــاه هــای پایانــی دولــت اوبامــا در تــالش 
ــد  ــه نبای ــان دهنــد. البت ــه جنــگ یمــن پای ــا ب هســتند ت
ــادی از  ایــن موضــوع را نیــز فرامــوش کــرد کــه شــمار زی

نظامیــان ســعودی در جریــان درگیــری بــا ارتــش و کمیته 
هــای مردمــی یمــن در شــهرهای مــرزی بــه کشــته شــده 
و ریــاض در ایــن زمینــه متحمــل خســارت های ســنگینی 

شــده اســت. 
ــه  ــد ک ــی رس ــر نم ــه نظ ــد ب ــاس، بعی ــن اس ــر همی ب
ــرای متوقــف ســاختن سلســله خســارت  ــی هــا ب آمریکای
هایــی کــه ســعودیها تاکنــون متحمــل شــده و می شــوند، 
ــش  ــن را در پی ــگ یم ــان جن ــرای پای ــی ب ــد سیاس رون

ــند. ــه باش گرفت

|| احــزاب و جریــان هــای یمنــی معتقدنــد کــه وی 
از مــدار بــی طرفــی خــارج شــده اســت. عملکــرد 
»اســماعیل ولــد الشــیخ« فرســتاده ویــژه 
ســازمان ملــل متحــد در یمــن را چگونــه ارزیابــی 

ــد؟ ــی کنی م
ــأله  ــه در مس ــیار جانبداران ــیخ« بس ــد الش ــماعیل ول »اس
ــت. در  ــح اس ــال واض ــن کام ــد. ای ــی کن ــل م ــن عم یم
بســیاری از مــوارد مــا شــاهد آن هســتیم کــه ولــد الشــیخ 
ــد.  ــی کن ــل م ــعودی عم ــد ســخنگوی عربســتان س مانن
ــدار  ــدم دی ــق ع ــی از طری ــای یمن ــان ه ــزاب و جری اح
ــه ســازمان ملــل رســاندند  ــد الشــیخ ایــن پیــام را ب ــا ول ب
جانبــداری نماینــده ایــن ســازمان از ســعودیها در مســأله 

ــت.  ــه نیس ــن پذیرفت یم
عملکــرد ســازمان ملــل در مســأله یمــن نیــز بســیار مــورد 
ــون در  ــان هــای یمنــی اســت. تاکن ــاد احــزاب و جری انتق
چنــد نوبــت آتــش بــس در یمــن برقــرار شــده اســت و بــا 
ایــن وجــود، ســعودیها هیچــگاه بــه این آتــش بــس پایبند 
نبــوده انــد. ســازمان ملــل تاکنون هیــچ اقدامــی بــرای وادار 
کــردن ســعودیها بــه پایبنــد بــودن بــه توافــق آتــش بــس 

انجــام نــداده اســت.

ــن و  ــی در یم ــوالت میدان ــما از تح ــی ش || ارزیاب
شــهرهای مــرزی چیســت؟ آیــا ایــن تحــوالت بــه 

نفــع ارتــش و کمیتــه هــای مردمــی یمــن پیــش 
ــد؟ مــی رون

ــود،  ــتر ش ــن بیش ــه یم ــگ علی ــان جن ــه زم ــدر ک هرچق
ــی  ــای مردم ــه ه ــش و کمیت ــن و ارت ــردم یم ــت م مقاوم
ــر متجــاوزان بیشــتر خواهــد شــد. متجــاوزان  ــز در براب نی
ســعودی اخیــرا تــالش کردنــد تــا صفــوف ارتــش و کمیته 
ــه  ــان آنهــا تفرق هــای مردمــی را متالشــی کننــد و در می
ــروژه  ــن پ ــازی ای ــاده س ــال، در پی ــن ح ــا ای ــد. ب بیندازن
ــدر  ــدون شــک هرچق ــد. ب ــده و شکســت خورن ــاکام مان ن
کــه جنــگ علیــه یمــن بــه طــول بینجامــد، خســارت های 
ســعودیها بیشــتر خواهــد شــد. بــا ایــن حــال، نمــی تــوان 
از قربانــی شــدن بیشــتر غیرنظامیــان یمنــی بــه ســادگی 

عبــور کــرد.
از ســوی دیگــر، قــدرت موشــکی نیروهــای یمنــی بســیار 
پیشــرفته تر از گذشــته شــده اســت. موشــک های ارتــش و 
کمیتــه هــای مردمــی یمــن مــی تواننــد مناطق بیشــتری 
از عربســتان ســعودی را هــدف قــرار دهنــد و این مســأله ای 

اســت کــه آنهــا را نگــران ســاخته اســت.

ــرا  ــکا اخی ــه آمری ــر خارج ــری« وزی ــان ک || »ج
ــه  ــن ب ــران یم ــوص بح ــی در خص ــرای رایزن ب
ــت.  ــرده اس ــفر ک ــان س ــت عم ــقط« پایتخ »مس
ــای  ــی ه ــکا از رایزن ــده آمری ــاالت متح ــدف ای ه

ــت؟ ــن چیس ــوص یم ــی در خص سیاس
ــه  ــا ب ــی ه ــردم، آمریکای ــاره ک ــتر اش ــه پیش ــور ک همانط
دنبــال نجــات ســعودیها هســتند. نمــی تــوان از ایــن نکتــه 
ــط  ــن توس ــه یم ــعودیها علی ــگ س ــه جن ــد ک ــل ش غاف
ــه در  ــون ک ــود. اکن ــی ش ــکا اداره م ــده آمری ــاالت متح ای
ــعودیها  ــیر، س ــران و عس ــزان، نج ــرزی جی ــهرهای م ش
متحمل خســارت های ســنگینی شــده اند، واشــنگتن وارد 
عمــل شــده و راه دیپلماســی را بــرای نجــات ســعودیها در 

ــه اســت.  ــش گرفت پی
هــدف دیگــری کــه ممکــن اســت آمریــکا از تــالش 
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بــرای برقــراری آتــش بــس در یمــن بــه دنبــال آن باشــد، 
بازســازی صفــوف نیروهای ســعودی و کشــورهای شــرکت 
کننــده در ائتــالف متجــاوز ســعودی اســت. هرچنــد کــه 
ــه  ــعودی ب ــاوز س ــالف متج ــدی ائت ــا پایبن ــی ه آمریکای
ــت  ــه ثاب ــا تجرب ــد، ام ــی کنن ــن م ــس را تضمی ــش ب آت
ــه عهــد جایــی در قامــوس آمریکایــی  ــای ب کــرده کــه وف

ــدارد. ــا ن ه

|| همانطــور کــه می دانیــد »دونالــد ترامــپ« نامزد 
جمهوریخــواه در انتخابات ریاســت جمهــوری اخیر 
آمریــکا بــه پیــروزی رســید. به نظــر شــما روی کار 
آمــدن ترامــپ در آمریــکا چــه تأثیــری مــی تواند 

ــد تحــوالت یمن داشــته باشــد؟ در رون
ــی  ــائل اصل ــال مس ــکا در قب ــای آمری ــت ه ــن سیاس م
ــد.  ــی کن ــر نم ــوده و تغیی ــت ب ــه ثاب ــی در منطق و اساس
خطــوط قرمــز آمریــکا ثابــت اســت و هیچــگاه دســتخوش 
تغییــر نخواهــد شــد. در منطقــه آنچه کــه همواره مــد نظر 
دولتمــردان آمریکایــی چــه دموکــرات و چــه جمهوریخــواه 
بــوده اســت، در پــروژه تجزیــه و متالشــی کــردن صفــوف 
امــت اســالمی خالصــه مــی شــود. مســأله اســرائیل بــرای 
آمریکایــی هــا بســیار حســاس و تعیین کننــده اســت. آنها 

هیچــگاه از حمایــت اســرائیل دســت نخواهنــد کشــید.
ترامـپ اخیـرا گفته اسـت که در جنـگ علیه یمـن دخالت 
نمـی کند و این کشـور خطـری برای مـا ندارد. بـا این حال، 
واقعیـت ایـن اسـت که جنـگ علیه یمـن یکی از سیاسـت 
هـای کلـی ایـاالت متحـده آمریـکا اسـت؛ سیاسـت هایی 
کـه کنگـره، مجلس سـنا و مجموعـه مؤسسـات و نهادهای 
آمریـکا در خصـوص آن تصمیـم مـی گیرنـد. ممکن اسـت 
ترامـپ سـخنانی را در خـارج از این سیاسـت هـای کلی به 
زبـان آورد، امـا در عرصه عمل همین سیاسـت هـا را دنبال 
خواهد کرد. مطمئنا وی علیه اسـالم، مسـلمانان، سـوریه و 

یمن عمـل خواهـد کرد.
حتـی زمانی که ترامـپ می گوید که از عربسـتان سـعودی 
خوشـش نمـی آیـد، ایـن بـه معنـای دسـت کشـیدن از 
حمایـت ریـاض توسـط آمریـکا نیسـت. ایـن سـخنان تنها 
بـرای باجگیـری ترامـپ از ریـاض مطـرح می شـوند و هیچ 
کاربـرد دیگـری ندارنـد. بنابرایـن، مـا هیـچ حسـابی روی 
نتایـج انتخابات ریاسـت جمهـوری اخیـر آمریکا بـاز نکرده 
ایـم و برای مقابله با سرکشـی های سـعودیها بـه راهکارهای 

داخلـی متوسـل می شـویم.

|| »جــان کــری« وزیــر خارجــه آمریــکا از توافــق 

ــر داده  ــن خب ــس در یم ــش ب ــراری آت ــرای برق ب
اســت. بــا ایــن حــال، برخــی طرفهــا مــی گوینــد 
ــدارد.  ــه اســم آتــش بــس وجــود ن کــه چیــزی ب

ــاره چیســت؟ ــن ب نظــر شــما در ای
منصــور هــادی بــه یــک عنصــر کوچــک و حقیــر در نــزد 

ــت ــده اس ــل ش ــعودی ها تبدی ــا و س آمریکایی ه
ــه آمریکایــی هــا بســتگی  همــه چیــز در ایــن خصــوص ب
دارد. »عبــد ربــه منصــور هــادی« تحــت فرمــان آمریکایــی 
هــا فعالیــت مــی کنــد و بســیار کوچکتــر از آن اســت کــه 
ــر  ــن، اگ ــد. بنابرای ــت کن ــات واشــنگتن مخالف ــا تصمیم ب
آمریــکا خواســتار آتــش بــس باشــد، این آتــش بــس برقرار 
خواهــد شــد و زمانــی هــم کــه خواســتار پایــان آن باشــد، 

آتــش بــس خیلــی ســریع پایــان خواهــد یافــت.
ــان،  ــات عم ــکا و مقام ــالم آمری ــق اع ــورت، طب ــر ص در ه
ــی شــده اســت. در حــال حاضــر  ــس نهای ــش ب ــق آت تواف
ــن مســأله بســیار  ــادی از ای ــی منصــور ه ــت غیرقانون دول
ــم  ــش از تصمی ــا پی ــی ه ــرا آمریکای ناراحــت هســتند، زی
خــود بــرای برقــراری آتــش بــس بــا آنهــا مشــورت نکردند. 
ــن  ــر کوچکتری ــادی، دیگ ــور ه ــه منص ــد رب ــال عب امث
ارزشــی در نــزد آمریکایــی هــا و ســعودیها ندارنــد و در نگاه 

ــر و کوچــک هســتند. آنهــا بســیار حقی

مدنظر  مذاکرات  که  کرد  تاکید  فلسطین  کارشناس 
انعقاد  صورت  در  احتمالی  قرارداد  گونه  هر  ترامپ 
بسیار ضعیف تر از قرارداد اسلو در زمینه احقاق حقوق 

داشت. نخواهد  توجیهی  و  بود  خواهد  فلسطینیان 
»هیالری  گوناگون  ظاهر  به  اظهارنظرهای  رغم  علی 
کلینتون« و »دونالد ترامپ« نامزدهای حزب دموکرات 
ریاست  نوامبر  هشتم  انتخابات  در  خواه  جمهوری  و 
جمهوری آمریکا، هر دو بر محور واحد حمایت از رژیم 
صهیونیستی البته از راه های مختلف تاکید دارند؛ در همین 
راستا با هدف بررسی ابعاد مختلف این موضوع گفتگویی 
را با دکتر »علیرضا عرب« کارشناس حوزه فلسطین و 
صهیونیسم شناسی داشته ایم که شرح آن در ذیل آمده 

. ست ا

ــم  ــی حاک ــام سیاس ــاختار و نظ ــا س ــه ب ||در رابط
بــر آمریــکا و اجــزای تشــکیل دهنــده ایــن نظــام 

توضیــح دهیــد.
ســاختار سیاســی و ســازمان تشــکیالت سیاســی خارجی و 
داخلــی و مکانیــزم هــای تصمیــم ســازی و تصمیــم گیری 
در ایــاالت متحــده آمریــکا پیچیدگــی هــای خــاص خــود 
ــم همراهــش در کاخ ســفید،  ــور و تی را دارد؛ رئیــس جمه
ــنا و  ــس س ــامل مجل ــه ش ــره ک ــران، کنگ ــه و وزی کابین
ــاق  ــف، ات ــای مختل ــی ه ــت، الب ــدگان اس ــس نماین مجل
هــای فکــر، پژوهشــکده هــا و دانشــگاه هــا، نهادهــا و گــروه 
هــای غیــر دولتــی و ان جــی او هــا و همینطــور نخبــگان، 
اجــزا مختلــف و متنــوع نظــام تصمیــم ســازی و تصمیــم 

گیــری را در آمریــکا شــامل مــی شــوند.
عــالوه بــر اینکــه بطــور کل وعــده هــای انتخاباتــی 
نامزدهــای ریاســت جمهــوری نمــی توانــد مبنــای 

ــوص  ــی در خص ــش بین ــاوت و پب ــرای قض ــی ب صحیح
ــادی و  ــی، اقتص ــای سیاس ــه ه ــده و برنام ــرد آین عملک
ــرد و بعضــا  ــرار گی ــور منتخــب ق ــی رئیــس جمه اجتماع
ایــن وعــده هــا کار ویــژه جــذب آرای حداکثــری را در برهه 

ــد. ــی کنن ــا م ــی ایف ــارزات انتخابات ــات و مب تبلیغ

ــت  ــوذ صهیونیس ــدرت و نف ــما از ق ــل ش ||تحلی
هــا در رونــد تصمیــم گیــری و تصمیــم ســازی در 

ــت؟ ــکا چیس ــت آمری دول
البــی اســرائیل و صهیونیســتی در فراینــد تصمیــم ســازی 
و تصمیــم گیــری آمریــکا، بویــژه در خصــوص حمایــت از 
ــک  ــتی و کم ــم صهیونیس ــدار رژی ــت پای ــرائیل، امنی اس
ــه  ــائل خاورمیان ــه آن و مس ــی ب ــی و سیاس ــی، نظام مال
بســیار قدرتمنــد اســت و نقــش محــوری ایفــا مــی کنــد 
و علــی رغــم جمعیــت یهودیــان آمریــکا کــه تنهــا ۲ الی 3 
درصــد جمعیــت امریــکا را تشــکیل مــی دهنــد امــا نقــش 
محــوری و حداکثــری البــی صهیونیســتی را در این کشــور 
و قاعدتــا بــه نفــع رژیــم صهیونیســتی و بــه ضــرر جهــان 

اســالم و فلســطین شــاهد هســتیم.
علــت ایــن قــدرت پایــدار و همه جانبــه البی صهیونیســتی 
ــای  ــت ه ــوذ صهیونیس ــکا نف ــی آمری ــی سیاس در زندگ
متنفــذ و میلیــاردر در تمامــی ســطوح سیاســی، اقتصادی، 
ــه نحــوی  فرهنگــی، رســانه ای و نظامــی آمریــکا اســت؛ ب
کــه آنهــا نفــوذ پایــدار در وال اســتریت، کارتــل هــا و بنــگاه 
ــاق  ــره، ات ــوود، کنگ ــا، هالی ــانه ه ــادی، رس ــای  اقتص ه
هــای فکــر و پژوهشــکده هایــی چــون موسســه »آمریکــن 
ــی« و  ــت مل ــور امنی ــودی »ام ــه یه ــز« و موسس اینترپرای

ــد. ــایر ارکان را دارن س

ــات  ــپ در دوران تبلیغ ــارات ترام ــع و اظه ||مواض
انتخاباتــی وی بــه ویــژه آن بخــش کــه مربــوط بــه 
رژیــم صهیونیســتی و فلســطین اســت را چگونــه 

ارزیابــی مــی کنیــد؟
تــا تحویــل قــدرت توســط ترامــپ در ژانویــه ۲01۷ 
میــالدی و ســپس تعییــن تیــم همــراه و کابینــه او، نمــی 
ــات و  ــوص اقدام ــع در خص ــفاف و قاط ــورت ش ــوان بص ت
مواضــع اعالمــی و اعمالــی آینــده ترامــپ نظــر داد. بنابراین 
هرآنچــه کــه براســاس پیشــینه، مواضــع انتخاباتــی و 
مصاحبــه هــای مشــاورین ترامــپ گفتــه مــی شــود قطعی 

ــردد. ــی گ ــی محســوب م ــه زن ــی گمان ــوده و نوع نب
در ایــام مبــارزات انتخاباتــی مســائل اســرائیل حجــم باالیی 
ــه خــود اختصــاص  از مواضــع و دغدغــه هــای ترامــپ را ب
داده بــود امــا در مقابــل صحبــت از فلســطین بســیار کــم 
ــی  ــش کل ــز از  گرای ــه نی ــن مقایس ــود؛ همی ــی ب و حداقل
ــده  ــرائیل و نادی ــه از اس ــه جانب ــت هم ــه حمای ــپ ب ترام

ــت دارد. ــن فلســطین حکای گرفت
همچنیــن حامیــان مالــی صهیونیســت هــا در ایــن 
انتخابــات بیــش از ۹0 میلیــون دالر را بــه کلینتــون 
و ترامــپ کمــک کــرده انــد. 5 حامــی مالــی بــزرگ 
صهیونیســت، کمپیــن کلینتــون و ۲ حامــی مالــی بــزرگ 

گفتگو با کارشناس فلسطین:

راهبرد ترامپ در مذاکرات سازش بی نتیجه و یک طرفه به ضرر فلسطین است
محمد فاطمی زاده
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ــد. ــت کردن ــپ را حمای ــن ترام ــز کمپی ــت نی صهیونیس
جمهــوری خواهــان تعهد سیاســی و ایدئولوژیکی بیشــتری 
ــت از  ــوص حمای ــرات در خص ــزب دموک ــه ح ــبت ب نس
اســرائیل دارنــد؛ نامزدهــای جمهوریخــواه و دموکــرات 
انتخابــات آمریــکا بــر اســاس ســنتی پایــدار، حمایــت همه 
ــد  ــه از اســرائیل را در مواضــع خــود اعــالم داشــته ان جانب
ــا  امــا در مقــام اجــرای ایــن مواضــع تفاوت هــای زیــادی ب

ــد. یکدیگــر داشــته ان
ــای  ــواه وعده ه ــپ جمهوریخ ــز ترام ــتا نی ــن راس در همی
بیشــتری در حمایــت از اســرائیل ارائــه کــرده اســت؛ 
مهمتریــن موضــع ترامــپ را می تــوان وعــده او در خصوص 
پیگیــری مذاکــرات مســتقیم و بــدون واســطه بــه اصطالح 
صلــح خاورمیانــه میــان دو طــرف فلســطینی و اســرائیلی 
دانســت. او قــول حمایــت از »مذاکــرات صلــح بــدون 
واســطه را تــوام بــا موضع بــی طرفانــه آمریــکا« داده اســت. 
ترامــپ ضمنــا از دوســتی و عشــق عمیــق خــودش نســبت 
ــت  ــا دول ــرائیل را تنه ــت. او اس ــرده اس ــرائیل یادک ــه اس ب
دمکراتیــک و مدافــع حقــوق بشــر در سرتاســر خاورمیانــه 

دانســته اســت!
ــد  ــه فراین ــت ادام ــرائیل جه ــه اس ــن ب ــپ همچنی ترام
ــدس چــراغ ســبز  ــری و ق ــه باخت شــهرک ســازی در کران
نشــان داده اســت. از نظــر ترامــپ، اســرائیل بهتریــن متحد 
امریــکا اســت. مشــاور ترامــپ در امــور اســرائیل، شــهرک 
ــرکات«  ــه »ب ــت البت ــته اس ــح ندانس ــع صل ــازی را مان س
شــهردار قــدس اشــغالی هــم  ســریعا پــس از اعــالم خبــر 
ــاخت  ــوز و س ــدور مج ــد ص ــاز رون ــپ، از آغ ــروزی ترام پی
۷100 واحــد صهیونیســت نشــین جدیــد در قــدس خبــر 

ــت. داده اس
وعــده دیگــر ترامــپ انتقــال ســفارت آمریــکا از تــل آویــو 
بــه قــدس بــوده اســت؛ او از پایبنــدی کامــل خــود بــه ایــن 
ــال  ــن انتق ــه ای ــد ک ــرده اســت، هرچن ــال صحبــت ک انتق
ــای  ــروه ه ــدام از گ ــق هیچک ــورد تواف ــه م ــچ وج ــه هی ب
فلســطینی نیســت و نیــز نقــض آشــکار قوانیــن ســازمان 
ملــل و قطعنامــه شــماره 1۸1 مجمــع عمومــی ایــن 

ــود. ــی ش ــازمان محســوب م س
او همچنیــن  قــول داده اســت بــه عنــوان رئیــس جمهــور، 
ــش  ــرائیل را افزای ــرای اس ــکا ب ــی آمری ــای نظام کمــک ه
دهــد و نیــز معتقــد اســت کــه اوبامــا بــا اســرائیل درســت 
ــن  ــره آخری ــا در زم ــد  اوبام ــت؛ هرچن ــرده اس ــار نک رفت
اقدامــات خــود در کاخ ســفید قــرارداد اولیــه جدیــد 
ــاس آن  ــر اس ــه ب ــرد ک ــا ک ــرائیل را امض ــا اس ــی ب امنیت
ــه  ــی ب ــک نظام ــارد دالر کم ــال 3۸ میلی ــول 10 س در ط

ــد. ــد ش ــرائیل داده خواه اس
ــدگاه  ــم، دی ــه بدانی ــت اســت ک ــز اهمی ــه بســیار حائ البت
ــه  ــبت ب ــتگرا نس ــای راس ــژه جریان ه ــه وی ــرائیلی ها ب اس
ــه وی  ــبت ب ــی نس ــان آمریکای ــدگاه یهودی ــا دی ــپ ب ترام
بســیار متفــاوت اســت؛ عمــوم یهودیــان آمریکایــی بطــور 
ســنتی متمایــل بــه حــزب دمکــرات هســتند؛ آنهــا اکثــرا 
ــن  ــپ بدبی ــه ترام ــد و ب ــرات رای دادن ــون دمک ــه کلینت ب
ــان  ــد. یهودی ــی دانن ــم م ــادل و مبه ــتند و او را نامتع هس
آمریکایــی از دیــدگاه نژادپرســتانه ترامــپ بــه شــدت نگران 
ــور   ــس جمه ــردی رئی ــد ف ــی دهن ــح م ــتند و ترجی هس
آمریــکا شــود کــه فضــای لیبرالیســتی را تائیــد و تقویــت 
ــی و  ــان آمریکای ــان یهودی ــدگاه می ــاوت دی ــن تف ــد؛ ای کن
ــتی،  ــم صهیونیس ــر رژی ــم ب ــتگرا حاک ــرائیلی های راس اس
چالشــی جــدی بــرای رژیــم صهیونیســتی محســوب مــی 

ــردد. گ
همچنیــن ترامــپ، در هنــگام ارائــه برنامــه هــای انتخاباتی 
اش، پیشــنهادی عجیــب را بــرای حــل مســئله فلســطین 

ــال  ــام او در قب ــدگاه خ ــر دی ــه بیانگ ــرده اســت ک ــه ک ارائ
مســائل جهــان اســالم، خاورمیانــه، فلســطین و نمــادی بــر 
ابتــذال زندگــی سیاســی آمریــکا اســت؛ ترامــپ اعــالم می 
دارد در صــورت پیــروزی در انتخابــات، جزیــره پورتوریکــو، 
واقــع در جزایــر کارائیــب را به پناهنــدگان فلســطینی داده 
ــطین  ــا از فلس ــی آنه ــم پوش ــران چش ــا جب ــود ت ــی ش م

باشــد!!
البتــه ترامــپ راه حــل دو دولتــی را نفــی نمــی کنــد و در 
ــد او  ــا تاکی ــدارد ام ــا دمکــرات هــا ن ــی ب ــن مــورد تفاوت ای
بــر مذاکــرات دوجانبــه بــدون میانجــی عمــال مذاکــرات را 
بــه بــن بســت خواهــد کشــید و عایــدی هرچنــد حداقلــی 

بــرای فلســطینیان نخواهــد داشــت.

||در خصــوص مواضــع و دیــدگاه های کلینتــون در 
قبــال مســاله فلســطین را توضیــح دهید.

اوبامــا بیشــترین حمایت هــا را از اســرائیل داشــت و 
ــارد  ــا 3۸ میلی ــم را ت ــن رژی ــه ای ــی ب ــای نظام کمک ه
ــا  ــه اوبام ــت البت ــر گرف ــده در نظ ــال آین ــی ده س دالر ط
اختالفاتــی دامنــه دار بــا دولــت راســتگرای افراطــی 
نتانیاهــو طــی دوره ریاســت جمهورش اش داشــت کــه اوج 
ــران و  ــته ای ای ــاله هس ــوص مس ــوان در خص ــی ت آن را م
ــران و گــروه 5+1  ــان ای ــه هســته ای می ــق نام ــاد تواف انعق

ــت. دانس
هیــالری کلینتــون به تبــع ســوابق دیپلماتیکــش، حمایت 
هــای همــه جانبــه بیشــتری از رژیــم صهیونیســتی کــرده 
ــی  ــای امنیت ــک ه ــداوم کم ــش و ت ــول افزای ــت؛ او ق اس
ــد  ــون معتق ــت؛ کلینت ــرائیل را داده اس ــه اس ــتری ب بیش
ــده  ــدرت بازدارن ــد ق ــتی بای ــم صهیونیس ــه رژی ــت ک اس
ــی  ــادی و سیاس ــی، اقتص ــر نظام ــته و از نظ ــی داش کاف

ــد. ــته باش ــیا را داش ــرب آس ــه غ ــر در منطق ــگاه برت جای

ــوص  ــپ در خص ــع ترام ــما از مواض ــی ش ||ارزیاب
ــت؟ ــه چیس ــازش خاورمیان ــرات س مذاک

ــن موضــع ترامــپ را موضــع او  شــاید بتــوان جــدی تری
در خصــوص نحــوه مذاکــرات آینــده بــه اصطــالح صلــح 
دانســت کــه در اینجــا مــا آن را بــه بحــث و بررســی مــی 
گذاریــم؛ ترامــپ معتقــد اســت کــه مذاکــرات مســتقیم 
ــان  ــه می ــح خاورمیان ــه اصطــالح صل ــدون واســطه ب و ب
ــده و  ــا ش ــد احی ــرائیلی بای ــطینی و اس ــرف فلس دو ط
ــن  ــالدی بی ــلو در 1۹۹3 می ــرارداد اس ــرد؛ ق ــکل بگی ش
طــرف فلســطینی و اســرائیلی بــا میانجیگــری بیــل 
ــد.  ــد ش ــکا منعق ــت امری ــور وق ــس جمه ــون رئی کلینت
ــان دو  ــراردادی می ــلو ق ــه اس ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــرارداد،  ــرف ق ــی دوط ــت؛ یعن ــوازن اس ــر مت ــرف غی ط
دارای قــدرت نابرابــر هســتند؛ فلــذا طــی ۲3 ســال اخیــر 
ــرای طــرف ضعیــف کــه  ــادش مــی گــذرد ب ــه از انعق ک
همــان طــرف فلســطینی اســت ناکارآمــد بــوده و البتــه 
طبعــا بــرای طــرف اســرائیلی بســیار مفیــد و موثــر بــوده 

ــت. اس
 موضــع مشــخص ترامــپ در خصــوص فراینــد بــه اصطالح 
ــرائیلی  ــطینی و اس ــزاع فلس ــاله ن ــه و مس ــح خاورمیان صل
تاکیــد بــر مذاکــرات مســتقیم و بــی واســطه میــان 
ــتقیم  ــرات مس ــد مذاک ــی در فراین ــرف دارد. از طرف دوط
ــل  ــکا قائ ــرای آمری ــه ب ــی طرفان ــال ب ــی کام ــور نقش مذک
ــه  ــپ دو وج ــر ترام ــده از نظ ــرات آین ــی مذاک ــت. یعن اس
ــت و  ــتقیم اس ــلو دارد: 1( مس ــرات اس ــا مذاک ــز ب متمای
ــی  ــکا موضع ــد. ۲( آمری ــد ش ــام خواه ــدون واســطه انج ب

ــرد. ــد ک ــاذ خواه ــه اتخ ــی طرفان ــال ب کام
معاهــده اســلو بعلــت عــدم تــوازن قــوا میــان دو 

طــرف قــرارداد تاکنــون در خصــوص احقــاق حــق 
ــا تشــکیل  ــرارداد کــه همان فلســطینیان در چارچــوب ق
کشــور مســتقل فلســطین اســت نــاکام بــوده امــا طــرف 
ــرف  ــت. ط ــرده اس ــاع را ب ــت انتف ــرائیلی از آن نهای اس
فلســطینی مشــروعیت اســرائیل را بــه رســمیت شــناخته 
ــته  ــار گذاش ــرائیل را کن ــه اس ــلحانه علی ــارزه مس و مب
ــرای  ــلحانه را ب ــر مس ــارزه غی ــق مب ــا ح ــت و تنه اس
خــود محفــوظ نــگاه داشــته اســت. شــاخه نظامــی فتــح 
منحــل شــده و تبدیــل بــه نیروهــای امنیتــی تشــکیالت 

ــت. ــده اس ــردان ش خودگ
ــظ  ــت حف ــالش در جه ــه ت ــزم ب ــطینی مل ــرف فلس ط
امنیــت اســرائیل و هماهنگــی امنیتــی بــا ایــن رژیم  شــده 
ــترده  ــیار گس ــاد بس ــی دارای ابع ــی امنیت ــت؛ هماهنگ اس
ــتقل  ــور مس ــکیل کش ــاهد تش ــوز ش ــا هن ــا م ــت ام اس
ــتیم؛  ــالدی نیس ــغالی 1۹6۷می ــی اش ــطینی در اراض فلس
یعنــی بخاطــر عــدم تــوازن در معاهــده اســلو، اجــرای ایــن 
معاهــده طــی ۲3 ســال از عمــر آن صرفــا یــک طرفــه و بــه 

ــوده اســت. نفــع طــرف اســرائیلی ب
حــال بــا توجــه بــه مشــخصات مذاکــرات مــد نظــر ترامــپ 
ــیار  ــاد بس ــورت انعق ــی در ص ــرارداد احتمال ــه ق ــر گون ه
ــوق  ــاق حق ــه احق ــلو در زمین ــرارداد اس ــر از ق ــف ت ضعی
ــت.  ــد داش ــی نخواه ــود و توجیه ــد ب ــطینیان خواه فلس
تشــکیالت خودگــردان فلســطینی و شــخص ابومــازن 
هــم از هرگونــه مذاکــره مســتقیم و بــدون واســطه پرهیــز 
خواهــد کــرد و بارهــا بــر ایــن موضــع پــای فشــرده اســت.

مذاکــرات مســتقیم بــدون واســطه عــالوه بــر ضعــف طرف 
ــزار فشــار موثــر بــه اســرائیل  ــه اب فلســطینی فاقــد هرگون
جهــت رعایــت حقــوق فلســطینیان و اعطــا امتیــاز اســت. 
ورود طــرف ســوم قدرتمنــدی چــون امریــکا و یــا اتحادیــه 
ــی  ــرات اهرم ــی در مذاک ــوان میانج ــیه بعن ــا روس ــا ی اروپ
مناســب جهــت ایجــاد مقــداری هرچنــد انــدک فشــار بــه 

طــرف اســرائیلی محســوب مــی گــردد.
مشــخصه دیگــر مذاکــرات آتــی از دیــدگاه ترامــپ 
ــی در  ــرف آمریکای ــل ط ــی کام ــی طرف ــودن و ب الاقتضاب
ــر  ــاره ب ــدی دوب ــال تاکی ــه عم ــرات اســت ک ــد مذاک فراین
عــدم وجــود هرگونــه فشــار بــه طــرف قدرتمنــد اســرائیلی 
جهــت دادن حداقــل امتیــاز بــه منظــور گرایــش به ســمت 
ــرات  ــد مذاک ــه رون ــی ب ــدک و حداقل ــد ان ــی هرچن توازن
ــرف  ــر ط ــی دیگ ــه عبارت ــت؛ ب ــی اس ــرارداد احتمال و ق
ــر از طــرف فلســطینی  ــد ت ــه بســیار قدرتمن اســرائیلی ک
اســت بــه مذاکــرات مســتقیم و بــی واســطه بــا تشــکیالت 
خودگــردان ورود مــی کنــد و هیــچ دلیلــی نخواهد داشــت 
ــوق  ــاق حق ــتای احق ــازی در راس ــن امتی ــه کوچکتری ک
ــرات  ــوب مذاک ــطین در چارچ ــت فلس ــده مل ــال ش پایم
ــدون  ــرات را ب ــد مذاک ــد فراین ــی توان ــا م ــد و ضمن بده
اجبــاری در زمانبنــدی هدفمنــد جهــت نیــل بــه توافــق به 
ــرد  ــزان کــه بخواهــد طــول دهــد و آنچــه کــه راهب هرمی
ــرای مذاکــره« مــی خواننــد عمــال رخ خواهــد  »مذاکــره ب

داد.
رژیــم صهیونیســتی حداکثر دامنــه امتیازات خود را وســیع 
تــر خواهــد کــرد و حداقــل مشــروعیت بیــن المللی کســب 
خواهــد کــرد و زمــان خواهــد خریــد و در حیــن مذاکــرات 
هــم فراینــد شــهرک ســازی، مصــادره زمیــن هــا، انهــدام 
ــطینیان،  ــکنجه فلس ــت و ش ــتار و بازداش ــا، کش ــه ه خان
یهــودی ســازی فلســطین بویــژه قــدس و مســجد االقصــی 
و محاصــره غــزه ادامــه خواهــد یافــت و اســرائیل در ســایه 
حضــورش در مذاکــرات از نوعــی مشــروعیت بیــن المللــی 
هــم برخــوردار خواهــد شــد امــا طــرف فلســطینی هیــچ 

بدســت نخواهــد آورد .
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ــت از  ــرون رف ــا راه ب ــرد تنه ــد ک ــریف تاکی ــر ابوش ناص
وضــع کنونــی فلســطین،اجرایی کــردن طــرح 10مــاده ای 
ــی  ــای مل ــس از مشــورت ه ــه پ ــاد اســالمی اســت ک جه
گســترده، بــا هــدف وحــدت در راســتای مقابلــه بــا رژیــم 

ــه شــد. صهیونیســتی ارائ
در ســایه تحــوالت و رویدادهــای مختلــف در منطقــه 
ــراق و یمــن مســأله نخســت جهــان  ــژه ســوریه، ع ــه وی ب
اســالم یعنــی فلســطین بــه حاشــیه رانــده شــده و همزمان 
ــای  ــه ه ــردن توطئ ــی ک ــا در حــال اجرای صهیونیســت ه
خــود علیــه شــهروندان فلســطینی و یهــودی ســازی قبلــه 

نخســت مســلمانان هســتند.
ــالمی  ــاد اس ــش جه ــده جنب ــریف« نماین ــر ابوش  »ناص
فلســطین در ایــران در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر در پاســخ 
بــه ســوالی در خصــوص آخریــن وضعیــت طــرح ده مــاده 
ای جهــاد اســالمی بــرای ســامان دهــی بــه اوضــاع داخلــی 
فلســطین گفــت: در حــال حاضــر در محافــل سیاســی در 
خصــوص مرحلــه بعــد از محمود عبــاس رئیس تشــکیالت 
ــتا  ــن راس ــود؛ در همی ــی ش ــه م ــخن گفت ــردان س خودگ
کمیتــه چهارجانبــه عربــی بــرای برکنــاری محمــود عباس 
فشــار وارد مــی کنــد تــا بدیــن طریــق فــردی را جایگزیــن 
ــر  ــا سیاســت هــای آنهــا باشــد. ب وی کنــد کــه همســو ب
ــرون  ــا راه ب ــه تنه ــم ک ــا معتقدی ــز م ــاس نی ــن اس همی
رفــت از وضــع کنونــی، اجرایــی کــردن طــرح ده مــاده ای 
ــی  ــای مل ــس از مشــورت ه ــه پ ــاد اســالمی اســت ک جه
گســترده، بــا هــدف وحــدت در راســتای مقابلــه بــا رژیــم 

ــد. ــه گردی صهیونیســتی ارائ
وی در خصــوص آخریــن دســتاوردهای انتفاضــه فلســطین 
در متوقــف کــردن اقدامــات رژیــم صهیونیســتی نیــز تاکید 
کــرد: مــردم فلســطین در صدد هســتند بــا متحــول کردن 
انتفاضــه کنونــی، آن را بــه یــک انتفاضــه مســلحانه تبدیل 
کننــد امــا بــه دلیــل اینکــه عــالوه بــر نــوار غــزه و کرانــه 
باختــری در اراضــی 1۹4۸ نیــز در محاصــره و دســت خالی 
هســتند، نــه تنهــا در داخــل فلســطین بلکــه در خــارج از 

کشــور نیــز نمــی تواننــد کاری انجــام دهنــد.

ناصــر ابوشــریف در همیــن راســتا افــزود: متاســفانه مســأله 
فلســطین آخریــن موضــوع کشــورهای عربــی اســت و نــه 
تنهــا از جــدول اولویــت هــای ایــن کشــورها خــارج شــده 
ــی  ــی توجه ــورد ب ــز م ــالمی نی ــورهای اس ــه در کش بلک
ــی و اســالمی از انتفاضــه  ــن کشــورهای عرب اســت. بنابرای
اســتقبال نکردنــد و ایــن انتفاضــه تنهــا بــه واکنــش هایــی 
ــدل شــده اســت.  ــم صهیونیســتی مب ــات رژی ــه جنای علی
ایــن در حالــی اســت کــه صهیونیســت هــا طــرح یهــودی 
ســازی قــدس اشــغالی و شــهرک ســازی در کرانــه باختری 
ــدس در  ــش اذان در ق ــع پخ ــد و از من ــی دهن ــه م را ادام
ــای  ــهرک ه ــه ش ــک ب ــن نزدی ــبز و اماک ــط س ــل خ داخ
صهیونیســت نشــین در کرانــه باختری ســخن مــی گویند.

وی در ادامــه بیــان داشــت: متاســفانه کشــورهای عربــی و 
امــت اســالمی بــه ایــن تجــاوزات صهیونیســت هــا توجهی 
نکردنــد امــا هــر چنــد کــه امکانــات مردم فلســطین ســاده 
ــی  ــرق مل ــه ع ــه ب ــا توج ــردم ب ــی م ــت ول ــدود اس و مح
خــود مــی تواننــد انتفاضــه ای بــا کارآمــدی بیشــتر را آغــاز 

کننــد. ایــن در حالــی اســت کــه مــا در داخــل فلســطین 
بــا مانعــی بــه نــام تشــکیالت خودگــردان مواجــه هســتیم 
کــه بــا رژیــم صهیونیســتی در عرصــه امنیتــی هماهنــگ 
هســتند؛ تشــکیالت خودگــردان یــک مانــع جــدی در برابر 
انتفاضــه حقیقــی فلســطینیان محســوب مــی شــود. جهاد 
ــه  ــلو، ب ــه اس ــق نام ــا تواف ــود ب ــت خ ــر مخالف ــالمی ب اس
رســمیت شــناختن اســرائیل و هماهنگــی امنیتــی بــا رژیم 
صهیونیســتی تاکیــد کــرده اســت تــا بدیــن صورت مســأله 

فلســطین در آینــده بــه صــورت کامــل فرامــوش نشــود.
نماینــده جهــاد اســالمی فلســطین همچنیــن در رابطــه بــا 
ــردان  ــی تشــکیالت خودگ ــای امنیت ــده هماهنگــی ه آین
فلســطین بــا رژیــم صهیونیســتی عنــوان کــرد: تشــکیالت 
خودگــردان متاســفانه از یــک نهــاد ملــی بــه پلیــس رژیــم 
صهیونیســتی تبدیل شــده اســت تــا بدیــن صــورت اهداف 
تعییــن شــده در توافق اســلو به ویــژه پــس از انتفاضــه دوم 
را محقــق گردانــد. محمــود عباس ایــن هماهنگــی امنیتی 
ــا آن را  ــه م ــی ک ــدس دانســته اســت، در حال ــری مق را ام
کاری پلیــد مــی دانیــم و خیانــت بــه حســاب مــی آوریــم. 
ــا ایــن  هیــچ یــک از فلســطینی هــا هماهنگــی امنیتــی ب
اســتدالل کــه از طــرح ملــی فلســطین حمایــت مــی شــود 
را نمــی پذیرنــد. همچنیــن طــرح ملــی فلســطین در هیــچ 
نقطــه ای بــا طــرح صهیونیســت هــا اشــتراک نــدارد و بــه 

هــم نمــی رســند.
وی در پایــان در خصــوص جنــگ احتمالــی میــان 
فلســطین و رژیــم اشــغالگر قــدس در آینــده تاکیــد کــرد: 
جنبــش جهــاد اســالمی بــرای مقابلــه بــا هــر نــوع تجــاوز 
رژیــم صهیونیســتی در باالتریــن ســطح آمادگــی خــود بــه 
ــاره  ــت درب ــات صهیونیس ــخنان مقام ــرد و س ــی ب ــر م س
ــن  ــوچ اســت؛ ای ــی و پ ــزه توخال ــوار غ ــا ن ــر ب ــگ اخی جن
ســخنان هماننــد اظهاراتــی اســت کــه پیــش از جنــگ 33 
روزه صهیونیســت هــا بــا حــزب اهلل لبنــان در ســال ۲006 
و جنــگ 51 روزه بــا نــوار غــزه شــنیده بودیم. جنــگ هایی 
کــه بــه شکســت فضاحت بــار رژیــم صهیونیســتی و نقشــه 

ــه اش منجــر شــد. ســلطه طلبان

گفتگو با نماینده جهاد اسالمی:

ارائه طرح ۱۰ ماده ای جهاد اسالمی با هدف وحدت مقابل رژیم صهیونیستی
حسن شکر
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پس از گذشت بیش از ۵ ماه از اقدام رژیم آل خلیفه در 
سلب تابعیت آیت اهلل »عیسی قاسم« رهبر شیعیان بحرین 
تعبیر مقام معظم رهبری همچون ستاره ای در  به  که 
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 راههای 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 دهها عالم دیگر کردند.

دادگاه وابسته به آل خلیفه قصد دارد امروز ۱۴ آذر دادگاه 
محاکمه رهبر شیعیان بحرین را برگزار کند. بر همین اساس 
برای بررسی ابعاد این رویداد مهم با »یحیی الحدید« رئیس 
مرکز دموکراسی و حقوق بشر خلیج فارس در استرالیا 

گفتگو کردیم که شرح آن در ادامه می آید:

|| حضــور علمــا و روحانیــون را در میــان مــردم برای 
دفــاع از آیــت اهلل عیســی قاســم و هدایــت انقــاب 
بحریــن چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟ علــت حملــه 
ــاه  ــی م ــا ط ــت آنه ــا و بازداش ــه علم ــه ب آل خلیف

هــای اخیــر چیســت؟
ــم  ــه رژی ــردن برنام ــف ک ــن در متوق ــای بحری ــک علم بالش
ــن از  ــای دی ــتن علم ــار گذاش ــوص کن ــه در خص آل خلیف
همراهــی رهبــری دینــی بحریــن یعنــی آیــت اهلل »عیســی 
قاســم« نقــش دارنــد. علمــا و مــردم دارای آگاهــی و بصیــرت 
باالیــی بودنــد و از روز نخســت، علمــا در برابــر منــزل آیت اهلل 
عیســی قاســم حضــور یافتــه و بــه دفــاع از ایشــان و هدایــت 
ــد.  ــزل شــیخ عیســی پرداختن ــر من ــردم متحصــن در براب م
ــأت  ــس هی ــد المشــعل« رئی ــتا ســید »مجی ــن راس در همی
علمــای بحریــن نیــز بــا حضــور در برابــر منزل شــیخ عیســی 
قاســم خطــاب بــه حــکام بحریــن تاکیــد کــرد کــه هرگــز بــه 
رهبــر شــیعیان دســت نخواهیــد یافــت مگــر اینکــه خــون ما 
را بریزیــد؛ مــا هرگــز شــیخ عیســی را تــرک نخواهیــم کــرد. 
وی همچنیــن اعــالم کــرد کــه مــا از دفــاع از رهبــر شــیعیان 
ــک موضــع  ــری ی ــن موضــع گی ــم. ای ــی داری ــر نم دســت ب
شــریف و منحصــر بــه فــرد عالمــان بــود کــه در تاریــخ ثبــت 
مــی شــود. زیــرا از دیــن و اعتقــادات دفــاع کردنــد. بــه همین 
دلیــل نیــز علمــا مــورد هجــوم حــکام بحریــن قــرار گرفتنــد 
ــات  ــبت دادن اتهام ــا نس ــز ب ــن نی ــت بحری ــران حکوم و س
جعلــی و دروغیــن بــه علمــای حاضــر در برابــر منــزل شــیخ 
ــد.  ــرار دادن ــب ق ــت تعقی ــت و تح ــا را بازداش ــی، آن ه عیس
ــم برجســته دینــی توســط  در حــال حاضــر بیــش از 60 عال
حــکام بحریــن احضــار شــده و مــورد تهدیــد واقــع شــده انــد. 
بنابرایــن نقــش علمــا در انقــالب بحریــن نقشــی واضح اســت 
ــن  ــم بحری ــکام ظال ــر ح ــا در براب ــتادگی علم ــخ، ایس و تاری
بــرای دفــاع از مــردم و ارزش هــای انســانی را ثبــت مــی کند.

|| تحلیل شـما از مانع تراشـی چندین ماهه آل خلیفه 
در برگـزاری نمازجمعه در منطقه الدراز محل سـکونت 
آیت اهلل عیسـی قاسـم چیسـت؟ بـه نظر شـما تاثیر 

سـخنرانی امام جمعـه بر مردم چیسـت؟
حـکام بحریـن از نقـش نماز جمعـه در میـان مـردم و حرکت 

دادن آنهـا مطلـع هسـتند و به خوبی مـی دانند کـه خطیبان 
نمازجمعـه در جریـان سـخنرانی خود مـردم را بـه مقاومت و 
ایسـتادگی دعوت می کنند و ارزش های انسـانی مانند مبارزه 
بـا ظلـم و تعـرض بـه اصـول دینـی را در میـان مـردم تجدید 
مـی کننـد. آل خلیفـه از طریق محاصره مسـجدی کـه در آن 
نمازجمعـه اقامه می شـود و همچنین جلوگیـری از ورود ائمه 
جمعه بـه مسـجد موجـب از برگـزاری نمازجمعـه جلوگیری 
مـی کنـد. ایـن اقدامـات نشـانگر ایـن اسـت کـه سـخنرانی 
اسـالمی در سـطحی باال ایـراد می شـود و سـخنرانان در برابر 
ظلـم می ایسـتند. حـکام بحریـن طی سـال های گذشـته در 
برابـر سـخنرانی دینـی کـه از یک سـو اسـالم نـاب را ارئه می 
دهـد و از سـوی دیگـر خواسـته های برحـق و مسـالمت آمیز 

مـردم را بیان مـی دارد، نـاکام مانـده اند.

|| واکنــش هــای خارجــی بــه ســلب تابعیــت رهبــر 
ــای  ــوی نهاده ــژه از س ــه وی ــن ب ــیعیان بحری ش
حقــوق بشــری و دیگــر کشــور هــا از جملــه ایــران 

ــد؟ ــی کنی ــی م ــه ارزیاب را چگون
نهادهای حقوق بشـری و جامعه بین الملل مواضعـی را در این 
خصـوص اتخـاذ و بیان کـرده اند اما تاثیر بسـیار محـدودی بر 
رونـد انقـالب در بحرین داشـته اسـت. زیـرا آمریـکا و انگلیس 
هرگونـه اعمال فشـار واقعـی علیه رژیـم آل خلیفـه را وتو می 
کننـد؛ آنهـا شـریک رژیم بحریـن و سـعودی ها هسـتند و در 
ارتـکاب جنایـات آنها علیـه مردم و شـیعیان بحریـن از طریق 
تخریـب مسـاجد، حمله بـه فعالیت هـای دینی، کشـتار زنان 
و کـودکان و بازداشـت جوانـان و فعالین حقوق بشـری دسـت 
دارند. متاسـفانه جامعه بیـن الملل به صـورت دوگانه با انقالب 
بحریـن برخـورد می کنـد و آمریـکا و انگلیس مانـع از تحرک 
واقعـی از سـوی آنها می شـوند امـا موضع جمهوری اسـالمی 
ایـران در قبـال انقالب بحریـن یک موضع مثبت اسـت و دائما 
از ایـن انقـالب و تحـرکات مسـالمت آمیـز مـردم حمایت می 
کرده اسـت. جمهوری اسـالمی همواره در حمایت از مظلومان 
سراسـر جهـان به ویـژه در کشـورهای اسـالمی پیشـگام بوده 
اسـت و بـه همیـن دلیل نیـز مـردم و ملـت بحریـن از موضع 

ایـران تمجید و تشـکر مـی کننـد و آن را ارج می نهند.

|| تاثیر راهپیمایـی مردم در اعتراض به سیاسـت های 
آل خلیفـه و تحـت فشـار قـرار دادن حـکام بحریـن 
چیسـت؟ در چه صـورت گزینه مسـالمت آمیـز مردم 

بـه گزینه سـخت و خشـن تبدیل خواهد شـد؟
انقــالب و تحــرکات مــردم و همچنیــن تحصــن آنهــا در برابــر 

ــاالن  ــه دارد و فع ــدراز ادام ــزل شــیخ عیســی قاســم در ال من
بحرینــی در داخــل و خــارج از کشــور بــه اقدامــات و تحرکات 
ــاه  ــردم کوت ــه م ــدارد ک ــکان ن ــد. ام ــی دهن ــه م ــود ادام خ
بیاینــد و از خواســته های خــود دســت بردارند؛ مــردم بحرین 
ــی  ــه نم ــم آل خلیف ــتقامت هســتند و رژی ــات و اس دارای ثب
توانــد موجــب عقــب نشــینی آنهــا از مواضعشــان شــود امــا 
رهبــران سیاســی و دینــی تصمیــم دارنــد و تاکیــد مــی کنند 
ــز  ــه صــورت مســالمت آمی ــد ب کــه اقدامــات و تحــرکات بای
ــه  ــا نیســت ک ــن معن ــن بدی ــر ای ــد. از ســوی دیگ ــه یاب ادام
رژیــم بحریــن هــر کاری خواســت انجــام دهــد؛ مــردم اجــازه 
نمــی دهنــد کشــور بحریــن بــه ســوریه دوم، عــراق و یــا لیبی 
تبدیــل شــود. ملــت بحریــن بــرای بــاز پــس گیــری حقــوق 
خــود از یــک صبــر راهبــردی برخــوردار و معتقــد هســتند که 
از طریــق تحــرکات مســالمت آمیــز مــی تــوان پیــروز شــد و 
خســارات را کاهــش داد. مــا امــروز بــه قربانــی نیــاز نداریــم و 

نمــی خواهیــم کشــور را بــه درگیــری بکشــانیم.

