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ایران در جهان

پروفســور »نــادر انتصــار« ســفر وزیــر خارجــه کویــت بــه 
ــن  ــت: ای ــت ســمبلیک دانســته و گف ــران را دارای اهمی ای
ــای  ــی اعض ــی برخ ــرد تقابل ــش رویک ــر کاه ــفر بیانگ س
ــت. ــران اس ــر ای ــارس در براب ــج ف ــکاری خلی ــورای هم ش

در آغــاز ســال ۲016، روابــط بیــن ایــران و عربســتان 
ــه  ــه وخامــت نهــاد. ب ــت اهلل نمــر النمــر، رو ب ــا اعــدام ای ب
دنبــال آن عربســتان ســعودی و بحریــن از کشــورهای عضو 
شــورای همــکاری خلیــج فــارس روابــط دیپلماتیــک خــود 
را بــا ایــران قطــع کردنــد و برخــی دیگــر کشــورهای عــرب 
ســفرای خــود را بــا تحریــک و تشــویق عربســتان ســعودی 

ــد. از تهــران فراخواندن
ــوریه،  ــن، س ــتان در یم ــران و عربس ــدی ای ــات ج اختالف
بحریــن و عــراق موجــب شــده اســت تــا ریــاض سیاســت 
منطقــه ای خــود را بــر مقابله بــا جبهــه مقاومــت و محدود 

کــردن نقــش ایــران در منطقــه تعریــف کنــد.
امــا اخیــراً نشــانه هایــی بیــن دو طــرف در راســتای کاهش 
تنــش هــا آشــکار شــده اســت. حــل مناقشــه سیاســی در 
لبنــان و روی کار آمــدن میشــل عــون و ســعد حریــری در 
مــاه هــای گذشــته را کارشناســان نتیجــه نزدیکتــر شــدن 

دیــدگاه هــای دو طــرف ارزیابــی مــی کننــد.
در آخریــن ایــن اقدامــات کــه مــی تــوان گفــت نشــانه ای 
ــرای افزایــش تعامــالت اســت  دیگــر از تمایــل دو طــرف ب
ســفر »شــیخ صبــاح خالــد حمــد الصبــاح« وزیــر خارجــه 
ــل  ــه شــده اســت حام ــه گفت ــران اســت ک ــه ای ــت ب کوی
ــرای  ــارس ب ــج ف ــکاری خلی ــورای هم ــران ش ــام رهب پی

ــوده اســت. ــران ب ای
در همیــن راســتا گفتگویــی انجــام شــده اســت بــا 
پروفســور»نادر انتصــار« رییــس دانشــکده علــوم سیاســی 

دانشــگاه آالبامــای جنوبــی آمریــکا کــه مشــروح آن در زیر 
ــت. ــده اس آم

|| وزیـر خارجه کویت بعد از دو سـال از ایـران دیدار 
کـرد و گفتگوهایـی را بـا محمـد جواد ظریـف وزیر 
خارجـه ایران و حسـن روحانی رئیس جمهـور ایران 

داشـت. اهمیت این رخداد چیسـت؟
دیــدار وزیــر خارجــه کویــت از ایــران بیانگــر رویکــرد کمتر 
ــه ای برخــی از کشــورهای عضــو شــورای همــکاری  مقابل
ــر  ــاد وزی ــال زی ــه احتم ــران اســت. ب ــا ای ــارس ب ــج ف خلی
خارجــه کویــت پیــام دیگــر رهبــران منطقــه را بــه محمــد 
ــی رســانده  ــور حســن روحان ــس جمه ــف و رئ جــواد ظری
اســت. اهمیــت ســمبلیک ایــن دیــدار بســیار زیــاد اســت.

|| در ایــن دیــدار دو طــرف بــر لــزوم گفتگــو بیــن 
ایــران و شــورای همــکاری خلیــج فــارس تاکیــد 
کــرده انــد. بــه نظــر شــما چــرا دو طــرف در ایــن 

مقطــع زمانــی بــر گفتگــو تاکیــد مــی کننــد؟
بایــد ایــن نکتــه را بــه خاطــر داشــته باشــیم کــه سیاســت 
هــای منطقه ای شــورای همــکاری قویا از ســوی عربســتان 
هدایــت مــی شــود و تحــت الشــعاع سیاســت هــای ایــن 
کشــور اســت. عــالوه برعربســتان کشــورهای امــارات 
ــا خــط خصومــت ســعودی  ــن هــم عموم متحــده و بحری
ــت مــن  ــه همیــن عل ــد. ب ــال کــرده ان ــران دنب ــه ای را علی
فکــر نمــی کنــم کــه شــورای همــکاری خلیــج فــارس در 
ــا ایــران باشــد.  مجمــوع بــه دنبــال گفتگوهــای ســازنده ب
ــده  ــورای فهمی ــن ش ــای ای ــی از اعض ــاید برخ ــه ش البت
باشــند کــه پیــروی کورکورانــه از سیاســت های عربســتان 
مــی توانــد بــرای منافــع ملــی اشــان تبعاتــی داشــته باشــد 
و بــه همیــن علــت بــه انجــام گفتگوهــای ســازنده بــا ایران 

عالقمنــد باشــند.

|| مکانیســم چنیــن گفتگویــی چــه هســت؟ مثــا 
ــرات  ــروع مذاک ــرای ش ــوع ب ــوزه و موض ــدام ح ک
بیــن دو طــرف مناســب اســت، موضوعــات 

ــره؟ ــا غی ــادی و ی ــی، اقتص ــی، سیاس امنیت
اگــر گفتگوهــای ایــران و شــورای همــکاری خلیــج فــارس 
ــر روی موضوعــات  ــد ب ــه اعتقــاد مــن بای محقــق شــوند ب
محــدودی باشــد کــه طرفیــن بــر ســر آنهــا ســتیزه ندارند. 
ایــن موضوعــات مــی تواننــد شــامل اکوسیســتم و آلودگی 
زیســت محیطی خلیــج فــارس و چگونگی محافظــت از آن 
باشــد. یــا موضــوع توســعه روابــط اقتصــادی و تجــاری دو 
طــرف. مکانیســمی کــه بــرای ایــن موضوعــات مــی توانــد 
بــکار بــرده شــود مــی توانــد در ســطح وزرا و کارشناســان 
فنــی باشــد. اگــر ایــن گفتگوهــا موفــق باشــند بعــد از آن 
ــائل  ــه مس ــط داد و ب ــات را بس ــه موضوع ــد دامن ــی توان م

مــورد اختــالف اســتراتژیک و سیاســی تعمیمــم داد.

گفتگو با استاد دانشگاه آالباما:

سفر فرستاده امیر کویت نشانگر افول رویکرد تقابلی با ایران است
پیمان یزدانی

پادشــاه عربســتان ســعودی بــا ســفر بــه کشــورهای شــرق آســیا 
از جملــه ژاپــن، ضمــن تالش بــرای نجــات اقتصــاد بحــران زده 

عربســتان، بــرای انــزوای ایــران گام بــر خواهــد داشــت.
»علــی ســاجد« در یادداشــتی دربــاره ســفر »ســلمان بــن 
عبدالعزیــز« پادشــاه عربســتان ســعودی بــه برخــی کشــورهای 

ــاه  ــت: پادش ــن نوش ــه ژاپ ــیا از جمل ــرق آس ش
عربســتان شــب گذشــته )یکشــنبه( پس از پایان 
ــو  ــزی وارد توکی ــزی و اندون ــه مال ــود ب ــفر خ س
ــا در ادامــه تــالش هــای  پایتخــت ژاپــن شــد ت
خــود بــرای رهایــی از بحــران هــای اقتصــادی، 
ــی  ــه ژاپن ــا مســئوالن عالیرتب ــره را ب ــاب مذاک ب
ــت  ــرای وضعی ــی ب ــه گشایش ــا بلک ــد ت ــاز کن ب

ــود. ــده ایجــاد ش ــش آم نابســامان پی
ــک  ــی در رأس ی ــز در حال ــن عبدالعزی ســلمان ب
هیــأت اقتصــادی بلندپایــه و بــه همــراه بیــش از 
ــه و  ــر کابین ــد وزی ــه چن ــر از جمل ــزار نف ــک ه ی
شــماری از شــاهزادگان و رؤســای شــرکت هــای 
بــزرگ وارد توکیــو شــده کــه در خــالل ۴۶ ســال 
گذشــته هیــچ پادشــاهی از ایــن کشــور بــه ژاپــن 

ســفر نکــرده اســت.

بحران های اقتصادی عربستان از ۲ عامل اساسی ناشی می شود:
الف. کاهش قیمت نفت

ب. جنگ یمن
از ســوی دیگــر بایــد گفــت کــه تجربــه نشــان می دهــد وقتــی 
مقامــات عربســتان اقــدام بــه برقــراری رابطــه و یــا تحکیــم آن 

بــا کشــوری مــی کننــد، شــاهد موضع گیــری و اظهــارات ضــد 
ایرانــی آن کشــور در قبــال تحــوالت غــرب آســیا مــی شــویم. 
ــان کشــورهای  ــران در می ــزوای ای ــالش عربســتان جهــت ان ت
مختلــف از جملــه آنهایــی کــه اقــدام بــه خریــد نفــت از ایــران 

مــی کننــد امــری آشــکار و دارای ســابقه اســت.
ــن  ــلمان در ای ــک س ــراوان مل ــال ف ــه احتم ب
ســفر خــود پیشــنهاد فــروش نفــت را بــه ژاپــن 
ــران  ــو از ای ــه توکی ــش از آنچ ــهیالتی بی ــا تس ب
ــا  ــرد و ب ــد ک ــه خواه ــت، ارائ ــد اس ــره من به
ــال  ــه احتم ــی ب ــه قبل ــان تجرب ــه هم ــه ب تکی
زیــاد بایــد شــاهد اظهــارات ضــد ایرانــی دولــت 
ــک  ــای دیپلماتی ــالش ه ــیم. ت ــم باش ــن ه ژاپ
دولــت عربســتان بــه عنــوان رقیــب منطقــه ای 
جمهــوری اســالمی ایــران، جهــت توســعه روابط 
ــه  ــی ب ــا پشــتوانه مال ــف ب ــا کشــورهای مختل ب
ــران  ــط ای ــعه رواب ــام و توس ــق برج ــال تواف دنب
بــا کشــورهای مختلــف، افزایــش چشــم گیــری 
یافتــه اســت و ایــن تالشــها جهــت مهــار نفــوذ 
ــای  ــه حوزه ه ــق از جمل ــایر مناط ــران در س ای
امنیتــی ربــاض ماننــد یمــن ادامــه خواهــد یافت.

نگاهی به پیامدهای سفر پادشاه عربستان به ژاپن
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پــل پیــالر آزمایــش موشــکی اخیــر ایــران را ناقــض 
قطعنامــه شــورای امنیــت نمــی دانــد و معتقــد اســت بــر 
ــوده  ــان نب ــران مهرب ــا ای ــا ب ــپ، اوبام ــای ترام ــالف ادع خ

ــت. اس
ــکا  ــازه کار آمری ــوری ت ــس جمه ــپ« رئی ــد ترام »دونال
از زمانــی کــه کلیــددار کاخ ســفید شــده اســت، در 
انتخاباتــی خــود  بــرای تحقــق شــعارهای  تــالش 
ــه ایــران اتخــاذ کــرده  رویکــرد خصمانــه ای را نســبت ب
ــی و  ــاع ایران ــا اتب ــی ب ــورد آن نامهربان ــتین م ــه نخس ک
گنجانــدن نــام آنهــا در لیســت افــراد ممنــوع الــورود بــه 

ــت. ــکا اس ــاک آمری خ
ــری رســانه  ــه گی ــا جبه ــه گذشــته، ب ــا، از اواســط هفت ام
ــران و  ــد ای ــکی جدی ــش موش ــه آزمای ــی علی ــای غرب ه
ــن  ــی ای ــرای بررس ــت ب ــورای امنی ــه ش ــکیل جلس تش
ــه  ــپ ک ــادی ترام ــالت انتق ــکان حم ــوک پی ــوع، ن موض
بیشــتر در قالــب پیــام هــای توئیتــری ابــراز مــی شــود، بی 

ــی رود. ــانه م ــران را نش ــه ای وقف
البتــه پرخاشــگری هــای ترامــپ، تنهــا بــه لفاظــی هایــی 
ــکا  ــر آمری ــود اگ ــی ب ــرو پاش ــتانه ف ــران در آس ــد »ای مانن
بــا طنابــی بــه اســم برجــام بــه مــددش نمــی رســید« یــا 
»قــدر اوبامــا را ندانســتید. مــن مثــل او مهربــان نیســتم« 
خالصــه نشــد و او در تصمیمــی شــتاب زده، تحریــم هــای 
ــه  ــته ب ــِی وابس ــی و حقوق ــراد حقیق ــه اف ــدی را علی جدی

ــران، اعمــال کــرد. ای
از همــه ایــن مســائل کــه بگذریــم، کاخ ســفید مــی گویــد 
آزمایــش موشــکی ایــران ناقــض برجــام نیســت حــال آنکه 
ــته ای  ــق هس ــه تواف ــود ب ــارات خ ــه اظه ــپ در هم ترام
ــه  ــی از شکســتن آن ب ــور ضمن ــه ط ــد و ب ــی زن ــه م کنای

ــد اســتفاده مــی کنــد. ــرای تهدی ــزاری ب عنــوان اب
در همیــن راســتا خبرنــگار مهــر گفتگویــی بــا »پــل پیالر« 
رئیــس ســابق بخــش تحلیــل عملیــات ســازمان اطالعــات 

مرکــزی آمریــکا )ســیا( انجــام داده اســت.
ــا  ــت و ت ــاون« اس ــرج ت ــگاه »ج ــاتید دانش ــالر از اس پی
کنــون مســئولیت هــای متعــددی را بــر عهــده داشــته کــه 
ــه ریاســت واحدهــای تحلیــل  از جملــه آنهــا مــی تــوان ب
ــارس و  ــج ف ــک، خلی ــرق نزدی ــیا در ش ــای س ــات ه عملی
جنــوب آســیا اشــاره کــرد. پیالر ســابقه حضــور در شــورای 
ــای  ــی از اعض ــوان یک ــه عن ــکا را ب ــی آمری ــات مل اطالع

ــز دارد. ــی آن نی اصل

ــوری  ــس جمه ــپ« رئی ــد ترام ــت »دونال || دول
ــش  ــه آزمای ــه بهان ــته ب ــه گذش ــکا، جمع آمری
ــد  ــای جدی ــم ه ــال تحری ــران از اعم ــکی ای موش
اقتصــادی علیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی این 
ــا ایــن قبیــل تحریــم هــا در  کشــور خبــر داد. آی

ــت؟ ــام« نیس ــا »برج ــرت ب مغای
ایــن تحریــم هــا، آنهایــی را کــه بــه واســطه توافــق جامــع 
ــد.  ــا نمــی کن ــد، احی هســته ای )برجــام( لغــو شــده بودن
تحریــم هــای قبلــی، اشــخاص و شــرکت هایی متفــاوت )از 
آنهایــی کــه اســامی شــان جمعــه اعــالم شــد( هــدف قــرار 
مــی دادنــد. بنابرایــن، نمــی تــوان تحریــم هــای جدیــد را 

ناقــض برجــام بــه حســاب آورد.
ــکا  ــره آمری ــری در کنگ ــای دیگ ــن وجــود، طــرح ه ــا ای ب
ــا  ــه دقــت مالحظــه شــوند ت ــد ب مطــرح هســتند کــه بای
ــای  ــم ه ــه تحری ــد ک ــود بگنجانن ــی را در خ ــادا قانون مب
هســته ای را تحــت عنوانــی متفــاوت احیــا کننــد، چراکــه 

ــض برجــام باشــد. ــد ناق ــی توان ــدام م ــن اق ای

ــکی  ــش موش ــه آزمای ــت ک ــی اس ــپ مدع || ترام
ــماره ۲۲۳۱  ــه ش ــا قطعنام ــر ب ــران مغای ــر ای اخی
ــن  ــما در ای ــرآورد ش ــت. ب ــت اس ــورای امنی ش

ــت؟ ــه چیس زمین
در ایــن قطعنامــه، بــه عمــد، از زبــان گنگی اســتفاده شــده 
کــه تنهــا بــه فراخوانــدن ایــران بــه عــدم آزمایش موشــک 

ــان  ــه بی ــن، ب ــد. بنابرای ــی کن ــای بالســتیک بســنده م ه
دقیقتــر، ایــن آزمایــش )اخیــر( ناقــض قطعنامــه شــورای 
امنیــت نیســت. بــا ایــن وجــود، از دیــد آنهــا آزمایــش اخیر 
ایــران یــک اقــدام تحریــک آمیزغیــر ضــروری تلقــی مــی 
شــود کــه قطعــا مغایــر بــا هــدف و نیــت اصلــی قطعنامــه 
ــب  ــای تعج ــاب، ج ــن حس ــا ای ــت. ب ــت اس ــورای امنی ش
نــدارد کــه در مواجهــه بــا ایــن آزمایش، شــاهد واکنشــی تا 
ایــن حــد منفــی نــه تنهــا از ســوی دولــت ترامــپ بلکــه از 

ســوی همــه ایــاالت متحــده هســتیم.

|| ترامــپ مــی گویــد ایــران بــا آتــش بــازی مــی 
ــا«  ــاراک اوبام ــای »ب ــی ه ــدر مهربان ــد و ق کن
ــد.  ــی دان ــکا را نم ــابق آمری ــوری س ــس جمه رئی
ــران  ــا ای ــدازه ب ــن ان ــا ای ــود وی ت ــه خ ــال آنک ح
ــما از  ــی ش ــش بین ــود. پی ــد ب ــان نخواه مهرب
سیاســت خارجــی ترامــپ در قبــال ایــران، 

ــت؟ ــه اس چگون
هیــچ معنایــی نــدارد کــه بگوییــم اوبامــا بــا ایــران مهربــان 
بــوده اســت. برجــام حاصــل مذاکراتــی طوالنــی و دشــوار 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــن ب ــک از طرفی ــر ی ــه در آن ه ــود ک ب
کمتریــن اهــداف خــود، امتیازاتــی را بــه ســایرین واگــذار 

ــرد. ک
ــایرین  ــه س ــبت ب ــن، نس ــک از طرفی ــچ ی ــن هی بنابرای
ــان نبــود. واضــح اســت کــه کاخ ســفید و همچنیــن  مهرب
ــران  ــا ای ــل ب ــرای تقاب ــپ، ب ــت ترام ــر در دول ــی دیگ برخ
ــده ای  ــنگتن-تهران در آین ــط واش ــتند. رواب ــم هس مصم
قابــل پیــش بینــی، پرتنــش و آبســتن حادثــه باقــی خواهد 

ــد. مان
ــرای  ــدید ب ــاط ش ــت احتی ــد رعای ــور نیازمن ــر دو کش ه
پرهیــز از شــرایطی هســتند که بــه عنــوان مثــال مانورهای 
نظامــی مخاطــره آمیــز و تحریــک کننــده را شــامل مــی 
ــل  ــه شــرایط غیــر قاب شــوند و پتانســیل تبدیــل شــدن ب

ــد. ــرل را دارن کنت

گفتگو با عضو شورای اطالعات ملی آمریکا:

آزمایش موشکی ایران ناقض قطعنامه شورای امنیت نیست

جواد حیران نیا-مریم خرمائی
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پروفسور»آرشــین ادیــب مقــدم« بــا تشــریح گســترش بی 
ســابقه نفــوذ ایــران در منطقــه و کشــورهای عربــی، علــت 
آن را اتخــاذ اســتراتژی محاســبه شــده ای دانســت کــه از 

منابــع ایدئولوژیــک و مــادی توامــان بهــره مــی بــرد.
ــای  ــاه ه ــژه در م ــه وی ــته ب ــال گذش ــک س ــدود ی در ح
اخیــر پــس از پیــروزی هــای ایــران و متحدانــش در عرصــه 
تحــوالت منطقــه و مبــارزه بــا تروریســت هــا در ســوریه و 
ــروه تروریســتی  ــری گ ــدرت گی ــور و ق ــس از ظه ــراق پ ع
ــا  ــرد ب ــران در نب ــش ای ــث نق ــه، بح ــش در خاورمیان داع
ــر  ــی ب ــن نقــش آفرین ــر ای ــر از آن، تأثی تروریســم و مهمت
ــه  ــه، ب ــی منطق ــوالت آت ــران و تح ــه ای ای ــگاه منطق جای

ــوده اســت. ــف مطــرح ب ــل مختل ــور جــدی در محاف ط
ــب مقــدم« رئیــس  ــا پروفســور »آرشــین ادی در گفتگــو ب
مرکــز مطالعــات ایرانــی مدرســه مطالعــات شــرقی و 
آفریقایــی دانشــگاه لنــدن بــه موضوعــات سیاســت منطقه 
ای ایــران و حمایــت هــای ایــران از محــور مقاومــت و علــل 
گســترش نفــوذ ایــران و آینــده جایــگاه منطقــه ای ایــران 
ــه  ــم ک ــه ای ــه پرداخت ــش روی منطق ــای پی ــش ه و چال

ــده اســت. ــر آم مشــروح آن در زی
ــران در  ــوذ ای ــش نف ــاره افزای ــدن درب ــگاه لن ــتاد دانش اس
منطقــه و جوامــع اســالمی و علــت آن در دهــه هــای 
گذشــته گفــت: از زمــان انقــالب ســال 1۹۷۹، نفــوذ 

ــت. ــوده اس ــده ب ــه فزاین ــران در منطق ــی ای طبیع
وی در ادامــه افــزود: هیــچ حکومتــی در ایران نتوانســته اســت 
بــه انــدازه جمهــوری اســالمی ایــران در جهــان عــرب قــدرت 
نفــوذ داشــته باشــد. حتی شــاه کــه از حمایــت هــای آمریکا و 
قــدرت نظامــی برخــوردار بــود نتوانســت اینقــدر نفوذ داشــته 
باشــد. ایــن دورنمــای منطقــه ای اســتراتژی محاســبه شــده 
ای اســت کــه بــه عنــوان ســتون اصلــی معمــاری سیاســت 

خارجــی ایــران نهادینــه شــده اســت.
ادیــب مقــدم در تبییــن سیاســت هــای منطقــه ای ایــران 
ــی  ــه برخ ــران ب ــت« و ورود ای ــور مقاوم ــول »مح ــر ح ب
درگیــری هــا در ســوریه گفــت: محــور معــروف بــه »محور 
مقاومــت« کلیــد اصلــی آن اســت زیــرا ایــران بــا همراهــی 
ــکیل داده  ــد را تش ــادی قدرتمن ــوریه اتح ــزب اهلل و س ح
ــرائیل اســت.  ــر اس ــوا در براب ــوازن ق ــه موجــب ت اســت ک
ــه حفــظ آرامــش در مرزهــای خــودش  ــران عالقمنــد ب ای
ــه حمایــت از متحــدان  ــا آن مصمــم ب اســت و همزمــان ب
خــود در ژئوپلیتیــک منطقــه اســت. ایــن چیــزی اســت که 
هــر کشــوری بــرای حفــظ امنیــت خــود انجــام مــی دهــد.

وی بـا اشـاره بـه موفقیت هـای سـال هـای اخیر ایـران در 
مبـارزه بـا تروریسـم در عـراق و سـوریه و بطـور کلـی در 
منطقـه و اینکـه آیـا ایـن دسـتاوردها در دراز مـدت حفـظ 
خواهنـد شـد یا خیـر، ابـراز خـوش بینی کـرد و گفـت: در 
منطقـه مـن نتایـج را همـواره بـه نفـع ایـران پیـش بینـی 
مـی کنـم. من فکـر می کنـم سیاسـت هـای ایران بیشـتر 
اسـتراتژیک هسـتند تـا کوتـاه مـدت و صرفـا تاکتیکـی. 
دیـدگاه ایدئولوژیک ایران موجب می شـود تـا جنبش های 
دارای طـرز فکـر مشـابه در منطقـه از سیاسـت هـای ایران 
حمایت کننـد. ایران بـرای ایجاد حقایق موجـود در منطقه 

از منابـع ایدئولوژیـک و مـادی توامـا بهـره برده اسـت.
ــه  ــه گرایــش ترکیــه ب ــا اشــاره ب ادیــب مقــدم در ادامــه ب
محــور اتحــاد ایــران و روســیه در خصــوص تــداوم پیــروزی 

هــا و موفقیــت اســتراتژیک ایــران در منطقــه افــزود: هــم 
ــان اســت بطوریکــه  ــات مهمــی در جری اکنــون هــم اتفاق
ــدرت  ــک ق ــوان ی ــه عن ــود ب ــت خ ــال تثبی ــران در ح ای
ــت.  ــه اس ــران منطق ــد بازیگ ــالف جدی ــه ای در ائت منطق
ــود  ــن وج ــان، یم ــوریه، لبن ــراق، س ــه در آن ع ــی ک ائتالف
دارنــد و اگــر مســائل اخیــر ســوریه هــم حــل و فصل شــود 
احتمــاال ترکیــه هــم جزئــی از ایــن ائتــالف خواهــد بــود.

ــا و  ــی انتقاده ــه برخ ــخ ب ــدن در پاس ــگاه لن ــتاد دانش اس
ادعاهــا )از قبیــل توافــق هســته ای و همــکاری در برخــی 
ــوص  ــته در خص ــای گذش ــال ه ــراق( در س ــائل در ع مس
همــکاری ایــران بــا آمریــکا در منطقــه بــا وجــود سیاســت 
ــه ام  ــا گفت ــت: باره ــران، گف ــتیزی ای ــتکبار س ــی اس کل
ــن و  ــط چی ــدل رواب ــابه م ــکا مش ــران و آمری ــط ای رواب
آمریکاســت. چیــن در حالیکــه روابــط تجــاری گســترده و 
روابــط دیپلماتیــک کاملــی بــا آمریــکا دارد، بــا اینحــال دو 
کشــور دارای اختالفــات خــود بــر ســر تایــوان، کره شــمالی 
ــع  ــوص مناف ــد در خص ــی توان ــران م ــتند. ای ــن هس و ژاپ
مشــترک از جملــه جنــگ بــا داعــش، القاعــده و غیــره بــا 
ــر  ــال از ســوی دیگ ــن ح ــد و در عی ــکاری کن ــکا هم آمری
ــر ســر فلســطین و حــزب اهلل  ــا واشــنگتن ب اختالفاتــش ب

ــی اســت. ــان باق همچن
ــران  ــه ای ــا ک ــات و ادعاه ــی اتهام ــاره برخ ــدم درب ــب مق ادی
ــی  ــه گرای ــه فرق ــد عربســتان ســعودی متهــم ب را هــم مانن
ــه  ــزه هــای فرق ــرد: انگی ــح ک ــد، تصری ــی کنن ــه م در منطق
گرایانــه در جهــت اهــداف سیاســی بــکار گرفتــه مــی شــوند. 
ایــن اســتراتژی بــرای ایــران بــه عنــوان یــک کشــور شــیعی 
کاربــردی نــدارد در مقایســه بــا عربســتان کــه رقابت خــود با 
ایــران را در منطقــه در قالــب فرقــه گرایــی مبتنــی بر شــیعه 
و ســنی دنبــال می کنــد. اینگونــه گفتمــان هــا دارای تبعاتی 
هســتند کــه زندگــی مــردم منطقــه را بــا مشــکالت زیــاد و 

افتــراق مواجــه مــی کنــد.

گفتگو با استاد دانشگاه لندن:

سیاست خارجی ایران استراتژیک است نه تاکتیکی

پیمان یزدانی

ــت  ــا نخس ــدار ب ــیه در دی ــور روس ــس جمه رئی
وزیــر رژیــم صهیونیســتی ادعاهــای وی در 
»امپراتــوری  خصمانــه  اقدامــات  خصــوص 
ــه  ــوط ب ــری مرب ــان را ام ــه یهودی ــارس« علی پ
ــل  ــر ح ــز ب ــتار تمرک ــت و خواس ــته دانس گذش

ــد. ــی ش ــت کنون وضعی
»والدیمیــر پوتیــن« رئیــس جمهــور روســیه روز 
ــو«  ــن نتانیاه ــا »بنیامی ــدار ب ــنبه در دی ــج ش پن
نخســت وزیــر رژیــم صهیونیســتی در واکنــش به 
ادعاهــای واهــی وی در خصــوص خطــرات نفــوذ 
ایــران ]![ در منطقــه و »ادامــه اقدامــات خصمانــه 
امپراتــوری پــارس علیــه یهودیــان توســط دولــت 
ایــران« آن را امــری مربــوط بــه گذشــته دانســت 
ــی  ــت کنون ــل وضعی ــر ح ــز ب ــتار تمرک و خواس

شــد.
ــس  ــک رئی ــام تبری ــه پی ــش ب ــو در واکن نتانیاه
ــم«  ــبت »روز پوری ــه مناس ــیه ب ــوری روس جمه
مدعــی شــد کــه »در امپراتــوری باســتانی پــارس 

ــورت  ــهایی ص ــان تالش ــودی یهودی ــرای ناب ب
گرفــت کــه در نهایــت شکســت خــورد و از اینرو، 
ــد  ــک عی ــوان ی ــه عن ــم- ب ــن روز- روز پری ای

ــن شــد«. ــی تعیی مذهب
نتانیاهــو در ادامــه ادعاهــای واهــی خــود 
ــه  گفــت: »امــروزه نیــز تالشــی از ســوی دنبال
امپراتــوری پــارس- ایــران- بــرای نابــود 
ــام  ــال انج ــان ]![ در ح ــت یهودی ــازی دول س
اســت. آنهــا ]ایرانیــان[ بــه شــفاف تریــن 
ــی  ــان م ــود را بی ــن قصــد خ شــیوه ممکــن ای
ــتیک  ــکهای بالس ــر روی موش ــد و آن را ب کنن

ــد«. ــی نماین ــک م ــود ح خ
امــا در مقابــل، پوتیــن متذکــر شــد کــه 
ــم  ــر رژی ــت وزی ــاره نخس ــورد اش ــای م رویداده
صهیونیســتی »در قــرن پنجــم قبــل از میــالد رخ 
داده اســت. ]امــا[ اکنــون مــا در جهانــی متفــاوت 
ــه در  ــت ک ــر اس ــس بهت ــم. پ ــی کنی ــی م زندگ

ــم«. ــت کنی ــی صحب ــاع کنون ــورد اوض م

در واکنش به ادعای واهی نتانیاهو علیه ایران؛

طعنه پوتین به نتانیاهو: اظهارات شما قدیمی و مربوط به گذشته است
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ایران در جهان

ــراز  ــن اب ــکا ضم ــته ای آمری ــرات هس ــم مذاک ــو تی عض
نگرانــی از احتمــال اتخــاذ رویکــردی تهاجمــی تر از ســوی 
ترامــپ، تحریــم هــای جدیــد علیــه ایــران را نتیجــه اعمال 

ــد. فرامیــن اجرایــی دانســت کــه قدمتــی 15 ســاله دارن
ــکا از  ــازه کار آمری ــوری ت ــس جمه ــپ« رئی ــد ترام »دونال
ــالش  ــددار کاخ ســفید شــده اســت، در ت ــه کلی ــی ک زمان
بــرای تحقــق شــعارهای انتخاباتــی خــود رویکــرد خصمانه 
ای را نســبت بــه ایــران اتخــاذ کــرده کــه نخســتین مــورد 
ــا در  ــام آنه ــدن ن ــی و گنجان ــاع ایران ــا اتب ــی ب آن نامهربان

ــکا اســت. ــه خــاک آمری ــورود ب لیســت افــراد ممنــوع ال
ــری رســانه  ــه گی ــا جبه ــه گذشــته، ب ــا، از اواســط هفت ام
ــران و  ــد ای ــکی جدی ــش موش ــه آزمای ــی علی ــای غرب ه
ــن  ــی ای ــرای بررس ــت ب ــورای امنی ــه ش ــکیل جلس تش
ــه  ــپ ک ــادی ترام ــالت انتق ــکان حم ــوک پی ــوع، ن موض
بیشــتر در قالــب پیــام هــای توئیتــری ابــراز مــی شــود، بی 

ــی رود. ــانه م ــران را نش ــه ای وقف
البتــه پرخاشــگری هــای ترامــپ، تنهــا بــه لفاظــی هایــی 
ــکا  ــر آمری ــود اگ ــی ب ــرو پاش ــتانه ف ــران در آس ــد »ای مانن
بــا طنابــی بــه اســم برجــام بــه مــددش نمــی رســید« یــا 
»قــدر اوبامــا را ندانســتید. مــن مثــل او مهربــان نیســتم« 
خالصــه نشــد و او در تصمیمــی شــتاب زده، تحریــم هــای 
ــه  ــته ب ــِی وابس ــی و حقوق ــراد حقیق ــه اف ــدی را علی جدی

ــران، اعمــال کــرد. ای
از همــه ایــن مســائل کــه بگذریــم، کاخ ســفید مــی گویــد 
آزمایــش موشــکی ایــران ناقــض برجــام نیســت حــال آنکه 
ــته ای  ــق هس ــه تواف ــود ب ــارات خ ــه اظه ــپ در هم ترام
ــه  ــی از شکســتن آن ب ــور ضمن ــه ط ــد و ب ــی زن ــه م کنای

ــد اســتفاده مــی کنــد. ــرای تهدی ــزاری ب عنــوان اب
در همیــن راســتا خبرگــزاری مهــر گفتگویــی بــا »ریچــارد 
نیفــو« عضو ســابق تیــم مذاکــره کننــده هســته ای آمریکا 
و کارشــناس امــور تحریــم هــا و امنیــت بیــن الملــل و عدم 
اشــاعه تســلیحات در وزارت خارجــه آمریــکا و محقــق 

دانشــگاه کلمبیــا آمریــکا، انجــام داده اســت.
 از نیفــو بــه عنــوان طــراح تحریمهــای ایــران نیــز نامبــرده 

ــا  ــی شــود. وی در حــال حاضــر اســتاد دانشــگاه کلمبی م
آمریــکا اســت.

ــوری  ــس جمه ــپ« رئی ــد ترام ــت »دونال || دول
ــش  ــه آزمای ــه بهان ــته ب ــه گذش ــکا، جمع آمری
ــد  ــای جدی ــم ه ــال تحری ــران از اعم ــکی ای موش
اقتصــادی علیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی این 
ــا ایــن قبیــل تحریــم هــا در  کشــور خبــر داد. آی

ــت؟ ــام« نیس ــا »برج ــرت ب مغای
خیــر؛ مــن فکــر نمــی کنــم کــه ایــن تحریــم هــا مغایــر 
ــه  ــام ب ــند. برج ــران باش ــته ای ای ــع هس ــق جام ــا تواف ب
وجــود قوانینــی در آمریــکا کــه علیرغــم توافــق هســته ای 

ــد. ــی کن ــان م ــد شــد، اذع ــال خواهن ــان اعم همچن
تحریــم هایــی کــه امــروز اعــالم شــده انــد نتیجــه اِعمــال 
ــا 15 ســاله  ــی تقریب ــه قدمت ــی هســتند ک ــن اجرای فرامی
ــر  ــد تاثی ــای جدی ــم ه ــه تحری ــه اینک ــا توجــه ب ــد. ب دارن

مســتقیمی بــر ســود اقتصــادی کــه قــرار بــود طبــق برجام 
ــام  ــا برج ــازگار ب ــا را ناس ــد؛ آنه ــود، ندارن ــران ش ــد ای عای

تصــور نمــی کنــم. 

ــکی  ــش موش ــه آزمای ــت ک ــی اس ــپ مدع || ترام
ــماره ۲۲۳۱  ــه ش ــا قطعنام ــر ب ــران مغای ــر ای اخی
ــن  ــما در ای ــرآورد ش ــت. ب ــت اس ــورای امنی ش

ــت؟ ــه چیس زمین
ــه  ــد ب ــی کن ــح م ــت تصری ــه ۲۲31 شــورای امنی قطعنام
دلیــل نگرانــی کــه از بابــت امنیــت و ثبــات بیــن المللــی 
ــش  ــه آزمای ــا ب ــده ت ــته ش ــران خواس ــود دارد، از ای وج
ــن(  ــان )لح ــد. زب ــادرت نکن ــتیک مب ــای بالس ــک ه موش
ــه  ــاوت از قطعنام ــه، متف ــن قطعنام ــه در ای ــه کار رفت ب
هــای پیشــین اســت کــه چنیــن آزمایــش هایــی را منــع 
مــی کردنــد. بنابرایــن اســتدالل مــی شــود کــه آزمایــش 
ــه ۲۲31 و برخــالف  ــا قطعنام ــران ناســازگار ب موشــکی ای
ــر عــدم انجــام آن اســت. ــن شــورا مبنــی ب درخواســت ای

|| ترامـپ مـی گوید ایـران با آتـش بازی مـی کند و 
قدر مهربانـی های »بـاراک اوباما« رئیـس جمهوری 
سـابق آمریـکا را نمـی داند. حـال آنکه خـود وی تا 
ایـن انـدازه بـا ایـران مهربـان نخواهـد بـود. پیش 
بینـی شـما از سیاسـت خارجـی ترامـپ در قبـال 

ایـران، چگونه اسـت؟
مــن امیــدوارم کــه رویکــرد ترامــپ ایــن باشــد که بــه طور 
واضــح بــه ایــران دغدغــه های ایــاالت متحــده و شــرکایش 
را از بابــت برخــی سیاســت هــای داخلــی و خارجــی ایــن 
کشــور نشــان دهــد. همچنیــن امیــدوارم کــه ایــران ایــن 
قبیــل سیاســت هــا را بــه نفــع صلــح و ثبــات بیــن المللــی 

تنظیــم کنــد.
تـرس مـن از ایـن اسـت کـه مبـادا ترامـپ در رابطـه بـا 
سیاسـت ایـاالت متحده بـه اهمیـت ثبات بـی اعتنا باشـد 
و رویکـردی بـه مراتـب تهاجمی تـر و ماجراجویانه تـر را در 
منطقـه از جملـه در برخورد بـا ایـران آن هم بـدون در نظر 

گرفتـن پیچیدگـی هـای منطقـه، اتخـاذ کند.

گفتگو با عضو تیم مذاکرات هسته ای آمریکا:

تحریمهای جدید ایران حاصل فرامین رؤسای جمهوِر قبل از »ترامپ« است
جواد حیران نیا-مریم خرمائی

http://mehrnews.com


صفحه 8 | شماره 20 |  اسفند 95  MEHR NEWSAGENCY

ایران در جهان

ــخنان  ــا و س ــل رفتاره ــا تحلی ــی ب ــه انگلیس ــک روزنام ی
ــگ از  ــاز جن ــکان آغ ــکا ام ــد آمری ــور جدی ــس جمه رئی
ســوی واشــنگتن علیــه ایــران را محتمــل دانســته و عنوان 
ــا ایــران خبــری بــزرگ بــرای  داشــت کــه وقــوع جنــگ ب

ــود. ــد ب ــش خواه داع
ایندیپندنــت در مطلــب خــود بــه قلــم »پاتریــک کاکبرن« 
مــی نویســد کــه احساســات ملــی گرایانــه »دونالــد 
ترامــپ« و سیاســت هــای عــوام فریبانــه وی ممکــن اســت 
ــا ایــران کنــد و ایــن وضعیــت  او را وادار بــه آغــاز جنــگ ب
بــرای داعشــی کــه در حــال جنــگ بــا ایــن کشــور اســت 

ــود. خبــر بزرگــی خواهــد ب
ــا دو  ــک ی ــاال در ی ــگ احتم ــت: جن ــد اس ــرن معتق کاکب
ــی رخ  ــت زمان ــن وضعی ــد. ای ــی ده ــده رخ م ــال آین س
ــه در  ــینی ک ــای پیش ــت ه ــه دوره سیاس ــد داد ک خواه
دوران اوبامــا رایــج بودنــد بــه پایــان برســد. ترامــپ ممکــن 
اســت احســاس کنــد کــه الزم اســت نشــان بدهد قویتــر از 

ــابق آمریکاســت. ــور س ــس جمه رئی
ــی وارد  ــپ وقت ــت: ترام ــده اس ــب آم ــن مطل ــه ای در ادام
دفتــر کار خــود در »اووال آفیــس« شــد بــا در دســت 
ــت  ــل« )نخس ــتون چرچی ــمه ای از »وینس ــتن مجس داش
وزیــر انگلیــس در زمــان جنــگ جهانــی اول( بــازی 
بزرگــی را انجــام داد. وی ایــن کار را بــا هــدف نشــان دادن 
ــه چرچیــل  میهــن پرســتی انجــام داد. احتمــاال ترامــپ ب
ــای  ــل ســال ه ــه چرچی ــد و ن ــی کن ســال 1۹40 فکــر م
16-1۹15 زمانیکــه وی رهبــری کمپیــن »گالیپولــی« 
ــس متحمــل شکســتی  ــش انگلی ــده داشــت و ارت را برعه

ــد. ــی ش ــای عثمان ــش ترکه ــنگین از ارت س
ــران  ــه رهب ــی ک ــه شکســت های ــب ب ــن مطل ــه ای در ادام
ــد  ــه متحمــل شــده ان ــی و انگلیســی در خاورمیان آمریکای
ــاب  ــدرت کت ــه ن ــپ ب ــت: ترام ــده اس ــده و آم ــاره ش اش
خوانــده و یــا خــود را عالقمنــد بــه تاریــخ نشــان مــی دهد 
ــرا  ــد. زی ــع باش ــی مطل ــرای گالیپول ــد از ماج ــا وی بای ام
چرچیــل یکــی از شــش رهبــر آمریکایی-انگلیســی اســت 
ــت  ــل شکس ــه متحم ــته در خاورمیان ــرن گذش ــه در ق ک
شــده انــد. دلیــل اصلــی ایــن شکســت هــا آن اســت کــه 
خاورمیانــه همــواره بــی ثبــات بــوده و بیــش از هــر نقطــه 

دیگــری از جهــان آمادگــی وقــوع جنــگ را داشــته اســت و 
اشــتباه در میــدان هــای جنــگ آن مــی تواننــد خطرناک و 

ــل بازگشــت باشــند. غیرقاب
ازنظــر بســیاری مفســران، دولــت ترامــپ بــا تحقیــر 
حقیقــت، قانــون و دموکراســی عملکــردی افتضــاح داشــته 
ــو  ــورج دبلی ــت ج ــا دول ــباهت هایی ب ــر ش ــن نظ و از ای

بــوش، رئیس جمهــور اســبق آمریــکا دارد.
بــه اعتقــاد نویســنده ایــن مطلــب، پرهیــز از ایــن شکســت 
آســان نیســت: تمــام شــش رهبــر آمریکایی-انگلیســی که 
در خاورمیانــه متحمــل شکســت شــده انــد در مقایســه بــا 
ترامــپ تواناتــر و بــا تجربــه تــر بــوده و از مشــاوران بهتــری 
نیــز ســود مــی بردنــد. و ایــن ســوالی هوشــمندانه خواهــد 
بــود کــه در آغــاز دوره ریاســت جمهــوری از ترامــپ مطرح 
ــی  ــه قربان ــل ب ــه تبدی ــرای اینک ــانس وی ب ــه ش ــود ک ش

بعــدی خاورمیانــه نشــود چیســت؟
ــادن در  ــه از افت ــی ک ــزوا طلب ــرد ان ــوان ف ــه عن ــپ ب ترام
ورطــه جنــگ خــودداری خواهــد کــرد خــود را نشــان داد 
امــا عملکــرد وی از زمــان ورود بــه کاخ ســفید و همچنیــن 
ــن نکتــه را بازگــو مــی کننــد کــه وی  انتخــاب هایــش ای
ــدی در تحــوالت داشــته باشــد.  ــی خواهــد نقشــی کلی م
ــاره  ــر »دوب ــی ب ــکا مبن ــت آمری ــد دول ــای جدی ــروژه ه پ
ــب  ــن مطل ــوی ای ــز بازگ ــم« نی ــی کنی ــوی م ــکا را ق آمری

ــتند. هس
مداخلــه هــای غــرب در منطقــه معمــوال انــدوه بــار بــوده و 
ایــن بــه دلیــل اغــراق غربــی هــا در توانائــی هــای خــود و 

ضعیــف پنداشــتن توانائــی هــای دشمنانشــان اســت.
ــورگ« نخســت  ــد گئ ــب، »لوی ــاد نویســنده مطل ــه اعتق ب
وزیــر انگلیــس در ســال 1۹۲۲ زمانــی کــه بــا ترکیــه وارد 
جنــگ شــد دچــار همیــن اشــتباه شــد. »انتونــی ادن« نیز 
در ســال 1۹56 و بعــد از بحــران ســوئز و زمانیکه نتوانســت 
»ناصــر« را در مصــر ســرنگون کنــد ســقوط کــرد. و نمونــه 
ــق  ــراق موف ــگ ع ــه در جن ــر« زمانیک ــی بل ــناتر »تون آش
نشــد، نتوانســت حضــور خــود را در پســت نخســت وزیــری 

انگلیــس تکــرار کنــد.
از میــان روســای جمهــور آمریــکا کــه گرفتــار ایــن اشــتباه 
ــد  ــر«، »رونال ــی کارت ــه »جیم ــوان ب ــی ت ــز م ــدند نی ش

ریــگان، و »جــرج بــوش« اشــاره کــرد کــه مشــکالت آنهــا 
ــوط مــی شــد. ــران مرب ــه ای ــه نوعــی ب ــه ب در خاورمیان

ایندیپندنــت مــی نویســد: در ایــن میــان امــا اوبامــا کتــاب 
مــی خوانــد و از تاریــخ اطــالع داشــت. او مــی دانســت کــه 
ــکا بایــد پــای خــود را از عــراق، افغانســتان و ســوریه  آمری
بیــرون بکشــد. و بــه همیــن جهــت بــود کــه از جنــگ بــا 
ایــران اجتنــاب کــرد. حتــی وارد جنــگ در ســوریه نشــد. 
اوبامــا حتــی در ایــن رابطه کــه عربســتان و دیگــر متحدان 
عــرب آمریــکا در خلیــج فــارس مشــتاق جنــگ آمریــکا بــا 

ایــران هســتند نیــز تردیــد داشــت.
ــر  ــا تحقی ــپ ب ــت ترام ــران، دول ــیاری مفس ــر بس از نظ
حقیقــت، قانون و دموکراســی عملکــردی افتضاح داشــته و 
از ایــن نظــر شــباهت هایی بــا دولــت جــورج دبلیــو بــوش، 

ــکا دارد. ــبق آمری ــور اس رئیس جمه
ایندیپندنــت در ادامــه بــه ماجــرای 11 ســپتامبر و نادیــده 
ــوش  ــرج ب ــت ج ــوی دول ــت از س ــن حقیق ــتن ای انگاش
اشــاره مــی کنــد کــه بــا وجــود اســناد زیــاد دربــاره ارتباط 
ــوش عربســتان  ــا عربســتان ســعودی، ب ــان ب هواپیمــا ربای
را رهــا کــرد و از حــوادث 11 ســپتامبر بــه عنــوان دلیلــی 
بــرای توجیــه حملــه بــه عــراق و افغانســتان اســتفاده کــرد 
ــراق مشــکالت  ــه ع ــه ب ــا گذشــت 13 ســال از حمل ــا ب ام
آمریــکا در ایــن کشــور نــه تنهــا حــل نشــده بلکــه بیشــتر 

نیــز شــده اســت.
بــه اعتقــاد نویســنده ایــن مطلــب، یکــی از نقــاط منفــی 
ــرادی را  ــه اف ــت ک ــپ آن اس ــب ترام ــوام فری ــت ع دول
بــرای پســت هــای کلیــدی انتخــاب شــده انــد کــه ایــن 
افــراد در گذشــته بــه دنبــال جنــگ بــا ایــران بــوده انــد 
ــه  و آنهــا اکنــون بــدون داشــتن ســند ایــران را متهــم ب
حمایــت از تروریســم مــی کننــد و تمــام ایــن رویدادهــا 
ــی شــوند.  ــرای داعــش محســوب م ــی خــوب ب خبرهای
زیــرا هــر چنــد هــم اکنــون کشــورهای زیــادی در حــال 
ــا ایــن وجــود دشــمن  ــا داعــش هســتند امــا ب مبــارزه ب
اصلــی ایــن گــروه تروریســتی ســوریه و عــراق هســتند 
کــه بــا کمــک ایــران در حــال مبــارزه بــا داعــش 
هســتند و حملــه بــه ایــران یعنــی کمــک بــه ایــن گــروه 

ــتی. تروریس

ایندیپندنت تحلیل کرد؛
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ایران در جهان

نماینــده پارلمــان اروپــا بــا اشــاره بــه اینکــه برجــام یــک 
ــکاری  ــت: هم ــت، گف ــک اس ــزرگ دیپلماتی ــت ب موفقی
ــاک  ــه خطرن ــرای همســایگان ترکی ــان ب ــپ و اردوغ ترام

ــت. اس
ــوری  ــس جمه ــپ« رئی ــد ترام ــدن »دونال ــا روی کار آم ب
جدیــد آمریــکا شــاهد رویکــرد جدیــدی از وی در حــوزه 
سیاســت خارجــی هســتیم. سیاســت خارجــی شــماری از 
کشــورها متاثــر از سیاســت هــا و اســتراتژی هــای اعــالم 

شــده از ســوی ترامــپ شــده اســت. 
در ایــن میــان ترکیه و مناســبات فیمابیــن آن بــا آمریکا و 
اتحادیــه اروپــا نیــز بحــث برانگیــز شــده اســت. بــه همین 
ــر«  ــه زوم ــا »رنات ــی ب ــر گفتگوی ــگار مه ــبت خبرن مناس
نماینــده پارلمــان اروپــا، عضــو کمیســیون سیاســت 
خارجــی و همچنیــن عضــو کمیتــه دوســتی اروپا-ترکیــه 

ــه آمــده اســت. انجــام داده کــه در ادام

|| بــا توجــه بــه روی کار آمــدن »دونالــد ترامــپ« 
رئیــس جمهــوری آمریــکا ارزیابــی شــما از 

ــت؟ ــنگتن چیس ــی آنکارا-واش ــبات آت مناس
بــا توجه بــه غیرقابــل پیش بینــی بــودن »دونالــد ترامپ« 
رئیــس جمهــوری جدیــد آمریــکا مــی تــوان گفــت کــه 
نگرانــی هایــی در زمینــه مناســبات دوجانبــه وجــود دارد. 
ایــن امــر قابــل تصــور هســت کــه در خصــوص مناســبات 
ــرو  ــی روب ــاک و بیمناک ــوج خطرن ــا م ــنگتن-آنکارا ب واش
شــویم کــه مــی توانــد پیامدهــای غیــر منتظــره ای را بــه 

همــراه داشــته باشــد.
ــه  ــت ترکی ــا موافقــت تقاضــای دول ــد ب ــی توان ترامــپ م
ــان  ــر مخالف ــن« رهب ــح اهلل گول ــل »فت ــر تحوی ــی ب مبن
ــور  ــن کش ــت ای ــه دول ــود را ب ــت خ ــن نی ــه حس ترکی
نشــان دهــد تــا بتــوان همــکاری هــای دوجانبــه یــا خرید 

ــرد. ــش ب ــی را پی ــی آمریکای ــزات نظام تجهی
ــر  ــان شــخصیت هــای غی ــن ترامــپ و اردوغ ــه نظــر م ب
همســویی بــا یکدیگــر دارنــد. همــکاری تنگاتنــگ میــان 
دو رئیــس جمهــوری مــی توانــد عواقــب خطرنــاک بــرای 
ــه در  ــا و خاورمیان ــه اروپ ــه، اتحادی ــای ترکی ــایه ه همس

برداشــته باشــد.

ــا را در دوره  ــه اروپ ــه – اتحادی ــبات ترکی || مناس
ریاســت جمهــوری ترامــپ چطــور ارزیابــی مــی 

ــد؟ کنی
ترامــپ بــه صراحــت اعــالم کــرد کــه شــهروندان 
ــای  ــه ه ــتند. برنام ــت هس ــرای وی در اولوی ــی ب آمریکای
رئیــس جمهــوری جدیــد آمریــکا بــر اســاس ملــی گرایی 
ــن  ــزی و تدوی ــه ری ــی برنام ــدات داخل ــت از تولی و حمای
شــده اســت. در ایــن میــان طبیعــی اســت کــه مناســبات 
ــود.   ــی ش ــار نقصــان های ــز دچ ــا نی ــه اروپ آمریکا-اتحادی
مشــکل اینجــا اســت کــه ترامــپ بــه عنــوان یــک مــالک 
هیــچ شــناختی از سیاســت خارجــی و سیاســت امنیتــی 

ــدارد. ن
در ایــن میــان وزرای ترامــپ ســخنان و مواضــع ضــد ناتــو 
وی را بــه نوعــی پــس گرفتنــد. مــا بایــد همچنــان منتظر 
بمانیــم کــه آیــا ترامــپ تــوان یادگیــری سیاســت خارجی 

را پیــدا خواهــد کــرد؟
امــا چنانچــه ترامــپ زمانــی بخواهــد از روی عالقمنــدی 
ــا همــکاری  ــا دیکتاتوره ــده ب ــه در آین ــی گرایان ــای مل ه
داشــته باشــد، در ایــن صــورت اردوغــان را در برابــر اروپــا 
تقویــت و قدرتمنــد خواهــد کــرد و ایــن امــر مــی توانــد 
ــر  ــه صف ــه نقط ــا را ب ــه اروپ ــه- اتحادی ــبات ترکی مناس

ــاند. برس

ــه را  ــا- ترکی ــه اروپ ــی اتحادی ــبات آت || مناس
ــد ؟ ــی کنی ــی م ــور ارزیاب چط

ــر  ــالهای اخی ــا در س ــه اروپ ــه- اتحادی ــبات ترکی مناس
بســیار بدتــر از قبــل شــده اســت، زیــرا ســرزمین 
اردوغــان همــواره از ارزش هــای بنیــادی اروپــا بــر 
ــی  ــا زمان ــت. ت ــوده اس ــاگ دور ب ــد کپنه ــاس قواع اس
ــن  ــتی در ای ــش درس ــورش واکن ــان و کش ــه اردوغ ک
ــط  ــان رواب ــودی می ــچ بهب ــند هی ــته باش ــه نداش رابط

ــد. ــی آی ــود نم ــه بوج دوجانب
ــه  ــای اتحادی ــه درخواســت ه ــه ب ــه ترکی ــی ک ــا زمان ت
ــود  ــای خ ــه تهدیده ــانده و ب ــل نپوش ــه عم ــا جام اروپ
ــار  ــوان انتظ ــی ت ــد، نم ــه ده ــان ادام ــاره پناهجوی درب
تغییــر چشــمگیری را در مناســبات آنهــا بــا اروپــا 

ــت. داش
اردوغــان یــک الگــوی دشــمنی بــا اروپــا را بنــا کــرد کــه 
ــت  ــوزه سیاس ــود در ح ــای موج ــی ه ــطه آن ناکام بواس
ــر  ــن ام ــه ای ــذارد ک ــرپوش بگ ــی س ــه نوع ــی را ب داخل
ــز در  ــن کشــور را نی ــای اقتصــادی ای ــه ه ــزول در زمین ن

ــت. ــر داش ب
اردوغــان تــالش مــی کنــد کــه اتحادیــه اروپــا را در ایــن 
ــن مســیر شمشــیرش را از  ــان مقصــر دانســته و در ای می

ــدد. رو ببن
ــا  ــد م ــه ده ــه ادام ــن گون ــد همی ــان بخواه ــر اردوغ اگ
ــف  ــه را متوق ــا ترکی ــود ب ــی خ ــای سیاس ــکاری ه هم
مــی کنیــم، ســپس او مــی توانــد بــدون هیــچ مزاحمتــی 
دیکتاتــوری خــود را بازســازی کــرده و بدنبــال آن 

مخالفــان در ترکیــه دیگــر متحدانــی از بیــرون نخواهنــد 
داشــت.