ــی  ــت اهلل عیس ــه آی ــه محاکم ــنبه جلس || روز یکش
قاســم توســط دادگاه وابســته بــه رژیــم آل خلیفــه 
برگــزار خواهــد شــد. بــه نظــر شــما حــکام بحریــن 
ــرد؟  ــد ک ــدام خواهن ــه اق ــوص چگون ــن خص در ای
آیــا امــکان یــورش نظامیــان آل خلیفــه بــه منــزل 
ــزل  ــر من ــده در براب ــن کنن ــردم تحص ــان و م ایش

ــود دارد؟ ــی وج ــیخ عیس ش
احتمــال دارد کــه رژیــم حاکــم بــر بحریــن مرتکــب حماقــت 
ــر  ــم رهب ــی قاس ــت اهلل عیس ــه آی ــی را علی ــود و حکم ش
ــی  ــن تمام ــردم بحری ــا م ــد ام ــادر کن ــن ص ــیعیان بحری ش
ــد  ــی دانن ــل م ــیعیان را باط ــر ش ــه رهب ــادره علی ــکام ص اح
ــد آنکــه بایــد محاکمــه گــردد، رژیــم آل خلیفــه و  و معتقدن
ســران آن هســتند؛ زیــرا آنهــا مرتکــب جنایــات زیادی شــده 
ــن  ــن ای ــود دارد. بنابرای ــم وج ــن رژی ــز در ای ــاد نی ــد و فس ان
ــوان  ــه عن ــد در دادگاه ب ــه بای ــتند ک ــن هس ــات بحری مقام
ــد،  ــی دهن ــام م ــری انج ــد بش ــی ض ــه جنایات ــرادی ک اف
محاکمــه شــوند. در صورتــی کــه اقدامــی گســتاخانه صــورت 
گیــرد، شــرایط در بحریــن پیچیــده تــر مــی شــود. از ســوی 
ــه  ــه ب ــم آل خلیف ــدان رژی ــه و متح ــت منطق ــر وضعی دیگ
ســمتی پیــش مــی رود کــه بــه نفــع حــکام بحریــن نیســت.

|| یـورش نظامیان آل خلیفـه به دفتـر اصلی جمعیت 
الوفـاق بحریـن و مصـادره دارایـی هـای آن را چگونه 
ارزیابـی می کنیـد؟ علمای بحریـن پس از ایـن اقدام 
بر فقدان عقـل آل خلیفـه تاکید کردند. تحلیل شـما 
از این موضوع چیسـت؟ دیدگاهتـان را در قبال دادگاه 
تجدید نظـر شـیخ »علی سـلمان« دبیـرکل جمعیت 

الوفاق در روز یکشـنبه بفرمایید؟
ــه  ــالت علی ــتای حم ــلمان در راس ــی س ــیخ عل ــه ش محاکم
ــز صــورت  ــات سیاســی و مســالمت آمی ــا و اقدام فعالیــت ه
ــت  ــود دس ــات خ ــن از اقدام ــردم بحری ــرا م ــرد. زی ــی گی م
نخواهنــد کشــید و در برابــر تصمیــم هــای رژیــم آل خلیفــه 
کــه دســتگاه قضائــی تحــت امــرش نیز فاســد اســت، تســلیم 
نخواهنــد شــد. بنابرایــن شــیخ علــی ســلمان چــه در زنــدان 
ــت  ــرکل جمعی ــوان دبی ــه عن ــدان ب ــارج از زن ــه در خ و چ
الوفــاق بحریــن باقــی خواهــد مانــد و مــردم بــه باقــی مانــدن 
ــی  ــیخ عل ــد. ش ــل دارن ــت و تمای ــب رغب ــن منص وی در ای
ســلمان یــک رهبــر سیاســی اســت و مــردم بحریــن و جامعه 
جهانــی تصمیــم هــای دادگاه آل خلیفــه را بــه رســمیت نمی 

شناســند.

گفتگو با فعال حقوق بشری بحرین:

هر نوع حکم صادره علیه شیخ عیسی باطل است/لزوم محاکمه سران آل خلیفه
محمد فاطمی زاده

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 25 |  شماره 18 |  دی 95

خاورمیانه و شمال آفریقا

تشــکیل »دولــت نجــات ملــی« در یمــن دســتاورد بزرگــی 
ــه  ــتاوردی ک ــود؛ دس ــوب می ش ــور محس ــن کش ــرای ای ب
ضربــه مهلــک دیگــری را بــر پیکــره رژیــم متجاوز ســعودی 
وارد آورد و بــار دیگــر خــواب را از چشــمان ایــن رژیــم ربــود.

شــورای عالــی سیاســی یمــن روز دوشــنبه هفتــه جــاری در 
ــی«  ــت نجــات مل نشســت اضطــراری خــود تشــکیل »دول
ایــن کشــور را اعــالم کــرد. رئیــس و اعضــای شــورای 
ــت  ــه تشــکیل دول ــد ک ــالم کردن ــن اع ــی سیاســی یم عال
وحــدت ملــی ایــن کشــور کــه طیــف هــای مختلــف را در 
ــجم  ــه و منس ــه همه جانب ــور مقابل ــه منظ ــرد، ب ــر می گی ب
بــا تجاوز ســعودی تشــکیل شــده اســت. در نشســت اعضای 
ایــن شــورا تاکیــد شــد کــه ماموریــت دولت کــه در شــرایط 
دشــوار تشــکیل یافتــه اســت، در ســاماندهی اوضــاع داخلــی 
ــی  ــی و سیاس ــادی، نظام ــاوز اقتص ــا تج ــه ب ــن و مقابل یم
ــور«  ــن حبت ــز ب ــود. »عبدالعزی ــی ش ــه م ــعودی خالص س
نخســت وزیــر دولــت نجــات ملــی تعییــن شــده اســت. وی 
ــا تشــکر از رئیــس  پــس از انتخــاب خــود در ایــن ِســَمت ب
و اعضــای شــورای عالــی سیاســی تاکیــد کــرد کــه دولتــش 
تمــام تــالش خــود را بــرای پاســخگویی بــه مطالبــات مردم 
یمــن و ایجــاد راهکارهــای مناســب برای مشــکالت ناشــی از 

ــکار خواهــد بســت. ــه یمــن ب تجــاوز ســعودی ب
نخســتین جلســه دولــت نجــات ملــی یمــن روز ســه شــنبه 
هفتــه جاری بــه ریاســت »عبدالعزیز بــن حبتــور« در صنعاء 
پایتخــت یمــن تشــکیل شــد. در ایــن جلســه اولویــت هــای 
پیــش روی دولــت نجــات ملــی یمــن و برنامــه هــای کابینه 
کــه قــرار اســت طــی هفتــه آینــده بــه مجلــس نماینــدگان 
ارائــه شــود مــورد بررســی قــرار گرفــت. بــن حبتــور از وزرای 
پیشــنهادی دولــت خواســت تــا ظــرف چهــار روز دیدگاه هــا 

و پیشنهادهایشــان را بــه نخســت وزیــر ارائــه دهنــد.
ــف  ــه عط ــی نقط ــات مل ــت نج ــکیل دول ــک تش ــدون ش ب
ــان  ــن از زم ــی یم ــوالت سیاس ــان تح ــابقه ای در جری بی س
ــاه  ــدود ۲0 م ــعودی از ح ــم س ــی رژی ــاوز نظام ــاز تج آغ
ــه  ــتاوردی ک ــن دس ــود. مهمتری ــی ش ــوب م ــش، محس پی
ــه همــراه خواهــد  ــا خــود ب ــی ب ــت نجــات مل تشــکیل دول
ــود. ایــن  ــراری ثبــات سیاســی در یمــن خواهــد ب آورد، برق
ــمگیری در  ــر چش ــلما تأثی ــی مس ــات سیاس ــجام و ثب انس
ــا  ــی ب ــف یمن ــای مختل ــان ه ــه احــزاب و جری نحــوه مقابل
متجــاوزان ســعودی بــه جــای خواهــد گذاشــت؛ مســأله ای 
کــه ســعودیها بــه شــدت از آن احســاس نگرانــی مــی کنند. 
دولــت نجــات ملــی در راســتای تکمیــل مأموریــت شــورای 
ــی  ــورای عال ــع، ش ــد. در واق ــکیل ش ــی تش ــی سیاس عال
ــت  ــرای تشــکیل دول ــه ای ب ــا مقدم سیاســی در یمــن تنه
نجــات ملــی بــود کــه در نهایــت، ایــن مهــم، محقــق شــد.

ــر جنبــش  ــی« رهب ــک الحوث ــاط، »عبدالمل در همیــن ارتب
انصــاراهلل یمــن بــا بیــان اینکــه تشــکیل دولــت نجــات ملــی 
در ایــن کشــور اهمیــت زیــادی در تقویــت مواضــع داخلــی 
ــکیل  ــد تش ــترده در تایی ــرات گس ــه تظاه ــردم را ب دارد، م
ــردم  ــه م ــرد ک ــح ک ــن تصری ــد. وی همچنی ــت فراخوان دول
ــظ  ــد حف ــری نیازمن ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــروز بی یمــن ام
ــتند  ــاوزان هس ــل متج ــی در مقاب ــجام داخل ــدت و انس وح
ــه افکنــی اعتنــا کننــد.  ــرای تفرق ــه تــالش هــا ب ــد ب و نبای
عبدالملــک الحوثــی همچنیــن بــر اهمیــت فــراوان تشــکیل 
ــی و  ــع داخل ــت مواض ــن در تقوی ــی یم ــات مل ــت نج دول

خدمــت رســانی بــه مــردم علیرغــم اوضــاع اقتصادی دشــوار 
تاکیــد کــرده و گفــت: »مــردم و دولــت همگــی بایــد تــالش 
ــب  ــروزی را نصی ــد پی ــا خداون ــد ت ــدان کنن ــا را دو چن ه

ــد«. ــا گردان ــز م مــردم عزی
ــت  ــاره اهمی ــن درب ــاراهلل یم ــش انص ــر جنب ــارات رهب اظه
فــراوان تشــکیل دولــت نجــات ملــی در ایــن کشــور، حاکــی 
از آن اســت کــه تشــکیل ایــن دولــت یــک دســتاورد بــزرگ 
ــه  ــتاوردی ک ــود؛ دس ــی ش ــوب م ــا محس ــی ه ــرای یمن ب
ــزی شــده  ــه ری ــق آن برنام ــرای تحق ــش ب ــا پی ــدت ه از م
بــود. طبــق اعــالم عبدالملــک الحوثــی، دولــت نجــات ملــی 
ــه منســجم و همــه  ــرای مقابل ــر مأموریــت خــود ب عــالوه ب
جانبــه بــا تجــاوز نظامــی ســعودیها، مســئولیت کاهــش آالم 
غیرنظامیــان کــه نشــأت گرفتــه از همیــن تجــاوز نظامــی 

ــر عهــده دارد. اســت، را نیــز ب
در این میان، عصبانیت و خشـم سـعودیها نیز بسـیار قابل تأمل 
اسـت. در حقیقـت، خشـم رژیـم متجاوز سـعودی از تشـکیل 
دولـت نجات ملـی در یمن، خود بـه تنهایی حاکـی از موفقیت 
احـزاب و جریان های مختلف یمنـی در راهی اسـت که پیموده 
اند. در همیـن ارتباط، »سـازمان همکاری اسـالمی« در اقدامی 
همسو با سیاسـت های آل سعود، تشـکیل دولت نجات ملی در 
یمـن را محکوم کرد. این سـازمان در بیانیـه ای در این خصوص 
مدعـی شـد که تشـکیل ایـن دولت نـه تنهـا غیرقانونی اسـت 
بلکه با قطعنامـه های شـورای امنیت برای حل مسـالمت آمیز 

بحـران یمن نیز مغایـرت دارد.
همچنیــن ســازمان همــکاری اســالمی اعــالم کــرد کــه از 
دولــت منصــور هــادی رئیــس جمهــور مســتعفی و فــراری 
یمــن همچنــان حمایــت مــی کنــد و همــکاری گــروه هــای 
یمنــی بــا اســماعیل ولدالشــیخ نماینــده ویــژه ســازمان ملل 
ــی  ــکاری توافق ــه راه ــا هــدف دســتیابی ب ــور یمــن ب در ام
بــرای حــل بحــران یمــن را خواســتار شــد. ایــن ســازمان در 
پایــان بــدون توجــه بــه نقــش انصــاراهلل یمــن در حمایــت و 
حفاظــت از مــردم ایــن کشــور در برابــر متجــاوزان ســعودی 
بــه ایــن جنبــش در خصــوص اقداماتــش در برابــر تجــاوزات 
ــق  ــانگر عم ــه نش ــدار داد ک ــا هش ــعودی ه ــیانه س وحش
وابســتگی ایــن ســازمان بــه مقامــات رژیــم ســعودی اســت.

ســایه ســنگین رژیم متجــاوز ســعودی بــر بیانیــه جانبدارانه 
و خصمانــه ســازمان همــکاری اســالمی علیــه جریــان هــای 
ــازمان  ــن س ــه ای ــود. بیانی ــی ش ــاس م ــال احس ــی کام یمن
ــه طــرف  ــی اســت ک ــم ســعودی در حال ــت از رژی در حمای
هــای یمنــی بارهــا بــرای دســتیابی بــه راهــکار سیاســی در 
ایــن کشــور پــای میــز مذاکــرات آمدنــد امــا هــر بــار طــرف 
ــل  ــع از ح ــرات مان ــرک مذاک ــکنی و ت ــا کارش ــعودی ب س

سیاســی بحــران یمــن شــده بــود.
البتـه همراهی هـای سـازمان همکاری اسـالمی با سیاسـت 
هـای متجاوزانـه رژیـم سـعودی تنهـا در یمن خالصـه نمی 
شـود، بلکه این سـازمان در بسـیاری از سیاست های خصمانه 
سـعودیها در منطقه، با آنها هم پیاله بوده و هسـتند. سـازمان 
همـکاری اسـالمی مـدت هاسـت کـه از مسـیر اصلـی خود 
خارج و به عروسـک خیمه شـب بـازی رژیم سـعودی تبدیل 
شـده اسـت؛ به گونـه ای کـه ایـن رژیم بـه راحتی سیاسـت 
هـای خـود را بـه آن تحمیـل و دیکتـه مـی کند. همسـویی 
سیاسـت هـای سـازمان همـکاری اسـالمی با سیاسـت های 
خصمانـه ریـاض بـه حـدی اسـت که مـی تـوان گفـت، این 
سـازمان به شـعبه ای از وزارت خارجه سـعودی تبدیل شـده 
اسـت و بـر خـالف عنوانـی کـه با خـود به یـدک می کشـد، 

بیشـتر در راسـتای ایجـاد تفرقـه در میان کشـورهای جهان 
اسـالم تـالش مـی کند.

ــژه  ــده وی ــیخ« نماین ــد الش ــماعیل ول ــر، »اس ــوی دیگ از س
ســازمان ملــل در امــور یمــن در واکنــش بــه تشــکیل دولــت 
نجــات ملــی در ایــن کشــور توســط شــورای عالــی سیاســی، 
اعــالم کــرد کــه تشــکیل دولــت جدیــد در یمــن مانــع رونــد 
صلــح در ایــن کشــور مــی شــود. وی همچنیــن گفــت: »یمــن 
ــا و  ــی ه ــات حوث ــه حساســی مواجــه اســت و اقدام ــا مرحل ب
علــی عبــداهلل صالــح مســائل را پیچیــده تــر مــی کنــد«. ایــن 
اولیــن بــاری نیســت که اســماعیل ولــد الشــیخ علیه احــزاب و 
جریــان های سیاســی یمــن و بــه نفــع ســعودیها موضع گیری 
مــی کنــد. وی مدعــی اســت کــه تشــکیل دولــت نجــات ملی 
مســائل را در یمــن پیچیده تــر می کنــد؛ ایــن در حالــی 
اســت کــه جانبداری هــای ایــن مقــام بیــن المللــی در یمــن 
از عربســتان ســعودی یکــی از عوامــل مهــم پیچیده تــر شــدن 

بحــران در یمــن بــه شــمار مــی رود. 
ــن،  ــی یم ــای سیاس ــان ه ــزاب و جری ــر، اح ــال حاض در ح
همگــی بــر عــدم بــی طرفــی ولــد الشــیخ در قبــال بحــران 
ایــن کشــور، متفــق القــول هســتند. بســیاری از تحلیلگــران 
ــه  ــش از آنک ــد الشــیخ بی ــه ول ــد ک ــن باورن ــر ای سیاســی ب
فرســتاده ویــژه ســازمان ملــل در امــور یمن باشــد، فرســتاده 
ــا ایــن حــال،  رژیــم ســعودی در امــور ایــن کشــور اســت. ب
بــه نظــر مــی رســد کــه اســماعیل ولــد الشــیخ، بــا وجــود 
ــن  ــرد وی در یم ــه عملک ــبت ب ــه نس ــی ک ــادات فراوان انتق
ــن  ــود در ای ــه خ ــدارد در روی ــده اســت، قصــد ن مطــرح ش

زمینــه تجدیــد نظــر کنــد. 
در همیــن ارتبــاط، اخیــرا شــورای عالــی سیاســی یمــن در 
بیانیــه ای از اقدامــات نماینــده ویــژه ســازمان ملــل در امــور 
ــد  ــن تاکی ــی یم ــی سیاس ــورای عال ــرد. ش ــاد ک ــن انتق یم
ــد الشــیخ نماینــده ویــژه ســازمان ملــل در امــور  کــرد: »ول
ــا  ــروه ه ــک از گ ــچ ی ــی طــرف باشــد و از هی ــد ب یمــن بای
ــرد:  ــح ک ــن تصری ــورا همچنی ــن ش ــد«. ای ــداری نکن جانب
»از واکنــش هــای منفــی در قبــال تشــکیل دولــت نجــات 
ــور  ــارج از کش ــای خ ــروه ه ــتیم و از گ ــف هس ــی متاس مل
درخواســت مــی کنیــم بــا اراده و خواســت مــردم یمــن بــه 

ــد. ــل کنن ــت برخــورد و تعام صــورت مثب
ــن  ــی در یم ــات مل ــت نج ــکیل دول ــورت، تش ــر ص در ه
دســتاورد بزرگــی بــرای احــزاب و جریــان هــای داخلــی این 
کشــور محســوب مــی شــود؛ دســتاوردی کــه بــه یمنــی هــا 
ایــن امــکان را مــی دهــد تــا بــه صــورت ســازماندهی شــده 
ــتند.  ــعودی بایس ــی س ــاوز نظام ــر تج ــت در براب ــه مقاوم ب
ــن  ــن ای ــی یم ــت نجــات مل ــن، تشــکیل دول ــر ای ــالوه ب ع
امــکان را بــرای آن فراهــم مــی کنــد تــا بــه صــورت رســمی 
ــوق  ــن کشــور، حق ــردم ای ــی م ــده قانون ــوان نماین ــه عن و ب
آنهــا را در مجامــع و ســازمان هــای بیــن المللــی پیگیــری 

ــد. ــه کن و مطالب

تشکیل »دولت نجات ملی« یمن؛
ضربه مهلک دیگری بر پیکره متجاوزان سعودی

رامین حسین آبادیان
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اروپـــــــا

حنیف غفاری

مقامــات کشــورهای غربــی معمــوال عــدم گــردش قــدرت 
میــان نخبــگان را نمــاد ســکون و انفعــال در یــک ســاختار 
ــزدی  ــه نام ــبت ب ــا نس ــد ام ــی کنن ــداد م ــی قلم سیاس
ــی در  ــدارت اعظم ــت ص ــراز پس ــرای اح ــرکل ب ــدد م مج

ــد. ــراض نمــی کنن آلمــان اعت
صــدر اعظــم آلمــان از اعــالم آمادگــی خــود بــرای حضــور 
ــاره در راس معــادالت سیاســی و اجرایــی ایــن کشــور  دوب
خبــر داده اســت؛ »آنــگال مــرکل« در جمــع رهبــران حزب 
دموکــرات مســیحی، نامــزدی دوبــاره خــود بــرای تصــدی 
ــال  ــرکل از س ــرد. م ــالم ک ــی را اع ــدارت اعظم ــت ص پس
۲005 میــالدی، صــدر اعظــم آلمــان اســت. مــرکل بایــد 
بــرای رســیدن بــه مقــام صدراعظمــی آلمــان، در دســامبر 
آینــده در کنگــره سراســری حــزب دموکــرات مســیحی به 
ــی کــه  ــن حــزب انتخــاب شــود؛ اتفاق ــوان دبیــرکل ای عن

چنــدان دور از ذهــن بــه نظــر نمــی رســد!
ــت  ــاره پس ــری دوب ــدی گ ــرای تص ــی ب ــرکل در حال م
صــدارت اعظمــی آمــاده مــی شــود کــه میــزان نارضایتــی 
از وی  متعاقــب وقــوع بحــران پناهجویــان افزایــش یافتــه 
اســت. بــا ایــن حــال عــدم وجــود رقیبــی قــوی در مقابــل 
ــیال  ــی سوس ــب وی یعن ــزب رقی ــا از ح ــرکل مخصوص م
ــرای  ــان ب ــا وی همچن ــت ت ــده اس ــبب ش ــرات س دموک
حضــور در مســند صــدارت اعظمــی بخــت و اقبــال 

ــد. ــته باش ــش داش ــر رقبای ــتری از اکث بیش
ــر  در ایــن میــان تنهــا »فرانــک والتــر اشــتاین مایــر« وزی
ــت  ــانس رقاب ــه ش ــت ک ــان اس ــی آلم ــه فعل ــور خارج ام
ــدی  ــت. چن ــر وی را داراس ــروزی ب ــی پی ــرکل و حت ــا م ب

پیــش روزنامــه هندلزبــالت آلمــان اعــالم کــرد کــه مطابق 
نظرســنجی هــای صــورت گرفتــه، تنهــا وزیــر امــور خارجه 
ایــن کشــور بــه عنــوان نامــزد احتمالــی بــرای ایــن ســمت 
می توانــد مــرکل را شکســت دهــد. نتایــج ایــن نظرســنجی 
کــه از طــرف موسســه »اینســا« انجــام شــده اســت، نشــان 
مــی دهــد کــه اگــر آلمانــی هــا مــی توانســتند صــدر اعظم 
کشورشــان را مســتقیما انتخــاب کننــد ۲۸ درصد اشــتاین 
ــزب  ــس ح ــرکل رئی ــگال م ــد آن ــا ۲3 درص ــر و تنه مای

ــد. دموکــرات مســیحی را انتخــاب مــی کردن
ــرای  ــی ب ــه کس ــه چ ــت ک ــخص نیس ــال مش ــر ح در ه
رقابــت مــرکل بــرای تصــدی گــری پســت صــدارت 
اعظمــی آلمــان از ســوی حــزب سوســیال دموکــرات 

ــد. ــد ش ــاب خواه انتخ

ــوان  ــه عن ــارم ب ــار چه ــرای ب ــرکل ب ــه م ــارغ از اینک ف
صــدر اعظــم ســرزمین ژرمنهــا انتخــاب شــود یــا 
ــه  خیــر، هــم اکنــون ســوال مهمــی اذهــان را نســبت ب
ــی  ــات کشــورهای غرب ــی ســازد؛ مقام خــود مشــغول م
ــاد  ــگان را نم ــان نخب ــدرت می ــردش ق ــدم گ ــوال ع معم
ــداد  ــی قلم ــاختار سیاس ــک س ــال در ی ــکون و انفع س
مــی کننــد. آنهــا حتــی بارهــا والدیمیــر پوتیــن رئیــس 
ــه اینکــه مدتهاســت  جمهــور فعلــی روســیه را نســبت ب
بــه عنــوان قدرتمندتریــن فــرد در روســیه در راس 
قــدرت قــرار دارد ســرزنش کــرده انــد. آنهــا بــه راحتــی 
ــیه را  ــی روس ــکار عموم ــزد اف ــن در ن ــت پوتی محبوبی
نادیــده انگاشــته و حضــور مســتمر رئیــس جمهــور 
روســیه در قــدرت را نمــاد فقــدان دموکراســی در مســکو 
ــرا  ــه چ ــی اینجاســت ک ــد. حــال ســوال اصل دانســته ان
ــدد  ــزدی مج ــه نام ــبت ب ــی نس ــی اعتراض ــات غرب مقام
مــرکل بــرای احــراز پســت صــدارت اعظمــی در آلمــان 

ــد؟ ــی کنن نم
ایــن موضــوع نشــان دهنــده برخــورد گزینشــی و دوگانــه 
غــرب بــا مقولــه دموکراســی اســت. در کشــور آلمــان، صدر 
اعظــم اختیــارات زیــادی دارد. در حالــی کــه مقــام ریاســت 
جمهــوری، عمــال مقامــی تشــریفاتی محســوب مــی شــود. 
ــی  ــه بســیاری از شــهروندان اروپای ــر اســت ک ــه ذک الزم ب
نیــز نســبت بــه سیاســتهای ریاضتــی آنــگال مــرکل صــدر 
ــه  ــب اتحادی ــه عنــوان سیاســت غال اعظــم آلمــان ) کــه ب
ــرض  ــت( معت ــال اس ــال اعم ــورو در ح ــه ی ــا و منطق اروپ
هســتند. انتشــار اخبــار مربــوط بــه احتمــال حضــور دوباره 
مــرکل در قــدرت، منجــر بــه نارضایتی و خشــم بســیاری از 

شــهروندان اروپایــی شــده اســت.

خیز دوباره صدراعظم آلمان/چرا غرب مرکل را به دیکتاتوری متهم نمیکند

»فرانســوا فیــون« نخســت وزیر پیشــین فرانســه، 
ــت  ــات ریاس ــرای انتخاب ــه ب ــت میان ــزد راس نام
جمهــوری ۲01۷ بــا چالــش هایــی جــدی بــرای 

چنیــن ســمتی روبــرو اســت.
ــا  ــه ب ــت و میان ــاح راس ــی جن ــات مقدمات انتخاب
ــارکت  ــون و مش ــوا فی ــه فرانس ــروزی قاطعان پی
ــان  ــه پای ــوی ب ــون فرانس ــار میلی ــش از چه بی

ــید. رس
بــرای شــناخت ایــن سیاســتمدار کهنــه کار 
ــی وی مــی  ــه گذشــته و مواضــع کنون نگاهــی ب
اندازیــم. فیــون در 1۹۸1 و در قالــب حــزب 
ُگلیســت بــه رهبــری ژاک شــیراک توانســت وارد 

ــی  ــط مش ــی زود خ ــود. او خیل ــه ش ــی فرانس ــس مل مجل
ــری  ــَگن راهب ــپ ِس ــیله فیلی ــه در حــزب بوس ــری ک دیگ

می شــد را برگزیــد.
ــَگن،  ــزب، ِس ــه در ح ــه کاران ــری محافظ ــت گی ــن جه ای
پاســکوآ و فیــون را در اقلیــت قــرار داد. ایــن اختــالف 
مشــی بــا شــیراک، وی را بــه مواضــع ادوار بــاالدور و نیکوال 

ــاخت. ــی س ــر م ــک ت ــارکوزی نزدی س
بــا نخســت وزیــری ادوار بــاالدور در 1۹۹3، فرانســوا فیــون 
ــی منصــوب شــد. اقدامــات کامــال  ــه وزارت آمــوزش عال ب
لیبــرال همچــون اســتقالل دانشــگاه هــا، از جملــه ویژگــی 

ــت. ــای دوران وزارت اوس ه
در  ژوپــه  آلــن  وزیــری  نخســت  دوران  در  ســپس 
ــید. در  ــون رس ــه فی ــاوری ب ــات و فن 1۹۹5، وزارت ارتباط
ســال۲00۲ در نــگارش برنامــه انتخاباتــی رئیــس جمهــور 
شــیراک شــرکت کــرد و بــه وزارت امــور اجتماعــی رفــت.

ــز  ــارکوزی و نی ــا س ــه ب ــتی دیرین ــال ۲00۷ دوس در س
ــاند.  ــون رس ــه َمتینی ــون را ب ــای او، فی ــه ه ــتن برنام نوش
نخســت وزیــری کــه طــی پنــج ســال اصالحــات نیکــوال 
ــد  ــواره معتق ــا هم ــرد ام ــی اجــرا ک ــه خوب ســارکوزی را ب
بــود کــه مــی بایســت تغییــرات عمیــق تــری ایجــاد کــرد.

بــا شــروع زمزمــه هــای انتخابــات مقدماتــی جنــاح راســت 

در ۲014، فیــون نیــز وارد عرصــه ی رقابــت شــد 
در حالــی کــه در نظــر ســنجی هــا هیچ شانســی 
بــرای او وجــود نداشــت. ایــن وضعیــت تــا هفتــه 
آخــر رقابــت هــا نیــز ادامــه یافــت و آلــن ژوپــه و 
نیکــوال ســارکوزی از محبوبیــت باالیــی برخوردار 
بودند. امــا مناظره هــای تلویزیونی توانســت ورق 

را برگردانــد.
برنامــه هــای اصلــی فیــون در سیاســت خارجی، 
ــش  ــا همقطاران ــی ب ــائل اجتماع ــاد و مس اقتص
ــد او را  ــث ش ــاوت باع ــن تف ــت. ای ــاوت اس متف
»رادیــکال« تریــن و »محافظــه کار« تریــن نامزد 

رقابــت هــا بنامنــد.
ــک  ــش، نزدی ــا داع ــارزه ب ــرای مب ــکار او ب راه
شــدن بــه روســیه و ایــران و نیــز فاصلــه گرفتــن 
ــرال می خواهــد  ــونِ  لیب ــا عربســتان ســعودی اســت. فی ب
ــن  ــز س ــاعت و نی ــه 3۹ س ــا را ب ــوی ه ــاعت کار فرانس س
ــن  ــه ای ــد. هم ــش ده ــال افزای ــه 65 س ــتگی را ب بازنشس
اقدامــات بــرای »کاهــش بدهــی و کســری بودجــه« 

ــت. ــه اس فرانس
ــه  ــور ک ــود آنط ــته ب ــر نتوانس ــت وزی ــگاه نخس او در جای

ــرد. ــش بب ــات را پی ــود اصالح ــل ب مای
 اکنــون فرانســوا فیــون بایــد در انتخابــات ریاســت 
ــزد  ــاح چــپ و نام ــزد جن ــا نام ــده، ب ــال آین ــوری س جمه

ــود. ــرو ش ــن روب ــن لوپِ ــی، ماری ــه مل جبه

آشنایی با نامزد پیروز جمهوری خواهان فرانسه/چالشهای پیش روی فیون
محمدتقی غامی
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اروپـــــــا

سیاسـت خارجـی ترکیـه طـی چنـد سـال 
گذشـته در قبـال عـراق و سـوریه از صـرف 
مشـکالت بـه مرحلـه خصمانـه رسـیده کـه 
ایـن موضوع نگاه بیشـتر ناظـران امور منطقه 
خاورمیانـه را بـه خـود معطـوف کرده اسـت.
رفتارهـای ترکیه در عـراق و سـوریه در برهه 
کنونـی نـگاه تحلیلگـران منطقـه را بـه خود 
مشـغول کـرده اسـت. سیاسـت ترکیـه در 
قبال منطقـه در دوره حزب عدالت و توسـعه 
سیاسـتی بـر اسـاس تکیه بـر قـدرت نظامی 

اسـت. بوده 
بـا وجـود اینکـه ترکیـه بـه رشـد اقتصـادی 
باالیی در مقایسـه با دیگر کشـورهای منطقه 
دسـت پیدا کـرده و از کشـورهای مهم از نظر 
اقتصادی تبدیل شـده اسـت و دهها شـرکت 
در کشـورهای منطقـه دارد امـا اقتصـاد ایـن 
کشـور در خدمت سیاسـت خارجی آن نبوده 
اسـت بلکه قـدرت نظامی، سـتون سیاسـت 
خارجـی آن وتعاملـش با کشـورهای منطقه 

را تشـکیل داده است.
همزمـان بـا شـروع بهـار عربـی در برخـی 
کشـورهای منطقـه، ترکیـه سیاسـت هـای 
سـازنده ای در ایـن بـاره اتخـاذ نکـرد و بـه 
نوعـی نقش حامـی گروهـای مسـلح را بازی 
کرد. در سـوریه از سیاسـت دوسـتی بـا نظام 
موضوعـات  در  آن  بـا  همـکاری  و  سـوریه 

منطقـه ای دسـت برداشـت.
این در شـرایطی بـود که قبال همـکاری قوی 
میان دو کشـور بـه ویـژه در زمینـه بازرگانی 
و اقتصـادی وجود داشـت و سـوریه »عبداهلل 
در سـال  را  رهبـر »پ ک ک«  اوجـاالن« 

1۹۹۸ از اراضـی خـود اخـراج کـرده بود.
از زمان شـروع ناآرامی های سـوریه در سـال 
۲011، ترکیـه به بزرگترین دشـمن سـوریه 
تبدیـل شـد و عزم خـود را بـرای سـرنگونی 
نظـام سـوریه جزم کـرد. ایـن کشـور، اراضی 
خـود را بـرای قاچـاق سـالح و ورود افـراد 
مسـلح بـاز کـرد و بر اسـاس گـزارش رسـانه 
هـا؛ بـه محلی بـرای عبـور و مـرور گروههای 
مسـلح و ایجاد بحران در سـوریه تبدیل شـد.
ایـن کشـور تـا آنجـا پیـش رفـت کـه یـک 
جنگنده روسـی را در سـال ۲015 در سوریه 
هـدف قـرار داد و زمینـه سـاز بحـران میـان 
مسـکو و آنکارا شـد؛ هر چند کـه در نهایت با 
عقب نشـینی ترکیه و عذرخواهی و پرداخت 
غرامت بـه روسـیه و تعهد درباره بازخواسـت 

عامـالن حادثـه، موضـوع فیصله پیـدا کرد.
ترکیـه از توافـق سـال 1۹۸۲ بـا رژیـم بعـث 
عـراق دربـاره تعقیـب ُکردها تا عمق بیسـت 
کیلومتـری خـاک هـر کـدام از دو کشـور 
بیشـترین بهـره بـرداری را کـرده اسـت بـه 
ویـژه کـه صـدام بـه علـت جنـگ بـا ایـران 
امـکان اقـدام نظامـی در داخل خـاک ترکیه 

نداشـت. را 
پـس از آن جنـگ صدام ضـد کویت بـود که 
عـراق را در معـرض تنگناهـای بسـیاری قرار 

داد و منطقـه ممنوعـه پـروازی ایجـاد شـد و 
ترکیـه با اسـتفاده از این شـرایط بـه اقدامات 
خـود در عمـق خـاک عـراق ادامـه داد. بـا 
وجـود تغییـر رژیم در عـراق در سـال ۲003 
و تغییـرات ویـژه ای کـه اسـاس توافق سـال 
1۹۸۲ را از بیـن می بـرد؛ اما ترکیه همچنان 

بـر اجـرای توافـق اصـرار کرد.
بـا مطـرح شـدن داعـش در سـال ۲014 
ترکیـه از این شـرایط بـرای پیشـبرد اهداف 
خـود بهـره ُجسـت. همـواره در رسـانه هـا 
از وجـود همـکاری نفتـی بـا داعـش سـخن 
گفتـه شـد. در سـال ۲015 ترکیـه روی بـه 
دخالـت نظامی مسـتقیم در عـراق آورد و در 
منطقه »بعشـیقه« در اسـتان نینوا در شمال 
عـراق نیـرو وارد کـرد. بهانـه ترکیـه، آموزش 
نیروهـای موسـوم بـه حشـدالوطنی و نیـز 
درخواسـت اقلیـم کردسـتان عـراق و »اثیل 

النجیفـی« اسـتاندار سـابق نینـوا بود.
و  سـند  زیـرا  اسـت  نادرسـت  بهانـه  ایـن 
قانـون اساسـی عـراق اجـازه نمـی دهـد که 
اقلیـم کردسـتان عـراق یـا اسـتاندار، چنین 
درخواسـتی کند و خواسـتار حضور نیروهای 

خارجـی در عـراق شـود.
پـس از مدتـی ترکیـه از عـزم خـود بـرای 
مشـارکت در آزادسـازی موصـل و جنـگ بـا 
داعـش سـخن گفـت. جنـگ کالمـی میـان 
دو کشـور تشدید شـد زیرا از سـویی مقامات 
عراقـی بـر مخالفـت بـا هـر گونـه دخالـت 
تاکیـد مـی  خارجـی در عملیـات موصـل 
کردنـد و از سـوی دیگـر ترکیه بر مشـارکت 

اصـرار داشـت.
ــه دارد  ــات موصــل شــروع شــد و ادام عملی
و نیروهــای ترکیــه در بعشــیقه بــه محاصــره 
نیروهــای شــرکت کننــده در عملیــات 
ــد و نتوانســتند کاری انجــام  موصــل درآمدن
ــا از  ــگاه ه ــه ن ــرای اینک ــه ب ــد و ترکی دهن
ــود  ــده ب ــار ش ــدان گرفت ــه ب ــتی ک ــن بس ب
منحــرف ســازد اقــدام بــه اســتقرار نیــرو در 

ــرد. ــراق ک ــا ع ــرز ب م
اما چرا ترکیه به عراق و سوریه توجه دارد؟

چرا ترکیه به عراق و سوریه توجه دارد؟
پاسـخ ایـن اسـت که اوضـاع ایـن دو کشـور 
یعنـی سـوریه و عـراق و هـر رخداد سیاسـی 
و نظامـی در آنهـا بـر ترکیه تاثیر گذار اسـت. 
بحـران سـوریه و عـراق دارای تبعـات ژئـو 

سیاسـی منطقـه ای اسـت.
ــه،  ــور خاورمیان ــران ام ــاد تحلیلگ ــه اعتق ب

ترکیــه سیاســت طمــع ورزی را دنبــال 
ــس را  ــارهای انگلی ــه فش ــد. ترکی ــی کن م
عامــل دســت برداشــتن ترکیــه از موصــل و 
شــمال ســوریه مــی دانــد و مقامــات آنــکارا 
ــی  ــی و فرهنگ ــی و تاریخ ــای قلب از پیونده
ــا  ــم آنه ــه زع ــه ب ــی ک ــل و مناطق ــا موص ب
در مرزهــای جغرافیایــی کنونــی ترکیــه 

ــد. ــی گوین ــخن م ــتند س نیس
ناظـران امـور بـر ایـن باورنـد کـه ترکیـه به 
دنبـال برقـراری روابـط بـا اقلیـم کردسـتان 
عـراق بـه ویـژه حـزب دموکـرات کردسـتان 
اسـت و اگـر فرصتـی پیـدا کنـد از گل آلـود 
کـردن روابـط میـان اربیـل و دولـت مرکزی 

عـراق دریـغ نمـی کند.
ترکیـه بـه دنبـال ممانعـت از حضـور پ ک 
ک در شـمال عـراق اسـت. در واقـع جـدای 
از بحـث طمـع ورزی و سـرزمین هـای دور 
افتـاده از ترکیـه که مقامـات ترک بیـان می 
کنند؛ موضـوع به تـالش ترکیه بـرای مقابله 
بـا پ ک ک و اتحاد دموکراتیک ُکرد سـوریه 
مربـوط مـی شـود. ترکیـه مایـل نیسـت که 
نیروهـای ُکـرد سـوری کـه در حـال حاضـر 
در اطـراف »الرقـه« سـوریه بـا داعـش مـی 
جنگنـد قـدرت پیـدا کننـد تـا هسـته اولیه 
یـک منطقه کردنشـین را در مرزهـای ترکیه 

کنند. ایجـاد 
هـای  ماجراجویـی  و  اقدامـات  از  بخشـی 
اردوغـان در سـوریه و عـراق نیـز بـه تـالش 
هـای وی بـرای جلـب رضایت پان ترکیسـم 
هـای ترکیه مربوط می شـود و اینکـه وی در 
حـال مقدمه چینـی برای همه پرسـی درباره 
سـاختار نظام این کشـور بر اسـاس ریاسـت 

جمهـوری اسـت.
آنچـه ترکیـه در زمینه مشـارکت در عملیات 
موصـل تاکنـون بـه دسـت آورده، عمال هیچ 
بوده اسـت زیرا حشدالشـعبی در حـال ادامه 
عملیات در »تلعفر« اسـت و عملیات در دیگر 
جبهـه هـا را نیـز بـه خوبی پیـش می بـرد و 
ترکیه تاکنون نتوانسـته اسـت نظر عراقی ها 
را بـرای مشـارکت در ایـن عملیات به دسـت 

آورد.
بـه اعتقـاد تحلیلگـران، ترکیـه در تحـوالت 
عـراق نقش مهمـی نـدارد و آنقـدر هـم ابزار 
برای پیشـبرد اهـداف خود ندارد و از سـویی، 
بسـتر و پایـگاه مردمی خاصی هـم در اختیار 
نـدارد. ترکیه عموما بیشـتر نقـش منفی ایفا 
می کند تـا اینکه گره ای از مشـکالت عراقی 

هـا باز کند. ترکیـه از هر منطقـه ای در عراق 
حمایـت کـرده اسـت جـز ویرانـی و آوارگـی 
و کشـتار بـرای مردمـان آن منطقـه چیـز 

دیگری بـه ارمغـان نیاورده اسـت.
ترکیـه بـه جـای دخالـت در امـور سـوریه 
و عـراق و ایفـای نقـش منفـی مـی توانـد 
نقـش موثـر و مثبتی در مبـارزه با تروریسـم 
ایفـا کنـد و بـه این دو کشـور در پشـت سـر 
گذاشـتن بحـران هایـی کـه بـا آن دسـت و 

پنجـه نـرم مـی کننـد، سـهیم باشـد.
ادامـه این سیاسـت هـا به نفع ترکیه نیسـت 
بـرای  بزرگـی  بـازار  و سـوریه  عـراق  زیـرا 
شـرکت هـای بیـن المللـی از جملـه ترکیـه 
ای پـس از پایـان بحـران در آن مـی تواننـد، 
باشـند. با توجه به نقـش کنونی ترکیـه، این 
کشـور در بحث آباد سـازی و بازسـازی ویرانه 
هـای جنـگ جایـی نخواهد داشـت. ایـن در 
حالـی اسـت که بحـث هایـی دربـاره تحریم 
عـراق  در  ای  ترکیـه  شـرکتهای  و  کاالهـا 
مطرح اسـت کـه اقتصاد ترکیـه را با آسـیب 

روبـرو مـی کند.
ترکیـه هـم اکنـون بـا چالـش هایـی روبـرو 
اسـت زیرا از سـویی کردها در شـمال سوریه 
بـه تحرکات خـود ادامه مـی دهند از سـویی 
در عـراق نیـز نتوانسـته اسـت کاری از پیش 
ببـرد. از سـویی دیگـر از لحـن سـابق ترکیه 
دربـاره ضـرورت کنار رفتن »بشـار اسـد« در 
سـوریه خبـری نیسـت. عـالوه بر مشـکالت 
داخلـی پـس از کودتـای نافرجـام ترکیه باید 
بـه عملکـرد ناموفـق سیاسـت خارجـی این 
کشـور که ایجاد دشـمن در مرزهـای عراق و 

سـوریه بوده اسـت، نیـز اشـاره کنیم.
بـه هـر حـال بـه نظـر مـی رسـد کـه ترکیه 
در عـراق و سـوریه به دنبـال مجموعـه ای از 
اهـداف باشـد که برخـی از آنهـا در راسـتای 
ماننـد  اسـت  ورزی  هـای طمـع  سیاسـت 
رسـیدن بـه نفـت کرکـوک و موصـل و در 
صـورت تـوان، الحـاق آنهـا و در غیـر ایـن 

صـورت تاثیرگـذاری بـر آنهـا.
اهداف اقتصادی شامل:

-ممانعـت از ترانزیت انرژی از  ایـران به عراق 
و سـوریه و در نهایت به اروپا

-گشـودن کریـدور میـان جنـوب ترکیـه و 
شمال اردن و عربسـتان برای انتقال کاالهای 
ترکیه یـا اروپایـی از »بسـفر« به کشـورهای 

مصـرف کننـده حـوزه خلیج فـارس.
-ایجـاد فشـار بـر دولـت مرکـزی عـراق از 
طریـق حمایت از برخـی طیف ها در اسـتان 

نینـوا و کرکـوک و اقلیـم کردسـتان عـراق
ــم  ــان اقلی ــاط می ــرای قطــع ارتب ــالش ب -ت
کردســتان عــراق و مناطــق کردنشــین 
ــه را  ــی ترکی ــت ارض ــه تمامی ــوریه ک در س

ــد ــی کن ــد م تهدی
-کشــاندن رهبــران اقلیــم کردســتان عــراق 

بــه ســمت آنــکارا
-همســویی بــا برخــی کشــورهای ضــد 
ــراق  ــت در ع ــور مقاوم ــعبی و مح حشدالش

و ســوریه.