پارلمــان اروپــا بــار دیگــر بــه صراحــت اعــالم مــی کنــد 
کــه اردوغــان تنهــا مقصــر موقعیــت و وضعیــت کنونــی 
در ترکیــه اســت. تــا زمانــی کــه اوضــاع و فضــای 
ــد  ــا رون ــود، م ــر نش ــه بهت ــی در ترکی ــت داخل سیاس
ــا  ــه اروپ ــه در اتحادی ــت ترکی ــر عضوی ــر س ــره ب مذاک
ــو  ــد از لغ ــی توان ــه نم ــم و ترکی ــی کنی ــکوت م را مس
روادیــد بــرای ســفر بــه کشــورهای اروپایــی برخــوردار 

ــود. ش
ــا  ــو ب ــال گفتگ ــان در ح ــد همچن ــا بای ــال م ــن ح در عی
ــه  ــال در زمین ــور مث ــم، بط ــی بمانی ــه باق ــت ترکی دول
گســترش اتخادیــه گمرکــی میــان ترکیــه- اتحادیــه اروپا 
ــر ایــن کشــور  ــرای تاثیرگــذاری بیشــتر ب ــا از ایــن راه ب ت

ــم. ــتفاده کنی اس
عضویــت ترکیــه در اتحادیــه اروپــا در آینــده نزدیــک بــه 

هیــچ وجــه قابــل تصــور نیســت.

|| دونالــد ترامــپ بارهــا بــه لغــو توافق هســته ای 
بــا ایــران تهدید کــرده اســت. رویکــرد واقعــی او 

در خصــوص برجــام چگونــه خواهــد بود؟
توافــق هســته ای غــرب بــا ایــران بطــور خــارق العــاده 
ــس از انجــام مذاکــرات ســخت و فشــرده بدســت  ای پ
آمــد کــه مــی تــوان از آن بعنــوان یــک موفقیــت بــزرگ 
دیپلماتیــک یــاد کــرد. ایــن غیــر مســئوالنه اســت کــه 
ــی،  ــت خارج ــری در سیاس ــی گ ــک ناش ــاس ی ــر اس ب
ــا اظهــار نظــر هــای نســنجیده و بــی فکــر بــار دیگــر  ب
هیــزم در آتــش ریختــه شــود. هرگونــه عملکــرد مقابلــه 
ــش در  ــروز تن ــبب ب ــر س ــار دیگ ــد ب ــی توان ــه م جویان

منطقــه شــود.
ــس  ــد رئی ــپ بتوانن ــاوران ترام ــه مش ــدوارم ک ــن امی م
جمهورشــان را متقاعــد کننــد کــه هــر برخــورد و عملکرد 
نســنجیده و کنتــرل نشــده مــی توانــد پیامدهــای 

ــد. ــته باش ــر داش ــی را در ب ــش بین ــل پی غیرقاب

گفتگو با نماینده پارلمان اروپا:

برجام موفقیت بزرگ دیپلماتیک بود/ ترامپ و اردوغان همسو نیستند
شقایق المع زاده
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ایران در جهان

سمیه خمارباقی

رئیــس مرکــز منطقــه ای و مطالعــات سیاســی اجتماعــی 
ــده  ــان ضمــن تشــریح نقــش روســیه در آین دانشــگاه لبن
روابــط آمریــکا و ایــران بــه جایــگاه عربســتان در سیاســت 

ــد ترامــپ اشــاره کــرد. مهاجرتــی دونال
ــد  ــر اســاس دســتور العمــل صــادر شــده از ســوی دونال ب
ترامــپ رئیــس جمهــوری جدیــد آمریــکا، ورود افــرادی از 
ایــران، عــراق، ســوریه، ســودان، لیبــی، یمــن و ســومالی به 
آمریــکا ممنوع اســت. بــه همیــن مناســبت گفتگویــی را با 
»طــالل عتریســی« رئیــس مرکــز منطقــه ای و مطالعــات 

سیاســی اجتماعــی دانشــگاه لبنــان انجــام دادیــم.
وی در رابطــه بــا ممنــوع کــردن ورود مهاجــران از هفــت 
ــپ  ــدام ترام ــن اق ــت: ای ــار داش ــکا اظه ــه آمری ــور ب کش
ــت  ــت وی در حمای ــه اولوی ــت ک ــن اس ــای ای ــه معن ب
ــوع  ــن موض ــرد و ای ــد ک ــر نخواه ــز تغیی ــکا هرگ از آمری
بیــش از هــر چیــز دیگــری بــرای او اهمیــت دارد. دونالــد 
ترامــپ بــه زعــم خــود بــا ایــن تصمیــم بــا افــراط گرایــی 
ــر  ــدام اخی ــع اق ــا در واق ــد. ام ــی کن ــه م ــالمی مقابل اس
ــی  ــورهای اروپای ــیاری را در کش ــفتگی بس ــپ آش ترام
ایجــاد خواهــد کــرد زیــرا ایــن قــاره، همچنــان پذیــرای 

ــت. آوارگان اس
دونالــد ترامــپ در توجیــه منــع ورود اتبــاع ۷ کشــور 
ــرای  ــه ب ــت ک ــرده اس ــالم ک ــکا اع ــه آمری ــلمان ب مس
حمایــت از کشــورش ایــن تصمیــم را اتخــاذ کــرده اســت 
و مســلمانان منشــأ خطــر محســوب مــی شــوند لــذا بایــد 
از ورود آنهــا بــه خــاک آمریــکا ممانعــت بــه عمــل آورد. در 
ایــن میــان به جــز ایــران بقیــه کشــورها همچــون ســوریه، 

عــراق، یمــن، لیبــی، ســومالی و ســودان درگیــر مشــکالتی 
ــا تروریســت هــا هســتند. ب

در مــورد اینکــه چــرا ایــران در زمــره ایــن فهرســت 
قــرار گرفتــه اســت نیــز بایــد گفــت کــه ترامــپ مخالــف 
ــا  ــده ب ــا ش ــته ای امض ــق هس ــران و تواف ــا ای ــکاری ب هم
ایــن کشــور موســوم بــه برجــام اســت از همیــن رو چنیــن 

ــت. ــرده اس ــاذ ک ــران اتخ ــاره ای ــی را درب تصمیم
وی دربــاره اینکــه چــرا بــا وجــود آنکــه عربســتان ســعودی 
ــت در  ــان اس ــم در جه ــی تروریس ــان اصل ــی از حامی یک
ایــن فهرســت جایــی نــدارد، گفــت: زیــرا آمریــکا همــواره 
ــا  ــه ب ــود در مواجه ــان خ ــم پیم ــعودی را ه ــتان س عربس
ایــران تلقــی مــی کنــد. صرفنظــر از هــم پیمانــی ریــاض 
ــه خاطــر منافــع اقتصــادی کــه در  ــکا ب و واشــنگتن، آمری
چارچــوب رابطــه بــا ســعودی هــا دارد دلیلــی بــرای اتخــاذ 
ــم  ــتای ه ــد. در راس ــی بین ــعودی نم ــد س ــات ض اقدام
ــی  ــه تمام ــت ک ــد گف ــا بای ــکا و ســعودی ه ــی آمری پیمان
ــا پوشــش مســتقیم  جنــگ هــای عربســتان در منطقــه ب

ــکا انجــام مــی شــود. آمری
بــه عبــارت دیگــر آمریــکا خواهــان نفت عربســتان اســت و 
از ســوی دیگــر میلیاردهــا دالر ســالح توســط واشــنگتن به 
ریــاض فروختــه مــی شــود. ایــن یعنــی منافــع اقتصــادی 
ــد گفــت کــه ترامــپ از  ــز بای ــه لحــاظ راهبــردی نی ــا ب ام
طریــق عربســتان ســعودی، سیاســت مقابله بــا ایــران را در 

پیــش گرفتــه اســت.
اســتاد دانشــگاه هــای لبنــان دربــاره اینکــه چــه اقداماتــی 
ــژه  ــه وی ــپ ب ــد ترام ــوری دونال ــت جمه ــول ریاس در ط
علیــه ایــران اتخــاذ خواهــد شــد، گفــت: در حــال حاضــر 
ــد  ــا مترص ــی دنی ــرد، تمام ــی ک ــش بین ــوان پی ــی ت نم

ــت و  ــه ماهی ــتگی ب ــر بس ــن ام ــت و ای ــوع اس ــن موض ای
ــه  ــت ک ــد داش ــکو خواه ــا مس ــنگتن ب ــط واش ــوع رواب ن
آیــا آمریــکا و روســیه بــا یکدیگــر علیــه تروریســم و حــل 
ــن  ــر؟ همچنی ــا خی ــد کــرد ی مشــکالت همــکاری خواهن
بســتگی بــه دیــدگاه ترامــپ دربــاره ناتــو خواهــد داشــت، 
اینکــه آیــا وی بــه همــکاری بــا ناتــو ادامــه خواهــد داد یــا 

ــون مشــخص نیســت. ــوارد تاکن ــن م ــه ای ــر؟ هم خی
ــه  ــپ ب ــه ترام ــی ک ــدم در صورت ــن معتق ــزود: م وی اف
روســیه نزدیــک شــود، مســکو نقــش میانــه رویــی در پیش 
ــای  ــدگاه ه ــردن دی ــک ک ــرای نزدی ــت و ب ــد گرف خواه

ــرد. ــد ک ــالش خواه ــران ت ــکا و ای آمری
عتریســی دربــاره آینــده روابــط آمریــکا و جهــان اســالم در 
ســایه اقدامــات ضــد اســالمی ترامــپ گفــت: آینــده آمریکا 
و جهــان اســالم احتمــاال بــد خواهــد بــود امــا این بســتگی 
ــرای  ــا پذی ــه آی ــالمی دارد ک ــورهای اس ــش کش ــه واکن ب
ــران  ــون ای ــا همچ ــود ی ــد ب ــپ خواهن ــات ترام تصمیم
مخالــف اقدامــات وی خواهنــد بــود. بــا توجــه به شــناختی 
کــه مــن از کشــورهای اســالمی و عربــی دارم بایــد بگویــم 
گمــان مــی کنــم ایــن کشــورها اقدامــات مشــابه ایــران در 
پیــش نخواهنــد گرفــت چــرا کــه بــه مقابلــه بــا آمریکایــی 

هــا عــادت نکــرده انــد.

گفتگو با طالل عتریسی:

وزن ریاض در سیاست مهاجرتی ترامپ/
 نقش روسیه در روابط واشنگتن-تهران

 

نیکی هیلی مدعی شد:

باید ایران را از سوریه بیرون کنیم!
نماینــده آمریــکا در ســازمان ملــل بــار دیگــر بــا تکیه بــر ادعاهــای ایــران هراســانه خود مدعی شــد 
کــه یافتــن راه حــل سیاســی بحــران ســوریه در گــرو بیــرون کــردن ایــران و گــروه هــای وابســته 

بــه آن از ایــن کشــور اســت!
»نیکــی هیلــی« نماینــده آمریــکا در ســازمان ملــل متحــد، بــار دیگــر ادعاهــای بــی اســاس دولــت 

واشــنگتن را در قبــال ایــران تکــرار کــرد.
ــه  ــور ســوریه ک ــل در ام ــازمان مل ــده س ــتفان دیمیســتورا« نماین ــای »اس ــت ه ــد از صحب وی بع
ــه  ــاب ب ــه داد، خط ــوریه ارائ ــران س ــل بح ــوص ح ــو ۴ را در خص ــرات ژن ــه ای از مذاک خالص
خبرنــگاران گفــت: آمریــکا بــه طــور قطــع از تــالش هــای دیمیســتورا، رونــد ســازمان ملــل در حل 

ــداوم آنهــا اســت. ــد و خواهــان ت ــت مــی کن ــو حمای ــن مذاکــرات ژن بحــران ســوریه و همچنی
هیلــی بــدون اشــاره بــه نقــش آمریــکا و متحدانــش در ایجــاد بحــران ســوریه مدعــی شــد: در حال 
حاضــر همــه تمرکــز بــر روی یافتــن راه حــل سیاســی اســت و ایــن در اصــل بــه معنــای آن اســت 
کــه ســوریه دیگــر نمــی توانــد پناهــگاه امنــی بــرای تروریســت هــا باشــد. مــا بایــد از بابــت بیرون 
کــردن ایــران و ایــادی وابســته بــه آن از ســوریه اطمینــان خاطــر پیــدا کنیــم. در حــال پیشــروی به 
ســمت هــدف خــود، بایــد اطمینــان پیــدا کنیــم کــه امنیــت مرزهــا و متحدانمــان نیــز تامیــن مــی 

شــود.
هیلــی از پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا دولــت دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــوری آمریــکا، کنــاره 
گیــری »بشــار اســد« رئیــس جمهــوری ســوریه از قــدرت را )بــه عنــوان پیــش شــرط( خواســتار 

اســت یــا خیــر، طفــره رفــت.

گفتنــی اســت دیمیســتورا تاریــخ آغــاز دور بعــدی مذاکــرات ژنــو را ۲۳ مــارس )۳ فروردیــن( اعــالم 
ــع،  ــتیم و در واق ــار معجــزه نداش ــا انتظ ــت: م ــو ۴ گف ــرات ژن ــتاوردهای مذاک ــان دس ــرد و در بی ک
ــه بســیاری  ــود ک ــداری ب ــا، دســتاوردهایمان بســیار بیشــتر از آن مق ــداد. ام معجــزه ای هــم رخ ن
از مــردم تصــور مــی کردنــد؛ از جملــه آنکــه هیچکــس میــز مذاکــره را تــرک نکــرد و همــه باقــی 

ــد. ماندن
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ــب  ــور منتخ ــس جمه ــپ« رئی ــد ترام »دونال
ریاســت  پســت  ژانویــه  کــه ۲0  آمریــکا 
جمهــوری را در اختیــار گرفتــه اســت، در طول 
ــروزی  ــد از پی ــود و بع ــی خ ــارزات انتخابات مب
تاکیــد کــرده اســت توافــق هســته ای بــا ایران 
را نمــی پذیــرد و خواهــان تجدیــد مذاکــره در 

ایــن مــورد اســت.
ســوال اینجاســت آیــا واقعــا ترامــپ برجــام که 
یــک توافــق بیــن المللــی اســت را نمــی پذیرد 
ــرا نقــض کــرده و  و مــی توانــد یــک جانبــه آن
ــا در دوره  ــد؟ آی ــم کن ــاره تحری ــران را دوب ای
ترامــپ سیاســتهای آمریــکا بــا ایــران تهاجمی 

تــر خواهــد شــد؟
جهت پاســخ بــه ســواالت فــوق، خبرنــگار مهــر گفتگویــی با 
»دکتر ســید یوسف قریشی« اســتاد روابط بین الملل دانشگاه 

شــیراز تنظیم کرده اســت که در ادامه می آید.

ــب  ــوری منتخ ــس جمه ــپ« رئی ــد ترام || »دونال
آمریــکا در طــول کارزار انتخاباتــی خود مدعی شــد 
ــی، در  ــوری فعل ــس جمه ــا« رئی ــاراک اوبام ــه »ب ک
مذاکــرات هســته ای امتیــازات زیــادی را بــه ایــران 
ــان  ــل، وی خواه ــن دلی ــه همی ــرده و ب ــذار ک واگ
تجدیــد مذاکــره در ایــن زمینــه اســت. صــرف نظر 
از شــعارهای انتخاباتــی، اقــدام واقعــی ترامــپ چــه 

ــود؟ خواهــد ب
در مــورد ترامــپ و برجــام در دو حــوزه مــی توانیــم بحــث 
ــری  ــوزه نظ ــی. در ح ــوزه عمل ــری و ح ــوزه نظ ــم: ح کنی
 Embargo  ،ــم ــوم داری ــه مفه ــا س ــم م ــورد تحری در م
ــردم  ــوم Boycott  م Boycott,  Sanction ,. در مفه
یــک کشــور مــی تواننــد کاالی کشــور دیگــر را نخرنــد. در 
ایــن صورت قوانین بین المللی نقض نشــده و هیچ کشــوری 
حق اعتــراض نــدارد. مثال مــردم ایــران کاالی اســرائیلی را 
نمــی خرنــد. در مــورد مفهــوم Embargo  یــک حکومت 
تصمیم می گیرد با کشــوری خاص روابط اقتصادی نداشــته 
ــار اســت و مــی  ــن لحــاظ هــر حکومــت مخت باشــد. از ای
ــوم  ــورد مفه ــد کاالی کشــوری خــاص را نخــرد. در م توان
Sanction  جامعــه بیــن المللــی نقــش دارد و دیگر بحث 
یک کشــور خاص نیســت. ســازمانهای بین المللی کشــوری 

خــاص را بــه دالیلــی تحریــم مــی کنند.
در مــورد ایــران Embargo  و Boycott مدتهاســت کــه از 
طرف ایــاالت متحــده آمریکا در مــورد خرید نفــت و کاالهای 
دیگــر اعمال می شــود. امــا Sanction بر ایــران از زمانی که 

برنامــه هســته ای شــروع شــد، اعمــال گردیــد.
در برجــام قیــد شــده اســت کــه هــر گونــه تحریــم علیــه 
ــی )Sanction( در  ــن الملل ــه بی ــوی جامع ــران از س ای
ــد  ــران، بای ــته ای ای ــه هس ــازی برنام ــفاف س ــورت ش ص
حــذف شــود. هــر قطــع نامــه ای نیــز کــه توســط ســازمان 
ملــل، اتحادیــه اروپــا و آژانــس انــرژی اتمــی علیــه ایــران 
صــادر گردیــده بایــد لغــو شــود. در ایــن صــورت تــا زمانــی 
کــه ایــران قطــع نامــه را نقــض نکــرده و در برنامــه هســته 
ای شــفاف عمــل نمایــد، هیــچ نهــاد بیــن المللــی و هیــچ 
 )Sanction( کشــوری نمــی توانــد ایــران را تحریــم
کنــد. در مــورد Embargo بایــد گفــت کــه آیــا ایــاالت 
متحــده امریکا مــی تواند بعــد از برجــام تحریم هایــی علیه 

جمهوری اســالمی ایران اعمال کند؟ دعوای ترامپ در مورد 
این قضیه است.

در برجــام ایــن بنــد آمــده اســت کــه در برنامــه هســته ای 
ــه طــور  ــا آن آمریــکا و هیــچ کشــوری ب و مســائل مرتبــط ب
ــی  ــد حت ــم کن ــران را تحری ــد ای ــی توان ــه  نم ــک جانب ی
Embargo. اینکــه ترامــپ مــی گویــد مــن برجــام را نمــی 
پذیــرم،  هیــچ اثــر حقوقی نــدارد و ایــاالت متحده نمــی تواند 
در برنامــه هســته ای حتــی Embargo علیــه ایــران اعمال 

نماید.
ــت  ــه دول ــت ک ــن اس ــت ای ــخص اس ــه مش ــزی ک آن چی
ــم  ــته ای تحری ــاظ هس ــران را از لح ــد ای ــی توان ــپ نم ترام
کنــد. امــا ســوال اینجاســت  کــه آیــا ترامــپ در دیگــر حــوزه 
هــا مــی توانــد ایــران را تحریــم کنــد؟ بلــه مــی توانــد. مثــال 
در حــوزه های نفتی و هواپیمایی می تواند ایران را تحریم کند. 
امــا در ایــن مــوارد نیــز باید گفت کــه با توجــه بــه قوانین بین 
المللــی و پرداخــت خســارت در صــورت نقــض توافقــات بین 
المللــی، ترامــپ جانــب احتیــاط را رعایــت خواهــد کــرد. بــه 
طــور مشــخص ترامــپ در مــورد Ebargo هــم  در ارتباط با 
ایــران در مــوارد غیــر هســته ای بــا احتیــاط تصمیــم خواهــد 

گرفــت.

|| اگــر ترامــپ ایــران را در مــوارد غیرهســته 
ای مثــا نفتــی تحریــم کنــد )Embargo(، واکنش 

کشــورهای اروپایی چیســت؟
ــم  ــران را تحری ــه ای ــت ک ــکا سالهاس ــده آمری ــاالت متح ای
)Embargo ( کــرده و حتی کشــورهای دیگر را هم تشــویق 
به تحریم کاالهای نفتی و .... ایران کرده اســت. اما کشــورهای 
دیگــر و مخصوصــا اروپــا نفــت ایــران را هــر چنــد بــا قــدرت 
چانــه زنی بــاال و بــا قیمتــی پایین، مــی خرنــد. در ایــن مورد 
خیلی از کشــورها بــه قول خودمــان از آب گل آلــود ماهی می 
گرفتنــد. ایــران نمــی خواهــد بــه آن دوران بــر گــردد. ایــران 
نمــی خواهــد  مثــل دوران قبــل از برجــام نفــت خــود را ارزان 

بفروشــد.
ترامــپ در ایــن مــورد مــی توانــد ایــران را تحریــم 
ــزد  ــم گوش ــر ه ــورهای دیگ ــه کش ــد و ب )Embargo( کن
کنــد نفــت ایــران را نخرنــد. بنابرایــن کشــورهای دیگــر بایــد 
در صــور ت خریــد نفــت از ایــران، هزینــه مقابلــه بــا امریــکا 
را بدهنــد. پــس تصمیــم مــی گیرنــد نفــت ایــران را ارزان تــر 
خریــداری کــرده و بــه اصطــالح از آب گل آلود ماهــی بگیرند. 

جریانــی کــه قبــل از برجــام رواج داشــت.
»حســن روحانــی« در ایــن مــورد ایــن تعبیــر را بــه کار بــرد 
»کســی دوســت نــدارد خــودش را بــا کدخــدا درگیــر کند.«

|| اگــر ترامــپ بــه کشــورهای۱+۵ 
پیشــنهاد دهــد کــه بــار دیگــر در مــورد 
توافــق هســته ای ایــران مذاکــره کننــد، 

ــت؟ ــورها چیس ــن کش ــش ای واکن
واقعیــت ایــن اســت کــه اکثــر کشــورهای 
ــپ  ــه ترام ــبت ب ــی نس ــدی منف ــی دی اروپای
دارنــد و اینکــه بعــد از توافــق هســته ای ایــران، 
رهبران کشــورهای 1+5  خوشــحالی خــود را از 
ــد  ــراز کردن ــران  اب خاتمــه برنامــه هســته ای ای
و بــا صراحــت برجــام را بهتریــن گزینــه ممکــن 
دانســتند. بایــد گفــت کــه تصویــب برجــام بــر 
اســاس یــک منطــق بیــن المللــی بــود. طبیعی 
اســت کــه کشــوهای 1+5 منطــق برجــام را زیر 
ــیه و  ــا، روس ــا اروپ ــرد. قطع ــد ب ــوال نخواهن س
چیــن بــا آمریــکا در ایــن قضیــه همراهــی نمــی 

کننــد.

ــای  ــه ه ــه در برنام ــور ک ــپ همانط ــا ترام || آی
ــای  ــت ه ــود، سیاس ــه ب ــود گفت ــی خ انتخابات
تهاجمــی در قبــال ایــران در پیــش خواهــد گرفت؟

بــه نظــر مــن ترامــپ در قبــال ایــران سیاســت هــای 
تهاجمــی در پیــش خواهــد گرفــت، بــا توجــه بــه ایــن قضیه 
کــه اکثــر مشــاوران وی جمهوریخــواه هســتند. کارشناســان 
ــا  ــپتامبر دموکراته ــل از 11 س ــه قب ــد ک ــی معتقدن سیاس
ــد از 11  ــا بع ــتند ام ــری داش ــی ت ــای تهاجم ــت ه سیاس
ــکا، سیاســت هــای  ــرج هــای آمری ــه ب ــه ب ســپتامبر و حمل
جمهــوری خواهــان تهاجمی تــراز سیاســت هــای دموکراتها 
شــده اســت. جمهــوری خواهــان بعــد از 11 ســپتامبر نشــان 
ــتاد سیاســت خارجــی و دیپلماســی  ــر چــه اس ــد اگ داده ان
هســتند امــا در صــورت لــزوم بــه جنــگ متوســل خواهنــد 

شد.

ــپ در  ــی ترام ــت خارج ــما سیاس ــر ش ــه نظ || ب
ــود؟ ــد ب ــه خواه ــه چگون ــورد خاورمیان م

ــران و برجــام  واقعیــت ایــن اســت کــه برنامــه هســته ای ای
ــدی  ــا ح ــد ت ــا ش ــا اوبام ــو ب ــط نتانیاه ــی رواب ــث تیرگ باع
ــت  ــورای امنی ــرائیل در ش ــازی اس ــهرک س ــه ش ــه علی ک
ــرد  ــد ک ــعی خواه ــپ س ــا ترام ــد. ام ــادر ش ــه ص ــع نام قط
روابــط امریــکا بــا اســرائیل را ترمیــم کــرده و سیاســت وی به 
احتمــال زیــاد تعامــل امریــکا بــا اســرائیل بــر محــور ایــران 

ــود. ــد ب خواه
ــت  ــد گف ــه بای ــور آن در خاورمیان ــیه و حض ــورد روس در م
که ترامــپ اگر مالحظات قــدرت و اجمــاع داخلــی را در مورد 
روســیه در نظر بگیرد، که قطعا این چنین خواهد بود، روســیه 
رقیــب امریــکا بــوده و حضــور آن در خاورمیانــه بــه معنــای 
کاهــش نفــوذ و حضــور آمریــکا در ایــن منطقــه مهــم جهــان 
ــدن  ــب ران ــود جهــت عق ــدرت خ ــت ق ــس از نهای اســت. پ

روســیه بــه مرزهــای خــود اســتفاده خواهــد کــرد.
ــا  ــکا قطع ــه امری ــت ک ــن اس ــت ای ــوریه واقعی ــورد س در م
ــوریه  ــد داعــش در س ــد عنصــری افراطــی مانن نمــی خواه
حکمرانــی کنــد. ایــن سیاســت آمریــکا در ســوریه و 
خاورمیانــه اســت. سیاســتمداران آمریکایــی تجربــه طالبــان 
ــش( را  ــی )داع ــر افراط ــد عنص ــخه جدی ــس نس ــد پ را دارن
نمــی خواهنــد در خاورمیانــه شــاهد باشــند. اتحادیــه اروپــا 
نیــز بــا امریــکا در مــورد مبــارزه بــا داعــش موافــق بــوده و بــا 

ــد. ــی کنن ــکاری م آن هم

استاد دانشگاه شیراز:

سیاست خارجی ترامپ مقابل ایران و روسیه تهاجمی خواهد بود
فاطمه محمدی پور

ایران در جهان
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راهبـرد دو کشـوری از سـوی اتحادیه اروپـا در مقابل 
راهبـرد راسـتگرایان صهیونیسـت و محافظـه کاران 
آمریکایـی که حامـی راهبرد یک کشـوری هسـتند، 
قـرار گرفتـه امـا آینـده را مقاومـت همـه جانبه ملت 

فلسـطین رقـم میزند.
در عرصه فلسـطین و منازعات فلسطینی - اسرائیلی 

4 گفتمـان و راهبرد مجـزا وجود دارد:
الف(گفتمـان و راهبـرد مقاومـت: مبتنـی بـر آزادی 
کل فلسـطین از بحـر تا نهـر به وسـیله مقاومت همه 
جانبـه مسـلحانه و غیـر مسـلحانه. ایـن گفتمـان و 
راهبـرد از سـوی جبهه مقاومـت اسـالمی در منطقه 

بـا محوریـت ایران و در داخل فلسـطین توسـط گـروه های 
مقاومتـی مثل حمـاس و جهاد اسـالمی با قـدرت پیگیری 

شـود. می 
رویکـردی  ایـن  کشـوری:  دو  راهبـرد  و  ب(گفتمـان 
سازشـکارانه و بـه نوعـی لیبـرال محسـوب مـی شـود کـه 
مبتنی بر تشـکیل دو کشـور فلسطینی و اسـرائیلی در کنار 
هم بـا رعایـت اصـل همزیسـتی و صلـح اسـت.این رویکرد 
مقاومت مسـلحانه از سـوی ملت فلسـطین که تحت اشغال 
و خشـونت مسـتمر طرف اسرائیلی اسـت را به شدت رد می 
کنـد. سـازمان ملل متحـد، اتحادیـه اروپـا، آمریکا، روسـیه 
و متحدیـن عـرب غـرب )مصـر ،سـعودی، شـیوخ خلیـج 
فـارس،اردن و...( از حامیـان ایـن گفتمان و راهبرد هسـتند.

ایـن  ج(گفتمـان و راهبـرد عملگرایانـه )پراگماتیسـتی(: 
رویکـرد مبتنـی بـر نوعـی عملگرایـی و سـودمحوری در 
عرصـه فلسـطین اسـت. راه حـل دو کشـوری را مـی پذیرد 
و بـا موجودیت اسـرائیل مشـکلی نـدارد امـا در اسـتفاده از 
ابزارهـا محدودیت کمتری بـرای خود قائل اسـت. به نحوی 
کـه گـروه هـای مقاومـت فلسـطین را بـه یکبـاره محکـوم 
نمـی کنـد و در پـی اسـتفاده حداکثـری از آنها در سـر میز 
مذاکـره بـا اسـرائیل هسـتند امـا از طرفـی بـا اسـرائیل هم 
روابط سیاسـی و اقتصـادی دارنـد. ترکیه و قطـر حامی این 

گفتمـان و راهبرد هسـتند.
د(گفتمـان و راهبـرد یـک کشـوری: مبتنـی بـر تشـکیل 
یک کشـور مقتدر اسـرائیل در کل فلسـطین اسـت. در این 
رویکـرد تمامی فلسـطینی ها  شـهروندان کشـور اسـرائیل 
محسوب می شـوند و باید بعنوان شـهروندان درجه دو کنار 
صهیونیسـت هـا زندگی کننـد و به مـرور هویت اسـالمی و 
عربـی آن هـا مضمحل شـود. دولت راسـتگرای اسـرائیل به 
رهبـری بنیامین نتانیاهـو و با محوریت حزب لیکود و سـایر 

افراطـی های صهیونیسـت حامـی و مروج آن هسـتند.
اکنـون در عرصـه بیـن الملل اهمیت سـنتی منطقـه غرب 
آسـیا)خاورمیانه( نـزد آمریـکا کاهـش یافتـه اسـت و توجه 
راهبـردی آمریـکا از خاورمیانـه بـه آسـیای شـرقی و چین 
معطوف شـده اسـت. دالیل آن مختلف اسـت از جمله افول 
قیمـت نفـت و کاهـش وابسـتگی آمریـکا بـه نفـت منطقه 
غـرب آسـیا. بـا روی کار آمـدن دونالـد ترامـپ محافظه کار 
و بـا توجه بـه شـعارهای انتخاباتـی او کـه مبتنی بـر نوعی 
مونرویسـم نویـن و انزواگرایی اسـت، بـه نظر می رسـد این 
رویکـرد تقویـت شـود و مـا شـاهد خالء بیشـتر قـدرت در 
منطقـه غـرب آسـیا باشـیم. در سـطح منطقـه غرب آسـیا 
همسـویی جبهـه مقاومـت اسـالمی بـا محوریـت ایـران و 
روسـیه سـبب تغییر موازنـه قدرت به نفع آنان شـده اسـت 
به نحـوی که تا حـد زیـادی مهندسـی آینـده خاورمیانه را 

بـرای آنـان مقـدور کرده اسـت.
ترکیـه و مصر نیـز ایـن تغییر تـوازن قـوا را درک کـرده اند 
و در پـی نزدیکـی روزافـزون بـه جبهـه مقاومـت و روسـیه 
هسـتند. تاکنـون همسـویی جبهـه مقاومـت و روسـیه در 
منطقه غرب آسـیا سـبب افزایـش اقتدار و انعطـاف طرفین 
شـده اسـت. با آزادسـازی حلـب و بـه زودی موصـل تا حد 
زیـادی بحـران هـای پیچیـده منطقه مدیریت شـده اسـت 
و اکنـون توجهات به سـمت قدیمـی ترین و پیچیـده ترین 

بحـران منطقـه یعنی فلسـطین چرخیده اسـت.
در حال حاضر فلسطین اشـغالی، محل تقابل و رویارویی این 4 
گفتمان و راهبرد و حامیان هر یک شـده اسـت. تحوالت اخیر 
بین المللی، منطقه ای و داخلی مرتبط با مسـاله فلسطین نیز 
ایـن امر را تائید می کند. صدور قطعنامه ۲334 شـورای امنیت 
سـازمان ملل متحد و محکومیت شهرک سازی اسـرائیل در آن ، 
کنفرانس صلح پاریـس )15 ژانویه ۲01۷( و اجالس آشـتی ملی 
فلسطین در مسکو )15ژانویه ۲01۷( هرسـه به نوعی در راستای 

تقویت و تائید گفتمان و رویکرد دو کشـوری ارزیابی می شوند.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه اخیـرا فشـار هـا و انتقـادات بـی 
سـابقه اپوزیسـیون دولـت صهیونیسـتی با محوریـت اتحاد 
صهیونیسـتی بـه رهبری »اسـحاق هرتـزوگ« از سیاسـت 
هـای نتانیاهو را شـاهد هسـتیم. انتقادات از سیاسـت هایی 
کـه منجـر بـه انـزوای اسـرائیل و از دسـت رفتـن فرصـت 

تاریخـی صلح شـده اسـت.
همچنیـن تظاهـرات و اعتراضات گسـترده صهیونیسـت ها 
و احـزاب مخالـف در تـل آویـو علیـه فسـادمالی، سیاسـی، 
اخالقی، ارتشـاء و نژاد پرسـتی آشـکار »بنیامیـن نتانیاهو« 
و کابینـه اش در راسـتای فشـار و تقابـل بـا دولت راسـتگرا 
نتانیاهـو محسـوب مـی شـود. همینطـور نظرسـنجی های 
متعـدد اخیـر در جامعـه صهیونیسـتی و انتشـار نتایـج آن 
از سـوی منتقدیـن کـه حاکـی از بـی اعتمـادی اکثریـت 
صهیونیسـت هـا به نتانیاهـو و کاهـش محبوبیـت وی بوده 
و او را دخیـل در پرونـده هـای متعـدد فسـاد و رشـوه دهی 
دانسـته و مصـداق فردی دروغگو و فاسـد مـی دانند همگی 
در راسـتای تقابل بـا دولت راسـتگرا اسـرائیل و راهبردهای 

آن ارزیابـی می شـود.
 امـا از سـویی دیگـر، وعـده هـای انتخاباتـی دونالـد ترامپ 
بـه قـدس  آویـو  از تـل  انتقـال سـفارت آمریـکا  دربـاره 
اشـغالی و تاکیـد مجـدد او بـر ایـن انتقـال یـک روز قبل از 
مراسـم تحلیفش)۲0ژانویـه ۲01۷( و نیز درخواسـت اخیر 
نماینـدگان کنگره آمریـکا در ایـن خصـوص از او، انتصابات 
جدیـد ترامپ اعـم از »دیوید فریدمن« سـفیر آمریکا در تل 
آویـو کـه از حامیان واقعی شـهرک سـازی اسـت یـا »جارد 
کوشـنر« دامـاد یهـودی ترامپ بعنوان مشـاور ارشـد و ویژه 
ترامـپ در رابطـه بـا فرایند سـازش اسـرائیلی و فلسـطین، 

همگـی در راسـتای حمایـت دونالـد ترامـپ از دولـت 
راسـتگرا اسـرائیل و گفتمـان و راهبـرد یـک کشـوری 

ارزیابـی می گـردد.
و در بعـد داخلـی هـم  تاکیـد بـر  سیاسـت شـهرک 
سـازی در مناطـق اشـغالی و بویـژه قـدس شـریف و 
اسـتمرار آن توسـط دولـت راسـتگرا اسـرائیل و نیـز 
حمایـت از شـهرک سـازی و تاکیـد مجـدد بـر انتقال 
سـفارت امریـکا از تل آویـو به قـدس اشـغالی از جانب 
دونالـد ترامـپ ریاسـت جمهـور محافظـه کار آینـده 
آمریـکا همگـی در راسـتای تائیـد و تقویـت گفتمـان 
و راهبـرد یـک کشـوری محسـوب می شـود امـا آنچه 
تعییـن کننـده اسـت انتفاضـه اخیـر ملـت فلسـطین 

موسـوم بـه قـدس خواهـد بـود.
عملیـات شـهادت طلبانـه اخیر»فـادی القنبـر« در قـدس 
شـریف کـه منجر بـه هالکـت 4 نظامی صهیونیسـت شـد 
و بزرگتریـن عملیـات شـهادت طلبانـه از آغـاز انتفاضـه 
قـدس در مهـر 13۹5)اول اکتبـر ۲015م( محسـوب مـی 
گردد، شـاهدی مشـخص بـر بلـوغ و بالندگی ایـن انتفاضه 
اسـت. بی تردیـد انتفاضه قـدس و عملیات شـهادت طلبانه 
ملـت فلسـطین و گروه هـای جهـادی در راسـتای گفتمان 
و راهبـرد مقاومـت اسـالمی ارزیابـی مـی شـود و آینـده 
فلسـطین را رقـم خواهـد زد. شـایان ذکـر اسـت نشسـت 
آشتی ملی فلسـطین در مسـکو به دلیل اختالفات بنیادین 
گفتمـان هـا و راهبردهـای فتـح و حمـاس نتایـج واقعـی و 

ملمـوس نخواهـد داشـت .
تشـکیالت خودگـردان فلسـطین و شـخص ابومـازن بـه 
اسـتمرار قـدرت سیاسـی خـود و نیـز هماهنگـی امنیتی با 
اسـرائیل بیـش از آشـتی ملی بـا حمـاس و جهاد اسـالمی 
و سـایر گـروه هـای مقاومتـی متعهـد اسـت و همیـن امـر 
مهمتریـن مانـع  آشـتی ملـی بین فلسـطینیان محسـوب 
مـی شـود. کنفرانـس صلـح پاریـس با شـرکت ۷0 کشـور 
برگزارشـد امـا هیـچ نتیجـه موثـری نداشـت و حتـی در 
بیانیـه نهایی به اقـدام مخـرب و خطرناک احتمالـی ترامپ 
درانتقـال سـفارت آمریـکا از تل آویـو به بیـت المقدس هم 

نشد. اشـاره 
البته این امکان وجود دارد که در نشسـت هفته آینده شـورای 
امنیت سـازمان ملل متحد که مسـاله مناقشـه فلسـطینی و 
اسـرائیلی در دسـتور کارآن قـراردارد، بیانیـه اخیـر کنفرانس 
صلـح پاریـس را که اکثریـت اعضـا آن را تائید کرده انـد مورد 
توجـه قرارگیرد و شـورای امنیت آن را مـورد حمایت جدی 
قراردهـد امـا حتـی بـا فـرض چنیـن احتمالـی و علـی رغم 
تاثیرات مثبت سیاسـی و حقوقی آن، ابزار موثـر اجرایی و عزم 
جـدی بیـن المللی جهـت رفـع اشـغالگری و توقف شـهرک 
سـازی هـای رژیـم صهیونیسـتی وجـود نداشـته و ایـن 

تاییـدات و قطعنامـه هـا ضمانـت اجرایـی ندارند.
شـایان ذکـر اسـت درارتبـاط بـا کنفرانـس صلـح پاریـس، 
گـروه های مقاومتـی مثل حمـاس آن را بیهوده، پـوچ و بی 
اثر مـی دانند. لـذا تصویب قطعنامـه ۲334 شـورای امنیت 
سـازمان ملل متحـد و برگـزاری کنفرانس صلـح پاریس به 
نوعـی مانورهایـی در راسـتای زنده نگـه داشـتن گفتمان و 
راهبـرد دو کشـوری در مقابـل هجمـه متحد و عـن قریب، 
راسـتگرایان اسـرائیل به رهبـری نتانیاهو  و محافظـه کاران 
امریکایـی بـه رهبـری دونالد ترامپ ریاسـت جمهـور آینده 
آمریـکا که حامـی گفتمان و راهبرد یک کشـوری هسـتند، 
محسـوب مـی گـردد امـا آنچـه آینـده فلسـطین را رقـم 
خواهـد زد مقاومت همـه جانبه ملت فلسـطین خواهد بود.

تقابل راهبردها در عرصه فلسطین؛ »مقاومت« آینده فلسطین را رقم میزند
علیرضا عرب
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بررســی تحــوالت روزهــای اخیــر در بغــداد ایــن احتمــال 
ــای  ــان ه ــی از جری ــه برخ ــاند ک ــی رس ــن م ــه ذه را ب
سیاســی مخــرب در صــدد نفــوذ میــان مــردم برای ســوق 
ــداف  ــمت اه ــه س ــا ب ــز آنه ــالمت آمی ــت مس دادن حرک

ــد. ــوده ان سیاســی و جناحــی ب
در روزهــای اخیــر صدهــا نفــر از حامیــان مقتــدی 
صــدر روحانــی شــیعه معتــرض عراقــی در پــی فراخــوان 
ــای  ــان ه ــه خیاب ــا فســاد در کشــور، ب ــارزه ب ــرای مب او ب
بغــداد آمدنــد. از جملــه خواســته هــای معترضــان تغییــر 
ترکیــب کمیســیون ناظــر بــر انتخابــات محلــی عــراق در 

ــود. ــاه ســپتامبر ب م
»نــه بــه فســاد، آری بــه اصالحــات« از شــعارهای 
معترضــان در میــدان تحریــر بغــداد بــود. مقتــدی صــدر 
خواســتار اصالحــات اساســی در دولــت و دادگاهی شــدن 
همــه »سیاســتمداران فاســد« اســت. ایــن خواســته هــا 
ــا  ــک ســو ب ــراق از ی ــه ع ــی مطــرح مــی شــود ک در حال
بحــران اقتصــادی و مشــکالت در ارائــه خدمــات عمومــی 
بــه مــردم مواجــه اســت و از ســوی دیگــر جنــگ 
فرسایشــی بــا داعــش در منطقــه موصــل مشــکالتی را در 

ــرده اســت. ــن کشــور ایجــاد ک ای
از ســوی دیگــر علیرغــم اینکــه حیــدر العبــادی نخســت 
ــش  ــه آرام ــود ک ــته ب ــان خواس ــراق از معترض ــر ع وزی
خــود را حفــظ کننــد و پیــرو قانــون باشــند امــا برخی از 
تظاهــرات کننــدگان تــالش کردنــد وارد منطقــه ســبز 
ــا نیروهــای  ــه درگیــری ب شــوند و ایــن اقــدام منجــر ب
ــای  ــر ج ــی ب ــته و زخم ــا کش ــه دهه ــد ک ــی ش امنیت
ــتاندار  ــی اس ــی التمیم ــتا، عل ــن راس گذاشــت. در همی
ــده و زخمــی  ــرات کنن ــداد از کشــته شــدن 4 تظاه بغ
ــدان  ــه در می ــی ک ــر در تظاهرات ــر دیگ ــدن 3۲0 نف ش
التحریــر بغــداد برگــزار شــده بــود، خبــر داد. همچنیــن 
ــداد از کشــته و زخمــی شــدن  ــات بغ فرماندهــی عملی
ــو از  ــلحه و چاق ــف اس ــی و کش ــروی امنیت ــت نی هش

ــر داد. ــدگان خب ــرات کنن ــی تظاه برخ
ــب  ــد« نائ ــیخ محم ــا، »آرام ش ــی ه ــن ناآرام ــی ای در پ
ــن  ــان ای ــه پارلم ــرد ک ــالم ک ــراق اع ــان ع ــس پارلم رئی
ــأت  ــرد: هی ــح ک ــت. وی تصری ــده اس ــه ش ــور تخلی کش
ــه  ــه ب ــرس از حمل ــل ت ــه دلی ــراق ب ــان ع ــه پارلم رئیس
ســاختمان پارلمــان توســط تظاهــرات کننــدگان، تصمیم 

ــد. ــه آن گرفتن ــه تخلی ب
ــدر  ــان ص ــر جری ــدر« رهب ــدی ص ــر »مقت ــوی دیگ از س
عــراق بــر لــزوم مســالمت آمیــز بــودن تظاهــرات 
طرفــداران خــود در شــهر بغــداد تأکیــد کــرد. وی در ایــن 
ــرای اعــالم  خصــوص گفــت: اگــر تظاهــرات کننــدگان ب
ــه  ــای منطق ــت دره ــه پش ــود ب ــروع خ ــات مش مطالب
الخضــراء در بغــداد هــم برونــد، اشــکالی وجــود نــدارد. بــا 
ایــن حــال، از هــواداران خــود مــی خواهــم کــه از ورود بــه 

ــد. ــاب کنن ــه الخضــراء اجتن منطق
رهبــر جریــان صــدر پــس از ســاعاتی نســبت بــه اقدامات 
خشــونت بــار یــا خرابکارانــه اعــالم برائــت کــرد. در همین 
راســتا، مقتــدی صــدر در صفحــه خــود در توئیتــر اعــالم 
کــرد: هــر کــس از طرفــداران مــا یــا دیگــر افــراد دســت 
بــه اقدامــات خشــونت بــار زده و یــا عقــب نشــینی نکند و 
قصــد اقدامــات خرابکارانــه علیــه امنیــت در بغــداد یــا هر 
ــرا هســتیم.  ــا از آنهــا مب نقطــه دیگــر را داشــته باشــد م
وی همچنیــن افــزود کــه ایــن اقدامــات، ننگیــن و باعــث 

مــرگ اصالحــات خواهــد بــود.
بــه دنبــال ایــن جریانــات، »فــواد معصــوم« رئیــس 
جمهــور عــراق و »حیــدر العبــادی« نخســت وزیــر عــراق 
ــوادث روز  ــات و ح ــورد اعتراض ــا در م ــد ت ــتور دادن دس
شــنبه در بغــداد پایتخــت ایــن کشــور تحقیقــات کامــل 

ــرد. ــورت گی ص

ــرای  ــرب ب ــی مخ ــای سیاس ــان ه ــوذ جری نف
سوءاســتفاده از تظاهــرات مســالمت آمیــز مــردم

ــه نیروهــای امنیتــی  ــه دســتاوردهای روزان ــا توجــه ب ب
عــراق بــه فرماندهــای »حیــدر العبــادی« نخســت وزیــر 
ــا  ــارزه ب ــراق در مب ــلح ع ــای مس ــده کل نیروه و فرمان
ــل  ــهر موص ــش در ش ــری داع ــتی تکفی ــروه تروریس گ
واقــع در اســتان نینــوا بــه عنــوان آخریــن پایــگاه 
ــته  ــای وابس ــروه ه ــی از گ ــراق، برخ ــم در ع تروریس
ــری و  ــره گی ــا به ــا ب ــتند ت ــدد هس ــزدوران در ص و م
ــان  ــز جری ــالمت آمی ــی مس ــتفاده از راهپیمای سوءاس
صــدر، ضمــن بــه حاشــیه رانــدن پیــروزی هــای 
نیروهــای عراقــی در عملیــات موصــل، بــرای مــاه هــای 
آتــی کــه قــرار اســت انتخابــات پارلمانــی بــه نظــر مــی 
ــات  ــوذ جریان ــل نف ــده حاص ــش آم ــوادث پی ــد ح رس

ــت. ــوده اس ــرات ب ــن تظاه ــرب در بی مخ
ــتفاده از  ــا اس ــا ب ــروه ه ــن گ ــد ای ــی رس ــر م ــه نظ ب
حــوادث پیــش آمــده بــه دنبــال برخــی اهــداف 
ــدت  ــردن وح ــن ب ــا از بی ــه ب ــه اینک ــتند؛ از جمل هس
ــه  ــردم فاصل ــت و م ــان حاکمی ــراق، می ــود در ع موج
ــه  ــی ک ــر از اهداف ــی دیگ ــد. یک ــاد کنن ــکاف ایج و ش
ــود،  ــی ش ــال م ــا دنب ــان ه ــن جری ــاال توســط ای احتم
ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه نزدیکــی انتخابــات 
پارلمانــی و اســتانی در چنــد مــاه آینــده از هــم اکنــون 
ــرای  ــتاویزهایی ب ــا و دس ــوب ه ــاد آش ــال ایج ــه دنب ب

ــتند. ــده هس ــای آین ــاه ه ــدی در م ــره من به
امــا آنچــه کــه مطمئــن تــر مــی تــوان دربــاره آن ســخن 
ــودن  ــر نم ــم اث ــرار دادن و ک ــعاع ق ــت الش ــت، تح گف
ــژه  ــه وی ــی ارتــش و مــردم عــراق ب پیــروزی هــای میدان

در نبــرد سرنوشــت ســاز موصــل اســت. نبایــد فرامــوش 
ــه  ــراق وارد مرحل ــده ع ــای آین ــاه ه ــی م ــه ط ــم ک کنی
ــا  پســاداعش خواهــد شــد و همــه طــرف هــا در عــراق ب
ــال  ــه دنب ــی ب ــات پارلمان ــه انتخاب ــی ب ــه نزدیک ــه ب توج
تثبیــت و تقویــت موقعیت خــود در آینــده سیاســی عراق 
هســتند و بــرای ایــن منظــور بایــد دســتاویزهای موجــه و 
قابــل قبولــی داشــته باشــند و ممکــن اســت از تظاهــرات 

ــرداری جناحــی کننــد. مــردم بهــره ب

ــی  ــت زمان ــا از فرص ــت ه ــردن تروریس ــره ب به
ایجــاد شــده در پــی اعتراضــات داخلــی در عراق
حامیــان جریــان صــدر،  تظاهــرات  بــا  همزمــان 
ارتــش،  ایــن کشــور شــامل  نیروهــای مشــترک 
ــه  ــا، مرحل ــمرگه ه ــس و پیش ــی، پلی ــای مردم نیروه
نهایــی مبــارزه بــا تروریســم را پشــت ســر مــی گذارنــد. 
ایــن اتفــاق مــی توانــد عملیــات موصــل را تحــت 
ــرای تروریســتهای  ــه فرصتــی ب ــرار دهــد و ب الشــعاع ق
داعــش بــرای تجدیــد قــوا و حامیــان آن بــرای حمایــت 

ــود.  ــل ش ــتر تبدی ــای بیش ه
بازیگــران خارجــی مخالــف دولــت عــراق نیــز مــی تواننــد 
ــن کشــور،  ــات سیاســی در ای ــری از اختالف ــره گی ــا به ب
ــای  ــراق، اختــالف ه ــی ع ــور داخل ــه در ام ضمــن مداخل
ــران در  ــن بازیگ ــد. ای ــدید کنن ــی را تش ــه ای و قوم فرق
تظاهــرات دو ســال گذشــته نیــز تــالش کردند با اســتفاده 
از اعضــای حــزب منحلــه بعــث و تفــوق روحیــه قومــی و 
فرقــه ای در برخــی از مناطــق عــراق، دولــت مرکــزی این 
کشــور را در مقابــل مخالفــان داخلــی، تضعیــف کننــد. 

ــز  ــد تمرک ــی توان ــی م ــای سیاس ــونت ه ــی و خش ناامن
دولــت عــراق را از مدیریــت اســتان نینــوا پــس از 
ــل  ــه ح ــش، ب ــتهای داع ــغال تروریس ــازی از اش آزادس
ــردن  ــف ک ــی و متوق ــای سیاس ــش ه ــا و تن ــالف ه اخت
تظاهــرات خیابانــی معطــوف کنــد. دولــت العبــادی 
ــگام و  ــد هن ــای ب ــراض ه ــای اعت ــی از پیامده ــا آگاه ب
خشــونت هــای سیاســی، دســتور تحقیقــات کامــل درباره 

ــت. ــرده اس ــادر ک ــاق را ص ــن اتف ای

احتمال بهره برداری سیاسی از اعتراضات حامیان »مقتدا صدر«
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ــر و  ــه، قط ــه ترکی ــرد ک ــد ک ــأ« تاکی ــبکه »نب ــر ش مدی
ــردن  ــران ک ــات، در وی ــی اختالف ــم برخ ــتان علیرغ عربس
ســوریه بــا یکدیگــر اشــتراک دارند و هیــچ خیــر و منفعتی 

ــه مــردم ســوریه نمــی رســانند. هــم ب
پــس از گذشــت حــدود 5 ســال از بحــران ســوریه و 
ــای  ــروه ه ــط گ ــوریه توس ــدن س ــیده ش ــش کش ــه آت ب
تروریســتی همچــون داعــش و جبهــه النصــره و حمایــت 
ــه  ــوالت ب ــد تح ــا، رون ــری ه ــی از تکفی ــور غربی-عرب مح
ــا حمایــت  ــت ســوریه ب ســمتی چرخیــده اســت کــه دول
ایــران و روســیه بــه دســت برتــر در برابــر تروریســت هــا و 

ــت. ــده اس ــدل ش ــا مب ــری ه ــی تکفی ــورهای حام کش
در همیــن ارتبــاط و بــرای بررســی بیشــتر تحــوالت جاری 
در ســوریه، خبرنــگار مهــر گفتگویــی را بــا »فــواد ابراهیم« 
مدیــر شــبکه »نبــأ« عربســتان در ســوریه انجام داده اســت 

کــه مشــروح آن از نظــر مــی گــذرد؛
»فــواد ابراهیــم« مدیــر شــبکه »نبــأ« در رابطــه بــا بحــران 
ســوریه بــه خبرنــگار مهــر تاکیــد کــرد: کشــورهای 
بســیاری در منطقــه و جهــان بــرای کســب منافــع خــاص 
در ســطح منطقــه ای و یــا بین المللــی وارد بحــران و جنگ 
ســوریه شــدند. ایــن بحــران بــه یــک موضــوع بیــن المللی 
تبدیــل شــد و بســیاری از تناقضــات در نظام بیــن المللی و 
جهــان عــرب را افشــا کــرد. همچنیــن طوالنــی شــدن این 
بحــران نیــز موجــب شــد کــه جهانیــان، مشــکالت موجود 

در طبیعــت نظــام بیــن الملــل و منطقــه را بشناســند.
وی در ادامــه تصریــح کــرد: منافــع متضــاد موجــب تعرض 
بــه ســوریه و آســیب رســاندن بــه منافــع مــردم این کشــور 
شــد. ایــن در حالی اســت کــه در حــال حاضــر پایــان دادن 
ــرار  ــان ق ــام جهانی ــد تم ــورد تاکی ــوریه، م ــران س ــه بح ب

گرفتــه اســت. زیــرا تــداوم بحــران ســوریه موجــب افزایش 
کشــتار مــردم و ویــران شــدن کشــور ســوریه مــی گــردد. 
ــن تمــام گــروه هــا و طــرف هــای شــرکت کننــده  بنابرای
ــه ایــن بحــران  ــان دادن ب در بحــران ســوریه خواســتار پای
و جنــگ هســتند. از ســوی دیگــر آینــده مــردم ســوریه را 

بایــد خــود مــردم تعییــن کننــد.
ــه  ــورهای منطق ــات کش ــاره اقدام ــأ درب ــبکه نب ــر ش مدی
ــه، قطــر و  ــا بحــران ســوریه هــم گفــت: ترکی در رابطــه ب
ســعودی هــا علیرغــم برخــی اختالفــات، در ویــران کــردن 
ســوریه بــا یکدیگــر اشــتراک دارند و هیــچ خیــر و منفعتی 
ــن  ــات ای ــانند. اقدام ــی رس ــوریه نم ــردم س ــه م ــم ب ه
ــردم ســوریه در  ــع م ــا مناف ــل ب ــه صــورت کام کشــورها ب
تضــاد اســت و بــه همیــن دلیــل نیــز مشــاهده مــی کنیــم 
ــراری  ــرای برق ــا ب ــان ه ــر جری ــالش اکث ــم ت ــه علیرغ ک
ــران  ــداوم بح ــر ت ــا ب ــعودی ه ــوریه، س ــس در س ــش ب آت
ــن  ــد. بنابرای ــی کنن ــا فشــاری م ــوریه( پ ــن کشــور )س ای
ــتند و  ــود هس ــع خ ــال مناف ــه دنب ــور، ب ــورهای مذک کش
عناصــر مســلح نیــز خــارج از منافــع مــردم ســوریه فعالیت 

ــد. مــی کنن
ــا نقــش رســانه هــا در پوشــش  ــواد ابراهیــم در رابطــه ب ف
ــت:  ــان داش ــز بی ــوریه نی ــوالت س ــانی تح ــالع رس و اط
طــرف مقابــل دارای یــک امپراطــوری رســانه ای گســترده 
ــادگی  ــه س ــد ب ــی توان ــت و م ــا اس ــاره ه ــی ق در تمام
ــاط سراســر  ــردم در نق ــه م ــل دارد، ب ــه تمای ــر آنچــه ک ه
جهــان منتقــل کنــد. در برابــر ایــن امپراطــوری رســانه ای 
ــم.  ــنگری کنی ــوریه روش ــوزه س ــژه در ح ــه وی ــد ب ــا بای م
ادعاهــای بســیاری در ایــن رابطــه مطــرح مــی شــود ولــی 
حقایــق در عرصــه میدانــی روشــن مــی گــردد. همچنیــن 

واقعیــت اردوگاه طــرف مقابــل و اقدامــات فرقــه گرایانــه و 
ــی شــود. ــم آشــکار م ــتانه آن ه نژادپرس

ــی شــدن اســت.  ــق در حــال علن ــزود: برخــی حقای وی اف
زیــرا حقیقــت از بیــن نمــی رود و فقــط ممکــن اســت برای 
مدتــی از نظــر مخفــی شــود. در حــال حاضــر نیــز رســانه 
هــای جبهــه مقابــل حقیقــت اخبــار کــذب خــود را نشــان 
داده انــد و در عرصــه میدانــی هــم، مــردم خودشــان بــرای 
نشــان دادن حقیقــت شــایعات و اخبــار دروغیــن دســت به 
ــرای  ــد. صداقــت در عرصــه رســانه، تنهــا راه ب کار شــده ان

جلــب آرای عمومــی اســت.
ــود  ــال وج ــن احتم ــرد: ای ــد ک ــأ تاکی ــبکه نب ــر ش مدی
ــه  ــگ علی ــا تروریســم، از جن ــارزه ب ــان مب ــه مدعی دارد ک
تروریســم بــه صــورت ســخیفی اســتفاده کننــد. در همیــن 
زمینــه بایــد از ترامــپ نــام بــرد کــه ســازنده اصلــی داعش 
ــات  ــان تبلیغ ــه وی در زم ــخنانی ک ــا س ــان داد ام را نش
انتخاباتــی اش مطــرح کــرد، بــا آنچــه کــه اکنــون و پــس 
ــه کاخ ســفید انجــام مــی دهــد، متفــاوت اســت. از ورود ب

وی دربــاره تصمیــم ترامــپ بــرای جلوگیــری از ورود اتبــاع 
ــن  ــرد: ای ــح ک ــکا تصری ــه آمری ــلمان ب ــور مس ــت کش هف
اقــدام نشــان مــی دهــد کــه نظــام آمریــکا صــادق نیســت 
ــرای  ــا تروریســم، ب ــارزه ب ــران از موضــوع مب ــد دیگ و مانن
ــد. در همیــن  ــع دیگــری اســتفاده مــی کن اهــداف و مناف
راســتا یکــی از روزنامــه هــای آمریکایــی هــم از ایــن 
ــای  ــانه ه ــرد. رس ــاد ک ــپ انتق ــتانه ترام ــم نژادپرس تصمی
غربــی در حــال حاضــر بــه دلیــل آشــکار شــدن سیاســت 
ــن  ــم و در عی ــت از تروریس ــرب در حمای ــتباه غ ــای اش ه
حــال ادعــای مبــارزه بــا تروریســم، در تناقــض بــه ســر می 

ــد. برن

گفتگو با مدیر شبکه »نبأ« عربستان:

آنکارا، ریاض و دوحه در ویران کردن سوریه اشتراک نظر دارند

محمد قادری
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خاورمیانه و شمال آفریقا

وزیــر اطــالع رســانی ســوریه تاکیــد کــرد: 
ــت و  ــت اس ــح و مقاوم ــرزمین صل ــوریه س س
رســانه هــای مقاومــت نقش بســزایی در ارســال 

ــد. ــران دارن ــه دیگ ــام ب ــن پی ای
»رامــز ترجمــان« وزیر اطالع رســانی ســوریه در 
گفتگــو بــا خبرنــگاران اعزامــی مهــر به دمشــق 
ــر در  ــالهای اخی ــی س ــه ط ــار داشــت: آنچ اظه
ســوریه رخ داده اســت، جنگــی تمــام عیــار 
ــی و  ــاد نظام ــه ابع ــا ب ــگ صرف ــن جن اســت. ای
سیاســی مربــوط نمــی شــود. مــا شــاهد وقــوع 
منازعــه و نبــردی فرهنگــی علیــه ملــت ســوریه 
هســتیم. البتــه مــا در ایــن نبــرد تنهــا نیســتیم 
و رســانه هــای حامــی ســوریه در منطقــه نقــش 
ــی  ــا چنیــن هجمــه های بســزایی در مواجهــه ب

ــد. دارن
ــه  ــای جبه ــانه ه ــرد: رس ــد ک ــان تاکی ترجم
ــا  ــر ب ــالهای اخی ــی س ــتند ط ــت توانس مقاوم
نقــش آفرینــی بــه هنــگام و موثــر خــود، معادله 
را بــه ســود خــود تغییــر داده و در مقابــل 
ــروز و  ــی پی ــای غرب هجمــه ســنگین رســانه ه
ســربلند شــوند. ایــن در حالــی اســت کــه مــن 
ــای  ــدار جریانه ــای طرف ــانه ه ــد دارم رس تاکی
تروریســتی در ســوریه در ریختــه شــدن خــون 

ــتند. ــریک هس ــورمان ش ــهروندان کش ش
وی افــزود: ایــن رســانه هــای جریــان مقاومــت 
هســتند کــه پیــام حــق طلبــی ملــت ســوریه را 
ــد. هــم اکنــون  ــه گــوش جهانیــان رســانده ان ب
همکاری رســانه ای گســترده ای میان ســوریه و 
ایــران وجــود دارد و رســانه هــای ایرانــی در ایــن 
ــر ســوریه(  ــال اخی ــد س ــه ) حــوادث چن معادل
نقــش پررنگــی در حمایــت از ملــت ســوریه ایفا 
ــون مناســبات گســترده و  ــم اکن ــد. ه ــرده ان ک
مســتقیمی در حــوزه رســانه ای میــان دمشــق 

ــود دارد. ــران وج و ته
رامــز ترجمــان در ادامــه ضمــن تقدیــر از 
ــال  ــران در قب ــالمی ای ــوری اس ــرد جمه عملک

ــد کــرد: انقــالب اســالمی  بحــران ســوریه تاکی
ــوان  ــران دارای ارزشــهایی اســت کــه نمــی ت ای
ــار آنهــا گذشــت. حمایــت از  ــه ســادگی از کن ب
ــوم و مســتضعف یکــی از  مــردم محــروم و مظل
ــن ارزشــگذاری  ــن ارزشــهای مهــم اســت. ای ای
ــران  ــت جمهــوری اســالمی ای ــزرگ، در حمای ب
از ملــت فلســطین تجلــی پیــدا کــرد. همچنیــن 
تقابــل جمهــوری اســالمی ایــران بــا کشــورهای 
ــر همــه  ــورد تقدی ــر و اســتعمارگر، م ســلطه گ

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــان ق آزادگان جه
ــان  ــر نش ــوریه خاط ــانی س ــالع رس ــر اط وزی
ــاهد  ــر ش ــالهای اخی ــی س ــا ط ــرد: کشــور م ک
وقــوع بحرانــی دردنــاک بــوده اســت. دشــمنان 
ــوریه و  ــه س ــدف تجزی ــا ه ــه، ب ــت منطق امنی
نابــود کــردن کشــورمان وارد جنگــی تمــام عیار 
شــده انــد و ملــت مــا طــی ســالهای اخیــر درد و 
رنــج زیــادی کشــیده اســت. در چنین شــرایطی 
ــت  ــران از مل ــالمی ای ــوری اس ــت جمه حمای
ــوری  ــت. جمه ــر اس ــل تقدی ــا قاب ــوریه واقع س
ــی  ــای انقالب ــر اســاس آرمانه ــران ب اســالمی ای

ــوریه اســت. ــوم س ــت مظل ــی مل ــود، حام خ
وی افـزود: دشـمنان سـوریه نتوانسـته انـد بـه 
اهـداف خـود دسـت پیـدا کننـد و عمـال در این 
میدان شکسـت خورده انـد. بدیهی اسـت که در 
نهایـت پیـروزی الهی از آن ملت سـوریه اسـت و 

ما بـه تحقـق وعـده الهـی امیدواریم.
رامــز ترجمــان در پایــان تاکیــد کــرد: دشــمنان 
ــورمان  ــه کش ــا تجزی ــه تنه ــوریه ن ــت س امنی
ــخت  ــتی س ــا شکس ــه ب ــد، بلک ــد دی را نخواهن
ــد  ــا بای ــد. م ــد ش ــه رو خواهن ــوریه رو ب در س
ــه  ــا االن ب مســیر پیــروزی هــای بزرگــی کــه ت
دســت آورده ایــم را کامل کنیم. ســوریه، کشــور 
امنیــت و صلــح و مقاومــت اســت. کشــوری کــه 
ــوده  ــات ب ــگ، دارای ثب ــوع جن ــل از وق ــا قب ت
ــه  ــورمان ب ــه کش ــاره ب ــه دوب ــی ک ــت. ثبات اس

ــت. ــد گش ــاز خواه ــل ب ــورت کام ص

وزیر اطالع رسانی سوریه در گفتگو با مهر:

رسانه های حامی تروریسم 
در کشتار مردم سوریه شریکند

فعال سیاسی بحرین در گفتگو با مهر:

برخی کشورها چشم خود را 
بر جنایتهای صورت گرفته

 در بحرین بسته  اند
حــکام بحریــن در هفتــه اخیــر ســه جــوان بحرینــی بــی گنــاه بــه نــام هــای 
»ســامی مشــیمع«، »علــی الســنکیس« و »عبــاس الســمیع« را اعــدام کــرد.

ــه آل  ــات علی ــی از اعتراض ــی موج ــاه بحرین ــوان بی گن ــه ج ــن س ــدام ای اع
خلیفــه را در ایــن کشــور بــه دنبــال داشــت. هــزاران نفــر از مــردم بحریــن بــا 
برگــزاری تظاهــرات در مناطــق مختلــف از اعدام هــای ظالمانــه اخیــر اعــالم 

انزجــار کردنــد.
»حســن عبدالنبــی« فعــال سیاســی بحرینــی در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر 
دربــاره پیامدهــای ســرکوب فعالیــن بحرینــی از ســوی آل خلیفــه و واکنــش 
ــح کــرد: متاســفانه  ــن تصری ــات حــکام بحری ــه جنای ــل ب ــن المل ــه بی جامع
جامعــه بیــن الملــل فقــط بــه ابــراز نگرانــی در ایــن خصوص بســنده کــرده و 
حرکتــی انجــام نمــی دهــد. برخــی از کشــورها کــه ادعــای دموکراســی، دفاع 
از حقــوق بشــر و مبــارزه بــا تروریســم را دارنــد نیــز ســکوت پیشــه کــرده اند. 
ایــن در حالــی اســت کــه برخــی از ایــن کشــورها چشــمان خــود را بــر ایــن 
جنایــات بســته انــد و تعــدادی از آنهــا از آل خلیفــه حمایــت مــی کننــد و بــه 

رژیــم بحریــن ســالح نیــز مــی فروشــند.
وی افــزود: حــکام بحریــن از ایــن ســالح هــا بــرای ســرکوب و کشــتار مــردم 
بــی دفــاع بحریــن اســتفاده مــی کننــد. ایــن حمــالت حــکام بحریــن علیــه 
مــردم، بــه صــورت کلــی بــر مــردم منطقــه و بــه طــور ویــژه بــر خــود بحرین 
ــد و  ــدون پاســخ نخواهــد مان ــرا حمــالت آل خلیفــه ب تاثیــر منفــی دارد؛ زی
مــردم آزاده بحریــن هــم آن را نخواهنــد پذیرفــت. در هــر لحظــه ایــن امــکان 
وجــود دارد کــه مجــددا بهــار عربــی جدیــدی ایجــاد شــود و ایــن رژیــم هــا 

را ســرنگون کنــد.
عبدالنبــی در ادامــه دربــاره نقــش دیگــر کشــورها در متوقــف کــردن اقدامات 
ــچ  ــون هی ــفانه تاکن ــرد: متاس ــد ک ــن تاکی ــر در بحری ــوق بش ــض حق ناق
کشــوری بــرای متوقــف کــردن ایــن اقدامــات و کاهــش کشــتار مــردم کاری 
ــا  ــرای همبســتگی ب ــز ب نکــرده اســت. حتــی مــردم کشــورهای منطقــه نی
مــردم بحریــن در مواجهــه بــا حمــالت علیــه آنهــا، اقدامــی نکــرده انــد. ایــن 
ســکوت و مواضــع شــرم آور، موجــب ادامــه و تشــدید اقدامــات رژیــم هــای 

منطقــه و ادامــه حمایــت آنهــا از رژیــم دیکتاتــور بحریــن مــی شــود.
فعــال سیاســی بحریــن در پایــان در رابطــه بــا علــت ســکوت مدعیــان حقوق 
بشــر در قبــال اقدامــات و ســرکوب هــا در بحریــن نیــز بیــان داشــت: برخــی 
از ســازمان هــا و شــخصیت هــای مدعــی حقــوق بشــر شــبیه تاجــران شــده 
انــد و از ایــن راه روزی مــی خورنــد. حکومــت هــا نیــز راه هــای خالصــی و یــا 
اســتفاده از ایــن ســازمان هــا و افــراد را بــه خوبــی شــناخته انــد و بــا پرداخت 
رشــوه و هدیــه بــه ســازمان هــای مذکــور، پرونــده سیاســی و حقوقــی خــود 
ــز و القــاب سیاســی مــی کننــد. در همیــن راســتا، اخیــرا نیــز  ــر از جوائ را پُ
نخســت وزیــر بحریــن بســیاری از ایــن جوائــز و هدایــا را دریافــت کــرد؛ گویــا 
وی کبوتــر صلــح اســت! ایــن در حالــی اســت کــه وی بزرگتریــن ســفاک و 

فرمانــده یــگان قاتــل و جــالدان امنیتــی و نظامــی بحریــن اســت.
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خاورمیانه و شمال آفریقا

تروریســتهای تکفیــری داعــش عــالوه بر عــراق و ســوریه در 
مناطــق دیگــر از جملــه قــاره آفریقــا نیــز فعــال هســتند اما 
بــه نظــر مــی رســد کــه آنهــا بــرای اقدامــات خــود از شــیوه 

هــای متفــاوت بــا عــراق و ســوریه اســتفاده مــی کنند.
ــای  ــت ه ــا شکس ــی ب ــش در حال ــری داع ــک تکفی گروه
ــه در  ــت ک ــده اس ــرو ش ــوریه روب ــراق و س ــترده در ع گس

ــد. ــی ده ــه م ــود ادام ــرکات خ ــه تح ــر ب ــق دیگ مناط
 یکــی از مناطقــی کــه داعــش بــه دنبــال حفــظ جــای پای 
ــا  ــره ســیناء در مصــر اســت کــه ب خــود اســت شــبه جزی
ارتــش مصــر در حــال جنــگ اســت و از برخــی مشــکالتی 
ــد،  ــی کن ــرم م ــا آن دســت و پنجــه ن ــت مصــر ب ــه دول ک
بهــره بــرداری مــی کنــد. ارتــش مصــر در حــال حاضــر بــا 
گــروه والیــت ســیناء وابســته بــه داعــش در حــال جنــگ 
ــت و  ــرای تاخ ــی ب ــیناء را محل ــمال س ــش ش ــت. داع اس
ــون شــماری  ــرار داده اســت. داعــش تاکن تازهــای خــود ق

ــان مصــری را کشــته اســت. از نظامی
ــرو  ــا شکســت روب ــغال مناطــق مســکونی ب ــش در اش داع
شــد و در ســال ۲015 بــه اشــغال آن بــر شــهر شــیخ زویــد 
ــده هــای اف 16 مصــر  ــان داده شــد و جنگن در ســیناء پای

ــد و از همیــن رو مواضــع ایــن گروهــک را بمبــاران کردن
ایــن گروهــک بــه جنــگ فرسایشــی متوالــی شــامل 
ــه  ــه ب ــدازان و حمل ــک تیران ــری ت ــه کارگی ــا و ب انفجاره

ایســت بازرســی هــای امنیتــی روی آورد
ایــن گروهــک بــه جنــگ فرسایشــی متوالــی شــامل 
ــه  ــه ب ــدازان و حمل ــک تیران ــری ت ــه کارگی ــا و ب انفجاره

ایســت بازرســی هــای امنیتــی روی آورد.
ــی اســت کــه »عبدالفتــاح السیســی« رئیــس  ایــن در حال
ــالم  ــش اع ــالت داع ــه حم ــش ب ــر در واکن ــوری مص جمه
کــرده اســت کــه ایــن حمــالت در برهــه اخیــر بــا کاهــش 
محسوســی در مقایســه بــا دوره هــای قبــل برخــوردار بــوده 
اســت و قاهــره تــالش مضاعفــی را علیــه تروریســم بــه کار 

گرفتــه اســت.
اظهــار نظــر رئیــس جمهــور مصــر در حالــی اســت کــه بــه 
اعتقــاد تحلیلگــران بــه نظــر مــی رســد کــه ایــن حمــالت 

داعــش ادامــه دار باشــد.
بــه اعتقــاد تحلیلگــران امــور گروههــای تروریســتی، داعش 
در ســیناء بــر خــالف اســتراتژی خــود در ســوریه و  عــراق 
ــه  ــی ک ــه در حال ــب ک ــن ترتی ــه ای ــد ب ــی کن ــت م حرک
ــد و  ــی ده ــام م ــترده انج ــورش گس ــوریه ی ــراق و س در ع
ســرکرده هــای آن مشــخص هســتند امــا در مصــر از میــن 
و تلــه هــای انفجــاری کارگذاشــته شــده در راههــا و عوامــل 

ــدازان اســتفاده مــی کنــد. انتحــاری و تــک تیران

عملیــات داعــش در مصــر مشــابه آنچــه در تونــس 
و اروپــا انجــام مــی دهــد اســت

عملیــات آن در مصــر مشــابه آنچــه در تونــس و اروپــا انجام 
ــای  ــب گروهه ــر در قال ــش در مص ــت. داع ــد اس ــی ده م
ــی  ــد؛ گروههای ــی کن ــان عمــل م ــه شــکل پنه کوچــک ب
کــه ارتباطــی بــا یکدیگــر ندارنــد. حمــالت داعــش در مصر 
بــه ایــن صــورت اســت کــه شــبکه هــا و افــراد وابســته بــه 
ــش  ــگاه داع ــد و آن ــی زنن ــی م ــه حمالت ــت ب ــش دس داع
ــوال در  ــش معم ــرد. داع ــی گی ــده م مســئولیت آن را برعه
فضــای مجــازی از افــراد وابســته بــه خــود مــی خواهــد کــه 

ــرار دهنــد. نظامیــان و جاسوســان را در مصــر هــدف ق
ــه  ــی رســد ک ــه نظــر م ــور مصــر ب ــران ام ــگاه تحلیلگ از ن
داعــش حمــالت خــود را بیشــتر در اســتان ســیناء متمرکز 
ــل  ــراف آن قاب ــره و اط ــرکات آن در قاه ــت و تح ــرده اس ک

ــش  ــا داع ــت. ام ــیناء نیس ــرکات آن در س ــا تح ــه ب مقایس
همــواره تــالش مــی کنــد در حالــی کــه جــای پــای خــود 
ــرای کاســتن از فشــارهای  را در ســیناء حفــظ مــی کنــد ب
نظامــی ضــد ایــن گروهــک دســت بــه تحرکاتــی خــارج از 

ــد. مناطــق تحــت تمرکــز خــود بزن

ــش  ــه بخ ــه زدن ب ــتر ضرب ــش بیش ــدف داع ه
ــت ــر اس ــگری مص گردش

ــه بخــش گردشــگری  ــه زدن ب هــدف داعــش بیشــتر ضرب
مصــر اســت کــه شــاهرگ اساســی درآمــد دولــت مصــر را 
تحــت تاثیــر قــرار دهــد بــه ویــژه کــه اقتصــاد مصر ســخت 
تحــت تاثیــر واردات اســت و بخــش گردشــگری این کشــور 
ارز آوری بــرای ایــن کشــور دارد. مناطــق گردشــگری مصــر 
ــه  ــرام ثالث ــه اه ــر آن از جمل ــی دیگ ــای فرهنگ ــج ه و گن
ــد و  ــده ان ــان دی ــی زی ــای امنیت ــامانی ه ــت نابس ــه عل ب
ــر ۲015  ــیه در اکتب ــافربری روس ــای مس ــار هواپیم انفج
بــرای فــراز ســیناء زیانهــای زیــادی را بــه مصــر وارد کــرد 
ــی  ــر مناطــق م ــره و دیگ ــه حمــالت داعــش در قاه و ادام
توانــد تــالش هــای دولــت مصــر بــرای رونــق بخشــیدن بــه 
صنعــت گردشــگری ایــن کشــور را بــا چالــش روبــرو کنــد.

ایــن در شــرایطی اســت کــه برخــی از ناظــران امــور مصر بر 
ایــن باورنــد کــه دولــت مصــر از اســتراتژیک و راهبــرد الزم 
بــرای مقابلــه بــا تروریســم برخــوردار نیســت. از ســویی بــه 
اعتقــاد ایــن افــراد، محیــط منطقــه ای پرآشــوب از ســوریه 
ــرار  ــه در همســایگی مصــر ق ــی ک ــا لیب ــه ت ــراق گرفت و ع
دارد ســبب شــده اســت کــه تروریســتها وارد مصــر شــوند 

و دســت بــه یــورش هایــی بزننــد.
همانطــور کــه گفتــه شــد، داعــش بــه دنبــال حفــظ حضور 
قــوی خــود در ســیناء اســت و در واقــع اولویــت اصلــی آن 
را همیــن حضــور تشــکیل مــی دهــد. افزایــش حمــالت بــه 
منزلــه افزایــش فشــارهای سیاســی و اقتصــادی بــر دولــت 

سیســی اســت.
ــد،  ــیخ زوی ــش، ش ــق العری ــش در مناط ــه داع ــا اینک ام
جبــل الحــالل و دیگــر مناطــق ســیناء متمرکــز اســت و بــا 
نیروهــای مصــری مــی جنگــد بــه ایــن خاطــر اســت کــه 
ــش  ــق بی ــن مناط ــی در ای ــرایط جغرافیای ــتر الزم و ش بس
از دیگــر مناطــق مصــر اســت. داعــش عمومــا در مناطقــی 
فعالیــت مــی کنــد کــه بســتر الزم بــرای آن بیــش از دیگــر 
ــن  ــه همی ــز ب ــیناء نی ــم باشــد و انتخــاب س مناطــق فراه

دلیــل اســت. شــرایط جغرافیایــی ســیناء بــه گونــه ای کــه 
ــرای  ــز را ب ــگ و گری ــات جن ــرار و عملی ــدن و ف ــان ش پنه

ــی آورد ــم م ــا فراه داعشــی ه
شــرایط جغرافیایــی ســینا بــه گونــه ای کــه پنهان شــدن و 
فــرار و عملیــات جنــگ و گریــز را بــرای داعشــی هــا فراهــم 

مــی آورد.
بــه اعتقاد برخــی از تحلیلگــران، شــرایط جغرافیایی اســتان 
ســیناء در مصــر مکانــی مســاعد بــرای داعشــی هــا اســت و 
عمومــا بومیــان عضــو داعــش بــه خوبــی بــا منطقــه آشــنا 
ــر  ــی مص ــای امنیت ــد نیروه ــی از دی ــه راحت ــتند و ب هس

مخفــی مــی شــوند.
ــوری در ســیناء وجــود دارد  ــب العب از ســویی مناطــق صع
ــیدن  ــه رس ــت ک ــالل اس ــل الح ــا جب ــه آنه ــه از جمل ک

ــت. ــوار اس ــخت و دش ــه آن س ــری ب ــای مص نیروه
همیــن شــرایط ســبب شــده اســت کــه برخــی از 
سیاســتمداران مصــری موضــوع کوچانــدن ســاکنان ســیناء 
ــه ای  ــه منطق ــه ب ــل منطق ــر و تبدی ــق دیگ ــه مناط را ب
نظامــی را مطــرح کننــد تــا بــه ایــن ترتیــب ارتــش مصــر 
ــی  ــا داعش ــد ب ــی بتوانن ــه راحت ــی آن ب ــای امنیت و نیروه
ــکار  ــد راه ــی توان ــا نم ــن طبع ــه ای ــد ک ــه کنن ــا مقابل ه
ــا توســعه  ــرا اگــر مناطــق کــم توســعه ی موثــری باشــد زی
نیافتــه بــه توســعه یافتــه مبــدل شــود و شــرایط اقتصــادی 
ــرای ســاکنان آن فراهــم شــود هیچــگاه داعــش و دیگــر  ب
تروریســتها مجالــی نخواهنــد یافــت کــه جوانــان را جــذب 

ــد. کنن
برابــر  در  موثــر  مبــارزه  و شــیوه  قاعــده  واقــع  در 
ــردن  گروههــای تروریســتی در هــر منطقــه ای از بیــن ب
عوامــل شــکل گیــری و ظهــور ایــن گروههــا اســت کــه 
بــا ریشــه کنــی و عــالج آنهــا مــی تــوان مقابلــه اساســی 
بــا تروریســم بــه عمــل آورد زیــرا تــا زمانــی کــه از نظــر 
فرهنگــی و اقتصــادی و اجتماعــی مقابلــه موثــر بــا 
ــی نمــی  ــه تنهای تروریســم نشــود راهکارهــای نظامــی ب

ــود. ــع ش ــر واق ــد موث توان
ــی  ــی ثبات ــد، ب ــه ش ــال گفت ــه قب ــور ک ــویی همانط از س
موجــود در منطقــه در ادامــه تحــرکات داعــش موثــر اســت 
ــه از  ــی ک ــور لیب ــایگی کش ــر در همس ــه مص ــژه ک ــه وی ب
ســال ۲011 و پــس ازدخالــت ناتــو از بــی ثباتــی رنــج مــی 
بــرد و بــه محلــی بــرای افــراط گرایــان تبدیــل شــده اســت، 

ــرار دارد. ق
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ــارض  ــای مع ــکنی گروه ه ــی از کارش ــار حاک ــی اخب برخ
ــاره  ــی نشســت آســتانه درب ــه پایان در مســیر صــدور بیانی
ــت  ــنگین دول ــکوت س ــه س ــال آنک ــتند؛ ح ــوریه هس س
ــایه  ــرات س ــر مذاک ــکنی ها ب ــن کارش ــال ای ــه در قب ترکی

ــت. ــده اس افکن
آخریــن اخبــار از مذاکــرات صلــح ســوریه در شــهر 
ــای  ــه گروه ه ــی از آن اســت ک ــتانه« قزاقســتان حاک »آس
معــارض شــرکت کننــده در ایــن نشســت همچــون 
گذشــته بــه کارشــکنی و ســنگ اندازی در مســیر مذاکرات 
ــه  ــتند ک ــی از آن هس ــار حاک ــن اخب ــد. ای روی آورده ان
معارضــان شــرکت کننــده در ایــن مذاکــرات بــرای امضای 
ــرح  ــرط مط ــش ش ــن پی ــت، چندی ــی نشس ــه پایان بیانی

ــد.  ــرده ان ک
در همیــن ارتبــاط پیشــتر »یحیــی العریضــی« ســخنگوی 
معارضــان اعــالم کــرده بــود: مــا بیانیــه پایانــی نشســت را 
ــته هایمان در آن،  ــدن خواس ــاظ ش ــدم لح ــورت ع در ص
ــی  ــه برخ ــت ک ــی اس ــن در حال ــرد. ای ــم ک ــا نخواهی امض
ــر  ــان حاض ــه معارض ــد ک ــت از آن دارن ــز حکای ــار نی اخب
ــت  ــی از ســوی دول ــأت اعزام ــا هی ــدار »رو در رو« ب ــه دی ب
ــان دو  ــرات می ــد. در حــال حاضــر مذاک دمشــق نشــده ان
ــه صــورت غیرمســتقیم پیــش مــی رود.  طــرف ســوری، ب
ــه در  ــد ک ــرده ان ــد ک ــن تهدی ــوری همچنی ــان س معارض
صــورت عــدم در نظــر گرفتــه شــدن خواســته های آنهــا در 
بیانیــه پایانــی نشســت آســتانه، آنهــا خــود بــه تنهایی یک 

بیانیــه پایانــی مســتقل منتشــر خواهنــد کــرد!
ــه در  ــد ک ــرده ان ــد ک ــن تهدی ــوری همچنی ــان س معارض
صــورت عــدم در نظــر گرفتــه شــدن خواســته هــای آنهــا 
در بیانیــه پایانــی نشســت آســتانه، آنهــا خــود بــه تنهایــی 
یــک بیانیــه پایانــی مســتقل منتشــر خواهنــد کــرد! حــال 
ســؤالی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه اگــر معــارض قصد 
صــدور بیانیــه مســتقل داشــتند، بــه چــه علــت حاضــر بــه 
مشــارکت در مذاکراتــی شــدند کــه همــه چیــز در آن بایــد 
بــر مبنــای تفاهــم هــای دوجانبــه و چندجانبه مــورد توافق 
قــرار گیــرد. بــه نظــر مــی رســد کــه گــروه هــای معــارض 
ســوری بــه دلیــل متحمــل شــدن شکســت های ســنگین 
در برابــر دولــت و ارتــش ســوریه در عرصــه میدانــی، صحنه 
نشســت آســتانه را فرصــت مناســبی بــرای امتیازگیــری از 
دمشــق قلمــداد کــرده انــد و تــالش مــی کننــد تــا لحظــه 

آخــر بــه کارشــکنی هــای هدفمنــد خــود ادامــه دهنــد. 
از ســوی دیگــر، گفتــه مــی شــود کــه معارضــان ســوری با 
تفکیــک گــروه تروریســتی جبهــه النصــره از گــروه هــای 
مســلح مســتقر در ســوریه مخالفــت کــرده انــد. حــال ایــن 
ســؤال بــه وجــود مــی آیــد کــه در صــورت عــدم تفکیــک 
گــروه هــای ترویســتی از جملــه »جبهــه النصــره« از 
ــا  دیگــر گــروه هــای مســلح مســتقر در ســوریه، مبــارزه ب
تروریســم چــه محلــی از اعــراب خواهــد داشــت؟ جنایــت 
هایــی کــه اعضــای جبهــه النصــره طــی ســالهای اخیــر در 
ــن کشــور مرتکــب شــده  ــان ای ــه غیرنظامی ســوریه و علی
انــد، امــروز دیگــر بــر هیچکــس پوشــیده نیســت، بــا ایــن 
ــروه تروریســتی و  ــن گ ــت از ای ــر حمای حــال معارضــان ب

ــا آن پافشــاری مــی کننــد.  لــزوم عــدم مقابلــه ب
البتــه نبایــد ارتبــاط معارضــان ســوری شــرکت کننــده بــا 
ــری  ــت رهب ــان تح ــت. معارض ــده گرف ــتها را نادی تروریس
»محمــد علــوش« ســرکرده گــروه تروریســتی موســوم بــه 
»جیــش االســالم« در ایــن دور از مذاکــرات حضــور دارنــد 
ــه دفــاع تمــام قــد از گــروه  و کامــال طبیعــی اســت کــه ب
تروریســتی »جبهه النصــره« بپردازنــد. مخالفــت معارضان 
ســوری بــا تفکیــک جبهــه النصــره از گــروه هــای مســلح 
ــدم  ــال، ع ــن ح ــا در عی ــه آنه ــی اســت ک ــوری در حال س
ــت  ــرای تثبی ــب ب ــازوکار مناس ــک س ــه ی ــی ب ــت یاب دس
آتــش بــس در ســوریه در جریــان مذاکــرات آســتانه را بــه 
شــدت مــورد انتقــاد قــرار داده انــد! ایــن در حالی اســت که 
مقدمــه تثبیــت آتش بــس در ســوریه، ریشــه کــن شــدن 
ــای  ــردن فض ــنج ک ــن متش ــه ضم ــت ک ــی اس تکفیریهای
ــه  ــُرق مختلــف، گــروه هــای مســلح را ب ــه ُط آتش بــس، ب

نقــض آتــش بــس تحریــک مــی کننــد.
ــام و  ــر اســاس آنچــه کــه گفتــه شــد، سیاســت »یــک ب ب
ــن  ــزوم تعیی ــر ل ــک ســو ب ــه از ی ــوای معارضــان« ک دو ه
ســازوکار مناســب بــرای تثبیــت آتــش بــس تأکیــد دارنــد 
ــره  ــه النص ــتی جبه ــروه تروریس ــر، از گ ــوی دیگ و از س
حمایــت مــی کننــد، موجــب شــده اســت کــه مذاکــرات 
ــال  ــه دنب ــی ب ــی و ملموس ــه مهم ــون نتیج ــتانه تاکن آس
ــر ایــن، شــنیده شــده اســت کــه  نداشــته باشــد. عــالوه ب
ــت  ــی نشس ــه پایان ــای بیانی ــا امض ــوری ب ــان س معارض
ــه  ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ــد!! ب ــرده ان ــت ک ــتانه مخالف آس
معارضــان از یــک ســوی بــرای بــه کرســی نشــاندن اهداف 
ــر،  ــوی دیگ ــق و از س ــت دمش ــری از دول ــود و امتیازگی خ
بــرای عقــده گشــایی علیــه هم پیمانــان آن وارد کارزار 

ــد. آســتانه شــده ان

در ایــن میــان امــا ســکوت دولــت ترکیــه بــه عنــوان یکــی 
ــه  از پرنفوذتریــن طرفهــا در میــان معارضــان بــه شــدت ب
ــد،  ــی رس ــر م ــه نظ ــه ب ــه ک ــورد. اینگون ــی خ ــم م چش
نماینــدگان دولــت آنــکارا تاکنــون از نفــوذ خــود بــر 
ــنگ  ــا و س ــکنی ه ــری از کارش ــرای جلوگی ــان ب معارض
ــه هیــچ  ــدازی هــای آنهــا در مســیر نشســت آســتانه، ب ان
وجــه بهــره بــرداری نکــرده انــد. در واقــع، همیــن ســکوت 
ــرط های  ــر پیش ش ــان ب ــا معارض ــت ت ــده اس ــب ش موج
ــی نشســت  ــه پایان ــرای امضــای بیانی ــود ب ــکنانه خ کارش
ــل مشــاهده اســت،  ــه قاب ــد. آنچــه ک آســتانه اصــرار ورزن
ــرای  ــره ب ــه سیاســت »مذاک ــت ترکی ــه دول ــن اســت ک ای
مذاکــره« را در نشســت آســتانه در پیــش گرفتــه و قصــد 
ــرات  ــت مذاک ــتای موفقی ــی در راس ــه گام ــدارد هیچگون ن

ــردارد. ب
ــت،  ــده اس ــاره ش ــه آن اش ــز ب ــتر نی ــه پیش ــه ک همانگون
دولــت آنــکارا بیــش از آنکــه به عنــوان یکــی از طــرف های 
ــر موفقیــت مذاکــرات آســتانه در آن شــرکت  تأثیرگــذار ب
کــرده باشــد، بــه عنــوان وکیــل مدافــع معارضــان و گــروه 
هــای تروریســتی تحــت امــر خــود در ســوریه بــه آســتانه 
گام نهــاده اســت. بــدون تردیــد، ادامــه ایــن رونــد بــه پایان 
ــه دلیــل  ــد و ب بی نتیجــه نشســت آســتانه خواهــد انجامی
نقــش منفعالنــه ترکیــه در قبــال کارشــکنی های معارضــه، 
ــی  ــت احتمال ــه شکس ــئولیت هرگون ــده مس ــش عم بخ

ــود. ــکارا خواهــد ب ــر دوش مقامــات آن نشســت، ب
ــده و  ــاعات آین ــی س ــت ط ــن اس ــال، ممک ــن ح ــا ای ب
ــی  ــی و روس ــای ایران ــای هیأت ه ــالش ه ــال ت ــه دنب ب
ــن  ــد ای ــی در رون ــوالت مثبت ــر و تح ــرات، تغیی در مذاک
مذاکــرات ایجــاد و از شکســت آن جلوگیــری شــود. از 
ــژه  ــتاده وی ــتورا« فرس ــتفان دی میس ــر »اس ــوی دیگ س
ــا  ــالش اســت ت ــز در ت ــور ســوریه نی ــل در ام ــازمان مل س
ــرای  ــتری را ب ــت بیش ــرات، فرص ــان مذاک ــد زم ــا تمدی ب
منصــرف کــردن معارضــان از ادامــه رونــد کنونــی، بخــرد. 
ــج  ــه نتای ــه ب ــتند ک ــان هس ــن معارض ــورت، ای ــر ص در ه
ــد. در حــال حاضــر  ــه شــدت نیامندن ــرات آســتانه ب مذاک
ارتــش ســوریه و نیروهــای مقاومــت بــه ویــژه پــس از فتــح 
شــهر »حلــب« در عرصــه میدانــی دســت برتــر را دارنــد و 
بــا شکســت احتمالــی مذاکــرات کنونــی در آســتانه هیــچ 
چیــز را از دســت نخواهنــد داد. بــر همیــن اســاس، بازنــده 
ــی در  ــی مذاکــرات کنون ــه شکســت احتمال ــی هرگون نهای
ــت  ــه دول ــان آن از جمل ــان و حامی ــتانه، معارض ــهر آس ش

ــود. ــد ب ــه خواه ترکی

در آستانه چه می گذرد؛ از پیش شرط های عجیب معارضه تا انفعال ترکیه
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خاورمیانه و شمال آفریقا

مـدت زمـان اندکی پـس از پایان نشسـت آسـتانه، از بیانیه 
هـای گروههـای مسـلح در سـوریه و درگیری میـان آنها به 
خوبی مشـخص می شـود کـه اوضـاع نابسـامانی در اردوی 

مخالفان بشـار اسـد حکمفرماست.
تروریسـتها در سـوریه کـه پـس از ضربـه مهلـک در حلـب 
هنـوز در سـردرگمی بـه سـر مـی برند هـم اکنون بیـش از 

قبـل دچـار آشـفتگی شـده اند.
اخبـاری کـه از اردوی مخالفـان در عرصـه هـای میدانی به 
گوش می رسـد حکایـت از اختالفـات داخلی آنهـا و درگیر 

شـدن این گروههـا با یکدیگـر دارد.
فیلـق الشـام برای حمله بـه جبهـه النصـره در ورودی معره 
النعمـان در شـمال ادلـب فـرا خـوان داده انـد. ابوعیسـی 
الشـیخ فرمانـده فیلـق الشـام دسـتور جنـگ با تروریسـت 

هـای النصـره را داده اسـت.
برخی گـزارش هـای مخالفان سـوری نیـز از بیـرون کردن 
تروریسـتهای جبهه النصره در برخی مناطـق ادلب از جمله 
منطقـه »احسـم« حکایـت دارد. آنچـه شـورای اسـالمی 
سـوری خوانده می شـود و مقر آن در ترکیه اسـت خواستار 

جنـگ بـا جبهه النصره شـده اسـت.
ایـن منابـع از درگیری ها در کفرنبـل، الدانا، معـره النعمان، 
سـرمدا، بابسـقا، راس الحصـن، معرشـورین و برخی مناطق 
دیگـر در حومـه ادلـب خبـر داده اند کـه طی ایـن درگیری 
هـا شـماری زیـادی کشـته و زخمـی شـده انـد. بر اثـر این 
درگیری ها و شـکاف عمیـق میان گروههای تروریسـتی در 
سـوریه بسـیاری از راههـا از جملـه گـذرگاه باب الهـوی در 
مـرز بـا ترکیه بسـته شـده اسـت و هر گروهـی بـرای خود 
ایسـت و بازرسـی ایجاد کـرده اسـت. در بحبوحـه درگیری 
ها، بسـیاری از سـرکرده های جبهـه النصره از آن جـدا و به 

دیگـر گروههـا ملحق شـده اند.
ایـن در حالـی اسـت کـه از حومه حلـب خبر به گـوش می 
رسـد کـه تروریسـتهای جبهـه النصـره بـه مواضـع جیش 
المجاهدیـن در منطقه »باتبـو« تاخته اند و در خان العسـل 
و الراشـدین نیـز مقرهـای دیگـری را بـه محاصـره خـود 
درآورده انـد. در منطقـه عنـدان و حریتـان در شـمال حلب 
نیـز تروریسـتهای جبهـه النصره بـه مواضع جبهه الشـامیه 

حملـه کـرده اند.
در ایـن میـان زنـان و کـودکان بی دفـاع نیز قربانی توسـعه 
طلبـی و اختالفـات تروریسـتها بـا یکدیگـر شـده انـد. در 
روسـتای حلـزون، جیـش المجاهدیـن مقرهای خـود را به 

جبهـه النصـره داده اسـت.
این در حالی اسـت  که تروریسـت های »جبهه فتح الشـام« 
)جفـش( یـا همـان جبهـه النصـره بـرای چندمیـن بـار بـا 
عناصـر تروریسـتی »احرار الشـام« در اسـتان ادلب سـوریه 
درگیـر شـدند. همزمـان رئیس تشـکل موسـوم به شـورای 
مخالفـان مسـلح سـوریه همه مبـارزان خـود را بـه جنگ با 

گـروه تروریسـتی جبهه فتـح الشـام فراخواند.
شـیخ اسـامه رفاعی از همه افـرادی که در صـف جبهه فتح 
الشـام )النصره سـابق(  می جنگند، خواسـت تـا از این گروه 
تروریسـتی جـدا شـوند. از سـوی دیگـر عناصر جبهـه فتح 
الشـام بـه تازگی توانسـتند به چند روسـتا و شـهرک تحت 
کنتـرل ارتـش آزاد و جیـش االسـالم حملـه کننـد و ایـن 
روسـتاها را به تسـلط خـود درآورند. ایـن اقدام باعث شـده 
اسـت تا مخالفان مسـلح از نیروهـای خود بخواهنـد تا برای 
مبـارزه با جبهـه فتح الشـام صـف واحدی تشـکیل دهند.

بیانیـه ای کـه گـروه موسـوم بـه فتح الشـام )همـان جبهه 
النصـره( پـس از نشسـت آسـتانه صـادر کـرد نیـز  نشـانه 
استئصال ودرماندگی تروریستهاسـت. در این بیانیه از اینکه 

روند حـوادث و اوضـاع و آنچه انقالب شـام 
نامیده می شـود به سـوی مسـیر خطرناک 
مـی رود، صحبـت بـه میـان آورده شـده و 
اینکـه اهـداف خواسـته شـده تروریسـتها 

محقق نشـده اسـت.
جبهه فتح الشام در بیانیه خود بیان می کند 
که تالش های آشتی و آتش بس و نشست 
ها و گفتگوها، روند آنچه این گروه انقالب 
ضد نظام سوریه می خواند را منحرف می 
اینکه سوریه را پس از شش سال  کند و 
تحویل نظام سوریه می دهد. این گروه که 
درد شکست در نبرد حلب را نمی تواند از یاد 
ببرد، تاکید می کند که درس حلب درسی 

عبرت آموز است که نباید تکرار شود.
در ایـن بیانیـه که به خوبـی می تـوان از آن اوج دودسـتگی 
میـان گروههـای مسـلح در سـوریه را مشـاهده کـرد، آمده 
اسـت کـه مشـارکت بسـیار ضعیـف و متناسـب بـا حجـم 

گروههـا و تعـداد آنها نیسـت.
جبهـه فتـح الشـام در ادامـه خواسـتار ادغـام مـی شـود تا 
به قـول خـودش از تکـرار سـناریوی حلب و جبهـه جنوبی 
پرهیـز شـود و اینکـه در رونـد سیاسـی نیـز بـا وحـدت 

بیشـتری عمـل کننـد.
در بخشـی از بیانیـه جبهـه فتـح الشـام آمده اسـت: مـا در 
راسـتای همیـن ادغـام تـالش کردیـم امـا برخـی قلـم هـا 
و فتواهـا ایـن ادغـام را تحریـم کردنـد کـه ایـن بـه مثابـه 
ایـن در راسـتای حفـظ کانـال هـای  خودکشـی اسـت. 
حمایتـی و در راسـتای تـن دادن بـه تهدیدات و فشـارهای 
حامیـان اسـت. برخی حتـی از ما خواسـتند کـه گروهمان 
را منحـل کنیـم و از افراد و مقرات خود دسـت بکشـیم. این 
در حالی اسـت که بر کسـی پوشـیده نیسـت که جبهه فتح 
الشـام وزنه مهمی در عرصه نظامی محسـوب می شـود و در 

مناطـق درگیـر بـا نظـام نقـش مهمـی ایفا مـی کند.
ایـن بیانه مـی افزاید: با شکسـت طرح هـای ادغـام و اتحاد، 
حمالت ائتالف بین المللی شـروع شـد و مواضع مـا و مراکز 
تجمـع و برخـی از فرماندهان فعـال ما هدف قـرار گرفتند و 
ایـن پیام آشـکاری بـه انزوای ما و سـپس جنگ با ما اسـت.

در ایـن بیانیـه بـا اشـاره بـه نشسـت آسـتانه و اینکـه ایـن 
نشسـت به خواسـت روسـها برگزار شـده و گروههـا مجبور 
بـه حضور در آن شـدند و به جـای براندازی نظـام به گفتگو 
و بررسـی آتش بـس و ورود کمک هـای انسـانی روی آورده 
انـد بـه بیانیه پایانـی و برپایـی کشـور دموکراتیـک و توافق 
مشـترک بـرای جنـگ بـا جبهـه فتـح الشـام و انـزوای آن 

پرداخته شـده اسـت.
جبهه فتح الشـام بـه اینکـه موضوع از حـد فتواهـا ضد این 
گـروه بـه نشسـت هـای سیاسـی و توافـق ضـد ایـن گـروه 
تبدیـل شـده اسـت به شـدت ابـراز ناخرسـندی مـی کند.

این گروه خواسـتار تالش ها برای شکسـت نشسـت ها قبل 
از برپایـی می شـود و بر ضرورت به شکسـت کشـاندن طرح 
هایـی که آنهـا را وارداتی مـی خواند تاکید مـی کند و اینکه 
نبایـد به نشسـت هـای از ایـن قبیل )آسـتانه( اجـازه ظهور 
داده شـود. در بیانیـه ایـن گـروه، مرحلـه کنونـی بـه عنوان 
سـرآغاز خطرناک کـه دارای تبعات منفی خوانده می شـود، 

معرفی شـده است.
جبهـه فتـح شـام )به عربـی: جبهـة فتح الشـام( یـک گروه 

سـلفی و جهادگـرا اسـت که در جنـگ داخلی سـوریه علیه 
نظـام سـوریه می جنگـد. ایـن گـروه جدیـد، همـان جبهة 
النصـره اسـت کـه در تاریـخ ۲۸ ژوئیـه ۲016 نـام خـود را 
تغییـر داد و اعـالم کـرد کـه از القاعـده جدا شـده اسـت. به 
گفتـه سـرکرده این گـروه، ایـن جدایی بـرای آنچـه وی آن 
را »انقـالب سـوریه« می نامـد، انجـام شـده اسـت. محمـد 
الجوالنی  سـرکرده گروه تروریسـتی جبهه النصره در مرداد 
مـاه گذشـته بـود کـه از انحـالل این گـروه و تشـکیل گروه 

جدیـدی به نـام جبهـه فتح الشـام خبـر داد.
بـه نظر می آیـد گروه هـای زیادی از شـبه نظامیان مسـلح 
در آسـتانه جنگ بـا جبهه فتح الشـام قرار دارند و احسـاس 

می شـود این اقـدام از نتایج مذاکرات آسـتانه باشـد.
بـه هر حـال آنچـه از بیانیه تروریسـتهای جبهه فتح الشـام 
بر می آیـد، همگی حاکـی از وضعیـت نابسـامان گروههای 
تروریسـتی اسـت. بـه نظـر مـی رسـد که پـس از نشسـت 
آسـتانه، ترکیه بـه دنبال حمایـت از جیش االسـالم و احرار 

است. الشـام 
ترکیـه بـه دنبـال معارضـان مسـلح میانه رو اسـت و سـعی 
مـی کند کـه از گروههای مسـلح افراطی بخواهـد که تغییر 
رویکـرد بدهنـد. در ایـن میـان آنـکارا بـه دنبال این اسـت 
که قـدرت مانـور دهـی و اسـتفاده از برگه هـا را در سـوریه 

حفـظ کند.
به هر حال بیانیه فتح الشام و دیگر رخداد ها و موضع گیری 
هایی که دیگر سرکرده های گروههای مسلح بیان می کنند 
از تبعات نشست آستانه است. در واقع این تحوالت را می 
توان پس لرزه های نشست آستانه دانست و اینکه گروههای 
مسلحی که در نشست آستانه حضور داشتند در مسیری که 
برای آنها ترسیم می شود؛ یعنی جدا کردن مسیر خود از فتح 

الشام و داعش حرکت کنند.
به طور حتم شـاهد درگیـری های داخلی گروههای مسـلح 
با یکدیگـر خواهیم بـود و هر گروهـی به دنبال ایـن خواهد 
بـود که جغرافیـای مشـخصی را در اختیار بگیـرد و با توجه 
بـه اینکه بحث مسـاحت و مناطـق جغرافیایی کـه هر گروه 
در اختیـار دارد از اهمیـت به سـزایی برخوردار اسـت از این 

رو نزاع هـای شـدیدی رخ خواهد داد.
نشسـت آسـتانه تاثیـرات موفـق خـود را داشـته اسـت و 
صالبـت جبهـه و صـف دمشـق و همپیمانانـش بـه نوعـی 
اردوی مخالفان را بر هم زده اسـت. در واقع نشسـت آسـتانه 
بـه مثابـه انداختـن سـنگی در باتـالق گروههـای مسـلح و 
حامیـان آنهـا در ریـاض بـود و باید منتظـر تبعـات آن بود. 
هنـوز جوهـر بیانیه پایانی نشسـت آسـتانه خشـک نشـده، 

تبعـات آن آشـکار شـده اسـت.

پس لرزه های مذاکرات صلح »آستانه«/
گروههای مسلح به هم رحم نمی کنند

فرزاد فرهادی
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یـک روزنامه انگلیسـی با اشـاره به دسـتور 
ممنوعیـت  مـورد  در  »ترامـپ«  اجرایـی 
مهاجرت مسـلمانان هفت کشـور به آمریکا 
ایـن سـوال را مطـرح می کنـد که چـرا نام 
عربسـتان در میان این هفت کشـور نیست.

مـواردی  ذکـر  بـا  ایندیپندنـت  روزنامـه 
همچـون حمـالت 11 سـپتامبر و اینکـه 
شـمار قابل توجهـی از عامـالن این حمالت 
بـوده  سـعودی  عربسـتان  شـهروندان  از 
انـد، ایـن مطلـب را مطـرح کـرده کـه چرا 
نـام عربسـتان در لیسـت کشـورهایی کـه 
مشـمول سیاسـت هـای مهاجرتـی ترامپ 

شـده انـد نیسـت.
مـی  همچنیـن  انگلیسـی  روزنامـه  ایـن 
نویسـد که عربسـتان با سیاسـت های خود 
بسـیاری از برنامـه هـای آمریـکا از جملـه 
طـرح مبارزه بـا داعـش را با مشـکل مواجه 
کـرده امـا با ایـن وجـود نـام این کشـور در 

لیسـت ذکر شـده نیسـت.
عربسـتان  اسـت:  آمـده  گـزارش  ایـن  در 
تریـن  شـده  شـناخته  از  یکـی  سـعودی 
کشـورهای مسـلمان در جهـان اسـت کـه 
و  گسـترش  بـا  زیـادی  ارتبـاط  همـواره 
حمایت از تروریسـم در جهان داشـته است. 
عربسـتان سـعودی از نظر نقض حقوق بشر 
نیـز کارنامه سـیاهی در دسـت دارد. اما چرا 
دونالـد ترامـپ برخـالف دیگـر کشـورهای 
مسـلمان، از لغو صـدور روادیـد آمریکا برای 
شـهروندان ایـن کشـور صـرف نظـر کـرد؟

دونالـد ترامپ در یـک فرمان اجرایـی ورود 

مهاجـران بـه آمریـکا را بـه حالـت تعلیـق 
درآورد. وی همچنیـن صـدور روادیـد برای 
شـهروندان کشـورهای عمدتـا مسـلمان از 
قبیل ایران، سـوریه، عراق، لیبی، سـومالی، 
یمن و سـودان را بـا هدف آنچـه جلوگیری 
از حمـالت تروریسـتی بـه خـاک آمریـکا 
خواند، متوقف کـرد. با این حـال، ترامپ در 
ایـن فرمـان اجرایی به عربسـتان سـعودی 
کـه بـا بزرگتریـن حادثـه تروریسـتی رخ 
داده در خـاک آمریـکا مرتبط اسـت، اشـاره 
ای نکـرده اسـت. ایـن در حالیسـت که 15 
نفـر از 1۹ هواپیماربایـی کـه در حمـالت 
تروریسـتی 11 سـپتامبر نقـش داشـتند، 

شـهروند عربسـتان بودند.
ایندیپندنـت در ادامـه می نویسـد: همچنین 
اسـناد منتشـر شـده از سـوی ویکـی لیکس 

نشـان می دهـد عربسـتان سـعودی و برخی 
کشـورهای حاشـیه خلیج فارس که با آمریکا 
روابـط دوسـتانه ای دارنـد، از گـروه هـای 
تروریسـتی همچون طالبان و القاعده حمایت 
مالی مـی کنند. در برخـی از این اسـناد آمده 
اسـت: »عربسـتان سـعودی بزرگترین حامی 
مالی گروه های تروریسـتی سـنی مذهب در 

منطقه اسـت.«
ایندیپندنـت می نویسـد: این کشـور وهابی 
کـه بـه صـورت افـراط گرایانـه ای قوانیـن 
اسـالم را تحریـف کـرده اسـت و بـه اجـرا 
در مـی آورد، حامـی بزرگـی بـرای گـروه 
تروریسـتی داعش اسـت و بنیادهای فکری 
گـروه تروریسـتی داعـش تـا حد زیـادی به 

تفکـر وهابیـت نزدیک اسـت.
ایـن کشـور کـه سرپرسـتی مقـدس ترین 

اماکن اسـالمی در مکه و مدینـه را بر عهده 
دارد، هیـچ گاه اظهارات ضداسـالمی دونالد 
ترامـپ درخصـوص مسـلمانان را محکـوم 
نکرده اسـت. در عیـن حال، ترامـپ در نظر 
عربسـتان و دیگر کشـورهای حاشیه خلیج 
فارس بـه دلیل مخالفـت هایی که بـا ایران 

دارد، از جایـگاه باالیـی برخوردار اسـت.
این حقیقـت در اظهـارات بی اسـاس عادل 
الجبیـر، وزیـر امـور خارجه عربسـتان، پس 
از مراسـم تحلیـف رئیـس جمهـور جدیـد 
آمریـکا بـه چشـم مـی خـورد: »ما نسـبت 
بـه دولت ترامپ بسـیار خوش بین هسـتیم. 
مواضعـی کـه ترامپ اتخـاذ کرده بـا مواضع 
ما کامال همسـو و هـم جهت اسـت. حضور 
آمریـکا در صحنـه بین المللـی امری اسـت 
که مـا از آن اسـتقبال می کنیم؛ زیـرا بدون 
مداخلـه آمریـکا، جهـان بـه بن بسـت مـی 

رسد.«
ایندیپندنـت  مطلـب  پایانـی  بخـش  در 
اسـت کـه  ایـن در حالـی  اسـت:  آمـده 
بـه  نسـبت  عربسـتان  بـا  اوبامـا  روابـط 
روسـای جمهور پیشـین آمریکا بـه مراتب 
سـردتر بـود. توافـق هسـته ای ایـران نیز 
یکـی از دسـتاوردهای دولـت اوبامـا بـود 
پـی  را در  انتقـاد شـدید عربسـتان  کـه 
داشـت. عربسـتان از سـال 1۹45 همواره 
یکـی از متحـدان سرسـخت آمریـکا بوده 
اسـت. همچنیـن دو کشـور عربسـتان و 
آمریـکا روابط تجـاری و امنیتی گسـترده 

ای بـا یکدیگـر دارنـد.

ایندیپندنت مطرح کرد؛

چرا نام عربستان در لیست محرومان از سفر به آمریکا نیست؟!

»بریــت مــک گــورک« اعــالم کــرد کــه نخســت وزیــر عــراق 
هفتــه آینــده بــا رئیــس جمهــور آمریــکا در واشــنگتن دیــدار می 
کنــد و ســفر چنــد هفتــه پیــش وزیــر خارجــه ســعودی بــه بغداد 

واقعــا خــوب بــود.
ــکا در  ــور آمری ــس جمه ــده رئی ــورک« نماین ــک گ ــت م »بری
ــدار رئیــس  ــه ضدداعــش از دی ــی موســوم ب ــن الملل ائتــالف بی

ــر داد. ــراق خب ــر ع ــت وزی ــکا و نخس ــور آمری جمه
وی در همیــن راســتا عنــوان کــرد: العبــادی نخســت وزیــر عراق 
هفتــه آینــده بــا ترامــپ )رئیــس جمهــور آمریــکا( در واشــنگتن 
دیــدار مــی کنــد. روابــط بغــداد و واشــنگتن در راســتای توافقــی 

راهبــردی میــان طرفیــن در همــه زمینــه هــا ادامــه دارد.
مــک گــورک در ادامــه گفــت: ســفر چنــدی هفتــه پیــش عــادل 
الجبیــر )وزیــر خارجــه ســعودی( بــه بغــداد واقعــا خــوب بــود؛ مــا 
بــا هــر دو کشــور دوســت هســتیم و بــرای روابطشــان فعالیــت 
ــرای عــراق فراهــم  مــی کنیــم. شکســت داعــش فرصتــی را ب
مــی کنــد تــا روابطــش را بــا کشــورهای منطقــه عمق ببخشــد. 
سیاســت عــراق امــری داخلــی اســت و مــا از عــراق یکپارچــه و 

واحــد حمایــت مــی کنیــم.

ــه  ــرح ب ــش از ۳۲۰ ط ــرای بی ــکا در اج ــت: آمری ــان داش وی بی
منظــور بازگشــت ثبــات بــه عــراق ایفــای نقــش مــی کنــد. ۱۰ 
ــی در مناطــق آزاد شــده حضــور  ــن روب ــد می ــز در رون کشــور نی

ــد. دارن
گفتنــی اســت کــه نخســت وزیــر عــراق ۱۸ نوامبــر ۲۰۱۶ در 

گفتگــوی تلفنــی بــا دونالــد ترامــپ کــه در آن زمــان رئیــس 
جمهــور منتخــب آمریــکا بشــمار مــی رفــت گســترش روابــط 
ــز  ــود. ترامــپ نی ــداد و واشــنگتن را خواســتار شــده ب ــن بغ بی
ــوت  ــا وی دع ــدار ب ــکا و دی ــه آمری ــفر ب ــرای س ــادی ب از العب

کــرد.

نماینده رئیس جمهور آمریکا در ائتالف موسوم به ضدداعش:

العبادی هفته آتی با ترامپ دیدار میکند/سفر الجبیر به بغداد خوب بود
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ــه )۲۷  ــکا روز جمع ــوری آمری ــپ، رئیس جمه ــد ترام دونال
ــق آن  ــه طب ــرد ک ــا ک ــی را امض ــن( فرمان ــه/۸ بهم ژانوی
صــدور ویــزا بــرای شــهروندان هفــت کشــور ایــران، عــراق، 
یمــن، لیبــی، ســومالی، ســودان و ســوریه موقتــا متوقــف 
ــدام  ــن اق ــه ای ــد ک ــی ش ــکا مدع ــت آمری ــود. دول می ش
گامــی در جهــت محافظــت از کشــور در برابــر حمله هــای 
ــکا بایــد فرصــت یابنــد  تروریســتی اســت و مقامــات آمری
کــه سیســتم تــازه ای بــرای کنتــرل مســافران بــه آمریــکا 

ــد. ایجــاد کنن
ــه  ــه از خاورمیان ــافرانی ک ــان مس ــپ در می ــان ترام فرم
ــد،  ــکا بودن ــده آمری ــاالت متح ــازم ای ــا ع ــمال آفریق و ش
آشــفتگی و سراســیمگی زیــادی بوجــود آورده اســت. گروه 
هــا و جریــان هــای سیاســی عراق بــه ایــن تصمیــم ترامپ 
واکنــش نشــان داده انــد. در همیــن راســتا، »الحشــد 
ــاع  ــت ورود اتب ــان ممنوعی ــه فرم ــش ب الشــعبی« در واکن
ــود  ــته ب ــداد خواس ــت بغ ــکا از دول ــاک آمری ــه خ ــراق ب ع
ــه عــراق،  ــا ضمــن ممنــوع کــردن ورود آمریکایــی هــا ب ت
اتبــاع آمریــکا در ایــن کشــور را نیــز اخــراج کنــد. همچنین 
ــدار  ــر خارجــه عــراق نیــز در دی »ابراهیــم الجعفــری« وزی
بــا ســفیر آمریــکا در بغــداد تاکیــد کــرد کــه مــردم عــراق 
خودشــان قربانــی تروریســم هســتند و مخالفــت خــود را با 
تصمیــم ترامــپ اعــالم مــی کنیــم. بــه عــالوه نماینــدگان 
ــن کشــور  ــت ای ــب طرحــی، دول ــا تصوی ــراق ب پارلمــان ع
را موظــف بــه »مقابلــه بــه مثــل« در قبــال اقــدام رئیــس 
جمهــوری آمریــکا در ایجــاد ممنوعیــت بــرای ورود اتبــاع 
ــن  ــر همی ــد. ب ــده، کردن ــاالت متح ــاک ای ــه خ ــراق ب ع
ــا  ــوع ب ــن موض ــاد ای ــتر ابع ــی بیش ــرای بررس ــاس ب اس
»ماجــد غمــاس« نماینــده »عمــار حکیــم« رئیــس دفتــر 
مجلــس اعــالی اســالمی عــراق در ایــران گفتگــو کردیــم 

ــد. ــی آی ــه م ــه شــرح آن در ادام ک

|| موضــع شــما دربــاره اقــدام »ترامــپ« در 
ممانعــت از ورود اتبــاع چندیــن کشــور اســامی از 

ــت؟ ــکا چیس ــه آمری ــراق ب ــه ع جمل
ــرف  ــی از ط ــری غیرعقالن ــع گی ــک موض ــدام ی ــن اق ای
ــن راســتا  ــکا اســت. در همی ــد آمری ــور جدی رئیــس جمه
وزارت خارجــه عــراق نیــز بــا صــدور بیانیــه ای ایــن اقــدام 
ــدام ترامــپ در شــرایطی  ــن اق را محکــوم کــرده اســت. ای
ــی و  ــه امنیت ــق نام ــراق تواف ــه ع ــرد ک ــی گی ــورت م ص
سیاســی بــا آمریــکا امضــا کــرده اســت و ایــن اقــدام رئیس 
ــض  ــا تناق ــه ه ــن توافقنام ــا ای ــکا ب ــد آمری ــور جدی جمه

ــت. ــرده اس ــا ک ــی معن ــات را ب ــیاری دارد و توافق بس
ــت  ــک حال ــه ی ــرد ک ــت ک ــدام ثاب ــن اق ــا ای ــکا ب آمری
نژادپرســتی دارد و موضعــی علیــه اســالم و مســلمانان 
اتخــاذ کــرده اســت. بایــد کشــورهای اســالمی و عربــی در 
واکنــش بــه ایــن اقــدام، موضعــی را اتخــاذ کننــد و بــه آن 
ترتیــب اثــر دهنــد. همچنیــن کشــورهایی کــه جــزء ایــن 
ــدی  ــات بع ــر اقدام ــد منتظ ــتند، بای ــور نیس ــت کش هف
ــورهای  ــالم و کش ــا اس ــت ب ــرا ضدی ــند. زی ــپ باش ترام
ــه  ــر ب ــده منج ــاید در آین ــپ، ش ــت ترام ــلمان در دول مس

ــود. ــوی وی ش ــری از س ــای دیگ ــم ه ــاذ تصمی اتخ

|| توافــق بغــداد بــا آنــکارا بــرای خــروج نظامیــان 

ــت؟  ــی اس ــه مراحل ــراق در چ ــاک ع ــه از خ ترکی
ــه ارزیابــی مــی  رونــد اجرایــی شــدن آن را چگون

کنیــد؟
ســعی مــا و دولــت عــراق بــر ایــن اســت کــه ایــن توافــق 
ــد  ــع بســیاری در رون ــی شــود. موان ــر اجرای هــر چــه زودت
ــود دارد  ــن وج ــی مابی ــادی ف ــط اقتص ــکوفایی در رواب ش
کــه از جملــه آنهــا ورود نظامیــان ترکیــه بــه خــاک عــراق 
ــراق ســعی دارد  ــت و کشــور ع اســت. در هــر صــورت دول
ایــن مســأله بــه صــورت ســریع تــر انجــام شــود و منتظــر 
اقدامــات بعــدی دولــت ترکیــه در ایــن خصــوص هســتیم.

|| موضــع اقلیــم کردســتان عــراق در قبــال 
حضــور نظامیــان ترکیــه در خــاک عــراق چیســت 
و بــه صــورت کلــی روابــط میــان اقلیم کردســتان 
ــد؟ ــی کنی ــی م ــه ارزیاب ــه را چگون ــراق و ترکی ع

در ســال هــای گذشــته و پــس از بــروز تنــش هــا میــان 
ــابق  ــر س ــت وزی ــی نخس ــوری مالک ــا ن ــه ب ــت ترکی دول
ــه  ــت ترکی ــر دول ــرد و فک ــر راهب ــی ب ــر منف ــراق، تاثی ع
ــدن  ــه و بازگردان ــوذ در منطق ــرای نف ــود ب ــیر خ در مس
ــز  ــاس نی ــن اس ــر همی ــت و ب ــه داش ــوری ترکی امپراط
ــراق  ــتان ع ــم کردس ــا در اقلی ــخصیت ه ــی ش ــا برخ ب
ــی  ارتباطــات در حــوزه هــای سیاســی، اقتصــادی و حت
ــه  ــای ترکی ــرد. شکســت سیاســت ه ــرار ک ــی برق میدان
ــه  ــراری رابط ــه برق ــور را ب ــن کش ــراق ای ــوریه و ع در س
ــا  ــرای م ــه ب ــه ک ــوق داد. آنچ ــتان س ــم کردس ــا اقلی ب
حائــز اهمیــت اســت، رشــد اقتصــادی اقلیــم کردســتان 
ــه  ــراق اســت و اینگون ــا وحــدت ع همســو و متناســب ب
ــراق و  ــت ع ــه حاکمی ــد ب ــه نبای ــم و ترکی ــط اقلی رواب

ــد. ــیب بزن ــل آس ــا اربی ــداد ب ــط بغ رواب

|| در رابطه بـا وضعیت میدانی و عملیات آزادسـازی 
موصـل در اسـتان نینـوا سـوال اینجاسـت کـه آیا 
نگرانـی هایی نسـبت بـه تجزیـه موصل و اسـتان 
نینـوا پـس از آزادسـازی کامـل آن وجـود دارد؟ به 
نظر شـما موصل چنـد وقـت دیگر به صـورت کامل 

آزاد خواهد شـد؟
مــا بــا هــر نــوع تجزیــه ایــن اســتان بــزرگ عــراق مخالــف 
هســتیم و تمــام مــردم موصــل نیز بــر عــدم تجزیه اســتان 

ــن  ــش از ای ــل پی ــردم موص ــرا م ــد. زی ــد دارن ــوا تاکی نین
ــای  ــه ای را از ســوی برخــی از شــخصیت ه ــن تجرب چنی
سیاســی و کشــورهای همســایه داشــته انــد که نتیجــه آن 
کشــتار و آوارگــی بــوده اســت. بنابرایــن تمــام مردم اســتان 
ــق  ــه متف ــراق یکپارچ ــور در ع ــدت و حض ــر وح ــوا ب نین
القــول هســتند و رونــد تجزیــه نــاکام خواهــد بــود. دربــاره 
آزادســازی کامــل موصــل هــم بایــد بگویــم کــه پیشــروی 
هــای بســیاری داشــته ایــم امــا بــرای حفــظ جــان مــردم 
ــداری  ــا مق ــدن آنه ــدن و آواره ش ــیب دی ــز از آس و پرهی
ســرعت عملیــات کاهــش یافتــه اســت. حفــظ جــان مردم 
اولویــت دارد. آوارگــی مــردم در شــرایط ســرمای ســخت، 
کمبــود امکانــات و عــدم حمایــت حقیقــی از ســوی جامعه 

بیــن المللــی خطــرات بســیاری را در پــی دارد.