مروری بر رفتارها و اهداف ترکیه در عراق و سوریه
فرزاد فرهادی
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اروپـــــــا

شکســت همــه پرســی مدنظــر »ماتئــو رنتســی« نخســت 
ــن  ــان راســت افراطــی در ای ــروزی جری ــا و پی ــر ایتالی وزی
ــان  ــران و کارشناس ــه تحلیلگ ــورد توج ــی، م ــه پرس هم

ــه اســت. ــرار گرفت ــا ق مســائل اروپ
شکســت همــه پرســی مدنظــر »ماتئــو رنتســی« نخســت 
ــن  ــان راســت افراطــی در ای ــروزی جری ــا و پی ــر ایتالی وزی
ــان  ــران و کارشناس ــه تحلیلگ ــورد توج ــی، م ــه پرس هم
مســائل اروپــا قــرار گرفتــه اســت. اگرچــه ســران اتحادیــه 
ــات  ــن« در انتخاب ــان در بل ــروزی »الکســاندر ف ــا از پی اروپ
ــت  ــان راس ــت جری ــش و شکس ــوری اتری ــت جمه ریاس
افراطــی در ایــن کشــور خرســند بودنــد، امــا ایــن پیــروزی 
ــا  ــخت در ایتالی ــتی س ــا شکس ــاعت ب ــد س ــرض چن در ع

ــد! ــن ش جایگزی
شکســت دولــت رنتســی در همــه پرســی اخیــر در ایتالیــا، 
مولــد نگرانــی هــای مزمنــی در معــادالت سیاســی و 
اقتصــادی اروپــا بــوده اســت. احــزاب ســنتی راســت میانــه 
و سوسیالیســت در اروپــا هــر دو نســبت بــه تحــوالت 
ــن  ــتند. رم از ای ــران هس ــدت نگ ــه ش ــا ب ــاری در ایتالی ج
پــس بــه یکــی از اصلــی تریــن کانونهــای بحــران اقتصادی 
و سیاســی در قــاره ســبز تبدیــل خواهــد شــد. همچنیــن 
ــی  ــر نشــان داد کــه شــهروندان ایتالیای همــه پرســی اخی
ــه  اســتعداد زیــادی در پذیــرش جریــان راســت افراطــی ب

ــد. ــن کشــور دارن ــر ای ــان حاکــم ب ــوان جری عن
هــم اکنــون جنبــش افراطــی »اروپــای پنــج ســتاره« بــه 
رهبــری »بپــه گریلــو« جهــت تشــکیل دولــت و حضــور در 
راس معــادالت اجرایــی رم خیــز برداشــته اســت. گریلــو در 
ــات ســریع در  پیامــی توئیتــری خواســتار برگــزاری انتخاب
ایتالیــا شــده و تاکیــد کــرد کــه ایتالیایــی هــا بایــد هــر چه 

ســریع تــر بــه انتخابــات فراخوانــده شــوند.
»ماریـن لوپن« رهبـر جبهه ملی فرانسـه نیـز از نتایج همه 
پرسـی در ایتالیا به شدت اسـتقبال کرده اسـت. لوپن اعالم 
کـرده اسـت کـه ایتالیایـی هـا دولـت ایـن کشـور ) دولـت 
رنتسـی( و اتحادیـه اروپـا را در ایـن همـه پرسـی شکسـت 
داده و محکـوم کردنـد. همـان گونه که مشـاهده می شـود، 
شکسـت اخیر دولـت ایتالیا، جان تـازه ای به جریان راسـت 

افراطی در سرتاسـر اروپا بخشـیده اسـت.
آنچــه مســلم اســت اینکــه در کشــور اتریــش نیــز جریــان 
ــه  ــر چ ــود! اگ ــدان نب ــق می ــده مطل ــی بازن ــت افراط راس
»نوربــرت هوفــر« نامــزد جریــان راســت افراطــی در 
انتخابــات ریاســت جمهــوری اتریــش از رقیــب خــود 
شکســت خــورد، امــا نبایــد فرامــوش کرد کــه وی توانســت 

ــد. ــاص ده ــود اختص ــه خ ــد آرا را ب ــش از 46 درص بی
اکثــر  و  احــزاب ســنتی  بــود کــه  ایــن در حالــی 
سیاســتمداران، رســانه هــا و اقتصاددانــان اتریشــی در 
راســتای شکســت نامــزد جریــان راســت افراطی بــا یکدیگر 
ــر  ــان هوف ــر، مخالف ــارت بهت ــه عب ــد. ب متحــد شــده بودن
نهایــت تالشــها و ظرفیتهــای خــود را بــرای شکســت دادن 
وی بــه کار گرفتنــد. در چنیــن شــرایطی کســب 46 درصد 
آرا از ســوی نامــزد جریــان راســت افراطــی نشــان دهنــده 
شــکل گیــری پایــگاه اجتماعــی- سیاســی ایــن جریــان در 

ــت. ــش اس ــهرهای اتری ــر ش ــن و دیگ وی
هــم اکنــون اروپــای واحــد شــاهد پوســت انــدازی و احیای 
جریــان راســت افراطــی در معــادالت سیاســی و اقتصــادی 

ایــن مجموعــه اســت. نتایــج همــه پرســی اخیــر در ایتالیــا 
نقطــه آغــاز احیــای دوبــاره جریــان راســت افراطــی در قاره 
ــد  ــرادی مانن ــون اف ــم اکن ــود. ه ــی ش ــوب م ــبز محس س
ماریــن لوپــن رهبــر جبهــه ملــی فرانســه امیدوارنــد کــه با 
ــور هوشــمندانه در میــان افــکار عمومــی ایــن کشــور،  مان
ــون  ــور در کان ــس جمه ــا رئی ــر ی ــوان نخســت وزی ــه عن ب

قــدرت حضــور پیــدا کننــد.
از اکنــون تــا ســال ۲01۷ میــالدی، اصلــی تریــن 
دغدغــه ســران اروپایــی، جلوگیــری از پیــروزی »ماریــن 
لوپــن« در انتخابــات ریاســت جمهــوری فرانســه خواهــد 
ــن در حالیســت کــه کنتــرل تحــوالت سیاســی  ــود. ای ب
ایتالیــا از ســوی سیاســتمداران ســنتی راســت گــرا 
ــخت و  ــر س ــال حاض ــز در ح ــا نی ــرا در اروپ ــپ گ و چ
دشــوار بــه نظــر مــی رســد. اصلــی تریــن نگرانــی ســران 
اروپــای واحــد، تبدیــل شــدن رم و پاریــس بــه قلمــروی 
جریــان راســت افراطــی اســت. در ایــن صــورت، جریــان 
ــر  ــتری در دیگ ــری بیش ــدرت یارگی ــی ق ــت افراط راس

ــرد. ــد ک ــدا خواه ــی پی ــورهای اروپای کش

سکته اروپای واحد در »رم«/ احیای جریان راست افراطی در قاره سبز
حنیف غفاری

انتصاب های جدید در اروپا کلید خورد
ــالدی ریاســت  ــد می ــاز ســال جدی ــا آغ ــان ب همزم
جدیــد گــروه هفــت و ســازمان امنیــت و همــکاری 

ــد. ــه کار کردن ــا آغــاز ب اروپ
ــد  ــال جدی ــاز س ــا آغ ــان ب ــروز همزم ــش از ام اتری
میــالدی ریاســت ســازمان امنیــت و همــکاری اروپــا 

ــت. ــه دســت گرف را از آلمــان ب
پیشــتر »سباســتین کورتــز« وزیــر امورخارجــه 
ــبرد  ــرای پیش ــورش ب ــالش کش ــز از ت ــش نی اتری
اهــداف ایــن ســازمان یــاد و خاطرنشــان کــرد: 
ــته  ــنایی داش ــا آش ــای اروپ ــه ه ــه دغدغ ــش ب اتری
ــه کار  ــود را ب ــالش خ ــت ت ــا نهای ــع آنه ــرای رف و ب

ــت. ــد گرف خواه
ســازمان امنیــت و همــکاری اروپا بزرگترین ســازمان 
بیــن دولتــی یا بیــن المللــی دربــاره مســائل  امنیتی 
در جهــان اســت. ایــن ســازمان دارای یــک دیــدگاه 

ــل  ــی از قبی ــه موضوعات ــع نســبت ب و رویکــرد جام
ــادی و  ــی، اقتص ــائل نظام ــت و مس ــت، سیاس امنی
ــتانه  ــای انســان دوس ــه ه زیســت محیطــی و جنب

اســت.
و  امنیـت  اجـالس  در  نشسـتها  سـطح  باالتریـن 
همـکاری اروپا، شـورای وزیران اسـت کـه دارای حق 
تصمیـم گیری هسـتند. اجالس شـورای وزیـران هر 

سـاله در مـاه دسـامبر برگـزار می شـود.
از ســوی دیگــر  ایتالیا نیــز از امــروز ریاســت دوره ای 
۷ کشــور صنعتــی جهــان موســوم بــه گــروه هفــت 
را برعهــده گرفــت. ریاســت گــروه هفــت هــر ســال 
همزمــان بــا آغــاز ســال جدیــد میــالدی تغییــر می 

کنــد.
ژاپــن پیــش از ایتالیــا رئیــس گــروه صنعتــی هفــت 

بــود.
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اروپـــــــا

ــر  ــد اخی ــال نقــض عه ــی در قب ــکای اروپای ســکوت ترویی
آمریــکا در توافــق هســته ای و عــدم واکنــش »موگرینــی« 
ــدم  ــان از ع ــوص، نش ــن خص ــران در ای ــای ای ــه ه ــه نام ب

ــه اســت. ــن زمین ــا از تعهــد خــود در ای ــت اروپ صیان
ــال  ــکا در قب ــاالت متحــده آمری نقــض عهدهــای مکــرر ای
ــدام  ــان اق ــه اوج آن را در جری ــه نقط ــته ای ک ــق هس تواف
اخیــر کنگره )مجلــس نمایندگان و ســنا( مشــاهده کردیم، 
بــا چاشــنی ســکوت تروییــکای اروپایــی یعنی ســه کشــور 

ــه رو شــده اســت. انگلیــس، آلمــان و فرانســه رو ب
اگرچــه مقامــات وزارت امــور خارجــه ایــن کشــورها مــدام 
ــه عنــوان توافقــی بیــن المللــی  ــزوم حفــظ برجــام ب ــر ل ب
تاکیــد مــی کننــد، امــا تاکنــون اقدامــی عملــی، محکــم و 
ــل بدعهــدی هــای واشــنگتن صــورت  ــکا در مقاب ــل ات قاب
ــی  ــات اروپای ــکوت مقام ــز س ــتی رم ــه راس ــد. ب ــداده ان ن
در قبــال نقــض برجــام توســط آمریــکا چیســت؟ در ایــن 

ــه ذهــن خطــور مــی کنــد: خصــوص دو فرضیــه ب
ــدام  ــق اق ــز مواف ــی نی ــکای اروپای ــه ترویی * نخســت اینک
ــن،  ــت و بنابرای ــده آمریکاس ــاالت متح ــره ای ــر کنگ اخی
ــی  ــکا نم ــار آمری ــه رفت ــراض ب ــرای اعت ــی ب ــا دلیل اساس

ــد. بین
بــه عبــارت بهتــر، شــاید تروییــکای اروپایــی اقدامــات اخیر 
کنگــره آمریــکا را مصــداق نقــض برجــام نمــی دانــد! طــی 
هفتــه هــای اخیــر ، مواضــع تروییــکای اروپایــی ناظــر بــر 

رفتــار دولــت بعــدی ایــاالت متحــده آمریــکا و مخصوصــا 
شــخص »دونالــد ترامــپ« رئیــس جمهــور منتخــب ایــن 
کشــور در قبــال برجام بــوده اســت. ســران اروپایــی ترجیح 
ــام  ــض برج ــر )نق ــوالت اخی ــوص تح ــد در خص ــی دهن م
توســط کنگــره و دولــت فعلــی آمریــکا( ســخنی بــه میــان 
ــی  ــا اهمیت ــام در دوران  اوبام ــض برج ــا نق ــد. گوی نیاورن

ــدارد! ــرای ســران اروپایــی ن ب
ــی  ــه ممکــن اســت کشــورهای اروپای ــه دوم اینک * فرضی
مخالــف اقــدام اخیــر کنگــره آمریــکا در قبــال نقــض برجام 
باشــند، امــا بنابــر منافــع سیاســی خــود کــه برخاســته از 
ــض  ــن نق ــال ای ــت، در قب ــا و آمریکاس ــی  اروپ ــط کل رواب
عهــد ســکوت کــرده انــد. بــه نظــر مــی رســد  ایــن فرضیه 
ــی  ــرد مســتقل و ب ــر اســت. هــر ف ــه واقعیــت نزدیــک ت ب
ــه  ــد ک ــی یاب ــام در م ــند برج ــه س ــه ب ــا مراجع ــی ب طرف
اقــدام اخیــر کنگــره ایــاالت متحــده آمریــکا و مهــر تاییــد 
ــه، نقــض صریــح و عینــی  ــر ایــن مصوب احتمالــی اوبامــا ب
برجــام و مصــداق اســتمرار تحریــم هــا علیــه ایــران اســت. 
ــود متعاقــب توافــق هســته ای  ــرار ب ــم هایــی کــه ق تحری

ــران و اعضــای 1+5 لغــو شــود! ــان ای می
ــه  ــش ب ــورمان در واکن ــه کش ــور خارج ــر ام ــرا وزی اخی
ــکا اظهــار نمــوده اســت: »در  نقــض برجــام از ســوی آمری
حــوزه ای کــه مســئولیت وزارت امــور خارجــه اســت، مــا 
ــترک  ــیون مش ــئول کمیس ــرای مس ــه ب ــروز دو نام ــا ام ت
کــه خانــم موگرینــی باشــد ارســال کــرده ایــم، عــالوه بــر 
ایــن همــکاران مــن نیــز نامــه ای را بــرای همــکاران خانــم 

ــا  ــن نامه ه ــورد از ای ــک م ــد. ی ــرده ان ــی ارســال ک موگرین
ــود کــه منجــر  ــا اواســط ســال جــاری ب ــل ســال ی در اوای
به تشــکیل جلســه وزرای کمیســیون مشــترک در حاشــیه 
اجــالس مجمــع عمومــی در نیویــورک شــد؛ مــورد بعــدی 
ــکا  ــدگان آمری ــس نماین ــه مجل ــد ک ــال ش ــی ارس زمان
ــاز و کاری  ــام س ــت، در برج ــران داش ــه ای ــه  ای علی مصوب
ــی از اعضــا  ــدام یک ــه اق ــواردی ک ــا در م ــده ت طراحــی ش
مغایــر بــا توافــق هســته ای باشــد دنبــال کنــد. ایــن ســاز 
ــد،  ــر اســاس دســتوری کــه رئیــس جمهــور دادن و کار را ب
مــا از مســئول کمیســیون مشــترک درخواســت خواهیــم 

ــرد.« ک
ســوال اصلــی اینجاســت کــه چــرا فدریــکا موگرینــی بــه 
عنوان مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپا و مســئول 
ــر  ــای اخی ــه ه ــی هفت ــام، ط ــترک برج ــیون مش کمیس
ــره و کاخ ســفید در  ــه کنگ ــار وقیحان ــه رفت ــی ک و در زمان
ــید، در  ــود رس ــه اوج خ ــه نقط ــته ای ب ــق هس ــال تواف قب
ایــن خصــوص ســکوت کــرده اســت؟ بــه نظــر مــی رســد 
ــری  ــوان متغی ــه عن ــام را ب ــی برج ــی ســند حقوق موگرین
ــف  ــا تعری ــکا و اروپ ــی آمری ــبات سیاس ــه مناس ــته ب وابس
ــا وی  ــن مســئله ســبب شــده اســت ت کــرده اســت. همی
ــده  ــه پرون ــئوالنه ب ــد ورودی مس ــا نخواه ــد و اساس نتوان

ــد. ــته باش ــام داش برج
در نهایــت اینکــه وزارت امــور خارجــه و دســتگاه 
ــری  ــع گی ــار  موض ــد در کن ــورمان بای ــی کش دیپلماس
ــکا ،  ــد آمری ــض عه ــه نق ــبت ب ــح نس ــه و صری قاطعان
نســبت بــه ســکوت تروییــکای اروپایــی و مســئول 
کمیســیون مشــترک برجــام ) موگرینــی( واکنــش 
نشــان دهــد. موگرینــی بــا ســکوت خــود در قبــال 
مســائل اخیــر مربــوط بــه برجــام نشــان داد کــه 
ــدارد. ــام را ن ــترک برج ــیون مش ــت اداره کمیس صالحی

سکوت تروییکای اروپایی چه پیامی دارد؟/
مردودی موگرینی درآزمون برجام

حنیف غفاری
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اروپـــــــا

اســتاد دانشــگاه شــیکاگو معتقــد اســت آســتانه تحمــل 
چیــن در برابــر مانــور اقتصــادی ترامــپ، مخاطــرات 
امنیتــی پکــن اســت؛ لــذا اروپــا نیــز بــه انــدازه تایــوان می 
ــل چشــم پوشــی و واگــذاری باشــد. ــرای وی قاب ــد ب توان

ــال  ــی40 س ــار ط ــتین ب ــرای نخس ــپ« ب ــد ترام »دونال
گذشــته در تاریــخ ریاســت جمهــوری آمریــکا بــه صــورت 
تلفنــی بــا »تســائی اینــگ ون« رئیــس تایــوان بــه رایزنی 
ــه  ــن ب ــای ارشــد چی ــام ه ــه مق پرداخــت. مســأله ای ک
ــکا  ــان داده و از آمری ــش نش ــه آن واکن ــبت ب ــدت نس ش
ــه سیاســت »چیــن  ــرام ب ــا ضمــن ادای احت خواســتند ت
واحــد«، از ادامــه چنیــن رویکــردی نیــز خــودداری کنــد.

ــر  ــور تأثی ــط دو کش ــر رواب ــی ب ــور در حال ــداد مذک روی
ــد  ــن چن ــی چی ــر دارای ــاون وزی ــه مع ــته اســت ک گذاش
روز پیــش بــا بیــان اینکــه جنــگ تجــاری میــان آمریــکا 
و چیــن بــرای هــر دو کشــور زیــان آور خواهــد بــود، گفت 
ــا  ــی ب ــن جنگ ــت وارد چنی ــدوار اس ــورش امی ــه کش ک

ــنگتن نشــود. واش
از ســوی دیگــر  در روزهــای گذشــته چیــن یــک 
ــتی  ــک کش ــه ی ــق ب ــین متعل ــدون سرنش ــی ب زیردریای
اقیانــوس شناســی آمریکایــی را در دریــای چیــن جنوبــی 
ــک  ــراض دیپلماتی ــا اعت ــه ب ــی ک ــرد؛ اقدام ــف ک توقی
آمریــکا و تقاضــا بــرای بازگردانــدن ایــن زیردریایــی 
مواجــه شــد. مقــارن بــا ایــن درخواســتی، ســناتور »جــان 
مــک کیــن« اعــالم کــرد کــه توقیــف زیردریایــی بــدون 
ــزوم  ــده ل ــان دهن ــن نش ــط چی ــکا توس ــین آمری سرنش
تقویــت مواضــع نظامــی آمریــکا در دریــای چیــن جنوبی 
ــِی  ــات آت ــر تهاجم ــی در براب ــی کاف ــدف بازدارندگ ــا ه ب

ــت. ــن اس چی
ــان  ــا می ــش ه ــوِع تن ــی موض ــت بررس ــه اهمی ــر ب نظ
ــور  ــژه در دوران رئیــس جمه ــه وی پکــن و واشــنگتن ب
جدیــد آمریــکا، گفتگوئــی بــا پروفســور »رابــرت 
ــت.  ــده اس ــه آم ــه در ادام ــده ک ــام ش ــی« انج بیانچ
ــوق  ــی و حق ــوم سیاس ــتاد عل ــی« اس ــرت بیانچ »راب
ــِل دانشــگاه »شــیکاگو« و محقــق میهمــان در  بین المل

ــت. ــنگاپور اس ــی س ــگاه مل دانش
ــت  ــیکاگوی آمریکاس ــگاه ش ــه دانش ــش آموخت وی دان
ــر،  ــیکاگو، قط ــای ش ــگاه ه ــس در دانش ــابقه تدری و س
دانشــگاه آمریکایــی قاهــره و دانشــگاه پنســیلوانیای 
ــن   ــف بی ــازمانهای مختل ــو س ــز دارد. او عض ــکا را نی آمری
المللــی بــوده و در برنامــه نفــت در برابــر غــذای ســازمان 
ملــل متحــد نیــز مشــارکت داشــته اســت. کتــاب اخیــر 
ــه بررســی  ــه ب ــام دارد ک ــی شــدن اســالمی« ن او »جهان
افزایــش نقــش کشــورهای اســالمی در نظــام بیــن الملــل 
مبتنــی بــر چندفرهنگ گرایــی می پــردازد. »گــروه هــای 
ــاب  ــر کت ــه« دیگ ــی در ترکی ــعه سیاس ــوذ و توس ذی نف
ــه از ســوی انتشــارات دانشــگاه »پرینســتون«  اوســت ک

ــده اســت. منتشــر ش

ــوان  ــس تای ــا رئی ــراً ب ــپ« اخی ــد ترام || »دونال
تمــاس تلفنــی داشــته اســت. ایــن اولیــن تماس 
ــس  ــوان پ ــا تای ــکا ب ــور آمری ــس جمه ــک رئی ی
از ۳۷ ســال اســت. علــت برقــرارِی ایــن تمــاس 

ــود؟ ــه ب چ
ترامــپ کنشــگری اســت کــه تایــوان باید بــه شــدت از آن 
برحــذر باشــد. »دونالــد ترامپ« کســی اســت کــه »تایپه« 
را بــه بهایــی ناچیــز و بــدون توجــه بــه عوایــد ایــن معامله 
بــه پکــن پیــش ِکــش مــی کنــد. تایوانــی هــا و یــا حتــی 
مــردم ســایر کشــورهای جنــوب مــی داننــد کــه ضمانــت 
هــای امنیتــی آمریــکا تهــی اســت؛ لــذا تنهــا گــذر زمــان 
ــه چــه  ــد نشــان دهــد کــه واشــنگتن و پکــن ب مــی توان
نحــوی منطقــه اقیانوســیه را در قالــب حــوزه هــای تحــت 
نفوذشــان میــان خــود تقســیم خواهنــد کــرد. در نتیجــه 
برنامــه رایزنــی تلفنــی ترامــپ بیشــترین هــراس از تنهــا 
ــری  ــیب پذی ــث آس ــان داده و باع ــه را نش ــتن تایپ گذاش
ــه  ــن امــر ب ــر چیــن مــی شــود. ای ــوان در براب بیشــتر تای
خــودی خــود تســریع مســابقه تســلیحاتی میــان ایــن دو 

را نیــز بــه همــراه خواهــد داشــت.

|| بــا توجــه بــه وابســتگی اقتصــادی آمریــکا بــه 
ــل  ــنگتن در مقاب ــح واش ــرد صحی ــن، رویک چی

ــت؟ ــن چیس پک
در حالــی کــه آمریــکا بیشــتر بــه ســوی حمایــت از تولید 
در حرکــت اســت، چیــن امــروزه بــه قهرمــان تجــارت آزاد 
مبــدل شــده اســت. پکــن در عصــر حاضــر از زورآزمائــی 
ــن  ــه مطمئ ــرا ک ــت؛ چ ــادمان اس ــاد ش ــه اقتص در عرص
ــود  ــاع از خ ــه دف ــد ب ــی توان ــکا م ــر آمری ــت در براب اس
پرداختــه و فواصــل قــدرت و ثــروت موجــود میــان خــود 

ــد. ــران نمای ــن مســیر جب و واشــنگتن را در ای
ــالش  ــن از ت ــزرگان در چی ــیاری از ب ــان بس ــن می در ای
ــی  ــان م ــه می ــخن ب ــی س ــگ آفرین ــرای جن ــکا ب آمری
آورنــد. بــه عقیــده آن هــا هــدف واشــنگتن از ایــن 
اقــدام خــارج کــردن قطــار رشــد و توســعه چیــن از ریــل 
پیشــرفت و درهــم شــکاندن قــدرت نظامــی کشورشــان 
اســت تــا بــه ایــن واســطه چیــن نتوانــد بــه حریفــی َقــدر 
بــرای آمریــکا تبدیــل شــود. اگــر مانــور اقتصــادی ترامــپ 
در برابــر چیــن بــه نحــوی باشــد کــه امنیــت پکــن را بــه 

ــدام  ــن اق ــر ای ــن دیگ ــای چی ــدازد، تندروه ــره ان مخاط
رئیــس جمهــور منتخــب را بلــوف یــا چانــه زنی سیاســِی 
وی بــه شــمار نیــاورده؛ بلکــه آن را کســب آمادگــی 
ترامــپ بــرای رویاروئــی قلمــداد مــی کننــد و ناگزیــر بــه 

ــد آورد. ــل روی خواهن ــدام متقاب اق

ــی  ــپ زمان ــد ترام ــه دونال ــد ک ــی معتقدن || برخ
بــا تایــوان تمــاس گرفــت کــه هنــوز بــه صــورت 
رســمی رئیــس جمهــور آمریکا نشــده اســت؛ در 
نتیجــه بــه دنبــال اعمــال فشــار بــر چین اســت. 
ــمیت  ــوگند و رس ــس از ادای س ــپ پ ــا ترام آی
یافتــن وی بــه عنــوان رئیــس جمهــور آمریکانیز 

ــه ای ادامــه خواهــد داد؟ ــه چنیــن رویّ ب
گمانــه زنــی هــا و فریبــکاری هــای روانشــناختی از 
مؤلفــه هــای جدائــی ناپذیــر هنــر کشــورداری در چیــن 
ــی  ــن الملل ــه از تجــارب بی ــایر کشــورهائی اســت ک و س
بیشــتری در مقایســه بــا آمریــکا برخــوردار هســتند. اگــر 
ــد بخــت و  ــالک و مســتغالت خــود بخواه ــا ام ــپ ب ترام
اقبــال خویــش را در برابــر دشــمنان چینــی اش بــه بوتــه 
آزمایــش بگــذارد، احتمــاالً آن هــا نیــز از فرصــت پیــش 
ــتقبال  ــای وی اس ــی ه ــاهده ماجراجوئ ــرای مش ــده ب آم

ــرد. ــد ک خواهن

|| »رکــس تیلرســون« بــه عنــوان شــخصیتی که 
ــت،  ــوردار اس ــیه برخ ــا روس ــی ب ــط گرم از رواب
ــکا  ــه آمری ــر خارج ــوان وزی ــه عن ــره ب باالخ
معرفــی شــد. انتصــاب وی چگونــه مــی توانــد بر 
ــه  ــز اتحادی ــیه و نی ــکا و روس ــان آمری ــط می رواب

ــد؟ ــذار باش ــا تأثیرگ اروپ
ــکو و  ــه مس ــام را ب ــن پی ــا ای ــون« تنه ــاب » تیلرس انتخ
هــر یــک از ســایر پایتخــت هــای کشــورهای غربــی مــی 
رســاند کــه اروپــا نیــز بــه انــدازه تایــوان مــی توانــد قابــل 
ــور  ــس جمه ــه رئی ــوی ک ــه نح ــد ب ــی باش ــم پوش چش

ــرده اســت. ــذار ک ــکا پیشــاپیش آن را واگ ــد آمری جدی

گفتگو با استاد دانشگاه شیکاگو:

ترامپ اروپا را نادیده خواهد گرفت
مهدی ذوالفقاری
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رئیــس مرکــز منطقــه ای و مطالعــات 
سیاســی اجتماعــی دانشــگاه لبنــان ضمن 
تشــریح چرایــی تــرور ســفیر روســیه 
در ترکیــه اظهــار داشــت کــه آمریــکا، 
ــار  ــب دچ ــا آزادی حل ــا ب ــتان و اروپ عربس

خســارت بزرگــی شــدند.
روز گذشــته فــردی مســلح، »آنــدری 
کارلــوف« ســفیر روســیه در ترکیــه را کــه 
مشــغول بازدیــد از یــک نمایشــگاه نقاشــی 
ــه کشــت.  ــه ضــرب گلول ــود، ب ــکارا ب در آن
ــود  ــام وی »مول ــرد ضــارب کــه ظاهــرا ن ف
ــا نشــان دادن  ــاس« اســت، ب ــرت آلتینت م
کارت پلیــس وارد ســاختمان شــده و بعــد 
ــفیر  ــمت س ــه س ــی ب ــدازی هوای از تیران

ــت. ــوده اس ــش گش ــیه آت روس
ــرد  ــه ف ــت از آن دارد ک ــا حکای ــزارش ه گ
ــرور  ــل ت ــاختمان مح ــه در س ــارب ک ض
پنهــان شــده بــود، هــدف گلولــه نیروهــای 
امنیتــی قــرار گرفــت و کشــته شــد.  
ــن بســیاری از  ــوف، ذه ــدری کارل ــرور آن ت
تحلیلگــران مســائل بیــن المللــی و منطقه 
ــاخته  ــغول س ــود مش ــه خ ــبت ب ای را نس
ــی  ــبت گفتگوی ــن مناس ــه همی ــت. ب اس
ــز  ــس مرک ــی« رئی ــالل عتریس ــا »ط را ب
منطقــه ای و مطالعــات سیاســی اجتماعــی 

ــم. ــام دادی ــان انج ــگاه لبن دانش
طالل عتریسـی درباره ترور آنـدری کارلوف 
سـفیر روسـیه در ترکیـه بـه ویـژه پـس از 
آزادسـازی حلـب بـه خبرنـگار مهـر گفت: 
از یـوغ  انتظـار نمـی رفـت حلـب  طبعـا 
تروریسـت هـا و حامیـان آنهـا آزاد شـود، 
ایـن موضـوع بـرای حامیـان گـروه هـای 
تروریسـتی در سـوریه غیـر قابـل تحمـل 
اسـت لذا شاهد هسـتیم رسـانه های غربی 
و عربـی سـعی دارنـد بـا وارونه جلـوه دادن 
حقایـق در حلـب اینگونه القاء کننـد که در 

این شـهر یک فاجعه انسـانی و اسـالمی در 
حـال وقـوع اسـت.

ــانه  ــزود: رس ــب اف ــن مطل ــان ای ــا بی وی ب
ــتار  ــب و کش ــقوط حل ــی از س ــای غرب ه
ــن شــهر ســخن مــی  غیــر نظامیــان در ای
گوینــد. در پــی آزادســازی عملیــات حلب، 
ــخصیت  ــک ش ــه ی ــن« ب ــر پوتی »والدیمی
قدرتمنــد جهانــی تبدیل شــده اســت. همه 
ایــن رویدادهــا باعــث تــرور ســفیر روســیه 
در ترکیــه شــده اســت و در واقــع ایــن 
اقــدام تروریســتی به مثابــه انتقام گیــری از 

ــت. ــب اس ــازی حل ــات آزادس عملی
عتریســی خاطرنشــان کــرد: رســانه هــای 
ــا جــار و جنجــال تــالش  غربــی و عربــی ب
ــب را  ــازی حل ــات آزادس ــد عملی ــی کنن م
ــه دنبــال طــرح  کمرنــگ جلــوه دهنــد و ب
فاجعــه انســانی در ایــن شــهر هســتند. این 
ــت  ــا در حقیق ــان آنه ــا و حامی ــانه ه رس
ــه هیــچ وجــه در پــی نابــودی تروریســم  ب
در ســوریه نیســتند. آزادســازی حلــب 
خســارت بزرگــی بــرای آمریــکا، عربســتان 
ســعودی و اروپــا و همــه کســانی بــود کــه 
ــوریه  ــتی در س ــای تروریس ــروه ه ــه گ ب

ــیه در  ــفیر روس ــرور س ــتند. ت ــد داش امی
ترکیــه در واقــع رابطــه مســتقیمی بــا 

ــت. ــب داش ــای حل رویداده
ــه  ــای ترکی ــانه ه ــه رس ــاره اینک وی درب
ــش  ــون نق ــوریه تاکن ــران س ــاز بح از آغ
مخربــی را در حمایــت از گــروه هــای 
تروریســتی و گســترش افــکار افراطــی 
ایفــا کردنــد، گفــت: هــر چنــد نمــی تــوان 
ــازی  ــات آزادس ــه در عملی ــکاری ترکی هم
ــا  ــه ب ــی ک ــت کمک ــده گرف ــب را نادی حل
عــدم حمایــت از گــروه هــای مســلح 
صــورت گرفــت، توافقــی کــه آنــکارا و 
ــات  ــاره عملی ــل درب ــا قب ــکو از ماهه مس
ــد و  ــرده بودن ــاذ ک ــب اتخ ــازی حل آزادس
بــه موجــب آن روســیه بــا ورود ترکیــه بــه 
ــت  ــراد موافق ــه اک ــه ب ــرای حمل ــوریه ب س
ــه  ــز متعهــد ب ــه نی ــل ترکی کــرد و در مقاب
ــب  ــازی حل ــات آزادس ــکاری در عملی هم
ــع از  شــد. ترکیــه در ایــن توافــق تنهــا مان
تحقــق دولت کــرد زبــان در ســوریه شــد و 

ــرد. ــب نک ــری کس ــاز دیگ ــال امتی عم
ــوع  ــرد: در مجم ــان ک ــی خاطرنش عتریس
مــی تــوان گفــت ترکیــه در مذاکــرات 

سیاســی مربــوط بــه حــل بحــران ســوریه 
نقــش مثبتــی ایفــا خواهــد کــرد امــا 
ــی  ــت مال ــه در حمای ــات ترکی ــد اقدام نبای
و تبلیغاتــی از گــروه هــای تروریســتی 
ــته را  ــای گذش ــال ه ــی س ــوریه ط در س

ــرد. ــوش ک فرام
رئیــس مرکــز منطقــه ای و مطالعــات 
سیاســی اجتماعــی دانشــگاه دانشــگاه 
لبنــان اظهــار داشــت: دربــاره اینکــه 
ــالش برخــی  ــات رســانه ای و ت چــرا جنای
رســانه هــا بــرای گســترش افــکار افراطــی 
و حمایــت از تروریســم در دادگاه هــای 
ــی  ــرار نم ــی ق ــورد بررس ــی م ــن الملل بی
ــا  ــن دادگاه ه ــه ای ــت ک ــد گف ــرد بای گی
توســط کشــورهای غربــی اداره مــی شــوند 
و تمامــی غــرب در جنایــات رســانه ای 

دخالــت دارد.
وی در خصــوص آینــده بحــران ســوریه 
در شــرایط کنونــی بــه ویــژه ریاســت 
ــازی  ــپ«، آزادس ــد ترام ــوری »دونال جمه
ــه  ــیه در ترکی ــفیر روس ــرور س ــب و ت حل
اظهــار داشــت: تــرور ســفیر روســیه، 
معــادالت را تغییــر نخواهــد داد، درگیــری 
ــت و از  ــد یاف ــان نخواه ــوریه پای ــا در س ه
منطقــه ای بــه منطقــه دیگر منتقــل خواهد 
ــع  ــه مواض ــبت ب ــپ نس ــر ترام ــا اگ ــد ام ش
ــن  ــر پوتی ــال والدیمی ــود در قب ــت خ مثب
پایبنــد باشــد، حــل بحــران ســوریه از طریق 
راهــکار سیاســی و بــا مشــارکت ترکیــه بــه 
ویــژه پــس از آزادی حلــب افزایــش خواهــد 
ــوری  ــس جمه ــر رئی ــن اگ ــت. همچنی یاف
منتخــب آمریــکا در وعــده هــای انتخاباتــی 
ــا داعــش صــادق  ــر جنــگ ب خــود مبنــی ب
باشــد، ایــن امــر تاثیــر بســیاری بر پیشــروی 
میدانــی نیروهــای ارتــش ســوریه در نبــرد با 
ــن  ــران ای ــل بح ــلح و ح ــای مس ــروه ه گ
کشــور از طریــق راهکارهــای سیاســی 

ــت. ــد داش خواه

طالل عتریسی عنوان کرد:

خسارت عربستان و غرب با آزادی حلب/ پشت پرده ترور سفیر روسیه
سمیه خمارباقی

اروپـــــــا

نتانیاهو این هفته مورد بازجویی قرار می گیرد
ــی نخســت  ــی احتمال ــری از بازجوی ــع خب مناب
وزیــر رژیــم صهیونیســتی در ارتبــاط بــا 
پرونــده فســاد مالــی طــی هفتــه جــاری خبــر 

ــد. دادن
رادیــو رژیــم صهیونیســتی روز یکشــنبه از 
ــر  ــت وزی ــو« نخس ــن نتانیاه ــی »بنیامی بازجوی
ــی  ــده فســاد مال ــا پرون ــاط ب ــم در ارتب ــن رژی ای

ــر داد. ــه خب ــن هفت ــنبه ای ــی چهارش ط
ــو احتمــاال روز  ــزارش نتانیاه ــن گ ــر اســاس ای ب
ــی  ــت هدایای ــا دریاف ــاط ب ــنبه، در ارتب چهارش
بــر خــالف قانــون مــورد بازجویــی قــرار خواهــد 

ــت. گرف
شــبکه ده تلویزیــون رژیــم صهیونیســتی پیــش 

از ایــن گــزارش داده بــود کــه دادســتان کل 
ــات  ــا تحقیق ــت ت ــتور داده اس ــم دس ــن رژی ای
کیفــری پیرامــون اتهامــات فســاد و ارتشــاء علیه 

ــود. ــاز ش ــو« آغ ــن نتانیاه »بنیامی
ــاه  ــه م ــس از نُ ــه پ ــرد ک ــالم ک ــبکه اع ــن ش ای
تحقیقــات پلیســی، بنیامیــن نتانیاهو بــه منظور 
ــوع  ــون دو موض ــدارک پیرام ــواهد و م ــه ش ارائ
ــی اســت  ــه دادگاه احضــار خواهــد شــد. گفتن ب
تاکنــون جزئیاتــی از ایــن دو موضــوع مــورد 

ــت. ــده اس ــه نش ــاره، ارائ اش
رژیــم  وزیــری  نخســت  دفتــر  ســخنگوی 
صهیونیســتی بــا رد ایــن اتهامــات، آنهــا را »پــوچ 

و مهمــل« خوانــد.
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طــی روزهــای اخیــر سیاســتمداران و تحلیلگــران 
بــه  اروپــا نســبت  اجتماعــی  و  مســائل سیاســی 
ــی  ــدار م ــبز هش ــاره س ــه ق ــی ب ــی گرای ــت مل بازگش

دهنــد.
ایــن هشــدارها در حالــی مخابــره مــی شــود کــه 
جریــان راســت افراطــی )جبهــه ملــی( در فرانســه 
ــز برداشــته  ــزه در ســال ۲01۷ خی ــح کاخ الی ــرای فت ب
اســت. در ایتالیــا نیــز جنبــش ضــد اروپایــی 5 ســتاره 
توانســت نتیجــه همــه پرســی اخیــر را بــه ســود خــود 
ــران  ــان س ــی را در می ــای مزمن ــی ه ــم زده و نگران رق

ــد. ــاد کن ــی ایج اروپای
در کشــور اتریــش نیــز حــزب آزادی وابســته بــه 
جریــان راســت افراطــی توانســت علــی رغــم هــم 
ــود،  ــه خ ــنتی علی ــزاب س ــه اح ــه جانب ــی هم پیمان
انتخابــات  در  را  عمومــی  آرای  حــدود 46 درصــد 
ــرت  ــه نورب ــت آورد. اگرچ ــه دس ــوری ب ــت جمه ریاس
هوفــر نامــزد حــزب آزادی در انتخابــات ریاســت 
جمهــوری اتریــش شکســت خــورد، امــا ایــن حــزب بــا 
ــادی از شــهروندان  ــداد زی ــت تع ــدی از حمای ــره من به
ــرای  ــود ب ــاره خ ــازماندهی دوب ــال س ــی در ح اتریش
حضــور در آوردگاههــای مختلــف سیاســی و اجتماعــی 

ــت. اس
»کریســتین کــرن« صــدر اعظــم اتریــش اخیــرا نســبت 
ــان راســت افراطــی در دو  ــه تشــدید فعالیتهــای جری ب
ــت.  ــرده اس ــی ک ــراز نگران ــان اب ــش و آلم ــور اتری کش
بــه عبــارت بهتــر تــب ملــی گرایــی بــه کشــور آلمــان 
نیــز رســیده اســت. طــی ماههــای اخیــر دســتگاههای 

دولتــی و امنیتــی آلمــان تــالش زیــادی را بــرای 
ــن  ــرا در ای ــی گ ــی و مل ــد اروپای ــای ض ــار جریانه مه
ــن  ــد ای ــی رس ــر نم ــه نظ ــا ب ــد ام ــوده ان ــور نم کش
ــه رشــد  تالشــها تاثیــری در جلوگیــری از حرکــت رو ب

ــد. ــته باش ــی داش ــت افراط ــای راس جریانه
بــه راســتی چــه اتفاقــی در اروپــای واحــد افتــاده 
اســت ؟! در گذشــته ای نزدیــک اساســا جریــان راســت 
افراطــی و احــزاب ملــی گــرا، جایــی در صحنه سیاســی 
ــا  ــن جریانه ــتند. ای ــد نداش ــای واح ــی اروپ و اجتماع
ــرای  ــی ب ــل آرای مردم ــت آوردن حداق ــی از بدس حت
ــاکام  ــی ن ــف اروپای ــه پارلمــان کشــورهای مختل ورود ب
مــی ماندنــد. امــا در برهــه فعلــی معادلــه تغییــر کــرده 
ــه عنــوان مثــال حــزب راســتگرای دموکــرات  اســت! ب
ســوئد هــم اکنــون بــه ســومین حــزب بــزرگ و 

ــت. ــده اس ــل ش ــور تبدی ــن کش ــدار ای پرطرف
در کشــورهای دیگــر اروپایــی نیــز جریانهــای ملــی گــرا 
ــات  ــه مقام ــد. آنچ ــی کنن ــه م ــی را تجرب ــد متوازن رش
ــن  ــت، همی ــرده اس ــران ک ــدت نگ ــه ش ــی را ب اروپای
ــزاب  ــر اح ــاید اگ ــت. ش ــوازن اس ــان و مت ــد همزم رش
ملــی گــرا در یــک یــا دو کشــور اروپایــی عــرض انــدام 
ــرای  ــتری ب ــدرت بیش ــی ق ــران اروپای ــد، س ــی کردن م

ــا داشــتند. ــار آنه مه
ــان  ــرای پای ــالی ب ــا س ــه تنه ــالدی، ن ــال ۲016 می س
فعالیــت جریــان راســت افراطــی در اروپــا نبــود، بلکــه 
ســال احیــای ایــن جریــان در کشــورهیا مختلــف عضــو 
ــش  ــود. پی ــورو ب ــه ی ــا منطق ــا و متعاقب ــه اروپ اتحادی
ــه  ــالی ب ــالدی، س ــال ۲01۷ می ــود س ــی ش ــی م بین
ــت  ــنتی) راس ــای س ــرای جریانه ــر ب ــخت ت ــب س مرات

ــد. ــا باش ــت( در اروپ ــه و سوسیالیس میان

ــی  ــزاب مل ــی و اح ــت افراط ــان راس ــون جری ــم اکن ه
گــرا بــا تمــام تــوان خــود بــرای حضــور در راس 
معــادالت سیاســی و اجرایــی کشــورهای مختلــف 
ــی  ــی ســران اروپای ــد. ناکام ــز برداشــته ان ــی خی اروپای
ــی،  ــادی، مهاجرت ــی، اقتص ــای اجتماع ــار بحرانه در مه
امنیتــی و سیاســی در قــاره ســبز، بــر ایــن رونــد دامــن 

زده اســت.
ــد  ــی ده ــان م ــا نش ــف در اروپ ــای مختل ــی ه بررس
ــی نســبت  ــدی شــهروندان اروپای ــدازه ناامی ــر ان ــه ه ک
ــه صــورت  ــه جریانهــای ســنتی بیشــتر مــی شــود، ب ب
همزمــان گرایــش بیشــتری نســبت بــه جریــان 
راســت افراطــی پیــدا مــی کننــد. همچنیــن برخــی از 
ــادالت  ــون در مع ــه اساســا تاکن ــی ک شــهروندان اروپای
ــد، ترجیــح  سیاســی ایــن حــوزه مشــارکتی نداشــته ان
ــی  ــای مل ــود جریانه ــه س ــود را ب ــد آرای خ ــی دهن م

ــد. ــردش در آورن ــه گ ــی ب ــت افراط ــرا  و راس گ
اساســا یکــی از تالشــهای جریــان راســت افراطــی 
،جلــب آرای ســفید و خاکســتری در آوردگاههــای 
مختلــف سیاســی در کشــورهای مختلــف اروپایــی 

ــت. اس
در نهایــت اینکــه صــدای پــای ملــی گرایــی هــم 
اکنــون بیــش از هــر زمــان دیگــری در اروپــا بــه گــوش 
مــی رســد .آیــا ســران قــاره ســبز قــادر بــه مهــار ملــی 
گرایــی در اروپــای واحــد خواهنــد بــود یــا ســال ۲01۷ 
ــت  ــان راس ــدرت جری ــی ق ــور عین ــال تبل ــالدی، س می
ــد  ــرادی مانن ــوس اف ــا کاب ــت؟ آی ــی در اروپاس افراط
آنــگال مــرکل و فرانســوا اوالنــد مبنــی بــر ظهــور 
ــه  ــی اتحادی ــا و فروپاش ــی در اروپ ــی گرای ــاره مل دوب

ــد؟ ــد ش ــر خواه ــورو تعبی ــه ی ــا و منطق اروپ

اروپـــــــا

حنیف غفاری

صدای پای ملی گرایی در قاره سبز/
بازگشت اروپا به دوران قبل از اتحاد
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آســـــیا
دبیران :علی کاووسی نژاد
بنفشه اسماعیلی
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آ ســـــــیا

ــت  ــد و پاکســتان در نهای تنــش هــای مــرزی بیــن هن
منجــر بــه لغــو اجــالس ســران اتحادیــه »ســارک« بــه 

ــاد شــد. میزبانــی اســالم آب
ــی  ــری های ــاهد درگی ــر ش ــه ای اخی ــا و هفت در روزه
در مــرز هنــد و پاکســتان در منطقــه کشــمیر هســتیم 
ــور  ــی دو کش ــای امنیت ــن نیروه ــری بی ــن درگی و ای
تلفاتــی نیــز در بــر داشــته اســت و باعــث شــده اســت 
ســران سیاســی و نظامــی و رســانه هــای دو کشــور بــه 
ــک  ــر  ی ــه و  ه ــر پرداخت ــه یکدیگ ــری علی ــه گی جبه
ــه دیگــری نســبت دهنــد. تشــدید اوضــاع امنیتــی را ب

ــه دارد  ــت دیرین ــتان قدم ــد و پاکس ــرزی هن ــش م تن
و بایــد ریشــه آنــرا در تقســیم هندوســتان متحــد 
ــاره  ــبه ق ــیها از ش ــروج انگلیس ــس از خ ــه پ و یکپارچ
جســتجو کــرد. پــس از تقســیم هنــد و اســتقالل 
پاکســتان در 14 اوت ســال 1۹4۷ میــالدی منطقــه ای 
ــه  ــوده و هســت منطق ــورد مناقشــه دو کشــور ب ــه م ک
ــد  ــی از آن هن ــمت اعظم ــر قس ــه ب ــت ک ــمیر اس کش
ــار  ــز در اختی ــر نی ــد و قســمتی دیگ ــی کن ــت م حکوم
پاکســتان و جــزو کوچکــی از آن نیــز در درگیــری بیــن 
ــه شــده اســت  ــن ضمیم ــه خــاک چی ــن ب ــد و چی هن
و منطقــه کوهســتانی »لــداخ« در شــمال کشــمیر 

ــد. ــی باش ــن م ــد و چی ــه هن ــورد مناقش ــه م منطق
تنــش هــای اخیــر هنــد و پاکســتان پــس از آن شــکل 
ــی  ــای امنیت ــته نیروه ــای گذش ــاه ه ــه در م ــت ک گرف
ــی  ــت نظام ــمیر حکوم ــو و کش ــه جام ــد در منطق هن
ــن  ــان ای ــن از غیرنظامی ــش از ۸0 ت ــرده و بی ــالم ک اع
ــز  ــر را نی ــزار نف ــش از 5000 ه ــتند، بی ــه را کش منطق
ــرار داده  ــدف ق ــورد ه ــاچمه ای م ــای س ــه ه ــا گلول ب
ــش از  ــدادی بی ــان تع ــن می ــد و در ای ــروح کردن مج
1۲0 نفــر نیــز بــر اثــر شــلیک گلولــه هــای ســاچمه ای 

ــد. ــت دادن ــود را از دس ــی خ بینای
ــکا«  ــاک فونس ــی »موس ــه حقوق ــه موسس ــس از آنک پ
اســنادی موســوم بــه »اســناد پانامــا« در مــورد رهبــران 
جهــان ارایــه کــرد. نــام فرزنــدان »نــواز شــریف« 
ــر  ــناد منتش ــن اس ــز در ای ــتان نی ــر پاکس ــت وزی نخس
شــد کــه باعــث واکنــش بســیار شــدید مــردم و رهبران 
احــزاب مخالــف دولــت نــواز شــریف در پاکســتان شــد. 
ــاف  ــزب انص ــر ح ــان« رهب ــران خ ــان »عم ــن می در ای
ــتان  ــی پاکس ــزب عوام ــر ح ــادری« رهب ــر الق و »طاه
ــود  ــدید خ ــت ش ــه مخالف ــد ک ــانی بودن ــه کس از جمل
را بــا سیاســت هــای دولــت نــواز شــریف اعــالم 
ــت  ــا عضوی ــه ای ب ــکیل کمیت ــتار  تش ــد و خواس کردن
نماینــدگان احــزاب مخالــف دولــت بــرای رســیدگی بــه 
ــی  ــا جای ــواز شــریف شــدند، ت ــواده ن ــی خان فســاد مال
کــه عمــران خــان از نــواز شــریف خواســت تــا از مقــام 
نخســت وزیــری اســتعفا داده زمینــه را بــرای رســیدگی 

ــازد. ــم س ــا« فراه ــناد پانام ــده »اس ــه پرون ب
ــود  ــام خ ــد از مق ــر نش ــریف حاض ــواز ش ــل ن در مقاب
ــی  ــه بررس ــکیل کمیت ــتار تش ــد و خواس ــتعفا ده اس
اســناد پانامــا بــه ریاســت حــزب »مســلم لیــگ« شــاخه 
ــا  ــتان ب ــف پاکس ــزاب مخال ــا اح ــد. ام ــریف ش ــواز ش ن
پیشــنهاد دولــت نــواز شــریف مخالفــت کردنــد و 
ــا شــدند.  ــده اســناد پانام ــه پرون خواســتار رســیدگی ب
در ایــن میــان تظاهــرات اعتــراض آمیــزی در مخالفــت 

ــزار شــد. ــاد برگ ــت اســالم آب ــا دول ب
نــواز شــریف کــه بدنبــال راهــی بــرای فــرار از 

وضعیــت موجــود بــود در مرحلــه اول بــا بهانــه 
ــت  ــا تح ــت و در آنج ــدن رف ــه لن ــی ب ــاری قلب بیم
ــه  ــا بلک ــت ت ــرار گرف ــاز ق ــب ب ــی قل ــان و جراح درم
بتوانــد توجــه رســانه هــا و مــردم را از مســئله اســناد 
پانامــا منحــرف نمایــد و بدیــن گونــه از رویارویــی بــا 
ــان  ــی از کارشناس ــد. برخ ــی یاب ــوان رهای ــران خ عم
مســایل سیاســی بــر ایــن بــاور هســتند، نــواز شــریف 
ــه  ــرار نگرفت ــاز ق ــب ب ــی قل ــت جراح ــدن تح در لن
اســت و ایــن تنهــا راهــی بــرای بــرون رفــت از 
بحــران اســناد پانامــا بــود کــه نــواز شــریف در پیــش 
ــت  ــدن اقام ــم در لن ــاه و نی ــدت یکم ــه م ــت و ب گرف

ــت. داش
ــمیر و  ــا در کش ــری ه ــن درگی ــدت گرفت ــس از ش پ
ــریف،  ــواز ش ــه ن ــن منطق ــلمانان ای ــدن مس ــته ش کش
ــت از مســلمانان کشــمیر را ســر داده و دو  ــدای حمای ن
ــتار  ــل نوشــت و خواس ــازمان مل ــر کل س ــه دبی ــه ب نام
ــتار  ــمیر و کش ــی در کش ــاع امنیت ــه اوض ــیدگی ب رس
مســلمانان در ایــن منطقــه شــد. حمایــت از مســلمانان 
ــران  ــریف را از بح ــواز ش ــت ن ــی دول ــه نوع ــمیر ب کش
ــت  ــرای حمای ــزم وی را ب ــات داد و ع ــا نج ــناد پانام اس
از مــردم مظلــوم کشــمیر دوچنــدان کــرد. قبــل از 
ــی  ــع عموم ــت مجم ــن نشس ــاد و یکمی ــزاری هفت برگ
ســازمان ملــل در نیویــورک مقــر فرماندهــی نیروهــای 
ارتــش هنــد در منطقــه »اوری« در کشــمیر مــورد 
هــدف قــرار گرفــت و 1۸ تــن از نظامیــان ارتــش هنــد 