ــمرگه  ــای پیش ــط نیروه ــه توس ــی ک || مناطق
ــراق  ــزی ع ــت مرک ــه دول ــا ب ــود، آی ــی ش آزاد م

ــد؟ ــد ش ــده خواه بازگردان
از ابتــدای عملیــات آزادســازی موصــل طبــق توافــق امضــا 
ــتان،  ــم کردس ــات اقلی ــراق و مقام ــت ع ــان دول ــده می ش
ــت  ــه دول ــد ب ــمرگه بای ــط پیش ــده توس ــق آزادش مناط
ــن موضــوع بدیهــی  ــده شــود و ای ــراق بازگردان مرکــزی ع
ــر  ــری ب ــت و درگی ــه اس ــد و یکپارچ ــراق متح ــت. ع اس
ــده  ــا فای ــک از طــرف ه ــچ ی ــرای هی ــن مســائل، ب روی ای
ــم  ــون اساســی ه ــن موضــوع در قان ــف ای ــدارد. تکلی ای ن

ــت. ــخص اس مش

ــازی  ــات آزادس ــی در عملی ــان آمریکای || نظامی
موصــل چــه نقشــی دارنــد؟ روی کار آمــدن 
ــد ایــن عملیــات  ــر رون ــد ترامــپ تاثیــری ب دونال

ــت؟ ــد گذاش خواه
ــروزی  ــه در »پی ــد ک ــی کردن ــالش م ــا ت ــی ه آمریکای
ــات  ــاء عملی ــه در احی ــند ن ــهیم باش ــریک و س ــا« ش ه
ــر شــاهد برخــی  ــا در برهــه اخی »آزادســازی« مناطــق. م
اقدامــات آمریــکا در جهــت نفــع رســانی بــه داعــش بودیم. 
ــش،  ــم از ارت ــی اع ــای عراق ــود نیروه ــی را خ ــش اصل نق
الحشــد الشــعبی و دیگــر نیروهــا داشــته انــد. دربــاره تاثیر 
دونالــد ترامــپ نیــز بایــد منتظــر مانــد و االن نمــی شــود 

ــاوت دارد. ــات تف ــا واقعی ــا ب ــرا ادعاه ــت. زی ــزی گف چی

نماینده »عمار حکیم« در گفتگو با مهر:

مناطق آزادشده موصل توسط پیشمرگه در اختیار دولت بغداد قرار می گیرد
محمد فاطمی زاده
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خاورمیانه و شمال آفریقا

ــیخ  ــه ش ــه محاکم ــد ک ــن باورن ــران برای ــیاری از تحلیلگ بس
»عیســی قاســم« توســط آل  خلیفــه پیامدهــای وخیمــی را بــرای 
ــادن حمامــی از  ــه راه افت ــال دارد و موجــب ب ــه دنب ایــن رژیــم ب

ــود. ــن می ش ــون در بحری خ
ــی  ــالب مردم ــاز انق ــدود شــش ســال از آغ ــس از گذشــت ح پ
ــای  ــی حمایت ه ــم تمام ــه علیرغ ــم آل خلیف ــن، رژی در بحری
ــه  ــق ب ــعودی، موف ــزدوران س ــوی م ــژه از س ــه وی ــی ب خارج
خامــوش کــردن صــدای اعتراضــات مردمــی نشــده اســت. ایــن 
ــا  ــه تنه ــال ۲۰۱۱ ن ــی در س ــاز آن یعن ــان آغ ــات از زم اعتراض
فروکــش نکــرده بلکــه روز بــه روز بــر دامنــه آنهــا نیــز افــزوده 
ــه ۶  ــب ب ــت قری ــود گذش ــا وج ــن ب ــردم بحری ــت. م ــده اس ش
ســال، همچنــان خواســتار تحقــق مطالبــات مشــروع و حقــوق 
قانونــی خــود هســتند؛ مطالبــات و حقوقی که در ســایه سیاســت 
هــای فرقــه گرایانــه و تبعیــض آمیــز رژیــم دیکتاتــور و تــا دندان 

ــد. مســلح آل خلیفــه، پایمــال شــده ان
ــون  ــا انقالبی ــورد ب ــه در برخ ــه از مدت هاســت ک ــم آل خلیف رژی
بحرینــی عنــان از کــف داده و بــه تشــدید اقدامــات خصمانــه و 
ــات  ــا متوســل شــده اســت. اقدام ــه آنه ســرکوبگرانه خــود علی
ــن و انقــالب  ــردم بحری ــه م ــه علی ــم آل خلیف ســرکوبگرانه رژی
ــرکل  ــلمان« دبی ــی س ــیخ »عل ــت ش ــا بازداش ــا ب ــاله آنه ۶ س
ــان اپوزیســیون  ــه عنــوان بزرگتریــن جری جمعیــت »الوفــاق« ب
کشــور، آغــاز شــد. آل خلیفــه در همیــن راســتا اقــدام بــه تعلیــق 
ــی  ــادره تمام ــن مص ــاق و همچنی ــت الوف ــای جمعی فعالیت ه
امــوال منقــول و غیرمنقــول آن کــرد. در ایــن میــان امــا ســلب 
تابعیت شــیخ »عیســی قاســم« رهبــر شــیعیان بحریــن و تالش 
ــه  ــات آل خلیف ــن اقدام ــه مهم تری ــه وی از جمل ــرای محاکم ب
بــرای ســرکوب انقــالب مــردم بحریــن بــه شــمار مــی رود.رژیم 
ــیخ  ــته ش ــه گذش ــنبه هفت ــه قصــد داشــت در روز دوش آل خلیف
ــاک  ــدام خطرن ــن اق ــد کــه ای »عیســی قاســم« را محاکمــه کن
ــات  ــدید اعتراض ــی و تش ــی داخل ــکار عموم ــار اف ــت فش تح
مردمــیـ  حداقــل بــه صــورت موقــتـ  متوقــف شــد. دهــا هزار 
نفــر از مــردم بحریــن در اعتــراض بــه محاکمــه شــیخ عیســی 
ــدراز« محــل  ــه »ال ــن از جمل ــف بحری قاســم در مناطــق مختل
ــزاری  ــه برگ ــت ب ــان دس ــن پوش ــی، کف ــیخ عیس ــکونت ش س
تظاهــرات و راهپیمایی هــای گســترده زدنــد؛ اقدامــی کــه 
موجــب شــد تــا رژیــم آل خلیفــه دادگاه محاکمــه شــیخ عیســی 

ــد. ــی دیگــر موکــول کن ــه زمان قاســم را ب
واقعیــت ایــن اســت کــه رژیــم آل خلیفــه از پیامدهــای وخیــم 
محاکمــه شــیخ عیســی قاســم بــه خوبــی آگاهــی دارد و 
ــی  ــه خوب ــه ب ــت. آل خلیف ــف اس ــس از آن واق ــات پ ــه اتفاق ب
ــن،  ــیعیان بحری ــر ش ــه رهب ــورت محاکم ــه در ص ــد ک می دان
ــر  ــود در براب ــدام خ ــال اق ــد از پاســخگویی در قب دیگــر نمی توان
ــه  ــم آل خلیف ــئوالن رژی ــزد. مس ــی بگری ــی داخل ــکار عموم اف
ــدی  ــورت تع ــه در ص ــتند ک ــف هس ــز واق ــأله نی ــن مس ــه ای ب
بــه ســاحت شــیخ عیســی قاســم، انقــالب مردمــی در بحریــن 
ــه »مقاومــت  ــون ب ــود و انقالبی دیگــر مســالمت آمیز نخواهــد ب
مســلحانه« بــرای احقــاق حقــوق پایمــال شــده و ازدســت رفتــه 
خــود متوســل خواهنــد شــد. ایــن دقیقــا همــان چیــزی اســت 
ــل،  ــن دلی ــه همی ــراس دارد و درســت ب ــه از آن ه ــه آل خلیف ک
تمــام تــالش خــود را بــه کار بســته تــا از شــدت خطــرات تبعــات 

ــد.  ــکان بکاه ــی االم ــیخ عیســی حت ــه ش ــی محاکم احتمال
بنابرایــن، پــر واضــح اســت کــه محاکمــه شــیخ عیســی قاســم 
ــه در  ــی ک ــه از باتالق ــم آل خلیف ــی رژی ــا موجــب رهای ــه تنه ن
ــون از  ــار شــدند، نمی شــود، بلکــه آتــش خشــم انقالبی آن گرفت

اقدامــات ســرکوبگرانه و خصمانــه ایــن رژیــم را بیــش از پیــش 
شــعله ورتر می ســازد؛ شــعله ای کــه پایه هــای قــدرت آل 
خلیفــه را سســت کــرده و در خــود خواهــد ســوزاند. بســیاری از 
کارشناســان و تحلیلگــران سیاســی معتقدنــد کــه محاکمه شــیخ 
ــام  ــادن »حم ــه راه افت عیســی قاســم ممکــن اســت موجــب ب
خــون« در بحریــن شــود. در همیــن ارتبــاط، »عبــداهلل الدقــاق« 
ــه را از  ــد: »آل خلیف ــی گوی ــران م ــی در ای ــیخ عیس ــده ش نماین
ــه اســت  ــبیه آتشفشــان و زلزل ــه ش ــیخ عیســی ک ــه ش محاکم
برحــذر مــی داریــم، زیــرا تاثیراتــی بــر بحریــن و منطقــه خواهــد 
ــم آل  ــه رژی ــم ک ــی کن ــور م ــد: »تص ــی افزای ــت«. وی م داش
خلیفــه جــرأت چنیــن کاری را نــدارد امــا در صورتــی کــه علیــه 
شــیخ عیســی حکمــی صــادر کنــد، ایــن اقــدام موجــب بــه راه 

ــی از خــون خواهــد شــد«. ــادن حمام افت
ــم  ــا رژی ــده ت ــب ش ــون موج ــه تاکن ــه ک ــد آنچ ــدون تردی ب
ــد،  ــم نکن ــی قاس ــیخ عیس ــه ش ــه محاکم ــدام ب ــه اق آل خلیف
اعتراضــات گســترده مردمــی بــوده اســت. در ایــن میــان نبایــد 
ــل  ــل مح ــون در مقاب ــابقه انقالبی ــی و بی س ــن طوالن از تحص
ــل  ــدراز« غاف ــه »ال ــم در منطق ــی قاس ــیخ عیس ــکونت ش س
شــد. در واقــع، همیــن تحصــن گســترده در مقابــل منــزل شــیخ 
عیســی بــود کــه چنــدی پیــش نظامیــان رژیــم آل خلیفــه را از 
ــر  ــد کــه رهب ــه آنهــا اجــازه ندادن ــع کــرده و ب بازداشــت وی من
شــیعیان بحرینــی را بــه اســارت ببرنــد. مقاومــت جانانــه مــردم 
ــه  ــرای محاک ــه ب ــه آل خلیف ــالش مذبوحان ــر ت ــن در براب بحری
شــیخ عیســی، تــا بــه امــروز بزرگتریــن عامــل بازدارنــده در برابر 

ــوده اســت. ــم ب ــن رژی ای
ــیخ  ــه ش ــرای محاکم ــالش ب ــا ت ــان ب ــه همزم ــم آل خلیف رژی
عیســی قاســم، اقدامــات ســرکوبگرانه خــود علیــه انقالبیــون در 
عرصه هــای دیگــر را نیــز تشــدید کــرده اســت. آل خلیفــه چندی 
پیــش ســه جــوان بحرینــی را بــه اتهامــات واهــی و اثبات نشــده 
ــرای  ــه ب ــم آل خلیف ــاند. رژی ــهادت رس ــه ش ــرد و ب ــدام ک اع
ــان بحرینــی،  محــک زدن واکنــش مــردم در قبــال اعــدام جوان
دســت به ایــن اقــدام جنایتکارانــه زد تــا بتوانــد واکنــش احتمالی 
آنهــا در قبــال محاکمــه شــیخ عیســی را تــا حــدودی پیــش بینی 
و خــود را بــرای مواجهــه بــا آن آمــاده ســازد. ایــن در حالی اســت 
کــه اعــدام ســه جــوان بحرینــی آن هــم بــدون هیچگونــه اتهام 
اثبات شــده ای، انقالبیــون بحرینــی را یــک گام دیگــر بــه ســمت 

اتخــاذ گزینــه »مقاومــت مســلحانه« نزدیــک تــر کــرد. 
ــال روی آوردن  ــی از احتم ــای بحرین ــی از علم ــز برخ ــتر نی پیش

انقالبیــون ایــن کشــور بــه مقاومــت مســلحانه در برابــر جنایــت 
هــای رژیــم آل خلیفــه ســخن بــه میــان آورده بودنــد. در همیــن 
ــن  ــوق بشــر بحری ــز حق ــس مرک ــع« رئی ــاط، »یوســف ربی ارتب
ــه  ــی تمامــی درهــا ب اعــالم کــرد: »اعــدام ســه جــوان  بحرین
ــئول  ــه مس ــت. آل خلیف ــران را بس ــی بح ــل سیاس روی راه ح
ــه وجــود  ــون در کشــور ب ــی اســت کــه هــم اکن ــی وضعیت اصل
آمــده اســت«. ربیــع همچنیــن اظهــار داشــت: »اعــدام جوانــان 
ــم آل  ــرد و رژی ــده ک ــش پیچی ــش از پی ــاع را بی ــی اوض بحرین
خلیفــه باید مســئولیت ایــن جنایــت را برعهــده بگیــرد«. در حال 
حاضــر، اســتراتژی انقالبیــون بــرای مقابلــه بــا ســرکوبگری های 
آل خلیفــه بکارگیــری راهــکار مســالمت آمیز اســت، امــا چنانچــه 
ــت  ــک مقاوم ــدون ش ــد، ب ــه نرس ــه نتیج ــتراتژی ب ــن اس ای

مســلحانه آغــاز خواهــد شــد. 
ــد و  ــل متح ــازمان مل ــنگین س ــکوت س ــا س ــان ام ــن می در ای
ــوق  ــد حق ــه و ض ــات خصمان ــال اقدام ــی در قب ــه جهان جامع
بشــری رژیــم آل خلیفــه علیــه مــردم بــی دفــاع بحریــن بیــش 
از پیــش احســاس مــی شــود. انفعــال جامعــه جهانــی از اتخــاذ 
ــی از  ــه یک ــات آل خلیف ــر اقدام ــه در براب ــع قاطعان ــک موض ی
ــه  ــا آن مواج ــی ب ــون بحرین ــه انقالبی ــت ک ــی اس چالش های
هســتند. بــا وجــود هشــدارهای بســیاری از ســازمان ها و 
نهادهــای حقــوق بشــری بیــن المللــی از جملــه ســازمان عفــو 
ــه،  ــوق بشــری آل خلیف ــات ضــد حق ــاره اقدام ــل درب ــن المل بی
ــی  ــه واکنشــی از ســوی جامعــه جهان ــاز هــم شــاهد هیچگون ب
ــن  ــه چنی ــت ک ــن اس ــت، ای ــح اس ــه واض ــه ک ــم. آنچ نبوده ای
ســکوتی بــه معنای ُمهــر تأییــد بــر اقدامــات وحشــیانه آل خلیفه 
علیــه مــردم بــی دفــاع، محســوب مــی شــود و ایــن رژیــم را در 
تــداوم مســیری کــه در پیــش گرفتــه، جســورتر از گذشــته مــی 

ــد.  کن
ــرکوبگرانه و  ــات س ــی اقدام ــود تمام ــا وج ــورت، ب ــر ص در ه
خصمانــه آل خلیفــه و نظامیــان تــا دنــدان مســلح ایــن رژیــم 
در برابــر مــردم بــی دفــاع بحریــن، قطــار انقــالب ۶ ســاله این 
ــت  ــت و از حرک ــان اس ــدرت در جری ــا ق ــان ب ــور همچن کش
ــداوم،  ــه در صــورت ت بازنایســتاده اســت. ایــن مقاومــت جانان
ــت  ــت و ارکان حکوم ــد نشس ــر خواه ــه ثم ــب ب ــدون ترتی ب
ظالمانــه آل خلیفــه را درهــم خواهــد شکســت، چراکــه 
ــز و  ــه عج ــری ب ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــروز بی ــه ام آل خلیف
ناتوانــی خــود در متوقــف ســاختن انقــالب مردمــی در بحریــن 

ــرده اســت. ــی ب پ

مقاومت جانانه انقالبیون بحرین؛ عامل بازدارنده محاکمه شیخ عیسی
رامین حسین آبادیان
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خاورمیانه و شمال آفریقا

انقــالب مســالمت آمیــز مــردم بحریــن کــه از ســال هــای پیش 
ــه مراحــل حساســی رســیده اســت.  ــا ب ــن روزه ــاز شــده، ای آغ
رژیــم آل خلیفــه اواخــر خــرداد مــاه ســال جــاری تابعیــت آیــت 
ــرد. از  ــو ک ــن را لغ ــیعیان بحری ــر ش ــم« رهب ــی قاس اهلل »عیس
آن زمــان تاکنــون و بــا گذشــت حــدود ۸ مــاه، مــردم و حامیــان 
شــیخ عیســی قاســم در منطقه »الــدراز« محــل ســکونت وی در 
غــرب منامــه، پایتخــت بحریــن، تحصــن کــرده و از رهبــر خــود 
دفــاع مــی کننــد. حــکام بحریــن بــا جعــل اتهاماتــی علیه شــیخ 
عیســی قاســم، تاکنــون چنــد بــار در صــدد برگــزاری دادگاهــی 
ظالمانــه علیــه وی بــوده انــد تــا بــه ایــن بهانــه ایــن عالم شــیعه 

را از بحریــن اخــراج کننــد.
قــرار اســت اوایــل اســفندماه دادگاه آیــت اهلل عیســی قاســم کــه 
ــه قــرار گرفتــه، برگــزار شــود و  ــه اتهامــات واهــی مــورد حمل ب
طبــق اطالعــات رســیده از منابــع موثــق، احتمــاال ایــن آخریــن 
ــز  ــن نی ــی بحری ــای امنیت ــود و نهاده ــد ب ــان خواه دادگاه ایش
ــاش هســتند. ــت آمــاده ب ــرای اخــراج ایشــان از کشــور در حال ب

ــور  ــارا رین ــا »ت ــه ای ب ــگار مهــر مصاحب در همیــن راســتا، خبرن
ــوق  ــداری از حق ــان پاس ــازمان »مدافع ــرکل س ــدی« دبی اوگری

ــم. ــی پردازی ــه آن م ــه ب ــه در ادام بشــر« انجــام داده اســت ک

|| ارزیابــی شــما از اعتراضاتــی کــه در بحریــن علیه 
ــما  ــا ش ــت؟ آی ــان دارد چیس ــه جری ــم آل خلیف رژی
ایــن جنبــش را خشــونت آمیــز مــی بینیــد یــا آن را 
شــیوه ای صلــح آمیــز بــرای تحقــق اهدافــی معین 

تلقــی مــی کنیــد؟
مــردم مــی داننــد کــه رژیــم در صــدد القــای خشــونت اســت تــا 
بــه ایــن ترتیــب ســرکوب اعتراضــات را توجیــه کنــد. ایــن گونــه 
جنبــش هــا مغایــر بــا اصــول آنهــا اســت و منافعشــان را بــرآورده 
ــه  ــرای همیــن اســت کــه اپوزیســیون از هیچگون نمــی کنــد. ب
تالشــی بــرای توســل بــه شــیوه هــای دیپلماســی کــه از ســوی 
جامعــه بیــن الملــل پذیرفتــه شــده باشــد، فروگــذار نمی کنــد. با 
ایــن وجــود، هیــچ تمایلــی از ســوی رژیــم بــرای ایجــاد تعامــل 
ــل درک  ــان قاب ــدارد. ناامیــدی جوان و گفتمــان ســازنده وجــود ن
اســت و هیــچ راهــی هــم بــرای رســاندن صــدای اعتــراض خود 

ندارنــد.
نیروهــای پلیــس بــا بدخواهــی در روســتاها پرســه مــی زننــد و 
بــه دنبــال فرصتــی بــرای انتقــام جویــی نســبت بــه معترضیــن 
ــه  ــن گون ــر ای هســتند. در نتیجــه محافظــت از روســتاها در براب
تهاجــم هــا کــه بــا خشــمی تالفــی جویانــه عجین شــده اســت، 

ــا مشــکل  ــد. ام ــری ایجــاد مــی کن ــروز درگی ــرای ب ــی ب فرصت
اینجاســت کــه در ایــن درگیــری ســالح تنهــا در دســت یکــی 
از طرفیــن اســت. بــا توجــه بــه عظمــت ایــن اعتراضــات، واضــح 
اســت کــه اگــر مــردم ســر بــه شــورش بردارنــد، حمــام خــون به 

راه خواهــد افتــاد.

|| هــدف رژیــم بحریــن از محاکمــه »شــیخ عیســی 
ــد از  ــم بع ــیعه آن ه ــدر ش ــم عالیق ــم« عال قاس
ــت و  ــوان، چیس ــی ج ــال سیاس ــه فع ــدام س اع
چــرا مقامــات بحریــن، جلســه محاکمــه وی را بــه 

ــد؟ ــق انداختن تعوی
شــیخ عیســی قاســم  یکــی از عالیتریــن و محترمتریــن مراجــع  
کشــور بحریــن اســت بــه ایــن معنــا کــه جامعــه شــیعیان ایــن 
کشــور تابــع وی هســتند و در واقــع او در مقایســه بــا آل خلیفــه، 
قــدرت بیشــتری بــر مــردم دارد. درســت بــه ماننــد رفتــاری کــه 
ــا شــیخ شــهید »نمــر النمــر«  مقامــات »قطیــف« عربســتان ب
داشــتند، رژیــم آل خلیفــه هــم از شــیخ عیســی قاســم می ترســد 

و در پــی ســاکت کــردن وی اســت.
امیــدوارم کــه بــه تعویــق انداختــن زمــان محاکمــه وی ناشــی از 
خردمنــدی یکــی از مقامــات دولتــی و یــا حتــی گروهــی کوچک 
امــا معقــول )در ســاختار دولــت( باشــد. هرچنــد، رژیــم بــه فکــر 
وجهــه بیــن المللــی خــود نیســت چراکــه آنهــا گــوش شــنوایی 
ــاد،  ــردم نه ــای م ــازمان ه ــرر س ــای مک ــرش تقاض ــرای پذی ب
ــران  ــا نگ ــه عمیق ــورهایی ک ــیاری از کش ــل و بس ــازمان مل س
بحــران بحریــن و خواســتار نظــارت بــر رعایــت اصــول حقــوق 

ــد. ــن کشورهســتند، ندارن بشــر در ای
ــت  ــه از باب ــده جســارت آل خلیف ــو کنن ــر بازگ ــای اخی ــدام ه اع
پشــت گرمــی اســت کــه بــه خاطــر روابــط نظامــی و اقتصــادی 
ویــژه بــا آمریــکا و انگلســتان و همچنیــن حمایــت هــای 

ــعودی دارد. ــتان س عربس

ــر،  ــوق بش ــان حق ــی از مدافع ــوان یک ــه عن || ب
نظــر شــما دربــاره ممانعــت آل خلیفــه از برگــزاری 
ــا  ــت؟ آی ــن چیس ــیعیان بحری ــی ش ــم مذهب مراس
ایــن اقــدام در مغایــرت بــا قوانیــن ســازمان ملــل 

ــت؟ نیس
ــران  ــادی دیگ ــول اعتق ــه اص ــرام ب ــی و احت ــه تکثرگرای ــن ب م
ــه  ــع آن شــویم کــه مــردم ب ــاور دارم. شــرم آور اســت کــه مان ب
شــیوه دلخــواه خــود خــدا را پرســتش کنند، امــکان مقدسشــان را 
ویــران کنیــم، روحانیاشــان را بازداشــت کــرده و یــا حتی مــردم را 

بــه جــرم تجمــع کــردن بــه کشــتن دهیــم.

ــن  ــده گرفت ــه نادی ــی ب ــورهای غرب ــرا کش || چ
ــداوم  ــی و ت ــای عرب ــم ه ــات رژی ــی از جنای برخ

ــد؟ ــرار دارن ــتبد، اص ــای مس ــت ه ــلیح دول تس
ــه هــر  ــول، تســلیحات و قــدرت اســت. ب ــز در گــرو پ همــه چی

ــه شــود. ــد از جایــی تغذی حــال ماشــین جنــگ بای

|| چــر ا برخــاف جنــگ تبلیغاتــی کــه غــرب علیــه 
دولــت ســوریه بــه راه انداختــه اســت، نمــی توانیــم 
ــورهای  ــوی کش ــدیدی را از س ــش ش ــار واکن انتظ
ــته  ــه داش ــم آل خلیف ــات رژی ــه جنای ــی علی غرب

ــیم؟ باش
چــرا بایــد از ایــن موضــوع تعجــب کــرد حــال آنکــه )در مــوردی 
مشــابه( مــی بینیــم کــه معارضــان ســوری مســلح هســتند امــا 

معترضیــن بحرینــی غیــر مســلح هســتند.
در واقــع، واکنــش جامعــه بیــن الملــل بــه آنچــه کــه در بحریــن 
مــی گــذرد، بســیار شــدید اســت. همــه مــی داننــد در بحریــن 
ــل،  ــع در بروکس ــا واق ــه اروپ ــر اتحادی ــت. در مق ــر اس ــه خب چ
ــرای بســیاری از ســازمان هــای  ــو، ب ــل در ژن ــر ســازمان مل دفت
مــردم نهــاد، اتحادیــه هــای تجــاری و دیگرانــی کــه از بحــران 
ــون  ــن نگــران هســتند، جلســات بحــث و بررســی  پیرام بحری
ــکا،  ــه آمری ــا ک ــا از آنج ــود. ام ــی ش ــزار م ــع برگ ــن موض ای
انگلســتان و عربســتان ســعودی نفــوذ بســیاری در بحریــن دارند 
و از مناســبات دوســتانه ای بــا مقامــات آنجــا برخــوردار هســتند، 
ــی  ــه نصیبشــان م ــا ســود ی ک ــت در مقایســه ب ــرس از جنای ت

ــد. ــوه مــی کن ــگ جل شــود، کمرن
شــاید تحریــم اقتصــادی، لغــو امتیــازات جماعــت نازپــرورده ای 
کــه اقدامــات مخربشــان را در ســایه برگــزاری نمایشــگاه هــای 
ــان  ــی پنه ــا اســب دوان ــواری ی ــین س ــابقات ماش ــی و مس علم
مــی کننــد و ممانعــت از ورود فرزندانشــان بــه مــدارس و کالــج 
هــای خصوصــِی آن دســته از کشــورهایی کــه مــی خواهنــد در 
حمایــت از مــردم بحریــن از مرحلــه حــرف فراتــر برونــد، واکنش 

شــدیدتری بــه اقدامــات آل خلیفــه محســوب شــود.

فعال ایرلندی در گفتگو با مهر:

آل خلیفه جسارت خود را از آمریکا و انگلستان می گیرد
محمد مظهری

ارتش آزاد سوریه در مذاکرات 
آستانه شرکت نمی کند

»اســامه ابوزیــد« مشــاور حقوقــی گــروه مســلح ارتــش آزاد ســوریه عنــوان کــرد کــه ایــن گــروه در 
مذاکــرات آســتانه قزاقســتان شــرکت نمــی کند.

روند کارشنکنی ها در روند مذاکرات آتی صلح سوریه در شهر آستانه قزاقستان ادامه دارد.
در همیــن راســتا، »اســامه ابوزیــد« مشــاور حقوقــی گــروه مســلح ارتــش آزاد ســوریه عنــوان کــرد 

کــه ایــن گــروه در مذاکــرات آســتانه قزاقســتان شــرکت نمــی کنــد.

وزارت خارجــه قزاقســتان نیــز اعــالم کــرده بــود کــه مذاکــرات صلــح ســوریه در تاریــخ ۱۴ و ۱۵ 
مــارس انجــام مــی شــود و بــه تعویــق نمــی افتــد.

پیــش از ایــن هیــأت اعزامــی گــروه هــای نظامــی معارضــان ســوریه کــه در نشســت هــای آســتانه 
ــه اجــرای برخــی از بندهــای توافــق  شــرکت کــرده، مشــارکتش در نشســت بعــدی را مشــروط ب
قبلــی از جملــه برگــزاری نشســت هــا بعــد از بیســتم مــارس بــا هــدف ارزیابــی اجــرای آتــش بــس 

در غوطــه شــرقی کــرده بــود.
گفتنــی اســت، قبــال نیــز »غیــرت عبدالرحمانــوف« وزیــر خارجــه قزاقســتان اعــالم کــرده بــود: 
بــا تصمیــم کشــورهای بانــی مذاکــرات صلــح ســوریه )روســیه، ایــران و ترکیــه( دور جدیــد ایــن 
مذاکــرات در ۱۴ و ۱۵ مــارس )۲۴ و ۲۵ اســفند( در شــهر آســتانه پایتخــت قزاقســتان برگــزار مــی 

شــود.
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ــای  ــروی ه ــته پیش ــای گذش ــی روزه ــوریه ط ــش س ارت
چشــمگیری در اطــراف شــهر اســتراتژیک البــاب در شــمال 

ــن کشــور داشــته اســت. ای
شــهر البــاب در شــمال ســوریه و در 3۸ کیلومتــری از شــهر 
ــاب کشــاورز،  ــع شــده اســت. ســاکنان شــهر الب ــب واق حل
ــر  ــه دیگ ــی ب ــوالت لبن ــتند و محص ــر هس ــر و تاج صنعتگ

شــهرهای ســوریه صــادر مــی کننــد.
شــهر البــاب از شــهرهای قدیمــی و تاریخــی ســوریه و 
ــج  ــهر دارای پن ــن ش ــت. ای ــی هاس ــان روم ــه زم ــق ب متعل
ــمالی،  ــه ش ــم، منطق ــاب القدی ــامل؛ ب ــی ش ــه اصل منطق
ــک  ــر ی ــه در ه ــی اســت ک ــی، شــرقی و جنوب ــه غرب منطق
ــاس  ــر اس ــد. ب ــرار دارن ــی ق ــه های ــق، محل ــن مناط از ای
سرشــماری ســال ۲00۸ تعــداد ســاکنان آن 300۸۸۹ نفــر 

ــت. ــوده اس ب
بــر اســاس آمــار ســال ۲011 حــدود صــد هــزار نفــر در ایــن 
شــهر بودنــد و بــه علــت اینکــه در مقایســه بــا دیگــر مناطق 
از آرامــش برخــوردار بــود تعــدادی از آوارگان از مناطــق 
ــر اســاس گــزارش  دیگــر حلــب بــه آنجــا رفتنــد. امــروزه ب
ــت  ــراب ســنی و اقلی ــاکنان آن را اع ــا، بیشــتر س ــانه ه رس
ُکــرد تشــکیل مــی دهنــد. در ســال ۲01۲ نیروهــای دولتی 
ــدند و  ــلط ش ــر آن مس ــیان ب ــدند و شورش ــارج ش از آن خ
در ژانویــه ۲014 نیــز تروریســتهای تکفیــری داعــش بــر آن 

مســلط شــدند.
ــرودگاه  ــوریه ف ــش س ــه ارت ــی ک ــر ۲015 هنگام از نوامب
نظامــی کویــرس را پــس گرفــت در 10 کیلومتــری جنــوب 
شــهر البــاب قــرار گرفــت همــواره حمــالت هوایــی از ســوی 
ارتــش ســوریه بــه مواضــع داعــش در ایــن شــهر مــی شــد 

امــا ســیطره بــر آن اولویــت نبــود.
بــه هر حــال شــهر البــاب از اهمیــت اســتراتژیکی برخــوردار  
ــرار  ــه ق ــا ترکی ــرز ب ــری م ــن شــهر در 30 کیلومت اســت ای
دارد و از موقعیــت جغرافیایــی ممتــازی برخوردار اســت زیرا 
غــرب ســوریه را بــه شــرق آن متصــل مــی کنــد. در مســیر 
اســتانهای الذقیــه، حلــب، الرقــه، الحســکه ودیگــر مناطــق 

شــرقی قــرار دارد.
از ســویی از مهمتریــن مراکــز داعــش محســوب مــی شــود 
ــد.از  ــه مرتبــط مــی کن ــه الرق ــب را ب و مناطــق شــمال حل
ــان  ــتراتژیک می ــی اس ــال نظام ــه اتص ــی حلق ــث نظام حی

ــی در ســوریه اســت. مناطــق تمــاس کنون
ارتـش سـوریه اخیـرا و پـس از دسـتاورد مهـم در حلـب، در 
حـال پیشـروی به  سـوی شـهر راهبـردی البـاب اسـت و بر 
اسـاس گـزارش هـای رسـانه هـا، در هفـت کیلومتـری ایـن 
شـهر قـرار دارد و موفق به پیشـروی های جدید شـده اسـت.

ایــن پیشــروی هــای ســریع ارتــش ســوریه در شــرایطی رخ 
مــی دهد کــه ارتــش ترکیــه در برابــر داعــش در شــهر الباب 
ــاد  ــه اعتق ــه ب ــرد. البت ــش بب ــت کاری از پی ــوریه نتوانس س
ــان  ــی نظامی ــن ناتوان ــی از ای ــران بخش ــی از تحلیلگ برخ
ترکیــه بــه وقایــع پــس از کودتــای نافرجــام ســال گذشــته 
میــالدی ترکیــه نیــز مربــوط مــی شــود کــه بــر ارتــش ایــن 

کشــور تاثیــر گذاشــته اســت.
ــای  ــلط کرده ــازد تس ــی س ــران م ــه را نگ ــه ترکی ــا آنچ ام
ــان  ــن رو در جری ــت و از همی ــهر اس ــن ش ــر ای ــوری ب س
مذاکــرات و رایزنــی بــا مقامــات روس بــه دنبــال ایــن اســت 
کــه مانــع از ایــن ســناریو شــود و روســها نیــز اطمینــان داده 
ــا و  ــکاری کرده ــا هم ــاب ب ــازی الب ــد آزاد س ــه رون ــد ک ان

ــود. ــا آنهــا نخواهــد ب هماهنگــی ب

ــهر  ــوی ش ــه س ــروی ب ــد پیش ــه ش ــه گفت ــور ک همانط
راهبــردی البــاب از ســوی ارتــش ســوریه در حالــی صــورت 
ــور  ــس جمه ــان رئی ــب اردوغ ــب طی ــه رج ــرد ک ــی گی م
ــهر و آزاد  ــن ش ــر ای ــلط ب ــده تس ــل وع ــدی قب ــه چن ترکی
ســازی آن از داعــش را داد و نیروهــای ارتــش ترکیــه و 
گروههــای مســلح ســوری مــورد حمایــت آنهــا تــا آســتانه 

ــد. ــاکام ماندن ــا ن ــد ام ــش رفتن ــم پی ــهر ه ــه ش ورود ب
ــب  ــاده حل ــویی حدفاصــل ج ــاب از س ــردی الب ــهر راهب ش
ــک  ــوریه دموکراتی ــای س ــرل نیروه ــت کنت ــه منبج)تح ب
ــکا( و از  ــت آمری ــورد حمای ــوری م ــای س ــان کرده ــا هم ی
ســویی میــان مناطــق عفریــن تــا تــل رفعــت و عیــن العرب 
اســت. ایــن شــهر همچنیــن حدفاصــل جــاده ای اســت کــه 
ــمت  ــه در س ــهر الرق ــره ش ــرای محاص ــه ب ــای ترکی نیروه

ــرار دارد. ــد، ق ــرده ان ــوب انتخــاب ک جن
ــا همیــن هــدف یعنــی ممانعــت  ــع ب ــه در واق ارتــش ترکی
از وصــل شــدن مناطــق تحــت کنتــرل کردهــا بــه 
یکدیگــر وارد خــاک ســوریه شــد. ترکیــه مایــل بــه منطقــه 
خودمختــار کردهــا در مجــاورت مرزهــای ســوریه-ترکیه از 

ــب نیســت. ــا ادل الحســکه ت
ــارزه  ــه را مب ــه خــاک ترکی ــه ورود ب ــه بهان ــد ترکی ــر چن ه
بــا تروریســم اعــالم کــرد امــا در واقــع هــدف همیــن بــود. 
ــه اراضــی ســوریه  ــان ب هنگامــی هــم کــه نیروهــای اردوغ
ــی از  ــت چندان ــا مقاوم ــی وارد شــدند ب ــس و الراع در جرابل
ســوی داعــش روبــرو نشــدند امــا هنگامــی کــه بــه نزدیکــی 

البــاب رســیدند معادلــه تغییــر کــرد.
سـرکرده هـای داعش بـه تروریسـتهای خـود دسـتور دادند 
کـه تا سـرحد مـرگ بجنگند و عقب نشـینی نکننـد و اینکه 
اقدامـات خـود را در داخـل ترکیـه تشـدید کننـد. در ایـن 

شـرایط نیروهـای ترکیـه نتوانسـتند کاری از پیـش ببرنـد.
ــوریه  ــش س ــه ارت ــرایطی ک ــه در ش ــژه ترکی ــای وی نیروه
ــهر  ــه ش ــا ب ــی از محوره ــود از یک ــب ب ــرد حل ــرگرم نب س
البــاب حملــه کردنــد و ایــن حملــه بــا آتــش شــدید هوایــی 
و توپخانــه ای بــود و در ۲1 دســامبر گذشــته بــر تپــه مهمی 
هــم مســلط شــدند امــا در روز بعــد به یکبــاره ورق برگشــت 
و داعــش در یورشــی 14 نظامــی تــرک را ُکشــت و تعــدادی 
را نیــز اســیر کــرد. حــدود دو روز بعــد، داعــش تصاویــری از 
ــد  ــده بودن ــه زن ــی ک ــه در حال ــی ترکی ــش زدن دو نظام آت

پخــش کــرد. ایــن در واقــع پیامــی بــرای ترکیــه بــود.
ــر دوره  ــا در اواخ ــی ه ــه آمریکای ــود ک ــرایطی ب ــن در ش ای

ــد. ــا بودن ــاراک اوبام ب
ــای  ــت از نیروه ــان حمای ــا در آن زم ــی ه ــت آمریکای اولوی
ســوریه دموکراتیــک بــود و از همیــن رو بــا توجــه بــه 
خصومتــی کــه ترکیــه بــا کردهــای ســوریه دارد، کمکــی به 

ــد. ــاب نکردن ــهر الب ــه در ش ترکی
از سـوی دیگر در شـرایطی کـه نیروهای ترکیه پشـت دروازه 
هـای البـاب ماندنـد؛ ارتش سـوریه کـه از عملیـات در حلب 
فراغـت یافت به فرماندهی سـهیل الحسـن فرمانـده معروف 
بـه سـمت البـاب حرکت کـرد و همانطـور که گفته شـد این 
نیروهـا عـران را آزاد کـرده انـد. ایـن نیروهـا در ورودی های 
ابـو طلطل و تـادف کـه از اهمیـت زیـادی برخوردارنـد، قرار 
دارنـد در حالی کـه نیروهای مورد حمایت ترکیـه در نزدیکی 
السـفالنیه در شـرق شـهر دسـتاورد خاصی نداشـته اند. این 
نیروهـا تـوان حفـظ السـفالنیه را نداشـتند و داعـش خیلـی 

سـریع این منطقـه را بازپـس گرفت.
ارتــش ســوریه بــر اتوبــان حلب-البــاب از ابتــدای روســتای 

تیــاره تــا مــزارع المدیونــه مســلط شــده اســت.
امــا رونــد تحــوالت در شــهر البــاب  و دیگــر مناطــق ســوریه 
بــا فــراز و نشــیب هــای زیــادی همــراه اســت بــه ویــژه کــه 
ــروازی در  ــا ورود ترامــپ از مناطــق امــن پ ــی هــا ب آمریکای
ســوریه دم مــی زننــد و شــرایط غیرقابــل پیــش بینی اســت 
ــرای حفــظ برگــه  ــال هــر فرصتــی ب ــه دنب ــز ب ــه نی و ترکی
ــلم آن  ــدر مس ــا ق ــت. ام ــوریه اس ــود در س ــده خ ــای برن ه
اســت کــه ترکیــه اصــال دوســت نــدارد کــه کردهــا بــر الباب 
مســلط شــوند هــر چنــد کــه مایــل نیســت ارتــش ســوریه 
نیــز ایــن شــهر را در اختیــار بگیــرد. هنــوز غبــار جنــگ در  
البــاب فــرو ننشســته اســت و بایــد منتظــر مانــد کــه زوایای 
نبــرد بــر ســر تصاحــب ایــن شــهر راهبــردی روشــن شــود.
ــه  ــی رســد ک ــه نظــر م ــاد برخــی تحلیلگــران ب ــه اعتق و ب
ارتــش ســوریه در حــال رخ بــه رخ شــدن بــا نظامیــان ترکیه 

در شــمال ســوریه اســت.
بــه هــر حــال نبــرد در شــمال ســوریه از پیچیدگــی خاصــی 
برخــوردار اســت و ارتــش ســوریه، ترکیــه، نیروهــای مــورد 
حمایــت ترکیــه، گروههــای مــورد حمایــت آمریــکا و داعش 

حضــور دارنــد.

جزئیات نبرد با تروریستها در»الباب«/پیشروی های برق آسای ارتش سوریه
فرزاد فرهادی
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ترامــپ همزمــان بــا ایــران و تروریســم خواهــد جنگیــد اما 
غالبــا بــا پــول و نیروهــای عربــی و محــور کشــورهای عربی 
ــران و  ــا ای ــدف آنه ــت و ه ــته اس ــددا بازگش ــه رو مج میان

متحدانــش هســتند.
»عبدالبــاری عطــوان« ســردبیر روزنامــه فرامنطقــه ای رأی 
الیــوم در گزارشــی بــه بررســی سیاســت »دونالــد ترامــپ« 
ــی و  ــورهای عرب ــال کش ــکا در قب ــوری آمری ــس جمه رئی

ایــران پرداختــه اســت.
ــی  ــورت بررس ــد: در ص ــی نویس ــاره م ــن ب ــوان در ای عط
ــه  ــا رهبــران خاورمیان ارتباطــات و تمــاس هــای ترامــپ ب
و جهــان طــی روزهــای اخیــر متوجــه مــی شــویم کــه وی 
ایــران و چیــن را در رأس دشــمنان خود قــرار خواهــد داد و 
ائتــالف کشــورهای عربی میانــه رو را کــه در دوران ریاســت 
جمهــوری »جــرج بــوش« پســر، آمریــکا را وارد جنــگ هــای 
عــراق و افغانســتان کــرد، مجــددا احیاء مــی کند. ۷ کشــوری 
کــه اتبــاع آنهــا از ورود بــه آمریکا منــع شــده انــد، در اردوگاه 
مخالفــان سیاســت هــای واشــنگتن در حمایت از اســرائیل 
قــرار دارنــد و بــه مقاومــت فلســطین و لبنــان بــرای پایــان 

دادن بــه اشــغالگری اســرائیل کمــک مــی کننــد.
ــی  ــه رو عرب ــور میان ــه کش ــران س ــا س ــدا ب ــپ در ابت ترام
یعنــی »ســلمان بــن عبدالعزیــز« پادشــاه ســعودی، 
ــاح السیســی« رئیــس جمهــوری مصــر و شــیخ  »عبدالفت
»محمــد بــن زایــد« ولیعهــد ابوظبــی امــارات بــه صــورت 
ــداهلل دوم«  ــز »عب ــد از آن نی ــرد و بع ــو ک ــی گفتگ تلفن
پادشــاه اردن بــه واشــنگتن رفــت و بــا ترامــپ دیــدار کــرد. 
پــس از ایــن تمــاس هــا و ارتباطــات بــود کــه از یــک ســو 
لهجــه و لحــن ترامــپ در برابــر ایــن کشــورها تغییــر کــرد 
ــران موضــع  ــه ای ــری علی ــا لحــن تُندت و از ســوی دیگــر ب
ــگاه  گیــری کــرد. همچنیــن 4 بالگــرد آمریکایــی نیــز پای
گــروه القاعــده را در حومــه شــهر البیضــاء یمــن هــدف قرار 
دادنــد کــه منجــر بــه شــهادت 40 نفــر شــد و اکثــر آنهــا 
زن و کــودک بودنــد. آمریــکا ایــن اقــدام را بــه عنــوان یــک 

پیــام دوســتانه بــرای ائتــالف ســعودی هــا انجــام داد کــه از 
ــت دارد. ــاض از ســوی واشــنگتن حکای ــت ری حمای

در مکالمــه تلفنــی ملــک ســلمان بــا دونالــد ترامــپ، اصول 
توافقــات سیاســی جدیــد میــان طرفیــن بــرای دشــمنی با 
ایــران و متحدانــش در ســوریه، یمــن و عــراق تعییــن شــد. 
ــا  ــن معن ــپ بدی ــط ترام ــران توس ــه ای ــی علی ــش زای تن
اســت کــه کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس و ســعودی هــا 
ســالح هــای جدیــد )آمریــکا( را بــه بهانــه افزایــش تــوان 
نظامــی خــود بــرای مقابلــه بــا ایــران بــه ارزش میلیاردهــا 
ــا و  ــعودی ه ــریع س ــخ س ــا پاس ــه ب ــد. در رابط دالر بخرن
ــای  ــته ه ــه خواس ــارس ب ــج ف ــیه خلی ــورهای حاش کش
سیاســی و اقتصــادی ترامــپ دو نکتــه حائــز اهمیت اســت:

اول: ســعودی هــا و امــارات از تصمیــم دولــت ترامــپ بــرای 
ــکا  ــه آمری ــور ب ــور مذک ــاع ۷ کش ــری از ورود اتب جلوگی
حمایــت کــرده انــد و آن را اقدامــی حاکمیتــی بــرای 
ــی  ــراد دین ــیوخ و اف ــن ش ــد. همچنی ــده ان ــکا خوان آمری
ــر ایــن موضــوع واکنشــی نشــان  در عربســتان نیــز در براب

ــد. ــداده ان ن
ــز در  ــا نی ــعودی ه ــرژی س ــر ان ــح« وزی ــد الفال دوم: »خال
ــرمایه  ــتان س ــه عربس ــرد ک ــوان ک ــته عن ــای گذش روزه
ــش  ــکا افزای ــت و گاز آمری ــش نف ــود را در بخ ــذاری خ گ
مــی دهــد کــه ایــن اقــدام نشــانگر تائیــد سیاســت دولــت 
ــت.  ــا اس ــعودی ه ــط س ــرژی توس ــش ان ــپ در بخ ترام
ــا  ــتان ب ــا در عربس ــعودی ه ــه س ــت ک ــی اس ــن در حال ای
بحــران مالــی مواجــه هســتند و سیاســت هــای ریاضتــی 
را در پیــش گرفتــه انــد. بنابرایــن ایــن اقــدام بیانگــر دادن 
رشــوه بــه آمریــکا توســط ســعودی هــا و یــا دیکتــه شــدن 
ایــن اقــدام بــه ســعودی هــا اســت. زیــرا ســرمایه گــذاری 
در بخــش انــرژی آمریــکا بــه نفــع عربســتان و کشــورهای 
ــم  ــت آن ه ــود و عل ــد ب ــارس نخواه ــج ف ــیه خلی حاش
کاهــش میــزان نیازمنــدی آمریــکا بــه کشــورهای حاشــیه 
خلیــج فــارس و آمریــکای التیــن ماننــد مکزیــک و ونزوئال 

ــن  ــت و ای ــک اس ــازمان اوپ ــو س ــم عض ــال ه ــت. ونزوئ اس
اقــدام منجــر بــه اختــالل بازارهــا بــا مقــدار مــازاد و کاهش 

بهــای نفــت مــی شــود.
ائتــالف عربــی ترامــپ، شــامل کشــورهای حاشــیه خلیــج 
فــارس بــه همــراه مراکــش و اردن و مصــر خواهــد بــود کــه 
محــور کشــورهای میانــه رو اســت؛ شــهروندان هیــچ یک از 
ایــن کشــورها علیرغــم فعالیت هــای تروریســتی برخــی از 
آنهــا، از ســفر بــه آمریــکا منــع نشــده انــد؛ نشــانه ایــن ادعا 
ــود کــه تاکیــد کــرد  نیــز ســخنان اخیــر ملــک ســلمان ب
»مصــر مجــددا ایســتاده و از نــو بازگشــته اســت« در همین 
راســتا نبایــد قــول ترامــپ بــه السیســی مبنــی بــر حمایت 
نظامــی آمریــکا از مصــر را فرامــوش کنیــم. ترامپ بــا ایران 
ــا پــول  و تروریســم همزمــان خواهــد جنگیــد امــا غالبــا ب
ــتعداد  ــه اس ــورهایی ک ــژه کش ــه وی ــی؛ ب ــای عرب و نیروه
بیشــتری بــرای تنــش زایــی و یــا جنــگ هــای ســرد و گرم 
دارنــد. محــور کشــورهای عربــی میانــه رو مجددا بازگشــته 
اســت و هــدف آنهــا ایــران و متحدانــش هســتند. سیاســت 
خطرنــاک آمریــکا، مداخلــه نظامــی مجــدد و تنــش هــای 
بیشــتر و تشــدید تروریســم اســت و در چنیــن شــرایطی 
معمــوال مــردم و ملــت هــای منطقــه و ثــروت آنهــا قربانــی 

اســت.

عطوان تحلیل کرد؛

»اعراب میانه رو«؛ ابزار ترامپ برای جنگ با ایران

خاورمیانه و شمال آفریقا

شیخ نبیل قاووق: تفکر وهابی آبشخور وقوع انفجارهای دمشق است
عضــو شــورای مرکــزی حــزب اهلل لبنــان تاکیــد کــرد کــه علــت جنایــت در مقبــره بــاب الصغیــر در 
حومــه دمشــق تفکــر وهابیــت اســت و اگــر فتواهــای وهابیــت در تکفیــر مســلمانان نباشــد، ایــن 

انفجارهــا نیــز رخ نمــی دهــد.
شــیخ »نبیــل قــاووق« عضــو شــورای مرکــزی حــزب اهلل لبنان بــه وقــوع دو انفجــار تروریســتی در 

دمشــق پایتخــت ســوریه واکنش نشــان داد.
وی در ایــن خصــوص تصریــح کــرد: علــت جنایــت در مقبــره بــاب الصغیــر در حومــه دمشــق تفکر 
وهابیــت اســت؛ زمانــی کــه وهابــی هــا زیــارت اهــل بیــت)ع( و اصحابشــان را تکفیــر مــی کننــد، 
نتیجــه آن انفجارهــای خونیــن در میــان مســلمانان شــیعه و ُســنی اســت. اگــر فتواهــای وهابیت در 
تکفیــر مســلمانان و پیــروی برخــی کشــورهای عربــی از ایــن روش تکفیــری نباشــد، ایــن انفجارها 

نیــز رخ نمــی دهــد.
ــا راه نجــات  ــرد: تنه ــد ک ــز تاکی ــان نی ــی لبن ــت داخل عضــو ارشــد حــزب اهلل در خصــوص وضعی
لبنــان، توافــق بــر قانــون انتخابــات جدیــد اســت تــا بــه دور از انتقــام گیــری و بــر اســاس عدالــت، 

نماینــدگان انتخــاب شــوند.
ــوریه  ــت س ــق پایتخ ــنبه در دمش ــتی در روز ش ــار تروریس ــوع دو انفج ــر وق ــر اث ــت، ب ــی اس گفتن
بیــش از ۱۰۰ نفــر شــهید و زخمــی شــدند. برخــی منابــع اعــالم کردنــد کــه شــمار شــهیدان ایــن 

ــه ۷۴ نفــر افزایــش پیــدا کــرده اســت کــه ۴۳ نفــر عراقــی هســتند. انفجارهــای تروریســتی ب
این منابع بیان کردند که در میان شهیدان هشت کودک نیز به چشم می خورد.
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نشســت »بحریــن در آســتانه انقــالب 14 فوریــه« بــا 
حضــور »راشــد الراشــد« رئیــس دفتــر سیاســی جنبــش 
»عمــل اســالمی« و شــیخ عبــداهلل صالــح معــاون دبیــرکل 
جمعیــت عمــل اســالمی بحریــن شــنبه ۲3 بهمن مــاه در 

خبرگــزاری مهــر برگــزار شــد.
ــل  ــش »عم ــی جنب ــر سیاس ــس دفت ــد رئی ــد الراش راش
اســالمی« بحریــن در ایــن نشســت گفــت: انقــالب بحریــن 
بعــد از گذشــت 6 ســال وارد مرحلــه جدیــدی شــده اســت 
و مــردم بحریــن امــروز مــی داننــد در مقابــل چــه کســانی 
قــرار دارنــد اســتکبار جهانــی بــه ویــژه امریــکا حامــی رژیم 
ــتها و  ــون بازداش ــت همچ ــات آن هس ــه و جنای آل خلیف

اعدامهــا.
وی در ادامــه افــزود: مــا اخیــرا شــاهدیم اســتکبار توافقنامه 
ــم آل ســعود و آل خلیفــه امضــا  ــا رژی هــای تســلیحاتی ب

کــرده اســت.
ــا  ــاده اســت ت ــروز آم ــن ام ــت بحری ــرد: مل ــح ک وی تصری
انقــالب خــود را ادامــه دهــد و شــهدای بیشــتری را تقدیــم 
ــی را  ــای داخل ــد نیروه ــه نمــی توان ــم آل خلیف ــد. رژی کن
نادیــده بگیــرد و ایــن نیروهــا تمــام تــالش خــود را بــه کار 

گرفتــه انــد کــه ایــن نیروهــا را بــه زیــر بکشــند.
وی تأکیــد کــرد: واقعیــت ایــن اســت کــه تحــوالت کنونی 
ــا  ــده اســت و م ــدوار کنن ــن امی ــت بحری ــرای مل ــده ب آین
ــی  ــود م ــمان خ ــل چش ــروزی را در مقاب ــن پی ــروز ای ام
ــق اســت. ــن در حــال تحق ــردم بحری ــات م ــم مطالب بینی

ــه  ــرنگونی ال خلیف ــات س ــن مطالب ــی از ای ــزود: یک وی اف
ــق اســت. ــال تحق ــه در ح اســت ک

ــن و  ــادآور شــد: اســتقالل مــردم بحری ــه ی الراشــد در ادام
حــق تعییــن سرنوشــت یکــی دیگــر از مطالبــات اســت که 

در حــال تحقــق اســت.
ــون  ــت خ ــه برک ــد ب ــرد: خداون ــح ک ــان تصری وی در پای
شــهدا ملــت بحریــن را تنهــا نمــی گــذارد و انشــاهلل همــه 

ــد شــد. ــق خواه ــات محق ــن مطالب ای
ــل  ــت عم ــر کل جمعی ــاون دبی ــح مع ــداهلل صال ــیخ عب ش
ــار  ــری اظه ــت خب ــن نشس ــز در ای ــن نی ــالمی بحری اس
ــی و  ــا س ــن ب ــالب بحری ــالگرد انق ــمین س ــت: شش داش
هشــتمین ســالگرد انقــالب اســالمی ایــران همزمــان شــده 

ــت. اس
ــد  ــود و امی ــی ب ــروزی بزرگ ــالب پی ــن انق ــزود: ای وی اف

بســیاری در قلــوب ملــت هــای مســلمان روشــن کــرد کــه 
ــد. ــی یابن ــوغ اســتعمار رهای ــد از ی مــی توانن

ــت  ــرده اس ــالش ک ــواره ت ــرب هم ــرد:  غ ــح ک وی تصری
ــن  ــد و ای ــته باش ــه داش ــلمان هیمن ــای مس ــت ه ــر مل ب
موضــوع را القــا کنــد کــه هیچکــس نمــی توانــد بــدون اتکا 
ــن  ــن ای ــا انقــالب بحری ــرد ام ــه غــرب کاری از پیــش بب ب

ــرد. ــض ک ــوع را نق موض
ــالیان  ــن از س ــردم بحری ــرد: م ــد ک ــه تأکی ــح در ادام صال
پیــش تاکنــون خواســتار رهایــی از ســلطه غــرب و تحقــق 

ــتند. ــت هس آزادی و عدال
شــیخ عبــداهلل صالح افــزود: شــاید بتــوان از انقــالب بحرین 
ــان  ــرب خواه ــه غ ــرد ک ــاد ک ــی ی ــا انقالب ــوان تنه ــه عن ب
ــا حمایــت نیروهــای ســپر جزیــره و  ســرکوب آن اســت. ب
مــزدوران ارتــش اردن و عربســتان تحــت عنــوان نیروهــای 
ســپر جزیــره کــه بــرای ســرکوب انقــالب بحریــن شــکل 
ــا  ــالب اســت ام ــرای ســرکوب انق ــالش ب ــه اســت ت گرفت
مــردم بحریــن بــه اهــداف مســالمت امیــز خــود ادامــه می 

ــد. دهن
وی گفــت: غــرب تــالش مــی کنــد از تحقــق دموکراســی 
ــهادت  ــاهد ش ــا ش ــد م ــری کن ــارس جلوگی ــج ف در خلی
ــت هســتیم. ــق عدال ــی در راه آزادی و تحق ــان بحرین جوان

وی در ادامــه یــادآور شــد: ایــن در حالــی اســت کــه 
اقدامــات وحشــیانه رریــم آل خلیفــه و ائتــالف بیــن المللی 

ــه دارد. ــن ادام ــردم بحری ــه م علی
ــی  ــروز از طرف ــت: ام ــار داش ــح اظه ــداهلل صال ــیخ عب ش
ــر  ــی در براب ــه جامعــه جهان شــاهد اتخــاذ سیاســت دوگان
بحریــن هســتیم و از طرفــی دیگــر بــا ارســال تســلیحات از 
گروهــای تروریســتی حمایــت مــی کنــد و از دیکتاتورهای 
ــر از  ــد و از ســوی دیگ ــی کن ــت م ــه حمای ــم ال خلیف رژی

ــد. ــح و دموکراســی ســخن مــی گوی صل
وی گفــت: ملــت بحرین خواســتار دموکراســی اســتقالل 
ــن  ــا ای ــت. ب ــت اس ــده از آراء مل ــت برآم ــت و دول عدال
ــات  ــت از مطالب ــای حمای ــه ج ــی ب ــه جهان ــال جامع ح
ــن  ــه بحری ــزدور ب ــزام م ــه اع ــدام ب ــن اق ــروع بحری مش

ــد. ــی کن م
وی خاطــر نشــان کــرد: امــام خامنــه ای بهتریــن توصیــف 
ــن  ــالب بحری ــد. ایشــان انق ــرده ان ــن ک ــالب بحری را از انق
را انقــالب مظلومــان دانســته انــد زیــرا جامعــه جهانــی بــه 

جــای گــوش دادن بــه مطالبــات مشــروع بحرین مــزدوران 
خــود را بــه کشــور بحریــن اعــزام مــی کنــد.

ــظ  ــتار آزادی و حف ــه خواس ــن ک ــت بحری ــت: مل وی گف
ــا مخالفــت بیــن المللــی مواجــه  کرامــت انســانی اســت ب
شــده اســت مــا در هیــچ کشــور دیگــری از جملــه انقــالب 
تونــس شــاهد نبودیــم بــرای مقابلــه بــا انقــالب آن بــه آن 

کشــور نیــرو اعــزام شــود.
شــیخ عبــداهلل صالــح اظهــار داشــت: امروز شــاهد هســتیم 
ــه  ــی هیمن ــای خارج ــانه ه ــر رس ــی ب ــای نفت ــه دالره ک
پیــدا کــرده انــد، در حــال حاضــر کــودکان و نوجوانــان 10 
تــا 14 ســال در زنــدان هــای آل خلیفــه هســتند کــه هیچ 
خبــری از آنهــا در رســانه هــا بــه چشــم نمــی خــورد چــرا 
کــه رســانه هــای تحت ســلطه غــرب این مــوارد را پوشــش 
نمــی دهنــد. همچنیــن ایــن رســانه هــا از مــزدوران اردن و 

پاکســتان در بحریــن خبــری مخابــره نمــی کننــد.
ــق  ــزوم تحق ــر ل ــان ب ــن همچن ــت بحری ــزود: مل وی اف
ــم  ــد. رژی ــرار دارن ــود اص ــات خ ــا و مطالب ــته ه خواس
ــن،  ــا اقدامــات وحشــیانه علیــه ملــت بحری آل خلیفــه ب
ــن  ــا ای ــت. ب ــته اس ــا را بس ــه روی آنه ــا ب ــی راه ه تمام
حــال، طبیعــی اســت کــه ایــن اقدامــات، ایــن اختیــار را 
ــه هــر وســیله ای از  ــا ب ــن مــی دهنــد ت ــه ملــت بحری ب
خــود دفــاع کننــد. بــه نوعــی مــی تــوان گفــت کــه همه 
گزینــه هــا در راه تحقــق مطالبــات مــردم بحریــن، روی 
ــن از  ــردم بحری ــون، م ــاز انقــالب تاکن ــز اســت. از آغ می
طریــق برگــزاری تظاهــرات و تحصــن، راهــکار سیاســی 
را بــرای حــل و فصــل بحــران کشــور برگزیدنــد. بــا ایــن 
حــال، حجــم خــون ریــزی هایــی کــه توســط مــزدوران 
ــت را  ــت، مل ــن رخ داده اس ــس در بحری ــکا و انگلی آمری
مجــاز مــی ســازد تــا بــه همــه گزینــه هــا بــرای دفــاع از 

خــود متوصــل شــد. 
شــیخ صالــح همچنیــن اظهــار داشــت: در خصــوص 
حمایــت هــای نظامــی جمهــوری اســالمی ایــران از 
بحریــن، بهتــر اســت مقامــات جمهــوری اســالمی ایــران و 
همچنیــن مســئوالن ســپاه قــدس انقــالب اســالمی ایــران 
اظهــار نظــر کننــد. در خصــوص مقاومــت مســلحانه نیــز 
ــل  ــی، محتم ــر اتفاق ــوع ه ــده وق ــه در آین ــت ک ــد گف بای

ــت. اس
راشــد الراشــد در پاســخ بــه ســؤال مهــر مبنــی بــر اینکــه 

نشست بحرین در آستانه انقالب ۱۴ فوریه

دست انگلیس و آمریکا به خون بحرینی ها آغشته است
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ــران در پوشــش  ــه و ای ــای منطق ــانه ه ــش رس نق
ــت،  ــوده اس ــه ب ــن چگون ــن و بحری ــوادث یم ح
گفت: رســانه هــا امــروز در پوشــش تحــوالت یمن 
کوتاهــی مــی کننــد، مــا در بحریــن بــا محاصــره 
رســانه ای مواجــه هســتیم مــا از هــر کشــوری کــه 
پوشــش رســانه ای داشــته باشــد همچــون ایــران 
تشــکر مــی کنیــم. در ایــن رابطــه قــدردان ایــران 
ــن  ــالب بحری ــور از انق ــن کش ــای ای ــت ه و حمای
ــه حکومــت و  ــا توجــه ب ــر ب ــن ام هســتیم کــه ای

ــب نیســت. ــران عجی ــری ای رهب
شــیخ عبــداهلل صالــح دربــاره علــت تعویــق 
محاکمــه آیــت اهلل شــیخ عیســی قاســم نیــز 
گفــت: دادگاه محاکمــه شــیخ عیســی قاســم کامال 
ــی  ــی و مدن ــک دادگاه جنای ــت و ی ــی اس سیاس
نیســت. ایــن دادگاه کامــال سیاســی اســت و رژیــم 
ــه  ــه در عرص ــی ک ــاس تحوالت ــر اس ــه ب آل خلیف
ــی  ــری م ــه گی ــد نتیج ــی افت ــاق م ــی اتف میدان
کنــد و از ایــن معادلــه بــه عنــوان یــک اهرم فشــار 
اســتفاده مــی کنــد. مــا مــی دانیــم شــیخ عیســی 
قاســم یــک وزنــه بــرای انقــالب بحریــن محســوب 
مــی شــود و رژیــم آل خلیفــه ایــن را مــی دانــد لذا 
نمــی توانــد هــر تصمیمــی دربــاره ایشــان اتخــاذ 
ــه  ــم ب ــی قاس ــیخ عیس ــه ش ــد. دادگاه محاکم کن
ــای  ــد معیاره ــت و فاق ــه نیس ــه عادالن ــچ وج هی
بیــن المللــی اســت. بســیاری از متهمــان در 
بحریــن حتــی نمــی تواننــد وکیل داشــته باشــند.

شــیخ راشــد الراشــد در پاســخ بــه پرســش دیگــر 
خبرنــگار مهــر دربــاره دلیــل حضــور مجــدد 
ــارس بعــد از ســال  ــه منطقــه خلیــج ف ــا ب بریتانی
1۹۷1 و ایجــاد پایــگاه نظامــی در بحریــن گفــت: 
ــای  ــتگاه ه ــی دس ــتیم تمام ــاهد هس ــروز ش ام
بحریــن حتــی وزارت خارجــه بحریــن تحــت 
ــد  ــیخ حم ــی ش ــتند، وقت ــس هس ــیطره انگلی س
بــن عیســی آل خلیفــه پادشــاه بحریــن از انقــالب 
مــردم بحریــن احســاس دخطــر کــرد به انگلیســی 
ــج  ــکاری خلی ــورای هم ــروز ش ــرد. ام ــاه ب ــا پن ه
فــارس و هــم پیمانــان آل خلیفــه از انگلیــس مــی 
خواهنــد کــه بــه منطقــه بازگردنــد و انگلیــس نیز 
ــرا از ایــن  از ایــن موضــوع اســتقبال مــی کنــد زی
ــع  ــادی منتف ــاظ اقتص ــد از لح ــی توان ــق م طری
شــود. در واقــع بایــد گفــت کــه انگلیــس هیچــگاه 
از بحریــن عقــب نشــینی نکــرده اســت، بــه عبارت 
دیگــر اگــر برخــی کشــورهای منطقــه از انگلیــس 
تنفــر نداشــتند مــا شــاهد افزایــش حضــور 

ــم. ــی بودی ــه م ــس در منطق انگلی
ــار  ــاره اظه ــن ب ــز در ای ــح نی ــداهلل صال ــیخ عب ش
داشــت: علیرغــم اینکــه پایــگاه آمریکایــی در 
بحریــن وجــود دارد، مــا شــاهدیم انگلیــس، پایگاه 
ــی  ــا م ــور دارد آنه ــن کش ــدی در ای ــی جدی نظام
خواهنــد پیامــی را منتقــل کننــد مبنــی بــر اینکه 
منطقــه همچنــان تحــت هیمنــه انگلیــس و غرب 
ــده  ــارج نش ــه خ ــا از منطق ــی ه ــت و انگلیس اس
ــکا در  ــت آمری ــا شکس ــط ب ــام مرتب ــن پی ــد. ای ان
منطقــه اســت مثــل شکســت در ســوریه و حلــب 
ــه  ــان. هم ــن و لبن ــتان در یم ــدی عربس و ناکارآم
ــی  ــه انگلیس ــد ک ــب ش ــا موج ــت ه ــن شکس ای
ــا  ــه م ــد ک ــل کنن ــام را منتق ــن پی ــرب ای ــا و غ ه
ــت  ــس هیچوق ــدیم و انگلی ــارج نش ــه خ از منطق
خــارج نشــده کــه نیــاز به بازگشــت داشــته باشــد.

ــن  ــم نوی ــی نظ ــه بررس ــی ب ــی در تحلیل ــایت آمریکای ــک س ی
ــه اســت. ــن نظــم پرداخت ــات ای ــارس و الزام ــج ف ــی در خلی امنیت

ســایت تحلیلــی آمریکایــی »لــوب الگ« کــه به بررســی سیاســت 
خارجی آمریکا و تحــوالت منطقه خاورمیانه می پردازد در تحلیلی به 
قلــم »جــواد حیران نیــا« خبرنــگار خبرگــزاری مهر به بررســی نظم 
نویــن امنیتــی در خلیــج فــارس پرداختــه اســت کــه در ادامــه آمــده 

است.
ســی و هفتمیــن نشســت ســران عضــو شــورای همــکاری خلیــج 
فــارس در منامــه پایتخــت بحریــن در حالــی برگزار شــد کــه »ترزا 

مــی« نخســت وزیــر بریتانیا نیــز در آن شــرکت داشــت.
»تــرزا مــی« در ایــن ســفر عــالوه بــر دیدارهــای دوجانبه با ســران 
کشورها، در صفی واحد با آنها برای اعالم دشمنی با ایران قرار گرفت 
و در ســخنرانی پایانــی خــود در ایــن نشســت نیــز بــر ایــن نکتــه 

تاکیــد کــرد.
نزدیکــی »تــرزا مــی« بــه کشــورهای شــورای همــکاری و 
اظهــارات صریــح ضدایرانــی او، بدیــن معناســت کــه انگلیــس بــا 
قــدرت در حــال بازگشــت بــه جایــگاه ســابق خــود در خلیــج فارس 
اســت. انگلیــس در حــال خــارج شــدن از اتحادیــه اروپــا و بــه دنبال 
بــازار و متحــدان اقتصادی جدیــد اســت. ثروتمندترین کشــورها در 
شــورای همــکاری نیــز مقصــد خوبــی بــرای فــروش ســالح های 

جنگی انگلیس محسوب می شوند.
ــه  ــی ب ــط نظام ــترش رواب ــا گس ــی ب ــلتان در حال ــت انگس دول
کشــورهای شــورای همــکاری خلیــج فــارس مــی توانــد نیازهــای 
ــز  ــور نی ــن کش ــل ای ــه در داخ ــد ک ــع کن ــود را رف ــادی خ اقتص
مخالفــان معتقــد هســتند در فــروش تســلیحات باید مؤلفــه حقوق 

ــرد. ــرار گی ــورد لحــاظ ق بشــر م
ــا  بایــد توجــه داشــت کــه طــی چنــد دهــه گذشــته و همزمــان ب
تالشــهای اتحادیه اروپا برای یافتن راه حلهایی جهت ایجاد راههای 
اقتصــادی و مالــی جدید،  بریتانیا موفق شــد بیش از هر کشــور دیگر 
عضــو ایــن اتحادیــه ارتباطــات تجــاری، اقتصــادی و نظامــی خــود 
را بــا کشــورهای عــرب حــوزه خلیــج فــارس گســترش دهــد. بــه 
ــال  ــرون« در س ــد کام ــیدن »دیوی ــدرت رس ــه ق ــس از ب ــژه پ وی

۲۰۱۰ تمرکــز بــر ایــن کشــورها افزایــش یافــت.

نگاهــی به نرخ رشــد مبــادالت تجــاری میــان بریتانیا و کشــورهای 
عرب حوزه خلیج فارس نشان می دهد که حجم مبادالت روندی رو به 
رشــد دارد.  مثــاًل در ســال ۲۰۰۹ حجــم صــادرات و واردات بریتانیا و 
امــارت متحده عربــی حــدود ۹ میلیــارد دالر و در ســال ۲۰۱۳ حدود 
۱۳ میلیــارد دالر بــود و پیش بینی می شــود که تا ســال ۲۰۲۰ به ۲۵ 
میلیارد دالر برســد که این امر نشــان می دهد جنس و نوع ارتباطات 

بریتانیا با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در حال گسترش است.
در واقــع از رهگــذر برگزیــت و نبــودن محدودیتهــای حقــوق 
ــا ایــن نــوع مناســبات و ارتباطــات  بشــری از ســوی اتحادیــه اروپ
ــا  ــان بریتانی ــژه در حــوزه تجــاری، نظامــی و اقتصــادی می ــه وی ب
و کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس افزایــش خواهــد یافــت. 
 Open( همچنیــن ایــن کشــور در تالش اســت بر اســاس مجــوز
ــیه  ــورهای حاش ــه کش Individual Export licences( ب
خلیــج فــارس و ســایر کشــورهای دیکتاتــوری تســلیحات بیشــتر 
بــه صــورت محرمانــه و نامحــدود بفروشــد. در واقــع این لیســانس 
و مجــوز، غیــر از قراردادهــای آشــکاری اســت کــه بریتانیــا بــا ایــن 

ــالح دارد. ــدور س ــوص ص ــورها در خص کش
در یــک نــگاه تاریخــی، انگلســتان در ســال ۱۹۷۱ در حالــی منطقه 
خلیــج فــارس را تــرک کــرد کــه پیــش از آن نظــم امنیتــی ایــن 
منطقــه تمامــاً بــه حســاب آن نوشــته مــی شــود. در واقــع حضــور 
بریتانیــا در منطقــه خلیــج فــارس باعــث شــده بود تــا نظــم امنیتی 
ایــن منطقــه رونــد طبیعــی خــود را طــی ننمایــد و آشــفتگی هــای 
ــه آن حضــور دانســت؛ چــرا  ــاط ب ــی ارتب ــوان ب ــی را نمــی ت کنون
کــه در صــورت نبــود یــک عامــل خارجــی نظمــی درونزاد)نظــم با 
حضــور کشــورهای خــود منطقــه( میــان خــود کشــورهای حاشــیه 

خایــج فــارس ممکــن بــود شــکل بگیــرد.
ــر  ــه ۷۰ ب ــارس در ده ــج ف ــه خلی ــا از منطق ــروج بریتانی ــد از خ بع
اســاس دکتریــن نیکســون و ذیل سیاســت دو ســتونی کیســینجر، 
ــالب  ــب انق ــد. متعاق ــه بودن ــدارم« منطق ــران و عربســتان »ژان ای
اســالمی ایران و فروپاشــی مدل دو ستونی شــاهد حضور گسترده تر 
آمریکا در منطقه هستیم. حمله عراق به کویت نیز این حضور را جدی 
تر کــرد و کشــورهای عضو شــورای همــکاری خلیج فــارس در زیر 
چتــر حمایتــی آمریــکا قــرار گرفتــه انــد؛ نظمــی کــه در آن ایــران و 

سایت »لوب الگ« بررسی کرد؛

انگلستان و نظم امنیتی خلیج فارس/
 خلیج فارس نیازمند نظم فراگیر است
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خاورمیانه و شمال آفریقا

عــراق حضــور ندارنــد و تهدیــد قلمــداد مــی شــدند.
ــه ای باعــث مــی  ــز ورود بازیگــران فرامنطق در حــال حاضــر نی
شــود تــا نظمــی طبیعــی در منطقــه شــکل نگیــرد. امــا صحبــت 
کــردن از نظمــی امنیتــی بــه رغــم اجتنــاب ناپذیــر بــودن امــا در 

نظــر اول ایــده آلیســتی بــه نظــر مــی رســد.
ــخن  ــارس س ــج ف ــت خلی ــورد امنی ــم در م ــروز بخواهی ــر ام اگ
ــر  ــران مبنــی ب ــه طــور معمــول سیاســت خارجــی ای بگوییــم ب
اینکــه بایــد بین کشــورهای منطقــه همــکاری ایجــاد بشــود و از 
ایــن طریــق امنیــت خلیــج فــارس تامیــن شــود کارســاز نخواهد 
ــرای  ــفانه ب ــوب متاس ــن چارچ ــران در ای ــت ای ــرا سیاس ــود زی ب
تامیــن امنیــت خلیج فــارس بقیــه کشــورهای ایــن منطقــه قابل 

پذیــرش نیســت.
در واقــع بایــد بــه دنبــال مکانیســمی بــود کــه بتوانــد کشــورهای 
منطقــه را از نــگاه بــازی بــا حاصــل جمــع جبــری صفــر بــه بازی 
بــا حاصــل جمــع جبــری متغیــر رهنمــون شــود. ادامــه بــازی بــا 
حاصــل جمــع جبــری صفــر نــه تنهــا تاکنــون نتوانســته امنیــت 
منطقــه ای را فراهــم کنــد بلکــه بــه معمــای امنیتــی در منطقــه 

نیــز بیشــتر دامن زده اســت.
ــه  ــان، اتحادی ــی کارشناس ــم برخ ــن مکانیس ــف ای ــرای تعری ب
ــکل  ــرای ش ــبی ب ــدل مناس ــه ای را م ــادی منطق ــای اقتص ه
گیــری شــرایطی مــی داننــد کــه در تــداوم آن شــاهد گــذار بــه 
یــک نظــم امنیتــی در منطقــه خلیــج فــارس خواهیــم بــود. برای 
نمونه جامعه فوالد و ذغال که باعث شــکل گرفتن پیمان لیســبون 
و اتحادیه اروپا شــد به عنــوان یک مدل برای منطقــه خلیج فارس 

ــت. مطرح اس
در واقــع مبنــای تحلیــل در نظریــه هــای کارکردگرایــی و 
نوکارکردگرایــی کــه در اتحادیــه اروپــا مطــرح بــوده، ســر 
ریرشــدن)spill over( نیازهــای فنــی و تکنولوژیــک بــه حوزه 
هایــی چــون سیاســت اســت. امــا نکتــه ای کــه در مــورد منطقــه 
ــه  ــه کشــورهای منطق ــن اســت ک ــارس وجــود دارد ای ــج ف خلی
زیر ســاخت اقتصــادی الزم برای گــذار به همکاریهــای اقتصادی 

گســترده را ندارنــد. بــرای نمونــه اقتصــاد عربســتان راه خــودش 
ــران راه خــودش را. ایــن جنبــه مکملــی کــه  را دارد و اقتصــاد ای
ضرورت فانکشنالیســم اســت اصوال حلقه مفقوده در منطقه است.

برخــی کارشناســان  معتقدنــد ســطح گفتگوهــا میان کشــورهای 
حاشــیه خلیــج فــارس مــی توانــد از مســائل امنیتی شــروع شــود 
بــرای نمونــه از الگــو و مدل  پیمــان ۱۹۷۵ هلســینکی کــه منجر 
 )CSCE( »به تشــکیل »کمیســیون امنیت و همــکاری در اروپــا
و بعدهــا »ســازمان امنیــت و همــکاری اروپــا« )OSCE( شــد به 
عنــوان مدلــی بــرای کشــورهای خلیــج فــارس بــرای رســیدن به 

همــکاری هــای امنیتــی مشــترک یــاد مــی کنند.
پیمــان هلســینکی آغازگــر رونــدی بــود کــه کشــورهای عضــو 
ــا،  ــار کشــورهای بی طــرف اروپ ــو و ورشــو در کن پیمان هــای نات
می توانســتند بــدون پیش شــرط کنــار یکدیگــر بنشــینند و 

ــد. ــو کنن ــان گفتگ ــای امنیتی ش ــاره نگرانی ه درب
کمیســیون امنیــت و همــکاری در اروپــا کــه متعاقــب ایــن پیمان 
ــق  ــه ح ــرام ب ــون احت ــی همچ ــه اصول ــر پای ــت ب ــکل گرف ش
ــت  ــا و تمامی ــه مرزه ــرام ب ــتفاده از زور، احت ــدم اس ــت، ع حاکمی
ــت در  ــز مناقشــات و عــدم دخال ارضــی، حــل و فصــل صلح آمی
امــور داخلــی دیگــر کشــورها، بــه کشــورهای عضــو امــکان داد 
تــا دور یــک میــز بنشــینند و بــا ابــراز نگرانی هــای امنیتــی خــود، 
در مــورد راه هــای غیــر خشــونت آمیز بــرای حــل آن هــا، گفتگــو 

کننــد.
ــه  ــیا( ب ــوب شــرق آس ــدل آ.ســه.آن)اتحادیه جن ــن از م همچنی
ــج  ــیه خلی ــورهای حاش ــای کش ــرای همکاریه ــی ب ــوان مدل عن
ــدل  ــه م ــبت ب ــدل نس ــن م ــن ای ــود. حس ــی ش ــاد م ــارس ی ف
ــن  ــو ای ــورهای عض ــه کش ــت ک ــن اس CSCE/OSCE در ای
ــا کشــورهای اروپایــی  ســازمان از جنبــه فرهنگــی در مقایســه ب
نامتجانــس تــر هســتند و شــباهت بیشــتری بــه بافــت فرهنگــی 

ــارس دارد. ــج ف ــه خلی ــر منطق حاکــم ب
ــارس  ــج ف ــه خلی ــی منطق ــم کنون ــه نظ ــت ک ــه داش ــد توج بای
مبتنــی بــر تــوازن قــوا اســت کــه تاریــخ نشــان داده ایــن نظــم 

کارآمــدی الزم بــرای حفــظ امنیــت و ثبــات در منطقــه را نــدارد. 
ــا حاصــل جمــع جبــری  ــازی ب ــر منطــق ب ایــن نظــم مبتنــی ب
ــدرت نســبی  ــر افزایــش ق ــرد- باخــت( اســت و ب ــازی ب صفر)ب
تأکیــد دارد و بازیگــران بــر اســاس وجــود ذهنیــت منفــی نســبت 
ــدرت رقیــب  ــه یکدیگــر خواســتار تقویــت خــود و تضعیــف ق ب

هســتند.
ــده امنیــت هژمونیــک توســط یــک  ــد توجــه داشــت کــه ای بای
ــرل و نظــم  ــدف کنت ــا ه ــه خارجــی( ب ــی و چ ــه داخل قدرت)چ
ــتعماری در  ــای اس ــت قدرته ــان رقاب ــه از زم ــه منطق ــی ب بخش
منطقــه مطــرح بــوده اســت و ایــده مــدرن تــر »امنیــت جمعــی« 
و اختصاصــی بین کشــورهای مســتقل منطقــه، موضوعــی جدید 
ــور  ــه ظه ــن منطق ــورهای ای ــات کش ــراً در ادبی ــه اخی ــت ک اس

یافته اســت.
منطقــه خلیــج فــارس نیازمنــد معمــاری نظمــی فراگیــر و جامــع 
اســت کــه در بلندمــدت نیروهــای فرامنطقــه ای  در آن حضــور 
نداشــته باشــند و ســاختار امنیتــی فراگیــر مبتنــی بــر همــکاری 

کشــورهای عضــو منطقــه باشــد.
خلیــج فــارس زمانــی مــی تواند یــک نظــم نهادینه داشــته باشــد 
کــه ســه قــدرت موثــر ایــران، عــراق و عربســتان هیچکــدام در 
حاشــیه نباشــند و رفتارهایشــان مقابــل یکدیگــر نباشــد. اگــر این 
اتفــاق بیفتــد ما بــه نظــم مطلوبــی خواهیــم رســید و یــک زمانی 
در دوران جنــگ ســرد حداقــل بــا محوریــت ایــران و عربســتان، 
شــاهد یــک تجربــه قابــل قبولــی در خلیــج فــارس  هســتیم، امــا 
بــه هرحــال اگــر یکــی از ایــن ســتون هــای مطــرح شــده در انزوا 
قــرار بگیــرد، یــا اینکــه در تقابــل همدیگــر باشــند، عمدتــا نظــم 

هــای شــکننده ای خواهیم داشــت.
ــروع  ــگ را نامش ــه ای جن ــی منطق ــا اجماع ــد ب ــم بای ــن نظ ای
ــر  ــورد نظ ــرا« م ــرت گ ــی کث ــاع امنیت ــبیه »اجتم ــد- ش بخوان
ــای  ــت ه ــا دول ــت ب ــن حکوم ــه در آن چندی ــچ« ک »کارل دوی
ــان خــود از جنــگ اســتفاده  ــد و در روابــط می حاکــم وجــود دارن

ــد. ــی گیرن ــر نم ــرای آن در نظ ــز ب ــی نی ــد و احتمال ــی کنن نم

ترکیه و عربسـتان بـر اسـاس توافقی پنهـان، تصمیم 
تروریسـت های شکسـت  از  اولیـن گـروه  گرفته انـد 

خـورده در »حلـب« را بـه یمـن انتقـال دهند.
ــک  ــری«، ی ــود البش ــور محم ــد ان ــکر »محم سرلش
ــت:  ــار داش ــا اظه ــن در صنع ــی یم ــئول اطالعات مس
در  متوالــی  شکســت های  پــی  در  عربســتان 
ــت و  ــا تروریس ــی صده ــی و خارج ــای داخل جبهه ه

ــت.  ــتاده اس ــن فرس ــه یم ــوریه ب ــزدور را از س م
وی افــزود: تروریســت ها در اولیــن نوبــت توســط یک 
هواپیمــای ترکیــه ای بــه فــرودگاه بین المللــی عــدن 
رســیدند تــا بــا بــه دســت آوردن هــر پیــروزی میدانی 
بــه نفــع عربســتان در یمــن، اعتمــاد آمریــکا بــه رژیم 

آل ســعود را بازگرداننــد.
ــتان  ــی در اس ــع اطالعات ــل از مناب ــه نق ــری ب  البش

ــه ۱۵۷ تروریســت داعــش  عــدن یمــن تاکیــد کــرد: نزدیــک ب
و القاعــده کــه طــی روزهــای گذشــته از حلــب ســوریه بــه ترکیه 
ــرودگاه  ــه ف ــه ای ب ــای ترکی ــک هواپیم ــا ی ــروز ب ــد دی گریختن

ــیدند. ــدن رس ــی ع بین الملل
در این باره چند نکته مهم و قابل تامل وجود دارد:

ــت ها در  ــت تروریس ــورد سرنوش ــی در م ــناریوهای مختلف ۱-س
ســوریه قابــل طــرح اســت کــه یکــی از ایــن ســناریوها انتقــال 
ــق  ــورها و مناط ــه کش ــه ب ــتان و ترکی ــوی عربس ــا از س آن ه
ضعیــف و بحرانــی منطقه اســت. لیبــی، یمــن، لبنــان و صحرای 
ســینا در ایــن ســناریو گزینه هــای مطلوبــی هســتند کــه ترکیه و 

عربســتان بــر اســاس توافقــی پنهــان، تصمیــم گرفته انــد اولیــن 
ــه  ــب« را ب ــورده در »حل ــت خ ــت های شکس ــروه از تروریس گ

یمــن انتقــال دهنــد.
۲-قــرار اســت ایــن نیروها تحــت عنــوان نیروهــای مقاومــت در 
چنــد اســتان یمــن مســتقر شــوند. از طرفــی نیروهــای القاعــده 
ــه  یمــن نیــز توانســته اند »زنجبــار« مرکــز اســتان »أبیــن« را ب
کنتــرل خــود درآورنــد. تأمیــن امنیــت اســتان أبیــن و »لحــج« 
بــه نیروهــای َســلفی وابســته بــه امــارات واگــذار شــده بــود کــه 
بــا خــروج آن هــا از ایــن دو اســتان بــه دلیــل اختالفــات مالــی، 
عرصــه بــرای تاخــت و تــاز و کنشــگری گروه هــای تروریســت 

ــت. ــده اس ــر ش فراخ ت

۳-داعــش در یمــن بــه دلیــل جایــگاه و اقبال ســنتی 
ــدارد.  ــی ن ــرایط مطلوب ــت و ش ــده، موقعی ــه القاع ب
ــا  ــه واســطه  حضــور تاریخــی و ب القاعــده توانســته ب
ــود  ــل موج ــی از قبائ ــببی، برخ ــای س ــاد پیونده ایج
در جنــوب یمــن را بــا خــود همراســتا کنــد. نیروهــای 
بومــی داعــش در یمــن حــدود ۲۰۰ نفــر هســتند کــه 
بیشــتر فعالیت هایشــان بــه چنــد انفجــار تروریســتی 
ختــم شــده اســت. ایــن تروریســت ها ســال گذشــته 
بــا ارســال نامــه ای بــا عنوان»البیعــه الیمانیــه للخلیفه 
ــد.  ــا »ابوبکــر البغــدادی« بیعــت کردن االســالمیه« ب
امــا عرصــه فعالیــت داعــِش بومــی در یمــن محــدود 
اســت مگــر اینکــه در ســطحی گســترده از ســوریه به 

یمــن انتقــال داده شــوند.
انتقــال  عربســتان  بــرای  مهــم  ۴-موضــوع 
تروریســت های مدیریــت شــده و کنتــرل شــده بــه یمــن 
اســت. زیــرا تروریســت های مدیریــت نشــده می تواننــد امنیــت 

ــد. ــرار دهن ــر ق ــت تأثی ــتان را تح عربس
۵-ورود تروریســت ها بــه یمــن می توانــد صحنــه یمــن 
ــات  ــه اختالف ــه ب ــا توج ــوع ب ــن موض ــد. ای ــر کن را پیچیده ت
و انشــقاقات عرصــه سیاســی و نظامــی یمــن، امــکان دارد 
ــدان تاخــت و  ــه می بحــران یمــن را ادامــه دار کــرده و یمــن را ب
ــن  ــر ای ــد. اگ ــل کن ــتی تبدی ــی و تروریس ــای افراط ــاز گروه ه ت
ــه ایفــای  تروریســت ها در زمیــن طراحــی شــده ی ســعودی ها ب

ــرد. ــد ک ــر خواه ــن تغیی ــی یم ــه میدان ــد صحن ــش بپردازن نق

اهداف انتقال تروریست ها توسط آل سعود از سوریه به یمن چیست؟
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ائتــالف ســعودی در حالــی همچنــان بــه حمــالت 
ــاه یمــن  ــی گن ــاع و ب ــی دف ــه مــردم ب ددمنشــانه خــود ب
ــک از  ــه هیچی ــته ب ــون نتوانس ــه تاکن ــد ک ــه می ده ادام
اهــداف عملیــات نظامــی متجاوزانــه خــود در ایــن کشــور 

ــاند. ــل بپوش ــه عم جام
قریــب بــه دو ســال پیــش عربســتان ســعودی بــا تشــکیل 
یــک ائتــالف متشــکل از برخــی کشــورهای عربــی، تجــاوز 
ــاه  ــاع و بی گن ــردم بی دف ــه م ــترده ای را علی ــی گس نظام
ــان روز  ــعودی از هم ــم س ــئوالن رژی ــد زد. مس ــن کلی یم
اول تجــاوز نظامــی بــه یمــن ضمــن طــرح ادعــای مشــروع 
ــز و  ــب برانگی ــی تعج ــود، در اظهارات ــات خ ــودن عملی ب
مضحــک مدعــی شــدند کــه در راســتای حمایــت از منافع 
مــردم یمــن دســت بــه اقــدام نظامــی در ایــن کشــور زدند. 
ایــن در حالــی اســت کــه در طــول حدود دو ســال گذشــته 
بخــش عمــده ای از حمــالت وحشــیانه جنگنده هــای 
ــن  ــاخت های یم ــکونی و زیرس ــق مس ــه مناط ــعودی ب س

انجــام شــده اســت. 
در طــول مدتــی کــه از حمــالت وحشــیانه رژیــم ســعودی 
ــاع یمــن مــی گــذرد،  ــی دف ــه مــردم ب ــان آن ب و هم پیمان
ــه  ــن دیگــر ب حــدود 15 هــزار یمنــی شــهید و هــزاران تَ
شــدت زخمــی شــده انــد. ســعودیها در حمالت ددمنشــانه 
ــود از  ــزد خ ــود در ن ــلیحات موج ــی تس ــن از تمام ــه یم ب
ــره  ــس به ــاخت انگلی ــه ای س ــای خوش ــب ه ــه بم جمل
ــکوت  ــا س ــعودی ب ــم س ــالت رژی ــد. حم ــرداری کردن ب
ــا همیــن ســکوت  ــاز و ب ــل آغ ســنگین جامعــه بیــن المل
ــی  ــن در حال ــد. ای ــی یاب ــداوم م ــر ت ــال حاض ــز در ح نی
اســت کــه بســیاری از نهادهــای حقــوق بشــری در سراســر 
ــدد،  ــای متع ــزارش ه ــی گ ــا و ط ــان باره ــه و جه منطق
ــال  ــه دنب ــت اوضــاع انســانی در یمــن ب ــه وخام نســبت ب

ــد.  ــدی داده ان ــدار ج ــعودیها، هش ــالت س حم
ــی و  ــات حیات ــیاری از تأسیس ــدت، بس ــن م ــول ای در ط
همچنیــن زیرســاخت هــای یمــن در حمــالت رژیــم 
ســعودی تخریــب شــدند. شــدت تخریــب زیرســاخت های 
ــه حــدی اســت کــه بســیاری از  یمــن در ایــن حمــالت ب
ــزی حــدود 50  ــا را چی ــه بازســازی آنه کارشناســان هزین
میلیــارد دالر بــرآورد مــی کننــد. از ســوی دیگــر، تحریــم 
ــم  ــن ه ــعودی و همچنی ــتان س ــادی عربس ــای اقتص ه
ــه  ــارس علی ــج ف ــکاری خلی ــورای هم ــان آن در ش پیمان
مــردم یمــن، تاکنــون خســارت هــای جبــران ناپذیــری را 
بــه آنهــا چــه از لحــاظ اقتصــادی و چــه از لحــاظ انســانی، 

وارد آورده اســت.
واقعیــت ایــن اســت کــه عربســتان ســعودی در طــول دو 
ســال گذشــته بــه هیــچ وجــه موفــق بــه تحقــق خواســته 
ــه یمــن نشــد. ســعودیها  ــی ب ــای خــود از تجــاوز نظام ه
گمــان مــی کردنــد کــه در فرصــت کوتاهــی مــی تواننــد 
بــا حمــالت وحشــیانه بــه مناطــق مختلــف یمــن، قــدرت 
نظامــی »أنصــاراهلل« را تضعیــف کننــد و پــس از آن، زمینه 
هــای بازگشــت »منصــور هــادی« رئیــس جمهــوری 
مســتعفی و فــراری یمــن بــه ایــن کشــور را فراهــم آورنــد. 
بــا ایــن حــال، شــاهد آن بودیــم کــه ریــاض نــه تنهــا قــادر 
بــه تضعیــف أنصــاراهلل نبــود، بلکــه از قــدرت موشــکی آن و 
شــدت حمــالت موشــکی ایــن گــروه بــه شــهرهای مــرزی 
خــود شــوکه شــد. رژیــم ســعودی حتــی موفــق به تســلط 
ــتراتژیک  ــت اس ــه از اهمی ــدن« ک ــتان »ع ــر اس ــل ب کام

باالیــی نیــز برخــوردار اســت، نشــد. 

ســعودیها پــس از ناامید شــدن از تضعیــف قــدرت أنصاراهلل 
و همچنیــن بازنشــاندن هــادی بــر کرســی قــدرت در یمن، 
ــق تشــدید حمــالت وحشــیانه  ــا از طری ــد ت ــالش کردن ت
ــای  ــا تشــدید تحریم ه ــان ب ــن کشــور همزم ــه ای ــود ب خ
اقتصــادی، یمنــی هــا را در مقابــل أنصــاراهلل قــرار دهنــد؛ 
بــه گونــه ای کــه مــردم یمــن بــه نیابــت از ریــاض مانــع از 
تــداوم عملیــات نظامــی أنصــاراهلل علیــه نظامیان ســعودی 
و مــزدوران آن در شــهرهای مــرزی شــوند. بــا ایــن حــال، 
ریــاض در ایــن زمینــه نیــز همچــون گذشــته دچار اشــتباه 
ــی  ــال م ــه دنب ــی را ک ــت هدف ــد و نتوانس ــباتی ش محاس
کنــد، محقــق ســازد. مــردم یمن بــا وجود شــهدای بســیار 
زیــادی کــه در مقابلــه بــا رژیــم ســعودی دادنــد، بــاز هــم 
ــاراهلل«  ــش »أنص ــت جنب ــت از حمای ــدند دس ــر نش حاض

کشــیده و بــه نوعــی پشــت آن را خالــی کننــد.
ــابق  ــر س ــدل« تحلیلگ ــروس رای ــاط، »ب ــن ارتب در همی
ــه در ســازمان ســیا در خصــوص شکســت  ــور خاورمیان ام
ــن،  ــود در یم ــداف خ ــق اه ــعودی در تحق ــتان س عربس
ــن  ــه ثروتمندتری ــت ک ــن اس ــت ای ــد: »واقعی ــی نویس م
کشــور عربــی بــه فقیرتریــن کشــور عربــی یــورش بــرد و 
در ایــن میــان، جامعــه جهانــی هیــچ گامــی را در راســتای 
حمایــت از غیرنظامیــان انجام نــداد«. وی همچنیــن افزود: 
»در ایــن میــان، ایــاالت متحــده آمریــکا و انگلیــس جنــگ 
علیــه یمــن را بــرای ســعودیها تســهیل کردنــد. بســیاری 
از جنگنــده هــای پیشــرفته و تســلیحات گوناگــون توســط 
دســتگاه هــای اطالعاتــی آمریــکا و انگلیــس بــه عربســتان 
ــا تمــام این هــا، عربســتان ســعودی موفــق  واگــذار شــد. ب
ــه یمــن  ــه هیچیــک از اهــداف خــود از حملــه نظامــی ب ب

نشــد«.
در حــال حاضــر، کار بــه جایــی رســیده اســت کــه 
ــت  ــای موفقی ــرح ادع ــه ط ــادر ب ــز ق ــود نی ــعودیها، خ س
ــه  ــه« در یمــن نیســتند. آنهــا ب ــان قاطعان عملیــات »طوف
ــداف  ــات نتوانســته اه ــن عملی ــه ای ــد ک ــی دانن ــی م خوب
مــورد نظــر آنهــا را تأمیــن کنــد. بســیاری از تحلیلگــران بر 
ایــن باورنــد کــه »ســلمان بــن عبدالعزیــز« پادشــاه رژیــم 
ــان  ــک پای ــن ی ــال یافت ــه دنب ســعودی در حــال حاضــر ب
ــی  ــردد؛ پایان ــن می گ ــه یم ــگ علی ــرای جن ــه ب آبرومندان
ــی  ــت جنگ ــر دو ســال جنای ــیله آن ب ــه وس ــد ب ــه بتوان ک
علیــه یــک ملــت بــی دفــاع و بــی گنــاه ســرپوش بگــذارد.

از ســوی دیگــر، ایــن احتمــال نیــز وجــود دارد کــه حمالت 

ــروز یــک فاجعــه انســانی  ــا زمــان ب ــه یمــن ت ســعودیها ب
تمــام عیــار در ایــن کشــور ادامــه یابــد. بــه نظــر مــی رســد 
کــه عربســتان ســعودی سیاســت تشــدید حمــالت نظامی 
را بــه صــورت مــوازی بــا تشــدید تحریــم هــای اقتصــادی 
ــا  ــرار داده ت ــود ق ــتور کار خ ــن، در دس ــردم یم ــه م علی
پــس از نابــودی کامــل زیرســاخت هــای یمــن، گســترش 
قحطــی و گرســنگی، ســوءتغذیه و شــیوع امــراض و مــرگ 
و میــر در ایــن کشــور، یمنی هــا بــه راحتــی تســلیم 
خواســته هــای نامشــروع مســئوالن ریــاض شــوند. البتــه 
ایــن احتمــال، بعیــد هــم بــه نظــر نمــی رســد، چراکــه در 
شــرایط کنونــی بســیاری از نهادهــا و ســازمان های حقــوق 
ــه  ــد ک ــان دارن ــن مســأله اذع ــه ای ــی ب ــن الملل بشــری بی
یمــن در آســتانه مواجهــه با یــک فاجعه انســانی بی ســابقه 
اســت؛ فاجعــه ای کــه ســعودیها بی صبرانــه انتظــار تحقــق 
آن را می کشــند و درســت بــه همیــن دلیــل اســت کــه بــا 
وجــود شکســت مفتضحانــه، همچنــان بــه حمــالت خــود 

بــه یمــن ادامــه مــی دهنــد. 
عــالوه بــر آنچــه کــه ذکــر شــد، برخــی از اخبــار حاکــی از 
آن هســتند که عربســتان ســعودی پــس از متحمل شــدن 
شکســت ســنگین در شــهر »حلــب« ســوریه و تــار و مــار 
شــدن مزدورانــش در ایــن شــهر توســط ارتــش و نیروهــای 
ــال بخشــی از تروریســت  ــال انتق ــوری، در ح ــت س مقاوم
هــای تکفیــری از ســوریه بــه یمــن اســت. ســعودیها قصــد 
ــد از ایــن طریــق، ضمــن تقویــت گــروه تروریســتیـ   دارن
تکفیــری القاعــده در نقــاط مختلــف یمــن، قــدرت انصاراهلل 
را تضعیــف کننــد. در واقــع، بــه نظــر مــی رســد کــه ایــن 
ــرای شکســت جنبــش  ــه ســعودیها ب ــدام، آخریــن حرب اق
أنصــاراهلل و کمیتــه هــای مردمــی یمــن باشــد. البتــه اعزام 
ــی نفســه  ــه یمــن، ف ــب ب بخشــی از تروریســت هــا از حل
ــدرت  ــر ق ــه ب ــی ســعودیها در تکی ــی از عجــز و ناتوان حاک

کنونــی خــود بــرای مقابلــه بــا نیروهــای یمنــی اســت.
ــعودی  ــتان س ــی عربس ــرایط کنون ــورت، در ش ــر ص در ه
تنهــا راه نجــات خــود از باتــالق یمــن را در سیاســت هــای 
آینــده »دونالــد ترامــپ« رئیــس جمهــوری جدیــد ایــاالت 
ــدوار  ــاض امی ــد. ری ــی کن ــتجو م ــکا جس ــده آمری متح
اســت تــا دولــت جدیــد آمریــکا حمایــت هــای نظامــی و 
تســلیحاتی بیشــتری از آن در جنــگ یمــن بــه عمــل آورد. 
ــود را وارد  ــپ خ ــا ترام ــه آی ــد ک ــد و دی ــر مان ــد منتظ بای

ــه. ــا ن ــاض خواهــد کــرد ی ــازی شکســت خــورده ری ب

تداوم ماجراجویی ریاض در یمن؛ آل سعود درصدد خروج آبرومندانه از جنگ
رامین حسین آبادیان

خاورمیانه و شمال آفریقا
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الجزیــره بــا راه انــدازی پایــگاه میــدان بــا شــعار »ارتبــاط با 
عالقــه منــدان جــوان در جهــان عربــی«، بــه نوعــی تــالش 
خواهــد نمــود تــا کمبــود منابــع انســانی اش را بــا هزینــه 

ای کمتــر جبــران کنــد.
ــا  ــت ه ــد، ظرفی ــای جدی ــانه ه ــترش رس ــی و گس پیدای
ــانه و  ــان رس ــبت می ــدی را در نس ــای جدی ــش ه و چال
مخاطــب ایجــاد کــرده اســت. در ایــن رابطــه نکاتــی چنــد 

ــت. ــل اس ــی و تام ــل بررس قاب
1ـ رســانه هــای مــدرن، بــا ایجــاد فضــای مجــازی حضــور 
فــرد در دنیاهــای متفــاوت را فراهــم آورده اســت و از ایــن 
جهــت، مصــرف کننــده پیــام را در معــرض دنیایــی متکثر 
از پیــام هــای گوناگــون قــرار داده و فضــای رســانه ای را بــه 
بــازار رقابتــی بــرای مدیریــت و تولیــد پیــام تبدیــل کــرده 

اســت.
در چنیــن شــرایطی، هــر یــک از رســانه هایــی کــه توانایی 
کســب مهــارت در فضــای رقابتــی جدیــد و عرضــه بســته 
هــای جدیــد رســانه ای را نداشــته نباشــند ســهم خــود را 
ــر روی مخاطــب از دســت  در تولیــد پیــام و اثــر گــذاری ب

مــی دهنــد.
ــطوح  ــا در س ــانه ه ــرای رس ــروز ب ــه ام ــن، آن چ ــر ای بناب
مختلــف ملــی و بیــن المللــی اهمیــت دارد، فهــم درســت 
ماهیــت رســانه هــای جدیــد بــه ویــژه در شــرایط جهانــی 

شــده امــروز اســت.
۲ـ ســایت »میــدان« کــه از تولــد آن تنهــا یــک هفتــه می 
ــره«  ــن تــالش هــای »شــبکه الجزی گــذرد، یکــی از آخری
بــرای همنوایــی بــا تحــوالت ســریع فنــاوری رســانه، جذب 

مخاطــب و توجــه بــه تحــوالت منطقــه اســت.
پــس از اینکــه الجزیــره قطــر در ســال گذشــته بــه دلیــل 
مشــکالت مالــی، بســیاری از کارمنــدان خــود را از کار 
اخــراج کــرد، بــرای حفــظ دســتاوردهای گذشــته و 
مدیریــت مســایل آینــده، راهبــردش را در بهــره گیــری از  
نیروهــای داوطلــب جــوان و فعــال در شــبکه هــای مجازی 

تدویــن کــرد و در ایــن راســتا پایــگاه مجــازی جدیــد را بــه 
ــود. ــدازی نم ــدان« راه ان ــام »می ن

ــکالت  ــش مش ــبب کاه ــه س ــد دارد ب ــه قص ــره ک الجزی
مالــی، چنــد شــبکه غیــر عربــی خــود را نیــز تعطیــل کند، 
بــا راه انــدازی پایــگاه میــدان بــا شــعار »ارتبــاط بــا عالقــه 
منــدان جــوان در جهــان عربــی«، بــه نوعــی تــالش خواهد 
نمــود تــا کمبــود منابــع انســانی اش را بــا هزینــه ای کمتر 

جبــران کنــد.
در واقــع تمرکــز بــر مهــارت هــای مجــازی نســل جــوان، 
ــاد  ــه و ایج ــرب منطق ــان ع ــاص جوان ــای خ ــی ه ویژگ
ســاختار متناســب برای آنهــا، بــه بازســازی نیروی انســانی 

ــت. ــه اس اش پرداخت
در ایــن راســتا، الجزیــره بــرای نمونــه بــه جــذب 
کاریکاتوریســت جــوان برزیلــی »کارلــوس لطــوف« و 
تشــکیل تیــم هنــری توســط او پرداختــه اســت. همچنیــن 
ــی،  ــاد، کارآفرین ــت، اقتص ــای سیاس ــروه ه ــکیل کارگ تش
ــی از  ــبک زندگ ــینما، زن و س ــگ، س ــر و فرهن ورزش، فک
جملــه تحریریــه هایــی اســت کــه الجزیــره بــرای شــبکه 
ــت. ــرار داده اس ــود ق ــتور کار خ ــدان، در دس ــان می جوان

ــبکه  ــن ش ــا ای ــه ب ــی ک ــای جوان ــرای نیروه ــره ب الجزی
همــکاری مــی کننــد، مشــوق هایــی نیــز طراحــی کــرده 

ــد. ــهیل کن ــب را تس ــان داوطل ــذب جوان ــا ج ت
از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ــــ ارائــه گواهــی فعالیــت در تحریریــه بــه کســانی که ســه 
ــه فعالیــت نمایند مــاه داوطلبان
ــ رقابت در جایزه »ابداع محتوا«

ــــ امــکان شــرکت افتخــاری در برخــی کارگاه هــای 
آموزشــی در مؤسســات قطــری

ــ حضور در کنفرانس ها و همایش ها
ــ دریافت کارت عضویت در باشگاه میدان

3ـ پایــگاه اینترنتــی »میــدان« بــا تبلیــغ خاصــی در 
ســایت الجزیــره رونمایــی شــد. نخســتین موضــوع و 
مقالــه جنجالــی اش را نیــز بــه ایــران اختصــاص داد: 
»کیــف أصبحــت إیــران دولــة الملیشــیات األولــی؟« 
ــت  ــن دول ــه اولی ــران ب ــل شــدن ای ــه از چگونگــی تبدی ک

می گویــد! ســخن  شــبه نظامی 
ــری  ــوان مص ــر ج ــک دخت ــه ی ــب ک ــن مطل ــنده ای نویس
ــا نشــانه های  ــد« اســت، ســعی دارد ب ــام »نهــی خال ــه ن ب
ــران در مســیر مداخــالت نظامــی  ــه ای ــد ک ــف بگوی مختل
ــور  ــه حض ــت. در نتیج ــه اس ــورهای منطق ــتر در کش بیش
ــا هــدف  مســتقیم ســردار ســلیمانی و ســپاه پاســداران ب
رهبــری نبــرد در ســوریه را نبایــد عجیــب دانســت؛ 
ــوب  ــان و جن ــوب لبن برخــالف آن چــه در گذشــته در جن

عــراق رخ داد.
ــن مداخــالت نظامــی  ــا ای  نویســنده معتقــد اســت کــه ب
ــیعه در  ــارزان ش ــا از مب ــی حمایت ه ــاوت از برخ ــه متف ک
ــبه نظامی  ــای ش ــام نیروه ــران در مق ــت، ای ــته اس گذش

ــرد! ــد ک عمــل خواه
4ـ مدیریــت رســانه، عــالوه بــر درک مقتضیــات فناورانــه، 

نیازمنــد فهــم تغییــرات بــازار مخاطــب اســت .
ــای  ــری در رســانه ه دو رکــن هوشــمندی و انعطــاف پذی
جدیــد در کنــار مســاله شناســی صحیــح مــی توانــد ضمن 
جلــب و جــذب مخاطــب، افــکار عمومــی را نیــز هدایــت و 

مدیریــت نمایــد.
تصمیــم شــبکه الجزیــره از یــک ســو بــه شــناخت آنهــا از 
کاربردهــای فنــاوری وابســته اســت و از دیگــر ســو ریشــه 
ــی  ــد و سیاســتگذاری محتوای در شــناخت مخاطــب جدی

آینــده نگــر آنهــا در منطقــه دارد.

شبکه الجزیره چگونه به سمت آینده می رود؟
سعید غفاری
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بشار اسد در دیدار با هیأتی از پارلمان اروپا:

سیاست اشتباه کشورهای اروپایی در قبال سوریه موجب گسترش تروریسم شد
ــورهای  ــادی از کش ــداد زی ــتباه تع ــت اش ــه سیاس ــرد ک ــد ک ــوریه تاکی ــور س ــس جمه رئی
ــه شــده اســت. ــه موجــب گســترش تروریســم در منطق ــال ســوریه و منطق ــی در قب اروپای

ــور  ــس جمه ــا »بشــار اســد« رئی ــوزو« ب ــر ک ــه ریاســت »خاوی ــا ب ــان اروپ ــی از پارلم هیأت
ــرد. ــدار ک ــوریه دی س

بشــار اســد در ایــن دیــدار تاکیــد کــرد: سیاســت اشــتباه تعــداد زیــادی از کشــورهای اروپایــی 
در قبــال ســوریه و منطقــه موجــب گســترش تروریســم در منطقه شــده اســت. میــزان باالی 
گمــراه کــردن افــراد موجــب شــده اســت هیــأت هــای پارلمانــی از اروپــا بــرای آگاهــی از 
ــه ســوریه ســفر  ــه مــردم کشورهایشــان، بیــش از پیــش ب وضعیــت ســوریه و انتقــال آن ب

کننــد.
از ســوی دیگــر اعضــای ایــن هیــأت نیــز تصریــح کردنــد: بــرای رفــع تحریــم هــای اعمال 
ــوریه و  ــا س ــا ب ــه اروپ ــان کشــورهای اتحادی ــط می ــرگیری رواب ــوریه و ازس ــه س ــده علی ش

همچنیــن تصحیــح دیــدگاه هــای اشــتباه در قبــال وضعیــت ســوریه تــالش مــی کنیــم.
ایــن هیــأت اروپایــی پــس از دیــدار بــا بشــار اســد، بــا »ولیــد المعلــم« وزیــر خارجــه ســوریه 
دیــدار کردنــد؛ ولیــد المعلــم در ایــن دیــدار تاکیــد کــرد کــه از تــالش هــای صادقانــه بــه 
منظــور دســتیابی بــه راهــکاری بــرای بحــران ســوریه بــه دور از مداخلــه هــای خارجــی و از 

طریــق تقویــت مصالحــه هــای ملــی حمایــت مــی کنیــم.
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اروپـــــا
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عضــو ارشــد موسســه تحقیقــات اســتراتژیک روســیه 
معتقــد اســت ترامــپ بــه دنبــال بهبــود رابطــه بــا مســکو 
نبــوده و روســیه خــام شــعارهای ترامــپ نشــده و دســت از 

ــا تهــران بــر نخواهــد داشــت. روابــط گــرم خــود ب
»دونالــد ترامــپ« از زمــان برگــزاری کمپیــن هــای 
انتخاباتــی خــود تاکنــون، بهبــود روابــط میــان واشــنگتن 
ــوان دو  ــه عن ــش ب ــا داع ــارزه ب ــار مب ــکو را در کن و مس
ــرده  ــوان ک ــود عن ــی خ ــت خارج ــی سیاس ــور اصل مح

است.
ــه ریاســت جمهــوری  وی همچنیــن پــس از رســیدن ب
ــفید،  ــری کاخ س ــن در راس رهب ــرار گرفت ــکا و ق آمری
ــی  ــیه را یک ــه روس ــا علی ــم ه ــدن تحری ــته ش برداش
از اولویــت هــای خــود در همیــن راســتا اعــالم کــرده 

است.
از ســوی دیگــر، عــدم اســتقبال نــه چنــدان گــرم مســکو 
ــپ«  ــت »ترام ــه دول ــه توزان ــمنی کین ــن دش و همچنی
نســبت بــه متحدیــن روســیه از جملــه ایــران، ایــن 
ســوال را در هــر ذهــن پرسشــگری ایجــاد مــی کنــد کــه 
نزدیــک شــدن واشــنگتن بــا مســکو آن هــم همزمــان بــا 
ــیه  ــن روس ــت متحدی ــع و امنی ــردن مناف ــوال ب ــر س زی
ــد  ــه ممکــن خواه ــان چگون ــک زم ــران در ی ــه ای از جمل
ــون  ــائلی همچ ــه مس ــرانجام  ب ــن کار س ــا ای ــود؟ آی ب
تقلیــل روابــط و تضعیــف اتحــاد تهــران – مســکو 
خواهــد انجامیــد و یــا مــی توانــد در مقابــل بــه شکســت 
ــزوم نزدیــک شــدن  شــعارهای »ترامــپ« در خصــوص ل

ــود؟ ــیده ش ــیه کش ــه روس ب
از ســوی دیگــر تحریــم هــای گســترده و بــی شــائبه غــرب 
علیــه ایــران موجــب شــده تــا تهــران از اجــرای طــرح هــای 
ــه  ــدور شــمال ب ــود همچــون کری ــتراتژیک تجــاری خ اس
ــران  ــن طــرح هــای اســتراتژیک ای ــوب کــه از بزرگتری جن
در زمینــه ترانزیــت کاال و اســتفاده از پتانســیل محورهــای 
مواصالتی این کشور که در حقیقت مفصل پیوند دهنده شرق 

و غــرب بــه حســاب مــی آیــد، عقــب بمانــد. در ایــن میــان، 
ــتفاده  ــت اس ــز از فرص ــتان نی ــون پاکس ــورهایی همچ کش
ــن  ــرای ای ــن ب ــیر جایگزی ــردن مس ــرح ک ــا مط ــرده و ب ک
ــران  ــودن گــوی ســبقت از چنــگ ای ــه فکــر رب ــدور، ب کری

ــد.   ــده ان برآم
در همیــن راســتا، خبرنــگار مهــر گفتگویــی بــا »میخائیــل 
الکســاندروف«، نظریــه پــرداز روســی و پژوهشــگر موسســه 
تحقیقــات اســتراتژیک روســیه داشــته کــه متــن کامــل آن 

در ادامــه آمده اســت:

ــوب را  ــه جن ــمال ب ــاری ش ــدور تج ــده کری || آین
ــه ارزیابــی مــی کنیــد؟ همانطــور کــه مــی  چگون
دانیــد، پاکســتان در حــال تــاش بــرای جایگزیــن 
کــردن کریــدوری مشــابه در رقابت با مســیر اصلی 
)هلســینکی بــه بمبئــی( اســت کــه از ایــران مــی 
گــذرد. آیا اســام آبــاد در اجــرای این طــرح موفق 

بود؟ خواهد 
ــدور  ــاخت کری ــرای س ــتان ب ــه پاکس ــدم نقش ــن معتق م
ترانزیتــی شــمال بــه جنــوب از طریــق افغانســتان طرحــی 
غیــر واقعــی خواهــد بــود. جنــگ داخلــی افغانســتان ادامــه 

پیــدا مــی کنــد و پیــش بینــی مــی شــود ایــن کشــور در 
ــه ثبــات نرســد. آینــده هــم ب

هرگونــه مســیر ترانزیتــی کــه از راه افغانســتان عبــور کنــد، 
بــه دلیــل انجــام حمــالت تروریســتی ناامــن بــوده و حفــظ 
آن بســیار مشــکل خواهد بــود. ســرمایه گذاران بیــن المللی 
مشــتاق بــه ســرمایه گــذاری در چنین پــروژه ای نیســتند و  
پاکســتان هــم بــه تنهایــی از چنیــن امــکان مالی برخــوردار 

نیســت کــه چنیــن مســیر ترانزیتــی را بنــا کنــد.