ــدند. ــته ش ــه کش ــن حادث در ای
پــس از ایــن حادثــه تروریســتی کشــور هنــد از شــرکت 
ــود  ــرار ب ــه ق ــه »ســارک« ک در اجــالس ســران اتحادی
ــود  ــزار ش ــاد برگ ــالم آب ــر ۲016 در اس ــاه نوامب در م
انصــراف داد و از دیگــر کشــورهای عضــو ایــن اتحادیــه 
ــش  ــتان واکن ــتی پاکس ــات تروریس ــه اقدام ــت ب خواس
نشــان داده و اجــالس ســران ســارک بــه میزبانــی ایــن 

ــد. ــم کنن کشــور را تحری

کشــورهای افغانســتان، بنــگالدش، بوتــان از شــرکت در 
اجــالس مذکــور بــه میزبانــی پاکســتان انصــراف دادنــد 
تــا راه بــرای لغــو ایــن اجــالس بــاز شــود و دولــت نپــال 
کــه ریاســت دوره ای ایــن اجــالس را بــه عهــده داشــت 
برگــزاری اجــالس ســران ســارک در اســالم آبــاد را بــه 
حالــت تعلیــق درآورد و در نهایــت پاکســتان از میزبانــی 
ــش  ــا تن ــراف داد ت ــور انص ــالس مذک ــزاری اج و برگ
ــه ای  ــه ای منطق ــتان وارد مرحل ــد و پاکس ــان هن می

شــود.
ــتان  ــت در پاکس ــای تروریس ــبکه ه ــد ش ــت هن دول
ــا جایــی  ــد ت را مســئول ایــن واقعــه تروریســتی خوان
کــه نــواز شــریف در تمــاس تلفنــی بــا »راحیــل 
ــت  ــتان از وی خواس ــش پاکس ــده ارت ــریف« فرمان ش
ــته  ــرل داش ــی کشــور را تحــت کنت ــاع امنیت ــا اوض ت
باشــد. نــواز شــریف در مجمــع عمومــی ســازمان 
ملــل از مــردم کشــمیر دفــاع تمــام قــدی انجــام داد 
ــم  ــه ای مته ــم منطق ــه تروریس ــد را ب ــت هن و دول
کــرد و بدیــن گونــه در قلــوب مــردم پاکســتان 
بــرای خــود جایــی بــاز کــرد و مدافــع حقــوق مــردم 
مظلــوم کشــمیر شــد. بدیــن نحــو نــواز شــریف 
بــا سیاســتی حســاب شــده از ســویی دل مــردم 
پاکســتان را بدســت آورد و از ســویی دیگــر توانســت 
ــردم کشــمیر  ــل از م ــی ســازمان مل در مجمــع عموم

ــد. ــته باش ــم داش ــی محک دفاع
پــس از کشــته شــدن نیروهــای امنیتــی هنــد در 
منطقــه »اوری« در کشــمیر ارتــش هنــد در  ۲۹ 
ــی  ــتان عملیات ــا پاکس ــرزی ب ــه م ــپتامبر در منطق س
بــرای پاکســازی تروریســت هــا در انجــام داد کــه 
ــش  ــای ارت ــن از نیروه ــدن دو ت ــته ش ــه کش ــر ب منج
ــا  ــل رســانه هــای پاکســتان ب پاکســتان شــد و در مقاب
ــد ارتــش هنــد عملیــات  انتشــار ویدیویــی اعــالم کردن
ــداده اســت بلکــه  ــا را انجــام ن پاکســازی تروریســت ه
بــا نیروهــای ارتــش پاکســتان وارد جنــگ شــده 
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اســت و یکــی از نظامیــان هنــدی 
ــن  ــی ای ــای امنیت ــز بدســت نیروه نی

ــت. ــده اس ــت ش ــور بازداش کش
ــن موضــوع  ــر ای ــدام ب ــد م ارتــش هن
ــات  ــه عملی ــه دســت ب اصــرار دارد ک
نظامــی بــر علیــه پاکســتان نــزده 
اســت و در مقابــل تــا حــال نتوانســته 
اســت بــرای ادعــای خــود دلیلــی 
قانــع کننــده بــه پاکســتان ارایــه 
دهــد. امــروز نیــز ارتــش هنــد اعــالم 
در  اســت  توانســته  اســت  کــرده 
ــت  ــن از تروریس ــه ت ــا س ــری ب درگی
ــگاه هــای  ــه یکــی از پای ــه ب ــی ک های
نیروهــای نظامــی ایــن کشــور در 
منطقــه کشــمیر حملــه کــرده بودنــد 

ــاند. ــت برس ــه هالک را ب
نــواز شــریف در جلســه شــورای 
اعــالم  پاکســتان  ملــی  امنیــت 
ــتی  ــد سیاس ــه هن ــت ک ــرده اس ک
دوگانــه را در مقابــل پاکســتان در 
پیــش گرفتــه اســت و قصــد دارد 
ــن  ــطح بی ــتان را در س ــره پاکس چه
المللــی مخــدوش جلــوه دهــد. از 
ســویی راحیــل شــریف، فرمانــده 
ــرده  ــالم ک ــز اع ــش پاکســتان نی ارت
ــا تــالش هــای  ــت هنــد ب اســت دول
ــن  ــه بی ــود در عرص ــک خ دیپلماتی
المللــی در صــدد اســت فعالیــت 
ــارزه  ــتان در مب ــش پاکس ــای ارت ه
بــا تروریســت هــا را کــم رنــگ 
جلــوه دهــد و بــه نوعــی بــرای 
ســر پــوش گذاشــتن بــر کشــتار 
و  دلیــل  کشــمیر  در  مســلمانان  
توجهــی قانونــی بدســت بیــاورد 
و بــا انجــام عملیــات نظامــی در 
ــی را  ــه جهان ــمیر توج ــه کش منطق
ــد. ــرف کن ــمیر منح ــئله کش از مس

ــاال  ــه ب ــت ک ــی دانس ــد بخوب ــا بای ام
ــد و  ــای هن ــش در مرزه ــن تن گرفت
ــج مخــرب  ــد نتای ــی توان پاکســتان م
ــته  ــال داش ــری بدنب ــران ناپذی و جب
باشــد و تنهــا راه فایــق آمــدن بــر 
ــرات  ــام مذاک ــئله ای انج ــن مس چنی
اســتراتژیک بیــن دو کشــور اســت که 
ــه درگیــری هــای  ــد ب خــود مــی توان
ــان داده و  ــور پای ــن دو کش ــرزی بی م
ــه  ــادی و منطق ــای اقتص ــکاری ه هم
ای در لــوای اتحادیــه »ســارک« را 
ــش  ــن افزای ــد ممک ــترین ح ــه بیش ب
ــرژی در هنــد  دهــد. فقــر و بحــران ان
و پاکســتان و دیگــر کشــورهای عضــو 
ــایلی  ــه مس ــارک از جمل ــه س اتحادی
ــا  ــه ب ــن منطق ــردم ای ــه م ــت ک اس
ــد  ــی کنن ــرم م ــه ن ــت و پنج آن دس
و بوجــود آمــدن صلــح و ثبــات در 
ــد  ــی توان ــی م ــیای جنوب ــه آس منطق
راه را بــرای توســعه پایــدار در منطقــه 

ــازد. ــوار س هم

ــیل  ــت پتانس ــد اس ــد معتق ــاکای هن ــگاه کارنات ــتاد دانش اس
عظیــم کشــورهای عضــو بریکــس بــه آنهــا اجــازه خواهــد داد تا 
رهبــری و مدیریــت جهــان را از سیســتم تــک قطبــی بــه چنــد 

قطبــی تبدیــل کننــد.
ــه  ــان کشــورهای منطق ــه ای می ــری هــای منطق مســاله درگی
شــرق و جنــوب آســیا از جملــه هنــد، پاکســتان و چیــن، پدیده 

ای جدیــد نیســت.
وجــود اختالفــات عمیــق میــان هنــد و چیــن بــر ســر مســائلی 
چــون خلیــج بنــگال، تبــت و همچنیــن مســاله کشــمیر میــان 
هنــد و پاکســتان بــه عــالوه درگیــری هــای نیابتــی میــان ایــن 
دو کشــور در کشــورهای ثالــت همچــون ســریالنکا و بنــگالدش 
ــتن  ــر بس ــت ب ــول رخ ــه محص ــت ک ــکالتی اس ــه مش از جمل
ــد و  ــرقی از هن ــد ش ــی هن ــب کمپان ــا در قال ــتعمار بریتانی اس
ــدف  ــا ه ــه ب ــف ک ــورهای مختل ــه کش ــور ب ــن کش ــه ای تجزی
عمــده ایجــاد جدایــی میــان مســلمانان و هندوهــا انجــام شــد، 

ــت. اس
ــی  ــه زبان ــده و ب ــاد ش ــکالت ی ــیاری از مش ــم بس ــوز ه هن
دیگــر، شــاید تمامــی آنهــا نــه تنهــا تــا بــه امــروز حــل نشــده 
ــی  ــمیر طوالن ــاله کش ــد مس ــا مانن ــه بعض ــده بلک ــی مان باق
تــر شــده و تبدیــل بــه مســاله ای منطقــه ای و حتــی 
معظلــی جهانــی شــده اســت. تــا جائیکــه »دونالــد ترامــپ«، 
ــات ریاســت جمهــوری  ــدای جمهوریخواهــان در انتخاب کاندی
ــه پســت  ــه در صــورت رســیدن ب ــرده ک ــا ک ــی ادع ــه تازگ ب
ــد و  ــور هن ــان دو کش ــت می ــل اس ــوری، مای ــت جمه ریاس
ــمیر  ــاله کش ــل مس ــه ح ــرده و ب ــری ک ــتان میانجیگ پاکس

ــد. ــک کن ــور کم ــان دو کش می
ــی دســائی«،  ــا پروفســور »باکت ــی ب ــن راســتا، گفتگوی در همی
اســتاد علــوم سیاســی دانشــگاه کارناتــاکای هنــد انجــام شــده 

ــم. ــی خوانی ــه م ــن آن را در ادام ــه مت ک

ــرا  ــد اخی ــور هن ــر کش ــینگ«، وزی ــات س || »راجن

ــتان  ــا پاکس ــکاری ب ــرای هم ــورش ب ــی کش از آمادگ
ــت.  ــر داده اس ــم خب ــا تروریس ــارزه ب ــه مب در زمین
ــددی  ــائل متع ــر مس ــر س ــور ب ــه دو کش درحالیک
ــه  ــتند، چگون ــر هس ــمیر درگی ــاله کش ــون مس همچ

ــود؟ ــد ب ــن خواه ــکاری ممک ــن هم چنی
درســت اســت کــه مســائل متعــدد حــل نشــده ای میــان هنــد 
ــق  ــل از طری ــل و فص ــه ح ــاز ب ــه نی ــود دارد ک ــتان وج و پاکس
گفتگــو دارنــد امــا در مــورد کشــمیر، هنــد معتقــد اســت کــه 
ــوده و  ــور ب ــن کش ــاک ای ــدنی از خ ــدا نش ــی ج ــمیر بخش کش
آنچــه در کشــمیر مــی گــذرد مربــوط بــه مســائل داخلــی ایــن 

کشــور مــی شــود.
ــد و  ــان هن ــی می ــکل اصل ــرزی مش ــم م ــت تروریس در حقیق
پاکســتان اســت. پاکســتان بــه خوبــی مــی دانــد کــه شانســی 
بــرای رویارویــی مســتقیم و شکســت هنــد در جنگ نــدارد. هند 
معتقــد بــه حمایــت پاکســتان از تروریســم در داخــل خــاک این 

کشــور اســت.
لــذا هنــد بــه نیــت پاکســتان در خصــوص مبــارزه بــا تروریســم 
مشــکوک اســت. هرچنــد کــه هنــد بــه مــردم پاکســتان مظنون 
ــم  ــد اســت. علیرغ ــز پایبن ــز نی ــح آمی ــط صل ــه رواب نیســت و ب
ــم  ــد تروریس ــور مانن ــان دو کش ــود می ــدی موج ــائل ج مس
ــا  ــتی ب ــکاری و دوس ــاد هم ــرای ایج ــواره ب ــد هم ــرزی، هن م
پاکســتان کوشــیده اســت. مقصــود از ســخنان اخیــر »راجنــات 
ســینگ« در خصــوص پیشــنهاد کمــک بــه پاکســتان در صورت 
ــز  ــا تروریســم نی ــارزه ب ــن کشــور در مب ــت ای ــودن نی ــی ب واقع

همیــن اســت.

ــاد  ــده ایج ــن کنن ــد تضمی ــی توان ــس م ــا بریک || آی
جهانــی چنــد قطبــی و نظــم اقتصــادی جدیــد جهانی 
شــود؟ فرصــت هــا و تهدیدهــای بــر ســر راه بریکــس 

چــه مــواردی هســتند؟
ــا شــعار  هشــتمین اجــالس بریکــس در شــهر گــوآ - هنــد ب
»ارائــه راه حــل هایــی جوابگــو، دربرگیرنــده و جمعــی« 
ــود  ــه خ ــس در بیانی ــو بریک ــورهای عض ــد. کش ــکیل ش تش

گفتگو با استاد دانشگاه کارناتاکای هند:

»بریکس« توان تغییر نظام بین الملل از تک قطبی
 به چند قطبی را دارد

وحید پورتجریشی
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آ ســـــــیا

خواســتار قدرتمندســازی بریکــس و اتحــاد هرچــه 
ــع  ــر مناف ــد ب ــق تاکی ــای آن از طری ــان اعض ــتر می بیش

ــدند. ــترک ش مش
ــای  ــه اعض ــر بیانی ــر ب ــار دیگ ــن ب ــوآ همچنی ــه گ بیانی
ــه  ــتیابی ب ــودن دس ــر ب ــر امکانپذی ــی ب ــس مبن بریک
یــک نظــم چنــد قطبــی عادالنــه تــر، بــه همــراه 
ــق  ــا از طری ــه تنه ــر ک ــک ت مســاوات بیشــتر و دمکراتی
اتخــاذ رویکــردی مبتنــی بــر همبســتگی، ســود و 
ــری و همــکاری تاکیــد کــرد. ایــن  ــل، براب اعتمــاد متقاب
بیانیــه همچنیــن تاکیــد کــرده کــه اعضــای بریکــس بــه 
مشــارکت در ایجــاد یــک نظــم بیــن المللــی منصفانــه و 

ــتند. ــد هس ــوب متعه مطل
ــرای  ــترک ب ــی مش ــط مش ــک خ ــه ی ــل ب ــس تبدی بریک
ــی و  ــک جهان ــت. بان ــده اس ــعه ش ــه توس ــورهای رو ب کش
ــوان ابزارهــای پیــش  ــه عن ــول ب ــی پ ــن الملل ــدوق بی صن
ــه  ــه ب ــد، در حالیک ــرده ان ــل ک ــرب عم ــع غ ــده مناف برن
راحتــی از کنــار منافــع کشــورهای در حــال توســعه عبــور 

ــد. ــی کنن ــال م ــه آن اهم ــبت ب ــرده و نس ک
بانــک جدیــد توســعه کــه توســط کشــورهای عضــو 
بریکــس تاســیس شــده بــه عنــوان جایگزینــی بــرای نظام 
مالــی بیــن المللی و پیــش قراولــی در نظــم جدیــد اقتصاد 
جهانــی کــه رهایــی کشــورهای عضــو بریکــس از سیاســت 
ــد  ــد، خواه ــی کن ــن م ــی را تضمی ــورهای غرب ــای کش ه

ــود. ب
پتانســیل عظیــم کشــورهای عضــو بریکــس بــه آنهــا اجازه 
ــتم  ــان را از سیس ــت جه ــری و مدیری ــا رهب ــد داد ت خواه

تــک قطبــی بــه چنــد قطبــی تبدیــل کننــد.
ــل  ــع مل ــت و مناب ــعت، جمعی ــه وس ــس ب ــدرت بریک ق
تشــکیل دهنــده آن بازمــی گــردد. همچنیــن ایــن 
بزرگتریــن بــازار جهــان از حیــث جمعیــت بــه حســاب می 

ــد. آی
ــاد  ــش اعتم ــا افزای ــه ب ــد ک ــس امیدوارن ــران بریک رهب
متقابــل و همــکاری نزدیکتــر بتواننــد روابــط بیــن الملــل 
را دمکراتیــک تــر و متــوازن کننــد. هرچنــد علیرغــم 
بســیاری از انتظــارات، چالــش هــای گوناگونــی نیــز بر ســر 
راه بریکــس وجــود دارد کــه اعضــا امیــدوار بــه حــل آنهــا 

ــتند. هس
ــگ،  ــی، فرهن ــای سیاس ــام ه ــس دارای نظ ــای بریک اعض
ــتند.  ــر هس ــا یکدیگ ــاوت ب ــی متف ــع مل ــاد و مناف اقتص
ــی  ــان اقتصادهای ــی می ــه جغرافیای ــن، فاصل ــر ای ــالوه ب ع
همچــون برزیــل، آفریقــای جنوبــی و روســیه در کنــار افول 
اقتصــادی چیــن، طبعــا شــرایط ایــده آلــی را ایجــاد نمــی 

ــد. کن
بــا اینکــه موضــوع تولیــد ناخالــص ملــی هنــد هنــوز یکــی 
ــا  ــد، ب ــی آی ــاب م ــه حس ــور ب ــن کش ــای ای ــی ه از نگران
ــادی  ــد اقتص ــریعترین رش ــور دارای س ــن کش ــال ای اینح
ــر ســر راه  ــش هــای واقعــی موجــود ب اســت. یکــی از چال
ــوص  ــم در خص ــادی محک ــاد اتح ــی ایج ــس، توانای بریک

ــی اســت. ــن الملل مســائل بی
در حالیکــه نزدیکــی هنــد بــه آمریــکا هنــوز بــرای 
روســیه، مســاله ای حــل نشــده اســت، رزمایــش 
ــن  ــره رفت ــا پاکســتان و طف ــی روســیه ب مشــترک نظام
ــط  ــتی توس ــات تروریس ــه عملی ــام هرگون ــن از انج چی
ــه  ــروه هــای تروریســتی مســتقر در پاکســتان از جمل گ
ــه  ــوآ ب ــاز در اجــالس بریکــس در گ مســائل مشــکل س

ــد. ــی آین ــاب م حس
علیرغــم همــه اینهــا و بســیاری از چالــش هــای موجــود، 
مــن معتقــدم چشــم انــداز آینــده بریکــس روشــن 
ــر ایــن گــواه اســت.  اســت. بیانیــه گــوآ، خــود شــاهدی ب

ــان  ــت: در جه ــد گف ــر هن ــت وزی ــودی«، نخس »ناراندرام
مملــو از چالــش هــای امنیتــی جدیــد و بالتکلیفــی 
اقتصــادی، بریکــس همچــون فانــوس دریایــی ســرپا 

ــت. ــتاده اس ایس

ــان در  ــد جمهوریخواه ــپ، کاندی ــد ترام || دونال
انتخابــات ریاســت جمهــوری ۲۰۱۶ آمریــکا اعــام 
کــرده کــه در صــورت پیــروزی در انتخابــات میــان 
ــد  ــری خواه ــاد میانجیگ ــام آب ــو و اس ــی ن دهل
کــرد. ایــن ســخن ترامــپ را چگونــه ارزیابــی مــی 
ــه  ــورت ب ــی در ص ــن ادعای ــع چنی ــد؟ مناف کنی
ــه عنــوان یــک  ــرای ترامــپ ب وقــوع پیوســتن، ب
ســرمایه دار و یــا در مقــام رئیــس جمهــور آمریــکا 

ــود؟ چــه خواهــد ب
هنــد معتقــد اســت کــه مســاله کشــمیر، مســاله داخلــی 
ــچ  ــاطت هی ــر وس ــن خاط ــه همی ــوده و ب ــور ب ــن کش ای
ــچ  ــرد. هی ــی پذی ــوص را نم ــن خص ــومی در ای ــرف س ط
شانســی بــرای پذیــرش پیشــنهاد وســاطت رئیــس 
ــود  ــمیر وج ــاله کش ــوص مس ــکا در خص ــوری آمری جمه

ــدارد. ن
لــذا »ترامــپ« نامــزد انتخابــات ریاســت جمهــوری 
ــره ای  ــد چه ــی کن محاســبات خــودش را دارد و ســعی م
ــر  ــد. ه ــوه ده ــود جل ــاوت از خ ــوه قض ــف و دارای ق منص
دو کاندیــدای ریاســت جمهــوری آمریــکا بــه خوبــی مــی 
داننــد کــه آمریــکا در ســناریوی رو بــه تغییــر بیــن المللــی 
ــن  ــتای تامی ــتان در راس ــد و پاکس ــور هن ــر دو کش ــه ه ب

ــاز دارد. ــود نی ــع خ مناف
درحالیکــه پاکســتان ممکــن اســت بنــا بــه دالیلــی 
همچــون موقعیــت جغرافیایــی اســتراتژیک بــرای آمریــکا 
حائــز اهمیت باشــد، هنــد بــازاری بالقــوه بــرای محصوالت 

ــد. ــه حســاب مــی آی ــن کشــور ب ای
ــای  ــت ه ــکا از سیاس ــرد، آمری ــگ س ــا جن در دوران پس
مزورانــه علیــه دو کشــور هنــد و پاکســتان اســتفاده کــرده 

ــت. اس
ــر  ــدن ه ــام ش ــس از انج ــد را پ ــو هن ــک س ــکا از ی آمری
ــداری مــی داد و  ــور دل ــن کش ــتی در ای ــه تروریس حمل
ــرد و از  ــی ک ــد امضــا م ــا هن ــد ب ــرارداد هســته ای جدی ق
ســوی دیگــر بــه کمــک و تجهیــز نظامــی پاکســتان مــی 
پرداخــت. اظهــارات اخیــر »دونالــد ترامــپ« نیــز بر اســاس 

ــن سیاســت مطــرح شــده اســت. همی
»ترامــپ« بــه خوبــی مــی دانــد کــه پاکســتان بــه لحــاظ 
ژئوپلیتیکــی و بــه دلیــل نزدیکــی بــا هنــد، ایــران، چیــن، 
افغنســتان، ایــران، آســیای مرکــزی و خاورمیانــه در 
ــه  ــرا ک ــی دارد، چ ــی حیات ــورش نقش ــع کش ــن مناف تامی
ــه  ــور ب ــن کش ــرای ای ــوه ب ــازاری بالق ــوان ب ــه عن ــد ب هن
ــد  ــی دان ــز م ــن را نی ــن ای ــد. وی همچنی ــی آی حســاب م
ــان و  ــعه جه ــه توس ــاد رو ب ــریعترین اقتص ــد س ــه هن ک
بهتریــن بــازار بالقــوه بــرای کارخانــه هــای آمریکایــی بــه 
حســاب مــی آیــد. بنابرایــن اشــاره هــای وی بــه سیاســت 
هــای کشــورش در کمــک بــه پاکســتان در زمینــه منافــع 
اســتراتژیک ایــن کشــور بــرای آمریــکا و همچنیــن اتحــاد 
ــاز  ــا هنــد بــه جهــت تامیــن منافــع اســتراتژیک خــود ب ب

ــردد. ــی گ م

|| روســیه پذیرفتــه تــا بــر اســاس قــرارداد امضــا 
شــده اخیــر بــا هنــد، ســامانه موشــکی S-۴۰۰ در 
ــد در  ــرا هن ــد. چ ــرار ده ــور ق ــن کش ــار ای اختی
شــرایطی کــه مشــکات ایــن کشــور از یک ســو با 
ــدی  ــا ح ــتان ت ــا پاکس ــر ب ــوی دیگ ــن و از س چی

باال گرفته، اقدام به امضای چنین قرارداد نظامی کرده 
است؟

 400-S توافــق میــان روســیه و هنــد در خصــوص ســامانه
بــه دنبــال باال بــردن تــوان دفاعــی هنــد در برابــر تجاوزهای 
ــت  ــث تقوی ــن باع ــق همچنی ــن تواف ــت. ای ــی اس خارج
ــت،  ــود. در حقیق ــی ش ــیه م ــد و روس ــان هن ــط می رواب
توافــق یــاد شــده ارتباطــی بــه روابــط میــان هنــد و چیــن 

ــدارد. ن
ــی  ــچ ملت ــده هی ــد کنن ــا تهدی ــک و ی ــق تحری ــن تواف ای
ــول  ــه اص ــد ب ــان پایبن ــد همچن ــن هن ــت. در ضم نیس
همزیســتی مســالمت آمیز، همــکاری و عــدم تجاوز اســت. 
هرچنــد دهلــی نــو بــه دلیــل حمــالت تروریســتی انجــام 
شــده اخیــر در هنــد بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه نیــاز بــه 
تقویــت تــوان تدافعــی خــود دارد و بــه همیــن خاطــر هــم 

ــرد. ــرارداد را امضــا ک ــن ق ــد ای هن
عــالوه بر ایــن، توافق ســامانه موشــکی S-400  مــی تواند 
ــه را  ــای دیرین ــتی ه ــا و دوس ــر، اتحاده ــوی دیگ از س
بــه دوســتان قدیمــی هنــد یــادآور شــود. روابــط میــان 
ــه  ــو ب ــک س ــر از ی ــای اخی ــی ماهه ــد ط ــیه و هن روس
ــکا و  ــد و آمری ــان هن ــد می ــه رش ــکاری رو ب ــل هم دلی
ــن  ــزاری نخســتین تمری ــل برگ ــه دلی ــر ب ــوی دیگ از س
ــردی  ــه س ــی رو ب ــتان اندک ــا پاکس ــیه ب ــی روس نظام
گذاشــته اســت. هرچنــد هــر دو کشــور متوجــه هســتند 
ــت  ــز اهمی ــیار حائ ــا بس ــان آنه ــای می ــان ه ــه پیم ک
اســت. لــذا در هشــتمین نشســت بریکــس در گــوآ، 
ــاره  ــت دوب ــتای تقوی ــور در راس ــالش دو کش ــاهد ت ش
ــرارداد  ــای ق ــق امض ــور از طری ــی دو کش ــتی قدیم دوس

S-400 بودیــم.

ــاس  ــان اج ــتان و بوت ــگادش، افغانس ــد، بن || هن
ســارک را تحریــم کردنــد. آیــا شــما ایــن مســاله 
ــر  ــت وزی ــتان نخس ــزاری در دس ــه اب ــه منزل را ب
ــاد  ــام آب ــر اس ــار ب ــال فش ــرای اعم ــودی« ب »م

ــد؟ ــی کنی ــی م ارزیاب
ــال  ــر س ــود در نوامب ــرار ب ــه ق ــارک ۲016 ک ــالس س اج
ــل  ــه دلی ــتر ب ــود، پیش ــزار ش ــاد برگ ــالم آب ــاری در اس ج
امتنــاع هنــد، بنــگالدش، افغانســتان و بوتــان جهــت 
ــر  ــه نظ ــاد. ب ــق افت ــه تعوی ــالس، ب ــن اج ــرکت در ای ش
مــن ایــن حرکــت هنــد، حرکتــی حســاب شــده از ســوی 
»مــودی« بــرای اعمــال فشــار دیپلماتیــک بــه پاکســتان و 
در اعتــراض بــه حمــالت اخیــر انجــام شــده بــه »یــوری« 

ــت. ــورت پذیرف ص
ایــن کناره گیــری اعضــا از شــرکت در کنفرانــس همچنین 
ــارک در  ــو س ــورهای عض ــر کش ــه دیگ ــث ک ــن حی از ای
راســتای اعتــراض بــه آنچه آنهــا »تروریســم« و »خشــونت 
تحمیــل شــده« مــی خواننــد، دســتاوردی بــزرگ در 
عرصــه دیپلماســی بــرای هنــد بــه حســاب مــی آیــد. هند 
در بیانیــه خــود اعــالم کــرده کــه تروریســم مــرزی منجــر 
ــرای ایجــاد  ــه ایجــاد فضایــی مســاعد و ســازنده میــان ب ب

همــکاری هــای بیــن المللــی نخواهــد شــد.
ــد  ــارک متعه ــه س ــیایی ب ــورهای آس ــر کش ــد و دیگ هن
هســتند. در حقیقت این کشــورها از ســاختار »بیمســتک« 
در گــوآ بــرای همــکاری بــا یکدیگــر در خصــوص مســائل 
مهــم اســتفاده مــی کننــد، در حالیکــه پاکســتان را دور از 
ایــن ســاختار نگــه داشــته انــد. هنــد به حمــالت »یــوری« 
ــای  ــپ ه ــه کم ــه ب ــی حمل ــخ داد: یک ــه پاس در دو مرحل
تروریســت هــا و دیگــری عــدم شــرکت در اجــالس ســارک 
در اســالم آبــاد بــه عنــوان جوابــی اعتراضــی بــه تروریســم 

ــرزی. م
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ــه  ــفر ب ــان در س اردوغ
پاکســتان بــر لــزوم برقــراری دوســتی 
بیــن افغانســتان و پاکســتان تاکیــد کــرده 
ــمیر  ــال کش ــتان در قب ــع پاکس و از موض

ــرد. ــت ک حمای
پاکســتان و ترکیــه از گذشــته روابــط 
سیاســی و اقتصــادی خوبــی بــا هــم 
ــب  ــفر »رج ــا س ــط ب ــن رواب ــته و ای داش
ــه  ــان« رئیــس جمهــور ترکی طیــب اردوغ
ــاکام  ــای ن ــس از کودت ــاد پ ــالم آب ــه اس ب
مــاه ژوئیــه علیــه دولــت اردوغــان پیــش از 

ــد.  ــی یاب ــش م ــش افزای بی
ــار در پارلمــان  ــن دوب ــان پیــش از ای اردوغ
ــرای  پاکســتان ســخنرانی کــرده اســت و ب
ــته در  ــای گذش ــی روزه ــار ط ــومین ب س
پارلمــان پاکســتان ســخنرانی کــرد. در 
ایــن ســخنرانی اردوغان از موضع پاکســتان 
در قبــال مســئله کشــمیر دفــاع کــرد و بــر 
ــه و  ــم در منطق ــا تروریس ــارزه ب ــزوم مب ل
همچنیــن برقــراری دوســتی و اتحــاد بیــن 

ــرد. ــد ک ــتان تاکی ــتان و پاکس افغانس
ــا کشــور افغانســتان و پاکســتان  ــه ب ترکی
ــادی  ــاری و اقتص ــی، تج ــبات سیاس مناس
گســترده ای  دارد و از ســویی اردوغــان 
در رونــد مذاکــرات صلــح بیــن دولــت 
افغانســتان و »گلبدیــن حکمتیــار« رهبــر 
حــزب اســالمی ایــن کشــور حمایــت خود 
ــای  ــل و امض ــه کاب ــار ب را از ورود حکمتی

ــود. ــرده ب ــالم ک ــح اع ــه صل توافقنام
امـا بایـد بـه ایـن مسـئله آگاهـی داشـت 
کـه سـازمان اطالعـات پاکسـتان »آی اس 
آی« کـه بـه دنبـال منافـع بلنـد مدتـی در 
افغانسـتان اسـت هرگـز حاضـر نیسـت در 
افغانسـتان صلح و ثباتی دایمـی بوجود آید.

ــه  ــون زمین ــا کن ــاد ت ــالم آب ــت اس  دول
ــتان  ــت افغانس ــن دول ــرات بی ــام مذاک انج
ــت  ــاورده اس ــم نی ــان را فراه ــروه طالب و گ
ــی  ــای اطالعات ــس ه ــه آژان ــی ک ــا زمان و ت
ــای  ــت ه ــتان از تروریس ــی پاکس و امنیت
شــبکه حقانــی حمایــت کننــد نبایــد امید 
ــه صلحــی دایمــی در افغانســتان داشــت  ب
و اردوغــان در تــالش بــود بــا ســخنان 
خــود تنــش سیاســی بوجــود آمــده بیــن 
دو کشــور همســایه را کمتــر کنــد، امــا در 
ــک و  ــط دیپلماتی ــد رواب ــت هن ــل دول عم
ــترش  ــتان گس ــا افغانس ــود را ب ــی خ نظام
ــتان  ــر افغانس ــویی دیگ ــت و از س داده اس
امیــدی بــه حمایــت پاکســتان در مذاکرات 

ــدارد. ــان را ن ــروه طالب ــا گ ــح ب صل
 با توجــه بــه اینکــه  دادگاه عالی پاکســتان 
در روزهــای اخیــر پــس از اعتراضــات 
گســترده حــزب انصاف بــه رهبــری عمران 
خــان در حالــی رســیدگی بــه پرونــده 
»اســناد پانامــا« در مــورد فســاد مالــی 

فرزنــدان نــواز شــریف؛ نخســت وزیــر ایــن 
کشــور اســت بــه نظــر مــی رســد اردوغــان 
در تــالش بــود بــا ســخنرانی خود از یکســو 
از حمایــت دولــت و ملــت پاکســتان از 
دولــت آنــکار در جریــان کودتــای مــاه 
ــر  ــویی دیگ ــد و از س ــی کن ــه قدردان ژوئی
اتحــادی بیــن دولــت اســالم آبــاد و احــزاب 
ــواز شــریف بوجــود آورد. ــت ن ــف دول مخال

ــارزه  ــتان از مب ــان پاکس ــان در پارلم اردوغ
ــرد و  ــت ک ــش صحب ــم و داع ــا تروریس ب
ــد  ــر ض ــالم ب ــای اس ــاد دنی ــتار اتح خواس
تروریســت هــا شــد. وی در ســخنان خــود 
ــه  ــرد ک ــالم ک ــتان اع ــان پاکس در پارلم
قــدرت هــای غربــی تســلیحات نظامــی در 
ــد.  ــی دهن ــرار م ــا ق ــار تروریســت ه اختی
ــا تروریســم  ــارزه ب ــان از مب ــاع اردوغ در دف
ــای وی در موضــوع  ــکار و اندیشــه ه ــا اف ب
ــدیدی  ــی ش ــه تناقض ــوریه و خاورمیان س
وجــود دارد و بدیــن گونــه اردوغــان در 
تــالش اســت خــود را از حامیــان مبــارزه با 

ــان داد. ــان نش ــم در جه تروریس
ــه رهبــری عمــران خــان  حــزب انصــاف ب
ــتان،  ــه پاکس ــان ب ــفر اردوغ ــش از س پی
ــدار و  ــاد دی ــه در اســالم آب ــا ســفیر ترکی ب
ــود کــه نماینــدگان حــزب  اعــالم کــرده ب
انصــاف در مراســم ســخنرانی اردوغــان در 
ــد.  ــی یابن ــور نم ــتان حض ــان پاکس پارلم
عمــران خــان چــون از مخالفــان سیاســت 
هــای دولــت نــواز شــریف اســت بــه همین 
علــت اتحــاد و همبســتگی خــود را بــا نــواز 
شــریف نشــان نــداده و در نشســت پارلمان 

ــت. پاکســتان حضــور نیاف
ای  منطقـه  متحـدان  از  چیـن  و  ترکیـه 
پاکسـتان محسـوب مـی شـوند و دولـت 
تامیـن  گـروه  هـای  نشسـت  در  آنـکار 
کننـدگان هسـته ای »ان سـی جـی« و در 
موضـوع کشـمیر از پاکسـتان حمایـت بـه 
عمـل آورده اسـت. حمایـت آنکار از اسـالم 
آبـاد تنهـا بـه بُعـد سیاسـی و دیپلماتیـک 
محـدود نمی شـود بلکه ترکیه پـس از آنکه 
نماینـدگان کنگـره آمریـکا طـرح فـروش 

و واگـذاری جنگنـده هـای »اف 16« بـه 
پاکسـتان را بـه دلیـل آنچه واشـنگتن عدم 
مبـارزه پاکسـتان با گـروه های تروریسـتی 
»حقانـی«  تروریسـتی  شـبکه  جملـه  از 
خوانـد، لغـو کردند ترکیـه آمادگی خـود را 
بـرای فـروش جنگنـده هـای نظامـی و نیز 
مرمت و نوسـازی جنگنـده هـای »اف16« 
و زیـر دریایـی هـای این کشـور اعـالم کرد 
و همکاری های نظامی دو کشـور گسـترش 

یافـت.
همسـویی در روابط اسـالم آباد-آنـکار از آن 
جا مشـخص می شـود که دولت نواز شریف 
همزمان بـا سـفر اردوغـان به پاکسـتان در 
تصمیمـی اعـالم کـرد تمامـی کارکنـان و 
معلمین مـدارس تـرک تبـار »پاک-ترک« 
کـه در پاکسـتان حضـور دارنـد بایـد تا ۲0 
نوامبـر ایـن کشـور را تـرک کننـد. تصمیم 
وزارت کشـور پاکسـتان برای خـروج فوری 
ایـن کارکنـان ترکیـه ای مـدارس مذکـور 
پـس از آن صـورت مـی گیـرد کـه »مولود 
چـاوش اوغلـو« وزیر خارجه ترکیه در سـفر 
ماه آگوسـت خـود بـه اسـالم آبـاد از دولت 
این کشـور خواسـته بـود کارکنـان مدارس 
وابسـته به فتح اهلل گولـن از مخالفین دولت 

اردوغـان را از کشـور اخـراج کند.
ایــن همــان  هدیــه ای بــود کــه نــواز 
ــه وی داد  ــان ب ــدو ورود اردوغ ــریف در ب ش
امــا مســئولین پاکســتانی مــدارس »پاک-

تــرک« در اقدامــی بــه تصمیــم وزارت 
ــرای  ــرده و ب ــراض ک کشــور پاکســتان اعت
دادخواهــی بــه دادگاه عالــی پاکســتان 
مراجعــه کــرده انــد تــا بلکــه بــه کارکنــان 
ترکیــه ای اجــازه داده شــود تــا پایــان 
ــالدی در پاکســتان  ــارس ۲01۷ می ــاه م م
ــد  ــه نوعــی رون حضــور داشــته باشــند و ب
تحصیــل دانــش آمــوزان پاکســتان دچــار 

ــود. ــکل نش مش
تعــداد دانــش آمــوزان پاکســتانی کــه 
ــل  ــه تحصی ــغول ب ــدارس مش ــن م در ای
ــت  ــر اس ــزار نف ــر 11 ه ــغ ب ــتند بال هس
ــه  ــک هزین ــوزان از کم ــش آم ــن دان و ای

تحصیلــی مــدارس مذکــور برخــوردار 
ــریف  ــواز ش ــت ن ــات دول ــتند. اقدام هس
ــی در  ــث نگران ــد باع ــی توان ــویی م از س
ــویی  ــود و از س ــتان ش ــردم پاکس ــان م می
دیگــر کفــه تــرازو را  بــه نفــع عمــران خان 

ــد. ــنگین کن س
ــک  ــی و دیپلماتی ــای سیاس ــکاری ه هم
ترکیــه و پاکســتان در عرصــه بیــن المللــی 
توانســته اســت در موضــوع پیوســتن 
ــدگان  ــن کنن ــع تامی ــه جم ــتان ب پاکس
هســته ای و نیــز در موضع گیری پاکســتان 
در مســئله کشــمیر بــه دولــت اســالم آبــاد 
کمــک کنــد. در ایــن میــان »ممنــون 
ــتان در  ــور پاکس ــس جمه ــین« رئی حس
ــا همتــای ترکیــه ای خــود اعــالم  دیــدار ب
داشــته اســت، پاکســتان در مســئله قبرس 
از دولــت ترکیــه حمایــت کامــل مــی کند. 
ممنــون حســین از اردوغــان خواســته 
اســت تــا بــه مناســبت فــرا رســیدن 
ــک  ــط دیپلماتی ــالگرد رواب ــن س هفتادمی
دو کشــور مراســم برگــزار شــده و از تمبــر 
ــز  ــاله نی ــاد س ــط هفت ــن رواب ــود ای یادب

ــود. ــی ش رونمای
پــس از آنکــه تنــش هــا بیــن هنــد و 
پاکســتان در منطقــه کشــمیر بــاال گرفــت 
ــش دو  ــای ارت ــن نیروه ــا بی ــری ه و درگی
ــالم  ــد، اس ــدید ش ــا تش ــور در مرزه کش
آبــاد بــه دنبــال حامیــان منطقــه ای 
ــزوای سیاســی  ــد از ان ــا بلکــه بتوان اســت ت
و دیپلماتیــک خــود را نجــات دهــد. در یک 
ســال گذشــته تغییــری در سیاســت هــای 
ــت  ــده اس ــود آم ــاد بوج ــالم آب ــت اس دول
ــته  ــکا کاس ــا آمری ــور ب ــن کش ــط ای و رواب
شــده و در مقابــل روابــط پاکســتان بــا 
ــه  ــیه در منطق ــه و روس ــورهای ترکی کش

ــت. ــه اس ــش یافت افزای
ــه  ــرای مقابل ــی ب ــلیحات نظام ــن تس تامی
ــد در  ــوی هن ــی از س ــرات احتمال ــا خط ب
ــاد  ــی اســالم آب ــای دفاع رأس سیاســت ه
قــرار دارد و ممنــون حســین در دیــدار 
ــه  ــش توافقنام ــان خواســتار افزای ــا اردوغ ب
هــای نظامــی و دفاعــی گســترده بیــن دو 

ــت. ــده اس ــور ش کش
ــه پاکســتان و حضــور  ــا ســفر اردوغــان ب ب
وی در پارلمــان ایــن کشــور در آینــده 
ــن دو کشــور  ــادالت تجــاری بی ســطح مب
ــارت  ــه تج ــد و توافقنام ــی یاب ــش م افزای
ــال ۲01۷  ــز در س ــور نی ــن دو کش آزاد بی
بیــن دو کشــور نهایــی و امضــا مــی شــود. 
اردوغــان از موضــع پاکســتان در قبــال 
ــه  ــتان ب ــتن پاکس ــز پیوس ــمیر و نی کش
گــروه تامیــن گننــدگان هســته ای حمایت 
ــز  ــتان نی ــل پاکس ــرد و در مقاب ــد ک خواه
ــز  ــرس و نی ــال قب ــه در قب از مواضــع ترکی
سیاســت هــای اردوغــان در خاورمیانــه 

ــت. ــد داش ــه خواه ــی قاطعان حمایت

گسترش همکاری های اسالم آباد -آنکارا/ حمایت اردوغان از موضوع کشمیر
علی کاوسی نژاد
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علی کاوسی نژاد

»آصــف درانــی« بــا اشــاره بــه مســئله کشــمیر و درگیــری 
هــای مــرزی دو کشــور خواســتار حــل موضــوع کشــمیر از 

طریــق مذاکــرات صلــح آمیــز شــد.
پاکســتان یکــی از کشــورهای مســلمان و همســایه 
جمهــوری اســالمی ایــران اســت. خبرنــگار مهــر در مــورد 
ــرز  ــر در م ــای اخی ــری ه ــه درگی ــه از جمل مســایل منطق
ــط  ــه و رواب ــتان و ترکی ــط پاکس ــتان، رواب ــد و پاکس هن
ــی  ــز اجرای ــتان و نی ــران و پاکس ــادی ای ــاری و اقتص تج
ــا »آصــف  ــه گاز بیــن دو کشــور ب ــروژه خــط لول شــدن  پ
درانــی« ســفیر پاکســتان در تهــران گفتگویــی انجــام داده 
ــه  ــط دو جانب ــز رواب ــه و نی ــوالت منطق ــی تح ــه بررس و ب
ــت. ــه اس ــتان پرداخت ــران و پاکس ــالمی ای ــوری اس جمه
ــه  ــل کویت ــران اه ــتان در ته ــفیر پاکس ــی، س ــف دران آص
اســت و بــه زبانهــای پشــتو، اردو و دری تکلــم کــرده و زبان 
فارســی را نیــز بــا لحنــی دلنشــین صحبــت مــی کنــد. وی 
از چهــار مــاه ونیــم پیــش فعالیــت دیپلماتیــک خــود را در 
ــتان در  ــفیر پاکس ــن س ــش از ای ــرده و پی ــاز ک ــران آغ ته

کشــور امــارات بــوده اســت.
آقــای درانــی کــه تجربــه ای ســی ســاله در وزارت خارجــه 
پاکســتان دارد پیــش از ایــن و در ســالهای دور بــرای 
ــران  ــتان در ته ــفارت پاکس ــاله در س ــار س ــک دوره چه ی
ــر اول انجــام وظیفــه کــرده اســت، عــالوه  ــوان دبی ــه عن ب
ــس و  ــد، انگلی ــن وی در کشــورهای افغانســتان، هن ــر ای ب

ــته اســت. ــک داش ــت دیپلماتی ــل فعالی ــازمان مل س
آصــف درانــی آشــنایی زیــادی بــا فرهنــگ وتمــدن ایرانــی 
ــتان در  ــران و پاکس ــط ای ــای رواب ــتار ارتق ــته و خواس داش

تمــام زمینــه هــا اســت.

||پــس از تصویــب برجــام، چــه تغییــر و تحوالتــی 
ــور  ــن دو کش ــادی بی ــاریـ  اقتص ــط تج در رواب

ــت؟ ــده اس ــود آم ــه وج ــتان ب ــران و پاکس ای
ــم  ــه تحری ــت ک ــده اس ــرم کنن ــیار دلگ ــوع بس ــن موض ای
ــال  ــران در ح ــه ای ــده علی ــال ش ــی اعم ــن الملل ــای بی ه
ــت  ــک گف ــران تبری ــه ای ــد ب ــت و بای ــدن اس ــته ش برداش
کــه بــا انجــام مذاکــرات توانســت بــه ایــن موفقیــت دســت 
یابــد. ما امیــد داریــم مشــکالت و مســایل باقیمانــده در راه 

ــع شــوند. ــه زودی رف ــی شــدن برجــام ب اجرای
ایــران و پاکســتان در عرصــه تجــاری بــا هــم روابــط خوبــی 
داشــته انــد امــا پــس از اعمــال تحریــم هــای بیــن المللــی 
علیــه ایــران میــزان تجــارت بیــن دو کشــور کاهــش یافت. 
قبــل از اعمــال تحریــم هــای بیــن المللی ســطح مبــادالت 
ــن  ــه ای ــود ک ــارد دالر ب ــن دو کشــور 1.5 میلی تجــاری بی
میــزان در زمــان تحریــم هــا بــه 500 میلیــون دالر کاهش 
یافــت. امیــد مــی رود بــا رفــع تحریــم هــا تجــارت بیــن دو 

کشــور افزایــش قابــل مالحظــه ای داشــته باشــد.
ــع  ــور موان ــن دو کش ــاری بی ــادالت تج ــش مب در راه افزای
و مســایل بانکــی وجــود دارد و مقامــات بانکــی در تــالش 
هســتند کــه ایــن موانــع را از ســر راه بردارنــد و بانــک های 
ــد  ــوده و امی ــاس ب ــر در تم ــا همدیگ ــزی دو کشــور ب مرک

ــه زودی رفــع شــوند. اســت کــه ایــن موانــع و مســایل ب
تجــار و بازرگانــان دو کشــور بــرای انجــام تجــارت و افزایش 
ســطح مبــادالت تجــاری عالقــه خوبــی از خــود نشــان می 
ــور  ــس جمه ــی؛ رئی ــن روحان ــای حس ــاب آق ــد.  جن دهن

ایــران در مــاه مــارس بــه اســالم آبــاد ســفر کــرد و در دیدار 
با »نــواز شــریف« نخســت وزیــر پاکســتان دو طــرف توافق 
کردنــد که ســطح مبــادالت تجــاری بیــن دو کشــور در پنج 

ســال آینــده بــه پنــج میلیــارد دالر برســد.
مــا بــه روابــط خــود بــا ایــران اهمیــت فراوانــی مــی دهیم، 
دو کشــور از طریــق تجــارت مــی تواننــد بــه همــکاری ثمر 
بخشــی دســت یابنــد. گفتگوهــا بــرای تامیــن بــرق مــورد 

نیــاز پاکســتان از طریــق ایــران در جریــان اســت.
ــران  ــاز ای ــورد نی ــج م ــن برن ــر تامی ــالوه ب ــتان ع پاکس
ــی  ــی، صنعت ــزار آالت مهندس ــزات و اب ــد تجهی ــی توان م
و کشــاورزی، وســایل مــورد نیــاز در عرصــه پزشــکی 
ــه  ــتان ب ــد. پاکس ــادر کن ــران ص ــه ای ــز ب ــی نی و جراح
کشــورهای غربــی نیــز وســایل مــورد نیــاز جراحــی صــادر 

ــد. ــی کن م
ــا  ــر ایــن پاکســتان در ســاخت وســایل ورزشــی ب عــالوه ب
برندهــای بیــن المللــی فعالیتــی گســترده دارد. در بخــش 
نســاجی و بافندگــی پاکســتان فعالیــت خوبــی داشــته و به 
ــر محصــوالت نســاجی و پوشــاک صــادر  کشــورهای دیگ

کــرده و از آن کســب درآمــد مــی کنــد.
امیــد دارم همانطــور کــه در گذشــته ایــران و پاکســتان بــه 
ــی  ــی و گرم ــط خوب ــر رواب ــا یکدیگ ــوان دو همســایه ب عن
داشــته انــد در آینــده نیــز ایــن روابــط گســترش یابــد. دو 
کشــور بایــد بــه ســمت تجــارت آزاد قــدم برداشــته و حجم 

مبــادالت تجــاری خــود را افزایــش دهنــد.
مــن عاشــق و شــیفته فــرش ایرانــی هســتم و بــرای دومین 
ــه  ــدا ب ــرده ام در ابت ــدا ک ــور پی ــران حض ــه در ای ــاری ک ب
زیــارت امــام رضــا)ع( مشــرف شــدم و با اســتاندار خراســان 
ــه  ــس از آن ب ــتم. پ ــات داش ــدار و مالق ــز دی ــوی نی رض
تبریــز رفتــم و در روزهــای گذشــته بــه اســتان سیســتان 
و بلوچســتان ســفر کــرده و از شــهرهای چابهــار و زاهــدان 
دیــدن کــردم. در ایــن ســفر نیــز بــا اســتاندار سیســتان و 
بلوچســتان دیــدار داشــتم. از آنجــا نیــز ســفری بــه بنــدر 
»گــوادر« پاکســتان داشــتم کــه هــدف از ایــن ســفر 
بررســی امــکان گســترش روابــط بازرگانــی و تجــاری بیــن 

ــوده اســت. ــق تجــارت مــرزی ب ــز رون دو کشــور و نی

||چـه موانعـی در راه اجرایی شـدن خـط لوله صلح 

بیـن ایـران و پاکسـتان وجـود دارد و این خـط لوله 
چـه زمانی بـه بهره بـرداری می رسـد؟

بــه دلیــل اعمــال تحریــم هــای بیــن المللــی علیــه ایــران 
ــداث  ــا اح ــذاری ی ــرمایه گ ــه س ــر ب ــرکتی حاض ــچ ش هی
پــروژه خــط لولــه گاز نشــد. بعــد از رفــع تحریــم هــا علیــه 
ایــران، دولــت پاکســتان بــا یــک شــرکت چینــی مذاکراتی 
ــی در پاکســتان  ــای اجرای ــه زودی کاره ــرده و ب ــاز ک را آغ
ــان ســال ۲01۸  ــا پای نیــز انجــام شــده و امیــد مــی رود ت
میــالدی پــروژه گاز رســانی بــه پاکســتان نهایــی و بــه بهره 

ــرداری برســد. ب

||ایــران و دیگــر کشــورهای منطقه برای پیوســتن 
ــه پــروژه کریــدور اقتصــادی پاکســتانـ  چیــن  ب
ــا  ــد آی ــرده ان ــراز ک ــود را اب ــدی خ ــه من عاق
ــی  ــران م ــه ای ــه از جمل ــورهای منطق دیگرکش

ــد؟ ــور بپیوندن ــدور مذک ــه کری ــد ب توانن
چیــن قصــد دارد از طریــق پاکســتان بــه بازارهــای تجــاری 
خاورمیانــه و آفریقــای شــمالی دسترســی پیــدا کنــد و بــا 
توجــه بــه اینکــه آقــای دکتــر روحانــی و نــواز شــریف بــر 
اهمیــت ارتبــاط بیــن بنــادر »گــوادر« و »چابهــار« اشــاره 
ــروژه اقتصــادی  ــن پ ــد در ای ــی توان ــران م ــد، ای ــته ان داش

نقــش مهمــی ایفــا کنــد.

||در روزهــای اخیــر شــاهد درگیــری هایــی 
ــمیر  ــه کش ــتان در منطق ــد و پاکس ــرز هن در م
ــرز دو  ــر در م ــای اخی ــر ه ــت درگی ــتیم. عل هس

ــت؟ ــور چیس کش
پــس از اســتقالل پاکســتان، ارتــش هنــد بــه طــور 
ــن  ــی از ای ــمت بزرگ ــد و قس ــمیر ش ــی وارد کش غیرقانون
ــه تصــرف خــود درآورد. پــس  ایالــت مســلمان نشــین را ب
از آن اعتراضــات مردمــی در منطقــه کشــمیر علیــه دولــت 
وقــت هند شــروع شــد، کشــور هنــد مســئله کشــمیر را در 

ــرد. ــل مطــرح ک ــت ســازمان مل شــورای امنی
ــود مناطقــی کــه بیشــترین  ــرار ب طبــق طــرح تقســیم ق
جمعیــت مســلمان را داشــت بــه پاکســتان ملحــق شــوند 
ــود  ــدو را دارا ب ــت هن ــترین جمعی ــه بیش ــی ک و مناطق
بــه هنــد تعلــق گیرنــد. طبیعــی بــود کــه ایالــت جامــو و 

گفتگو با سفیر پاکستان:

اتمام خط لوله صلح تا پایان ۲۰۱۸/ هند به همه پرسی در کشمیر تن نداد
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آ ســـــــیا

کشــمیر بــه پاکســتان ملحــق شــود امــا هنــد توافــق مورد 
نظــر را نقــض کــرد.