ــه ای  ــاد رابط ــال ایج ــه دنب ــپ ب ــد ترام || دونال
نزدیــک بــا والدیمیر پوتیــن اســت. آیا ایــن تاش 
ترامــپ، تاثیــری بــر رابطه تهــران – مســکو خواهد 
گذاشــت؟ آیا مســکو موفق به تغییر نــگاه ترامپ به 

ــد؟ ــد ش ــران خواه ای
موضــع دولــت »ترامــپ« در قبــال رابطــه بــا روســیه هنــوز 
ــب رئیــس جمهــوری  ــا ســخنانی از جان واضــح نیســت. م
ــکا شــنیده ایــم کــه نشــان دهنــده میــل وی  جدیــد آمری
ــه وی  ــد ک ــت. هرچن ــیه اس ــا روس ــط ب ــود رواب ــرای بهب ب
ــته  ــیر برنداش ــن مس ــی در ای ــچ قدم ــل هی ــوز در عم هن
ــک  ــام ی ــال انج ــپ« در ح ــه »ترام ــال اینک ــت. احتم اس
بــازی حیلــه گرانــه بــه مقصــود ایجــاد تغییــر در سیاســت 
خارجــی روســیه باشــد، بســیار زیــاد اســت. چنیــن نگاهــی 
)بــه ترامــپ( بســیار در مســکو قالــب اســت. لــذا مــن امکان 
هرگونــه تاثیــر منفــی بــر روابــط تهــران – مســکو در آینــده 

نزدیــک را غیــر محتمــل مــی دانــم.
ــگاه  ــر ن ــه تغیی ــادر ب ــکو ق ــدم مس ــن معتق ــور م همینط
ــپ«  ــه »ترام ــود. چراک ــد ب ــران نخواه ــه ای ــپ« ب »ترام
نماینده البی طرفداران اســرائیل در آمریکا بوده و دســتور کار 
سیاســی خــود را در انطبــاق بــا سیاســت خارجــی اســرائیل 

ــد. ــم مــی کن تنظی
در چنیــن شــرایطی تهــران بایــد ایــن را نیــز لحــاظ کنــد 
کــه چنیــن البــی طرفــدار اســرائیل در روســیه هــم وجود 
دارد و آنهــا بــرای از بیــن بــردن و برهم زدن اتحاد روســیه 
و ایــران تــالش مــی کننــد. بنابرایــن توجــه به این مســاله 
خیلــی مهم اســت که تهران بایــد از انجــام حرکاتی که می 
تواند توســط البی طرفدار اســرائیل به عنــوان حرکاتی ضد 

ــد. ــاب کن ــود اجتن روســی تفســیر ش

ــوص  ــا در خص ــه اروپ ــم اتحادی ــم تصمی || علیرغ
ــت  ــی، دول ــد روس ــای ض ــم ه ــتن تحری برنداش
ترامــپ در حال تاش بــرای ملغی کــردن این تحریم 
هاســت. کدامیــک از طرفیــن برنده بــازی تحریم ها 

ــپ؟ ــا ترام ــا ی ــه اروپ ــود؟ اتحادی ــد ب خواه
ــال  ــپ« در ح ــت »ترام ــه دول ــم ک ــی کن ــور نم ــن تص م
تالش برای از بین بردن تحریم های ضد روســیه باشــد؛ بلکه 
این موضوع را به عنوان حربه ای برای گرفتن امتیاز در سیاست 

خارجــی مســکو قــرار داده اســت.
ــان  ــکارا بی ــورت آش ــه ص ــیه ب ــران روس ــد رهب هرچن
کــرده انــد کــه وارد ایــن بــازی نخواهنــد شــد و بــر ســر 
تحریــم هــا مذاکــره ای نخواهنــد کــرد. بــه عــالوه، 
مســاله تحریــم هــا بــرای مســکو اهمیتــی نــدارد. بنابراین 
ــر روی  ــکا، روســیه ب ــا دولــت آمری در مذاکــرات آینــده ب
ــن و  ــوریه، اوکرای ــاله س ــه مس ــری از جمل ــائل مهمت مس
نبــرد علیــه داعــش و همچنیــن پیشــروی هــای ناتــو بــه 

ــرد. ــد ک ــز خواه ــرق تمرک ــمت ش س

عضو موسسه تحقیقات استراتژیک روسیه:

احتمال بازی مکارانه ترامپ برای تغییر سیاست خارجی روسیه زیاداست
وحید پورتجریشی
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اروپـــــــا

ــی  ــل همگرای ــل عل ــریح دالی ــا تش ــو« ب ــوغ اوغل ــاروق ل »ف
ــه و عربســتان در تحــوالت ســوریه خواســتار  ــکا، ترکی آمری
ــرای حــل بحــران در ســوریه  حفــظ خــط مسکو-آســتانه ب

ــد. ش
ــا اوبامــا  ــاره مســائل مختلــف ب مقام هــای ترکیــه شــاید درب
تنــش و اختــالف داشــتند اما همــه شــواهد و قرائــن حکایت 
ــکا  ــپ در آمری ــد ترام ــدن دونال ــا روی کار آم ــد ب از آن دارن
ــه در  ــای ترکی ــرح ه ــرای ط ــرای اج ــدی ب ــت جدی فرص

ــده اســت. ــود آم ــه وج ــراق ب ــوریه و ع س
ــه  ــن منطق ــای خــود در ای ــرای پیشــبرد طــرح ه ــه ب ترکی
نیــاز بــه هماهنگــی و همــکاری نزدیــک بــا عربســتان 
ســعودی کــه از دیگــر متحــدان قدیمــی آمریــکا در منطقــه 

اســت دارد.
در هفتــه هــای گذشــته شــاهد گفتگــوی تلفنــی 45 دقیقــه 
ــا  ــه ب ــور ترکی ــس جمه ــان« رئی ــب اردوغ ــب طی ای »رج
همتــای آمریکایــی خــود دونالــد ترامــپ بودیــم، گفتگوهایی 
کــه موجــب شــد تــا »مایــک پومپئــو« رئیــس جدیــد ســیا، 
ــفر  ــرای س ــود ب ــد خ ــتین مقص ــوان نخس ــه را به عن ترکی
ــای  ــا گفت وگوه ــان ب ــد. همزم ــاب کن ــود انتخ ــی خ خارج
ترامــپ و اردوغــان دربــاره مســائل مختلــف منطقــه ازجملــه 
ســوریه و عــراق، وزیــر امــور خارجــه ترکیــه هــم بــا همتــای 
ــر  ــرف ب ــت و دو ط ــدار داش ــکارا دی ــود در آن ــتانی خ عربس
ــد  ــراق تأکی ــوریه و ع ــاره س ــور درب ــی های۲کش هماهنگ

ــد. کردن
به صــورت  ترامــپ  و  اردوغــان  مذاکــرات  جزئیــات  از 
ــه  ــک ب ــع نزدی ــا مناب ــده ام ــر نش ــی منتش ــمی گزارش رس
اصلــی  محورهــای  می گوینــد  ترکیــه  رئیس جمهــور 
ــرز  ــت. رویت ــوده اس ــراق ب ــوریه و ع ــا س ــای آنه گفتگوه
گــزارش داده کــه اردوغــان و ترامــپ دربــاره اقــدام مشــترک 
ــکا  ــور آمری ــد و رئیس جمه ــق کرده ان ــه تواف ــاب و رق در الب

بــر حمایــت ایــن کشــور از ترکیــه به عنــوان شــریکی 
ــت. ــته اس ــد داش ــو تأکی ــد نات ــتراتژیک و متح اس

ترکیــه در دوره ریاســت جمهــوری اوبامــا به شــدت از دولــت 
اوبامــا به خاطــر حمایــت از نیروهــای کــرد ســوریه موســوم 
ــون  ــت. اکن ــاد داش ــوریه انتق ــک س ــای دمکراتی ــه نیروه ب
گفتــه مــی شــود کــه اردوغــان تــالش دارد کــه ترامــپ طرح 
وزارت دفــاع آمریــکا را بــرای ارســال تجهیــزات بیشــتر بــرای 
ــال  ــا به دنب ــه مدت ه ــن ترکی ــد. همچنی ــروه  رد کن ــن گ ای
ــپ  ــه ترام ــود ک ــوریه ب ــمال س ــن در ش ــه ام ــاد منطق ایج
ــود  ــا وج ــئله ب ــن مس ــردن ای ــی ک ــال اجرای ــون به دنب اکن

مخالفــت دولــت ســوریه اســت.
ــرای تحقــق برنامــه هــای خــود در منطقــه عــالوه  ترکیــه ب
بــر هماهنگــی و همــکاری بــا آمریــکا نیــاز بــه همــکاری بــا 
عربســتان ســعودی نیــز دارد.»عــادل الجبیــر« وزیــر خارجــه 
عربســتان کــه بــرای شــرکت در نخســتین نشســت شــورای 
هماهنگــی ترکیه-عربســتان بــه آنــکارا ســفر کــرده بــود در 
ــرک خــود اعــالم  ــای ت ــا  همت نشســت خبــری مشــترک ب
کــرد کــه ۲کشــور عربســتان و ترکیــه درخصــوص ســوریه و 

عــراق رویکردهــای مشــابهی دارنــد.
شــاید بتــوان ســفر روزهــای اخیــر اردوغــان بــه عربســتان و 
کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس را در ایــن راســتا تفســیر و 
تعبیــر کــرد. گفتــه می شــود آمریــکا قصــد دارد کــه ترکیــه 
وارد ائتــالف عربــی تحــت رهبــری عربســتان بــرای عملیــات 
ــم  ــه ه ــور خارجــه ترکی ــر ام ــراق شــود. وزی در ســوریه و ع
ــع  ــه مناف ــه ترکی ــرد ک ــد ک ــری تأکی ــت خب ــن نشس در ای
ــتری  ــی بیش ــد هماهنگ ــتان دارد و بای ــا عربس ــترک ب مش
ــاض و  ــا ری ــکارا ب ــت: آن ــد. او گف ــته باش ــتان داش ــا عربس ب
واشــنگتن در زمینــه مبــارزه بــا تروریســم همــکاری خواهــد 

ــرد. ک
ــوغ  ــاروق ل ــان ف ــا »عثم ــی ب ــوص گفتگوی ــن خص در همی
ــد  ــه و منتق ــق ترکی ــوری خل ــزب جمه ــاون ح ــو« مع اوغل

ــم . ــته ای ــور داش ــن کش ــت ای ــای دول ــت ه سیاس
وی دربــاره رابطــه بیــن دیــدار مایــک پومپئــو رئیــس ســیا از 

ترکیــه و ســفر اردوغــان بــه عربســتان، قطــر و بحریــن بعد از 
ایــن دیــدار گفــت: ترکیــه و عربســتان در تــالش بــرای بهبود 
روابــط بــا آمریــکا در دوره ریاســت جمهــوری ترامپ هســتند 
ــه ای از  ــت منطق ــا حمای ــت ت ــالش اس ــم در ت ــپ ه و ترام
دو هــدف خــود را بــه دســت آورد. اولیــن هــدف او شکســت 
داعــش اســت و هــدف دومــش جلوگیــری از خــروج آوارگان 

از منطقــه اســت یعنــی همــان ایجــاد منطقــه امــن.
لــوغ اوغلــو در ادامــه در ایــن خصــوص گفــت: دیدار»پومپئو« 
رئیــس ســیا از ایــن دو کشــور هــم بــا هــدف جلــب تعهــدات 

از ســوی ایــن دو کشــور بــود.
وی همچنیــن دربــاره احتمــال تــالش اردوغــان بــرای 
میانجیگــری بیــن ایــران و عربســتان بــا هــدف حــل اختالف 
ــا در نظــر گرفتــن موضــع  دو کشــور در ایــن ســفر گفــت: ب
اعالمــی ترامــپ در قبــال ایــران، احتمــاال منطقه شــاهد فراز 
و نشــیب هــای بیشــتری خواهد بــود کــه نتیجــه آن افزایش 
ــود. ایــن مســئله  ــکا خواهــد ب ــران و امری تنــش هــا بیــن ای
تاثیــر منفــی بــر روابــط ایــران و ترکیــه نیــز خواهد گذاشــت 
زیــرا آمریــکا بــرای منــزوی کــردن ایــران بــه ترکیــه فشــار 
خواهــد آورد. ایــن امــر بطــور غیرملمــوس موجــب خواهــد 
شــد تــا ترکیــه نتوانــد بــرای رفــع اختالفــات بیــن ایــران و 

عربســتان میانجیگــری کنــد.
لــوغ اوغلــو همچنیــن دربــاره همــکاری همزمــان ترکیــه بــا 
ــا  آمریــکا و متحدانــش در ســوریه از یــک ســو و همــکاری ب
ــوص  ــت: در خص ــر گف ــوی دیگ ــش از س ــیه و متحدان روس
ــری  ــرا سیاســت ســازنده ت ــه اخی ــت ترکی ــز دول ســوریه نی
در پیــش گرفتــه اســت. همــکاری ترکیــه بــا هــر دو طــرف 
یعنــی روســیه و آمریــکا  در ســوریه مهــم اســت و ســازگار بــا 

شــرایط هــر دو طــرف اســت.
ــران و  ــا ای ــورش ب ــکاری کش ــداوم هم ــزوم ت ــاره ل وی درب
ــرای حــل بحــران ســوریه گفــت: خــط  روســیه و دمشــق ب
مســکو- آســتانه بایــد در ژنــو هــم دنبــال شــود. ایــران نیــز 
ــرای حــل مســالمت آمیــز  ــه موضــع مثبــت خــود ب ــد ب بای

ــد. ــه ده ــان ادام ــوریه همچن ــا در س ــری ه درگی

عضو حزب جمهوری خلق ترکیه مطرح کرد:

لزوم حفظ خط مسکو-آستانه/ علل سفر منطقه ای »اردوغان« و »پومپئو«
پیمان یزدانی
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اروپـــــــا

حاکمـان  اخیـر  سـال  سیاسـت های چنـد 
ترکیـه، عـالوه بـر قـرار دادن ایـن کشـور در 
آسـتانه جنگ داخلـی منجر به ایجـاد فضای 
خفقـان و فشـار سیاسـی و اجتماعـی در این 

کشـور شـده است.
از وقـوع حـوادث  ناشـی    روزهـای دشـوار 
مبهـم  ترسـی  ناگهانـی،  و  اعجـاب آور 
و  روشـنایی ها  در  سـایه ای  همچـون  کـه 
تاریکی های شـهر رخنـه کرده و خـون هایی 
کـه بـا هـر بـار ریختن بـر خیابـان هـا نطفه  
حادثـه ای دیگـر و دلهـره ای نـو بـر دلهـا می 
کارد. اینهـا همـه، حکایـت ترکیـه ای اسـت 
کـه ایـن روزها وحشـت و خـون وخفقـان از 
وان در شـرق تا اسـتانبول در غـرب بر تمامی 

شده اسـت. حکمفرمـا  شـهرهایش 
کشـوری کـه طمـع قـدرت و سیاسـت بازی 
حاکمانـش آن را در آسـتانه  جنگـی داخلی و 
نـژادی قـرار داده و جغرافیایش را به بسـتری 
بـرای هجوم گروه های مختلف تروریسـتی با 
رویکردهای متضـاد و تندروانه  چپ و راسـت 

بـدل کرده اسـت.
حاکمـان  اخیـر  سـال  سیاسـت های چنـد 
ترکیـه، عـالوه بـر قـرار دادن ایـن کشـور در 
آسـتانه  جنگ داخلـی منجر به ایجـاد فضای 
خفقـان و فشـار سیاسـی و اجتماعـی نیـز 

گشـته اسـت.
تـرور و درگیـری، اکنـون بخشـی جدایـی 
ناپذیـر از پیکـره  چندپاره  کشـوری اسـت که 
صفحـات قـرن بیسـت و یکـم تاریخـش را با 
دلـی مملو از صلح و مسـیری نو گشـوده بود. 
ایـن ناامنی و بی ثباتـی اما در تاریـخ پرفراز و 

نشـیب ایـن کشـور بی مانند نیسـت.
فضـای کنونـی ترکیـه را می تـوان بـا دوران 
پـر تالطـم و البتـه خون بـار دهه  هفتـاد این 
کشـور مقایسـه کرد. توجـه به شـباهت های 
فـراوان ایـن دو دوران و البتـه تفاوت هایـش 
بی شـک می توانـد راهگشـای درک بسـیاری 
از تحوالت سـرزمینی باشـد که پس از تجربه  
سـالهای دشـوار و خونیـن همـواره شـاهد 
ظهـور دژی از قـدرت حکامـی بـوده  اسـت 
کـه چـون صخـره ای عظیـم بـر جـاده تاریخ 
سیاسـی ایـن کشـور جا خـوش کرده اسـت.

دهه  ۱۹۷۰ میادی
از دوران پرتالطـم دهه هـای 1۹50   پـس 
پـی  در  پـی  دوکودتـای  تجربـه   و  و1۹60 
در پایـان هـر دهـه، سـال هـای دهـه  1۹۷0 
حاکمیـت  از  ناشـی  احتیاطـی  بـا  ترکیـه، 
دیـری  امـا  شـد،  آغـاز  الئیـک  نظامیـان 
نپاییـد که جنـگ قـدرت، بی ثباتـی و ضعف 
دولت هـای مختلـف، این سـالها را بـه عنوان 
خونیـن تریـن و دهشـتناک ترین سـالهای 
دفتـر خاطرات مـردم این کشـور ثبـت کرد.
قانـون اساسـی وضـع شـده در سـال 1۹61 
برخـالف انتظـارات عمومی، موجـی از آزادی 

هـای سیاسـی، اجتماعـی، کارگـری و نژادی 
را وارد جامعـه بهت زده  ترکیه کـرده  بود و در 
اثـر همیـن فضای بـاز سیاسـی بـود که چپ 
هـای ترکیـه بـرای نخسـتین بـار موفـق بـه 

ورود بـه پارلمـان این کشـور شـدند.
همیـن شـرایط، فضـا را بـرای قدرت گیـری 
و فعالیـت گـروه هـای مختلـف سیاسـی و 
ایدئولوژیـک بـاز کـرد و البته منجـر به ظهور 
گرایـش های افراطی چپ و راسـتی شـد که 
بـا وجـود تجربـه  کودتـای 1۹۷1، در انـدک 
زمانـی موفـق بـه تصاحـب عرصـه  سیاسـی 
ترکیـه شـدند و ایـن سـرآغاز دهـه ای پـر 
آشـوب بـرای کشـوری بـود که یـا مواجـه با 
تندروی هـای گروه هـای مختلـف سیاسـی 
بـود و یا جوالنگاه ارتشـیان تمامیـت خواهی 
که جـز به اسـتقرار اختنـاق به چیـزی دیگر 
نمی اندیشـیدند و البتـه مطلقا راه سـومی در 

نبود.   میـان 
وقـوع جنـگ قبـرس در سـال 1۹۷4 منجـر 
بـه اسـتقرار وضعیـت فـوق العـاده و شـرایط 
جنگـی در ایـن کشـور شـد و چـون زهـری 
مهلـک، پیکره  نحیـف اقتصـاد این کشـور را 

هـم به شـدت مسـموم کـرد.
 ظهور رهبـری جوان بـه نام »بلنـد اجویت« 
و قـدرت طلبی هایـش ترکیـه آشـوب زده 
را وارد یـک بـازی بی انتهـا بـا یونانی هـا در 
قبرس کـرد تا این سیاسـتمدار جـوان وجهه  

ملـی خـود را گسـترش دهد.
بـا  کـه  دولت هایـی  دوران  همیـن  در 
عوامفریبـی بـر سـر کار می آمدند مجبـور به 
می شـدند  بی ثمـری  ائتالف هـای  تشـکیل 
کـه نـه قـدرت اجرایـی داشـتند و نـه تـوان 
اصالحـات اقتصـادی، دولـت هایـی کـه بـا 
عناویـن جبهـه  ملـی و بـا وجـود تبلیغـات 
سـاقط  دیگـری  از  پـس  یکـی  گسـترده، 
می شـدند و هـر بـار زخمـی کـه بـر پیکـره  
اقتصـاد ایـن کشـور وارد می شـد عمیق تـر و 

گشـت. مـی  عمیق تـر 
شـکاف عمیـق طبقاتـی ایجـاد شـده بـر اثر 
بی کفایتـی هـای حکومت هـای ترکیه عامل 
اصلی ظهور گروه هـای افراطـی ایدئولوژیکی 
شـد که در دو جنـاح چپ و راسـت در مقابل 
هم صف آرایـی کردند. ضعف سیسـتم اداری 
و اجتماعی این کشـور فرصتی مناسـب برای 
یارگیـری و تبلیغ و گسـترش ایـن گروه های 

افراطی ایجـاد کرد.
ظهـور و سـقوط دولت هـای بـی دوام یکـی 

پـس از دیگـری، جامعـه  بی دفـاع ترکیـه را 
بـه جبهه  جنـگ خونیـن جناح هـای متعدد 
چـپ و راسـت ایـن کشـور بـدل کـرد. وقوع 
قتل هـای مبهـم و لشکرکشـی های خیابانی، 
وضعیـت اسـفباری از تـرس و وحشـت را بـر 
خیابان هـا و کوچه هـای شـهرهای بـزرگ و 

کوچـک ترکیـه حکمفرمـا کرد.
 درگیری هـا و آشـوب ها تـا حـدی بـود کـه 
کسـی شـب ها جـرأت بیـرون رفتـن از خانه 
نداشـت، زیـرا فاصلـه میـان مـرگ و زندگی 
بسـیار باریـک بـود و شـهروندان انتخابی جز 
چپ و یا راسـت نداشـتند و همیـن دو گزینه 
نیز بسـیاری اوقات تحفـه  مرگ را بـرای آنها 

پی داشـت. در 
دولـت هـای بی کفایـت و اقتصاد ورشکسـته 
همـراه بـا پـرواز فرشـته  مخـوف مـرگ کـه 
هر لحظـه بر آسـمان شـهر ظهـور می کرد و 
موجـی از خـون و هراس بـه راه مـی انداخت 
همه و همـه فضایـی از بی ثباتی را در کشـور 
ترکیـه ایجـاد کردند کـه در نهایت بـار دیگر 
البتـه همچنـان  و  در زیـر مشـت آهنیـن 
خونیـن کودتاگـران و ارتشـیان ایـن کشـور 
لـه شـد تـا ترکیـه شـاهد خونین تریـن و 
سـهمگین ترین کودتـای تاریخـش در سـال 

باشـد.  1۹۸0
 از ایـن تاریخ به بعد سـایه سـنگین نظامیان، 
سـالیان دراز بـر روی فضـای سیاسـی ترکیه 
باقـی ماند تـا ارتشـیان حاکـم بر این کشـور 
بـرای مردم، بشـارت دهنده  امنیـت مطلق به 
بهای اختناقی شـدید باشـند و خـود را بدان 

مفتخـر بدانند.  

شباهت ها و تفاوت ها
بـی ثباتـی سیاسـی و اجتماعـی و در پـی 
آن بـروز مشـکالت اقتصـادی را می تـوان از 
مهمترین شـباهت های دوران کنونی کشـور 
ترکیـه بـا دهـه  1۹۷0 ایـن کشـور دانسـت. 
گروه هـای مختلـف  میـان  هـای  درگیـری 
سیاسی بر سـر قدرت و سـهم خواهی رقبای 
گوناگـون در شـرایطی کـه مردم این کشـور 
بزرگ تریـن قربانیـان ایـن وضعیت هسـتند 

نیـز خبـر از تکـرار مجـدد تاریـخ می دهـد.
تـرور، اختنـاق، فشـار و مواجهـه بـا کودتایی 
دیگـر و البتـه آماده سـازی ایـن کشـور برای 
دیگـر  از  جدیـد،  اساسـی  قانـون  پذیـرش 
اشـتراکات تاریـخ سیاسـی ترکیـه مابین دو 

دهـه  مذکـورش بـه شـمار می آیـد.

آنچـه اما ترکیـه  امـروزی را متفـاوت و حتی 
نظریـه   پـر خطرتـر می سـازد،  شـاید هـم 
سـازماندهی حسـاب شـده  تحـوالت کنونی 
این کشـور بر اسـاس وقایـع دهه  ۷0  اسـت. 
تشـابهات و تفاوت هـای موجـود میـان ایـن 
دوران هـای پر آشـوب منجر به قـوت گرفتن 

ایـن تئـوری می شـود.
 اسـتقرار جنگ و درگیری در داخـل و خارج 
ترکیـه ایـن بـار نـه بـر اسـاس سـیر اجباری 
تحـوالت درونـی کـه بـه عنـوان بخشـی از 
برنامـه  قدرت گیـری دولت حاکم این کشـور 

بـه وقوع پیوسـت.
نخسـتین ناکامی حـزب عدالت و توسـعه در 
انتخابـات ۲015 پـس از سـالها تکـروی در 
عرصه  قدرت، خشـم و وحشـتی عمیـق را در 
دل حاکمـان ترکیـه برانگیخـت. دولتـی که 
بزرگتریـن افتخـارش را پایـه گـذاری صلـح، 
امنیـت و احتـرام بـه اندیشـه هـای مختلـف 
سیاسـی و اعتقادی می دانسـت، بـه یکباره با 
کوبیـدن بـر طبل جنگ و فشـار و سـرکوب، 
تمامـی سیاسـت هـای  بـر  بطالنـی  خـط 
گذشـته  خـود کشـید تـا در ذهن مـردم این 
کشـور سـقوط خود از قدرت را به ظهور غول 
خونخـوار بی امنیتـی و درگیـری گـره بزنـد. 
تاکتیکـی کـه به راحتـی منجر بـه اوج گیری 
دوبـاره حـزب عدالـت و توسـعه در انتخابات 
بعـدی شـد و جسـارت مطـرح کـردن قانون 
اساسـی جدید را بـه حاکمان این حـزب داد.

هر چـه قـدر دولت هـای حاکم دهـه۷0  بی 
ثبـات و ضعیـف بودنـد، دولت کنونـی ترکیه 
قـدرت  نامحـدود  ابزارهـای  و  ثبـات  دارای 
اسـت. اگر کودتای دهه  ۷0  توسـط نظامیان 
و بـه منظـور انحصـاری کـردن قـدرت آنـان 
در ایـن کشـور انجـام گرفـت، کودتـای 15 
جـوالی ۲016 با نشـان دادن مشـروعیت به 
ظاهـر خیابانـی دولـت قانونـی ترکیـه منجر 
بـه از هـم گسـیختگی قـدرت نظامیـان این 

شد. کشـور 
وقایع دهـه  ۷0 میالدی و ذهنیـت تلخ مردم 
ایـن کشـور از آن دوران ناگوار، فرصتـی را در 
دسـت دولتمردان ترکیه فراهم آورده اسـت تا 
بـا ایجـاد شـرایطی مشـابه و درگیر سـاختن 
و  خونیـن  حـوادث  میـان  در  کشـور  ایـن 
ترورهـای داخلـی و خارجـی، به بهانـه  ایجاد 
امنیـت مطلـق و به بهـای به زنجیر کشـیدن 
آزادی هـای سیاسـی و مدنـی زمینـه را برای 
تصاحـب کامـل عرصـه  سیاسـی این کشـور 

سـازند. فراهم 
 بـه سـرانجام رسـیدن و موفقیت ایـن طرح، 
جـدای از اینکـه برای نخسـتین بـار منجر به 
قـدرت طلبی بی حـد و حصـر یـک دولت به 
ظاهر اسـالمگرا در مقابل اضمحالل نظامیان 
ترکیـه خواهـد شـد و با وجـود تغییـر نقش 
کودتاچیـان و سـاقط شـدگان از قـدرت بـا 
یکدیگـر، بـرای مـردم ایـن کشـور بـاز هـم 
تکـرار همـان تاریـخ و همـان وقایع همـراه با 
هزینه هـای هنگفـت سیاسـی، اقتصـادی و 

اجتماعیـش خواهـد بود.

ترکیه  کنونی و ترکیه دهه ۱۹۷۰ ؛ تفاوت ها و شباهت ها
کامران قادری آذر
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اروپـــــــا

ــردم  ــه از رای م ــت ک ــی خواس ــدگان اروپای ــن از رای دهن لوپ
انگلیــس در همــه پرســی خــروج از اتحادیــه اروپــا و رای مــردم 
آمریــکا بــه ترامــپ الگــو بگیرنــد و کشــورهای خــود را به ســمت 

اســتقالل از اتحادیــه اروپــا هدایــت کننــد.
کنگــره احــزاب راســت و پوپولیســت اروپــا بــه دعوت فراکســیون 
ــس«  ــا در شــهر »کوبلن ــان اروپ ــه »ای ان اف« پارلم ــوم ب موس

آلمــان برپــا شــد.
نشســت ایــن کنگــره در پشــت درهــای بســته ادامــه داشــت و 
ــه  ــد. ب ــه ان ــه آن را نیافت ــازه ورود ب ــا اج ــانه ه ــیاری از رس بس
گــزارش شــبکه اول تلویزیــون آلمــان، در کنگــره احــزاب 
راســت و پوپولیســت اروپــا، کــه بــه دعــوت فراکســیون نوپــای 
پارلمــان اروپــا در شــهر کوبلنــس آلمــان برپــا شــده، بســیاری از 
سیاســتمداران راســتگرای مشــهور اروپــا حضــور دارنــد. »ماریــن 
ــر  ــدرز« رهب ــرت ویل ــی فرانســه، »گ ــه مل ــس جبه ــن« رئی لوپ
بیگانــه ســتیز حــزب آزادی هلنــد، »ماتئــو ســالوینی« از جبهــه 
ــو  ــا و »فرایکــه پتــری« ســخنگوی حــزب آلترناتی شــمال ایتالی
بــرای آلمــان از شــناخته شــده تریــن آن ها هســتند. راســتگرایان 
اروپــا در دومیــن روز آغــاز ریاســت جمهــوری دونالــد ترامــپ در 
آمریــکا بــا هــدف ارزیابــی ایــن مســئله و همچنیــن اثرگــذاری 
بــر انتخابات امســال فرانســه، هلنــد، آلمــان و احتمــاال ایتالیــا، در 

ــد. ــده ان آلمــان گردآم
بر اسـاس تـازه ترین نظرسـنجی هـا، احتمـال دارد حزب اسـالم 
سـتیز آزادی »ویلـدرز« در هلنـد بـه عنـوان صاحـب قـوی ترین 
فراکسـیون مجلس مأمـور تشـکیل دولت شـود، ماریـن لوپن در 
فرانسـه بـه دور دوم انتخابـات ریاسـت جمهـوری برسـد و حزب 
»آلترناتیـو« بـرای آلمـان نیـز، پائیـز امسـال بـه مجلس فـدرال 

آلمـان راه یابد.

نزدیکی راستگرایان آلمان و فرانسه
حـزب آلترناتیو که در سـال ۲۰۱۴ تشـکیل شـده، در حـال حاضر 
در ۹ ایالـت آلمـان و سـنای برلیـن ده هـا نماینـده دارد. این حزب 
اسـالم سـتیز تا کنـون تماس هـای خود را بـا جبهه ملی فرانسـه 
پنهـان می کـرد، اما اکنـون برای نخسـتین بار رهبر اصلـی آن به 
صورت آشـکار در کنـار ماری لوپن می نشـیند. »یـورگ مویتن« 
عضو هیئت رئیسـه حزب آلترناتیـو به شـبکه اول تلویزیون آلمان 
گفـت: »مـا خواسـتار یـک سیاسـت اقتصـادی آزاد هسـتیم، امـا 
جبهـه ملـی فرانسـه از اقتصاد ملـی دفاع مـی کند. مـا یک حزب 
میهـن پرسـت هسـتیم، در حالـی کـه جبهه ملـی ناسیونالیسـت 
اسـت. در عین حال مـا مایلیم با هـر حزبی که تندرو نباشـد گفت 

و گـو کنیـم و جبهه ملی فرانسـه تندرو نیسـت.«
کنگره کوبلنس از سـوی رسـانه هـای آلمانی به عنوان نخسـتین 
نشـانه همـکاری جـدی راسـتگرایان اروپـا ارزیابـی شـده اسـت. 
در سـال ۲۰۱۵ فراکسـیون ای ان اف )اروپـا بـرای ناسیونالیسـم 
و آزادی( در پارلمـان اروپـا تشـکیل شـد. نماینـدگان جبهـه ملی 
فرانسـه، جبهـه شـمال ایتالیا، حـزب مـردم اتریش؛ حـزب آزادی 
هلنـد و احـزاب ناسیونالیسـتی چندین کشـور دیگـر اروپـا به این 

پیوستند. فراکسـیون 
ماریـن لوپـن، رهبر حزب جبهـه ملی فرانسـه بار دیگـر با تمجید 
از تصمیـم مـردم بریتانیـا مبنـی بـر خـروج از اتحادیـه اروپا پیش 
بینـی کرد ایـن اتفاق آغازگـر تحـوالت بنیادین در نظـم حاکم بر 
اروپاسـت.  لوپـن در میـان رهبـران و حامیـان احزاب راسـتگرای 
افراطـی در آلمـان سـخنرانی مـی کـرد. رهبـر حزب جبهـه ملی 
فرانسـه از رأی دهندگان اروپایی خواسـت که از رأی مردم بریتانیا 

در همـه پرسـی خـروج از اتحادیـه اروپـا و رأی مـردم آمریـکا به 
دونالـد ترامـپ الگوبـرداری کننـد و کشـورهای خود را به سـمت 

اسـتقالل از اتحادیـه اروپا هدایـت کنند.
ماریـن لوپن گفـت: »اولیـن عاملی که تغییـر را در نظـم حاکم بر 
اروپـا جرقـه زد، رأی مـردم بریتانیا به خـروج از اتحادیـه اروپا بود. 
یک کشـور مسـتقل تصمیـم گرفت کـه رأی خـود را به کرسـی 
بنشـاند و دربـاره آینـده خـودش تصمیـم بگیـرد. دومیـن جرقـه، 
انتخـاب دونالـد ترامـپ بـه عنـوان رئیس جمهـوری آمریـکا بود 
که خـواب حامیـان نئولیبرالیسـم را آشـفته تـر کـرد.« وی افزود: 
مـا شـاهد پایـان یـک جهـان و تولیـد جهـان دیگری هسـتیم و 
اروپـا در سـال ۲۰۱۷ بیدار خواهد شـد. سـال ۲۰۱۶ سـال خیزش 
آنگلوساکسـون ها بـود و اطمینـان دارم که سـال ۲۰۱۷ سـال به 

پاخواسـتن مـردم قـاره اروپا خواهـد بود.
لوپـن گفـت: در صـورت پیـروزی در انتخابـات، از اتحادیـه اروپـا 
خواهد خواسـت کـه حـق حاکمیت را بـه فرانسـه بازگردانـد و در 
بـاره نتیجـه مذاکراتی که انتظـار دارد پس از آن برگزار شـود، همه 
پرسـی برگـزار خواهد کـرد. در صـورت مخالفـت اتحادیـه اروپا با 
ایـن درخواسـت، بـه مـردم فرانسـه پیشـنهاد خواهـم کرد کـه از 
ایـن نهـاد خـارج شـوند. وی »ارز واحـد« را ابـزاری بـرای نابودی 
اقتصـاد اتحادیـه اروپا دانسـت و گفت کـه »هر کشـوری باید این 
امکان را داشـته باشـد که در صـورت تمایل ایـن ارز واحـد را کنار 
بگـذارد.« رهبر حزب راسـت افراطی فرانسـه پیش بینـی کرد که 
»برگزیـت« دارای اثـر دومینو خواهـد بود و گفت: »مـا هم اکنون 
شـاهد پایـان یافتـن یـک جهـان و ظهور جهانـی دیگر هسـتیم. 

ایـن بازگشـتی به ]نظـام[ دولت- ملتهاسـت.«
در سـال هـای اخیـر احـزاب راسـتگرای افراطـی در کشـورهای 
مختلـف اروپایـی از جملـه در فرانسـه، آلمـان و هلند با اسـتقبال 
مـردم روبـرو شـده انـد. ایـن احـزاب معمـوال در شـعارهای خود 
حامـی جدایـی از اتحادیـه اروپـا و مخالفـت بـا ورود مهاجـران از 

کشـورهای دیگـر هسـتند.
انتخابـات ریاسـت جمهوری فرانسـه حدود سـه ماه دیگـر برگزار 
مـی شـود و نظرسـنجی ها نشـان مـی دهند کـه ماریـن لوپن به 
احتمـال زیـاد بـه دور دوم راه پیدا می کند. هرچنـد پیش بینی می 
شـود کـه در دور دوم دو حزب چپ میانه و راسـت میانه در ائتالفی 
نانوشـته مانع پیروزی راسـت های تنـدرو به رهبـری مارین لوپن 
خواهنـد شـد. احـزاب راسـتگرا در اروپا پـس از رأی مـردم بریتانیا 
بـه خـروج از اتحادیه اروپـا و همچنین پیـروزی ترامـپ در آمریکا 
بـا نیـرو و انگیزه بیشـتری درصدد کسـب قـدرت در کشـورهای 
اروپایـی با اسـتفاده از نگرانی هایـی عمومـی در موضوعاتی مانند 
مهاجرت هسـتند. در اجالس سیاستمداران راسـت افراطی اروپا در 
آلمـان، این احـزاب قصد دارند در سـالی کـه قرار اسـت انتخابات 
مهمی در چند کشـور اروپایی برگزار شـود، موضع واحدی برسـند. 
سـازمان دهنـدگان ایـن گردهمایی مـی گویند که احزاب دسـت 
راسـتی از این گردهمایی در شهر »کوبلنس« در سـاحل رود راین 
برای تعیین دیدگاه مشـترک بـرای اروپای آزاد اسـتفاده می کنند.

بـا افزایـش شـمار احـزاب عـوام گـرا در سراسـر اروپا از یک سـو 
و بیـکاری، فشـار اقتصـادی، ورود شـمار بی سـابقه پناهنـدگان و 
حمالت تروریسـتی در فرانسـه، بلژیک و آلمـان، رأی دهندگان از 

احـزاب سـنتی سـرخورده و ناامید شـده اند.

چند نکته پایانی
*مارین لوپن، رهبر حزب راسـت گرای جبهه ملی فرانسـه اسـت. 
وی نتایـج همـه  پرسـی در بریتانیا و خـروج این کشـور از اتحادیه 
اروپـا را »پیـروزی آزادی« نامیـد.  لوپـن کـه وکیل اسـت، گفت: 
»مـن سال هاسـت خواسـتار برگـزاری چنیـن همه پرسـی ای در 

فرانسـه و دیگـر کشـورهای اتحادیه اروپا هسـتم.«
*برای نخسـتین بـار گروه های راسـت پوپولیسـت آلمـان، ایتالیا، 
فرانسـه و هلنـد یـک کنفرانـس رسـمی برگـزار کردند. بـه گفته 
ماریـن لوپـن، برگزیـت و پیـروزی دونالد ترامـپ زمینه سـاز تولد 

جهانـی نو هسـتند.
*سـال ۲۰۱۷ سـال انتخاباتـی پراهمیـت بـرای آلمـان، فرانسـه 
و  راسـت گرا  گروه هـای  کشـور  سـه  هـر  در  اسـت.  هلنـد  و 
ناسیونالیسـت های افراطی در حال رشـد هسـتند. بـه همین دلیل 
گردهمایـی احزاب دسـت راسـتی ایـن کشـورها در آلمـان در روز 
شـنبه )۲ بهمـن ۱۳۹۵( توجـه رسـانه های جهان را بـه خود جلب 
کـرد. گروه های راسـت و  پوپولیسـت اروپایـی تا کنـون در خفا با 
هـم کنفرانس برگـزار می کردند. چنین نشسـتی، یـک روز پس از 
آغـاز بـه کار رئیس  جمهـوری ایـاالت متحده، نشـانه عزم راسـخ 
احزاب راسـت گرای اروپایی بـرای کمک  به یکدیگـر در انتخابات 
پیـش رو به شـمار مـی رود. آنهـا در سـال های اخیر موفق شـده اند 
با شـعارهای ضـد اسـالمی و مهاجرسـتیز توجه شـمار زیـادی از 
شـهروندان ناراضـی اروپـا را به خود جلـب کنند، امـا راه حلی برای 
ازبیـن بـردن ریشـه های مهاجـرت و فـرار میلیون هـا انسـان در 

کشـورهای دیگـر عرضـه نکرده اند.
*نشسـت سـران احـزاب راسـت پوپولیسـت اروپایی بـا اعتراض 
شـماری از سـاکنان کوبلنس روبرو شـد. در طول روز هـزاران نفر 
در تظاهراتـی که توسـط گروهی متشـکل از فعاالن سـندیکایی، 

سیاسـی و دینی برگزار شـده بـود شـرکت کردند.
پژوهشــی جدیــد در ســطح اروپــا نشــان می دهــد کــه اکثریــت 
قریــب بــه اتفــاق افــرادی کــه بــه احــزاب ناسیونالیســت 
را  دارنــد، جهانی شــدن  گرایــش  راســت گرا  پوپولیســت  و 
ــده  ــام  ش ــی انج ــج بررس ــمرند. نتای ــد می ش ــک تهدی ــم ی ه
ــراس از  ــه ه ــد ک ــان می ده ــان« نش ــاد »برتلزم ــوی بنی از س
ادغــام بین المللــی انگیــزه ای بــرای گرایــش بیشــتر بــه احــزاب 
ناسیونالیســت راســت گرا در اروپاســت. بــر همیــن اســاس وجــه 
ــوط  ــای مرب ــان احــزاب راســت افراطــی ترس ه اشــتراک حامی
ــای  ــر اســاس یافته ه ــج جهانی شــدن اســت. ب ــد و نتای ــه رون ب
ــی را  ــام بین الملل ــا ادغ ــت اروپ ــد جمعی ــش ۵۵ درص ــن پژوه ای
شانســی بــرای خــود و ۴۵ درصــد دیگــر آن را تهدیــد می داننــد.

ــراد  ــن اف ــان س ــه می ــد ک ــان می دهن ــن نش ــی ها همچنی بررس
و ســطح تحصیــالت شــان بــا احتمــال بیــزاری از جهانی شــدن 
نســبت عکــس وجــود دارد. نکتــه دیگــری کــه در ایــن پژوهــش 
ــزان هــراس  ــد رشــد مــوازی می ــه خــود جلــب می کن نظــر را ب
افــراد و گرایــش آن هــا بــه بازپــس زدن سیاســت و اجتماع اســت. 
ــان  ــا از حامی ــدن در اروپ ــان جهانی ش ــی از مخالف ــا نیم تقریب
ــود  ــش از ن ــتند و بی ــا هس ــه اروپ ــان از اتحادی ــروج کشورش خ
درصــد پرسش شــوندگان هیــچ  گونــه اعتمادی بــه سیاســت ندارند 
و از ایــن تعــداد تنهــا ۳۸ درصــد از وجــود دموکراســی رضایــت دارند. 
ــدن  ــش از ۸۰ درصــد دوســتداران جهانی شــدن از مان ــل بی در مقاب
کشورشــان در اتحادیــه اروپــا حمایــت می کننــد و بیــش از نیمــی 

ــد. ــی راضی ان ــود دموکراس ــا از وج از آن ه

الگوبرداری»لوپن« از برگزیت و ترامپ؛ آشفتگی خواب نئولیبرالها
سید محمد آیت اللهی
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اروپـــــــا

آلمــان ایــن روزهــا شــاهد تغییــرات پــی در پــی در پســت 
ــرات از  ــا رویکــردی سیاســی اســت. تغیی هــای کلیــدی ب
ــرای  ــف ب ــه نشســت احــزاب مختل ــم خــورد ک ــی رق جای

انتخابــات آتــی بــه بــن بســت رســید.
تغییــرات در کابینــه آلمــان ایــن روزهــا توجــه رســانه هــا و 

محافــل سیاســی را بــه خــود معطــوف کــرده اســت.
ــه  ــیدن ب ــدف رس ــا ه ــان ب ــی آلم ــات درون حزب انتخاب
کاندیــدای حائــز شــرایط بــرای عهــده داری ســکان 
ــی  ــای خوب ــت راهگش ــان نتوانس ــی آلم ــدارت اعظم ص
باشــد، بگونــه ای کــه آخریــن انتخابــات حزبــی در آلمــان 
ــیحی  ــرات  مس ــه  کار دموک ــزب محافظ ــه ح ــان داد ک نش
ــس از  ــان، پ ــرکل« صدراعظــم آلم ــگال م ــری »آن ــه رهب ب
احــزاب آلترناتیــو و سوســیال دموکــرات  در ایــن انتخابــات 

در رده ســوم قــرار دارد.
ــو  ــه حــزب آلترناتی ــم اســت ک ــه مه ــن نکت ــه ای توجــه ب
مخالــف  سرســخت ترین  عنــوان  بــه  آلمــان  بــرای 
سیاســت های مــرکل بــا شــعار »مــرکل بایــد کنــار بــرود« 
وارد مبــارزات انتخاباتــی شــد. همیــن ناهماهنگــی در 
انتخــاب و کاندیداتــوری صدراعظمــی در آلمان ســبب شــد 
ــه  ــه کار شــوند.با توجــه ب ــر قــدرت دســت ب ــا احــزاب پ ت
در پیــش بــودن انتخابــات ریاســت جمهــوری در آلمــان و 
عــدم کاندیداتــوری »یوآخیــم گــواک« رئیــس جمهــوری 
ــن  ــن تعیی ــت س ــت کهول ــه عل ــی ب ــرای دور آت ــی ب فعل
ــز  ــوری نی ــت جمه ــی ریاس ــرای کرس ــب ب ــه مناس گزین
ــرای  ــری ب ــه دیگ ــی دغدغ ــر انتخــاب صدراعظم ــالوه ب ع

ــد. ــوب ش ــن محس برلی
هفتــه گذشــته »زیگمــار گابریــل« پــس از اعــالم انصــراف 
ــی  ــرای دور آت ــرکل« ب ــگال م ــا »آن ــت ب از شــرکت در رقاب
ــیال  ــزب سوس ــی ح ــمت دبیرکل ــی از س ــدارت اعظم ص
دموکــرات آلمــان نیــز کنــاره گرفــت. وی دلیــل ایــن امــر 
ــداد  ــرکل قلم ــا م ــت ب ــت در رقاب ــی شکس ــش بین را پی
ــه  ــر ب ــن ام ــت ای ــه در نهای ــود ک ــرده ب ــر نشــان ک و خاط
ــر  ــور منج ــن کش ــا در ای ــرات ه ــیال دمک ــت سوس شکس

ــد. ــی ش م
چیــدن مهــره هــای پــازل در تغییــرات کابینــه آلمــان بــه 
راحتــی قابــل تصــور بــود، تــا جایــی کــه گابریــل پــس از 
اعــالم اســتعفا از حــزب جایــگاه بعــدی خــود را تکیــه بــر 

مســند دیپلماســی آلمــان اعــالم کــرد. چــرا کــه از مدتهــا 
پیــش قــرار بــود کــه کرســی ریاســت جمهــوری در اختیار 

»فرانــک والتــر اشــتاین مایــر« قــرار بگیــرد.
ــتمداران  ــان سیاس ــی در می ــه از ذکاوت خاص ــل ک گابری
ــن  ــن »مارتی ــانه گرفت ــا نش ــت، ب ــوردار اس ــان برخ آلم
شــولتز« رئیــس ســابق پارلمــان اروپــا بــه عنــوان مناســب 
تریــن گزینــه بــرای رقابــت بــا مــرکل اظهــار داشــت کــه 
ــه مناســب حــزب سوســیال دمکــرات هــا  وی تنهــا گزین
ــرکل در  ــا م ــی ب ــرای رویاروی ــرایط الزم ب ــز ش ــه حائ ک

ــت. ــی اس ــات آت ــه انتخاب صحن
در همیــن راســتا »ماتیــاس میــرش« ســخنگوی پارلمانــی 
حــزب سوســیال دموکــرات تصریــح کــرد کــه در شــرایط 
ــن و ســنجیده  ــل بهتری ــر آلمــان گابری ــم ب سیاســی حاک
تریــن تصمیــم را گرفتــه اســت. خــط مشــی گابریــل مــی 
توانــد بهتریــن راهــکار دیپلماتیــک در ایــن میــان بشــمار 

ــد. آی
 شـولتز نیز بـا هـدف وارد شـدن در صحنه رقابت بـا مرکل 
خـود را بـرای سـومین بـار متوالـی بـرای کسـب کرسـی 
ریاسـت پارلمـان اروپـا نامـزد نکـرد. پارلمانـی کـه شـولتز 
همـواره از آن به عنوان »قلب دموکراسـی اروپایـی« یاد می 
کـرد. ایـن در حالی اسـت که انتظـار می رود بعد از نشسـت 
ویـژه 1۹ مـارس )۲۹ اسـفند( حـزب سوسـیال دموکـرات، 
شـولتز رسـما ریاسـت این حزب را برعهده گرفته و نامزدی 
وی بـرای تصدی پسـت صـدارت  اعظمـی فدرال نیـز بطور 

رسـمی اعالم شـود.
»آنــگال مــرکل« نیــز در ایــن میــان بــا برکنــاری گابریــل از 
پســت وزارت اقتصــاد،  زمینــه را بــرای تغییــرات سیاســی 
ــم  ــا حک ــک روز ب ــه ی ــا فاصل ــم آورد. وی ب ــان فراه در آلم
رئیــس جمهــوری عهــده دار پســت وزارت خارجــه در ایــن 
کشــور شــد. یعنــی درســت همــان چیــزی کــه خــود وی 
پیــش بینــی کــرده و در گفتگــو بــا رســانه هــای داخلــی به 

آن اشــاره کــرده بــود.
ــر  ــوان وزی ــه عن ــل« ب ــدن »گابری ــا روی کار آم ــال ب ح
امورخارجــه مــی تــوان انتظــار پــاره ای تغییــرات در 
رویکردهــای آتــی ایــن کشــور در حــوزه سیاســت خارجــی 
ــده  ــر« برآم ــتاین مای ــل« و »اش ــه »گابری ــت. گرچ را داش
ــر  ــه ه ــا ب ــد، ام ــان بودن ــد در سیاســت آلم ــی واح از حزب

روی بدنبــال هــر جابجایــی اعمــال تغییــر در سیاســت هــا 
نیــز دور از تصــور نیســت. ضمــن اینکــه ایــن دو همســویی 
زیــادی در سیاســت و خــط مشــی خــود نداشــته و ندارنــد.

در همیــن اثنــا »یورگــن هــارت« هماهنــگ کننــده روابــط 
ــی  ــت آلمــان در شــرایط کنون دو ســوی آتالنتیــک در دول
معتقــد اســت کــه بــزودی بــا تغییــرات قابــل توجهــی در 

رویکــرد ایــن کشــور روبــرو هســتیم.
ــه  ــت ک ــه داش ــه توج ــن نکت ــه ای ــد ب ــر بای ــوی دیگ از س
ــا  گابریــل در قالــب وزیــر جدیــد امــور خارجــه و مــرکل ب
چالــش هــای زیــادی روبــرو خواهنــد بــود. موضــوع خــروج 
انگلیــس از اتحادیــه اروپــا، بحــران اوکرایــن، انتخابــات آتی 
ریاســت جمهــوری در فرانســه و تحــوالت داخلــی اروپــا از 

جملــه ایــن مــوارد هســتند.
ضمــن آنکــه در بعــد مســائل جهانــی نیــز مــی توانــد بــه 
تنــش هــای احتمالــی بــا دولــت جدیــد آمریــکا بــا توجــه 

ــد ترامــپ« اشــاره کــرد. ــه روی کار آمــدن »دونال ب
ــه  ــاد در کابین ــده داری وزارت اقتص ــان عه ــل در زم گابری
ــی  ــاون صدراعظم ــت مع ــا پس ــی آن ب ــان و همزمان آلم
ــه  ــه همــراه هئیــت هــای بلندپای ســفرهای متعــددی را ب
ــران و برخــی دیگــر از  ــه ای ــه کشــورهای متعــدد از جمل ب
کشــورهای حســاس بــه لحــاظ دیپلماتیــک ماننــد مصــر 

ــت. داش
ــه ایــران نکتــه هــای زیــادی را  ســفر تابســتانی گابریــل ب
ــالم  ــران اع ــه ته ــت ب ــش از عزیم ــت. وی پی ــال داش بدنب
کــرده بــود کــه یکــی از راههــای تعمیــق مناســبات برلین- 
تهــران برســمیت شــناختن اســرائیل از ســوی ایران اســت.

اظهــارات مداخلــه جویانــه وی تــا حــدی خشــم مقامــات 
ایــران را بــر انگیخــت کــه »جــواد ظریــف« وزیــر 
امورخارجــه و »علــی الریجانــی« رئیــس پارلمــان ایــران از 

ــد. ــاز زدن ــر ب ــدار وی س دی
حــال بایــد دیــد کــه وی بــا تحویــل پســت وزارت خارجه و 
تغییــرات احتمالــی در زیردســت هــای خــود چه سیاســتی 
را در سیاســت خارجــی اعمــال خواهــد کــرد. آنچــه مســلم 
ــرا  ــردارد، زی ــن راه گام ب ــه در ای ــد محتاطان ــت وی بای اس
جانشــین کســی شــده کــه نــه تنهــا در میــان مــردم آلمان 
از محبوبیــت برخــوردار اســت کــه در منظر روابــط خارجی 

نیــز وزنــه قابــل قبولــی بشــمار آمــده و مــی آیــد.

تغییرات سیاسی سرزمین ژرمنها؛ آیا سیاست خارجی آلمان تغییر می کند؟

شقایق المع زاده
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اروپـــــــا

قــاره ســبز در حالــی ســال جدیــد میــالدی را آغــاز کــرده 
بــا چالــش هــای متعــددی از جملــه ارتــش واحــد اروپایی، 
خــروج انگلیــس از اتحادیــه اروپــا و انتخابــات در برخــی از 

کشــورها روبــرو اســت.
بــه منظــور بررســی ایــن مــوارد بــا »مرتضــی خوانســاری« 
دیپلمــات بازنشســته وزارت امورخارجــه ایــران، کارشــناس 
در حــوزه مســائل اروپــا و دارای تجربــه فعالیــت دیپلماتیک 
در کشــورهای آلمــان، اتریــش، ســوئیس و افغانســتان بــه 
ــد مشــروح  ــی آی ــل م ــم. آنچــه در ذی ــو نشســته ای گفتگ

گفتگــوی مهــر بــا وی اســت.

|| نظر شـما نسـبت بـه ائتـاف احـزاب مختلف در 
آلمـان در انتخابـات آتـی ریاسـت جمهـوری ایـن 

چیست؟ کشـور 
رئیـس جمهوری در آلمان را حزبی که بیشـترین کرسـی را 
در پارلمـان این کشـور دارد؛ انتخـاب می کند. حـزب مورد 
نظـر کاندیـدای خـود را معرفـی کـرده و بـا رای نمایندگان 
پارلمـان بـه عنـوان رئیـس جمهـوری جدیـد انتخـاب می 
شـود. رئیـس جمهـوری در آلمـان بـر خـالف بسـیاری از 
کشـورهای اروپایی یک پسـت تشـریفاتی اسـت، وی دارای 
اختیاراتـی اسـت، امـا از ایـن اختیارات اسـتفاده نمـی کند. 
برفـرض رئیـس جمهـوری نمـی توانـد دسـتور انحـالل 

مجلـس داده یـا فرمـان جنـگ صـادر کند.
در مقـام تشـریفاتی رئیـس جمهـوری اسـتوارنامه سـفرا را 
تقدیـم کـرده و بعضـا در سـخنرانی هـای الزم شـرکت می 
کنـد و این اصال بـه معنای تاثیرگـذاری بر سیاسـت داخلی 

یـا خارجی نیسـت.

|| تمایـل »آنـگا مـرکل« بـر انتخـاب »ولفگانـگ 
شـویبله« و »اورزال فـون در الیـن« بـرای کسـب 
پسـت ریاسـت جمهـوری اسـت، آیـا ایـن امـر را 

شـدنی مـی دانیـد؟
مـرکل از دسـت گذاشـتن روی »ولفگانـگ شـویبله« یـک 
هـدف سیاسـی را دنبـال مـی کنـد، زیرا شـویبله خـود در 
صـدد معرفی حزب بـرای انتخابات صدراعظمـی آتی آلمان 
بـوده اسـت. شـویبله چهره شـناخته شـده در آلمان اسـت 
کـه از پایـگاه مردمی بسـیار خوبی برخـوردار اسـت که اگر 
کاندیداتـوری خـود را برای پسـت ریاسـت جمهـوری اعالم 
کند، قطعا از سـوی پارلمـان رای الزم را به دسـت می آورد. 
این در حالی اسـت که حـرف از کاندیداتـوری »فرانک والتر 

اشـتاین مایـر« نیز مطرح اسـت.
امـا در عیـن حـال مـردم آلمـان حساسـیت زیـادی روی 
انتخـاب رئیـس جمهـوری ندارنـد، شـاید بتـوان گفـت که 
شـمار زیـادی از مـردم ایـن کشـور حتـی نمـی داننـد کـه 
پسـتی بـا عنـوان رئیـس جمهـوری در کشورشـان دارنـد.

|| ارزیابــی شــما از انتخابــات صدراعظمــی در 
ــت؟ ــان چیس آلم

انتخابـات صدراعظمـی در آلمان کمـی با کشـورهای دیگر 
متفـاوت اسـت. احـزاب در آلمـان بسـیار مـردم نهـاد بوده 
و ارتبـاط گسـترده و خوبـی بـا مـردم دارنـد. برنامـه هـای 
مربـوط بـه سیاسـت خارجی ممکن اسـت کـه اجـازه مانور 

در انتخابـات را بدهـد ولـی ایـن به انـدازه کشـورهای دیگر 
دنیا نیسـت. حضـور مردم و رسـانه هـا در آلمـان کمتر این 
اجـازه را می دهد که بتواننـد چیزی را کـه در افکار عمومی 

اهمیـت دارد بـرای کسـب رای مطـرح کنند.
از آنجایــی که »فرانســوا اوالنــد« و »آنگال مــرکل« مخالفت 
ــرده و وی را  ــالم ک ــپ اع ــای ترام ــت ه ــا سیاس ــود را ب خ
ــردی کــه بخواهــد از  ــد، ف ــادان قلمــداد کــرده ان ــردی ن ف
ــود  ــی ش ــدای صدراعظم ــوان کاندی ــه عن ــان ب ــوی آلم س
ــا روســیه  ــد باالنســی در خصــوص مناســبات ب ــد بتوان بای
ایجــاد کنــد، زیــرا بــا توجــه بــه تحریــم هــای پیــش آمــده 
ــه ســمت و  ــا روســیه ب ــا روســیه، آلمــان ب ــا ب رابطــه اروپ
ــود در  ــران موج ــی دارد. بح ــر م ــکنندگی گام ب ــوی ش س
اروپــا را در حــال حاضــر تنهــا آلمانــی هــا مــی تواننــد بــه 
ــه  ــی ک ــد. در حال ــل کنن ــی ح ــادی و سیاس ــاظ اقتص لح
انگلیــس نیــز در حــال جــدا کــردن خــود از اتحادیــه اروپــا 

ــت. اس

|| چشـم انـداز انگلیـس و اروپـا پـس از برگزیت را 
چطـور ارزیابـی مـی کنید؟

خـروج انگلیـس از اتحادیـه اروپا موضوع سـاده ای نیسـت. 
امـری کـه کارشناسـان معتقدنـد پروسـه ای 5 تا 15 سـاله 
اسـت. اجرایی شـدن خروج انگلیس از اتحادیـه اروپا مرحله 
به مرحله اسـت. اینطور نیسـت که بـا فشـار دادن دکمه ای 
بتـوان آن را آغـاز کـرد. با توجه به شـرایط آسـان زندگی در 
انگلیس این کشـور سـرمایه هـای زیـاد اروپایـی را در خود 
جـای داده اسـت، ضمن اینکـه در صورت خروج سـرمایه ها 
از انگلیـس ایـن کشـور بایـد فرصـت جایگزیـن کـردن این 

سـرمایه ها را داشـته باشد.
حداقـل پولی کـه بانـک مرکـزی انگلیـس بـرای جابجایی 
سـرمایه هـا در نظـر گرفتـه ۲00 میلیارد اسـت کـه گمان 
مـی رود بیـش از ایـن هـا نیاز شـود و خیلـی بیشـتر از این 
هزینه مالـی باید نیروی متخصص جایگزین کننـد. در حال 
حاضـر و با توجه به شـرایط پیـش آمده بسـیاری از افراد که 
اقامـت انگلیـس را دارنـد درصدد اقـدام برای برخـورداری از 
اقامـت آلمان هسـتند کـه بتواننـد از امکانات اتحادیـه اروپا 

در جابجایـی سـرمایه ها اسـتفاده کنند.
ــس  ــت انگلیـ ــر وقـ ــت وزیـ ــرون« نخسـ ــد کامـ »دیویـ
در خصـــوص خـــروج از اتحادیـــه اروپـــا دچـــار اشـــتباه 
ـــت  ـــس تقوی ـــای انگلی ـــانه ه ـــتباه در رس ـــن اش ـــده و ای ش
ـــن  ـــای ای ـــدون اطـــالع از پیامده ـــردم ب شـــد. بســـیاری از م
رویـــداد تنهـــا بـــرای بیـــان مخالفـــت و موافقـــت وارد میـــدان 
ـــت  ـــه ای اس ـــز بگون ـــا نی ـــات در اروپ ـــد انتخاب ـــدند. رون ش
ـــد،  ـــی دهن ـــه« رای م ـــر از »بل ـــه«  بهت ـــه »ن ـــردم ب ـــه م ک
ـــر  ـــی را در ب ـــه های ـــن هزین ـــه گفت ـــا بل ـــد آنه ـــون در دی چ
ـــوری  ـــن تئ ـــار ای ـــن ب ـــدارد و ای ـــا را ن ـــه« آنه ـــه »ن دارد ک
ـــخ  ـــرده و پاس ـــل ک ـــس عم ـــس برعک ـــردم انگلی ـــرای م ب
منفـــی آنهـــا هزینـــه هـــای زیـــادی را بـــرای آنهـــا بـــه 
ـــه  ـــنتی رابط ـــور س ـــا بط ـــس ه ـــت. انگلی ـــان آورده اس ارمغ
ـــا  ـــوص ب ـــد، بخص ـــی ندارن ـــورهای اروپای ـــا کش ـــی ب خوب

ـــیه. ـــد از آن روس ـــه و بع ـــان، فرانس آلم
تقابل مـردم انگلیس بـا اتحادیـه اروپا یکی دیگـر از عواملی 
بود کـه در »نه« گفتـن آنها نقـش کلیدی داشـت، اتحادیه 
اروپـا درصـدد حفظ انگلیس در این کشـور برآمـد، اما مردم 
بـه مقابله بـا آنها برخاسـتند. از سـوی دیگر همـه امیدوارند 

تـا در پروسـه اجرایـی شـدن برگزیـت اتفاقی پیشـامد کند 
کـه این رویـداد بطـور کامل محقق نشـود.

|| تاثیــر معاهــده تجــارت آزاد روی برگزیــت 
ــت؟ ــه اس چگون

هـر معاهده تجـارت آزادی قطعا ضربه بزرگـی برای انگلیس 
اسـت. چون مجموعـه ای از کشـورها با ظرفیت و پتانسـیل 
بـاال اگـر در کنار انگلیـس قرار بگیرنـد راحت تر مـی توانند 
آن را پیـش ببرنـد چـون اگـر اشـتباهی پیـش بیایـد قابل 

جبران اسـت.

|| تحقق ارتش واحد اروپایی را چطور می دانید؟
اروپـا پس از جنـگ جهانی دوم برای تشـکیل ارتش اروپایی 
مصـر بـود، اما باید دانسـت که این مهـم را نمـی تواند جامه 
عمل بپوشـاند، چون کشـورهایی که عضو ناتو هسـتند، آن 
هـم ناتویی کـه فرماندهی آن با آمریکا اسـت بـه این راحتی 

نمی تواند ارتش مسـتقل درسـت کند.
در درگیری های یوگسـالوی نیز  شـاهد بودیم کـه اروپایی 
ها نتوانسـتند این بحران را حل و فصل کننـد و در نهایت از 

آمریکایی ها بـرای این امر کمـک گرفتند.
آمریکایـی ها هم در ایـن میان خطاب بـه اروپایی ها گفتند 
کـه شـما تنهـا مصـرف کننـده امنیت هسـتید و مـا تامین 
کننـده امنیت شـما بوده ایـم؛ اقدامـی که دیگـر تصمیم به 
تـداوم آن نداریـم. اینطـور نیسـت کـه شـما آتشـی را به پا 

کنیـد و ما به عنـوان آتـش نشـان وارد میدان شـویم.
اولین سیاسـتمداری که بطور جدی اندیشـه ارتـش واحد را 

دنبال می کرد »فرانسـوا میتـران« بود.
ایجـاد سـازمان امنیـت و همـکاری اروپـا سـبب شـد تـا در 
نهادی مسـتقل به مسـائل امنیتی اروپا پرداخته شود. نهادی 
که روسـیه و یوگسـالوی وقت نیز در آن عضویت پیدا کردند 
و در آن جریانی سـازمان یافته بررسـی اوضاع امنیتی را دنبال 
کـرده و ایـن باعـث کـم رنگ شـدن نقـش آمریکا بـه عنوان 
پلیـس جهانی بـود کـه در واکنـش بـه آن روی سـالح های 
هوشـمند تمرکـز کردنـد کـه روس هـا فاقـد برخـورداری از 
آن هسـتند. بـه همین دلیـل اعالم کردنـد که نیـازی به ناتو 
نداریـم. همین سـبب بروز جریـان سـازی رسـانه ای در اروپا 

شـد که ناتـو از اصالـت قدیمی خـود برخوردار نیسـت.
آمریـکا برای پر کردن خال فروپاشـی روسـیه و مطرح کردن 
خـود بـه عنـوان پلیـس جهانی دسـت به یـک پـروژه دیگر 
زد. ورود بـه خاورمیانـه! طـرح موضـوع تروریسـم و جنـگ 
افغانسـتان نیـز گام هـای آتی بـود. آنها عـراق را تشـویق به 
حملـه به کویت کردند و خودشـان به عنـوان آتش خاموش 
کـن وارد میدان شـدند در چارچـوب فرماندهی ناتـو، ناتو را 
احیـا کردند. خودشـان را فرمانده ناتو کردنـد و اصالت ناتو را 
بـه اصالتی جهانی مطرح کردنـد. از آن تاریـخ به بعد امنیت 
جهانـی در گرو ناتـو و در گرو فرماندهی آمریـکا قرار گرفت.