بــرای الحــاق ایالــت جامــو و کشــمیر  بــه هنــد؛ این کشــور 
توافقنامــه ای زیرکانــه بــا حاکــم وقــت ایــن ایالــت بــه امضا 
رســاند. پــس از اعتراضات گســترده مــردم کشــمیر موضوع 
ــه  ــن ســازمان حکــم ب ــل مطــرح شــد و ای در ســازمان مل
انجــام همــه پرســی در ایــن منطقــه داد امــا دولــت هنــد 
ــا نقــض قطعنامــه هــای ســازمان ملــل بــه انجــام همــه  ب

پرســی در کشــمیر تــن نــداد.
قطعنامــه هــای ســازمان ملــل در بــاره حــل مســئله 
کشــمیر از ســال 1۹4۸ تــا 1۹6۷ در ایــن ســازمان وجــود 
ــئله  ــل مس ــل و فص ــر ح ــا ب ــه ه ــن قطعنام دارد و در ای

ــت. ــده اس ــد ش ــمیر تاکی کش
در حــال حاضــر دو مســئله مهــم در قطعنامه های ســازمان 
ملــل قــرار دارند یکــی مســئله فلســطین و دیگری مســئله 
کشــمیر و هــر دو منطقــه اشــغالی محســوب مــی شــوند. 
ــمیر از  ــه کش ــردم منطق ــه م ــتیم ک ــاهد آن هس ــا ش م
وضعیــت موجــود در منطقــه راضــی نبــوده و هــر از گاهــی 
شــاهد خیــزش هــای مردمــی در ایالــت جامــو و کشــمیر 
هســتیم و همچنیــن اقدامــات هنــد بــرای ســرکوب مــردم 

ــه دارد. کشــمیر ادام
پاکســتان همیشــه بــه دنبال آن اســت کــه از طریــق  صلح 
آمیــز و دیپلماتیــک مســئله کشــمیر حــل و فصــل شــود. 
ــدرت  ــمیر از ق ــئله کش ــل مس ــرای ح ــز ب ــتان هرگ پاکس
نظامــی اســتفاده نکــرده و بــه دنبــال راه حــل دیپلماتیــک 

مســئله کشــمیر اســت. پاکســتان یکــی از طرفیــن موضوع 
ــا  ــه ب ــت ک ــر اس ــن فک ــد در ای ــر هن ــت و اگ ــمیر اس کش
ــتان را  ــمیر، پاکس ــی در کش ــم دولت ــه تروریس ــل ب توس

تحــت فشــار قــرار دهــد حتمــا در اشــتباه اســت.
پــس ازکشــته شــدن »برهــان مظفــر وانــی« از فرماندهــان 
جــوان »حــزب المجاهدیــن« در منطقه کشــمیر به دســت 
نیروهــای امنیتــی هنــد واکنشــی از طــرف مــردم منطقــه 
کشــمیر علیــه ایــن اقــدام نیروهــای امنیتــی هنــد صــورت 
ــم  ــمیری در مراس ــزار کش ــت ه ــش از دویس ــت و بی گرف
ــن جــوان کشــمیری شــرکت داشــتند  ــازه ای تشــییع جن
ــدادی از  ــد تع ــی هن ــای امنیت ــدازی نیروه ــس از تیران و پ
مــردم جامــو و کشــمیر کشــته و زخمــی شــدند. نیروهــای 
ــی در  ــات مردم ــا اعتراض ــه ب ــرای مقابل ــد ب ــی هن امنیت
ــتفاده  ــاچمه ای اس ــای س ــه ه ــمیر از گلول ــه کش منطق

ــد. کردن
بیــش از 150 نفــر از مــردم کشــمیر بــر اثــر اصابــت گلولــه 
ــز  ــر نی ــش از ۷00 نف ــده و بی ــا ش ــاچمه ای نابین ــای س ه

قســمتی از بینایــی خــود را از دســت داده انــد و ایــن اولیــن 
ــا اعتراضــات  ــه ب ــرای مقابل ــد ب ــت هن ــه دول ــار اســت ک ب
مردمــی از گلولــه هــای ســاچمه ای اســتفاده مــی کنــد تــا 
بــه نوعــی بتوانــد جوانــان کشــمیری را از لحــاظ فیزیکــی و 
جســمانی ناتــوان کــرده و آنهــا را ســربار خانــواده هایشــان 
ــته  ــال داش ــی بدنب ــج مهلک ــد نتای ــی توان ــن م ــد و ای کن

باشــد.
ــال  ــه ح ــا ب ــالدی ت ــاری می ــال ج ــه س ــتم ژوئی از هش
ــه  ــرکوب گرایان ــات س ــه اقدام ــد ب ــی هن ــای امنیت نیروه
ــردم  ــد و م ــمیر روی آورده ان ــان در کش ــه غیرنظامی علی
ــام آن را  ــه دســت از اعتراضــات خــود برنداشــته و ن منطق

ــد. ــته ان ــه دوم« گذاش »انتفاض
پــس از حملــه بــه مقــر فرماندهــی نیروهــای ارتــش هنــد 
ــک  ــد آن را ی ــت هن ــمیر، دول ــه »اوری« در کش در منطق
عملیــات تروریســتی دانســته و آن را بــه پاکســتان نســبت 
داد و ایــن بــه دلیــل آن اســت کــه هنــد مــی خواهــد توجه 
جهانیــان را از اقدامــات ســرکوب گرایانــه خــود علیــه مردم 

بیگنــاه کشــمیر منحــرف ســازد.
پاکســتان خــود از کشــوهای قربانــی تروریســم در منطقــه 
ــر  ــک دهــه اخی ــاً ۷0 هــزار پاکســتانی در ی اســت و تقریب
ــن  ــه ای ــد ب ــد. کشــور هنــد بای ــی تروریســم شــده ان قربان
ــرز دو  ــدازی در م ــام تیران ــا انج ــه ب ــد ک موضــوع آگاه باش
کشــور نمــی توانــد پاکســتان را در موضــوع کشــمیر تحــت 
فشــار قــرار دهــد و تنهــا راه حــل مســئله کشــمیر انجــام 

ــز اســت. ــح آمی مذاکــرات صل

ــته ای  ــور هس ــتان دو کش ــد و پاکس ــون هن ــویی چ از س
ــری از  ــرای جلوگی ــی ب ــد اقدامات ــتند، بای ــه هس در منطق

ــد. ــام دهن ــه انج ــاع در منطق ــت اوض وخام

||رئیــس رژیــم صهونیســتی در روزهــای گذشــته 
ــران  ــا س ــدار ب ــرده و در دی ــفر ک ــد س ــه هن ب
دولــت هنــد اعــام کــرده اســت کــه هنــد و رژیم 
ــط  ــالگرد رواب ــتند س ــدد هس ــتی در ص صهیونس
ــود  ــن خ ــد و ای ــن بگیرن ــود را جش ــاله خ ۲۵ س
اعتراضــات مســلمانان هنــدی را برانگیخته اســت. 

ــورد چیســت؟ ــن م نظــر شــما در ای
ــته  ــورد داش ــن م ــری در ای ــار نظ ــم اظه ــی توان ــده نم بن
باشــم چــون هنــد کشــور مســتقلی اســت و مــی توانــد بــا 
هــر کشــوری روابــط دیپلماتیــک داشــته باشــد. حقیقــت 
ایــن اســت کــه دولــت هنــد در گذشــته یکــی از حامیــان 
ــر  ــالهای اخی ــا در س ــود ام ــطین ب ــئله فلس ــاع از مس دف
موضعــی بــی طرفانــه در قبــال موضــوع فلســطین اختیــار 

ــرده اســت. ک
ــل  ــرب المث ــن ض ــداق ای ــه مص ــد در منطق ــت هن سیاس
ــا  ــکار ب ــوش، ش ــا خرگ ــدن ب ــه »دوی ــت ک ــی اس انگلیس
ــه(. از ســویی  ــق قافل ســگ شــکاری« )شــریک دزد و رفی
هنــد خــود یکــی از بنیــان گــذاران جنبــش عــدم متعهــد 
بــود امــا بــه نظــر مــی رســد کــه در حــال حاضــر در جمــع 
کشــورهای غیــر متعهــد نقــش آنچنانــی ایفــا نمــی کنــد.

اگــر در دنیــا یــک میلیــارد فقیــر زندگــی مــی کنــد نیمــی 
از ایــن جمعیــت در هنــد بــه ســر مــی برنــد و ایــن خیــره 
ــن کشــور  ــرا در ای ــداد فق ــش تع ــث افزای ــد باع ســری هن

شــده اســت.

ــتان  ــه پاکس ــه ب ــور ترکی ــس جمه ــراً رئی || اخی
ســفر کــرد و در پارلمــان ایــن کشــور بــه 
ــه و  ــور ترکی ــط دو کش ــت. رواب ــخنرانی پرداخ س
پاکســتان در زمینــه هــای مختلــف بــه چه شــکل 

ــود؟ ــد ب خواه
ــبه  ــت« در ش ــک خالف ــالدی »تحری ــه 1۹۲0 می در ده
قــاره آغــاز شــد و از طــرف قــدرت هــای جهانــی ســلطنت 
ــاره  ــبه ق ــلمان ش ــان مس ــود. زن ــار ب ــت فش ــی تح عثمان
زیــورآالت خــود را بــرای کمــک مالــی بــه ســلطنت 
عثمانــی در رویارویــی بــا انگلیســیها فروختنــد. روابــط بین 
مســلمانان شــبه قــاره و ترکیــه قبل از اســتقالل پاکســتان 
وجــود داشــت. همانطــور کــه ایــران اولیــن کشــوری بــود 
کــه پاکســتان را بــه رســمیت شــناخت و مــا همــواره آن را 
بــه یــاد داریــم بــه همیــن منــوال مســلمانان ترکیــه ایــن 
ــد  ــوش نخواهن ــز فرام ــاره را هرگ ــبه ق ــردم ش ــت م حمای

ــرد. ک
ــر  ــم. ه ــی کنی ــه افتخــار م ــا ترکی ــط خــود ب ــه رواب ــا ب م
دو کشــور همــواره در خصــوص مســایل مختلــف در کنــار 
همدیگــر بــوده و مــا از حمایــت ترکیــه از مــردم کشــمیر و 

آرمــان هــای آنهــا تشــکر مــی کنیــم.

ــات  ــح و ثب ــراری صل ــورد برق ــما در م ــر ش ||نظ
ــع  ــه جم ــران ب ــتن ای ــز پیوس ــتان و نی در افغانس
کشــورهای مذاکــره کننــده در موضوع افغانســتان 

ــت؟ چیس
در افغانســتان تنــش و نــا امنــی وجــود دارد و تمــام طــرف 
ــات  ــح و ثب ــه صل ــد ک ــق دارن ــده تواف ــره کنن ــای مذاک ه
ــه  ــدار در منطق ــرد و صلحــی پای در افغانســتان شــکل گی
ــتفاده از  ــپتامبر اس ــه 11 س ــس از حادث ــد. پ ــود آی بوج
ــی  ــا امن ــش ن ــث افزای ــتان باع ــی در افغانس ــدرت نظام ق
ــن کشــور شــد. پاکســتان در 3۷ ســال گذشــته  ــا در ای ه
مهمــان ســه میلیــون مهاجــر افغانســتانی بــوده کــه نیمی 
از آنهــا بــه طــور غیــر قانونــی در ایــن کشــور زندگــی مــی 

ــد. کنن
گــروه طالبــان در افغانســتان دارای پایــگاه هایــی اســت که 
از ایــن طریــق بــه انجــام فعالیــت مــی پــردازد. مشــارکت 
چیــن در مذاکــرات صلــح افغانســتان یــک تحــول مثبــت 
اســت. ایــران یکــی از همســایگان افغانســتان اســت و 
پیوســتن ایــران بــه مذاکــرات صلــح افغانســتان مــی توانــد 

بــه بهبــود وضعیــت کمــک کنــد.
ــل اســت کــه مشــکالت افغانســتان  ــت پاکســتان مای دول
توســط مــردم ایــن کشــور و از طریق مذاکــرات صلــح آمیز 
حــل و فصل شــود. در مــورد حضــور داعــش در افغانســتان 
مــی تــوان گفــت کــه بعضــی از شــاخه هــای گــروه طالبان 
ــد. نمــی  ــام داعــش در افغانســتان فعالیــت مــی کنن ــا ن ب
تــوان بــه طــور یقین گفــت کــه داعــش توانســته اســت در 

افغانســتان بــرای خــود پایگاهــی بوجــود آورد.
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آ ســـــــیا

»ســید راشــد عبــاس نقــوی« گفــت: آمریــکا و عربســتان 
ــود در  ــی خ ــات منف ــا و تبلیغ ــت ه ــا سیاس ــعودی ب س
منطقــه بــر ســر راه اجرایــی شــدن خــط لولــه صلــح مانــع 

ــد. تراشــی مــی کنن
ــات ریاســت  ــد ترامــپ« در انتخاب ــروزی »دونال ــس از پی پ
جمهــوری آمریــکا و بــا توجــه بــه آینــده روابــط واشــنگتن 
بــا هنــد و پاکســتان و از طرفــی بــا مطــرح شــدن پرونــده 
»اســناد پانامــا« در دادگاه عالــی پاکســتان علیــه نخســت 
ــر  ــا دکت ــی ب ــر گفتگوی ــگار مه ــور خبرن ــن کش ــر ای وزی
»ســید راشــد عبــاس نقــوی« از کارشناســان و تحلیلگــران 
پاکســتانی حــوزه شــبه قــاره انجــام داده اســت کــه در آن 

ــه مــی شــود. ــور، پرداخت ــات مذک ــه بررســی موضوع ب

ــپ« در  ــد ترام ــروزی »دونال ــه پی ــه ب ــا توج || ب
ــده  ــکا، آین ــوری آمری ــت جمه ــات ریاس انتخاب
ــنگتن را  ــت واش ــا دول ــتان ب ــد و پاکس ــط هن رواب

ــد؟ ــی کنی ــی م ــه ارزیاب چگون
در آمریــکا دو حــزب دموکــرات و جمهــوری خــواه وجــود 
ــه سیاســت  ــا توجــه ب ــکا ب ــور آمری ــس جمه ــد و رئی دارن
ــود  ــل وج ــود. دلی ــی ش ــاب م ــزب انتخ ــن دو ح ــای ای ه
تنهــا دو حــزب در آمریــکا بدیــن دلیــل اســت کــه حالــت 
ــن  ــده ای ــت آین ــزی دول ــه ری ــت و برنام ــی در سیاس توازن
ــوری  ــه جمه ــتی ک ــد. سیاس ــته باش ــود داش ــور وج کش
خواهــان در قبــال کشــورهای آســیایی و هنــد و پاکســتان 

ــد داشــت. ــری نخواه ــد تغیی داشــته ان
پاکســتان در چنــد ســال گذشــته تحــت تاثیــر سیاســت 
آمریــکا قــرار گرفتــه بــود و در هرگونــه تصمیــم گیــری در 
پاکســتان، دولــت واشــنگتن دخالــت مســتقیمی داشــت. 
گاهــی آمریــکا از طریــق عربســتان سیاســت هــا و اهــداف 
ــت  ــرد. دول ــی ک ــازی م ــاده س ــتان پی ــود را در پاکس خ
واشــنگتن از نظــر سیاســی، نظامــی، اقتصــادی و فرهنگــی 
یعنــی در تمــام ابعــاد بــر پاکســتان مســلط شــده بــود. ولی 
ــت واشــنگتن  ــی کــه دول ــک ســال گذشــته و از زمان در ی
ــدا کــرده اســت و  ــو پی ــی ن ــل بیشــتری بســوی دهل تمای
ــده مــی شــود  ــط دو کشــور دی نزدیکــی بیشــتری در رواب
سیاســت گــذاران پاکســتانی نیــز در مخالفــت بــا سیاســت 
ــکا را در  ــتن از آمری ــدف دوری جس ــنگتن، ه ــای واش ه

برنامــه هــای خــود دنبــال مــی کننــد.
پـس از گذشـت چنـد دهـه؛ شـاهد آن هسـتیم کـه نوعی 
همگرایـی در روابط روابط پاکسـتان و روسـیه شـکل گرفته 
اسـت و توافقنامـه هایـی نیز بین دو کشـور به امضا رسـیده 
اسـت و ایـن خود نشـان دهنـده آن اسـت که پاکسـتان در 
صدد اسـت از سـلطه آمریکا رهایی یابد. آمریکا از پاکسـتان 
اسـتفاده الزم را در منطقه بویژه در مسـئله افغانسـتان برده 
اسـت. تغییری در سیاسـت هـای اسـالم آباد شـکل گرفته 
اسـت و فصـل جدیـدی در روابـط اسـالم آبـاد- مسـکو باز 
شـده اسـت.  عـالوه بـر آن پاکسـتان و چین نیز از گذشـته 
روابـط خوبـی با هـم داشـته و بـا نزدیکـی در روابط اسـالم 
آباد-مسـکو پاکسـتان از آمریـکا دور شـده امـا دچـار انـزوا 

نخواهد شـد.
ــای وی  ــت ه ــه سیاس ــون ک ــالری کلینت ــالف هی ــر خ ب
ــت  ــاره سیاس ــوان درب ــی ت ــت نم ــخص اس ــح و مش واض
هــای دونالــد ترامــپ اظهــار نظــری ثابــت و واضحــی انجام 
داد. هیــالری یــک سیاســت مــدار شــناخته شــده و وزیــر 
خارجــه ســابق آمریــکا اســت، امــا ترامــپ بــه عنــوان نامزد 
جمهــوری خواهــان یــک شــخصیت ناشــناخته اســت کــه 
ــای  ــت ه ــورد سیاس ــوان در م ــی ت ــان م ــت زم ــا گذش ب

ــار نظــری مشــخص داشــت. ــت وی اظه ــده دول آین
بـا توجـه به سـخنرانی هایی کـه دونالـد ترامـپ در کمپین 
انتخاباتـی خـود داشـت، مـی تـوان گفـت کـه آمریـکا از 
پاکسـتان دور شـده و بـه هند نزدیکتـر خواهد شـد. ترامپ 
در سـخنرانی هـای خود پاکسـتان را مـورد نقد قـرار داده و 
اعـالم کرده اسـت کـه پاکسـتان از گـروه های تروریسـتی 
ماننـد »القاعده«، »شـبکه حقانـی«، »داعـش« و »طالبان« 
حمایـت مـی کند تـا جایـی کـه وی از »اسـامه بـن الدن« 
رهبر سـابق القاعده که در پاکسـتان کشـته شـد، نـام برده 
اسـت. با توجـه بـه اظهـارت ترامـپ در کمپیـن انتخاباتی، 
آمریـکا تمایـل و گرایشـی بـه سـمت پاکسـتان نخواهـد 
داشـت. اما اگر سیاسـت های گذشـته جمهـوری خواهان را 
در نظر بگیریم، آمریکا سیاسـت سـوء اسـتفاده از پاکسـتان 
در منطقـه را پیـش خواهـد گرفـت تا بـه اهداف مـورد نظر 

خـود دسـت یابد.

ــتان  ــران و پاکس ــح ای ــه صل ــط لول ــده خ || آین
ــتان را  ــن و پاکس ــادی چی ــدور اقتص ــز کری و نی

ــد؟ ــی کنی ــی م ــه ارزیاب چگون
ــر  ــال حاض ــه در ح ــت ک ــکی نیس ــوع ش ــن موض در ای
پاکســتان بــا بحــران کمبــود انــرژی مواجــه اســت. 
پاکســتان بــه نفــت، گاز و بــرق نیــاز فــوری دارد و ارزانترین 
انــرژی مــورد نظــر گاز اســت. توافقنامــه خــط لولــه صلــح 
بهتریــن راه بــرای تامیــن انــرژی مــورد نیــاز پاکســتان بود. 
ــح  ــه صل ــز توافقنامــه خــط لول کارشناســان پاکســتانی نی
ــک  ــوان ی ــه عن ــز ب ــران نی ــد و ای ــی کردن ــوب ارزیاب را خ
کشــور اســالمی بــرای تامیــن انــرژی مــورد نیــاز همســایه 
ــه  ــاده هــر گون ــود کــه آم مســلمان خــود اعــالم  کــرده ب

ــاد اســت. ــت اســالم آب ــا دول همــکاری ب
مــی تــوان گفــت کــه بــه پاکســتان اجــازه داده نشــد کــه 
ــکا و  ــد. آمری ــی کن ــح را اجرای ــه صل ــط لول ــه خ توافقنام
عربســتان دو کشــوری هســتند کــه در راه اجرایــی شــدن 
ــع تراشــی  ــران و پاکســتان مان ــن ای ــح بی ــه صل خــط لول
ــح  ــه صل ــط لول ــه خ ــر توافقنام ــد. اگ ــی کنن ــرده و م ک
ــدار در  ــی پای ــری امنیت ــه شــکل گی ــد ب ــی ش ــی م اجرای
منطقــه کمــک مــی کــرد. امــا قــدرت هایــی وجــود دارنــد 

کــه خواســتار ناامنــی، عــدم اســتحکام سیاســی در منطقه 
مــورد نظــر هســتند. آمریــکا و عربســتان بــا اعمــال فشــار 
بــه پاکســتان و بــا سیاســت هــای منفــی گرایانــه خــود در 
منطقــه پــروژه خــط لولــه صلــح را متوقــف کــرده و موانعی 

ــد. ــی شــدن آن بوجــود آورده ان ــر ســر راه اجرای ب
چیــن سیاســت خــود را در جهــان بــر پایــه اقتصــاد برنامــه 
ریــزی کرده اســت. پکــن در جهــان بر اســاس اصــل قدرت 
ــدور اقتصــادی  ــر جهــان پیــش مــی رود. کری اقتصــادی ب
ــودمند  ــور س ــرای دو کش ــا ب ــه تنه ــتان ن ــن و پاکس چی
ــه  ــاد منطق ــر اقتص ــزایی ب ــر بس ــه تاثی ــود بلک ــد ب خواه
خواهــد داشــت. اجرایــی شــدن ایــن پــروژه نیازمنــد زیــر 
ســاخت هایــی اســت کــه بایــد در پاکســتان طــرح ریــزی 
شــود و بنــدر »گــوادر« را در ایالــت بلوچســتان پاکســتان 

ــه بنــدر »کاشــغر« در چیــن وصــل کنــد. ب
ایــران از لحــاظ اقتصــادی، جهانــی و جغرافیایــی در 
موقعیــت خوبــی قــرار دارد و بــا پیوســتن ایــران بــه کریدور 
اقتصــادی چیــن و پاکســتان تحــوالت اقتصــادی خوبــی در 
ــکا و عربســتان  ــر آمری ــت. اگ ــه شــکل خواهــد گرف منطق
ــود در راه در  ــط خ ــای غل ــت ه ــت از سیاس ــعودی دس س
اجرایــی شــدن پــروژه کریــدور اقتصــادی چین و پاکســتان 
ــران و افغانســتان مــی تواننــد در پــروژه مــورد  ــد، ای بردارن
نظــر بــا چیــن و پاکســتان همــکاری داشــته باشــند و بــر 

ــروژه اقتصــادی  بیافزاینــد. ــن پ وســعت و رشــد ای

ــتان  ــی پاکس ــه دادگاه عال ــه آنک ــه ب ــا توج || ب
موضــوع پرونــده »اســناد پانامــا« را بررســی مــی 
ــده  ــت آین ــاره وضعی ــما در ب ــدگاه ش ــد، دی کن
دولــت و کشــور پاکســتان چیســت؟ آیــا احتمــال 

ــود دارد؟ ــتان وج ــی در پاکس ــای نظام کودت
امــروزه در پاکســتان فســاد و اختــالس مالــی بــه باالتریــن 
ــه  ــوع ب ــن موض ــردم از ای ــت. م ــیده اس ــود رس ــزان خ می
ــی  ــن فســاد مال ــه ای ــد علی ــد و نمــی توانن تنــگ آمــده ان
ــی در  ــد. فســاد مال بوجــود آمــده در کشــور اعتــراض کنن
بیــن سیاســت مــداران و همچنیــن ادارات دولتــی وجــود 
دارد و بهانــه خوبــی بدســت »عمــران خــان« رهبــر حــزب 
ــریف« را  ــواز ش ــا وی »ن ــت ت ــتان داده اس ــاف پاکس انص

گفتگو با کارشناس پاکستانی:

سیاست ترامپ در شبه قاره نزدیکی به هند است

علی کاوسی نژاد
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ــرار دهــد. هــدف اعتراضــات خــود ق
ــترده در  ــات گس ــام اعتراض ــاده انج ــتان آم ــردم پاکس م
ــان  ــی در کشــور هســتند و همزم ــا فســاد مال ــت ب مخالف
ــت  ــا را بدس ــری آنه ــه رهب ــتند ک ــخصی هس ــال ش بدنب
گیــرد. از آن جایــی کــه عمــران خــان در گذشــته قــدرت 
ــتباه  ــه اش ــردم ب ــت، م ــته اس ــت نداش ــی را در دس سیاس

ــت. ــی اس ــاد مال ــه وی دور از فس ــد ک ــی کنن ــور م تص
برخـی مخالفین عمران خان وی را متهم به دسـت داشـتن 
در فسـاد مالـی کرده انـد و وی نمـی تواند خـود را به عنوان 
سیاسـت مـداری مـورد اعتمـاد به مـردم پاکسـتان معرفی 
کنـد. در پاکسـتان اختـالس و فسـاد مالی موضوعی اسـت 
کـه از گذشـته وجـود داشـته و دارد، اما موضوع فسـاد مالی 
در رسـانه هـای آزاد پاکسـتان مطـرح شـد و آگاهـی از این 

موضـوع در بیـن عامـه مـورد به وجـود آمد.
جنبشــی کــه امــروز در پاکســتان بــر علیــه »نــواز شــریف« 
نخســت وزیــر ایــن کشــور بــه وجــود آمــده اســت عوامــل 
مختلفــی در آن دخیــل هســتند. اوالً ســال ۲01۸ میــالدی 
انتخابــات سراســری در پاکســتان برگــزار مــی شــود. 
احــزاب مخالــف نمــی خواهنــد کــه دولــت نــواز شــریف بــا 
موفقیــت تمــام دوره کاری خــود را بــه پایــان برســاند و بــه 
همیــن دلیــل دولــت نــواز شــریف را بــا مســایل مختلفــی 

روبــرو ســاخته انــد.

ــواز  ــت ن ــش و دول ــن ارت ــی بی ــه اختالفات ــل دوم اینک عام
ــه  ــه هم ــت ک ــی اس ــن موضوع ــود دارد و ای ــریف وج ش
ــد. ارتــش پاکســتان اهدافــی دارد  مــردم از آن اطــالع دارن
ــد و  ــت یاب ــدان دس ــی ب ــت فعل ــد در دول ــی خواه ــه م ک
دولــت نیــز در مقابــل اســتفاده مــورد نظــر خــود را از ارتش 

ــرد. ــن کشــور مــی ب ای
ــه  ســومین عامــل اینکــه عمــران خــان در صــدد اســت ب
ــه  ــرای رســیدن ب ــد و ب ــه ای خــود را مطــرح کن ــر گون ه
ــن  ــت، در بی ــف دول ــزب مخال ــوان ح ــه عن ــدف ب ــن ه ای
جوانــان بــرای خــود محبوبیتی بدســت آورده اســت. عمران 
خــان قصــد دارد همیشــه جوانــان و حامیــان خــود را فعال 
ــی  ــود گاه ــداف خ ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــه دارد. وی ب نگ
تجمــع اعتراضــی برپــا مــی کنــد و گاهــی علیــه اختــالس 
و فســاد مالــی دولــت فعلــی بــه میــدان آمــده و دســت بــه 

ــد. تظاهــرات گســترده ای مــی زن
از آنجایــی کــه دادگاه عالــی پاکســتان نیــز برای رســیدگی 
بــه پرونــده »اســناد پانامــا«  پــا بــه میدان گذاشــته اســت، 
ایــن تــرس نیــز وجــود دارد کــه دولت بــا اعمــال فشــار و یا 
بــا قــدرت پــول بخواهــد قانــون و عدالــت را در دســت خود 
بگیــرد. دادگاه عالــی پاکســتان بایــد در پرونده اســناد پاناما 

بــا بــی طرفــی کامــل مــورد را مــورد بررســی قــرار دهــد.
پرونـده اسـناد پانامـا در مرحلـه اول در پارلمـان پاکسـتان 

مطرح شـد امـا راه به جایـی نبرد و پـس از آن مردم دسـت 
بـه اعتراضـات گسـترده ای بـر علیـه دولت نـواز شـریف به 
رهبری عمـران خان زدنـد. اما ایـن اعتراضات نیـز به جایی 
نرسـید و پـس از آن موضـوع اسـناد پانامـا در دادگاه عالـی 
پاکسـتان مطرح شـد. اما اگر پرونده  اسـناد پاناما در دادگاه 
عالـی پاکسـتان نیز راه بـه جایی نبـرد و یا اگر عمـران خان 
در آینـده تصمیم دادگاه عالی را قبول نداشـته باشـد. دولت 
پاکسـتان بـا خطـری جـدی مواجـه مـی شـود و قدرتی بر 
سـر کار خواهـد آمـد کـه تمـام معـادالت کنونـی را بر هم 

خواهـد زد.
احتمــال کودتــای نظامــی در پاکســتان بســیار کــم اســت؛ 
ــه ای اســت کــه  ــه گون چــون در حــال حاضــر وضعیــت ب
ــوان پذیــرش یــک  جامعــه حاضــر پاکســتان ظرفیــت و ت
ــن اســت کــه  ــکان دیگــر ای ــدارد. ام ــای نظامــی را ن کودت
ــام  ــا تم ــدرت برســد ام ــه ق ــش ب ــت ارت ــا حمای ــی ب دولت

ــن کشــور باشــد. ــش ای ــارات آن در دســت ارت اختی
بــه طــور واضــح مــی تــوان گفــت احتمــال کودتــای نظامی 
در پاکســتان بــه شــکلی کــه در دوره ژنــرال »ضیــاء الحق« 
و ژنــرال »پرویــز مشــرف« انجــام شــد، وجــود نــدارد، بلکــه 
ــر  ــه در ظاه ــت ک ــه ای اس ــه گون ــاختار آن ب ــکل و س ش
دولتــی دیپلماتیــک بــر ســر کار خواهــد آمــد امــا قــدرت 

آن در دســت ارتــش ایــن کشــور خواهــد بــود.

بــا روی کار آمــدن »دونالــد ترامــپ« و معرفــی اولویت هــای 
ــه  وی، توافــق تجــارت آزاد ترانــس اپاســیفیک کــه از آن ب
ــه ســمت آســیای  عنــوان »جواهــر اســتراتژی چرخــش ب

اوبامــا« یــاد شــده، بــه چالــش کشــیده شــده اســت.
ــترالیا در  ــان اس ــا در پارلم ــاراک اوبام ــخنان ب ــس از س پ
ســال ۲011 و تاکیــد بــر تــالش و ضــرورت حضــور بیشــتر 
ایــن کشــور در آســیا پاســیفیک، اســتراتژی چرخــش بــه 

ــن کشــور مفصــل بنــدی شــد. ســمت آســیا در ای
ــد  ــی مانن ــهای مختلف ــه از بخش  ــر چ ــتراتژی اگ ــن اس ای
ــه  ــی در منطق ــری نیروهــای آمریکای ــه کارگی چگونگــی ب
آســیا پاســیفیک و همچنیــن از بخش ــهای دیگــری ماننــد 
ــه  ــا ب ــت ام ــوردار اس ــادی برخ ــی و اقتص ــهای امنیت بخش 
نظــر مــی  رســد کــه بــا روی کار آمــدن ترامــپ و معرفــی 
ــتراتژی  ــن اس ــادی ای ــش اقتص ــه وی، بخ ــای اولی اولویت ه
یعنــی توافــق تجــارت آزاد ترانــس پاســیفیک کــه از آن بــه 
ــه ســمت آســیای  عنــوان »جواهــر اســتراتژی چرخــش ب

ــه چالــش کشــیده شــده اســت. ــاد شــده، ب اوبامــا« ی
ــه  ــش ب ــتراتژی چرخ ــم اس ــل تنظی ــان اوای ــا هم چینی ه
ــی  ــن اســتراتژی یعن ــیا و بخــش اقتصــادی ای ســمت آس
توافــق تجــارت آزاد ترانــس پاســیفیک )TPP( تــالش 
کردنــد تــا واکنــش هــای مختلفــی بــه خصــوص در حــوزه 
اقتصــادی از خــود نشــان دهنــد کــه طــرح بانــک توســعه 
زیــر ســاخت آســیایی و همــکاری اقتصــادی جامــع منطقه  

ــد. ــه کردن ــاخته و پرداخت ــن رابطــه س ای RCEP را در ای
ایــن همــکاری اقتصــادی جامــع منطقــه  ای کــه در واقع در 
برابــر طــرح توافقنامــه تجــارت آزاد فراپاســیفیک ارائــه شــد 
و بــا عنــوان mega FTA نیــز شــناخته شــده اســت تقریبا 
ــان و 40 درصــد از حجــم  ــر از جمعیــت جه ــارد نف 3 میلی
تجــارت جهانــی را پوشــش مــی  دهــد کــه البتــه بــا توجــه 
بــه نهایــی شــدن طــرح آمریــکا یعنــی توافــق تجــارت آزاد 

ترانــس پاســیفیک )TPP( تاکنــون بــه ثمر نرســیده اســت.
ــت دارد  ــئله حکای ــن مس ــا از ای ــی  ه ــش  بین ــی پی برخ
ــکا  ــورد نظــر آمری ــی شــدن کامــل طــرح م ــا اجرای ــه ب ک
ــاد  ــیفیک، اقتص ــس پاس ــارت آزاد تران ــق تج ــی تواف یعن
چیــن تقریبــا 0.3 درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی خــود 
ــا ســال  ــا ســال ۲0۲0 و 1.۲ درصــد از صــادرات خــود ت ت

۲0۲5 را از دســت خواهــد داد.
در مطالعــه  ای کــه در همیــن رابطــه در انگلســتان دربــاره 
ــق  ــیفیک و تواف ــس پاس ــارت آزاد تران ــق تج ــر تواف تاثی
ــام  ــن انج ــاد چی ــر اقتص ــیفیک ب ــارت آزاد درون پاس تج
گرفتــه بیــان شــده اســت کــه اگــر طــرح مــورد نظــر چین 
ــکا  ــر آمری ــورد نظ ــرح م ــد و ط ــر برس ــه ثم ــب و ب تصوی
نیــز بــه صــورت کامــل اجرایــی شــود، اقتصــاد چیــن ۷۲ 
میلیــارد دالر ســود خواهــد کــرد و اگــر طــرح مــورد نظــر 
چیــن تصویــب و طــرح مــورد نظــر آمریــکا بــه ثمر نرســد، 

ــا  ــرد. ام ــد ک ــارد دالر ســود خواه ــن ۸۸ میلی اقتصــاد چی
ــه ثمــر ننشــیند  و طــرح  اگــر طــرح مــورد نظــر چیــن ب
توافــق تجــارت آزاد ترانــس پاســیفیک یعنــی طــرح مــورد 
نظــر آمریــکا اجرایــی و عملیاتــی شــود، اقتصــاد چیــن ۲۲ 

ــارد دالر ضــرر خواهــد کــرد. میلی
هـر چنـد در برخـی از محافـل رسـانه  ای چین و بـا تحلیل 
نظـرات مشـاروان اقتصـادی ترامپ رئیس جمهـور منتخب 
آمریـکا بیان شـده اسـت کـه امـکان خـروج آمریـکا از این 
پیمـان انـدک اسـت لیکـن واقعیـت آن اسـت کـه خـروج 
آمریـکا از ایـن توافقنامه عالوه بـر اینکه یکـی از حلقه  های 
زنجیره اسـتراتژی چرخش آمریکا به سـمت آسـیا پاسیفیک 
برای مهـار چین را سسـت خواهد کرد همچنیـن این فرصت 
را بـه چیـن خواهـد داد تـا طـرح و الگوی مـورد نظر خـود در 
منطقـه را پیـاده کـرده و جهـت نهادسـازی هـای اقتصـادی 

منطقـه ای را در راسـتای منافـع خـود سـامان دهند.

چین و توافقنامه تجارت آزاد ترانس پاسیفیک
محمد زارع
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ــدن،  ــی ش ــد جهان ــش رون ــرد و افزای ــگ س ــان جن ــا پای ب
ــی  ــه دیپلماس ــگرفی در عرص ــرات ش ــاهد تغیی ــان ش جه
ــات  ــن موضوع ــت یافت ــرات اولوی ــن تغیی ــی از ای ــود؛ یک ب
اقتصــادی و دانــش فنــی بــا اولیــت داشــتن حــوزه نظامــی 

ــود. ــی ب – امنیت
ــدن،  ــی ش ــد جهان ــش رون ــرد و افزای ــگ س ــان جن ــا پای ب
ــی  ــه دیپلماس ــگرفی در عرص ــرات ش ــاهد تغیی ــان ش جه
ــات  ــن موضوع ــت یافت ــرات اولوی ــن تغیی ــی از ای ــود. یک ب
ــا اولیــت داشــتن حــوزه  ــه ب اقتصــادی و دانــش فنــی البت

ــود. ــی ب ــی – امنیت نظام
شــاید مهمتریــن دلیــل اهمیــت یافتــن ایــن نــوع 
دیپلماســی جهانــی شــدن و مهــم شــدن سلســله 
ــرات  ــن و تغیی ــره زمی ــدن ک ــرم ش ــد گ ــی مانن موضوعات
آب و هوایــی و دیگــر موضوعــات جهانــی بــود کــه بــا هــم 
افزایــی علمــی و عملــی جهانــی قابــل حــل شــدن اســت.

ــای  ــوم ج ــن مفه ــه ای ــود ک ــان ب ــن زم ــع در ای در واق
ــه هــا و سیاســت هــای  ــا، بیانی خــود را در ســخنرانی ه
ــه  ــاز کــرد ب کشــور هــا و ســازمان هــای بیــن المللــی ب
طــوری کــه در ســال ۲000 ایــاالت متحــده اولیــن 
مشــاور علمــی و فنــاوری وزارت خارجــه را منصــوب 
نمــود و ســازمان ملــل متحــد کمیســیون علــم و 
ــال 1۹۹۲  ــد را در س ــل متح ــعه مل ــرای توس ــاوری ب فن

ــت. ــوده اس ــیس نم تاس
ژاپــن بــه عنــوان یکــی از هفــت کشــور صنعتــی جهــان در 

ســال ۲00۸ در ســند رســمی بــا عنوان بســوی دیپلماســی 
علــم و فنــاوری اهــداف دیپلماســی علــم و فنــاوری ژاپــن را 
مشــخص کــرد. طبــق ایــن ســند اهــداف دیپلماســی علــم 

و فنــاوری ژاپــن بــه شــرح ذیــل بــود:
1- مذاکــره و چانــه زنــی بــرای ورود دانشــمندان ژاپنــی در 

پــروژه هــای بیــن المللــی.
۲- کمــک بــه ظرفیــت هــای علمــی کشــور هــای درحــال 

توســعه.
3- اســتفاده از علــم بــرای ارتقــای قــدرت ملــی در عرصــه 

هــای بیــن المللــی.
4- ایجــاد سیســتمی کــه ژاپــن و شــرکای ایــن کشــور از 

منافــع متقابــل بهــره منــد شــوند.
5- ایجــاد هــم افزایــی بــرای حــل مســائلی کــه بشــریت با 

آن مواجــه شــده اســت.
ــوع از  ــن ن ــعه ای ــرای توس ــانی ب ــروی انس ــت نی 6- تربی

دیپلماســی.
در واقــع دیپلماســی علــم و فنــاوری ایــن کشــور 3 رویکرد 
غالــب در ایــن نــوع دیپلماســی را پوشــش مــی دهــد کــه 

عبارتنــد از؛
1- اســتفاده از ابــزار علــم و فنــاوری بــرای پیشــبرد 
اهــداف دیپلماتیــک ماننــد تشــویق و تنبیــه دیگــر کشــور 
ــداف  ــرای پیشــبرد اه ــاروی ب ــزار فن ــتفاده از اب ــا اس ــا ب ه

ــی. دیپلماس
ــی و  ــازار یاب ــرای ب ــک ب ــای دیپلماتی ۲- اســتفاده از ابزاره

ــاوری. ــن نیازمنــدی هــای علمــی و فن تامی
3- اســتفاده از دیپلماســی علمــی و فنــاوری بــرای افزایش 

قــدرت نــرم ایــن کشــور.

از ســال ۲013 بــه بعــد و پیــروزی حــزب لیبــرال دموکرات 
و آغــاز دوران نخســت وزیــری شــینزو آبــه ایــن کشــور بــه 
ــن  ــت. در ای ــاوری پرداخ ــی و فن ــی علم ــت دیپلماس تقوی
ــوژی  ــی و تکنول ــه علم ــت نام ــور موافق ــن کش ــتا ای راس
ــود و در  ــد نم ــال ۲014 تمدی ــده در س ــاالت متح ــا ای را ب
ســال ۲015 مرکــزی را در بانکــوک بــرای گســترش روابط 
علمــی و فنــاوری بــا کشــورهای عضــو آ ســه آن تاســیس 

نمــود.
ــابهی  ــز مش ــال ۲016 مرک ــن در س ــور همچنی ــن کش ای
ــن  ــوم چی ــی عل ــا آکادم ــرد و ب را در هندوســتان ایجــاد ک
ــی  ــکالت سیاس ــم مش ــی رغ ــالیانه ای را عل ــات س جلس
بیــن دو کشــور بنیــان نهــاد. همچنیــن در ســپتامبر ســال 
ــی و  ــاور علم ــن مش ــن اولی ــه ژاپ ــر خارج ــته وزی گذش

ــرد. ــوب ک ــن را منص ــه ژاپ ــر خارج ــوژی وزی تکنول
ــه دنبــال توصیــه هــای هیئــت مشــورتی  ایــن انتصــاب ب
دیپلماســی علــم و فنــاوری ژاپــن انجــام پذیرفــت. بــه نظر 
مــی رســد کــه یکــی از دالیــل فعــال تر شــدن دیپلماســی 
ــو  ــورهای عض ــی کش ــد علم ــن رش ــاوری ژاپ ــم و فن عل
بریکــس شــامل برزیــل، روســیه، هنــد و بخصــوص چیــن  
ــزوم رقابــت وحفــظ موقعیــت مناســب ایــن کشــور در  و ل
حــوزه علمــی و فنــاوری  وپیــر شــدن هــرم جمعیتــی ژاپن 
ــر  ــت دیگ ــتفاده از ظرفی ــرای اس ــور ب ــن کش ــالش ای و ت
کشــور هــا بــرای پیشــبرد اهــداف علمــی و فناورانــه ژاپــن 
ــوز  ــن کشــور هن ــه نظــر مــی رســد کــه ای ــی ب اســت. ول
نتوانســته اســت بــه خوبــی بیــن بخــش هــای دیپلماســی 
و بخــش هــای علمــی و فنــاوری ارتبــاط منســجمی برقرار 

ــد. نمای

بررسی اهداف دیپلماسی علم و فناوری ژاپن
مهدی پورحسنی

آ ســـــــیا
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مشاور بانک جهانی با اشاره به وابستگی متقابل اقتصادی 
آمریکا و چین گفت: ثبات بین المللی به روابط واشنگتن و 

پکن وابسته است.
»ترامپ« برای نخستین مرتبه طی ۴۰ سال گذشته تاریخ 
ریاست جمهوری آمریکا، به صورت تلفنی با »تسائی 
اینگ ون«، رئیس جمهوری تایوان صحبت کرده است. 
مساله ای که مقام های ارشد چین به شدت نسبت به آن 
واکنش نشان داده و از آمریکا خواسته اند تا ضمن ادای 
اقدامی  انجام چنین  از  احترام به سیاست چین واحد، 

کند. خودداری 
در این راستا خبرنگار مهر گفتگویی با »گوتم ادیکاری« 
انجام داده است که در ادامه از نظر می گذرد. ادیکاری 
عضو ارشد مرکز آمریکایی پیشرفت در واشنگتن، محقق 
و مدرس دانشگاه هاروارد و دانشگاه جورج واشنگتن 

است. وی همچنین مشاور ارشد بانک جهانی است.

|| دونالــد ترامــپ اخیــراً تماســی بــا رهبــر تایــوان 
ــس  ــاس رئی ــن تم ــن اولی ــع ای ــت. در واق داش
ــد از ۳۷  ــوان بع ــر تای ــا رهب ــکا ب ــوری آمری جمه
ــنگتن در  ــت واش ــاف سیاس ــر خ ــود و ب ــال ب س
ــت.  ــی رف ــمار م ــه ش ــد« ب ــن واح ــوص »چی خص
ــوده  ــه ب ــپ چ ــوی ترام ــر از س ــن ام ــل ای دالی

ــت؟ اس
بنــا بــه گــزارش، دیــدار بــه درخواســت »بــاب دل« 
ســناتور جمهــوری خــواه ســابق و نامــزد انتخابــات ریاســت 
ــرای  ــر ب ــی گ ــک الب ــه ی ــالدی ک ــوری ســال۹3 می جمه
تایــوان اســت، انجــام شــد. همانطــور کــه بیشــتر تغییــرات 
ــور  ــس جمه ــپ« رئی ــد ترام ــی »دونال ــت خارج در سیاس
منتخــب آمریــکا در ایــن مرحله و پیــش از مراســم تحلیف 
ــزه هــای آن هــم مشــخص  وی انجــام شــده اســت و انگی
ــه وضــوح چیــن را مغشــوش کــرده اســت  نیســت. ایــن ب
و بــه نظــر مــی رســد سیاســت دیریــن ایــاالت متحــده از 
ســال 1۹۷۹ نســبت بــه چیــن را بــه طــور قابــل توجهــی 
تغییــر داده اســت. ایــن سیاســت، ادعــای »چیــن واحــد« و 
موضــوع واشــنگتن در خصــوص تایــوان را بــه کنــاری نهاده 
ــوان احتمــاال  ــر تای ــا رهب ــو ب ــا گفتگ ــپ ب ــا ترام اســت. ام
ــا حفــظ  بــه دنبــال تلنگــر زدن بــه پکــن اســت آن هــم ب
لحــن شــعارهای انتخاباتــی خــود علیــه چیــن، فقــط برای 
آزمــون و ســنجیدن شــرایط موجــود. از ســوی دیگــر، زنده 
ــز  ــا نی ــزه ه ــورد انگی ــان در م ــدم اطمین ــتن ع ــه داش نگ
ــه  ــردن ب ــی ب ــع پ ممکــن اســت ســبک وی باشــد. در واق
ایــن مســئله دشــوار اســت که آیــا رئیــس جمهــور منتخب 
آمریــکا یــک جهــان بینــی کامــل و دقیــق دارد یــا اینکــه 
صرفــا تمایــل دارد اعــالم کنــد کــه راه مذاکــراه بــرای حــل 

ــاز اســت. تمــام مســائل و روابــط موجــود ب

ــادی  ــل اقتص ــتگی متقاب ــه وابس ــه ب ــا توج ||ب
آمریــکا و چیــن در عرصــه بیــن المللــی رویکــرد 
ــه بایــد  درســت واشــنگتن در قبــال چیــن چگون

ــد؟ باش
ــل  ــای متقاب ــتگی ه ــتراکات و وابس ــن اش ــکا و چی آمری
اقتصــادی زیــادی بــا یکدیگــر دارنــد. از دیگــر ســو چیــن 

بــه یــک قــدرت بــزرگ و بــا نفــوذ در آســیا تبدیــل شــده 
اســت و ایــن دایــره قدرتــش در ســطح جهــان نیز کشــیده 
شــده اســت. افــزون برایــن پکــن یــک نقــش ســازنده در 
ــن از  ــت. بنابرای ــته اس ــز داش ــی نی ــری جهان ــه رهب صحن
هــر دو نقطــه نظــر اقتصــادی و اســتراتژیک داشــتن یــک 
رابطــه ســازنده و یــا حتــی رقابتــی بــا چیــن بــرای آمریــکا 
منافــع حیاتــی را در پــی دارد و در واقــع مــی تــوان گفــت 
کــه ثبــات جهانــی آینــده بــه طــور قابــل مالحظــه در ایــن 

رابطــه دو طرفــه کلیــدی نهفتــه اســت.

||تمــاس ترامــپ بــا رهبــر تایــوان در حالــی بــود 
ــاالت  ــمی ای ــور رس ــس جمه ــوز رئی ــه وی هن ک
ــد  ــی معتق ــت. برخ ــده اس ــکا نش ــده آمری متح
هســتند وی زمانــی کــه رئیــس جمهــوری رســمی 
ــوان  ــا تای ــهایی را ب ــن تماس ــود چنی ــکا ش آمری

ــت؟ ــما چیس ــر ش ــرد. نظ ــد ک ــرار نخواه برق
ترامــپ عالیــق تجــاری زیــادی دارد کــه بــه سراســر جهان 
نیــز کشــیده شــده اســت، حــال بایــد دیــد کــه تا چــه حد 
قــادر یــا مایــل اســت کــه ایــن منافــع و عالیــق را واگــذار 
ــع متضــاد طــی ریاســت جمهــوری  ــد. پتانســیل مناف کن
آینــده بــزرگ تــر و نمایــان تــر مــی شــود و مــا نمــی دانیم 
کــه ترامــپ چگونــه بــا آن برخــورد خواهــد کــرد. مطمئنا، 
وی دارای منافعــی در تایــوان اســت کــه مــی توانــد یکــی 
از دالیلــی باشــد کــه وی بــا رهبــر تایوانــی صحبــت کــرد. 
امــا مشــاوران امنیــت ملــی در تیــم انتقالــی ترامــپ کــه در 
حــال تکیمــل اســت کامــال احتمــال را بــه ایــن ســمت می 
برنــد کــه مشــکالت بســیاری در داشــتن رابطــه خصمانــه 
آشــکارا بــا پکــن وجــود دارد. بنابرایــن ترامــپ بــه عنــوان 
ــا  ــت ب ــه حرک ــور ب ــت مجب ــن اس ــور ممک ــس جمه رئی
ــه ســادگی  ــن ب ــاز هــم ای ــا ب احتیــاط بیشــتری باشــد. ام
قابــل تشــخیص نیســت. تنهــا ویژگــی سیاســت خارجــی 
ــخیص  ــه تش ــن مرحل ــم در ای ــی توانی ــا م ــه م ــپ ک ترام
دهیــم تمایــل او بــه داشــتن یــک رابطــه بســیار دوســتانه 

بــا روســیه اســت.

ــس  ــی »رک ــاب جنجال ــک انتخ ــپ در ی ||ترام

ــا روســیه دارد را  تیلرســون« کــه روابــط خوبــی ب
ــی  ــود معرف ــت خ ــه دول ــر خارج ــوان وزی ــه عن ب
کــرده اســت. ایــن انتخــاب چــه آثــاری بــر روابــط 
آمریــکا و روســیه از یــک ســو و روابــط آمریــکا بــا 
ــت؟ ــد داش ــر خواه ــوی دیگ ــا از س ــه اروپ اتحادی

نامــزدی »رکــس تیلرســون« بــه عنــوان وزیــر امــور 
خارجــه بایــد از طریــق فراینــد تاییــد مجلــس ســنا انجــام 
ــران جمهوریخــواه  ــه رهب ــن ســناتور، از جمل شــود. چندی
برجســته ماننــد »جــان مــک کیــن« و »مارکــو روبیــو« در 
ــواردی  ــن کار م ــرای ای ــودن تیلرســون ب ــورد مناســب ب م
ماننــد نزدیکــی او بــه »والدیمیــر پوتیــن« رئیــس جمهــور 
روســیه، و منافــع تجــاری انبــوه شــرکت وی یعنــی 
»اکســون موبیــل« در سراســر جهــان، از جملــه روســیه را 

ــد. ــرده ان ــراز ک اب
بــا ایــن حــال، در دیــدگاه محتــاط مــن انتخــاب تیلرســون 
تنهــا بــه دلیــل داشــتن عالقــه بــه روســیه نیســت. ترامــپ 
خــود دیــدگاه بســیار مثبتــی در مــورد رهبــری پوتیــن و 
نیــاز واشــنگتن بــه توســعه روابــط دوجانبه بــا مســکو دارد. 
افــراد دیگــری نیــز در حلقــه نزدیــک وی وجــود دارنــد کــه 
دارای دیــدگاه های مشــابه هســتند و این مســئله ای اســت 
کــه چنــد تــن از رهبــران اروپایــی را عصبــی کــرده اســت. 
روســیه بــه دخالــت در انتخابــات اروپــا، بــه همــان طریقــی 
ــرده  ــه ک ــکا مداخل ــر آمری ــات اخی ــرا در انتخاب ــه ظاه ک

اســت شــناخته شــده اســت.
ــک  ــار ی ــیه دچ ــکا و روس ــه آمری ــر رابط ــن اگ همچنی
ــن  ــم بی ــر تحری ــظ ه ــود حف ــدید ش ــیار ش ــر بس تغیی
ــی از  ــد. برخ ــد ش ــخت خواه ــکو س ــه مس ــی علی الملل
کشــورها کــه هــم مــرز بــا روســیه هســتند و بخشــی از 
اتحــاد جماهیــر شــوروی ســابق بــوده انــد بــه طــور ویژه 
نگــران هســتند. اگــر سیاســت آمریــکا در قبــال روســیه 
یــک رویکــرد متفــاوت از رویکــرد خصمانــه دولــت حاضر 
ــرای  ــع ب ــو و در واق ــا، نات ــرای اروپ ــب آن ب ــد، عواق باش
ــل پیــش  ــه ســختی قاب ــی ب آینــده اتحادیــه هــای جهان
ــه معنــی یــک تغییــر  بینــی اســت امــا ایــن سیاســت ب
قابــل توجــه از چینــش بیــن المللــی و مفروضــات 

ــت. ــود اس موج

گفتگو با مشاور بانک جهانی:

ثبات آتی جهان به روابط واشنگتن و پکن وابسته است
بنفشه اسماعیلی

آ ســـــــیا
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آمریـــکــا
دبیران: فرزاد فرهاد توسکی
شقایق المع زاده
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آمـریـــــکا

تحلیلــی  در  وان«  »دفنــس  ســایت 
معتقــد اســت »دونالــد ترامــپ« بــه علــت 
ــا  ــاط ب ــون در ارتب ــه تاکن ــتباهاتی ک اش
چیــن مرتکــب شــده اســت، قطعــا معذرت 

ــرد. ــد ک ــی خواه خواه
ــد  ــاس »دونال ــن تم ــراری اولی ــس از برق پ
ترامــپ« رئیــس جمهــور منتخــب امریــکا 
بــا رهبــر تایــوان – نخســتین تمــاس 
تلفنــی رهبــران امریــکا و تایــوان بعــد از 3۷ 
ســال – »شــن دینگلــی« اســتاد برجســته 
ــانگهای  ــگاه ش ــل دانش ــن المل ــط بی رواب
تحلیــل کــرد: اگــر ترامــپ بــه عنــوان 
رئیــس جمهــور  بخواهــد بــا تایــوان رابطــه 
برقرار نماید واســتقالل تایوان را به رســمیت 
بشناسد، حکومت چین باید رابطه با امریکا را 
قطع نمــوده و ســفارت خود در این کشــور را 

بســته و دیپلماتهای خــود را از این کشــور خارج کند.
دولــت چیــن در ابتــدا بــه تمــاس تلفنــی ترامــپ بــا رهبــر 
ــور  ــان داد و اینط ــش نش ــتن داری واکن ــا خویش ــوان ب تای
وانمــود کــرد کــه برقــراری ایــن تمــاس خواســته رهبــران 
ــده،  ــه ش ــات ارائ ــق گزارش ــا طب ــت. ام ــوده اس ــوان ب تای
تمــاس تلفنــی بــا خواســته ترامــپ انجــام شــده و در واقــع 
ترامــپ و مشــاوران وی بــا ایــن اقــدام همســبتگی خــود را 

ــا تایــوان ابــراز نمــوده انــد. ب
ــواره  ــپ« هم ــد ترام ــی »دونال ــارزات انتخابات ــی مب در ط
ــرده  ــاد ک ــن انتق ــت چی ــادی دول ــای اقتص ــت ه از سیاس
ــن  ــدی در واردات از چی ــه 45 درص ــت تعرف ــه اس و گفت
اعمــال خواهــد کــرد. وی در طــی چنــد روز گذشــته نیز در 
صفحــه توئیتــر خــود اشــاره کــرده اســت کــه چیــن هرگز 
اجــازه امریــکا جهــت کاهــش ارزش پــول خــود و مالیــات 
بــر واردات بــه امریــکا را کســب نکــرده و تاسیســات نظامی 

را در دریــای چیــن جنوبــی ســاخته اســت.
ایــن اقدامــات چیــن بــدون شــک خشــم ترامــپ را 

برانگیختــه اســت.
دونالــد ترامــپ هنــوز بــه عنــوان یــک شــهروند در ایــاالت 
متحــده امریــکا زندگــی مــی کنــد و پســت ریاســت 
جمهــوری را تحویــل نگرفته اســت. بنابرایــن اظهــارات او و 
اقداماتــش بــه عنــوان یــک شــهروند، نــه تصمیــم و موضع 
دولــت امریــکا تلقــی مــی شــود. اگــر وی بــه عنــوان رئیس 
جمهــور بــا رهبــر تایــوان تمــاس تلفنــی برقــرار کــرده بود، 
وضعیــت بســیار متفــاوت بــود و قطعــا دولــت چیــن موضع 
ــوان  ــال تای ــر ح ــه ه ــت. ب ــی گرف ــش م ــی در پی متفاوت
ــکا  ــاالت متحــده امری ــن اســت و ای ــت چی بخشــی از دول
ــد، همانطــور  ــت کن ــه از چیــن دخال ــن منطق ــد در ای نبای
کــه دولــت چیــن هاوایــی و تگــزاس را جــزء قلمــرو دولــت 

آمریــکا بــه رســمیت شــناخته اســت.
در طــول تایــخ روســای جمهــور آمریــکا اقداماتــی مشــابه 
ــارات خــود  ــدام و اظه ــه از اق ترامــپ انجــام داده و بالفاصل
ابــراز ندامــت کــرده انــد. »بیــل کلینتــون« در ســل 1۹۹5 
ــن  ــکا را داد. چی ــه آمری ــفر ب ــازه س ــوان اج ــر تای ــه رهب ب
ــوان را تــدارک دیــد. بالفاصلــه برنامــه موشــکی علیــه تای

بنابرایــن در دوره دوم »بیــل کلینتــون« سیاســتی ســخت 
ــرد  ــن ســفر ک ــه چی ــت و ب ــش گرف ــوان در پی ــل تای مقاب
ــوان  ــتقالل تای ــز اس ــد هرگ ــی بفهمان ــران چین ــه رهب تاب
ــور  ــس جمه ــر آن را رئی ــناخته، رهب ــمیت نش ــه رس را ب

ــا  ــد ب ــن واح ــت چی ــان از سیاس ــرده و همچن ــاب نک خط
ــد. ــی کن ــت م ــی پکــن حمای پایتخت

برخــورد  از  بعــد  ســال ۲001  در   » بــوش  »جــرج 
هواپیماهــای آمریــکا و چیــن گفــت: امریــکا هــر اقدامــی را 
جهــت حمایــت از تایــوان انجــام خواهــد داد. امــا روز بعــد 
ســخنگوی دولــت امریــکا گفــت: امریــکا همچنــان از 
سیاســت چیــن واحــد حمایــت کــرده و ســخنان رئیــس 

ــت. ــوان نیس ــتقالل تای ــای اس ــه معن ــور ب جمه
ــا  ــود قطع ــوری خ ــت جمه ــپ در دوره ریاس ــران ترام بناب
ــت  ــه عل ــت و ب ــد گف ــخنی نخواه ــوان س ــتقالل تای از اس
اشــتباهاتی کــه تاکنــون در رابطــه بــا چیــن مرتکــب شــده 

ــرد. اســت، معــذرت خواهــی خواهــد ک
اگــر ترامــپ بــه عنــوان رئیــس جمهــور، بــا رهبــر تایــوان 
تمــاس برقــرار کــرده بــود، قطعــا روابــط چیــن بــا امریــکا 
ــه  ــکا نمــی توانســت کاالهــای خــود ب قطــع شــده و امری
ارزش 1۲0 میلیــارد دالر را بــه چیــن بفروشــد کــه در 
ــکار مــی شــوند.  ــکا بی ــر در آمری ــون نف نتیجــه آن ۲ میلی
ــد  ــکا بازدی ســه میلیــون توریســت چینــی ســاالنه از امری
نمــی کــرد، دانشــجویان چینــی بــه کشــور خــود بازگشــته 
و دانشــگاههای امریــکا بســته مــی شــدند. چیــن دیگــر در 
مســائل جهانــی بــا امریــکا همــکاری نمــی کــرد و امریــکا 
ــا چالشــهای  ــدون همــکاری چیــن ب مجبــور مــی شــد، ب

جهانــی مقابلــه کنــد.
ــی و ..  ــهای دموکراس ــر و ارزش ــوق بش ــرای حق ــپ ب ترام
اهمیتــی قائــل نیســت و بیشــتر بــر روابــط تجــاری و منافع 
اقتصــادی تاکیــد مــی کنــد. وی بــه احتمــال زیــاد پیمــان 
ــه  ــی ک ــرد، پیمان ــد ک ــو خواه ــیفیک را لغ ــس پاس تران
میــزان صــادرات چیــن را محــدود مــی کنــد. درنتیجــه از 
لحــاظ تجــاری و اقتصــادی گزینــه »دونالــد ترامــپ« بــرای 

ــود. چیــن بهتــر از »هیــالری کلینتــون« خواهــد ب
ــر واردات  بایــد گفــت کــه تحمیــل تعرفــه 45 درصــدی ب
آمریــکا از چیــن )نظریــه ترامــپ(  اجــرا ناشــدنی و جنــگ 
ــل تصــور اســت.  ــر قاب ــکا غی ــن و آمری ــان چی تجــاری می
ــادر  ــکا ص ــه آمری ــارد دالر کاال ب ــدود 440 میلی ــن ح چی
ــن  ــا چی ــه، قطع ــل 45 درصــد تعرف ــا تحمی ــد. ب ــی کن م
ــه کشــور امریــکا  ــد ایــن حجــم عظیــم کاال را ب نمــی توان
ــن  ــردم چی ــادی از م ــداد زی ــه تع ــرده در نتیج ــادر ک ص
ــام  ــکا انتق ــا از امری ــن قطع ــا چی ــد. ام ــد ش ــکار خواهن بی
خواهــد گرفــت و بــا تحمیــل تعرفــه بــر صــادرات امریــکا 
بــه چیــن هــزاران آمریکایــی بیــکار خواهنــد شــد. بنابراین 

ــم را در  ــط متخاص ــل رواب ــر عاق ــک رهب ی
ــه  ــرد. ب ــد ک ــم نخواه ــارت حاک ــوزه تج ح
ــل  ــت ح ــپ جه ــت ترام ــن در نهای ــر م نظ
ــرات  ــن وارد مذاک ــا چی ــاری ب ــکل تج مش

ــد . ــد ش ــه خواهن دوجانب
ــت  ــت، درس ــن اس ــی از چی ــوان بخش تای
ــه در  ــن ک ــی چی قســمتی از ســرزمین اصل
ایــن مــورد اجمــاع بیــن المللــی وجــود دارد. 
تــا ســال 1۹4۹ امریــکا چیــن را به رســمیت 
ــو  ــالب »مائ ــد از انق ــا بع ــناخت ام ــی ش م
تســه تونــگ« در ســال 1۹4۹ حکومــت 
وقــت امریــکا جزیــره کوچــک تایــوان را بــه 
عنــوان چیــن واحــد بــه رســمیت شــناخت 
ــک  ــود، ی ــز ب ــخره آمی ــی مس ــه  اقدام ک
جزیــره بــا مســاحت انــدک و جمعیــت کــم 
نماینــده یــک ســرزمین پهنــاور بــا جمعیت 
انبــوه. در ســال 1۹۷۹ »جیمــی کارتــر« رســما پکــن را بــه 
عنــوان پایتخــت چیــن بــه رســمیت شــناخت و از آن بــه 
ــی  ــا پایتخت ــن واحــد ب ــکا سیاســت چی ــت آمری بعــد دول

ــه رســمیت شــناخته اســت. پکــن را ب
ــه  ــد ب ــی نمــی توان ــن الملل ــوان در عرصــه بی ــع تای در واق
ــورد  ــکا در م ــا آمری ــه ب ــوان کشــوری قلمــداد شــود ک عن
موضوعــات مهــم و حســاس ماننــد برنامــه هســته ای کــره 
شــمالی، برنامــه هســته ای ایــران و جنــگ علیــه تروریســم 
ــد  ــپ بخواه ــان ترام ــکا در زم ــر آمری ــد. اگ ــکاری کن هم
تایــوان را مســتقل دانســته و بــا آن ارتبــاط رســمی برقــرار 
کنــد، قطعــا بایــد ارتبــاط رســمی خــود بــا چیــن را قطــع 

کنــد. ایــن موضــع دولــت چیــن اســت.
مانطــور کــه گفتــه شــد تایــوان قســمتی از چیــن اســت و 
امریــکا بــدون اجــازه چیــن نمــی توانــد بــه ایــن منطقــه 
اســلحه بفروشــد. امــا در ایــاالت متحــده امریــکا ســه قــوه 
)مقننــه، مجریــه و قضائیــه( وجــود دارد . کنگــره سیاســت 
فــروش تســلیحات بــه تایــوان را تنظیــم مــی کنــد. جهــت 
مذاکــره بــا دولــت امریــکا در ایــن مــورد دولــت چیــن کار 
ســختی پیــش رو دارد و دولــت چیــن جهــت رســیدن بــه 
ســرمایه، بــازار مناســب، تکنولــوژی و فــن آوری در آمریکا، 
فــروش تســلیحات آمریــکا بــه تایــوان را فعــال نادیــده مــی 
گیــرد. امــا زمانــی کــه قــدرت چیــن افزایــش یافــت، قطعا 

ایــن مــورد را تحمــل نخواهــد کــرد.
رامــپ تاکنــون بــی نظمــی هایــی در ســطح بیــن المللــی 
ایجــاد کــرده اســت کــه انتظــار مــی رود بــا لغــو TPP که به 
تجــارت در جهــان نظمــی خــاص بخشــیده و روابــط تجاری 
ــکا و ده کشــور دیگــر را تنظیــم کــرده اســت و   ژاپــن، آمری
توافــق پاریــس، بــی نظمــی هایــی در ســطح بیــن المللــی 
ــائل  ــارت و مس ــه تج ــکا در زمین ــر آمری ــد. اگ ــاد کن ایج
محیــط زیســت، آب و هــوا بــا بقیــه جهــان همــکاری نکند، 
قطعــا جهــان دچــار هــرج و مــرج و بــی ثباتــی خواهد شــد.
در دوران ترامـپ قـدرت ایاالت متحده آمریکا در سـطح بین 
المللی کاهـش خواهد یافت. بوش با حمله به عـراق از قدرت 
 TPP امریـکا کاسـت. در دوره ترامـپ خـروج ایـن کشـور از
قطعـا قـدرت ایـن کشـور را کاهـش خواهـد داد. ترامـپ در 
طـی مبـارزات انتخاباتی خود گفته اسـت: »من مـی خواهم 
قـدرت امریـکا را افزایش دهـم.« اما بـا توجه به اظهـارات و 
سیاسـت هایی کـه تاکنون مطرح کرده اسـت قطعـا قدرت 

امریـکا را در سـطح بیـن المللـی کاهش خواهـد داد.

دفنس وان تحلیل کرد؛

آیا ترامپ تایوان را به رسمیت خواهد شناخت؟/ وابستگی آمریکا به چین
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آمـریـــــکا

انتخــاب ژنرالهــای ارتــش آمریــکا بــرای 
مناصــب مهــم سیاســی در کابینــه »دونالــد 
ترامــپ« احتمــاالً رونــدی ادامــه دار خواهــد 
بــود؛ انتصاباتــی کــه نشــان دهنــده حرکتــی 
آرام بــه ســوی برقــراری حکومــت نظامیــان 

در آمریکاســت.
رویکـرد رایج »دونالد ترامـپ« رئیس جمهور 
منتخـب آمریـکا نسـبت بـه ژنرالهـای ارتش 
ایـن کشـور همـواره بـا تمجیـد و تحسـین 
همـراه نبـوده اسـت. او کـه در پاییـز سـال 
گذشـته مدعـی بهـره منـدی از »دانـش و 
ژنرالهـای  از  فزونتـر  بـه مراتـب  اطالعاتـی 
آمریکایـی در مـورد داعـش شـده بـود«، در 
سـپتامبر امسـال نیـز »از تضعیـف قابلیـت 
و توانایـی ایـن افسـران عالیرتبـه در دوران 
ریاسـت جمهـوری اوبامـا و وزارت خارجـه 
هیالری کلینتون سـخن گفت«. امـا در کنار 
این اهانتها و سـخنان تحقیر آمیـز، ترامپ به 
ایمـان و اعتقاد راسـخ خود بـه ارتش و برخی 

از فرماندهـان نیـز اشـاراتی داشـته اسـت.
ایـن روزهـا، رئیس جمهـور منتخـب آمریکا 
در حـال چرخش به سـوی رویکـرد جدیدی 
اسـت. وی تاکنـون سـه ژنـرال بازنشسـته 
ارتـش آمریـکا را بـرای تصدی پسـتهایی در 

کابینـه خـود درنظـر گرفته اسـت.
ترامپ روز سـه شـنبه بـه طور رسـمی اعالم 
کـرد که »جیمـز ماتیـس« ژنرال بازنشسـته 
نیـروی دریایـی ایـن کشـور را بـرای تصدی 
اسـت.  کـرده  نامـزد  دفـاع  وزارت  پسـت 
یـک روز پـس از آن، رسـانه هـای خبـری 
از  دیگـر  یکـی  ِکلـی«  »جـان  انتخـاب  از 
ژنرالهـای بازنشسـته نیـروی دریایـی آمریکا 
بـرای تصـدی وزارت امنیـت داخلـی خبـر 
دادنـد. افـزون بر ایـن دو نفـر، در روز هفدهم 
نوامبر نیـز »مایکل فلین« ژنرال سـه سـتاره 
پیشـین ارتـش آمریـکا از سـوی ترامـپ بـه 

عنـوان مشـاور امنیـت ملـی انتخـاب شـد.
انتخــاب ژنرالهــای ارتــش آمریــکا بــرای 
ــدی  ــاالً رون ــی احتم ــم سیاس ــب مه مناص
ــق  ــه طب ــرا ک ــود؛ چ ــد ب ــه دار خواه ادام
ــر  ــدار اخی ــپ در دی ــات، ترام برخــی گزارش
خــود بــا ژنــرال »دیویــد پترائــوس«- رئیــس 
پیشــین و مســتعفی »آژانــس اطالعــات 
ــت وزارت  ــورد پس ــیا(- در م ــزی« )س مرک

ــرد. ــو ک ــا وی گفتگ ــه ب ــور خارج ام
از ســوی دیگــر، »اســتنلی مــک کریســتال« 
ژنــرال چهــار ســتاره پیشــین ارتــش آمریــکا 
تابســتان امســال اعــالم کــرد کــه در صورت 
ــک  ــدی ی ــرای تص ــنهادی ب ــت پیش دریاف
منصــب سیاســی در کابینــه ترامــپ، آن 
ــرال  ــن« ژن ــک کی ــرد. »ج ــد ک را رد خواه
ــد  ــی گوی ــز م ــکا نی ــش آمری بازنشســته ارت
ــری  ــرای رهب ــپ ب ــنهاد ترام ــه وی پیش ک

ــت. ــه اس ــون را نپذیرفت پنتاگ
تشــکیل کابینــه ای بــا حضــور پررنــگ 
ژنرالهــا در تاریــخ سیاســی آمریــکا هرچنــد 
بــی ســابقه نیســت، امــا کــم ســابقه اســت. 
بــرای مثــال،  »اولیســیس ســایمن گرانــت« 
هجدهمیــن رئیــس جمهــور آمریــکا و 
قهرمــان جنــگ داخلــی ایــن کشــور از 
ریاســت  دوران  در  حــزب جمهوریخــواه 
جمهــوری خــود )1۸۷۷-1۸6۹( کابینــه ای 

ــش  ــرال پیشــین ارت ــار ژن ــر چه مشــتمل ب
ــکیل داد. ــکا تش آمری

ــوذ  ــلطه و نف ــش س ــا افزای ــن روزه ــا ای ام
ژنرالهــا در مناصــب مهــم سیاســی بــا بیــم و 
نگرانیهــای بســیاری همــراه اســت؛ بــه ویــژه 
ــز  ــون »جیم ــردی همچ ــاب ف ــه انتص آنک
ماتیــس« بــرای پســت وزارت دفــاع آمریــکا 
ــا هــدف حفــظ  ناقــض قانونــی اســت کــه ب
و حراســت از »نظــارت غیرنظامــی« بــر 
نیروهــای نظامــی آمریــکا تدویــن و اجرایــی 
شــده اســت. بــه موجــب قانــون فــوق الذکر، 
انتصــاب فــردی کــه ظرف ده ســال گذشــته 
بطــور تمــام وقــت در نیروهــای مســلح 
خدمــت کــرده اســت بــه ریاســت پنتاگــون 
ــزد  ــک نام ــن حــال، ی ــا ای ــوع اســت. ب ممن
ــم  ــا چش ــد ب ــی توان ــاع م ــت وزارت دف پس
پوشــی کنگــره، ایــن قانــون را دور بزنــد کــه 
بــه نظر مــی رســد بــرای ژنــرال ماتیــس کار 

ــود. ــد ب ــدان دشــواری نخواه چن
در  هـا  زنـی  گمانـه  تمـام  از  امـا گذشـته 
خصوص شـمار احتمالـی ژنرالهـای ارتش در 
کابینـه ترامـپ، کارشناسـان حوزه سیاسـت 
گذاری در مـورد عقالنی بودن ایـن انتصابات 
بحـث و جدلهـای فراوانـی داشـته انـد؛  بـه 
طوری که منتقـدان و بسـیاری از فرماندهان 
نظامی بـر این باورنـد که این گونـه انتصابات 
در بهتریـن حالـت بـر اولویـت بنـدی منافع 
ملی آمریـکا تأثیری منفی خواهد گذاشـت و 
در بدتریـن حالت نیز ما شـاهد حرکتـی آرام 
به سـوی حکومـت نظامیـان خواهیـم بود. 

گیاکومـو«  »کارول  ارتبـاط،  همیـن  در 
در روزنامـه نیویـورک تایمـز مـی نویسـد: 
»انتصاب شـمار باالیی از ژنرالهـای ارتش ]در 
کابینـه دولت[ توازن سیسـتمی را کـه بنا به 
دالیلی درسـت خواهان رهبـری غیرنظامیان 
اسـت، برهـم مـی زنـد«. وی در ادامـه مـی 
افزایـد: »نگرانی اصلی آن نیسـت که رهبران 
نظامـی پای کشـور ]آمریـکا[ را بـه جنگهای 
بیشـتری بـاز مـی کننـد. نگرانـی اصلـی آن 
اسـت کـه پنتاگـون بـا بهـره منـدی از یـک 
بودجـه 600 میلیـارد دالری، پیـش از ایـن 
نیز در حـوزه تعیین سیاسـتهای امنیت ملی 

از نفـوذ و تأثیرگـذاری باالیـی برخـوردار بود 
]و ایـن رونـد تحـت شـرایط کنونـی تقویت 

خواهـد شـد[«.
»فیلیپ کارتـر« و »لورن دی یون شـولمن« 
در روزنامـه واشـنگتن پُسـت هشـدار دادنـد 
کـه »ژنرالهـای عالیرتبـه ارتش همـواره قادر 
نیسـتند همچون وزرایـی شایسـته و توانا در 
کابینـه خدمت کننـد« و افزودند کـه »تکیه 
و اعتمـاد به افسـران ارشـد ارتش بـرای اداره 
امور حکومـت- به رغم قابلیتها و شایسـتگی 
بخـش  میـان  روابـط  آنـان-  فـردی  هـای 
غیرنظامـی- نظامـی را در معرض خطـر قرار 

دهد«. مـی 
بایـد گفـت کـه در حلقـه نظامیـان آمریـکا 
نیـز در خصـوص ایـن انتصابـات نگرانیهایی 
مشـابهی وجـود دارد. بـه عنـوان مثـال، در 
دوران رقابتهـای انتخاباتی نامزدهای ریاسـت 
جمهـوری،  دو تن از رؤسـای پیشـین سـتاد 
فلیـن«  آمریـکا »مایـکل  ارتـش  مشـترک 
نیـروی  بازنشسـته  ژنـرال  آلـن«  »جـان  و 
دریایـی را به دلیـل اعالم حمایـت از نامزدی 
امـور  در  مداخلـه  و  کلینتـون«  »هیـالری 
سیاسـی بـه بـاد انتقـاد گرفتنـد و در مـورد 
پیامدهـای احتمالی رقابتهـای انتخاباتی این 
نامزدهـا بـر روابط میـان بخـش غیرنظامی- 

نظامـی هشـدار دادنـد.
نکتــه ای دیگــر کــه بایــد بــدان توجــه 
ــاخه  ــان ش ــه می ــای دیرین ــت، رقابته داش
ــن  ــه ممک ــی اســت ک ــف نظام ــای مختل ه
اســت فرماندهــان نیــروی دریایــی یــا هوایی 
را از نفــوذ و قــدرت یابــی ژنرالهــای پیشــین 
نیــروی زمینــی در کاخ ســفید نگران ســازد.
حــال صرفنظــر از جنبــه هــای مثبــت 
ــش  ــن پرس ــات،  ای ــن انتصاب ــی ای ــا منف ی
مطــرح اســت کــه چــرا دونالــد ترامــپ 
بــرای تصــدی پســتهای کلیــدی در کابینــه 
ــش  ــای ارت ــه ژنراله ــدازه ب ــن ان ــا ای ــود ت خ
آمریــکا اعتمــاد و اطمینــان دارد؟! در اینجــا،  
ارائــه یــک تحلیــل روانکاوانــه خالــی از 
لطــف نخواهــد بــود. اینگونــه بــه نظــر مــی 
ــت  ــادی تح ــد زی ــا ح ــپ ت ــه ترام ــد ک رس
ــتاره  ــای س ــت ژنراله ــت و صالب ــر هیب تأثی

دار ارتــش آمریــکا قــرار گرفتــه اســت و 
اصطالحــاً »ســتاره زده« شــده اســت.

امــا ممکــن اســت دالیــل واقــع بینانــه تــری 
نیــز بــرای ایــن اقــدام ترامــپ وجــود داشــته 
باشــد. نخســت آنکــه ترامــپ عــالوه بــر بــی 
ــی،   ــت مل ــوزه امنی ــض در ح ــی مح تجربگ
فاقــد میــل و انگیــزه الزم بــرای کســب 
تجربــه در ایــن زمینــه اســت. از اینــرو، 
ــش  ــود و دولت ــار خ ــظ اعتب ــرای حف وی ب
نیازمنــد افــرادی اســت کــه در بــاب نظــرات 
ــش و  ــود از دان ــه خ ــنهادات مطروح و پیش
اطالعــات کافی برخــوردار باشــند و افســران 
ــن  ــه ای ــتند ک ــای هس ــه ه ــی گزین نظام
ضــرورت را بــه خوبــی بــرآورده مــی ســازند.

دوم آنکه ترامپ شـمار باالیی از شخصیتهای 
غیرنظامـی حزب جمهوریخـواه- بـه ویژه در 
حـوزه امـور دفاعـی و امنیت ملـی- را از خود 
رانـده اسـت. بنابرایـن وی در صـورت عـدم 
گزینـش از میـان نظامیـان، بـا گزینـه هـای 

محـدودی روبروسـت.
ــد  ــک بُع ــپ دارای ی ــم ترام ــن تصمی ــا ای ام
سیاســی نیــز هســت. وی در رقابتهــای 
انتخاباتــی چنــد مــاه گذشــته ضمــن انتقــاد 
ــزب  ــی و ح ــکیالت سیاس ــی از تش و بدگوی
ــالق  ــن بات ــه »ای ــده داد ک جمهوریخــواه وع
ــپ  ــات ترام ــن اقدام ــکاند«. ای ــی خش را م
ــه طــور ســنتی از  تقریبــاً هرکســی را کــه ب
ــه  ــت در کابین ــرای خدم ــتگی الزم ب شایس
وی برخــوردار بــود،  از حلقــه نامزدهــای 

ــرد. ــارج ک ــی خ احتمال
ــی از  ــکا یک ــش آمری ــن، ارت ــر ای ــالوه ب ع
معــدود نهادهایــی اســت کــه همچنــان 
بطــور گســترده مــورد اعتمــاد جامعــه 
نظرســنجی  نتایــج  طبــق  آمریکاســت. 
ــوپ« در تابســتان امســال، ۷3 درصــد  »گال
ــنجی  ــن نظرس ــدگان در ای ــرکت کنن از ش
اعــالم کردنــد کــه بــه نهــاد نظامــی آمریــکا 
بــه میــزان »بســیار زیــادی« اعتمــاد دارنــد؛ 
درحالیکــه ایــن رقــم تقریبــاً دوبرابــر اقبــال 
ــت  ــاد ریاس ــه نه ــکا ب ــردم آمری ــی م عموم

ــود. ــور ب ــن کش ــوری ای جمه
ــابق  ــای س ــاب ژنراله ــر،  انتخ ــرف دیگ از ط
ارتــش بــرای مناصــب مهــم سیاســی از 
ســوی ترامــپ مزایــای فراوانــی دارد: وی می 
ــه  ــد ک ــوب نمای ــی را منص ــد فرماندهان توان
مایــل بــه خدمتگــزاری هســتند و در جامعه 

ــد. ــورد اعتمادن ــکا م آمری
بــا ایــن وجــود نبایــد ایــن نکتــه را دور 
ــای  ــه ه ــایر گزین ــه س ــت ک ــن داش از ذه
موردنظــر ترامــپ شــخصیتهای برجســته و 
ثروتمنــدی در حوزه کســب و کار و بانکداری 
ــر  ــن« و »ویلب ــتیون منوچی ــون »اس همچ
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــتند. ای راس« هس
نتایــج نظرســنجی گالــوپ نشــان مــی دهــد 
بانکهــا و کســب و کارهــای بــزرگ در جامعه 
آمریــکا از جایــگاه اعتمــاد پاییــن تــری )بــه 

ــد. ــد( برخوردارن ــب ۲۷ و 1۸ درص ترتی

»آتالنتیک« بررسی کرد؛

چرا ترامپ به حضور ژنرالها در کابینه خود عالقه دارد؟

http://mehrnews.com


صفحه 48 | شماره 18 |  دی 95  MEHR NEWSAGENCY

آمـریـــــکا

میراث اروپایی اوباما 
برای ترامپ

ــا«  ــوری »اوبام ــت جمه ــا در دوران ریاس ــکا و اروپ آمری
ــواردی  ــر از م ــه غی ــتند و ب ــتحکمی را داش ــط مس رواب
ــرارداد  ــی و »ق ــران اروپای همچــون شــنود مکالمــات رهب
تجــارت آزاد« دو طــرف دورانــی نســبتا آرام را پشــت ســر 

ــتند. گذاش
ــه  ــا را شــاید ب ــاره اروپ ــکا و ق ــری مناســبات آمری اوج گی
نوعــی بتــوان بــه بعــد از جنــگ جهانــی دوم ارتبــاط داد. 
ــای  ــگ ه ــمار جن ــات بیش ــطه صدم ــه بواس ــی ک اروپای
ــا  ــود توانســت ب ــه زوال گذاشــته ب ــی اول و دوم رو ب جهان
کمــک کشــورهای دیگــر از جملــه امریــکا بــار دیگــر بــه 

ــان برســد. ســطح اول مناســبات جه
ارتباطــات آمریــکا و اروپــا در دهــه هــای اخیــر همــواره در 
ســطح باالیی بــوده و در دوران ریاســت جمهــوری »باراک 
ــی  ــش های ــار چال ــن مناســبات گرفت ــد ای ــا« هرچن اوبام
همچــون جاسوســی دســتگاه هــای اطالعاتــی آمریــکا از 
رهبــران اروپایــی از جملــه »آنــگال مــرکل« صــدر اعظــم 
آلمــان، شــد امــا بــا ایــن وجــود اروپــا همچنــان مهمترین 

شــریک آمریــکا محســوب مــی شــود.
ــپ«  ــد ترام ــا »دونال ــط ام ــی رواب ــن گرم ــود ای ــا وج ب
رئیــس جمهــور جدیــد آمریــکا، اظهاراتــی را در مــورد نوع 
روابــط آتــی واشــنگتن بــا قــاره ســبز داشــته کــه موجــب 
بــروز نگرانــی هایــی بــرای اروپایــی هــا شــده از همیــن رو 
بــه بررســی میــزاث اوبامــا بــرای ترامــپ در بخــش اروپــا 

مــی پردازیــم.

آمریکا و ناتو
ــوان یکــی  ــو( را شــاید بت پیمــان آتالنتیــک شــمالی )نات
ــکا و  از عوامــل تثبیــت و گســترش همــکاری هــای آمری
ــژه ای در  ــد وی ــز تاکی ــا نی ــا دانســت و شــخص اوبام اروپ
مــورد حفــظ ایــن روابــط داشــت بطوریکــه وی در ســفر 
ــه اتحــاد  ــه واشــنگتن ب ــا  گفــت ک ــه اروپ ــر خــود ب اخی
بــا اروپــا و از جملــه دفــاع از اعضــای ناتــو پایبنــد خواهــد 

ــد. مان
اوبامــا کــه دوران ریاســت جمهــوری اش در آمریــکا 
ــپ  ــورد از ترام ــن م ــد، در ای ــی رس ــان م ــه پای ــزودی ب ب
مســتقیما نــام نبــرد، امــا ســخنانش پاســخی بــه هــراس 
ــود.  ــی ب ــای انتخابات ــت ه ــارات وی در رقاب ــا از اظه اروپ
ــی  ــو ســهم مال ــر اعضــای نات ــه اگ ــود ک ــه ب ترامــپ گفت
ــا  ــنگتن از آنه ــد، واش ــی نپردازن ــاع جمع ــود را در دف خ

ــرد. ــد ک ــاع نخواه دف
ــخن  ــان، س ــت یون ــن، پایتخ ــه در آت ــا ک ــاراک اوبام ب
مــی گفــت، تاکیــد کــرد کــه هــر دو حــزب دموکــرات و 
جمهوریخــواه از پیمــان آتالنتیــک شــمالی )ناتــو( دفــاع 

ــد. ــی کنن م
ــه  ــد همیش ــو مانن ــت نات ــکا گف ــوری آمری ــس جمه رئی
ــرای  ــو ب ــت نات ــا گف ــت. اوبام ــی اس ــاع جمع ــاده دف آم
ــک  ــود ی ــت و وج ــی« اس ــیار حیات ــکا »بس ــع امری مناف
اروپــای متحــد و قدرتمنــد نیــز بــه نفــع امریــکا و جهــان 
اســت. مــا می دانیــم وقتــی اروپایی هــا شــروع بــه 

ــرن  ــی می افتد...ق ــه اتفاق ــد، چ ــم کنن ــدن از ه جداش
ــود. ــون ب ــام خ ــک حم ــتم ی بیس

ــط  ــاره رواب ــی درب ــکا در اظهارات ــور آمری رئیس جمه
نزدیــک واشــنگتن بــا قــاره اروپــا تاکیــد کــرد 
ــکا  ــان و آمری ــع جه ــه نف ــد ب ــای قدرتمن ــه »اروپ ک

ــت«. اس
بــاراک اوبامــا در بخــش دیگــری از اظهاراتــش بــر نقــش 
ــد و  ــمالی تاکی ــک ش ــان آتالنتی ــازمان پیم ــوری س مح
تصریــح کــرد کــه ناتــو بــرای منافــع آمریــکا، نقشــی »بــه 

ــد. ــا می کن ــی« ایف ــدت حیات ش
ــکا  ــور آمری ــد اظهــارات رئیس جمه ــر می رس ــه نظ ب
ــاره  ــیدن درب ــان بخش ــور اطمین ــه منظ ــو ب ــاره نات درب
تعهــد واشــنگتن بــه ایــن ائتــالف نظامــی و رفــع 
ــد  ــارات دونال ــا در خصــوص اظه ــای اروپایی ه نگرانی ه
ترامــپ در دوران مبــارزات انتخاباتــی اش مطــرح شــده 

ــت. اس

نگرانی درباره فروپاشی اروپا
اروپــای واحــد بــرای آمریــکا از اهمیت ویــژه ای برخــوردار 
اســت و شــاید بــه همیــن دلیــل بــود کــه در فاصلــه چند 
روز مانــده تــا برگــزاری همــه پرســی برگزیــت در انگلیس 
اوبامــا بــا ســفر بــه لنــدن بــرای مــردم ایــن کشــور پیــام 

داد.
 اوبامــا همزمــان بــا ورودش بــه لنــدن، در یادداشــتی کــه 
در روزنامــه دیلــی تلگــراف منتشــر شــد، نوشــت: انگلیس 
ــا  ــر ب ــیار موثرت ــت بس ــادر اس ــا ق ــه اروپ ــار اتحادی در کن
ــه  ــل اتحادی ــس در داخ ــد و انگلی ــارزه کن ــتم مب تروریس
ــوردار  ــان برخ ــر جه ــتری در سراس ــوذ بیش ــا از نف اروپ

ــود. ــد ب خواه
رییــس جمهــوری آمریــکا در ایــن یادداشــت از انگلیــس 
بــه عنــوان یــک متحــد نزدیــک بــه واشــنگتن یــاد کــرد 
و گفــت: نتیجــه تصمیــم شــما )در همــه پرســی خــروج 
ــکا  ــق آمری ــورد توجــه دقی ــا( م ــه اروپ انگلیــس از اتحادی

ــت. اس
ــون«  ــس جانس ــه »بوری ــت از جمل ــداران برگزی ــا طرف ام
ــس،  ــی انگلی ــه فعل ــر خارج ــدن و وزی ــت لن ــهردار وق ش
ــروج  ــال خ ــی در قب ــات آمریکای ــا و مقام ــع اوبام مواض
ــه  ــه جویان ــری مداخل ــا، را ام ــه اروپ ــس از اتحادی انگلی

ــد. ــرار داده ان ــاد ق ــورد انتق ــدت م ــه ش ــده و ب خوان

ــا،  ــت اروپ ــارت آزاد ) TTIP( مخالف ــرارداد تج ق
ــا ــاری اوبام پافش

یکــی از مــواردی کــه اوبامــا در دوران ریاســت جمهــوری 
ــرارداد تجــارت  ــود عقــد ق ــال اجــرای آن ب ــه دنب خــود ب
ــی  ــت های ــا مخالف ــرح ب ــن ط ــا ای ــود ام ــا ب ــا اروپ آزاد ب
در اروپــا همــراه بــود و تظاهــرات هایــی در برخــی از 
ــا آن  ــه آلمــان در مخالفــت ب ــی از جمل کشــورهای اروپای

ــی شــد. ــزار م برگ
در یــک مــورد از ایــن تظاهــرات هــا، »کارل بائــر« از 
ــود در  ــخنرانی خ ــخ در س ــت مونی ــه محیط زیس موسس
جمــع مردمــی کــه در این میــدان گــرد هــم آمــده بودند، 
ــدارد، ایــن قــرارداد  ــرای مــا معنــی ن ــد ب گفــت: هــوای ب

ــی دارد. ــا معن ــرای م ــه ب ــد اســت ک ب
و  ســازمان ها  از  هــا  راهپیمایــی  ایــن  در  مــردم 
ســبز،  حــزب  همچــون  مختلفــی  موسســه های 
ــی و  ــاورزی محل ــای کش ــری، گروه ه ــای کارگ اتحادیه ه
ــن ســازمان ها  ــد و از طــرف ای ــح ســبز بودن موسســه صل

می شــدند. حمایــت 
ــاری  ــق تج ــه تواف ــد ک ــده بودن ــن عقی ــر ای ــان ب معترض
بــه نفــع پــروژه صنعتــی کــردن کشــاورزی اســت 
کــه به صــورت ژنتیکــی مهندســی نشــده اند. آن هــا 
ــت  ــه از دس ــر ب ــرارداد منج ــن ق ــه ای ــد ک ــوان کردن عن
ــدن  ــن آم ــه پایی ــزاران شــغل شــده و منجــر ب ــن ه رفت
ــود. ــی می ش ــت غذای ــاغل و حفاظ ــتانداردها در مش اس
درحالی کــه طرفــداران TTIP بــه مزایــای اقتصــادی ایــن 
ــتانداردهای  ــی اس ــه معرف ــد و ب ــاره می کنن ــق اش تواف
جهانــی بــه صنایــع و تجــارت کشــورهای اروپایــی 
مشــغولند،  مخالفــان می گوینــد کــه ایــن مســئله منجــر 
بــه بــد شــدن شــرایط حقــوق و دســتمزدها و همچنیــن 
ــاده  ــه راه افت ــوج ب ــود. م ــا می ش ــادی اروپ ــرایط اقتص ش
ــی  ــع از اجرای ــز مان ــا نی ــا در اروپ ــت ه ــط پوپولیس توس

ــود. ــرارداد می ش ــن ق ــدن ای ش
در اجــالس گــروه ۲0 کــه چنــدی پیــش در چیــن برگزار 
شــد، رهبــران اقتصــادی کشــورهای پیشــرفته اقتصــادی 
دنیــا بــه ایــن نتیجــه رســیدند که مــوج پوپولیســتی بــه 
ــن قوانیــن تجــارت  ــه فّناوری هــای نوی وجــود آمــده علی

ــازد. ــه می س ــکل مواج ــا مش ــاره ای را ب ــارت بین ق و تج
ایــن قــرارداد در حالــی بــا اعتــراض مــردم آلمــان مواجــه 
شــده اســت کــه بــاراک اوبامــا اعتقــاد دارد نمی توانــد در 

عبدالحمید بیاتی
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آمـریـــــکا

ــر  ــی والدیمی ــت صمیم ــون، دوس ــس تیلرس ــاب رک انتخ
پوتیــن و دارنــده مــدال دوســتی روســیه بــه عنــوان 
وزیــر امــور خارجــه جدیــد ایــاالت متحــده آمریــکا مولــد 
تحلیلهــا و البتــه منازعــات تــازه ای در داخــل ایــن کشــور 

ــت. ــوده اس ب
عــده ای از ســناتورهای آمریکایــی معتقدنــد مــراودات 
نزدیــک تیلرســون و رئیــس جمهــور روســیه، امــکان 
ــن را  ــه کاخ کرملی ــبت ب ــه وی نس ــرد قاطعان ــاذ رویک اتخ
ــکا  ــن رو در داخــل ســنای آمری ــرد. از ای ســلب خواهــد ک
ــاب  ــری از انتخ ــرای جلوگی ــازه ای ب ــای ت ــری ه ــی گ الب
ــت  ــور خارجــه دول ــر ام ــوان وزی ــه عن ــی تیلرســون ب نهای
ترامــپ آغــاز شــده اســت. فــارغ از مواضــع ســلبی و ایجابی 
موجــود درداخــل و خــارج از آمریــکا در خصــوص انتخــاب 
ــوص  ــن خص ــت در ای ــپ، الزم اس ــط ترام ــن توس تیلرس

ــم : ــرار دهی ــر ق ــی را مدنظ نکات
نکتــه اول اینکــه دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــور منتخــب 
آمریــکا معتقــد اســت کــه وی یــک فــرد تاجــر و کاســبکار 
ــاب  ــود انتخ ــد خ ــه جدی ــور خارج ــر ام ــوان وزی ــه عن را ب
کــرده اســت. فــردی کــه بــه قــول ترامــپ، اهــل محاســبه 
ســود و زیــان در سیاســت خارجــی آمریکاســت. ایــن 
مواضــع ترامــپ، طعنــه ای آشــکار بــه جان کــری و بــاراک 

ــت. اوباماس
ترامــپ بارهــا در ســخنرانی هــا و تبلیغــات انتخاباتــی خود 
ــری در  ــبه گ ــدم محاس ــه ع ــبت ب ــا را نس ــا م ــت اوب دول
ــه عنــوان مثــال  سیاســت خارجــی متهــم کــرده اســت. ب
ترامــپ، دولــت اوبامــا را نســبت بــه عــدم در نظــر گرفتــن 
منافــع آمریــکا در توافــق هســته ای میــان ایــران  اعضــای 

ــات   ــن توافق ــی از بدتری ــام را یک ــرده و برج ــم ک 1+5 مته
ــده اســت. ــخ خوان تاری

ــد ترامــپ و رکــس تیلرســون، عــدم  وجــه مشــترک دونال
ــه  ــت. روحی ــوده اس ــت ب ــه سیاس ــا در عرص ــور آنه حض
ــه  ــن نقط ــی تری ــون اصل ــپ و تیلرس ــلکانه ترام تاجرمس
پیونــد میــان رئیــس جمهــور بعــدی آمریــکا و وزیــر امــور 

ــود. ــد ب ــه وی خواه ــی کابین ــه احتمال خارج
ــه آزادی عمــل تیلرســون در حــوزه سیاســت  ــه دوم ب نکت
ــت  ــردد. در دوره اول ریاس ــی گ ــاز م ــکا ب ــی آمری خارج
ــبق  ــور اس ــس جمه ــوش رئی ــر ب ــرج واک ــوری ج جمه
آمریــکا، وزارت امــور خارجــه رســما بــه پســتی تشــریفاتی 
تبدیل شــد. تحلیلگــران مســائل سیاســت خارجــی آمریکا 
ــدرت  ــوش، ق ــوری ب ــت جمه ــد در دوره اول ریاس معتقدن
مانــور کالیــن پــاول بــه مراتــب نســبت بــه دونالد رامســفلد 
ــر  ــن رو اگ ــود. از ای ــر ب ــوش کمت ــت ب ــاع دول ــر دف وزی
سیاســت خارجــی دولــت ترامــپ، تهاجمــی و مبتنــی بــر 
مداخلــه جویــی در ســایر نقــاط دنیــا باشــد، پســت وزارت 
امــور خارجــه تیلرســون حالتــی تشــریفاتی خواهد داشــت.