کارشناس مسائل اروپا:

کلید حل بحرانهای اروپا دست آلمان است
شقایق المع زاده

http://mehrnews.com


صفحه 38 | شماره 20 |  اسفند 95  MEHR NEWSAGENCY

آمریـــکــا

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 39 |  شماره 20 |  اسفند 95

آمـریـــــکا

ــا تشــریح اهــداف وال اســتریت از  »آنتونــی کارتولوچــی« ب
روی کارآوردن »دونالــد ترامــپ« و جنجــال آفرینــی هــای 
ــران را  ــا ای ــکا از توافــق هســته ای ب وی هــدف نهایــی آمری

ســرنگونی نظــام سیاســی ایــران دانســت.
دونالــد ترامــپ بــه عنــوان چهــل و پنجمیــن رئیــس 
جمهوری ایاالت متحده آمریکا رســما از دیروز ۲0 ژانویه کار 

خــود را آغاز کرد.
اظهــارات و موضــع گیــری هــای دونالــد ترامــپ در 
خصــوص بســیاری از مســائل جهانــی در هفتــه هــای 
ــی  گذشــته حکایــت از آن دارد جهــان شــاهد شــروع فصل

ــود. ــد ب ــکا خواه ــی آمری ــت خارج ــازه در سیاس ت
ــه موضــع گیــری در  ــی کــه وی ب از موضوعــات بیــن الملل
خصــوص آنهــا پرداختــه و موجبــات تردیدهایــی را در میان 
ــاه  ــارات وی درب ــت اظه ــرده اس ــاد ک ــان ایج ــران جه رهب
برجــام، سیاســت چیــن واحــد، ســازمان پیمــان آتالنتیــک 
 )TPP(و پیمــان تجــارت ترانــس پاســیفیک )شــمالی)ناتو

هســتند.
در خصــوص ایــن موضوعــات گفتگویــی بــا »آنتونــی 
کارتولوچــی« تحلیلگــر و کارشــناس ژئوپلیتیــک آمریکایی 
ــده اســت. ــر آم انجــام شــده اســت کــه مشــروح آن در زی

|| ترامــپ اعام کرده اســت که کشــورهای عضو ناتو 
باید سهم عضویت خود در این سازمان را بپردازند.)در 
گذشته آمریکا سهم کشورهایی را که نمی توانستند 
حــق عضویــت را بپردازنــد را تقبــل می کــرد و می 
پرداخــت(، در پاســخ بــه ایــن درخواســت ترامــپ، 
کشــورهای اروپایــی اعــام کردنــد پیمــان دفاعی 
خودشــان را تشــکیل خواهنــد داد. آیا به نظر شــما 
روابــط ناتــو و آمریــکا در دوران ریاســت جمهــوری 

ترامــپ بــا مشــکل مواجــه خواهــد شــد؟
بــا در نظــر گرفتــن افــرادی کــه ترامــپ بــرای پســت هــای 
کلیــدی دولتــش انتخــاب و معرفــی مــی کنــد، پــر واضــح 
اســت کــه دســتور کاری کــه از زمــان جــرج بــوش در بیــن 
ســال هــای ۲000 تــا ۲00۸ شــروع شــده و در دوران اوبامــا 
هــم تــا کنــون ادامــه یافتــه کمــاکان ادامــه خواهــد یافــت. 
ــرار باشــد تغییــرات جــدی در آن  ــو اگــر ق در خصــوص نات
صــورت گیــرد ایــن تغییــرات ناشــی از اختالفاتــی اســت که 
از قبل بین واشــنگتن و قدرت های اروپایی ایجاد شــده است 
به ویژه اختالفاتی که ناشــی از آن دسته از اقدامات تبعات دار 
آمریــکا اســت کــه اروپایــی هــا را مجبــور کــرده تــا مواضعی 

در برابــر روســیه اتخــاذ کننــد.
منافــع خــاص در واشــنگتن و پایتخــت هــای اروپایــی هــم 
ــه  ــد ک ــانده باش ــن درک رس ــه ای ــا را ب ــت آنه ــن اس ممک
روش هــای کنونــی نمــی تواننــد پایــدار باشــند و آنهــا را بــه 
ــرای ادامــه ایــن دســتور کارشــان  فکــر یافتــن راه هایــی ب
بیانــدازد. بــه اعتقــاد مــن اروپــا و آمریــکا دربــاره ناتــو هــر 
ــی  ــظ هژمون ــش حف ــا هدف ــد نهایت ــه بگیرن ــی ک تصمیم
آنهــا)دو طــرف اقیانــوس اطلــس( بــر اروپا شــرقی، روســیه، 

ــود. ــا و حتــی آســیا خواهــد ب ــه و شــمال آفریق خاورمیان

|| ترامــپ اعام داشــته اســت کــه آمریــکا از پیمان 
ترانــس پاســیفیک )TPP ( خــارج خواهد شــد. این 
مســئله موجب نگرانی کشــورهایی مثــل ژاپن و کره 
ــد تا »شینزو  ــت بطوریکه موجب ش جنوبی شده اس
آبــه« نخســت وزیــر ژاپــن اولیــن مقــام خارجــی 
باشــد کــه بــا ترامــپ دیــدار کنــد. آیــا سیاســت 
ــپ  ــکا در دوره ترام ــیای« آمری ــه آس ــش ب »چرخ

ــپ TPP را  ــا ترام ــت؟ و آی ــد رف ــه زوال خواه رو ب
ــرد؟ ــد ک ــرک خواه ت

ــه  ــد ک ــد ش ــوخ خواه ــی منس ــم TPP زمان ــو ه ــل نات مث
منافــع خاصــی را در وال اســتریت و واشــنگتن بــرای عــده 
ای تامیــن نکنــد و آنهــا حــس کننــد کــه ایــن پیمــان دیگر 
ــن صــورت واشــنگتن  ــدم در ای ــن معتق ــدار نیســت. م پای
ــا در  ــود ت ــد ب ــرای آن خواه ــی ب ــک جایگزین ــال ی ــه دنب ب
حالیکــه رابطــه بــا TPP را محــدود می کنــد احتمــاال صرفا 
مخــرب و تفرقه افکن برای آســیا و اقیانوســیه باشــد. آمریکا 
ســرمایه گــذاری گســترده ای بــر روی ســازمان هــای غیــر 
دولتــی)NGO(  کــرده اســت. ســازمان هــای غیــر دولتــی 
کــه در جوامــع آســیایی ریشــه دوانــده انــد و ســخت 
ســرگرم کار در ایــن منطقــه هســتند ایــن ســازمان هــا بــه 
قدرتــی دســت یافتــه انــد کــه مــی توانــد حاکمیــت ملــی 
کشــورها را بــا خطــر مواجــه کننــد و دولــت هایــی بــر ســر 
کار بیاورنــد کــه در راســتای منافــع واشــنگتن عمــل کنند. 
البتــه احتمالــش کــم اســت سیاســت هایــی کــه آمریکایی 
ــاره  ــه یکب ــد ب ــرده ان ــا کار ک ــر روی آنه ــا ســال ب ــا ده ه ه
ــادآور  ــد ی ــن بای ــوند. همچنی ــف ش ــپ متوق ــط ترام توس
شــوم کــه TPP در راس همــه ایــن سیاســت هــا قــرار دارد 
زیــرا ایــن طراحــی و اقدامــی اســت بــرای مقابلــه، محاصــره 
و مهــار چیــن. ترامپ هــم علنی اعالم کرده اســت کــه بعد از 
رسیدن به قدرت هر سه سیاست را در قبال چین دنبال خواهد 
کــرد لــذا اگر او مــی خواهــد TPP را کنــار بگذارد بــه توصیه 
ــردن  ــن ک ــرای جایگزی ــی ب ــد دارد فضای ــاورانش قص مش
طــرح دیگــری ایجــاد کنــد. مــن منتظــر تنش های بیشــتر 
در آســیا و اقیانوســیه هســتم، تنــش هایــی کــه بــا سیاســت 
»چرخــش بــه اســیای« اوبامــا شــروع شــده انــد و با سیاســت 

ترامــپ بــرای مقابلــه بــا چیــن ادامــه خواهــد یافــت.

|| ترامــپ در ابتــدا اعــام کــرد توافق هســته ای با 
ایران را لغو خواهد کرد اما بعدا گفت قصد دارد مجددا 
درباره آن مذاکره کند. به نظر شما موضع وی در قبال 
برجــام چــه خواهــد بــود؟ در صورتیکــه وی توافق 
را لغــو کنــد آیــا متحــدان و شــرکای آمریــکا از وی 

تبعیــت خواهنــد کــرد؟
توافــق هســته ای بــا ایــران هــم مثــل ناتــو و TPP محصول 
ــرکت  ــط ش ــه توس ــت ک ــکا اس ــی آمری ــت خارج سیاس
هــا و ســرمایه گذارهایــی بــا منافــع خــاص کــه حتــی مــی 
تواننــد رئیــس جمهــور آمریــکا و سیاســت هــای آمریــکا را 
تعیین کننــد، ایجــاد شــده اســت. همانطوریکــه صراحتا در 
گــزارش »کــدام راه به ســوی ایــران« ســال ۲00۹ موسســه 

بروکینــز بیــان شــده اســت، قــرار اســت واشــنگتن قبــل از 
ــری  ــه نقــض برجــام و اتخــاذ تدابی ــران ب ــردن ای متهــم ک
ــر  ــی از تغیی ــت نظام ــل حمای ــران)از قبی ــه ای ــدید علی ش
ــد و  ــاذ کن ــران اتخ ــال ای ــی در قب ــتی منطق ــام(، ژس نظ
ســپس بــا اقداماتــی بــه هــدف نهایــی خــود کــه مــدت هــا 
بــه دنبــال آن بــوده یعنــی برانــدازی نظــام سیاســی حاکــم 

بــر تهــران دســت یابــد.
آمریــکا و هیــچ یــک از متحدانــش دوســت ندارنــد شــاهد 
ظهــور ملتــی قدرتمنــد و مســتقل در هیــچ کجــای جهــان 
باشــند بــه ویــژه در خاورمیانــه. افزایــش نفــوذ ســال هــای 
ــل  ــت عوام ــژه شکس ــه وی ــه ب ــران در خاورمیان ــر ای اخی
ــذاران  ــت گ ــی سیاس ــات نگران ــوریه موجب ــکا در س آمری
ــد گــروه  ــران مــی دان آمریکایــی را فراهــم کــرده اســت. ای
هــای تروریســتی کــه در ســوریه هســتند در صــورت 
ــم  ــی رغ ــد داد. عل ــرار خواهن ــدف ق ــران را ه ــت ای موفقی
ــن  ــمار ای ــوریه از ش ــا در س ــا آنه ــران ب ــه ای ــه مقابل اینک
تروریســت هــا بطــور چشــمگیری کاســته اســت ولــی اراده 
سیاســی در غــرب بــرای اعــزام ایــن گــروه ههــا بــه ســمت 

ــر از هــر زمــان دیگــری شــده اســت. ــران قــوی ت ای

|| ترامــپ بــا رهبــر تایــوان تمــاس تلفنــی گرفت. 
ــود و  ــز ب ــش برانگی ــیار چال ــدام وی بس ــن اق ای
ــد  ــن واح ــاله چی ــت ۴۰ س ــه سیاس ــن کار ب ــا ای ب
پایــان داد. دلیل ایــن رویکــرد وی چیســت؟ روابط 
ــد  ــه خواه ــپ چگون ــکا در دوره ترام ــن و آمری چی

ــود؟ ب
حقیقــت ایــن اســت کــه آمریــکا در 40 ســال گذشــته هــم 
ــد را  ــن واح ــت چی ــته سیاس ــه توانس ــی ک ــر طریق ــه ه ب
پایمــال کــرده اســت فقــط علنــی و بــا تریبــون آزاد نبــوده 
اســت. ایــن کار را از طریــق کمــک هــای نظامــی بــه تایوان، 
حمایــت از جنبــش هــای جدایــی طلــب در تبــت و ســین 
ــت  ــت. سیاس ــام داده اس ــگ و .. انج ــگ کن ــگ و هن کیان
آمریــکا دربــاره مهــار چیــن بطــور فزاینــده ای بــا شکســت 
ــکا قصــد دارد  ــه همیــن دلیــل آمری مواجــه شــده اســت ب

چیــن را تحریــک بــه درگیــری نظامــی بکنــد.
چنیــن سیاســت مهــاری در قبــال ژاپــن هــم قبــال منجــر 
به بروز جنــگ جهانی دوم در اقیانوس آرام شــد. من معتقدم 
روی کارآمــدن ترامپ تنها بهانه ای اســت برای وال اســتریت 
و واشــنگتن تــا سیاســت هــای ناکارمــد آمریــکا در ســطح 
جهــان متوقــف شــوند و سیاســت هــای افراطــی تــری در 
پیــش گرفتــه شــوند کــه تمــاس بــا دولــت تایــوان بخشــی 

از ایــن سیاســت هــای جدیــد اســت.

اندیشمند آمریکایی در گفتگو با مهر:

سیاست خارجی ترامپ تهاجمی تر خواهد بود
پیمان یزدانی
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آمـریـــــکا

ــفارت  ــال س ــه انتق ــرد ک ــد ک ــاس تاکی ــخنگوی حم س
آمریــکا از مــکان کنونــی بــه قــدس، بــه نفــع اشــغالگری 

ــا اســت. ــرائیل و از حســاب فلســطینی ه اس
ــکا در  اخیــرا ســه ســناتور جمهــوری خــواه کنگــره آمری
بیانیــه ای خبــری اعــالم کردنــد بــار دیگــر قانــون قدیمی 
»قانــون ســفارت در بیــت المقــدس و بــه رســمیت 
شــناخته شــدن« را کــه در ســال 1۹۹5 تدویــن شــده بــه 
جریــان خواهنــد انداخــت تــا بیــت المقــدس بــه عنــوان 
پایتخــت بــه رســمیت شــناخته شــده رژیم صهیونیســتی 
ــهر  ــن ش ــه ای ــو« ب ــل آوی ــز از »ت ــکا نی ــفارت آمری و س

منتقــل شــود.
ــکا  ــب آمری ــوری منتخ ــس جمه ــپ«، رئی ــد ترام »دونال
طــی تبلیغــات انتخاباتــی، بــا »بنیامیــن نتانیاهــو« 
ــدار  ــورک دی ــتی در نیوی ــم صهیونیس ــت وزیر رژی نخس
ــات ترامــپ در  ــات، ســتاد انتخاب ــن مالق ــی ای کــرد. در پ
ــه  ــرده اســت ک ــد ک ــرد: ترامــپ تأکی ــه ای اعــالم ک بیانی
ــت  ــش، پایتخ ــال پی ــزار س ــش از 3 ه ــدس بی بیت المق
ــپ  ــت اداره ترام ــکا تح ــت و آمری ــوده اس ــود ب ــوم یه ق
ــاره بــه رســمیت  در نهایــت حکــم دیرینــه کنگــره را درب
شــناختن بیت المقــدس به عنــوان پایتخــت خواهــد 
پذیرفــت؛ اظهاراتــی کــه خشــم گســترده فلســطینیان و 
حامیــان آن هــا در سرتاســر جهــان را بــه همــراه داشــت.

در همیــن حــال، 100 عضــو کنگــره آمریــکا طــی 
روزهــای گذشــته بــا امضــای طومــاری از دونالــد ترامــپ 
رئیــس جمهــور جدیــد آمریــکا خواســتند کــه بــه محض 
در دســت گرفتــن زمــام امــور کاخ ســفید، ســفارت آمریکا 
ــه قــدس اشــغالی منتقــل کنــد. اوبامــا در  ــو ب را از تل آوی
ــه عنــوان رئیــس  آخریــن کنفرانــس مطبوعاتــی خــود ب
ــه  ــی یکجانب ــات ناگهان ــی اقدام ــت: وقت ــوری گف جمه
ــای  ــیت ه ــه ای و حساس ــائل ریش ــی مس ــاره برخ درب
مرتبــط بــا آن صــورت مــی گیــرد، ایــن امــر ممکن اســت 
ــتی  ــم صهیونیس ــون رژی ــد. تلویزی ــر کن ــاع را منفج اوض
روز یکشــنبه گــزارش داد کــه »دونالــد ترامــپ« دوشــنبه 
انتقــال ســفارت آمریــکا از تــل  آویــو بــه »قــدس« را اعالم 
مــی  کنــد؛ البتــه بعــدا اعــالم شــد ترامپ فعــال عجلــه ای 

ــدارد. ــرای ایــن اقــدام ن ب
در همیــن راســتا بــرای بررســی ابعــاد ایــن رویــداد مهــم 
ــی از  ــخنگو و یک ــوم« س ــوزی بره ــا »ف ــر ب ــگار مه خبرن
اعضــای ارشــد جنبــش حمــاس فلســطین گفتگــو کــرده 

کــه شــرح آن در ادامــه مــی آیــد.

ــور  ــس جمه ــپ« رئی ــد ترام ــم »دونال || تصمی
آمریــکا بــرای انتقــال ســفارت ایــن کشــور از تل 
آویــو بــه قــدس را چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟ 

ــن خصــوص چیســت؟ موضــع شــما در ای
ــه  ــه ب ــد تاکیــد کنــم کــه هــر گون ــه نخســت بای در وهل
ــط  ــطین توس ــی فلس ــغال اراض ــناختن اش ــمیت ش رس
ــام  ــت؛ تم ــتباه اس ــوری اش ــر کش ــوی ه ــرائیل از س اس
اراضــی فلســطین اشــغال شــده اســت و جهانیــان بایــد به 
مــا در پایــان دادن اشــغالگری فلســطین توســط اســرائیل 

ــد. کمــک کنن

فلســطین متعلــق بــه مــردم فلســطین اســت امــا انتقــال 
ــع  ــه نف ــدس، ب ــه ق ــی ب ــکان کنون ــکا از م ــفارت آمری س
ــا اســت.  اشــغالگری اســرائیل و از حســاب فلســطینی ه
ایــن اقــدام همچنیــن تاکیــدی اســت از ســوی آمریــکا بر 

ــت اســرائیل. یهودی
از ســوی دیگــر آمریکایــی هــا از مســأله فلســطین و 
ــه  ــد. هرگون ــی نمــی کنن ــچ حمایت ــردم فلســطین هی م
بــه رســمیت شــناختن اســرائیل و بازگشــایی ســفارت در 
رژیــم صهیونیســتی، بــه ضــرر مــردم فلســطین و حمایت 
ــان دادن  ــروع نش ــرائیل و مش ــونت اس ــم، خش از تروریس
ــطین  ــردم فلس ــه م ــرائیل علی ــت اس ــونت و جنای خش
ــرا  ــود. زی ــف ش ــد متوق ــا بای ــم ه ــه تصمی ــت. اینگون اس
ــان  ــت و تروریســم در جه ــا نژادپرســتی، جنای تســاهل ب

ــت. اس

|| بــه نظــر شــما آیــا سیاســت ترامــپ در قبــال 
ــا سیاســت اوبامــا تفــاوت دارد؟ فلســطین ب

ــرائیل  ــغالگری اس ــکا از اش ــای آمری ــت ه ــون دول تاکن
ــی در مواضــع  ــون تفاوت ــد و تاکن ــرده ان ــی ک ــت م حمای
ایــن دو نفــر ندیــده ایــم؛ موضع آنهــا حمایــت از اســرائیل 
ــطین  ــردم فلس ــه م ــرم علی ــی ن ــتفاده از دیپلماس ــا اس ب
و تغییــر دیــدگاه عمومــی دربــاره درگیــری مــا بــا 

ــت. ــرائیل اس ــغالگری اس اش
ــت از اســرائیل  ــون در حمای ــز تاکن ــپ نی ســخنان ترام
و نــه فلســطین مطــرح شــده اســت. مــا روی سیاســت 
آنهــا حســاب نمــی کنیــم بلکــه توجــه مــان بــه جهــان 
ــت  ــر مقاوم ــا ب ــه م ــرب اســت. تکی ــان ع اســالم و جه
در فلســطین و اراده مــردم آن بــرای درگیــری بــا 
اشــغالگری اســرائیل اســت. دولــت جدیــد آمریــکا 
ــه  ــد ب ــی پایبن ــه صــورت عمل ــد کــه ب ــات کن ــد اثب بای
ــرا  ــت. زی ــرائیل اس ــم اس ــه تروریس ــی و علی دموکراس
ــم  ــت از تروریس ــرائیل، حمای ــم اس ــت از تروریس حمای

ــت. ــان اس ــر جه در سراس

|| قطعنامــه شــورای امنیــت در محکومیــت 
شــهرک ســازی های اســرائیل چــه نتایجــی را در 

ــت؟ ــته اس ــی داش پ
ایــن اقــدام نشــانگر یــک تحــول آشــکار در میــان 
کشــورهای عضــو شــورای امنیــت اســت و نشــان مــی 
دهــد کــه از یــک ســو همچنــان مظلومیــت فلســطین 
ــت و از  ــی اس ــن الملل ــای بی ــازمان ه ــه س ــورد توج م
ســوی دیگــر داســتان اســرائیلی هــا رو بــه افــول اســت. 
مــا درخواســت مــی کنیــم کــه تمــام اعضــای شــورای 
امنیــت و ســازمان هــای بیــن المللــی بــا اتخــاذ چنیــن 
ــی، اســرائیل را عاجــز کننــد و اشــغالگری  تصمیــم های
آن را بــه پایــان برســانند. همچنیــن از مشــروعیت 
ــا اشــغالگری اســرائیل  مقاومــت فلســطین در مبــارزه ب
ــود  ــوب ب ــیار خ ــن گام بس ــد. ای ــت نماین ــز حمای نی
ــه  ــان دادن ب ــرای پای ــی ب ــات عمل ــد اقدام ــا نیازمن ام

ــتیم. ــرائیل هس ــغالگری اس اش

ــده  ــه ش ــاده ای ارائ ــرح ده م ــرای ط ــد اج || رون
ــرای ســامان  از ســوی جنبــش جهــاد اســامی ب
ــه  ــطین را چگون ــی فلس ــاع داخل ــه اوض ــی ب ده

ــد؟ ــی کنی ــی م ارزیاب
ایــن طــرح یــک طــرح ملــی، جامــع و مهــم اســت و نکات 
ــز از آن  ــی را شــامل مــی شــود و حمــاس نی بســیار خوب
اســتقبال کــرد. ایــن طــرح زمینــه مناســبی بــرای وحدت 
ــفانه از  ــا متاس ــود ام ــی ش ــی محســوب م و مصالحــه مل
ســوی جنبــش فتــح بــا مشــکالتی مواجــه شــده اســت. 
ــاس  ــود عب ــخصا محم ــح و مش ــش فت ــکل از جنب مش
ــوف  ــان وحــدت صف ــاس خواه ــود عب ــرا محم اســت؛ زی
در داخــل کشــور نیســت و ممکــن اســت ایــن طــرح بــه 

نتیجــه نرســد.

سخنگوی حماس در گفتگو با مهر:

انتقال سفارت آمریکا به قدس کمک به اشغالگری اسرائیل است
محمد فاطمی 
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آمـریـــــکا

»دونالــد ترامــپ« مــی خواهــد نظــم بیــن المللــی 
ــکا  ــه آمری ــل را ک ــن المل ــتم بی ــود سیس ــرال موج لیب
ــم و  ــدل مرکانتلیس ــرد و م ــن بب ــوده از بی ــی نم طراح

ناسیونالیســم قــرن 1۹ را جایگزیــن آن کنــد.
ریاســت  انتخابــات  در  ترامــپ«  »دونالــد  پیــروزی 
جمهــوری آمریــکا در ســال گذشــته، چشــم انــداز 
ــاری  ــی و تج ــای سیاس ــت ه ــده ای از رقاب ــران کنن نگ
ــی  ــادی و سیاس ــزرگ اقتص ــای ب ــدرت ه ــان ق را در می
ــر  ــن ب ــکا و چی ــر آمری ــت. اگ ــرده اس ــاد ک ــان ایج جه
ــه دار  ــای دامن ــت ه ــاری وارد رقاب ــات تج ــر موضوع س
ــی بیــش از پیــش تحــت  ــف جهان شــوند، اقتصــاد ضعی
ــدان  ــه متح ــپ ب ــد ترام ــرد. دی ــد ک ــرار خواه ــار ق فش
ــان  ــی را در می ــی از نگران ــا موج ــکوت آنه ــی و س اروپای
کشــورهای اروپایــی ایجــاد کــرده اســت. در ایــن میــان 
ــت  ــیه فرص ــپ، روس ــوری ترام ــت جمه ــاز ریاس ــا آغ ب

اســتراتژیکی خوبــی پیــش رو دارد.
ــوان »بحــران  ــا عن ــه ای ب ــرا مقال ــت« اخی ــاس رای »توم
ــه در آن  ــت ک ــته اس ــپ« نوش ــش روی ترام ــای پی ه
ــا آن  ــپ ب ــی ترام ــت خارج ــه سیاس ــی ک ــران های بح
ــن  ــنده در ای ــد. نویس ــی ده ــرح م ــت را ش ــه اس مواج
ــه  ــد ک ــی کن ــاره م ــز اش ــوع نی ــن موض ــه ای ــه ب مقال
ترامــپ خواهــان ایجــاد تغییــری شــگرف در نظــم 
ــه در  ــن مقال ــت. ای ــود اس ــی موج ــن الملل ــتم بی سیس
ــه آن در  ــه ترجم ــده ک ــر ش ــس وان منتش ــایت دفن س

ــت. ــده اس ــه آم ادام
ــال  ــا دوره ح ــه آی ــد ک ــی دان ــا نم ــس دقیق ــچ ک هی
ــپ«  ــد ترام ــوری »دونال ــت جمه ــت ریاس ــر تح حاض
ــه 1۹30،  ــد ده ــفتگی )مانن ــزرگ و آش ــر ب ، دوره تغیی
ــرار  ــر ق ــا اگ ــه. ام ــود یان ــد ب ــی 60( خواه ــا حت 40 و ی
ــا  ــد قطع ــی رخ ده ــن اتفاق ــاری چنی ــه ج ــت در ده اس
دوره ریاســت جمهــوری ترامــپ )بــه علــت وجــود یــک 
ــکال،  ــر و رادی ــرد متغی ابرقــدرت تحــت رهبــری یــک ف
رقابــت ژئوپلیتیــک بیــن کشــورها، وجــود شــورش هــای 
ــی شــکننده( مســتعد  پوپولیســتی و یــک اقتصــاد جهان

ــت. آن اس

در ایــن شــرایط »دونالــد ترامــپ« چگونــه مــی 
ــش  ــای پی ــران ه ــراری و بح ــرایط اضط ــا ش ــد ب توان
ــد گفــت کــه  ــد؟ بای ــه نمای رو سیاســت خارجــی مقابل
ــکا درحــال حاضــر آشــفته  شــورای امنیــت ملــی آمری
ــت.  ــم اس ــه و مبه ــی تجرب ــردی ب ــپ ف ــوده و ترام ب
احتمــال گمــراه شــدن وی و تیمــش حداقــل در 
ابتــدای راه وجــود دارد، در ادامــه ممکــن اســت آنهــا 
ــی  ــش سیاس ــرده و دان ــتفاده ک ــود اس ــات خ از تجربی
ــن  ــی ای ــوال اساس ــا س ــد. ام ــش دهن ــود را افزای خ
ــی  ــران های ــه بح ــا چ ــش ب ــپ و تیم ــه ترام ــت ک اس

ــوند؟ ــه ش ــت مواج ــن اس ممک
قبــل از شــرح بحــران هــا بایــد گفــت کــه ترامــپ دارای 
مجموعــه ای از باورهاســت. باورهایــی کــه قدمــت 
ــکا  ــدان آمری ــورد متح ــت. وی در م ــاله اس ــا 30 س آنه
ــردی  ــد دارد. وی ف ــا شــک و تردی ــی ه ــژه اروپای ــه وی ب
ــوده و طرفــدار روســیه اســت. در دولــت  مرکانتلیســت ب
ترامــپ در مــورد موضوعــات اساســی امنیــت ملــی، 
ــن  ــد ت ــان چن ــه وی می ــدارد. در کابین ــود ن ــاع وج اجم
ــائل  ــی مس ــورد برخ ــه در م ــای وزرای کابین از نامزده
ــارات  ــا اظه ــا ب ــی از آنه ــته و برخ ــود داش ــالف وج اخت
ترامــپ نیــز مخالــف هســتند. ترامــپ دارای شــخصیتی 
ــرد،  ــی ب ــورش م ــران ی ــه دیگ ــانی ب ــه آس ــه ب ــت ک اس
زمانــی کــه موفقیــت هــای شــخصی وی را مــورد ســوال 

ــد. ــی دهن ــرار م ق

بحران های پیش روی ترامپ و تیم وی

روسیه
بــرای »والدیمیــر پوتیــن«، ریاســت جمهــوری »دونالــد 
ــه  ــیدن ب ــت رس ــی جه ــیار خوب ــت بس ــپ« فرص ترام
اهــداف خــود اســت. زیــرا ترامــپ ناتــو را دوســت نــدارد، 
ــیه را  ــد دارد روس ــد و قص ــی کن ــین م ــن را تحس پوتی
ــه  ــگان جامع ــا نخب ــل ب ــن دلی ــه همی ــد. ب ــی کن راض

ــت. ــگ اس ــود در جن خ
ــش  ــی و دان ــا آگاه ــد ب ــن بای ــی پوتی ــوش بین ــا خ ام

ــش  ــد از فرصــت پی ــا بتوان ــراه شــده ت سیاســی وی هم
رو کــه مــدت کوتاهــی وجــود خواهــد داشــت، اســتفاده 
کنــد. در حــال حاضــر موقعیــت ترامــپ بســیار شــکننده 
اســت. بســیاری از دموکراتهــا و جمهوریخواهــان مخالــف 
ــه  ــوده و ب ــیه ب ــا روس ــاط ب ــای وی در ارتب ــت ه سیاس

ــرد. ــد ک ــت خواهن ــا وی مخالف زودی ب
ــر از  ــال حاض ــد در ح ــه بای ــت ک ــن اس ــن پوتی ــا ای ام
فرصــت پیــش آمــده اســتفاده کــرده و بــه اهدافــی نایــل 
ــه آنهــا دســت  شــود کــه جانشــینان وی نمــی تواننــد ب
یابنــد. پوتیــن خــودش را وارث »پطــر کبیــر« مــی 
ــد  ــمگین کن ــد او را خش ــی توان ــزی نم ــچ چی ــد. هی دان
بــه جــز معمــاری امنیتــی اروپــا کــه جایــگاه روســیه را 
ــا چالــش مواجــه مــی  ــه عنــوان یــک قــدرت بــزرگ ب ب

ــد. کن
در حــال حاضــر مســکو بایــد از فرصــت پیــش رو و 
حــس ترامــپ بــه روســیه بــدون اینکــه نخبــگان جامعــه 
ــه اهــداف  ــد، اســتفاده کــرده و ب ــکا را تحریــک کن آمری
خــود نایــل شــود. واقعیــت ایــن اســت کــه انجــام ایــن 
ــش  ــار چال ــد انتظ ــال بای ــر ح ــه ه ــان نیســت. ب کار آس
را داشــت درســت جایــی کــه نخبــگان سیاســی آمریــکا 
ــو  ــه نات ــی ب ــی اعتنای ــیه و ب ــورد روس ــپ در م ــا ترام ب

ــرد. ــد ک ــت خواهن مخالف

جنگ اقتصادی با چین
ــه ریاســت  ــدود کشــورهایی اســت ک ــن یکــی از مع چی
ــن  ــت چی ــت. حکوم ــک گف ــپ را تبری ــوری ترام جمه
از »هیــالری کلینتــون« و تیمــش متنفــر بــوده و از 
ــتقبال  ــکا اس ــورد متحــدان آمری ــپ در م ــادات ترام انتق

ــد. ــی کن م
ــت  ــخصی پراگماتیس ــن وی ش ــران چی ــاد رهب ــه اعتق ب
ــرد.  ــد ک ــو خواه ــفیک را لغ ــس پاس ــق تران ــوده و تواف ب
»شــی جیــن پینــگ « در حــال حاضــر بایــد واشــنگتن 
ــد در  ــر بدان ــرف دیگ ــرده و از ط ــی درک ک ــه خوب را ب
ــای  ــت ه ــه سیاس ــد از چ ــپ  بای ــات ترام ــل اقدام مقاب

ــد. ــتفاده کن اس
ترامــپ و تیمــش -بــه ویــژه مشــاوران اقتصــادی و 
ــه  ــال برنام ــن در ح ــه چی ــد ک ــاد دارن ــاری-  اعتق تج
ریــزی جنــگ اقتصــادی علیــه آمریــکا از طریــق 
دســتکاری در نــرخ ارز، اســتفاده از شــرکت هــای 
دولتــی، محــدود کــردن دسترســی بــه بــازار و اقدامــات 
تالفــی جویانــه اســت.  همانطــور کــه مشــاور ترامــپ  در 
ــاور  ــی در داووس گفــت: ترامــپ ب مجمــع اقتصــاد جهان
دارد ایــاالت متحــده مــی توانــد در جنــگ اقتصــادی بــا 
ــده  ــاالت متح ــد. ای ــت ده ــور را شکس ــن کش ــن، ای چی
ــای  ــگ اقتصــادی آســیب ه ممکــن اســت در طــی جن
جــدی  ببینــد امــا قطعــا چیــن بیشــتر آســیب دیــده و 

ــد. ــد ش ــلیم خواه تس
ــاالت  ــن و ای ــه جنــگ اقتصــادی چی ــد گفــت ک ــا بای ام
ــیا  ــاد آس ــور، اقتص ــر دو کش ــاد ه ــرای اقتص ــده ب متح
و جهــان یــک فاجعــه خواهــد بــود. چیــن و رشــد 
ــرای دولــت ترامــپ  ــزرگ ب اقتصــادی آن یــک بحــران ب
و تیــم وی اســت. دولــت ترامــپ جهــت مقابلــه بــا 
ــرم فشــار و ســالح  ــر اه ــد از ه ــی خواه ــن بحــران م ای
ــد  ــتفاده کن ــوان اس ــد تای ــادی مانن ــی و اقتص ژئوپلیتیک

ــد. ــلیم وادار کن ــه تس ــن را ب ــا چی ت

دفنس وان بررسی کرد؛

ترامپ ونظم بین المللی؛ مرکانتلیسم و ناسیونالیسم جایگزین لیبرالیسم
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ترامــپ  اظهــارات  پینــگ«  جیــن  »شــی  بــرای 
ــت  ــد گف ــت. بای ــن اس ــه چی ــودی علی ــدی وج تهدی
ــت و  ــاه نیس ــی گن ــز ب ــن نی ــور چی ــس جمه ــه رئی ک
ــده  ــادی ش ــم اقتص ــگام ناسیونالیس ــع  پیش وی در واق
ــه  ــد. البت ــی زن ــن م ــا دام ــش ه ــه تن ــه ب ــت ک اس
ــوردار  ــی برخ ــتراتژیک خوب ــای اس ــن از فرصــت ه پک
اســت. قطعــا کشــورهای آســیایی جنــگ اقتصــادی بــا 
ــد  ــن شــریک تجــاری خــود را تحمــل نخواهن مهمتری
ــت  ــت خصوم ــه عل ــز ب ــنگتن نی ــدان واش ــرد و متح ک
ترامــپ از آنهــا و ســوالهایی کــه ذهــن آنهــا را در 
ــکا درگیــر کــرده  ــت امنیتــی آمری مــورد اعتبــار ضمان
ــن  ــکا در ای ــد آمری ــور جدی ــس جمه ــا رئی ــت، ب اس

ــرد. ــد ک ــی نخواهن ــیر همراه مس
بنابرایــن ترامــپ و تیمــش در ایــن مســیر تنهــا خواهنــد 
بــود و آســیب جــدی خواهنــد دیــد. کشــورهای آســیایی 
ــن  ــن - مهمتری ــا چی ــکا ب ــط آمری ــران رواب ــا نگ قطع
کــه  کشــوری  هســتند،   – خــود  تجــاری  شــریک 
ــه کشــورهای آســیایی  امتیــازات اقتصــادی بیشــماری ب
ــیا را  ــود در آس ــوذ خ ــوزه نف ــد ح ــا بتوان ــت ت داده اس
حفــظ کنــد. امــا اگــر ترامــپ بــه فکــر جنــگ اقتصــادی 
ــن  ــیا از بی ــه ای را در آس ــم منطق ــد، نظ ــن باش ــا چی ب
ــر اقتصــاد  ــری ب ــران ناپذی ــرد و خســارات جب ــد ب خواه

ــرد. ــد ک ــکا وارد خواه آمری

انشعاب در پیمان ترانس - آتانتیک
واکنــش متحــدان آســیایی آمریــکا نظیــر کــره جنوبــی و 
ژاپــن بــه انتخــاب ترامــپ بســیار خــوب و مثبــت بــود . 
امــا »آنــگال مــرکل« و ســایر رهبــران اروپایــی در مــورد 
ــت  ــد. واقعی ــرده ان ــار ک ــکوت اختی ــپ س ــاب ترام انتخ
ــس  ــورهای تران ــات درون کش ــه اختالف ــت ک ــن اس ای
- آتالنتیــک وجــود داشــته، امــا اظهــارات ترامــپ 
ــه  ــت، ازجمل ــن زده اس ــات دام ــن اختالف ــدت ای ــر ش ب
ــداری از  اظهــارات او در مــورد تغییــرات آب و هــوا، طرف

ــر. ــوق بش ــه حق ــی ب ــی اعتنای ــیه، ب روس
ایــن مســائل ذهــن رهبــران عضــو ترانــس - آتالنتیــک 
را درگیــر کــرده اســت. اگــر ترامــپ ســعی کنــد آتــش 
ــد،  ــعله ور کن ــا را ش ــه اروپ ــد اتحادی ــم ض ناسیونالیس
قطعــا کشــورهای اروپایــی را بیشــتر خشــمگین خواهــد 
کــرد. در اینجــا بایــد گفــت کــه تقویــم سیاســی بســیار 
مهــم اســت. فرانســه و آلمــان در آســتانه برگــزاری 
ــال  ــه احتم ــتند و ب ــوری هس ــت جمه ــات ریاس انتخاب
زیــاد رهبــران جدیــد هــر دو کشــور، ترامــپ را در طــی 

ــد داد. ــرار خواهن ــاد ق ــورد انتق ــی م ــارزات انتخابات مب
واکنــش ترامــپ در ایــن صــورت چــه خواهــد بــود؟ آیــا 
وی سیاســت هــای عــادی کاخ ســفید را دنبــال خواهــد 
ــر  ــق توئیت ــود را از طری ــرات خ ــم نظ ــاز ه ــا ب ــرد ی ک
ــر  ــرد اگ ــد ک ــپ چــه خواه ــرد؟ ترام ــد ک منتشــر خواه

ــر  ــه در دفت ــی ک ــه وی را زمان ــان و فرانس ــران آلم رهب
ریاســت جمهــوری حضــور دارد، مــورد انتقــاد قــرار 
ــرات  ــه او تظاه ــی علی ــزار اروپای ــا ه ــر صده ــد؟ اگ دهن
ــه  ــه و ب ــده گرفت ــات را نادی ــن اقدام ــا وی ای ــد، آی کنن
وظیفــه خــود عمــل مــی کنــد و در مــورد مســائل 
ــا اروپاییهــا همــکاری مــی کنــد یــا رهبــران  مشــترک ب
ــرد؟ ــد ک ــرک خواه ــو را ت ــرده و نات ــوم ک ــا را محک اروپ

بایــد گفــت کــه تنهــا ایــن مــوارد، بحــران هایی نیســتند 
ــورد  ــد در م ــا مواجــه اســت. وی بای ــا آنه ــپ ب ــه ترام ک
ــک  ــائل مکزی ــوریه، مس ــورد س ــود در م ــای خ ــده ه وع
و .... تصمیــم گیــرد. ترامــپ ماننــد هــر رئیــس جمهــور 
دیگــری بــا بحــران هــای غیرمنتظــره نیــز مواجــه اســت. 
امــا خطــرات واقعــی از منطــق دولــت وی و شــخصیت و 
جهــان بینــی او سرچشــمه خواهنــد گرفــت. ترامــپ مــی 
خواهــد اقداماتــی انجــام دهــد کــه تاکنــون هیــچ رئیــس 
جمهــوری در امریــکا انجــام نــداده اســت. او مــی خواهــد 
ــا  ــرا ب ــرده و آن ــی ک ــرال را خنث ــی لیب ــن الملل ــم بی نظ
ــن  ــرن 1۹ جایگزی ــدل ناسیونالیســم و مرکانتلیســم ق م
ــی  ــن الملل ــم بی ــای نظ ــه ارزش ه ــه ب ــا توج ــد. ب کن
ــوع نظــم موفــق  ــن ن ــاه و ... ای ــح ، رف لیبــرال ماننــد صل
ــا  ــت. ام ــده اس ــناخته ش ــی ش ــن الملل ــم بی ــن نظ تری
ــی کار آســانی  ــن الملل ــر نظــم بی ــه تغیی ــت ک ــد گف بای

نیســت، آنطــور کــه ترامــپ مــی پنــدارد.

یــک هفتــه از آغــاز ریاســت جمهــوری 
»دونالــد ترامــپ« مــی گــذرد و در ایــن مــدت 
وی دســت بــه اقداماتــی زده کــه بــا واکنــش 
ــوده  ــراه ب ــادی هم ــای زی ــال ه ــا و جنج ه

ــت. اس
ــد  ــاه و بع ــن م ــه اول بهم ــپ از روز جمع ترام
ــور  ــس جمه ــوان رئی ــه عن ــوگند ب از ادای س
ــه  ــی زده ک ــه اقدامات ــکا دســت ب ــد امری جدی
هــر یــک از ایــن اقدامــات در حــد خــود 

ــد. ــوده ان ــز ب ــه انگی ــی و مناقش جنجال

خروج از پیمان ترانس پاسفیک
دونالــد ترامــپ بــه یکــی از قول هایــی کــه در 
کارزار انتخاباتــی خــود داده بــود عمــل کــرد و 
روز دوشــنبه فرمــان خــروج از پیمــان شــراکت 
ترانــس پاســیفیک را امضــا کــرد. او همچنیــن 
اعــالم کــرد کــه مالیــات و هزینه هــای 
شــرکت های آمریکایــی کاهــش خواهــد 

ــت. یاف
رئیــس جمهــوری جدیــد امریــکا بــر ایــن باور 
اســت کــه بــه جــای شــرکت در پیمان هایــی 
چــون شــراکت ترانــس پاســیفیک، بهتــر 
اســت آمریــکا وارد مناســبات دوجانبــه بــا 
کشــورهای عضــو ایــن پیمــان شــود و هــدف 
ــغلی در  ــای ش ــش فرصت ه ــن کار افزای از ای

ــکا باشــد. آمری
ــس پاســیفیک توســط  پیمــان شــراکت تران
ــرار  ــده و ق ــا ش ــا امض ــاراک اوبام ــت ب دول
ــالدی  ــه ســال جــاری می ــاه ژانوی ــود در م ب
)۲۰۱۷( بــه تصویــب ســنای آمریــکا برســد. 

آمریــکا و ۱۱ کشــور دیگــر بیــش از ۷ ســال 
ــو  ــره و گفت وگ ــان مذاک ــن پیم ــر ای ــر س ب
ــغ  ــی بال ــه جمعیت ــی ک ــد. پیمان ــرده بودن ک
ــود  ــامل می ش ــر را ش ــون نف ــر ۸۰۰ میلی ب
و گســتره تاثیــرش مســتقیما ۴۰ درصــد 

کل مناســبات اقتصــادی جهــان را در بــر 
می گیــرد.

پیمــان  انتخاباتــی اش،  کارزار  در  ترامــپ 
ــکا  ــرای آمری ــس پاســیفیک را ب شــراکت تران
و منافــع ایــن کشــور فاجعه بــار خوانــده و 

ــات  ــروزی در انتخاب ــود در صــورت پی ــه ب گفت
ایــن قــرارداد را امضــا نخواهــد کــرد تــا 
ــکا از  ــردم آمری ــرای م ــای کاری ب فرصت ه

ــرود. ــت ن دس
ترامــپ شــراکت ترانس پاســیفیک را مســئول 

ترامپ؛ یک هفته جنجالی و اولویت فراموش شده
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بیــکاری هــزاران نفــر در آمریــکا خوانــده بود.
شــینزو آبــه، نخســت وزیــر ژاپــن در نخســتین 
ــکا از  ــروج امری ــه خ ــبت ب ــود نس ــش خ واکن
پیمــان شــراکت ترانــس پاســیفیک گفــت این 
پیمــان پــس از خــروج امریــکا اهمیت خــود را 

از دســت خواهــد داد.
اســترالیا نیــز بــه ترامــپ پیشــنهاد کــرده بــود 
ــار دیگــر  بــرای کســب یــک توافــق جدیــد ب

بــه پــای میــز مذاکــره برگــردد.

ــت از  ــرای ممانع ــنگتن ب ــده واش وع
ــن در  ــی پک ــر مصنوع ــاخت جزای س

ــن ــی چی ــای جنوب دری
اقــدام جنجالــی دیگــر دولــت ترامــپ، وعــده 
ــی  ــر مصنوع ــاخت جزای ــت از س ــرای ممانع ب

ــود. ــن ب ــی چی ــای جنوب پکــن در دری
شــان اسپایســر، دبیــر مطبوعاتــی کاخ ســفید، 
ــه  ــی روزان ــت مطبوعات ــنبه در نشس روز دوش
ــرای  ــن ب ــدام پک ــنگتن اق ــت واش ــود گف خ
ســاخت جزایــر مصنوعــی در دریــای جنوبــی 

ــرد.     ــد ک ــف خواه ــن را متوق چی
ــه ســاخت یــک مجموعــه  ترامــپ چیــن را ب
عظیــم نظامــی در وســط دریــای چیــن جنوبی 
ــک  ــه ی ــه ای ک ــرده اســت. مجموع متهــم ک
دروازه بــزرگ بــرای هــزاران میلیــارد دالر 
ــی  ــا تجــارت دریای ــه پکــن ب ــی اســت ک پول

ــد. کســب می کن
امریــکا مدت هاســت کــه ادعــا می کنــد 
چیــن بــا ســاخت جزایــر مصنوعــی در مناطق 
ــن در  ــی چی ــای جنوب ــه در دری ــورد مناقش م
ــای اراضــی اســت. ــه احی حــال اجــرای برنام
در مقابــل دولــت پکــن کــه ادعــای مالکیــت 
بــر بخــش بزرگــی از دریــای جنوبــی چیــن را 
ــا در محــدودۀ قلمــرو  ــه تنه ــد ک دارد، می گوی
ــورهای  ــد. کش ــت می کن ــود فعالی ــی خ ارض
ــوان  ــی و تای ــزی، برونئ ــام، مال ــن، ویتن فیلیپی

ــد. نیــز ادعایــی مشــابه دارن
 اسپایســر بــا اشــاره بــه این  کــه احتمــاال 
جزایــر مصنوعــی چیــن نــه در بخشــی از 
ســرزمین ایــن کشــور بلکــه در آب هــای 
ــا ایــن  ــد، افــزود: »مــا ب بین المللــی قــرار دارن
بین المللــی  ســرزمین   های  کــه  موضــوع 
ــد،  ــرار بگیرن ــور ق ــک کش ــار ی ــت اختی تح
مقابلــه خواهیــم کرد.مــا می بایســت بــه چیــن 
پیامــی روشــن بفرســتیم و آن ایــن اســت کــه 
اواًل ســاخت جزیــره متوقــف خواهیــم شــود و 
دومــاً از دسترســی شــما بــه آن جزایــر ممانعت 

ــد.« ــد آم ــل خواه ــه عم ب
پیشــتر رکــس تیلرســون، وزیــر امــور خارجــه 
ترامــپ، در تاریــخ ۲۲ دی مــاه در جلســه تأییــد 
ــکا  ــنای امری ــس س ــود در مجل ــت خ صالحی
اظهــارات مشــابهی مطــرح و تأکیــد کــرده بود 
ــر  ــه جزای ــه پکــن اجــازه دسترســی ب ــد ب نبای

ــود. داده ش
ــارات  ــه اظه ــش ب ــی در واکن ــانه های چین رس
تیلرســون اعــالم کــرده بودنــد کــه اگــر 
بــه  پکــن  دسترســی  بخواهــد  امریــکا 
ــالم  ــن اع ــه چی ــد، ب ــع کن ــرش را قط جزای

جنــگ کــرده اســت.
ــه ســاخت یــک مجموعــه  ترامــپ چیــن را ب
عظیــم نظامــی در وســط دریــای چیــن جنوبی 
ــک  ــه ی ــه ای ک ــرده اســت. مجموع متهــم ک
دروازه بــزرگ بــرای هــزاران میلیــارد دالر 
ــی  ــا تجــارت دریای ــه پکــن ب ــی اســت ک پول

ــد. کســب می کن

ممنوعیت مهاجرت به امریکا
اقــدام جنجالــی دیگــر ترامــپ صــدور فرمان 
بــرای  ویــزا  صــدور  یک ماهــه  توقــف 
ــر  ــور دیگ ــش کش ــران و ش ــهروندان ای ش

ــود. ب
بــر اســاس ایــن دســتور، ورود پناه  جویــان 
ــود  ــوع می ش ــده ممن ــه ایاالت متح ــوری ب س
ــی  ــی و غیرمهاجرت ــزای مهاجرت ــدور وی و ص
بــرای شــهروندان کشــورهای ســوریه، عــراق، 
ــه  ــی ب ــن، ســودان، ســومالی و لیب ــران، یم ای

ــد. ــد ش ــف خواه ــدت ۳۰ روز متوق م
ــر شــده اســت  ــن دســتور ذک در بخشــی از ای
که ایــن ممنوعیــت ۳۰ روزه قابلیــت آن را دارد 
ــه  ــود و البت ــدل ش ــی مب ــری دائم ــه ام ــه ب ک
ــبز  ــه دارای کارت س ــرادی ک ــت اف ــر وضعی ب
ــر  ــتند، بی اث ــده هس ــت ایاالت  متح ــا تابعی ی

ــت.   اس
ترامــپ در ایــن دســتور اعــالم کرده اســت که 
اگــر کشــورهای مذکــور اطالعات درخواســت 
شــده از ســوی امریــکا را ارائــه ندهنــد، توقــف 

ــد شــود. ــد تمدی ــزا می توان صــدور وی
در حقیقــت بــر اســاس ایــن فرمان، کاخ ســفید 
ــا  ــد ت ــکا می خواه ــی امری ــت مل از وزرات امنی
ــی  ــر شــده، اطالعات ــات   ۷ کشــور ذک از مقام
ــان  ــه شهروندانش ــزا ب ــای وی ــورد اعط در م
درخواســت کنــد و چنان چــه دولت هایــی 
ــد، فهرســت  ــکاری نکردن ــه هم ــن زمین در ای

ــود.   ــه ش ــفید ارائ ــه کاخ س ــا ب آن ه
ترامــپ همچنیــن بــا ادعــای دفــاع از امنیــت 
ملــی، پذیــرش پناه جویــان غیرســوری از 
ــل و دیگــر ســازمان های  ــق ســازمان مل طری
بین المللــی را نیــز بــه مــدت ۱۲۰ روز متوقــف 

ــرده اســت. ک

ساخت دیوار در مرز مکزیک
ــده  ــه یکــی دیگــر از وع ــن ب ــپ همچنی ترام
ــرز  ــوار در م ــاخت دی ــی س ــود یعن ــای خ ه
ــنبه  ــرد و روز چهارش ــل ک ــز عم ــک نی مکزی
دســتور اجرایــی ســاخت دیــوار مــرزی میــان 

ایاالت متحــده و مکزیــک را صــادر کــرد.
وی روز چهارشــنبه عــالوه صــدور فرمــان 
ســاخت دیــوار مــرزی، فرمانــی را امضــا 
ــا ۱۱  ــخت ب ــورد س ــامل برخ ــه ش ــرد ک ک
ــه  ــود ک ــی می ش ــر غیرقانون ــون مهاج میلی
ــک وارد  ــن و مکزی ــکای التی ــاً از امری عموم
ایاالت متحــده شــده اند و اکنــون امــکان 

اخــراج آن هــا وجــود دارد.
در دســتورات تــازه ترامــپ موضوعاتــی از 
ــارد دالری در  ــوار چنــد میلی قبیــل ســاخت دی
طــور مــرز ۳ هــزار و ۲۰۰ کیلومتــری امریــکا و 

مکزیــک، قطــع بودجــه فــدرال بــرای ایاالتی 
کــه بــه مهاجــران غیرقانونــی پنــاه می دهنــد 
ــر  ــکا ذک ــی امری ــوران مهاجرت ــش مأم و افزای

شــده اســت.
درحالــی کــه بســیاری از فعالیــن حقــوق 
بشــر در امریــکا ســاخت دیــوار مــرزی 
آزادی هــای  خــالف  را  امریکا-مکزیــک 
ــا  ــفید ادع ــد، کاخ س ــف می کنن ــی توصی مدن
ــع ورود مــواد مخــدر،  ــوار مان می کنــد ایــن دی
ــاک  ــه خ ــی ب ــران غیرقانون ــان و مهاج مجرم

ایاالت متحــده خواهــد شــد.
ــا در  ــت: »م ــود گف ــخنرانی خ ــپ در س ترام
مرزهــای جنوبــی خــود دچــار بحران هســتیم: 
ــی از  ــران غیرقانون ــابقۀ مهاج ــش بی س افزای
امریــکای مرکــزی هــم بــه امریــکا و هــم بــه 
ــد. ملــت بــدون مــرز،  مکزیــک آســیب می زن

ــت نیســت.« یــک مل

ایجاد منطقه امن در سوریه
ــپ  ــدام ترام ــن اق ــی تری ــاید جنجال ــا ش ام
تصمیــم وی بــرای ایجــاد منطقــه امــن 
در ســوریه باشــد. وی چهارشــنبه شــب در 
گفتگویــی بــا شــبکه خبــری ای بی ســی 
گفــت: »قطعــا منطقــه ای امــن را بــرای 
ــه  ــرد. ب ــم ک ــاد خواه ــوریه ایج ــردم در س م
نظــر مــن اروپــا بــا اجــازه دادن بــه میلیون هــا 
ــان و  ــه آلم ــت ب ــرای عزیم ــردم ب ــر از م نف
ــی  ــتباه عظیم ــب اش ــورها، مرتک ــر کش دیگ

شده اســت«.
ــه  ــزود ک ــاالت متحــده اف ــوری ای رئیس جمه
ــن  ــاک ای ــزی در خ ــن چی ــد چنی نمی خواه

ــد. ــاق بیافت کشــور اتف
کــه  اســنادی  و  پیش نویــس  بــر  بنــا 
ــرز  ــد رویت ــری مانن ــانه های خب ــی رس برخ
رویــت  کریستین ســاینس مانیتور  یــا 
کرده انــد، ترامــپ از وزارت دفــاع، و نیــز 
ــا طرحــی  وزارت خارجــه خواهــد خواســت ت
ــرای  ــن« ب ــه ام ــاد »منطق ــدف ایج ــا ه ب

ــد. ــه کنن ــوریه ارائ س
بنــا بــر گزارش هــا در پیش نویــس ایــن 
ــا  ــه ب ــده »وزارت خارج ــی آم ــان اجرای فرم
ــس  ــی ۹۰ روز پ ــاع، ط ــکاری وزارت دف هم
از ابــالغ ایــن فرمــان، موظــف هســتند 
طرحــی بــرای ایجــاد منطقــه امــن در 
بــرای  آن  اطــراف  مناطــق  و  ســوریه 
ــاده  ــگ آم ــوری آواره از جن ــهروندان س ش

کننــد«.
هــدف از ایجــاد ایــن منطقــه »ســکنی گزیدن 
انتظــار  در  مطمئــن،  منطقــه  یــک  در 
ــت  ــا دریاف ــکونت ی ــل س ــه مح ــت ب بازگش
ــوان  ــث« عن ــور ثال ــکونت در کش ــازه س اج

ســت. شده ا
بــه گفتــه ایــن رســانه ها چنیــن طرحــی 
ــاالت  ــی ای ــور نظام ــه حض ــت ب ــن اس ممک
متحــده در ســوریه بیانجامــد، هرچنــد جزئیات 
اجرایــی هنــوز مشــخص نیســت. آن طــور کــه 
ــان  ــن فرم ــس ای ــد پیش نوی ــرز می گوی رویت
ــوری  ــای رئیس جمه ــه امض ــوز ب ــی هن اجرای

آمریــکا نرسیده اســت.