ــه  ــری در عرص ــی گ ــه الب ــون تجرب ــه تیلرس ــن آنک ضم
سیاســت خارجــی و دیپلماســی رســمی و عمومــی را ندارد. 
همین مســئله امــکان نفــوذ سیاســتمداران دیگــر در حوزه 
سیاســت خارجــی آمریــکا را بیشــتر مــی ســازد. بنابرایــن 
بعیــد اســت کــه تیلرســون بــه عنــوان وزیــر امــور خارجــه 
ای مقتــدر و مســتقل معــادالت سیاســت خارجــی آمریــکا 

را در دوران ترامــپ تحــت تاثیــر قــرار دهــد!
ــن  ــر پوتی ــون و والدیمی ــراودات تیلرس ــه م ــوم ب ــه س نکت
ــم  ــی از مه ــردد. یک ــی گ ــاز م ــیه ب ــور روس ــس جمه رئی
تریــن ماموریتهــای تیلرســون در عرصــه سیاســت خارجی، 
ــیه و  ــه روس ــبت ب ــکا نس ــت آمری ــوازن در سیاس ــاد ت ایج

ــت. ــه اروپاس اتحادی
بــا توجــه بــه نــگاه معاملــه گرایانــه تیلرســون، وی از یــک 
ســو قصــد دارد کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا و اعضــای 
ــن  ــن شــرکای بی ــی تری ــوان اصل ــه عن ــاکان ب ــو را کم نات
ــر  ــر، بناب ــوی دیگ ــد و از س ــظ کن ــنگتن حف ــی واش الملل
روابــط خــاص خــود بــا پوتیــن، موجبــات نزدیکــی بیشــتر 

ــم آورد. ــن را فراه ــفید و کاخ کرملی کاخ س
ــردی  ــوی ف ــم از س ــت، آن ه ــن سیاس ــردن ای ــی ک عمل
ــابقه حضــور در مســئولیتهای سیاســی و  ــون س ــه تاکن ک
سیاســت خارجــی را نداشــته اســت چنــدان آســان بــه نظر 
ــگاه کاســبکارانه در حــوزه اقتصــاد  ــم ن نمــی رســد! تعمی
ــای  ــه دارای ظرافته ــی، ک ــوزه دیپلماس ــه ح ــارت ب و تج
خــاص خــود اســت، بــه طــور کلــی چنــدان آســان نیســت! 
ــه چالشــی  ــد ب ــی توان ــپ م ــه در دوران ترام ــی ک موضوع

ــل شــود. ــکا تبدی ــرای سیاســت خارجــی آمری ب

قدرت مانور محدود تیلرسون/ کالین پاول دوم در راه کاخ سفید؟!
حنیف غفاری

ــود،  ــوری خ ــت جمه ــده از دوران ریاس ــای باقی مان روزه
ــد  ــد و دونال ــی بقبوالن ــه اروپای ــه اتحادی ــرایطش را ب ش
ترامــپ نیــز بارهــا بیــان کــرده  کــه هــردو بــا ایــن توافــق 

تجــاری مخالــف هســتند.
از ســوی دیگــر وزیــران تجــارت اروپــا روز جمعــه ۲ 
مهــر بــه اتفــاق آرا اعــالم کردنــد پیمــان تجــاری و 
ــی(  ــی. آی. پ ــی. ت ــک )ت ــرمایه گذاری ترانس-آتالنتی س
ــا  ــه اروپ ــکا و اتحادی ــان امری ــه پیمــاِن تجــارت آزاد می ک
محســوب می شــود، در دوره ریاســت جمهوری بــاراک 

ــد. ــد ش ــا نخواه ــا امض اوبام
رینهولــد میترلینــر، وزیــر اقتصــاد اتریــش نیــز کــه مــوج 
اعتراضــات در کشــورش در مخالفــت بــا ایــن قــرارداد بــه 
اوج خــود رســیده اســت، گفــت: »بــه نظــر مــا، مذاکــرات 
ــت  ــده اس ــق در آم ــه تعلی ــارت آزاد ب ــق تج ــاره تواف درب
چــون دیگــر مذاکــرات جــدی در این بــاره برگــزار 

ــد.« ــد ش نخواه

ــکا در  ــان وآمری ــط آلم ــش رواب ــم تن دوران ک
دوران اوبامــا

ــوی،  ــادی ق ــودن از اقتص ــد ب ــره من ــط به ــان بواس آلم
قدرتمندتریــن کشــور اروپایــی محســوب مــی شــود کــه 
ــژه ای دارد و  ــگاه وی ــز جای ــی نی ــن الملل ــادالت بی در مع
ــا ایــن  بــه نوعــی مــی تــوان گفــت کــه روابــط آمریــکا ب
کشــور بــر کل مناســبات واشــنگتن بــا اروپــا تاثیــر گــذار 

ــت. اس

در دوران زمامــداری بــاراک اوبامــا موضوعــی کــه در 
مقطعــی موجــب تیرگــی روابــط دو کشــور شــد، شــنود 
ــتگاه های  ــط دس ــان توس ــم آلم ــراه صدراعظ ــن هم تلف

ــود. ــده ب ــاالت متح ــی ای جاسوس
نظــر بــه رویکــرد مثبــت ترامــپ بــه روســیه و حساســیت 
ــورد انتظــار مــی رود کــه  ــن م ــی در ای کشــورهای اروپای
روابــط آمریــکا بــا اروپــا در دوران ترامــپ آبســتن حــوادث 

زیــادی باشــد.
ــاره گفــت کــه در مشــکل یادشــده  امــا مــرکل در ایــن ب
ــکا  ــوری امری ــس جمه ــاد رئی ــکاری قابل اعتم ــز از هم نی
ــر  ــه خاط ــه ب ــرد ک ــد ک ــت. او تاکی ــوده اس ــوردار ب برخ
منافــع مشــترک بــه ویــژه در نبــرد بــا تروریســم، 
همــکاری تنگاتنــگ دســتگاه های امنیتــی و اطالعاتــی دو 

ــت. ــد داش ــه خواه ــز ادام ــده نی ــور در آین کش
روزنامه هــای گاردیــن و واشــنگتن  پســت اســناد 
محرمانــه جاسوســی آمریــکا از رهبــران کشــورهای 
ــار  ــا انتش ــا ب ــد. آن ه ــرده بودن ــر ک ــف را منتش مختل
ــت  ــس امنی ــای آژان ــناد از بخشــی از فعالیت ه ــن اس ای
ملــی آمریــکا و مشــابه بریتانیایــی آن، ســتاد ارتباطــات 
ــاد بســیار  ــه در ابع ــتند ک ــرده برداش ــا پ ــت بریتانی دول
میلیون هــا  تلفنــی   تماس هــای   اطالعــات  بــزرگ 
شــهروند آمریــکا و خــارج از آمریــکا را جمــع آوری 

ــد. ــرده بودن ک
در برلیــن سیاســتمداران آلمانــی ابتــدا واکنــش چندانــی 
ــان  ــه نش ــن زمین ــده در ای ــر ش ــای منتش ــه گزارش ه ب

ندادنــد. آنــگال مــرکل، صدراعظــم آلمــان در یــک 
ــح  ــا توضی ــاراک اوبام ــا ب ــترک ب ــری مش ــس خب کنفران
ــرات  ــات و خط ــورد امکان ــش در م ــا میهمان ــه او ب داد ک
فعالیت هــای جاسوســی صحبــت کــرده و خواســته اســت 
کــه چهارچوب هــای تعییــن شــده در ایــن زمینــه رعایــت 

ــود. ش

نتیجه
ــا در دوران  ــا اروپ ــکا ب ــط آمری ــه رواب ــی رود ک ــار م انتظ
ریاســت جمهــوری ترامــپ بــه عملکــرد رئیــس جمهــور 
جدیــد ایــاالت متحــده بســتگی داشــته باشــد زیــرا اگــر 
وی بخواهــد در مــورد مســائلی همچــون ناتــو در مســیری 
بــه غیــر از آنچــه آمریــکا در ده هــای اخیــر گام برداشــته 
ــل  ــه واشنگتن-بروکس ــبات دیرین ــد مناس ــت کن حرک

دســتخوش تغییــر مــی شــود.
از ســوی دیگــر آمریــکا و اروپــا در دوران ریاســت 
ــا تروریســم و داعــش  ــارزه ب ــر مب ــا در ام جمهــوری اوبام
رویکــرد یکســانی داشــتند امــا گویــا ترامــپ رونــدی بــه 
غیــر از راه و رســم اوبامــا را در مبــارزه بــا داعــش در پیــش 
خواهــد گرفــت کــه مولفــه اصلــی آن همــکاری با روســیه 

ــت. اس
نظــر بــه رویکــرد مثبــت ترامــپ بــه روســیه و حساســیت 
ــورد انتظــار مــی رود کــه  ــن م ــی در ای کشــورهای اروپای
روابــط آمریــکا بــا اروپــا در دوران ترامــپ آبســتن حــوادث 

زیــادی باشــد.
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آمـریـــــکا

آنچــه ناتــو از آن بــه عنــوان »جنــگ هیبریــدی« در قالــب 
یــک الگــوی نویــن نظامــی در برابــر رقبــای خــود نــام مــی 
بــرد برخــوردار از مؤلفــه هایی اســت کــه مقاومــت 33 روزه 

حــزب اهلل لبنــان را نمــادی از آن معرفــی کــرده اســت.
بهانــه ای ماننــد گســتردگی و تنــوع تهدیــدات مطــرح در 
ســطح جهــان و واقعیتــی بــه نــام سیاســت هــای توســعه 
طلبانــه ســازمان پیمــان آتالنتیــک شــمالی )ناتــو( و 
کشــورهای مهــِم آن از قبیــل آمریــکا، انگلیــس و فرانســه، 
ایــن ســازمان را بــر آن داشــت تــا جنــگ بــه شــیوه نوینــی 
را در دســتور کار اندیشــکده هــا و کارشناســان خــود قــرار 
ــرده مــی  ــام ب ــه »جنــگ هیبریــدی« ن دهنــد کــه از آن ب

ــود. ش

تعریف
ــه  ــی« ب ــگ ترکیب ــان »جن ــا هم ــدی« ی ــگ هیبری »جن
راهبــرد نظامــی پیچیــده ای اطــالق مــی شــود کــه 
ترکیبــی از نبردهــای متعــارف، نامتعــارف، ســایبری، روانی 
ــی را در خــود جــای مــی دهــد. در واقــع طیــف  و اطالعات
ــا  ــارن ی ــیوه متق ــه ش ــدد ب ــای متع ــترده ای از ابزاره گس
نامتقــارن در ایــن نــوع جنــگ کــه نبــردی غیرخطــی بــه 

ــرد. ــی گی ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــی رود م ــمار م ش

تحلیل ماهیت وجودی این جنگ
ایــن الگــوی نویــن در نبردهای سیاســی- نظامــی- امنیتی 
پــس از آن قویــاً مطــرح شــد کــه پیچیدگــی در تهدیدهای 
ــگ  ــان جن ــس از پای ــژه پ ــه وی ــت ب ــن امنی ــرح، تأمی مط
ســرد و بــه اصطــالح آغــاز دوران تــک قطبــی در جهــان و 
نیــز ورود بازیگــران مهــم غیــر دولتــی بــه مــوازات بازیگران 
دولتــی بــه عرصــه رقابــت هــای امنیتــی در جهــان رو بــه 

فزونــی نهــاد.
لــذا »جنــگ هیبریــدی« بــه ســفارش نهادهــای نظامــی- 
امنیتــی ماننــد ســازمان پیمــان آتالنتیــک شــمالی 
ــی و  ــوزه امنیت ــردازان ح ــه پ ــتور کار نظری ــو( در دس )نات
نظامــی قــرار داده شــد تــا بدیــن وســیله فــارغ از هرگونــه 
ــارف  ــای متع ــات و ابزاره ــتفاده از امکان ــت در اس محدودی
ــی  ــات ب ــه اقدام ــر ب ــورد نظ ــمِن م ــرو دش ــوان در قلم بت

ــود. ــادرت نم ــده مب ــات کنن ثب
مبنــای تمرکــز بــر »جنــگ هیبریــدی« )کــه گاهــی از آن 
ــاد مــی شــود(  ــز ی ــوان عملیــات هــای پیچیــده نی ــا عن ب
تنــوع و گســتردگی طیــف تهدیدهــا و پیدایــش دشــمنان 
جدیــد بــر مبنــای مجموعــه پیچیــده ای از مســائل درهــم 
تنیــده بــه شــمار مــی رود؛ لــذا در مقابلــه بــا آن نیــز طیف 
ــه  گســترده ای از ابزارهــای پیچیــده و گوناگــون )بســته ب
شــرایط میــدان نبــرد( اعــم از تبلیغــات رســانه ای و ایجــاد 
رعــب و وحشــت تــا اعمــال تحریم هــای اقتصــادی، تــرور، 
ــگ ســخت )در ســاختار  ــی جن ــا حت ــی و ی ــات روان عملی

متعــارف و یــا چریکــی( بــه کار بســته مــی شــوند.
از آنجائیکـه عناصری که بـه ایجاد یک »جنـگ هیبریدی« 
مبـادرت می ورزنـد از ابـزار و روش  های گوناگونی اسـتفاده 
مـی کننـد، تاکنـون تعریـف دقیـق و منحصـر به فـردی از 
جنـگ ترکیبـی توسـط اندیشـکده   هـا و مراکـز مطالعـات 

راهبـردی در غـرب ارائه نشـده اسـت.
بــر همیــن اســاس، مقابلــه کننــدگان بــا آن نیز الزم اســت 
ــِی  ــوع پیچیدگ ــرایط و ن ــا ش ــب ب ــی متناس ــخ های از پاس
تهدیــدات بهــره بــرده، بــه دفــع مخاطــراِت یــک »جنــگ 
ــن  ــت حی ــفافیت و قطعی ــدم ش ــد. ع ــی« بپردازن ترکیب

مقابلــه بــا چنیــن تهدیداتــی اســت کــه پاســخ بــه آن هــا 
را از ســطح ملمــوس بــه انتزاعــی ســوق داده، بــر دشــواری 
ــه  ــده علی ــِر بازدارن ــاذ تدابی ــری در اتخ ــم گی ــای تصمی ه
ــش  ــی »واکن ــه حت ــد ک ــی افزای ــدازه ای م ــه ان متجــاوز ب
ســریع« نیــز نمــی توانــد در چنیــن میادیــن جنــِگ 
راهبــردی مؤثــر بــه شــمار آیــد. بــه صــورت خالصــه مــی 
ــی  ــی« را در نکات ــگ ترکیب ــا »جن ــه ب ــه مقابل ــوان الزم ت
ماننــد انعطــاف در تغییــر دائمــِی تاکتیــک هــا، اولویــت ها 

ــود. ــوان نم ــداف عن و اه

ویژگیهای تهدیدات؛ جنگ های هیبریدی
ــمالی  ــک ش ــان آتالنتی ــازمان پیم ــالم  س ــاس اع ــر اس ب
)ناتــو( هرگونــه تهدیــد مادامیکــه بــه یــک شــکل یا بُعــد از 
مبــارزه محــدود نباشــد، در زمــره تهدیــدات هیبریــدی بــه 

شــمار مــی آیــد.
 )MSC( ــس امنیتــی مونیــخ گــزارش منتشــره از  کنفران
ــه جنــگ  ــات هشــت گان در ســال ۲015 میــالدی، ملزوم
هیبریــدی را بــه شــرح زیــر معرفــی نمــوده اســت: 
ــت از  ــی؛ حمای ــی و تبلیغات ــگ اطالعات ــی؛ جن دیپلماس
نابســامانی  هــا و شــورش  هــای محلــی؛ نیروهــای نامنظــم 
و چریکــی؛ نیروهــای ویــژه؛ نیروهــای کالســیک نظامــی؛ 

ــایبری. ــالت س ــره حم ــادی و باالخ ــگ اقتص جن
ژنــرال »بریــدالو« )Breedlove( از فرماندهــان اروپائــی 
عالیرتبــه ناتــو در اظهــارات خــود در یــک کنفرانــس 
ــم  ــاد مه ــی از ابع ــد: یک ــی گوی ــاره م ــن ب ــی در ای امنیت
ــت و  ــک حاکمی ــار ی ــه اعتب ــه ب ــدی، حمل ــگ هیبری جن
ــای  ــک کشــور از مکانیســم ه ــرای جداســازی ی ــالش ب ت
ــه  ــه از آن ب ــزی ک ــان چی ــی هم ــت؛ یعن ــی آن اس حمایت
عنــوان ابزارهــای گوناگــون در ایجــاد یــک روایــت متفــاوت 
ــرعت و  ــه س ــن روش ب ــود. در ای ــی ش ــاد م ــت ی از واقعی
ــالف  ــی خ ــاعه روایت ــی اش ــردازی، چگونگ ــدرت دروغ پ ق
ــای  ــی ابزاره ــا تمام ــداری آن ب ــوه پای ــاً نح ــع و نهایت واق

ــود. ــی ش ــه م ــود پرداخت موج
وی در تشــریح ابعــاد یــک جنــگ هیبریــدی تصریــح کرد: 
اینکــه از ابزارهــای نظامــی چگونــه اســتفاده مــی شــود و یا 
چگونــه آن هــا را بــه شــکل پنهانــی بایــد مــورد اســتفاده 

ــل در  ــرف مقاب ــرای ط ــه ب ــت ک ــی اس ــرار داد، از ابهامات ق
نبــرد هیبریــدی ایجــاد ابهــام مــی نمایــد.

این فرمانـده اروپائی عالیرتبه ناتو یکـی از راهکارهای مقابله 
بـا این جنگ را اسـتفاده از ابزارهای سـنتی اطالعات نظامی 
توسـط نیروهـای نظامـی بـرای تفهیـم واقعیـت در قالـب 
توسـل بـه شـایعات و دروغ پراکنـی هـا دانسـت. بـه گفتـه 
ژنـرال »بریدالو« در این راسـتا می توان از اِعمال فشـارهای 

دیپلماتیـک نیز بـه صـورت همزمان بهـره برد.

متغیرهای مهم در جنگ هیبریدی
*اهتمــام همــه جانبــه دشــمن درخصــوص اقــدام 
ــریک  ــورهای ش ــک کش ــدگان دیپلماتی ــگ نماین هماهن
علیــه کشــور هــدف در راســتای بــه انــزوا کشــاندن آن در 
ــا عنــوان  ــوان ب عرصــه هــای بیــن المللــی مهــم را مــی ت
»عملیــات دیپلماتیــک« )DO( و بــه عنــوان یکــی از 

ــرد. ــام ب ــدی ن ــگ هیبری ــذار در جن ــای اثرگ متغیره
*»عملیــات رســانه ای« )MO( بــه اهتمام تعــداد زیادی از 
رســانه هــا و مطبوعــات در بــه نمایــش گذاشــتن واقعــی یا 
نمادیــن نقاط ضعــف دشــمن، دومیــن متغیر راهبــردی در 

یــک جنــگ هیبریــدی بــه شــمار مــی رود.
*القــاء اطالعــات جهــت دار بــا هــدف اثرگــذاری بــر 
رفتــار، فرهنــگ و یــا عملکــرد مــردم یــا مقامــات دولتــی، 
نظامــی و حتــی امنیتــی بــا هــدف اختــالل در امــور عــادی 
 )IO( »و یــا جــاری یــک کشــور بــه »عملیــات اطالعاتــی

ــت. ــهور اس مش
*»عملیــات نظامــی« )MO( از دیگــر اَبعــاد جنــگ 
هیبریــدی بــه شــمار مــی آیــد. نبردهــای نظامــی در نظــام 
ــارن و  ــای نامتق ــگ  ه ــالف جن ــر خ ــدی ب ــگ هیبری جن
ــذا  ــی فرماندهــی شــده هســتد؛ ل چریکــی از نظــر عملیات
ــاختاِر  ــز و س ــی متمرک ــورداری از فرمانده ــتلزم برخ مس
ــوع  ــن ن ــم در ای ــاختار نظ ــت. س ــرد اس ــِد نب ــرل رون کنت
ــاًل  ــورت کام ــه ص ــارن ب ــگ متق ــد جن ــه مانن ــگ ن جن
کالســیک اســت و نــه از بــی قاعدگــی جنــگ  هــای 

ــد. ــی کن ــتفاده م ــم اس ــی و نامنظ چریک
ــازمان  ــاء س ــت اعض ــایبری )CW(: در نشس ــگ س *جن
ــوالی  ــاه ج ــه در م ــو( ک ــمالی )نات ــک ش ــان آتالنتی پیم

»جنگ هیبریدی«؛ الگوی نوین نظامی ناتو مهدی ذوالفقاری
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آمـریـــــکا

ــتان  ــت لهس ــو« پایتخ ــالدی در »ورش ــاری می ــال ج س
ــای  ــازمان، فض ــن س ــو ای ــور عض ــد، ۲۸ کش ــزار ش برگ
مجــازی را بــه عنــوان مؤلفــه مهــم جنــگ هیبریــدی اعالم 

ــد. ــد کردن ــتا تأکی ــن راس ــات در ای ــادل اطالع ــر تب و ب

 نمادی از جنگ هیبریدی
» فلورنــس گاب« )Florence Gaub( تحلیــل گــر 
ارشــد مؤسســه مطالعــات امنیتــی اتحادیــه اروپــا در 
ــه  ــس از آنک ــه پ ــرد ک ــان ک ــاره اذع ــن ب ــی در ای گزارش
ــر  ــان در اواخ ــه حــزب اهلل لبن ــدادی از اعضــای بلندپای تع
مــاه ژانویــه ســال ۲006 توســط هواپیماهــای رژیــم 
صهیونیســتی بــه شــهادت رســیدند، مقاومــت لبنــان اعالم 
ــرد.  ــد ک ــت نخواه ــگ را رعای ــد جن ــر قواع ــه دیگ ــرد ک ک
جنــگ 33 روزه نیــز آشــکارا ماهیــت هیبریــدی ســاختار 

ــاند. ــر کش ــه تصوی ــزب اهلل را ب ــرد ح نب
» فلورنــس گاب« تصریــح کــرد: ایــن گــروه توانســت 
ــه  ــان داد ک ــود نش ــی را از خ ــت های ــا و قابلی ــک ه تاکتی
بســیار فراتــر از آن چیــزی بــود کــه انتظــار مــی رفــت و لذا 

ــدل شــد. ــدی مب ــای هیبری ــه نمــاد جنــگ ه ب
ــه  ســران ناتــو معتقــد هســتند کــه هنــوز نتواســته انــد ب
پیچیدگــی هــای جنــگ هیبریــدی حــزب اهلل پــی ببرنــد.

ناتو و جنگ هیبریدی
ــو در »ورشــو« پایتخــت لهســتان  در اجــالس اعضــای نات
در ۸ و ۹ جــوالی ســال ۲016 )1۸ و 1۹ تیرمــاه ســال 
جــاری(، ســران کشــورهای عضــو ســازمان پیمــان 
آتالنیتــک شــمالی موافقــت خــود را مبنــی بــر همــکاری 
در حــوزه ســایبری اعــالم کردنــد. همچنیــن اعضــای 
ــا  ــه ب ــز مقابل ــک مرک ــزوم تأســیس ی ــر ل ــن ســازمان ب ای

ــیدند. ــاع رس ــه اجم ــو ب ــدی در نات ــدات هیبری تهدی
»یارنــو لیمنــل«  )Jarno Limnéll(محقــق نظامــی 
برجســته فنالنــدی، ایــن طــرح جدیــد را نشــانی از تمایــل 
ناتــو بــرای ورود بــه مقابلــه بــا تهدیــدات جدیــد و مبــادرت 

بــه جنــگ هیبریــدی مــی دانــد.
»ینــس اســتولتنبرگ« دبیــرکل ناتــو نیــز در ســخنانی در 
ایــن نشســت گفــت: اقــدام روســیه در الحــاق کریمــه بــه 
خــاک خــود و اقدامــات ایــن کشــور در شــرق اوکرایــن از 
نمونــه هــای کالســیک جنــگ هیبریــدی بــه شــمار مــی 
آیــد؛ چــرا کــه ترکیبــی از تهدیــدات را بــه کار بــرده اســت.

ــرای  ــی ب ــار کاف ــن اعتب ــه از تأمی ــو در ادام ــرکل نات دبی
ــه  ــن ســازمان در مقابل ــردی ای ــت از ارتباطــات راهب حمای
ــا تــالش هــای تبلیغاتــی روســیه و نیــز اعــالم موافقــت  ب

ــرد. ــتقبال ک ــرح اس ــن ط ــارکت در ای ــرای مش ــه ب ترکی
ایـن در حالیسـت کـه کارشناسـان، تحـرکات نظامـی و 
مانورهـای متنـوع ناتـو بـه ویـژه در حـوزه »بالتیـک« را به 
مثابـه بسترسـازی برای ورود بـه جنگ هیبریدی با روسـیه 
در ایـن منطقـه قلمـداد مـی کننـد. تحـوالت اخیـر نیـز از 
تـالش بـرای کسـب آمادگـی ناتـو و آمریـکا بـرای جنگـی 
احتمالـی بـا روسـیه در ایـن منطقـه از اروپـا حکایـت دارد.

ناخریشــتن«  »دویچه ویرتشــافت   آلمانــی  نشــریه 
)Deutschewirtschaft Nachrichten( چنــدی 
ــوان  ــه ت ــکاء ب ــا ات پیــش در گزارشــی نوشــت: پنتاگــون ب
تهاجمــِی ناتــو رویکــرد نظامــی خــود را بــر روســیه 
متمرکــز کــرده و همســایگان روســیه در حــوزه بالتیــک را 
بــه عنــوان میــدان جنــگ جدیــدی علیــه رقیــب قدیمــی 
خــود انتخــاب کــرده اســت. لــذا تمامــی مانورهــای نظامی 
ناتــو در ایــن منطقــه بــا هــدف آمــاده ســازی شــرایط برای 
ــی در  ــف و منعطف ــی مختل ــناریوهای نظام ــا س ــه ب مقابل
حــال طراحــی و اجــرا اســت کــه از جنــگ هیبریــدِی ایــن 

ــی دارد. ــر م ــرده ب ــازمان پ س
ــر ایــن گــزارش، آنچــه ناتــو بــه ســرکردگی آمریــکا  بنــا ب
ــه  ــت ک ــدی اس ــگ هیبری ــک جن ــاز ی ــر دارد، آغ در س
ــی  ــر ب ــز ب ــارف و تمرک شــامل اســتقرار نیروهــای غیرمتع
ثبــات ســازی منطقــه از طریــق بــه راه انــدازی اعتراضــات 
ــه زیرســاخت  ــز انجــام حمــالت ســایبری ب گســترده و نی
ــه پیشــتر  ــی شــود؛ عناصــری ک ــی مســکو م ــای حیات ه
ــر ریاســت  ــات هشــتم نوامب ــژه در آســتانه انتخاب ــه وی و ب
ــکا در  .اتهامــات وارده مقامــات واشــنگتن  جمهــوری آمری

ــود ــل مشــاهده ب ــه مســکو قاب علی
این نشـریه آلمانـی عالوه بـر این تأکیـد می کند: اسـتفاده 
از عبـارت »تهدیدات روسـیه« نیز بـه عنوان بهانـه ای برای 
توجیـه افزایش فزاینـده هزینه هـای نظامی در کشـورهای 
شـرق اروپا مطرح شـده و تنهـا با ایـن هدف مورد اسـتفاده 
قـرار می گیـرد که ناتـو و آمریکا نیـز بتوانند حضـور نظامی 

خـود در ایـن منطقـه را توجیه کنند.
از ســوی دیگــر، تــا پیــش از ســال ۲014 موضــوع 
ــی  ــان نظام ــط کارشناس ــتر توس ــدی بیش ــگ هیبری جن
ــا هــدف تبییــن اهــداف و ابزارهــای  و استراتژیســت هــا ب
ــت.  ــی گرف ــرار م ــق ق ــورد تحقی ــتفاده در آن م ــورد اس م
امــا بــر اســاس گــزارش انتشــار یافتــه از کنفرانــس امنیتی 
مونیــخ در ســال ۲015؛ غــرب روســیه را متهــم کــرد 
ــه خــاک خــود و نیــز در  ــان الحــاق کریمــه ب کــه در جری
ماجــرای بحــران در شــرق اوکرایــن، بــه مؤلفه هــای جنگ 
هیبریــدی متوســل شــده اســت. لــذا بــا طــرح ایــن اتهــام 

کــه نبــردی نویــن در قالبــی کامــالً جدیــد در اروپــا درحال 
انجــام اســت؛ بررســی هــای دقیــق تــری درخصــوص ایــن 

ــه اســت. ــرار گرفت ــو ق جنــگ در دســتور کار نات
همچنیــن، آنچــه در نشســت مشــترک وزرای خارجه عضو 
ایــن ســازمان و همتایــان اروپائــی خــود در روز هــای اول و 
ــوان  ــه عن ــد و از آن ب ــالم ش ــال ۲015 اع ــامبر س دوم دس
»درگیــری هــا در مناطــق خاکســتری« تعبیــر گردیــد، از 
تــداوم تــالش ناتــو بــرای القــاء لــزوم ســرمایه گــذاری بــر 
جنــگ هیبریــدی پــرده برداشــت. ســخنان مطــرح در ایــن 
نشســت توســط وزاری خارجــه و کارشناســان، دارای یــک 
وجــه مشــترک بــود و مقولــه ای بــا عنــوان »چالــش هــای 

راهبــردی جدیــد« نــام گرفــت.
ــر  ــکا ب ــه ســرکردگی آمری ــو ب ــِی نات دیگــر اســتدالل ادعائ
ــن محــور اســتوار اســت کــه چــون )تروریســت هــای(  ای
داعــش از یــک ســو بــه دنبــال برهــم زدن ســاختار کنونــی 
خــاور میانــه هســتند و از ســوی دیگــر روســیه می کوشــد 
ــا را تغییــر دهــد؛ ناتــو در جنــوب و  ــا نظــم امنیتــی اروپ ت
شــرق تهدیــدات ویــژه و جدیــدی را علیــه خــود احســاس 
مــی کنــد؛ لــذا اعضــاء بایــد بــر رویکردهــای نویــن مقابلــه 

بــا چنیــن مخاطــرات جدیــدی متمرکــز شــوند.
ــکا  ــاع آمری ــانی وزارت دف ــالع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
ــکا در  ــور آمری ــس جمه ــا« رئی ــاراک اوبام ــون(، »ب )پنتاگ
ســخنان ۲۸ ســپتامبر ســال ۲014 بــا اشــاره بــه تهدیدات 
مطــرح از ســوی داعــش و لــزوم بهــره گیــری از توانمنــدی 
ــای  ــا سیســتم ه ــود: برخــی ه ــه ب ــدی گفت ــای هیبری ه
ــه و تحلیــل گــراِن  ــی داعــش را دســت کــم گرفت اطالعات
اطالعاتــی نیــز قابلیــت هــای مبارزاتــی نیروهــای عــراق در 

مقابلــه بــا آنــان را بیــش از واقعیــت تصــور مــی کننــد.
در یکـی از اسـناد منتشـره متعلـق بـه کمیتـه امنیتـی و 
دفاعـی ناتو )بـه نقل از پایـگاه اطالع رسـانی این سـازمان(، 
روسـیه نیز ناتو و تـالش های آمریـکا در مرکز و شـرق اروپا 
را تهدیـد مسـتقیمی علیـه خود دانسـته، بـه اتخـاذ تدابیر 

الزم در ایـن خصـوص روی آورده اسـت.
در ادامـه ایـن سـند تأکیـد شـده اسـت کـه ناتو بر اسـاس 
مـاده 5 اساسـنامه این سـازمان، خـود را متعهـد به تضمین 
امنیـت اعضـاء در برابـر تهدید مسـکو علیه تمامیـت ارضی 
کشـورهای عضـو مـی دانـد. سـازمان پیمـان آتالنتیـک 
شـمالی بنا بـه آنچـه در مسـتندات مربوط به نشسـت های 
پیشـین خود منتشـر کـرده اسـت، این موضـوع را بـه ویژه 
دربـاره متحدینـش از حـوزه بالتیک تـا جنوب شـرقی اروپا 
مـورد تأکیـد قـرار داده اسـت؛ اقدامـی کـه می توانـد دلیل 
تمرکز تسـلیحاتی و نظامی گسـترده ناتـو در مرزهای غربی 
روسـیه )شـرق اروپا و حوزه بالتیک( را فراتـر از ادعاهای این 

سـازمان افشـا نماید.
آنچــه رســانه هــای جمعــی در روز اول نوامبــر ســال جاری 
ــم  ــا ه ــه ام ــش جداگان ــوان رزمای ــه عن ــالدی از آن ب می
زمــان روســیه و ناتــو بــه ترتیــب بــا کشــورهای صربســتان 
ــه  ــد؛ نمون ــر دادن ــکان( خب ــه بال ــرو )در منطق ــه نگ و مونت
دیگــری اســت کــه مؤیــد تقویــت مواضــع نظامــی طرفیــن 

علیــه یکدیگــر در ایــن راســتا اســت.

نتیجه گیری
ناتــو می کوشــد تــا بــرای تحقــق آنچــه در آرزوی آن یعنی 
ــا بالقــوه  ــر رقبــای محــرض ی ــازع ب تســلط کامــل و بالمن
اش اســت؛ آمادگــی هــای الزم بــرای جنــگ هیبریــدی بــا 
ــی از  ــه ســطح باالی ــیدن ب ــق رس ــن کشــورها را از طری ای
هشــیاری راهبــردی بــه همــراه همــکاری هــای نزدیــک تر 

میــان بروکســل و اعضــاء خــود بــه دســت آورد.
در پایان توجه به یک نکته ضروری به نظر می رسد.
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آمـریـــــکا

بــا اعــالم نتیجــه انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریکا 
ــد ترامــپ« نامــزد جمهوریخواهــان  و انتخــاب »دونال
ــر ســال جــاری(  ــم نوامب ــوری )نه ــه ریاســت جمه ب
ــی  ــکا در برخ ــیر آمری ــر مس ــار از تغیی ــی اخب برخ
حــوزه هــا ماننــد شــیوه برخــورد بــا تروریســت هــا در 
ــال مســکو و  ــز مواضــع واشــنگتن در قب ســوریه و نی
ــر اســاس  ــد ب ــو ســخن گفتنــد و تــالش کردن ــا نات ی
اظهــارات ترامــپ در جریــان فعالیــت هــای انتخاباتــی 
ــای  ــت ه ــه سیاس ــند ک ــه برس ــن نتیج ــه ای وی ب
ــز در  ــوزه و نی ــد ح ــن چن ــم در ای ــت ک ــکا دس آمری
ــه اســت؛ مســأله ای کــه الزم  ــر یافت ــو تغیی ــر نات براب
اســت بــا تأکیــد بــر موضوعــات زیــر بــه دیــده تردیــد 
بــه آن نگریســت و منتظــر تحــوالِت پــس از ۲0 
ــور  ــس جمه ــمی رئی ــال ۲01۷ و ورود رس ــه س ژانوی

ــه کاخ ســفید شــد: ــکا ب منتخــب آمری
* »ماتئو رنتسـی« نخسـت وزیـر ایتالیـا دو روز پس از 
اعالم پیـروزی ترامـپ و گمانه زنی ها درباره سیاسـت 
هـای وی مثـاًل پیرامـون تغییر مسـیر 1۸0 درجـه اِی 
دولـت جدید آمریـکا در قبـال ناتو گفت: سـخنانی که 
ترامپ پیشـتر گفته بـود، مربـوط بـه کارزار انتخاباتی 

وی بـوده و با عملکـرد آتی او تفـاوت دارد.
* »ســرگئی ریابکــوف« معــاون وزیــر خارجــه 
روســیه در مصاحبــه مطبوعاتــی 14 نوامبــر خــود بــا 
ــان  ــپ در جری ــه ترام ــاره آنچ ــاس درب ــزاری ت خبرگ
تبلیغــات ریاســت جمهــوری خــود گفتــه بــود و آنچه 
ــوری  ــت جمه ــی ریاس ــر کرس ــه ب ــس از تکی وی پ
ــرد:  ــح ک ــاند، تصری ــد رس ــام خواه ــه انج ــکا ب آمری
ــه  ــه قضــاوت نشســت، ن ــر اســاس عملکــرد ب ــد ب بای

ــا. ــول ه ــم و ق ــا عالئ ب
* »پُل پیـالر« تحلیلگـر آمریکایی در حـوزه اطالعات 
اخیـراً در مصاحبـه ای تأکید کـرد که با تجربـه ناچیز 
ترامـپ در زمینـه سیاسـت خارجـی و نیـز اطالعـات 
متناقضـی کـه دربـاره سیاسـت هـای اتخاذی بـه وی 
داده شـده اسـت، انتخـاب اعضای ارشـد تیـم دولت او 

موضوعی بسـیار مهـم و حیاتـی خواهـد بود.
ــگاه  ــتادی در دانش ــی اس ــون کرس ــم اکن ــه ه وی ک
»جــرج تــاون« را در اختیــار دارد، تصریــح کــرد: 
ــم  ــه مشــاهده نشســته ای ــه آن را ب ــه ادام ــدی ک رون
ــا رئیــس  ــد نگــراِن آن باشــیم ایــن اســت کــه ب و بای
جمهــوری مواجه هســتیم کــه در بســیاری از مســائل 
ــت. ــات اس ــه اطالع ــد هرگون ــی فاق ــت خارج سیاس

لـذا مـی تـوان نتیجـه گرفـت کـه وی قـادر بـه ایجاد 
تحـوالت بنیادیـن در عرصـه سیاسـت خارجـی ایـن 
کشـور نیسـت، بلکه تنها با امتیـاز گرفتن های بیشـتر، 
صرفـاً رویـه کنونـی را تغییـر داده، توانی برای تحـول در 

راهبردهـای مشـخص کشـورش را نخواهد داشـت.
* بررســی ادبیــات پیشــین رفتارهــای سیاســی 
آمریــکا بــه وضــوح مؤیــد ایــن واقعیــت اســت کــه 
ــی  ــت خارج ــد سیاس ــی توان ــه م ــی ک ــا عامل تنه
ایــن کشــور را دچــار تغییــر و تحــول اساســی 
کنــد، وعــده هــای داده شــده توســط مقامــات ایــن 
ــی  ــه الب ــت ک ــواردی اس ــه م ــت، بلک ــور نیس کش
ــت  ــژه صهیونیس ــه وی ــذار ب ــزرگ و تأثیرگ ــای ب ه
ــه  ــأله ای ک ــتند؛ مس ــده آن هس ــن کنن ــا تعیی ه
ــذا در  ــوده و ل ــادق ب ــز ص ــپ نی ــاره ترام ــاً درب قطع
ایــن مــوارد هــم بــه جــاِی تحــوالت بنیادیــن، تنهــا 
ــم ســازی و  ــر در ســاختار تصمی ــد منتظــر تغیی بای
ــداف  ــه اه ــی ب ــت یاب ــیِر دس ــی در مس ــا تغییرات ی

ــیم. ــته باش گذش

»ریچــارد نیفــو« عضــو تیــم مذاکــرات هســته ای آمریــکا 
معتقــد اســت برجــام اجــازه وضــع تحریــم هــای بیشــتر 

بــا دالیــل غیــر از موضــوع هســته ای را خواهــد داد.
مســاله تحریــم هــای ایــران کــه بــا امضــای برجــام طبــق 
ــی  ــن برجــام تصــور م ــه مت ــن و البت ــای طرفی ــه ه گفت
شــد بــه پایــان رســیده اســت، بــار دیگــر تمدیــد آن روز 
ــب  ــکا تصوی ــره آمری ــری کنگ ــا رای حداکث ــنبه ب پنجش
ــا ســال ۲0۲5 میــالدی تمدیــد شــد. از ســوی  شــده و ت
دیگــر، دونالــد ترامــپ، رئیــس جمهــوری منتخــب آمریکا 
کــه از زمــان برگــزاری کمپیــن هــای انتخاباتــی ریاســت 
جمهــوری در ایــن کشــور، همــواره از مخالفان سرســخت 
برجــام بــوده و خواســتار بازبینــی و از ســرگیری مذاکرات 
هســته ای برجــام شــده بــود نیــز طبــق قوانیــن داخلــی 
آمریــکا از ژانویــه ســال آینــده میــالدی رســما بــر مســند 
ــت  ــن درحالیس ــد زد. ای ــه خواه ــکا تکی ــدرت در آمری ق
ــا کنــون هیــچ  ــات ت کــه وی از زمــان پیــروزی در انتخاب
ســخنرانی رســمی در خصــوص برنامــه خــود بــرای برجام 
و توافــق بــا ایــران ایــراد نکــرده و ایــن مســاله نیــز در کنار 
ــز اعــالم شــده از ســوی وی  ســایر مســائل بحــث برانگی
ــی  ــام باق ــه ای از ابه ــی در هال ــت خارج ــوزه سیاس در ح

مانــده اســت.
در همیــن راســتا خبرگــزاری مهــر گفتگویــی بــا »ریچارد 
ــته ای  ــده هس ــره کنن ــم مذاک ــابق تی ــو س ــو«، عض نیف
ــن  ــت بی ــا و امنی ــم ه ــور تحری ــناس ام ــکا و کارش آمری
الملــل و عــدم اشــاعه تســلیحات در وزارت خارجــه آمریکا 
و محقــق دانشــگاه کلمبیــا آمریــکا انجــام داده کــه متــن 
ــوان  ــه عن ــو ب ــت. از نیف ــده اس ــر آم ــو در زی ــن گفتگ ای
طــراح تحریمهــای ایــران نیــز نامبــرده مــی شــود. وی در 

ــا آمریکاســت. حــال حاضــر اســتاد دانشــگاه کلمبی

ــب  ــور منتخ ــس جمه ــپ، رئی ــد ترام || دونال
آمریــکا در کمپیــن انتخاباتــی ریاســت جمهوری 
خــود اعــام کــرد کــه اوبامــا امتیــازات بیشــتری 
ــور داده و  ــن کش ــه ای ــران ب ــا ای ــق ب در تواف
همچنیــن از پیشــنهاد شــروع مذاکــرات هســته 
ای از ســوی ایــران ســخن گفــت. هــدف واقعــی 
ترامــپ چیســت و در عمــل چــه خواهــد کــرد؟

ــد  ــی دان ــورد نم ــن م ــزی در ای ــس چی ــچ ک ــوز هی هن
ــه  ــر کار چ ــر س ــدن ب ــگام آم ــپ هن ــد ترام ــه دونال ک
ــار گفتــه کــه مــی خواهــد  ــن ب خواهــد کــرد. وی چندی
ــال  ــه دنب ــرده و ب ــره ک ــو مذاک ــق از ن ــوص تواف در خص

ــه هســته ای  ــر برنام ــای بیشــتر ب ــت ه اعمــال محدودی
ایــران اســت و از نبــود فرصــت هــای تجــاری بیشــتر برای 
آمریــکا در قالــب توافــق موجود ناخرســند اســت. لــذا وی 
احتمــاال یــا بــه دنبــال توافقــی گســترده تــر اســت و یــا 
اینکــه خواهــان تفویــض امتیــازات بیشــتر از ســوی ایران 
ــخص  ــود نامش ــن خ ــع وی در دوران کمپی ــت. مواض اس
ــه  ــبت ب ــتری نس ــات بیش ــد اطالع ــوز بای ــد و او هن بودن

ــد. ــه کن ــات ارائ ــان انتخاب زم

|| حلقــه اطرافیــان ترامــپ را بســیاری از مخالفان 
ایــران و برجــام تشــکیل داده انــد. ایــن حلقــه از 
ــکار  ــر اف ــد ب ــا چــه حــد مــی توانن ــان ت اطرافی

ترامــپ تاثیرگــذار باشــند؟
ــی  ــپ م ــان ترام ــه اطرافی ــه حلق ــری ک ــن نتیجــه گی ای
تواننــد بــر روی وی تاثیرگــذار باشــند منطقــی اســت. آنها 
مشــاوران وی هســتند، و از همــه مهمتــر اینکــه آنهــا در 
اطالعاتــی کــه وی کســب مــی کنــد تاثیرگــذار هســتند. 
ــت و چــه خــارج از آن،  ــان وی چــه در داخــل دول همزم
از ســوی آنهــا مشــاوره مــی گیــرد و احتمــاال ترامــپ بــه 
دنبــال ایجــاد تــوازن میــان آنهاســت. ایــن مســاله مبهــم 

باقــی مــی مانــد.

|| برخـی معتقدنـد ترامـپ برجام را نقـض نخواهد 
کـرد و بـه جـای آن تحریـم هایـی در خصـوص 
تروریسـم و حقوق بشـر علیه ایران وضـع خواهد 
کـرد. اگـر چنیـن شـود، نتایـج ایـن موضـوع بر 

آینـده برجـام چـه خواهـد بود؟
ــه  ــز وجــود دارد. در واکنــش ب امــکان چنیــن چیــزی نی
ایــن امــر آینده برجــام بســتگی بــه ایــران خواهد داشــت. 
بــه نظــر مــن، برجــام اجــازه وضــع تحریــم هــای بیشــتر 
ــا دالیــل مســائل غیــر از موضــوع هســته ای را خواهــد  ب
ــر ایــن اســت کــه چنیــن چیــزی  داد. بنابرایــن فــرض ب
تحــت قانــون فعلــی اجــرا خواهــد شــد و نــه در جهتــی 
ــق را از  ــر اســاس تواف ــق شــده ب ــای تعلی ــم ه ــه تحری ک
نــو بازگردانــد. امــا در صورتیکــه ایــران چنیــن برداشــتی 
را بپذیــرد، جــای امیــدواری بــرای اقــدام آمریــکا در ایــن 
خصــوص وجــود دارد. امــا اگــر ایــران نپذیــرد، ایــن ایــران 
ــخ  ــه پاس ــرد چگون ــم بگی ــد تصمی ــه بای ــود ک ــد ب خواه

ــد. ده

ــه فــرض ترامــپ برجــام را نقــض کنــد،  || اگــر ب
آنــگاه واکنــش اتحادیــه اروپــا بــه ایــن عمــل وی 

چــه خواهــد بــود؟
مــن بارهــا ایــن را گفتــه ام و بــار دیگــر اینجــا مــی گویــم 
ــران(  ــوع، ای ــن موض ــده )و در ای ــاالت متح ــه ای ــه آنچ ک
انجــام مــی دهــد، مهمترین فاکتــور و مبنــا بــرای واکنش 
طــرف ســوم خواهــد بــود. اگــر ترامــپ برجــام را آشــکارا 
ــه کشــورهای  ــن احتمــال وجــود دارد ک ــد، ای نقــض کن
اروپایــی هــم از وی حمایــت کننــد. از ســوی دیگــر آنهــا 
ممکــن اســت در صــورت نقــض برجــام از ســوی آمریــکا، 
حتــی اگــر کمپانــی هــا و بانــک هایشــان بــا تحریــم های 
ــد. قضــاوت  ــران را بگیرن ــران مواجــه شــوند، طــرف ای ای
در ایــن خصــوص و اینکــه ایــن کشــورها و دولتهایشــان 

چگونــه رفتــار خواهنــد کــرد غیرممکــن اســت.

گفتگوی اختصاصی با طراح تحریمهای ایران:

برجام اجازه وضع تحریم های غیرهسته ای می دهد

جواد حیران نیا، وحید پورتجریشی
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آمـریـــــکا

محقــق کالــج ســلطنتی لنــدن معتقــد اســت که سیاســت 
ــت  ــه سیاس ــه ادام ــه خاورمیان ــپ در منطق ــی ترام خارج

هــای دولتهــای پیشــین در ایــن منطقــه اســت.
ــا  ــه ای ب ــری نشــنال اینترســت مقال ــی خب ــگاه تحلیل پای
قلــم »ســیمون ای والدمــن« محقــق کالــج ســلطنتی لندن 
ــد« منتشــر کــرده اســت  و نویســده کتــاب »ترکیــه جدی
کــه در آن نویســنده معتقــد اســت کــه سیاســت »دونالــد 
ــه  ــکا در خاورمیان ترامــپ« رئیــس جمهــور منتخــب آمری
ادامــه سیاســت هــای دولــت اوبامــا در ایــن منطقــه اســت. 

ــن تحلیــل در ادامــه آمــده اســت. ای
درســت اســت کــه در ســطح لفاظــی سیاســت ترامــپ بــا 
سیاســت دولــت اوبامــا متفــاوت اســت، در مســائل اساســی 
انتظــار مــی رود رهیافــت هــر دو دولــت شــبیه باشــد. برای 
ــاالت  ــی ای ــت خارج ــتند سیاس ــران هس ــه نگ ــانی ک کس
ــپ  ــه در دوران ترام ــه خاورمیان ــکا در منطق ــده امری متح
تغییــر مــی کنــد، بایــد گفــت کــه سیاســت خاورمیانــه ای 
ایــاالت متحــده در دوران ترامــپ تغییــر نخواهــد کــرد و در 

حقیقــت تــداوم وضعیــت گذشــته اســت.
ــرات  ــورد تفک ــوان در م ــی ت ــر نم ــال حاض ــد در ح هرچن
بیــن المللــی »دونالــد ترامــپ« صحبــت کــرد، بســیار بعید 
اســت کــه وی در ســطح بیــن الملــل رهیافتــی متفــاوت از 

رهیافــت اوبامــا اتخــاذ نمایــد.
ــطین  ــده فلس ــف ش ــح متوق ــد صل ــورد رون ــال در م مث
و اســرائیل. ترامــپ در دوره مبــارزه انتخاباتــی اش بــه 
ــن  ــا ای ــدرت در مــورد اســرائیل صحبــت کــرده اســت. ب ن
وجــود او گفتــه اســت کــه ســفارت امریــکا را از تــل آویــو 
بــه قــدس منتقــل خواهــد کــرد. علــی رغــم ایــن واقعیــت 
کــه ســازمان ملــل، آمریــکا و اروپــا شــهر قــدس را شــهری 
مــورد مناقشــه میــان فلســطینی هــا و اســراییل و بخــش 
شــرقی شــهر را شــهر تحــت اشــغال اســراییل مــی داننــد. 
دولــت خودگــردان فلســطین هــم بخــش شــرقی قــدس را 
پایتخــت خــود مــی دانــد و موافــق پایتختــی اســراییل در 
بخش شــرقی شــهر قــدس نیســت و  خواهــان انتقــال اداره 

ایــن بخــش شــهر تحــت نظــارت بیــن المللــی اســت.
در دوره هــای قبــل نیــز نامزدهــای انتخاباتــی خواســته 
ــو  ــورج دبلی ــال »ج ــد. مث ــه ان ــپ داش ــابه ترام ای مش
ــود  ــه ب ــود گفت ــات خ ــارزات انتخاب ــوش« در دوران مب ب
ــدس  ــهر ق ــه ش ــو ب ــل آوی ــکا را از ت ــفارت آمری ــه س ک
ــدام را  ــن اق ــز ای ــا وی هرگ ــرد، ام ــد ک ــل خواه منتق
ــر  ــا فک ــه م ــدارد ک ــود ن ــی وج ــچ دلیل ــداد. ه ــام ن انج
ــور  ــای جمه ــاوت از روس ــی متف ــپ موضع ــم ترام کنی

ــد. ــی کن ــاذ م ــود اتخ ــین خ پیش
ــان  ــده می ــف ش ــازش[ متوق ــد صلح]س ــه رون ــاره ب ــا اش ب
ــه  ــت ک ــته اس ــار داش ــپ اظه ــطین، ترام ــرائیل و فلس اس
ــرائیل و  ــئله اس ــل مس ــرای ح ــق  ب ــه تواف ــی ب دســت یاب
فلســطین مشــکل تریــن توافــق قابــل تصــور اســت و ایــن 
ــز صــورت  ــن توافقــی هرگ احتمــال وجــود دارد کــه چنی

ــرد. نگی
ــه  ــی هــای اولی ــر اســاس ارزیاب ــه و ب ــن پیــش زمین ــا ای ب
انتظــار مــی رود کــه ترامــپ جهــت حل مناقشــه اســرائیل 
و فلســطین تــالش چندانــی نکنــد. در مقایســه بــا تــالش 

ــل  ــد »بی ــکا مانن ــته آمری ــور گذش ــای جمه ــای روس ه
ــئله  ــه مس ــا ب ــوش« اوبام ــو ب ــرج دبلی ــون« و »ج کلینت
قدیمــی فلســطین و اســرائیل توجــه کمــی داشــت. 
ــده  ــر عه ــرائیل را ب ــه اس ــوط ب ــای مرب ــئولیت ه وی مس
ــد  ــر چن ــود. ه ــته ب ــری« گذاش ــان ک ــدن« و »ج »جوبای
ــی  ــع عموم ــود در مجم ــخنرانی خ ــن س ــا در آخری اوبام
ســازمان ملــل گفــت: اگــر فلســطینی ها از خشــونت 
ــد  ــا اب ــد ت ــم می فهمی ــرائیل ه ــیدند و اس ــت می کش دس
ــط  ــد رواب ــغال کن ــطین را اش ــای فلس ــد زمین ه نمی توان
ــه  ــود ک ــه ب ــز گفت ــال نی ــد. وی قب ــر می ش ــرف بهت دو ط
شــهرک ســازی اســرائیل بایــد متوقــف شــود.  ولــی اوبامــا 
بــه نــدرت در مجامــع بیــن المللــی در مــورد ایــن مســئله 

ــود. ــرده ب ــت ک صحب
ــرد. در  ــد ک ــال خواه ــت را دنب ــن رهیاف ــز همی ــپ نی ترام
ــی  ــک نظام ــارد دالی کم ــته 3۸ میلی ــال، بس ــن ح همی
ــاء  ــا امض ــت اوبام ــط دول ــه توس ــرائیل ک ــه اس ــکا ب امری
شــده  در دوران ترامــپ بــه ایــن کشــور تحویــل داده 
خواهــد شــد و اســرائیل جنگنــده هــای F-35 را بــا تاخیــر 
دریافــت خواهــد کــرد. ترامــپ نیــز ماننــد اوباما بمــب های 
ــه ســایت هــای هســته ای  ــه ب ــا قابلیــت حمل انفجــاری ب
ایــران را در اختیــار رژیــم صهیونیســتی قــرار نخواهــد داد.

سیاســت ترامــپ در مــورد ایــران نیــز ادامــه دهنــده 
ــی رغــم اینکــه ترامــپ برنامــه  ــا اســت. عل سیاســت اوبام
هســته ای ایــران را بــه عنــوان بدترین توافــق تاریــخ امریکا 
تقبیــح مــی کنــد، وی بــه ایــن مهــم پــی خواهــد بــرد کــه 
نمــی توانــد کاری در ایــن مــورد انجــام دهــد. پــاره کــردن 
ــران همانطــور کــه مشــاوران ترامــپ  توافــق هســته ای ای
گفتــه انــد، پیامدهــای جدی بــرای این دولــت در پــی دارد. 
یکــی از مهمتریــن پیامدهــا ایــن اســت کــه ســابقه بیــن 
المللــی خطرناکــی بــرای دولــت ترامــپ و امریــکا در عرصه 
ــات  ــه توافق ــپ ب ــت ترام ــه دول ــدم توج ــی )ع ــن الملل بی
ــد  ــاد خواه ــته( ایج ــای گذش ــده توســط دولته امضــاء ش
شــد. پیامدهــای بعــدی ایــن اســت کــه متحــدان اروپایــی 
امریــکا ناراضــی شــده و ارتبــاط دولــت ترامــپ بــا روســیه 

ــا مانــع مواجــه خواهــد شــد. ب
در مــورد روســیه بایــد گفــت کــه تــالش ترامــپ جهــت 
ــدی  ــده جدی ــیه پدی ــکا و روس ــط امری ــرم شــدن رواب گ
اوبامــا در مرحلــه اول خواســتار پیگیــری  نیســت. 
ــود. بــه  ــا روســیه ب سیاســت تنظیــم مجــدد در رابطــه ب
ــر امورخارجــه  همیــن جهــت »هیــالری کلینتــون« وزی
وقــت خــود را بــه ژنــو فرســتاد تــا بــا »ســرگئی الوروف« 

ــورد  ــرده و در م ــدار ک ــیه دی ــه روس ــور خارج ــر ام وزی
ــد.  ــان دو کشــور صحبــت کن ــط می ــم مجــدد رواب تنظی
ــن  ــه اوکرای ــیه ب ــی روس ــدت زمان ــت م ــد از گذش بع
ــکا را  ــر امری ــن رهب ــدام پوتی ــن اق ــرده و ای ــه ک حمل
ــورد  ــن م ــدی در ای ــدام ج ــا وی اق ــرد ام ــی ک عصبان
ــه  ــه ب ــور داعــش در خاورمیان ــان ظه ــداد. از زم انجــام ن
ویــژه در ســوریه، دولــت امریــکا شــعارهای ضــد دولــت 
اســد را کاهــش داده و در مقابــل حمــالت هوایی روســیه 
ــن  ــی ای ــای نظام ــور نیروه ــش و حض ــع داع ــه مواض ب
ــنده  ــکایت بس ــه و ش ــه گل ــوریه ب ــاک س ــور در خ کش
ــور  ــت حض ــده اس ــور ش ــت مجب ــت و در نهای ــرده اس ک
نظامــی روســیه در ســوریه را بپذیــرد. ترامــپ نیــز 
آنچــه توســط اوبامــا بــه طــور ضمنــی درک شــده اســت 
را بــه رســمیت خواهــد شــناخت. روســیه و امریــکا 
ــتراک  ــه اش ــود را ب ــد خ ــش عقای ــا داع ــت ب در مخالف

ــرد. ــد ک ــکاری خواهن ــر هم ــا یکدیگ ــته و ب گذاش
ایــن واقعیــت در مــورد روابــط امریــکا و ترکیــه نیــز صحت 
دارد. علــی رغــم رونــد نــزول تدریجــی دولــت ترکیــه بــه 
ــا احتیــاط نگرانــی  ســمت اســتبدادگرایی، دولــت اوبامــا ب
خــود را مطــرح کــرده اســت. ترامــپ نیــز رویکــرد اوبامــا را 
در مــورد ترکیــه دنبــال کــرده زیــرا ترکیــه ســرمایه منطقه 
ای آمریکاســت. دخالــت نظامــی ترکیــه در ســوریه و عــراق 
مخصوصــا علیــه شــبه نظامیانــی کــه بــا کردهــای ســوریه 
همــکاری مــی کننــد بــا اکــراه توســط اوبامــا تحمــل شــد. 
ترامــپ درســت شــبیه اوبامــا، ســعی خواهــد کــرد عضویت 
ــای  ــن حــال از نیروه ــظ شــده  در عی ــو حف ــه در نات ترکی
کــرد واحدهــای حفاظــت خلــق در مبــارزه علیــه داعــش 

حمایــت کنــد.
در نهایــت بایــد گفــت کــه ترامــپ و اوبامــا در موضــوع تنفر 
از ســواران مجانــی دارای دیــدگاه یکســان هســتند. اوبامــا 
بارهــا تنفــر خــود را از متحــدان ایــاالت متحــده – اروپایــی، 
ــرا آنهــا  آســیایی و خلیــج فــارس –  بیــان کــرده اســت زی
ــت  ــد و جه ــی کنن ــت نم ــود را پرداخ ــاع از خ ــه دف هزین
تامیــن امنیــت بیــن المللــی خــود بــه آمریــکا تکیــه کــرده 
ــو  ــو نات ــورهای عض ــپ از کش ــکایت ترام ــه و ش ــد. گل ان
ــدگاه  ــکاس دی ــز انع ــود نی ــی خ ــارزه انتخابات در دوره مب

ــت. اوباماس
هــر چنــد تاکنــون در لفاظــی تفــاوت هایــی بیــن دولــت 
ــت ترامــپ مشــاهده شــده اســت، در مســائل  اوبامــا و دول
اساســی انتظــار مــی رود کــه آنهــا شــبیه یکدیگــر عمــل 

کننــد.

نشنال اینترست تحلیل کرد؛

سیاست خاورمیانه ای ترامپ؛ 
ادامه راه اوباما
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کنــاره گیــری »اوالنــد«از رقابــت هــا و اوج گیــری »لوپن«، 
ــروز رویدادهــای مشــابهی در آلمــان و ایتالیــا  ــا ب همــراه ب
ــاره  ایــن احتمــال را شــکل مــی دهنــد کــه کشــورهای ق
ــپ  ــون ترام ــی همچ ــده های ــروز پدی ــاهد ب ــز ش ــبز نی س

باشــند.
اوج گیــری »ماریــن لوپــن« در فرانســه و رو کــردن مــردم 
ــورو  ــد ی ــزاب ض ــه اح ــی ب ــف اروپای ــورهای مختل در کش
ــد  ــی جدی ــم خــوردن فصل ــا احتمــال رق موجــب شــده ت
ــد روی  ــه همانن ــی ک ــد؛ فصل ــش بیاب ــاره افزای ــن ق در ای
ــکا موجــب تعجــب  ــپ« در آمری ــد ترام ــدن »دونال کار آم

ــود. ــی ش ــردم م ــان و م ــیاری از کارشناس بس
در همیــن رابطــه بــی بــی ســی بــا پرداختــن بــه وضعیــت 
کشــورهای مختلــف قــاره اروپــا بــه ارائــه تحلیلــی در ایــن 
رابطــه پرداختــه و آورده اســت: چنــد مــاه پیــش رای 
ــد از آن  ــا و بع ــه اروپ ــا از اتحادی ــه خــروج بریتانی ــت ب مثب
پیــروزی تعجــب آور دونالــد ترامــپ در انتخابــات ریاســت 
جمهــوری آمریــکا. زلزلــه سیاســی کــه غــرب را بــه لــرزه 
درآورده اســت، اکنــون رهبــران دموکراســی هــای لیبرالــی 

ــد مــی کنــد. ــا را تهدی در اروپ
ــه نقطــه عطــف  ــا مهاجــرت ب ــت ناسیونالیســتی ب مخالف
رســیده اســت. سیاســتمداران پوپولیست از ســال ۲00۸ به 
ایــن ســو روی نارضایتــی مــردم عــادی از پیامدهــای بحران 
اقتصــادی، رونــد ســریع جهانــی شــدن اقتصــاد و نخبــگان 

سیاســی و صاحبــان امتیــاز تمرکــز کــرده انــد.
ــدی از  ــالم هلن ــد اس ــتمدار ض ــدرز« سیاس ــرت ویل »خی
ــرده و در  ــحالی ک ــار خوش ــپ اظه ــد ترام ــروزی دونال پی
توییتــر خــود یکــی از شــعارهای دونالــد ترامــپ را تقلیــد 

ــم. ــی گردانی ــد بازم ــه هلن ــت را ب ــت: عظم ــرده اس ک
بــه زودی آزمــون هــای انتخاباتــی مهمــی بــرای احــزاب و 
سیاســتمداران قدیمــی اتحادیــه اروپــا از راه خواهد رســید. 
آیــا آنچــه در برگزیــت )خــروج بریتانیــا از اتحادیــه اروپــا( و 
انتخابــات آمریــکا روی داد مثــل ســونامی سراســر اروپــا را 

در برخواهــد گرفــت؟

رای گیری سرنوشت ساز در ایتالیا
همــه پرســی در مــورد اصالحــات قانــون اساســی کــه روز 
4 دســامبر برگــزار مــی شــود، اکنــون بــه رای اعتمــاد بــه 
دولــت چــپ میانــه بــه نخســت وزیــری »متئــو رنتســی« 
مــی مانــد. او تهدیــد کــرده اگــر در همــه پرســی شکســت 

بخــورد؛ اســتعفا خواهــد داد.
طبــق ایــن طــرح، اختیــارات مجلــس ســنا و دولــت هــای 
ــه  ــد ک ــی گوی ــت. رنتســی م ــد یاف ــی کاهــش خواه محل
ایــن طــرح هزینــه هــای عمومــی را کاهــش مــی دهــد و 
ــا ثبــات تــر خواهــد کــرد. امــا  دولــت مرکــزی ایتالیــا را ب
ــوه  ــت ق ــادی را در دس ــدرت زی ــد ق ــی گوین ــان م مخالف

ــه متمرکــز خواهــد کــرد. مجری
ــر  ــت وزی ــه نخس ــد ک ــی دهن ــان م ــا نش ــنجی ه نظرس
ــا تفــاوت آرای  ــا خطــر شکســت ب در ایــن همــه پرســی ب
ــل، جنبــش پنــج ســتاره  ــرو اســت و در مقاب ناچیــزی روب
کــه گــروه اصلــی مخالــف سیســتم سیاســی فعلــی اســت 

ــد. ــد ش ــت خواه تقوی
در انتخابــات محلــی و ایالتــی ژوئــن ۲016 جنبــش 
پنــج ســتاره نتایــج خوبــی بــه دســت آورد و اکنــون 
شــهرداری های رم و میــالن را در کنتــرل دارد. ایــن گــروه 
ــه  ــام هم ــان انج ــت و خواه ــا اس ــه اروپ ــت اتحادی مخالف

ــت. ــورو اس ــا در ی ــت ایتالی ــورد عضوی ــی در م پرس
ــو« کمدیــن ســابق و بنیانگــذار جنبــش پنــج  »بپــه گریل
ــد  ــروزی دونال ــت: پی ــر نوش ــی روی توییت ــتاره در پیام س
ترامــپ آخــر الزمانــی بــرای دنیــای اطالعــات، تلویزیــون، 
ــگاران  ــه ن ــنفکران و روزنام ــزرگ، روش ــای ب ــه ه روزنام

ــت. اس

احتمال چرخش به راست در اتریش
ــه  ــر ایتالیــا روز یکشــنبه در اتریــش نیــز مــردم ب عــالوه ب
پــای صنــدوق هــای رای مــی رونــد. بــرای اولیــن بــار پــس 
ــت  ــزد ریاس ــر« نام ــرت هوف ــی دوم »نورب ــگ جهان از جن
ــک سیاســتمدار دســت راســت  ــه ی ــش ک جمهــوری اتری
ــور  ــک کش ــری ی ــه رهب ــت ب ــن اس ــت، ممک ــی اس افراط

ــی انتخــاب شــود. ــای غرب اروپ
در رای گیــری مــاه مــه »الکســاندر فــان در بلــن« یکــی از 
سیاســتمداران ســابق حــزب ســبزها بــا برتــری آرا کمتــر 
ــش  ــوری اتری ــت جمه ــات ریاس ــد در انتخاب ــک درص از ی
پیــروز شــد. ولــی بــه خاطــر بــروز مشــکالتی در شــمارش 
آرا، دیــوان عالــی کشــور نتایــج رای گیــری را باطــل کــرد. 
بنابرایــن اتریشــی هــا بــرای انتخــاب رئیــس جمهــور یکبار 

دیگــر پــای صنــدوق رای خواهنــد رفــت.
ــت،  ــریفاتی اس ــش تش ــوری در اتری ــت جمه ــام ریاس مق
ولــی پیــروزی هوفــر بــرای حــزب آزادی کــه یــک حــزب 
ــد  ــی توان ــت م ــرت اس ــف مهاج ــی و مخال ــت افراط راس

ــد. ــی باش ــن بزرگ ــروزی نمادی پی

پیشروی پوپولیست ها در هلند
از ســوی دیگــر »خیــرت ویلــدرز« سیاســتمدار ضد اســالم 
ــحالی  ــار خوش ــپ اظه ــد ترام ــروزی دونال ــدی از پی هلن
کــرده و در توییتــر خــود یکــی از شــعارهای دونالــد 
ترامــپ را تقلیــد کــرده اســت: عظمــت را بــه هلنــد بازمــی 

ــم. گردانی
ویلــدرز مــی گویــد: مــن هلنــد را بــه هلنــدی 
موفــق  شــعار  یــادآور  ایــن  گردانــد.  بازخواهــم 
ــت  ــا اس ــه اروپ ــا از اتحادی ــروج بریتانی ــداران خ طرف
ــه پیــروزی رســیدند  ــن ب کــه در همــه پرســی ۲3 ژوئ
ــه  ــا در مســیر خــروج از اتحادی و در نتیجــه آن بریتانی

ــت. ــرار گرف ــا ق اروپ

ــم در  ــات مه ــن انتخاب ــد، اولی ــری هلن ــات سراس انتخاب
ــا مــی شــوند روز 15  ــه اروپ کشــورهایی کــه قلــب اتحادی

ــد. ــد ش ــزار خواه ــارس ۲01۷ برگ م
ــه  ــالم اینک ــا اع ــته ب ــای گذش ــد« در روزه »فرانســوا اوالن
قصــد نــدارد در انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال ۲01۷ 
شــرکت کنــد شــوک بزرگــی را بــه مــردم وارد کــرد. در این 
میــان ماریــن لوپــن، رهبــر جبهــه ملــی فرانســه سیاســت 
ایــن کشــور را بــه لــرزه درآورده و انتظــار مــی رود بــا آوردن 
رای کافــی در دور اول انتخابــات ریاســت جمهوری فرانســه 

در مــه ۲01۷ بــه دور دوم راه یابــد
ــام  ــر انج ــه 6 نوامب ــنجی ک ــک نظرس ــج ی ــاس نتای براس
شــده اســت، حــزب »مــردم« بــه رهبــری ویلــدرز احتمــاال 
ــد آورد و  ــت خواه ــه دس ــی ب ــد ۲۷ کرس ــان هلن در پارلم
ــر  ــت وزی ــری نخس ــه رهب ــرال ب ــزب لیب ــا ح ــن ب بنابرای

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــری ق ــت براب ــی در موقعی فعل
حتــی اگــر حــزب مــردم نتوانــد در دولــت ائتالفــی آینــده 
ســهمی بگیــرد کمــاکان در عرصــه سیاســت هلنــد نیروی 

تاثیــر گــذاری خواهــد بــود.
ــون  ــم اکن ــدرز ه ــه ویل ــی اســت ک ــت در حال ــن وضعی ای
بــه اتهــام ترویــج خشــونت هــای نــژادی تحــت محاکمــه 

ــت. اس

انقابی دیگر در فرانسه
ــه  ــالم اینک ــا اع ــته ب ــای گذش ــد« در روزه »فرانســوا اوالن
قصــد نــدارد در انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال ۲01۷ 
شــرکت کنــد شــوک بزرگــی را بــه مــردم وارد کــرد. در این 
میــان ماریــن لوپــن، رهبــر جبهــه ملــی فرانســه سیاســت 
ایــن کشــور را بــه لــرزه درآورده و انتظــار مــی رود بــا آوردن 
رای کافــی در دور اول انتخابــات ریاســت جمهوری فرانســه 

در مــه ۲01۷ بــه دور دوم راه یابــد.
سیاســت های ضــد مهاجــرت و ضــد اتحادیــه اروپــا 
حــزب او در انتخابــات محلــی دســامبر ۲015 بیــش 
از ۲۷ درصــد رای آورد. ولــی در نتیجــه همــکاری دو 
حــزب اصلــی فرانســه بــرای شکســت دادن جبهــه ملــی، 
ایــن حــزب نتوانســت کنتــرل هیچیــک از مناطــق را بــه 

ــت آورد. دس
اگــر ماریــن لوپــن در انتخابــات ریاســت جمهــوری بعــدی 
فرانســه بــه دور دوم برســد، انتظــار مــی رود حــزب راســت 

بی بی سی تحلیل کرد؛

انتخابات و احتمال بروز پدیده هایی همچون »ترامپ« در اروپا

آمـریـــــکا
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ــپ  ــزب چ ــان و ح ــه جمهوریخواه میان
ــه سوسیالیســت همیــن تاکتیــک را  میان

تکــرار کننــد.
ماریــن لوپــن در پیامــی در توییتــر، 
دونالــد ترامــپ را ســتود و نوشــت: دنیــای 
جدیــدی از راه مــی رســد و تحــت تاثیــر 
ــی  ــوای جهان ــادل ق ــپ، تع ــروزی ترام پی

ــرد. ــد ک ــر خواه تغیی
ــم  ــگان حاک ــال نخب ــن ح ــن در عی لوپ
بــر فرانســه، از جملــه روزنامــه هــای 
ــه خاطــر حمایــت  مهــم ایــن کشــور را ب
از »هیــالری کلینتــون« بــه مســخره 

گرفــت.

خیز ملی گرایان آلمان
حــزب ملــی گــرای »آلترناتیــو بــرای 
ــات سراســری  ــتانه انتخاب ــان« در آس آلم
ایــن کشــور کــه ســپتامبر ۲01۷ برگــزار 
خواهــد شــد تهدیــدی بــرای جــذب آرای 
دو حــزب اصلــی در جنــاح چــپ و راســت 

سیاســت آلمــان اســت.
ایــن حــزب در انتخابــات ایالتــی توانســت 
دموکــرات  حــزب  آرای  از  بخشــی 
مســیحی بــه رهبــری »آنــگال مــرکل« را 
ــکار  ــد. مخالفــت بخشــی از اف جــذب کن
عمومــی آلمــان بــا سیاســت درهــای 
ــال  ــران در س ــرش مهاج ــرای پذی ــاز ب ب
گذشــته یکــی از دالیــل اصلــی حمایــت 

ــت. ــزب اس ــن ح از ای
مکلنبــورگ-  ایالــت  انتخابــات  در 
پومرانیــا غربــی در ســپتامبر، حــزب 
ــزب  ــس از ح ــان پ ــرای آلم ــو ب آلترناتی
ــا  ــد( ب ــرات )30 درص ــیال دموک سوس
ــام  ــد آرا در مق ــدود ۲1 درص ــب ح کس
دوم قــرار گرفــت و حــزب خانــم مــرکل 

ــد. ــوم ش ــد آرا س ــا 1۹ درص ب
ــزب در  ــن ح ــود ای ــی ش ــن زده م تخمی
ــدود 10  ــان ح ــری آلم ــات سراس انتخاب
ــزب  ــن ح ــد. ای ــب کن ــد آرا را کس درص
ــان  ــر در پارلم ــال حاض ــورو در ح ــد ی ض
هــای ایالتــی آلمــان ۹ کرســی دارد 
ــچ  ــال هی ــری فع ــان سراس ــی در پارلم ول

نماینــده ای نــدارد.
ــدادی  ــن حــزب توســط تع ــد ای ــر چن ه
ــورو تاســیس شــد  اقتصــاددان مخالــف ی
ــه مــرور بیشــتر بــه ســمت راســت  امــا ب
جهــت گیــری کــرده و مواضــع ضــد 

اســالمی دارد.
ــد  ــی گوی ــوس م ــری فوک ــایت خب وبس
ــه  ــه زمین ــی ک ــی های ــن نارضایت ــه بی ک
برگزیــت و پیــروزی ترامــپ را فراهــم کرد 
ــا نارضایتــی هــواداران حــزب آلترناتیــو  ب
ــود  ــی وج ــباهت فراوان ــان ش ــرای آلم ب

دارد.
ــر  ــن وبســایت، تحــت تاثی ــه نوشــته ای ب
ایــن دو حادثــه سیاســی، حــزب آلترناتیو 
بــرای آلمــان نیــز در انتخابــات سراســری 
ــه »پیــروزی تعجــب  ــد ب ۲01۷ مــی توان

ــد. آوری« برس

ــی تجربگــی رئیــس جمهــور  ــه ب ــا اشــاره ب »جــان لمبــرت« ب
ــپ  ــر ترام ــت: اگ ــی گف ــت خارج ــکا در سیاس ــب آمری منتخ
بخواهــد تحریــم هــای بیشــتری علیه ایــران وضــع کنــد در این 

ــرد. ــد ب ــش نخواه ــادی از پی ــوص کار زی خص
انتخــاب »ترامــپ« بــه عنــوان رئیــس جمهــور جدیــد آمریــکا 
ــه  ــادی از جامع ــش زی ــکا و بخ ــه آمری ــان وی در جامع مخالف

ــرد. ــرو ب ــوک ف ــی را در ش جهان
یکــی از مســائلی کــه »ترامــپ« در کمپیــن انتخاباتــی خــود بــر 
روی آن تاکیــد داشــت، ملغی کــردن برجــام و لزوم از ســرگیری 
ــد اســت  ــپ« معتق ــود. »ترام ــران ب ــا ای ــرات هســته ای ب مذاک
ــدی  ــش از ح ــراوان و بی ــازات ف ــا« امتی ــاراک اوبام ــت »ب دول
ــت آن  ــون وق ــت و اکن ــران داده اس ــه ای ــام ب ــرات برج در مذاک
رســیده تــا توافــق هســته ای میــان ایــران و 1+5 را ملغــی اعالم 
ــم هــای بیشــتر  ــق اعمــال تحری ــد از طری کــرده و احتمــاال بای

علیــه ایــران، تهــران را بــه پــای میــز مذاکــره کشــاند.
همیــن موضــوع بســیاری از متخصصــان حــوزه سیاســت 
خارجــی در آمریــکا را نگــران کــرده اســت. منتقــدان »ترامــپ« 
ــگاه  ــد، آن ــی کن ــام را ملغ ــد برج ــر وی بخواه ــد اگ ــی گوین م
جامعــه جهانــی اعتمــاد خــود را بــه آمریــکا از دســت داده و در 
ــان  ــم پیمان ــزد ه ــه خــود را ن ــر وجه ــن کشــور دیگ نتیجــه ای

ــد داد. ــت خواه ــنگتن از دس واش
در همیــن راســتا خبرگــزاری مهــر گفتگویــی بــا »جــان 
لمبــرت«، رئیــس پیشــین میــز ایــران در وزارت خارجــه آمریکا، 
دســتیار معــاون ایــن وزارتخانــه در امــور ایــران انجــام داده کــه 

ــد. ــی آی ــه م در ادام

|| دونالـد ترامـپ رئیـس جمهـوری منتخـب ایـاالت 
متحـده آمریکا در کمپیـن هـای انتخاباتی اعـام کرده 
بـود دولـت اوبامـا امتیازهـای زیـادی از رهگـذر برجام 
به ایـران اعطا کـرده اسـت. بر ایـن اسـاس وی خواهان 
انجـام گفتگوهـای مجدد بـا ایران شـده اسـت. رویکرد 
اعمالـی ترامـپ در خصوص برجـام چگونه خواهـد بود؟

یــک مســاله اساســی اینجــا وجــود دارد و آن قــدرت قــوه مجریه 
)رئیــس جمهــور( بــرای ایجــاد توافــق بــا دولــت هــای خارجــی 
اســت. اگــر »ترامــپ« برجــام را بصــورت یکجانبــه ملغــی کنــد، 
ضربــه شــدیدی بــه توانایــی اش بــرای مذاکــره بــر ســر چنیــن 

توافقاتــی بــا هــر طرفــی )دولتــی( خواهــد زد.

کسـی که با وی بـه مذاکره بنشـیند این را می داند که جانشـین 
او ممکـن اسـت توافـق را ملغـی کند. مسـلما این همـان چیزی 
اسـت کـه بـه ذهـن مـن بـه عنـوان یـک متخصـص می رسـد. 
هرچنـد در مـورد »ترامـپ«، فکر کردن بـه اینکـه وی چگونه در 
مـورد عواقب چنین چیزی فکر می کند بسـیار مشـکل اسـت. او 

هرچه باشـد، دانشـمند سیاسـی نیست.

ــی  ــکیل م ــرادی تش ــپ را اف ــراف ترام ــه اط || حلق
دهنــد کــه از مخالفــان جــدی برجــام هســتند. تــا چه 
ــپ در  ــی ترام ــت خارج ــر سیاس ــراد ب ــن اف ــزان ای می

ــود؟ ــد ب ــذار خواهن ــران اثرگ ــوص ای خص
کســانی کــه در حلقــه نزدیــکان ترامــپ هســتند دیــدگاه هــای 
غیردوســتانه ای نســبت بــه ایــران دارنــد و تردیــد دارم کــه اگــر 
کلینتــون هــم روی کار مــی آمــد اوضــاع بهتــر از ایــن مــی بــود. 
شــخصی کــه شــایعه شــده بــود کــه قــرار اســت وزیــر خارجــه 
اش)اســتاوریدیس( شــود همــواره صحبــت از »محکــم« بــودن 

در برابــر ایــران مــی کــرد. ایــن بــه چــه معناســت؟

|| برخــی معتقــد هســتند کــه ترامــپ برجــام را نقــض 
نمــی کند و بــه جــای آن تحریمهــای بیشــتری در قالب 
مــوارد ادعایــی حقــوق بشــر و تروریســم علیــه ایــران 
ــدام  ــن اق ــود ای ــن ش ــر چنی ــرد. اگ ــد ک ــع خواه وض

چــه آثــاری را بــر برجــام خواهــد داشــت؟
ــتری در  ــه بیش ــای یکجانب ــم ه ــد تحری ــکا بخواه ــر آمری اگ
ــران  ــه ای ــائل علی ــر مس ــر و دیگ ــوق بش ــاله حق ــوص مس خص

ــد: ــی آی ــش م ــوال پی ــد، دو س ــع کن وض
ــوص  ــتری )در خص ــای بیش ــه کاره ــی چ ــه تنهای ــکا ب آمری
تحریــم هــا( مــی توانــد از پیــش ببــرد؟ بــه نظــر مــن کار زیادی 

ــد از پیــش ببــرد. نمــی توان
ــد احتمــاال  ــم هــای جدی ــر اســاس برجــام آن دســته از تحری ب
ــرای  ــی ب ــر آمریکای ــای غی ــرکت ه ــی ش ــر توانای ــری ب تاثی

ــت. ــد داش ــران نخواهن ــا ای ــارت ب تج
ــا  ــه آنه ــا پاســخ ب ــد، ام ــی را مطــرح کردی شــما ســواالت خوب
ــابقه و  ــپ« س ــه »ترام ــت ک ــکل اینجاس ــت. مش ــوار اس دش
ــا  ــدارد. تنه ــی ن ــت خارج ــوزه سیاس ــی در ح ــینه سیاس پیش
ــدادی  ــت و تع ــتی توئی ــت، مش ــود اس ــه از وی موج ــزی ک چی

ــت. ــی اس ــه انتخابات ــخنرانی خودخواهان س

گفتگو با جان لمبرت:

ترامپ در خصوص تحریم بیشتر ایران
 کار زیادی از پیش نمی برد

جواد حیران نیا، وحید پورتجریشی
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آمـریـــــکا

پــروژه  مفتضحانــه  شکســت  از  پــس 
اکنــون  دوقطبــی »حلــب ـ دمشــق«، 
حامیــان منطقــه ای و بین المللــی تروریســم 
تالشــهای مذبوحانه خــود را روی اســتانهای 

ــد. ــرده ان ــز ک ــب متمرک ــه و ادل الرق
و  ســوریه  ارتــش  کــه  مدت هاســت 
نیروهــای مقاومــت عملیــات آزادســازی 
تصــرف  از  »حلــب«  اســتان  کامــل 
تروریســت هــای تکفیــری را کلیــد زده انــد. 
ــات  ــاز عملی ــی آغ ــای ابتدای از همــان روزه
طــرف  دو  حلــب،  اســتان  آزادســازی 
ــف  ــأله واق ــن مس ــه ای ــال ب ــری کام درگی
ــزرگ«  ــد کــه ایــن عملیــات، »نبــرد ب بودن
ــوالت  ــده تح ــت آین ــن سرنوش ــرای تعیی ب
میدانــی در ســوریه محســوب مــی شــود. در 
حــال حاضــر رونــد پیشــروی هــای ارتــش 
و نیروهــای مقاومــت ســوریه در نقــاط 
ــوع  ــب الوق ــان از قری ــب نش ــف حل مختل
بــودن یــک دســتاورد تاریخــی بــرای دولــت 

ــت. ــوریه اس س
ــتی در  ــای تروریس ــروه ه ــه گ ــی ک از زمان
ــد،  ــده ان ــار ش ــوریه گرفت ــب س ــرق حل ش
تالش هــای متعــددی از ســوی همقطــاران 
آنهــا در جبهــه های جنــوب و جنــوب غربی 
ــاید  ــا ش ــت ت ــه اس ــورت گرفت ــب ص حل
محاصــره شــرق ایــن اســتان شکســته 
شــود. نــام هــای متعــددی بــرای تحــرکات 
ــه شــده اســت و  تروریســتها در نظــر گرفت
ــان  ــوی مخالف ــترده ای از س ــات گس تبلیغ
و رســانه هــای کشــورهای حامــی ایــن 
گروههــا صــورت گرفتــه اســت امــا همگــی 

ــت. ــت؛ شکس ــته اس ــه داش ــک نتیج ی
پیشــروی هــای گســترده ارتــش ســوریه در 
ــژه در  ــه وی نقــاط مختلــف اســتان حلــب ب
مناطــق شــرقی ایــن اســتان موجــب شــده 
اســت تــا تکفیریهــا و حامیــان منطقــه 
ــات  ــل ضرب ــا متحم ــی آنه ــن الملل ای و بی
ــای  ــه خســارت ه شــدیدی شــوند. از جمل
ــا  ــدی آنه ــا امی ــا، ن ــه تکفیریه وارد شــده ب
از ادامــه نبــرد بــزرگ حلــب اســت. همیــن 
و  بــی گاه  گاه  موجــب شــده  ناامیــدی 
ــا در  ــان آنه ــدیدی می ــای ش ــری ه درگی
ــکاف هایی  ــی ش ــد. حت ــاق بیفت ــب اتف حل
ــره  ــتن محاص ــرای شکس ــا ب ــه تکفیریه ک
ارتــش ســوریه در حلــب ایجــاد کــرده 
بودنــد، در نهایــت کارگــر نیفتــاد تــا آخرین 
امیدهــای آنهــا بــرای فــرار از شکســت 
بــزرگ بــه ناامیــدی و یــأس تبدیــل شــود. 
ــروز  ــد، ام ــه ش ــه گفت ــه ک ــاس آنچ ــر اس ب
ــی در  ــوالت میدان ــد تح ــه رون ــه ب ــا توج ب
جبهــه هــای مختلــف نبــرد در اســتان 
حلــب، گــروه تروریســتی »جبهــه النصــره« 
ــی آن،  ــن الملل ــه ای و بی ــان منطق و حامی
ــژه ای روی  ــاب وی ــه حس ــتان را ک ــن اس ای
ــی  ــه م ــد، از دســت رفت ــرده بودن ــاز ک آن ب

بیننــد. چیزی کــه تکفیریهــا و حامیانشــان 
ــاد  ــزرگ ی ــرد ب ــوان نب ــه عن پیشــتر از آن ب
مــی کردنــد، امــروز بــرای آنهــا بــه شکســت 
بــزرگ تبدیــل شــده اســت. تکفیریهــا کــه 
ــا از  ــه آنه ــه شــده ب ــه ارائ ــر اســاس برنام ب
ســوی حامیانشــان از جملــه آمریکایــی 
ــتان  ــر اس ــلط ب ــا تس ــتند ب ــد داش ــا قص ه
»حلــب«، پــروژه دو قطبــی »حلــب ـ 
ــوان  ــه عن ــد زده و از آن ب ــق« را کلی دمش
دســتاوردی در مذاکــرات سیاســی بــا دولت 
دمشــق بهــره بــرداری کننــد، اکنــون همــه 

ــد. ــه مــی بینن ــاد رفت ــر ب ــز را ب چی
در شــرایط کنونــی، ایــاالت متحــده آمریــکا 
بــه عنــوان حامــی اصلــی گــروه هــای 
تروریســتیـ  تکفیــری در ســوریه و بــه 
ــدی  ــه جدی ــدارک برنام ــب، در ت ــژه حل وی
اســت تــا بوســیله آن بتوانــد شکســت هــای 
تحمیــل شــده بــه تکفیریهــا در حلــب را به 
نوعــی جبــران کنــد و یــا حداقــل از شــدت 
ــقـ   ــروژه »دمش ــه پ ــون ک ــد. اکن آن بکاه
ــا  ــده و آنه ــه ش ــا شکســت مواج ــب« ب حل
ــن  ــت ای ــه موفقی ــدی ب ــچ امی ــر هی دیگ
ــای  ــالش ه ــر ت ــه ناگزی ــد، ب ــروژه ندارن پ
خــود رو روی دو اســتان الرقــه و ادلــب 
متمرکــز کــرده انــد تــا بدیــن طریــق 
ــه  ــب را در برنام ــی حل ــای خال ــد ج بتوانن

ــد.  ــر کنن ــود پُ ــای خ ه
ــاز  ــا امتی ــد ب ــد ندارن ــرب قص ــکا و غ آمری
ــوند؛  ــارج ش ــوریه خ ــچ« از س ــا هی »تقریب
ایــن در حالــی اســت کــه بــه خوبــی 
دریافتــه انــد کــه در رویارویــی حلــب 
کــه بــه »أم المعــارک« )مــادر نبردهــا( 
معــروف اســت شکســت خــورده انــد. اخیــرا 
»فدریــکا موگرینــی« مســئول سیاســت 
خارجــی اتحادیــه اروپــا تصریــح کــرده 
ــت  ــت دول ــه دس ــب ب ــقوط حل ــت: »س اس
ــن  ــگ در ای ــان جن ــه پای ــر ب ــوریه منج س

ــود«. ــی ش ــور نم کش
ــاوی  ــی ح ــح موگرین ــر صری ــن اظهارنظ ای
ــرب  ــه اساســی اســت؛ اول اینکــه غ دو نکت
ــل  ــلط کام ــودن تس ــوع ب ــب الوق ــه قری ب
ــی  ــب پ ــتان حل ــر اس ــوری ب ــای س نیروه

ــد  ــی کش ــر م ــاد س ــه فری ــرده و اینگون ب
ــام را  ــن پی ــد دارد ای ــه وی قص و دوم اینک
ــه در  ــد ک ــره کن ــات ســوری مخاب ــه مقام ب
صــورت پایــان مســأله حلــب، جنــگ را بــه 
دیگــر اســتان هــای ســوریه مــی کشــانیم.

ــرای  ــکا و غــرب ب ــاالت متحــده آمری ــا ای ام
تحقــق ایــن خواســته خــود چــه اقداماتــی 
ــاالت  ــه ای ــد؟ حرب ــام داده ان ــون انج را تاکن
ــت  ــت موقعی ــرای تقوی ــکا ب ــده آمری متح
تکفیریهــا در اســتان الرقــه بــا اســتفاده 
ابــزاری از نیروهــای دموکراتیــک ُکــرد 
ــش وزارت  ــدی پی ــد. چن ــاز ش ــوری آغ س
خارجــه آمریــکا اعــالم کــرد کــه نیروهــای 
ــن  ــالف بی ــوری و ائت ــرد س ــک ُک دموکراتی
المللــی بــه اصطــالح ضــد داعــش، عملیات 
آزادســازی الرقــه را آغــاز کــرده انــد. ایــن در 
حالــی اســت کــه بــرای آغــاز ایــن عملیات، 
ــق  ــت دمش ــا دول ــی ب ــه هماهنگ هیچگون

ــود. ــه ب ــورت نگرفت ص
ایـاالت متحـده آمریـکا بـا هـدف تحکیـم 
جایـگاه تکفیریها در اسـتان الرقـه، نیروهای 
دخالـت  بـه  را  سـوری  ُکـرد  دموکراتیـک 
نظامـی در ایـن اسـتان تحریـک و سـپس 

خـود، در عملیـات آنهـا مداخلـه کردنـد
ایــاالت متحــده آمریــکا همــواره ثابــت کرده 
ــوریه  ــی آن در س ــور نظام ــه حض ــت ک اس
و عــراق، نــه تنهــا بــه ســرکوب شــدن 
ــن کشــورها منجــر نشــده،  تروریســم در ای
بلکــه موجــب گســترش ایــن پدیــده شــوم 
نیــز گشــته اســت. از همیــن روی آمریکایی 
هــا، نیروهــای دموکراتیــک ُکــرد ســوری را 
بــه آغــاز عملیــات آزادســازی الرقــه تحریک 
و پــس از آن، بــه بهانــه مبــارزه بــا تروریســم 
در ایــن عملیــات مداخلــه کردنــد تــا بدیــن 
ــت  ــور تروریس ــد حض ــر بتوانن ــق بهت طری
هــا در الرقــه را تقویــت و جایگاهشــان را 

مســتحکم تــر کننــد.
حربــه دیگــر ایــاالت متحــده آمریــکا بــرای 
ــه  ــا، روان ــگ تکفیریه ــه در چن ــظ الرق حف
ــراق  ــل« ع ــهر »موص ــا از ش ــاختن آنه س
بــه ایــن اســتان اســت. محــور غربــی شــهر 
موصــل جایــی بــود کــه تکفیریهــا از طریــق 

آن بــه صــورت گســترده وارد اســتان الرقــه 
ســوریه شــدند. البتــه نیروهــای حشــد 
الشــعبی در نهایــت موفــق شــدند راه اصلــی 
ــمت  ــه س ــل ب ــهر موص ــش از ش ــرار داع ف
ــال،  ــن ح ــا ای ــازند. ب ــدود س ــه را مس الرق
آمریکایــی هــا همچنــان تــالش مــی کننــد 
ــه را  ــه الرق ــا راه نفــوذ داعــش از موصــل ب ت

ــازند. تســهیل س
از ســوی دیگــر، موقعیــت اســتراتژیک حلب 
بــه گونــه ای اســت کــه در صــورت تســلط 
کامــل نیروهــای ســوری بر ایــن اســتان، راه 
ــب«  ــتان »ادل ــر اس ــل ب ــلط کام ــرای تس ب
ــر  ــال حاض ــود. در ح ــی ش ــوار م ــز هم نی
تروریســت هــای جبهــه »فتــح الشــام«ـ  یــا 
همــان جبهــه النصــره ســابقـ  تــا حــدودی 
بــر اســتان ادلــب ســیطره دارنــد. پیشــروی 
ــتان  ــوریه در اس ــش س ــترده ارت ــای گس ه
حلــب موجــب شــده تــا حامیــان تکفیریهــا 
ــه از  ــبت ب ــرب، نس ــکا و غ ــه آمری از جمل
ــاس  ــز احس ــب نی ــتان ادل ــت دادن اس دس
نگرانــی کــرده و بــرای تقویــت جایــگاه 
ــچ تالشــی  ــن اســتان از هی ــا در ای تکفیریه
ــی  ــه خوب ــرب ب ــکا و غ ــد. آمری ــغ نکنن دری
مــی داننــد کــه در صــورت تســلط نیروهای 
ســوری بــر حلــب و خــروج الرقــه و ادلــب از 
تصــرف تکفیریهــا، آن هــا بایــد بــا دســتانی 
پُــر از خالــی بــر ســر میــز مذاکــره بــا دولت 
دمشــق بنشــینند و بــا شکســتی کــه 

ــد، کنــار آینــد. متحمــل شــده ان
امــا، نبایــد از تحوالتــی کــه در شــهر 
مــی  رخ  حلــب  »البــاب«  اســتراتژیک 
دهــد، غافــل شــد. شــهر البــاب از شــهرهای 
ــه  ــق ب ــوریه و متعل ــی س ــی و تاریخ قدیم
ــج  ــهر پن ــن ش ــت. ای ــی هاس ــان روم زم
منطقــه اصلی شــامل؛ بــاب القدیــم، منطقه 
شــمالی، منطقــه غربــی، شــرقی و جنوبــی 
اســت کــه در هــر یــک از این مناطــق، محله 
ــر اســاس سرشــماری  ــد. ب ــرار دارن هایــی ق
ــاکنان آن 300۸۸۹  ــداد س ــال ۲00۸ تع س
ــه از چنــدی پیــش  ــوده اســت. ترکی نفــر ب
بــا هــدف ایجــاد دســتاوردی بــرای خــود و 
ــی اش شــمال  ــیـ  آمریکای ــان غرب هم پیمان
ــرار داد و  ــورد تجــاوز نظامــی ق ســوریه را م
هــم اکنــون تمــام تــالش خــود را مــی کنــد 

ــود. ــاب ش ــتراتژیک الب ــهر اس ــا وارد ش ت
ــوری،  ــده س ــای رزمن ــت نیروه ــا مقاوم ب
تــالش هــای ترکیــه کــه بــا حمایــت 
ــی  ــورت م ــا ص ــی ه ــا و غرب ــی ه آمریکای
ــت.  ــده اس ــه ش ــی مواج ــا ناکام ــرد، ب پذی
ــا  ــی ه ــه آمریکای ــت ک ــد گف ــن، بای بنابرای
ــران شکســت خــود  ــرای جب ــی هــا ب و غرب
در نبــرد »أم المعــارک« یعنــی نبــرد حلــب، 
ــب،  ــه و ادل ــای الرق ــتان ه ــر اس ــالوه ب ع
ــم  ــز چش ــاب نی ــتراتژیک الب ــهر اس ــه ش ب
دوختــه انــد و قصــد دارنــد از آنهــا بــه 
ــرای بقــای خــود  ــده ای ب ــرگ برن عنــوان ب

ــد. ــتفاده کنن ــوریه اس در س
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