اولویت فراموش شده
ترامــپ بارهــا در ســخنرانی هــای خــود تاکیــد 
ــارزه  ــی وی مب ــت اصل ــه اولوی ــود ک ــرده ب ک
جــدی تــر بــا گــروه تروریســتی داعش اســت. 
نگاهــی بــه لیســت اقدامــات وی در چنــد روز 
گذشــته نشــان مــی دهــد کــه رئیــس جمهور 
جنجالــی امریــکا اولویــت اصلــی خــود را 
ــه  ــح داده کــه در هفت فرامــوش کــرده و ترجی
اول کاری بــه ســراغ مــورادی بــرود کــه شــاید 

ــد. ــرای وی دارن ــری ب دردســر کمت
پیــش بینــی مــی شــود کــه جهــان بــا توجــه 
بــه اقدامــات ترامــپ آبســتن تحوالتــی بزرگ 

باشــد.
ــرای  ــود ب ــم خ ــد تصمی ــپ بخواه ــر ترام اگ
ایجــاد منطقــه امــن در ســوریه را عملــی 
کنــد بــدون شــک همــان گزینــه ای را 
انتخــاب کــرده کــه ترکیــه ســالها بدنبــال آن 
ــرای  ــن ب ــه ای ام ــاد منطق ــی ایج ــوده یعن ب

ــا . ــت ه تروریس
مبــارزه جــدی تــر بــا داعــش نیازممنــد 
همــکاری بــا روســیه و کشــورهای تاثیــر 
ــا  ــت ام ــران اس ــه ای ــه از جمل ــذار خاورمیان گ
ــکا  ــاز شــده در امری ــالش آغ ــه ت ــه ب ــا توج ب
و دیگــر کشــورهای غربــی بــرای دور کــردن 
ترامــپ از روســیه، بــه نظــر می رســد کــه وی 
دســت کــم در پرداختــن بــه ایــن اولویــت بــا 

ــود. ــه ش ــکالتی مواج مش

نتیجه
نتیجــه کالم آنکــه مــرور اقدامــات یــک هفته 
ای ترامــپ و واکنــش هــای مختلــف بــه ایــن 
اقدامــات نشــان مــی دهــد کــه تقابــل امریــکا 
ــری  ــان دیگ ــر زم ــر از ه ــدی ت ــن ج ــا چی ب
ــی  ــات چین ــی از مقام ــه برخ ــت بطوریک اس
ــانه  ــرده و رس ــان ک ــری جه ــت از رهب صحب
ــی  ــا انتشــار گــزارش های ــز  ب ــن نی هــای چی
ــد  از کشــورهای مختلــف خواســتند کــه دونال
ترامــپ رییــس جمهــوری جدیــد امریــکا را به 
ــل سیاســت هــای نادرســت اتخــاذ شــده  دلی

ــد. تحــت فشــار بگذارن
رســانه هــای چیــن روز چهارشــنبه در مطالــب 
خــود تاکیــد کردنــد کــه سیاســت هــای 
ــد  ــی توان ــکا م ــت امری ــرژی دول تجــاری و ان
بــرای دنیــا مشــکل ســاز شــود و کشــورهای 
مختلــف بخصــوص آنهــا کــه ارتبــاط و 
همــکاری نزدیکتــری بــا واشــنگتن دارنــد باید 
ــوب اقتصــادی  از اجــرای برنامــه هــای نامطل

ــد. ــری کنن ــپ جلوگی ترام
ــود  ــی ش ــی م ــش بین ــاس پی ــن اس ــر همی ب
ــپ  ــات ترام ــه اقدام ــه ب ــا توج ــان ب ــه جه ک
ــی  ــد. تحوالت ــزرگ باش ــی ب ــتن تحوالت آبس
ــای زرد در  ــزش اژده ــب خی ــاید موج ــه ش ک
ــورت  ــه در ص ــری ک ــود؛ ام ــکا ش ــر امری براب
وقــوع بــدون شــک ترامــپ را از پرداختــن بــه 
اولویــت هایــی همچون شکســت داعــش دور 

ــد. مــی کن
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آمـریـــــکا

ــزوم  ــر ل ــد ب ــا تاکی ــدم« ب ــب مق ــین ادی ــور »آرش پروفس
ــپ« را  ــا، »ترام ــیه و اروپ ــن روس ــا بی ــش ه ــش تن کاه
ــه  ــت ک ــی دانس ــواد سیاس ــد س ــرا و فاق ــردی اقتدارگ ف

ــت. ــان اس ــرای جه ــدی ب تهدی
ــس  ــن رئی ــل و پنجمی ــوان چه ــه عن ــپ ب ــد ترام دونال
جمهــوری ایــاالت متحــده آمریــکا رســما از روز ۲0 ژانویــه 

ــرد. ــاز ک ــود را آغ کار خ
اظهــارات و موضــع گیــری هــای دونالــد ترامــپ در 
ــای  ــه ه ــی در هفت ــائل جهان ــیاری از مس ــوص بس خص
گذشــته حکایــت از آن دارد جهــان شــاهد شــروع فصلــی 

ــود. ــد ب ــکا خواه ــی آمری ــت خارج ــازه در سیاس ت
از موضوعــات بیــن المللــی کــه وی بــه موضــع گیــری در 
خصــوص آنهــا پرداختــه و موجبــات تردیدهایــی را در میان 
ــاه  ــارات وی درب ــرده اســت اظه ــان ایجــاد ک ــران جه رهب
برجــام، سیاســت چیــن واحــد، ســازمان پیمــان آتالنتیــک 
 )TPP(و پیمــان تجــارت ترانــس پاســیفیک )شــمالی)ناتو

هســتند.
ــدم« رئیــس  ــب مق ــا پروفســور »آرشــین ادی ــو ب در گفتگ
مرکــز مطالعــات ایرانــی مدرســه مطالعــات شــرقی و 
ــه موضوعــات و چالــش هــای  آفریقایــی دانشــگاه لنــدن ب
پیــش روی جهانیــان در دوره ریاســت جمهــور ترامــپ 

ــت. ــده اس ــر آم ــروح آن در زی ــه مش ــم ک ــه ای پرداخت

|| ترامــپ اعام کرده اســت که کشــورهای عضو ناتو 
باید سهم عضویت خود در این سازمان را بپردازند.)در 
گذشته آمریکا سهم کشورهایی را که نمی توانستند 
حــق عضویــت را بپردازنــد را تقبــل می کــرد و می 
پرداخــت(، در پاســخ بــه ایــن درخواســت ترامــپ، 
کشــورهای اروپایــی اعــام کردنــد پیمــان دفاعی 
خودشــان را تشــکیل خواهنــد داد. آیا به نظر شــما 
روابــط ناتــو و آمریــکا در دوران ریاســت جمهــوری 

ترامــپ بــا مشــکل مواجــه خواهــد شــد؟
مــدت هــا قبــل گفتــه ام اگــر »غــرب« بــه عنــوان یــک 
ــده  ــه ش ــو نهادین ــی در نات ــت نظام ــک حقیق ــده و ی ای
اســت، هنــوز موجــود اســت. ناتــو اختراعــی بــود در زمان 
ــکا  ــه آمری ــک ک ــای ایدولوژی ــن مبن ــر ای ــرد ب جنــگ س
رهبــر جهــان آزاد اســت. بــا روی کارآمــدن ترامــپ 
ــن  ــن رفت ــال از بی ــرعت در ح ــه س ــده ب ــن ای ــای ای بقای
ــی  ــدم آزادی، اقتدارگرای ــدار ع ــپ طرف ــرا ترام ــت زی اس
ــک  ــتقامت ایدئولوژی ــدون اس ــت. ب ــان اس ــر از زن و تنف
ــو  ــا آزادی و نات ــراه ب ــده ای هم ــوان ای ــه عن ــرب« ب »غ
بــه عنــوان ســاز و بــرگ نهــادی صرفــا وجــود دارنــد کــه 
ــه ای  ــد خان ــت مانن ــروک اس ــه و مت ــی کهن موجودیت
متــروک و بــدون صاحــب. در چنیــن شــرایطی بــه اروپــا 
توصیــه مــی شــود تــا بــه امنیــت خــودش بپــردازد. بایــد 
ــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه مســئله امنیــت نمــی  ب
ــا  ــد. اروپ ــل یاب ــی تقلی ــی نظام ــد بازدارندگ ــد در ح توان
بایــد دیپلماســی فعالــی را دنبــال کنــد تــا تنــش هایــش 

بــا روســیه را کاهــش دهــد.

|| ترامــپ اعام داشــته اســت کــه آمریــکا از پیمان 
ترانــس پاســیفیک )TPP ( خــارج خواهد شــد. این 
مســئله موجب نگرانی کشــورهایی مثــل ژاپن و کره 

ــد تا »شینزو  ــت بطوریکه موجب ش جنوبی شده اس
آبــه« نخســت وزیــر ژاپــن اولیــن مقــام خارجــی 
باشــد کــه بــا ترامــپ دیــدار کنــد. آیــا سیاســت 
ــپ  ــکا در دوره ترام ــیای« آمری ــه آس ــش ب »چرخ
ــپ TPP را  ــا ترام ــت؟ و آی ــد رف ــه زوال خواه رو ب

ــرد؟ ــد ک ــرک خواه ت
ــای  ــرف ه ــود ح ــی خ ــای انتخابت ــت ه ــپ در رقاب ترام
زیــادی زده اســت. مــن فکــر نمــی کنــم او چنیــن 
سیاســت هــای رادیــکال و بــد شــگون را در کوتــاه 
مــدت دنبــال کنــد. آســیا همچنــان بــرای آمریــکا 
ــش  ــن چال ــت. بزرگتری ــتراتژیک اس ــت اس دارای اهمی
جهــان بطــور کلــی و بــرای ایــران بطــور خــاص مواجهــه 
ــک  ــر تاکتی ــی ب ــه مبتن ــت ک ــی اس ــت خارج ــا سیاس ب
ــک اســتراتژی.  ــا ی هــای التقاطــی و نامنظــم هســتند ت
ایــن بخاطــر ایــن اســت کــه دولــت ترامــپ مثــل یــک 
واحــد منــزوی عمــل خواهــد کــرد کــه در راس آن یــک 
ــن  ــدارد. در ای ــواد سیاســی ن ــه س ــرار دارد ک ــری ق رهب
ــادی  ــوذ زی ــای روشــنفکران نف ــا و صداه ــت انتقاده دول
نخواهنــد کــرد زیــرا کــه حلقــه نزدیــکان ترامــپ 
ــراد  ــد اف ــتند مانن ــزوی هس ــته و من ــیار بس ــرادی بس اف
یــک قبیلــه کــه بــا ازدحــام در دور یکدیگــر ســعی مــی 
ــا حقایــق مواجــه نشــوند. ایــن رئیــس جمهــور  کننــد ب
دارای یــک ذهنیــت اقتدارگرایانــه اســت کــه درون یــک 
فضــای دموکراتیــک نمــی توانــد خواســته هــای خــود را 
ــس  ــن رئی ــا ای ــه در اروپ ــیا چ ــه در آس ــد. چ ــال کن دنب
جمهــور قابــل اعتمــاد نیســت و بزرگتریــن تهدیــد بــرای 

ــا اســت. ــی عصــر م ــت جهان امنی

|| ترامــپ در ابتــدا اعــام کــرد توافــق هســته ای 
ــت  ــدا گف ــا بع ــرد ام ــد ک ــو خواه ــران را لغ ــا ای ب
ــد.  ــره کن ــاره آن مذاک ــددا درب ــد دارد مج قص
ــه  ــام چ ــال برج ــع وی در قب ــما موض ــر ش ــه نظ ب
خواهــد بــود؟ در صورتیکــه وی توافــق را لغــو کند 
ــت  ــکا از وی تبعی ــرکای آمری ــدان و ش ــا متح آی

ــرد؟ ــد ک خواهن

نــه، دولــت ترامــپ منــزوی خواهــد شــد. اروپــا 
ــه  ــد جانب ــی چن ــه توافق ــام ک ــا برج ــدارد ت ــی ن تمایل
اســت و بــه تاییــد شــورای امنیــت هــم رســیده اســت 
ــاده دالوری  ــود را آم ــد خ ــران بای ــد. ای ــی کن را ملغ
هــای دیپلماتیــک بیشــتر کنــد تــا بــا هــر گونــه 
ــام  ــردن برج ــوال ب ــر س ــش زی ــه هدف ــی ک تحرکات
ــد  ــران بای ــه هــای ای ــه کنــد. ســفارت خان اســت مقابل
ــند و وزارت  ــال باش ــی فع ــای فرهنگ ــته ه دارای وابس
خارجــه هــم بایــد در عرصــه امــور بیــن المللــی بیــش 

ــد. ــال باش ــر و فع ــته حاض از گذش

|| ترامــپ بــا رهبــر تایــوان تمــاس تلفنــی گرفت. 
ایــن اقــدام وی بســیار چالــش برانگیــز بــود و بــا 
ایــن کار بــه سیاســت ۴۰ ســاله چیــن واحــد پایان 
ــط  ــت؟ رواب ــرد وی چیس ــن رویک ــل ای داد. دلی
ــد  ــه خواه ــپ چگون ــکا در دوره ترام ــن و آمری چی

ــود؟ ب
همانطوریکــه گفتــه شــد ایــن رئیــس جمهــور مجموعــه 
ــه عمــق  ــدت نامنظــم را ک ــاه م ــای کوت ای از تاکتیــک ه
اســتراتژی زیــادی ندارنــد را بــه کار خواهــد بســت.  چیــن 
بــه ایجــاد حقایقــی در منطقــه ادامــه خواهــد داد تــا بــرای 
ــاده  ــده آم ــی در آین ــران احتمال ــه بح ــا هرگون ــه ب مواجه
ــال  ــود در قب ــای خ ــت ه ــپ در سیاس ــت ترام ــد. دول باش
چیــن از منظــر سیاســت هــای اقتصــادی بازنگــری خواهد 
ــاری  ــری تج ــوع کس ــر موض ــادی ب ــای زی ــرد. تاکیده ک
ــپ  ــئله ترام ــن مس ــد و در ای ــد ش ــور خواه ــن دو کش بی
ــزاری  ــواع اب ــه ان ــوان ب ــرد از موضــوع تای ســعی خواهــد ک
ــادی  ــه اقتص ــه مصالح ــن را وادار ب ــا چی ــد ت ــتفاد کن اس
کنــد. ترامــپ فکــر مــی کنــد کــه بــازرگان خوبــی اســت 
و بایــد رویکــردش اینگونــه باشــد. مشــکل اینجــا اســت که 
او بــازرگان خوبــی نیســت و همــواره معاملــه بــا فــردی کــه 
از حقایــق و پیچیدگــی هــای جهــان بســیار دور اســت، کار 
ســختی اســت. ایرانــی هــا مــی داننــد کــه بــا کســی کــه 
خــود را دالل بــازار ســیاه تصــور مــی کنــد چگونــه معاملــه 

کننــد.

استاد دانشگاه لندن در گفتگو با مهر:

سیاست خارجی ترامپ راهبردی نیست/ لزوم کاهش تنش اروپا با روسیه
پیمان یزدانی
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آمـریـــــکا

ــد ترامــپ،  ــه دونال ــی را ب ــد اتهامات ــالش دارن ــا ت دموکراته
رئیــس جمهــور منتخــب امریــکا نســبت دهنــد؛ اتهاماتــی 
نظیــر اینکــه او بــا همــکاری روســها رئیــس جمهــور شــد.

دانیــل مــک کارتــی در مقالــه ای در ســایت تحلیلــی 
ــی از  ــا و برخ ــهای دموکراته ــه تالش ــت، ب ــنال اینترس نش
ــع او  ــت خل ــپ و نهای ــف ترام ــرای تضعی ــوان ب جمهوریخ
پرداختــه اســت. در ادامــه متــن کامــل ایــن مطلــب مــی 

ــد: آی
اوبامــا رئیــس جمهــور چنــدان موفقی نبــود. امــا حامیانش 
اصــرار دارنــد کــه او نبایــد بخاطــر شکســتهایش ســرزنش 
ــیون  ــا آبستراکس ــد او از روز اول ب ــی گوین ــا م ــود. آنه ش
ــازی  ــه ب ــود، رقبایــش جوانمران جمهوریخواهــان مواجــه ب
ــد و در ســطحی  ــد و مشــروعیت او را زیرســوال بردن نکردن
عمیــق تــر، حتــی ادعــا کردنــد او بــه طــور مخفیانــه یــک 
ــی و در هــر صــورت، یــک مســلمان  ــا اندونزیای ــی ی کنیای

اســت.
ــس  ــوه دادن رئی ــروع جل ــرای غیرمش ــها ب ــر تالش ــا اگ ام
جمهــور اصــوال ناجوانمردانــه بــود، چــرا اکنــون دموکراتهــا 
ــر  ــهایی را ب ــد و روش ــابه ای زده ان ــازی مش ــه ب ــت ب دس
ضــد دونالــد ترامــپ بــه کار گرفتــه انــد کــه پیشــتر آنهــا 
ــان  ــواه، ج ــده جمهوریخ ــتند؟ نماین ــی دانس ــردود م را م
 Meet the Press ــریه ــه نش ــاه ب ــن م ــل ای ــس، اوای لِوی
ــت،  ــروع نیس ــور مش ــس جمه ــک رئی ــپ ی ــت: »ترام گف
زیــرا روســها بــه او کمــک کردنــد انتخــاب شــود، و روســها 
ــاری  ــون ی ــالری کلینت ــن هی ــردن کمپی ــراب ک ــه خ ب
ــان و  ــر از چپگرای ــا نف ــه صده ــزی را ک ــاندند.« او چی رس
ــر مــی نوشــتند  ــا در توییت ــه ه کارشناســان در طــی هفت

ــت. ــن گف ــوی دوربی جل
ــا بخاطــر دسیســه پوتیــن  ــی، کــه صرف ترامــپ منچوریای
رئیــس جمهــور شــد، نســخه ۲016 بــاراک اوبامــای 
مســلمان کنیایــی اســت. نمــی گوییم روســیه در سیاســت 
ــدارد و در ایــن زمینــه فعالیــت  ــکا منافعــی ن داخلــی امری
نمــی کنــد؛ دولتهــای خارجــی عــادت دارنــد در انتخابــات 
ــال ۲01۲  ــو در س ــن نتانیاه ــد: بنیامی ــت کنن ــا دخال م
آشــکارا بــه نفــع میــت رامنــی فعالیــت مــی کــرد. بــاراک 
اوبامــا خــود، اندکــی بعــد از کاندید شــدن در ســال ۲00۸، 
ــه ســفر کــرد و از رهبــران و تصمیــم  ــا و خاورمیان ــه اروپ ب
ــک  ــات کم ــه او در انتخاب ــت ب ــان خواس ــدگان جه گیرن

ــد. کنن
ــون  ــدنش را مدی ــاب ش ــپ انتخ ــه ترام ــام ک ــن اته ای
ــا هیــچ  مســکو اســت )و از روســها تبعیــت مــی کنــد( ب
ســند و مدرکــی همخــوان نیســت. در زمــان اوبامــا 
ــان  ــان نش ــه هدفش ــد ک ــی ش ــرح م ــی مط ــه های کنای
ــز،  ــون نی ــود. اکن ــکا ب ــه امری ــاداری او ب ــدم وف دادن ع

ــزی  ــوان چی ــه عن ــه ب ــه ن ــک اولی ــات ایدئولوژی اختالف
ــند  ــف باش ــا آن مخال ــد ب ــی توانن ــا م ــی ه ــه امریکای ک
ــده و  ــی ش ــدازی تلق ــانه ای از بران ــوان نش ــه عن ــه ب بلک
در نتیجــه بــه عنــوان بهانــه ای بــرای نامشــروع دانســتن 
رئیــس جمهــور مــورد ســوء اســتفاده قــرار مــی گیــرد. 
ــدات  ــه تهدی ــبت ب ــری نس ــرم ت ــرد ن ــا رویک ــر اوبام اگ
ــا کشــورهای در حــال توســعه  ــا ب اســالمگراها داشــت ی
دوســتی می کرد_که مــن معتقدم این طــور نبود_ علتش 
ایــن بــود کــه او یــک لیبــرال جهــان گــرا  بــود، نــه یــک 
ــکا.  ــارج از امری ــده در خ ــا آم ــه دنی ــِی ب ــادی مخف جه
ــه  ــد ک ــر کســی بفهمن ــر از ه ــد بهت ــان بای ــی خواه ترق
ــون  ــالری کلینت ــه هی ــن احتمــاال ترامــپ را ب چــرا پوتی
ــس  ــر عک ــپ، ب ــرا ترام ــه چ ــد و اینک ــی ده ــح م ترجی
چپگرایــان، پوتیــن را یــک چهــره شــیطانی نمــی دانــد: 
ــه  ــتند ک ــی هس ــی گراهای ــر دو مل ــن ه ــپ و پوتی ترام
لیبرالیســم جهــان گــرا را تحقیــر مــی کننــد. الزم 
ــا پوتیــن را  نیســت ترامــپ تحــت تاثیــر کســی باشــد ت
ــا  ــا او راه آمــد. دوســتی ب فــردی بیابــد کــه مــی تــوان ب
روســیه هیچــگاه کارت برنــده ای در انتخاباتهــای امریــکا 

ــده اســت. ــی آم ــه حســاب نم ب
ترقــی خواهــان از اینکــه ترامــپ خــود نتایــج انتخابــات ماه 
ــی  ــای غیرقانون ــت رای ه ــرد و گف ــر ســوال ب ــر را زی نوامب
باعــث شــده او اکثریــت آرای مردمــی را بــه دســت نیــاورد، 
خشــمگینند. در اینجــا یــک رویکــرد دوگانــه مشــاهده می 
شــود. دموکراتهــا براســاس ادعاهایــی در رابطــه با سیاســت 
ــوع  ــن ن خارجــی، ترامــپ را نامشــروع مــی داننــد. اگــر ای
ــی  ــپ مبن ــای ترام ــرا ادع ــت، چ ــه اس ــازی، جوانمرادان ب
براینکــه اعــداد دموکراتهــا غیرقانونــی اســت چــرا کــه افراد 
غیرشــهروند بــه نفــع او رای داده انــد، تــکان دهنــده تعبیــر 
مــی شــود؟ آنچه در مــورد هــر دو طــرف شــاهدیم، افزایش 
ــا  ــت ت ــروزه در سیاس ــر ام ــن ام ــت. ای ــی اس ــگ لفظ جن
حــدی طبیعــی اســت، امــا حتــی طرفــداران پــر و پــا قرص 

هــم در جایــی کوتــاه مــی آینــد.
جــورج دبلیــو بــوش نیــز بــا چالشــهایی دربــاره 
ــی خــواه  ــاالن ترق ــود. فع مشــروعیت دولتــش مواجــه ب
در ســال ۲000 مــی گفتنــد او در انتخابــات پیــروز 
نشــده، بلکــه گزینــش شــده اســت. امــا حمــالت علیــه 
ــد از 11  ــن حمــالت بع ــاد. ای مشــروعیت وی کاری نیفت
ــت  ــه محبوبی ــی ک ــد، هنگام ــر بودن ــی اث ــپتامبر، ب س
بــوش کاهــش پیــدا کــرد، علتــش سیاســتهای وی 
ــه عــدم مشــروعیت  ــه خصــوص جنــگ عــراق، ن ــود، ب ب
ــون  ــل کلینت ــه بی ــد ب ــن ح ــا ای ــان ت او. جمهوریخواه
ــه  ــد ک ــی کردن ــادآوری م ــا ی ــا دائم ــد، ام ــه نکردن حمل
او صرفــا بــا اکثریــت نســبی توانســته در انتخابــات 
ســالهای 1۹۹۲ و 1۹۹6 بــه کاخ ســفید راه یابــد و 
ــر ســر زبانهاســت کــه ایــن  حتــی امــروز ایــن شــایعه ب
»راس پــروت« بــود کــه مانــع از انتخــاب مجــدد جــورج 
بوش)پــدر( شــد. ایــن شــایعات باعــث اعتمــاد بــه نفــس 
ــد؛  ــون ش ــا کلینت ــورد ب ــان در برخ ــاالی جمهوریخواه ب
ــی آن  ــه ط ــد ک ــه 1۹۹۸ انجامی ــه فاجع ــه ب ــزی ک چی
ــام  ــردن اته ــا وارد ک ــتند ب ــی خواس ــان م جمهوریخواه
ــدند.  ــق نش ــا موف ــد، ام ــع کنن ــون، او را خل ــه کلینت ب
نتیجــه آن شــد کــه جمهوریخواهــان در انتخابــات میــان 
ــان  ــی هایش ــادی از کرس ــش زی ــال، بخ دوره ای آن س

ــس  ــس مجل ــچ، رئی ــوت گینگری ــد و نی را از دســت دادن
ــر دو  ــتون، ه ــاب لیوینگس ــین او، ب ــدگان و جانش نماین

ــد. ــتعفا دادن اس
ــدگان  ــس نماین ــاره در مجل ــد دوب ــر بتوانن ــا، اگ دموکراته
ــرای  ــه دنبــال راهــی ب و ســنا اکثریــت را کســب کننــد، ب
ــن  ــود. همچنی ــد ب ــپ خواهن ــه ترام ــردن ب ــام وارد ک اته
ــی  ــب قضای ــت تعقی ــرای تح ــت ب ــهایی در راه اس تالش
ــه  ــوط ب ــا اســتفاده از مــاده هــای مرب ــرار دادن ترامــپ ب ق
دســتمزد ]رئیــس جمهــور[ در قانــون اساســی و بــا اتــکا به 
ایــن منطــق کــه رئیــس جمهــور بــا تجارتهایــی کــه انجام 
مــی دهــد، از مشــتریان خارجــی دســتمزد دریافــت مــی 
ــی هســتند  ــات از جنــس همــان حمالت ــن اقدام ــد. ای کن
کــه علیــه مشــروعیت او صــورت مــی گیرنــد - اگــر ترامپ 
مشــروع نیســت، پــس بــا هــر وســیله ای مــی تــوان او را به 

زیــر کشــید.
ــن  ــه ای ــت ب ــد سیاس ــی خواهن ــا م ــردم واقع ــا م ــی آی ول
شــکل ادامــه یابــد؟ خیــر، در دهــه 1۹۹0، در زمــان جــورج 
ــزی را  ــن چی ــا چنی ــا، آنه ــان اوبام ــا در زم ــوش ی ــو ب دبلی
ــخصی و  ــالت ش ــانی حم ــه آس ــا ب ــتند. اوبام ــی خواس نم
ــل  ــش را تحم ــوه دادن دولت ــروع جل ــرای نامش ــها ب تالش
ــش در  ــد حزب ــث ش ــتهای او، باع ــا سیاس ــرد. ام ــی ک م
اولیــن انتخابــات میــان دوره ای پــس از انتخــاب شــدنش، 
ــد.  ــت بده ــنا را از دس ــدگان و س ــس نماین ــرل مجل کنت
ــا نادرســت از کار در آمــد: او از موفقیتــش  حســابهای اوبام
ــرای حمایــت  ــه عنــوان وســیله ای ب ــات ۲00۸ ب در انتخاب
از هــر آنچــه مــی خواســت انجــام دهــد اســتفاده کــرد. در 
حقیقــت، علــت اصلــی انتخــاب شــدن او تــا حــد زیــادی 
ــت.  ــی گش ــوش بازم ــو ب ــورج دبلی ــودن ج ــق ب ــه ناموف ب
ــود،  ــفید ب ــا در کاخ س ــه اوبام ــالهایی ک ــی س ــی در ط ول
دموکراتهــا نتوانســتند سیاســتها و جاذبــه هــای جدیــدی 
مطــرح کننــد کــه نظــر رای دهنــدگان را در ایاالتــی مثــل 

ــد. ــب کن ویسکانســین جل
ترامــپ در حالــی دســت بــه ابتــکار زد کــه دموکراتهــا - و 
رقبــای جمهوریخــواه او-  دچــار رکــود و انفعــال بودنــد. او 
بیــن خــود و رقبایــش در هــر دو حــزب، تمایــزی اساســی 
ــم در  ــه تجــارت، ه ــوط ب ــم در مســائل مرب ــل شــد: ه قائ
سیاســت خارجــی و هــم در مســائل مربــوط بــه مهاجــرت. 
او از ابتــدا توســط ســاختار سیاســی و مطبوعــات مســخره 
شــد، بــا ایــن منطــق کــه او کاندیدایــی جــدی و مشــروع 
ــل، هیــالری کلینتــون مظهــر صالحیــت  نیســت. در مقاب
ــا شکســتی  ــت ب ــود - و در نهای و مشــروعیت ســاختاری ب

قاطــع مواجــه شــد.
هیــچ کــس نمــی توانــد بــا طــرح کــردن مســئله 
مشــروعیت، بــا ترامــپ یــا هــر سیاســتمدار موفــق 
ــه معنــی اعــم کلمــه،  دیگــری رقابــت کنــد. سیاســت ب
ــور  ــرای کل کش ــه ای ب ــده و برنام ــع کنن ــازی ای قان ب
ــه ای کارا،  ــن برنام ــه تدوی ــا در زمین ــت، و دموکراته اس
ــد چــرا کــه قــدرت را بخاطــر شکســتهای  تــالش نکردن
ــردن  ــزد ک ــا نام ــا ب ــد. آنه ــت آورده بودن ــه دس ــوش ب ب
ــه تصــوری  هیــالری کلینتــون، سرنوشــت حزبشــان را ب
کــه از مشــروعیت داشــتند ســپردند؛ هزینــه هایــی 
ــر  ــت، مگ ــد پرداخ ــز خواهن ــده نی ــد و در آین پرداختن
ــکلی  ــه ش ــات را ب ــرا انتخاب ــپ چ ــد ترام ــه بفهمن اینک

ــرد. ــائبه ب ــی ش ــه و ب جوانمردان

نشنال اینترست تحلیل کرد؛

دسیسه دموکراتها برای خلع ید ترامپ از قدرت
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آمـریـــــکا

ــو  ــود نات ــه وج ــه اینک ــاره ب ــا اش ــش« ب ــیمون رای »س
ــت،  ــروری اس ــا ض ــکا و اروپ ــع آمری ــن مناف ــرای تامی ب
ــیه  ــا روس ــه ب ــود رابط ــپ در بهب ــت ترام ــت: سیاس گف
ــمن  ــور دش ــه دو کش ــرا ک ــورد چ ــد خ ــت خواه شکس

ــتند. ــل هس ــن المل ــام بی ــم در نظ ه
دولــت ترامــپ بــه احتمــال زیــاد فرصــت هــای 
ــت  ــی سیاس ــر و بازبین ــد تفک ــرای تجدی ــتری را ب بیش

هــای مرســوم واشــنگتن فراهــم خواهــد کــرد.
ــی  ــورد بازبین ــد م ــه بای ــائلی ک ــن مس ــی از مهمتری یک
ــت. در  ــا اس ــترده در اروپ ــی گس ــرد بازدارندگ ــرار گی ق
ایــن قــاره دو دولــت هســته ای وجــود دارد کــه اعضــای 
ناتــو هســتند. برخــی معتقــد هســتند بــه جــای انتظــار 
از ایــاالت متحــده جهــت دفــاع از اروپــا و درگیــر شــدن 
ــد  ــا بای ــی ه ــادالت هســته ای، اروپای ــن کشــور در مب ای

ــد. ــر عهــده گیرن ــاع از خــود را ب خــود وظیفــه دف
بــه منظــور رســیدن بــه ایــن هــدف، ســوال مهــم 
ــته ای  ــای هس ــمار دولته ــد ش ــا بای ــه آی ــت ک ــن اس ای
ــکا از  ــا خــروج آمری ــا ب ــد؟ آی ــا افزایــش یاب ــاره اروپ در ق
ــا ارتــش مشــترک تشــکیل خواهــد شــد؟  ــو، در اروپ نات
آیــا هســته ای شــدن کشــورهای اروپایــی بــه مســابقات 

ــد زد؟ ــن خواه ــلیحاتی دام تس
 خبرنــگار مهــر گفتگویــی بــا پروفســور »ســیمون 
ــام داده  ــکا انج ــرز آمری ــگاه راتگ ــتاد دانش ــش« اس رای

ــد. ــی آی ــه م ــه در ادام ــت ک اس

|| اگــر قــرار باشــد اروپــا چتــر هســته ای خــود 
ــث از  ــوع باع ــن موض ــا ای ــد آی ــته باش را داش
بیــن رفتــن نظــم امنیتــی اروپــا و آمریــکا بعــد 

ــت؟ ــی دوم نیس ــگ جهان از جن
ــو و  ــو نات ــی و عض ــور اروپای ــه دو کش ــس و فرانس انگلی
دارای تســلیحات هســته ای هســتند. قطعــا اگــر آلمــان 
ــه آنهــا بپیونــدد تغییــری چشــمگیر در سیســتم بیــن  ب
الملــل ایجــاد خواهــد شــد. بــا ایــن وجــود بســیار بعیــد 

اســت کــه آلمــان هســته ای شــود.

ــور  ــا تص ــپ، آی ــارات ترام ــه اظه ــه ب ــا توج || ب
ــش  ــکیل ارت ــت تش ــا در جه ــد اروپ ــی کنی م

ــرد؟ ــد ک ــت خواه ــا حرک ــترک اروپ مش
 بســیار بعیــد اســت کــه ارتــش مشــترک اروپــا تشــکیل 
ــی جهــت همــکاری  ــرا بیــن کشــورهای اروپای شــود. زی
ــا یکدیگــر یــک ســری مشــکالت وجــود دارد.  نظامــی ب
فقــط انگلیــس و فرانســه طــرح هایــی جهــت همــکاری 
ــد  ــر، م ــی یکدیگ ــای نظام ــن آوری ه ــتفاده از ف و اس
نظــر دارنــد. یــک ارتــش مشــترک اروپایــی نمــی توانــد 
اعضــاء را بــا یکدیگــر هماهنــگ کنــد آنطــور کــه انگلیس 
ــد  ــی توانن ــر م ــا یکدیگ ــی ب ــه نظام ــه در زمین و فرانس
همــکاری کننــد. تشــکیل یــک ارتــش اروپایــی درســت 
ــته  ــروه خواس ــک گ ــاء ی ــه از اعض ــت ک ــن اس ــل ای مث
شــود، یــک آواز بخواننــد در حالــی کــه شــعر و موســیقی 
هــر یــک متفــاوت از دیگــری اســت. بودجــه نظامــی هــر 
ــوده و نمــی تواننــد یــک  یــک از کشــورها بســیار کــم ب

ــد. ــدا ایجــاد کنن ــش مشــترک را از ابت ارت

ــر  ــه ســمت چت ــا ب ــا حرکــت مســتقل اروپ || آی
ــت  ــدید رقاب ــث تش ــتقل، باع ــته ای مس هس

ــود؟ ــی ش ــلیحاتی م تس
ــود  ــودی خ ــه خ ــته ای ب ــای هس ــت ه ــترش قابلی گس
ــا تعــداد کشــورهای هســته  یــک مســئله اســت. در اروپ
ای در طــی ســالیان متمــادی ثابــت باقــی مانــده اســت. 
ــه  ــس و فرانس ــط انگلی ــردم فق ــر ک ــه ذک ــور ک همانط
ــه کــه اعــالم  ــد. آنگون ــن قابلیــت دســت یافتــه ان ــه ای ب
شــده دیگــر کشــورها هســته ای نبــوده و نمــی خواهنــد 

ــوند. ــته ای ش هس
حتــی اگــر یــک کشــور بخواهــد بــه ایــن توانایــی دســت 
ــد  ــدر نخواه ــته ای آن آنق ــدرت هس ــان (، ق ــد )آلم یاب
بــود کــه رقابــت تســلیحاتی ایجــاد کنــد. روســیه هنــوز 
ــت.  ــرفته اس ــته ای پیش ــای هس ــت ه ــم دارای قابلی ه
بنابرایــن هســته ای شــدن کشــورهای اروپایــی از جملــه 

آلمــان تغییــری ایجــاد نخواهــد کــرد.
بــه احتمــال زیــاد در مــورد  اروپایــی  کشــورهای 
ــز  ــی نی ــی و تهاجم ــکهای دفاع ــد موش ــترش تولی گس
ــن  ــد ای ــر بخواهن ــی اگ ــرد و حت ــد ک ــی نخواهن تالش
اقــدام را انجــام دهنــد، تــوان موشــکی روســیه بــه انــدازه 
ــد.  ــد ش ــا خواه ــدام آنه ــع از اق ــه مان ــوی اســت ک ای ق
ــوان هســته ای هزینــه  ــه ت ــد گفــت کــه دســتیابی ب بای
ــل  ــی متمای ــه کشــورهای اروپای ــی خواهــد ک ــادی م زی
بــه انجــام آن نیســتند. حتــی پوتیــن  در ســال گذشــته 
ــه  ــی، بودج ــاد نظام ــه زی ــت هزین ــه عل ــه ب ــت ک گف

ــد. ــی کن ــع م ــیه را قط ــی روس نظام

|| آیـا در دوره ترامـپ، همـکاری امنیتـی آمریکا 
و اروپـا در قالـب ناتـو دچار خدشـه خواهد شـد؟

ــت  ــود، پرداخ ــف خ ــم تحلی ــپ« در مراس ــد ترام »دونال
هزینــه ناتــو توســط آمریــکا جهــت تامیــن منافــع 
امنیتــی آمریــکا را زیــر ســوال بــرد. وی در ایــن ارتبــاط 

گفــت: بــرای چنــد دهــه مــا کمــک خــرج ارتــش 
ــی اســت کــه  ــن در حال ــم ای ــوده ای کشــورهای دیگــر ب

ــت. ــه اس ــی مواج ــکالت مال ــا مش ــکا ب ــش آمری ارت
ــو منســوخ شــده  ــه نات ــرده اســت ک ــالم ک ــا اع وی باره
ــکا تروریســم اســت،  ــی آمری ــی امنیت ــن نگران و بزرگتری

ــدارد. ــو ن ــه نات موضوعــی کــه ارتباطــی ب
ــو  ــورد نات ــپ در م ــخنان ترام ــه س ــت ک ــد گف ــا بای ام
واقعیــت نــدارد. اوال نیروهــای ناتــو در جنــگ بــا 
ــگ  ــارز آن جن ــه ب ــد، نمون ــته ان ــور داش ــم حض تروریس
بــا القاعــده. پــس از حملــه القاعــده بــه آمریــکا در ســال 
2011، طبــق مــاده 5 ناتــو – حملــه بــه یــک عضــو ناتــو 
، حملــه بــه تمامــی اعضــاء ناتــو اســت - ، نیروهــای ناتــو 

ــد. ــکاری کردن ــده هم ــا القاع ــگ ب ــکا در جن ــا آمری ب
ثانیــا ، اظهــارات ترامــپ در مــورد روســیه و ایجــاد 
روابــط حســنه بــا ایــن کشــور موضــوع جدیــدی نیســت. 
بــوش و اوبامــا نیــز خواهــان برقــراری روابــط حســنه بــا 
ــن  ــا در ای ــد. متاســفانه سیاســت هــای آنه روســیه بودن
ــپ  ــک ترام ــدون ش ــد. ب ــه ش ــت مواج ــا شکس ــورد ب م
نیــز بــا شکســت مواجــه شــده و ناتــو بــار دیگــر، اهمیــت 
خــود را در شــرق و مرکــز اروپــا بــه دســت خواهــد آورد. 
همانطــور کــه »جیمــز متیــس« وزیــر دفــاع نیــز گفتــه 
ــن  ــطح بی ــکا در س ــی آمری ــد اصل ــیه تهدی ــت: روس اس

ــی اســت. الملل
ــی  ــد مال ــه تعه ــو ب ــر اعضــاء نات ــه اکث شــکی نیســت ک
خــود در قبــال ســازمان پایبنــد نیســتند. واقعیــت 
ایــن اســت کــه ناتــو تاکنــون نقــش اساســی در تامیــن 
ــارزه  ــه در مب ــت چ ــته اس ــکا داش ــی آمری ــع امنیت مناف
ــرای  ــه ب ــش و چ ــد داع ــتی مانن ــای تروریس ــا گروهه ب
بازدارندگــی مقابــل روســیه در ارتبــاط بــا شــرق و مرکــز 
ــد اقدامــی  ــادات رئیــس جمهــور جدی ــا. شــاید انتق اروپ
باشــد تــا اعضــای ناتــو بــه تعهــدات مالــی خــود پایبنــد 
ــی  ــورهای اروپای ــات وی، کش ــا اقدام ــاید ب ــوده و ش ب
تســلیم شــوند. امیدواریــم اینطــور باشــد، زیــرا نــه 
ــود. ــد ب ــن نخواهن ــو ایم ــدون نات ــا ب ــه اروپ ــکا و ن آمری

گفتگوی مهر با استاد دانشگاه راتگرز آمریکا:

سیاست ترامپ در بهبود رابطه با روسیه شکست خواهد خورد
فاطمه محمدی پور
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ــس  ــن رئی ــل و پنجمی ــوان چه ــه عن ــپ ب ــد ترام دونال
جمهــوری ایــاالت متحــده آمریــکا رســما از روز ۲0 ژانویــه 

ــرد. ــاز ک ــود را آغ کار خ
اظهــارات و موضــع گیــری هــای دونالــد ترامــپ در 
ــای  ــه ه ــی در هفت ــائل جهان ــیاری از مس ــوص بس خص
گذشــته حکایــت از آن دارد جهــان شــاهد شــروع فصلــی 

ــود. ــد ب ــکا خواه ــی آمری ــت خارج ــازه در سیاس ت
از موضوعــات بیــن المللــی کــه وی بــه موضــع گیــری در 
خصــوص آنهــا پرداختــه و موجبــات تردیدهایــی را در میان 
ــاه  ــارات وی درب ــرده اســت اظه ــان ایجــاد ک ــران جه رهب
برجــام، سیاســت چیــن واحــد، ســازمان پیمــان آتالنتیــک 
 )TPP(و پیمــان تجــارت ترانــس پاســیفیک )شــمالی)ناتو

هســتند.
در خصــوص ایــن موضوعــات گفتگویــی بــا »ریچــارد 
ــوریه  ــتان و س ــکا در عربس ــین آمری ــفیر پیش ــی« س مورف

ــد. ــی آی ــه م ــه در ادام ــم ک ــام داده ای انج
مورفـی از دیپلمات هـای کهنـه کار آمریکایی اسـت با دهها 
سـال کار در خاورمیانـه و کشـورهای عربی. وی در سـالهای 
جنگ ایـران و عـراق سـفیر آمریکا در عربسـتان سـعودی و 

بعد معـاون وزیر خارجـه در امـور خاورمیانـه بود.

|| ترامــپ اعام کرده اســت که کشــورهای عضو ناتو 
باید سهم عضویت خود در این سازمان را بپردازند.)در 
گذشته آمریکا سهم کشورهایی را که نمی توانستند 
حــق عضویــت را بپردازنــد را تقبــل می کــرد و می 
پرداخــت(، در پاســخ بــه ایــن درخواســت ترامــپ، 
کشــورهای اروپایــی اعــام کردنــد پیمــان دفاعی 
خودشــان را تشــکیل خواهنــد داد. آیا به نظر شــما 
روابــط ناتــو و آمریــکا در دوران ریاســت جمهــوری 

ترامــپ بــا مشــکل مواجــه خواهــد شــد؟
ترامــپ در خصــوص ناتــو معتقــد اســت کــه اعضــای 
ــد. او  ــود را بپردازن ــت خ ــق عضوی ــد ح ــازمان بای ــن س ای
معتقــد اســت کــه خــود کشــورهای عضــو، جهــت تأمیــن 

امنیتشــان بایــد حــق عضویــت را بپردازنــد و نباید ســهمیه 
ــد. ــی باش ــدگان آمریکای ــات دهن ــا روی دوش مالی آنه

مــن معتقــد نیســتم کــه ترامــپ ناتــو را تضعیــف کنــد و از 
آن خــارج شــود. ناتــو ابــزاری بــرای آمریکاســت تــا بتوانــد 
صلــح و امنیــت را در اروپــا برقــرار ســازد و آمریــکا از حضــور 

در ناتــو ســود مــی بــرد.
لـذا صحبتهـای ترامپ بیشـتر بـرای تحت فشـار قـرار دادن 
کشـورهایی از ناتو اسـت که سـهمیه خـود را نمـی پردازند.

|| ترامــپ اعام داشــته اســت کــه آمریــکا از پیمان 
ترانــس پاســیفیک )TPP ( خــارج خواهد شــد. این 
مســئله موجب نگرانی کشــورهایی مثــل ژاپن و کره 
ــد تا »شینزو  ــت بطوریکه موجب ش جنوبی شده اس
آبــه« نخســت وزیــر ژاپــن اولیــن مقــام خارجــی 
باشــد کــه بــا ترامــپ دیــدار کنــد. آیــا سیاســت 
ــپ  ــکا در دوره ترام ــیای« آمری ــه آس ــش ب »چرخ
ــپ TPP را  ــا ترام ــت؟ و آی ــد رف ــه زوال خواه رو ب

ــرد؟ ــد ک ــرک خواه ت
ترامــپ از پیمــان »ترانــس پاســیفیک« خــارج شــد. ترامپ 
ــس  ــا کشــورهای عضــو پیمــان تران ــد ب ــی ده ــح م ترجی
پاســیفیک بــه صــورت مجــزا در خصــوص مســائل تجــاری 

گفتگــو داشــته باشــد.

برخــی اســتدالل مــی کننــد بــا خــروج آمریــکا از ترانــس 
ــرای حضــور چیــن در بازارهــای ایــن  پاســیفیک زمینــه ب
ــو  ــن عض ــه چی ــا ک ــد. از آنج ــا ش ــتر مهی ــورها بیش کش
پیمــان ترانــس پاســیفیک نیســت لــذا ایــن موضــوع مــی 
ــه ارمغــان  ــرای چیــن ب ــادی ب ــع اقتصــادی زی ــد مناف توان

ــاورد. بی

|| ترامــپ در ابتــدا اعــام کــرد توافــق هســته ای 
ــت  ــدا گف ــا بع ــرد ام ــد ک ــو خواه ــران را لغ ــا ای ب
ــد.  ــره کن ــاره آن مذاک ــددا درب ــد دارد مج قص
ــه  ــام چ ــال برج ــع وی در قب ــما موض ــر ش ــه نظ ب
خواهــد بــود؟ در صورتیکــه وی توافــق را لغــو کند 
ــت  ــکا از وی تبعی ــرکای آمری ــدان و ش ــا متح آی

ــرد؟ ــد ک خواهن
ترامــپ در اظهــارات خــود برجــام را به ســخره گرفته اســت 
و عنــوان داشــته اســت کــه برجــام توافــق ضعیفــی اســت. 
امــا وی آن ســخن ابتدایــی خود کــه برجــام را پــاره خواهد 

کــرد را بعدهــا بــه زبــان نیــاورد.
اینکــه ترامــپ در خصــوص برجــام مذاکــره مجــدد خواهــد 
ــق  ــن تواف ــر همی ــار ب ــل دارد فش ــه تمای ــا اینک ــرد ی ک

ــوز مشــخص نیســت. ــد هن ــود را بیشــتر کن موج
متحــدان آمریــکا احتمــاالً از ترامــپ در صورتــی کــه 
ــرد. ــد ک ــت نخواهن بخواهــد از برجــام خــارج شــود حمای

|| ترامـپ بـا رهبر تایـوان تماس تلفنـی گرفت. این 
اقـدام وی بسـیار چالش برانگیـز بود و با ایـن کار به 
سیاسـت ۴۰ سـاله چین واحـد پایـان داد. دلیل این 
رویکرد وی چیسـت؟ روابط چین و آمریـکا در دوره 

ترامـپ چگونه خواهـد بود؟
سیاســت چیــن واحــد، سیاســت ایــاالت متحــده آمریــکا 
ــر  ــا رهب ــپ ب ــی ترام ــوی تلفن ــد. گفتگ ــد مان ــی خواه باق
تایــوان در سیاســت چیــن واحــد تغییــری ایجــاد نخواهــد 
کــرد. امــا گفتگــوی تلفنــی ترامــپ بــا رهبــر تایــوان حاوی 
ایــن پیــام بــه پکن اســت کــه رییــس جمهــور جدیــدی در 

آمریــکا ســر کار آمــده اســت.

معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با مهر:

ناتو برای ترامپ سودمند است/ رویکرد مبهم دولت جدید آمریکا به برجام

آمـریـــــکا

جواد حیران نیا

جو بایدن؛

دوست دارم رئیس جمهوری باشم که به سرطان پایان می دهد
ــکان  ــه ام ــه ای ک ــا زمین ــرد تنه ــالم ک ــکا اع ــابق آمری ــوری س ــس جمه ــاون رئی مع
همــکاری گســترده میــان دموکراتهــا و جمهوریخواهــان وجــود دارد مبــارزه بــا بیمــاری 

ــت. ــرطان اس س
»جــو بایــدن« معــاون رئیــس جمهــوری ســابق آمریــکا در اولیــن ســخنرانی خــود پــس 
از تــرک کاخ ســفید گفــت: دوســت دارم رئیــس جمهــوری باشــم کــه بــه ســرطان پایــان 

مــی دهــد.
ــه ســرطان از دســت داد در  ــال ب ــل ابت ــه دلی ــدن کــه در ســال ۲۰۱۵ پســر خــود را ب بای
ــاراک اوبامــا«  ــا پیشــنهاد »ب ادامــه عنــوان داشــت کــه دلیــل اصلــی وی در مخالفــت ب
رئیــس جمهــوری ســابق آمریــکا بــرای وارد شــدن در انتخابــات ریاســت جمهوری ســال 
ــرای رئیــس جمهــور  ــزه ای ب ــدش هیــچ انگی ــود کــه پــس از مــرگ فرزن گذشــته آن ب

شــدن نداشــت. 
ــارزه  ــا جمهوریخواهــان در مب ــرای همــکاری ب ــا اعــالم آمادگــی خــود ب ــه ب وی در ادام
ــا و  ــترده دموکراته ــکاری گس ــکان هم ــه ام ــی ک ــا موضوع ــت: تنه ــرطان گف ــا س ب

ــت. ــرطان اس ــا س ــارزه ب ــود دارد مب ــورد آن وج ــان در م جمهوریخواه
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ــدرت  ــوان ق ــه عن ــود را ب ــش خ ــده نق ــکا در آین ــا امری آی
جهانــی از دســت خواهــد داد؟آیــا نظــم لیبــرال بیــن الملل 
کــه بیــش از هفتــاد ســال اســت بردنیــا حاکــم شــده،براثر 
قــدرت گیــری پوپولیســتهایی چــون ترامــپ، از بیــن 

ــت؟ خواهــد رف
ــگاه تحلیلــی »فاریــن  ــه ای در پای ــای« در مقال »جــوزف ن
افــرز« Foreign Affairs تــالش کــرده بــه ایــن ســواالت 

پاســخ دهد. ترجمه ایــن مقاله را در ادامــه می خوانید.
در طی قــرن نوزدهــم، ایاالت متحــده نقش کمــی در توازن 
قــوای جهانــی داشــت و از یک ارتــش مســتحکم و یکپارچه 
برخــوردار نبــود. در پایــان دهــه 1۸۷0، نیــروی دریایی این 
ــه  ــود. البت ــر ب ــیلی کوچکت ــی ش ــروی دریای ــور از نی کش
امریکایــی  هــا در اســتفاده از زور بــرای غصــب زمیــن یــا به 
ــا و  ــع مشــکلی نداشــتند )مکزیکــی ه دســت آوردن مناب
ســاکنان بومــی امریــکا در ایــن بــاره شــهادت مــی دهنــد(، 
امــا اغلــب، دولــت امریــکا و مــردم ایــن کشــور بــا درگیــر 
ــره  ــارج از نیمک ــِی خ ــن الملل ــور بی ــی در ام ــدن اساس ش

ــد. ــف بودن ــی، مخال غرب
امــا در اواخــر قــرن نوزدهــم، امریــکا بــا ایــده هــای 
ــور  ــن کش ــش ای ــان نق ــد و همزم ــنا ش ــتی آش امپریالیس
ــن، راه را  ــت. ای ــش گذاش ــه افزای ــی رو ب ــاد جهان در اقتص
بــرای وودرو ویلســون، رئیــس جمهــور وقــت، بــاز کــرد تــا 
وارد جنــگ جهانــی اول شــود. امــا هزینــه هــای جنــگ و 
شکســت جــاه طلبــی هــای ویلســون در رابطــه بــا اصــالح 
سیاســت بیــن الملــل بعــد از جنــگ، در طــی دهــه هــای 
ــل  ــه داخ ــا را ب ــی ه ــر امریکای ــاره نظ 1۹۲0 و 1۹30 دوب
ــود را از  ــه خ ــور، ک ــن کش ــد ای ــث ش ــرد و باع ــب ک جل
دنیــای پرآشــوب کنــار کشــیده بــود، بــه قدرتــی عجیــب 

ــد. ــت یاب ــزون دس و روزاف
تصمیــم گیرنــدگان سیاســی امریــکا، ماننــد همتایانشــان 
در جاهــای دیگــر، بــه دنبــال افزایــش منافــع ملــی خــود 
از طرق معموال مســتقیم و معیــن بودند. سیاســت و اقتصاد 
بیــن الملــل در نظــر آنهــا رقابتــی ســخت بــود کــه در آن 
ــرای موقعیــت و منافــع، یکدیگــر را کنــار مــی  کشــورها ب

ــود  ــه رک ــی ک ــن، زمان ــد. بنابرای ــی رفتن ــد و پیــش م زدن
اقتصــادی بــزرگ )Great Depression( اتفــاق افتــاد، 
مقامــات امریکایــی، مثل دیگــران، بــرای محافظــِت هر چه 
بیشــتر و ســریعتر از اقتصادشــان وارد عمــل شــدند و تالش 
ــایه،  ــورهای همس ــاد کش ــردن اقتص ــراب ک ــا خ ــد ب کردن
ــال  ــد س ــند. چن ــود بخش ــود را بهب ــادی خ ــع اقتص وض
ــند  ــر مس ــارض ب ــای متع ــه دیکتاتوره ــی ک ــد، هنگام بع
قــدرت نشســتند و صلــح را تهدیــد کردنــد، آنهــا و همتایان 
ــالش  ــتند و ت ــت گذاش ــت روی دس ــان دس ــی ش اروپای
کردند به خطرات رو به افزایش بی اعتنا باشند و یا مسئولیت 
را بــه گــردن دیگــران بــی اندازنــد یــا سیاســت مماشــات را 

پیشــه کننــد.
در ایــن زمان، ایــاالت متحده بــه بزرگترین قــدرت دنیا بدل 
شــد، اما ضرورتی ندید که بودجه و توجه اش را مصروف امور 
جهانــی، نظیر اقتصــاد باز و امنیــت بین الملل کنــد. در دهه 
ــت و  ــود نداش ــرال وج ــم لیب ــام نظ ــه ن ــزی ب 1۹30، چی
نتیجــه آن، بــه قــول دبلیــو.اچ آدن، »یــک دهــه بی شــرفی 
ــی،  ــاس، خودکامگ ــا ی ــراه ب ــه ای هم ــود؛ ده و پســتی« ب

جنــگ و نســل کشــی.
در نیمــه اول دهــه 1۹40، کشــورهای غربــی، بــا وجــودی 
کــه تالش کردنــد از آتش جهان ســوز جنگ بیــرون بمانند، 
در نهایت مجبور شــدند با قوای متحد )آلمــان، ایتالیا، ژاپن( 
وارد کارزار جنــگ شــوند. برنامــه آنهــا ایــن بــود کــه پــس 
ــر  ــا دیگ ــازند. آنه ــر بس ــاوت و بهت ــی متف ــگ، دنیای از جن
اقتصــاد و امنیــت را موضوعاتــی صرفــا داخلــی و ملــی نمی 
دیدنــد، بلکــه بــه دنبــال همــکاری باهــم بــرای ایجــاد یک 
ــح  ــد صل ــوری بتوان ــه در تئ ــد ک ــد بودن ــتم قانونمن سیس
ــل همفکــر فراهــم  ــرای مل ــه طــور مشــترک ب ــاه را ب و رف

کنــد.
ــد،  ــم ش ــال 1۹45 حاک ــس از س ــه پ ــی ک ــم لیبرال نظ
ــه  ــه ای ک ــات چندجانب ــود از موسس ــت ب ــوه ای سس جل
ــر  ــی زد نظی ــه اقدامات ــت ب ــا دس ــق آنه ــکا، از طری امری
فراهــم کــردن تجــارت آزادتــر و تضمیــن آزادی دریاهــا، و 
ــر، تضمیــن امنیــت خــود را  برخــی کشــورهای ضعیــف ت

 Bretton( ــون وودز ــات برت ــپردند. موسس ــکا س ــه امری ب
ــوز  ــگ هن ــه جن ــدند ک ــیس ش ــی تاس Woods( زمان
ادامــه داشــت. بعــد از جنــگ، هنگامــی کــه مشــخص شــد 
ــد از خــود  ــه بتوانن ــد ک ــر از آنن ــر ضعیفت کشــورهای دیگ
ــر شــوروی[ دفــاع کننــد، دولــت ترومــن تصمیــم  ]در براب
گرفــت از ســنت امریکایــی عــدول کــرده بــا دیگر کشــورها 
اتحادهــای نامحــدود امضــا کنــد، بــه آنهــا کمــک کنــد و 
نیروهــای امریکایــی را در خــارج از کشــور مســتقر ســازد. 
ــا  ــه بریتانی واشــنگتن در ســال 1۹46 یــک وام ســنگین ب
داد؛ در 1۹4۷، مســئولیت حمایــت از دولتهــای غربگــرای 
یونــان و ترکیــه را بــر عهــده گرفــت؛ در 1۹4۸ و طــی طرح 
مارشــال، ســرمایه گــذاری عظیمــی در اروپــا انجــام داد؛ در 
ــرای  ــرد و در 1۹50، ب ــیس ک ــو را تاس ــان نات 1۹4۹، پیم
حفاظــت از کــره جنوبــی از اشــغال، یــک ائتــالف نظامــی 
تشــکیل داد و در 1۹60، یــک معاهــده امنیتــی جدیــد بــا 

ژاپــن امضــا کــرد.
ایــن کارهــا در کنــار فعالیتهــای دیگــر، نظــم را تقویــت 
ــه  ــور ک ــود. همانط ــار نم ــوروی را مه ــدرت ش ــرد و ق ک
ــح  ــران تصری ــی و دیگ ــات امریکای ــان، دیپلم جــورج کن
ــای  ــی در دنی ــد صنعت ــه مول ــج منطق ــد، پن ــرده ان ک
پــس از جنــگ وجــود داشــت: ایــاالت متحــده، شــوروی، 
بریتانیــا، قاره اروپا و آســیای شــمال شــرقی. امریــکا برای 
حفاظــت از خــودش و جلوگیــری از جنــگ جهانی ســوم، 
ــزوی کــرده و ارتباطــش  تصمیــم گرفــت شــوروی را من
ــان،  ــم بخشــد. از آن زم ــر تحکی ــه دیگ ــا ســه منطق را ب
ــیا  ــا، آس ــان در اروپ ــه حضورش ــی ب ــان امریکای نظامی
و مناطــق دیگــر ادامــه داد و همبســتگی و اتــکای 
متقابــل اقتصــادی، اجتماعــی و اکولوژیــک در چارچــوب 
ــد جهانــی  ایــن ســاختار رشــد کــرد. امــا در 1۹۷0، رون
ــی  ــه ســطح ســال 1۹14 رســید؛ زمان ســازی اقتصــاد ب
کــه جنــگ جهانــی اول آغــاز شــد و بــه مــدت 56 ســال 

ــرد. ــل ک ــد را مخت ــن رون ای
افســانه هایــی کــه دربــاره نظــم لیبــرال مطــرح می شــوند 
مــی تواننــد اغــراق شــده تلقــی شــوند. واشــنگتن ممکــن 
ــت  ــاز حمای ــای ب ــی و فض ــی از دموکراس ــت در جاهای اس
ــع، پشــتیبان دیکتاتورهــا  ــا در اکثــر مواق کــرده باشــد، ام
ــرده اســت. سیســتم  ــن جهــت حرکــت ک ــا در ای ــوده ی ب
پــس از جنــگ، در دهــه هــای آغازیــن، تــا حــد زیــادی بــه 
کشــورهای همفکــر حاشــیه اقیانــوس آتالنتیــک محــدود 
بود و کشــورهای بزرگی مثل چیــن، هند و اقمار شــوروی را 
شامل نمی شد و همیشــه اثرات سودبخشی برای کشورهای 
ــا پیــش از فروپاشــی  غیرعضــو نداشــت. ارتــش امریــکا ]ت
شــوروی[ در جهــان هژمونــی نداشــت، زیــرا شــوروی 
ــی  ــود. حتــی زمان ــوازن کــرده ب ــدرت ایــن کشــور را مت ق
کــه امریــکا از نظــر قــدرت نظامــی در نقطــه اوج بــود، نمی 
توانســت از هزینــه هایــی کــه چیــن برایــش در بــر داشــت 
جلوگیــری کنــد، همانطــور کــه نمــی توانســت از تقســیم 
شــدن برلیــن، یــا کوچــک شــدن کــره و ســرکوبهایی کــه 
شــوروی در بلــوک شــرق انجــام مــی داد یــا از جــان ســالم 
ــام  ــت در ویتن ــت و شکس ــای کمونیس ــردن کوب ــه در ب ب

جلوگیــری کنــد.
ــات  ــا و اختالف ــا بحثه ــی ه ــالها، امریکای ــن س در طــول ای
حزبی تلخی در مورد دخالت نظامی در خارج و ســایر مسائل 
مربوط به امــور خارجه داشــته اند و اغلب بابــت تقبل کردن 
هزینــه هــای دفــاع از ســایر کشــورهای ثروتمنــد، شــکایت 
ــم  ــکار نظ ــت آش ــود، موفقی ــن وج ــا ای ــد. ب ــی کردن م
لیبــرال در تامیــن امنیــت و ثبــات جهــان طــی هفــت دهه 
گذشــته ایــن اجمــاع قــوی را در پــی داشــته کــه دفــاع از 
ایــن سیســتم و تعمیــق و گســترش آن بایــد وظیفــه اصلی 

جوزف نای تحلیل کرد؛

آیا نظم لیبرال پابرجا خواهد ماند؟

آمـریـــــکا
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امریــکا باشــد.
بــا ایــن حــال، هیچــگاه مثــل امــروز، مطلوبیــت و دوام ایــن 
سیســتم مــورد ســوال قــرار نشــده بــود. برخــی منتقــدان، 
ــپ،  ــد ترام ــکا، دونال ــور منتخــب امری ــر رئیــس جمه نظی
مدعــی انــد کــه هزینــه هــای نگهــداری ایــن سیســتم از 
نفعــی کــه دارد بیشــتر اســت و اینکه واشــنگتن بهتر اســت 
تعامالتش را با دیگر کشــورها به صورت تبــادل مورد به مورد 
انجــام داده و بــه جــای بازنــده بــودن در برخی معاهــدات، از 
اینکــه در هــر معاهــده برنــده اســت مطمئــن باشــد. برخی 
ــرال بخاطــر  ــاد نظــم لیب ــا مــی کننــد کــه بنی دیگــر ادع
برآمــدن قدرتهــای جدیــد اقتصــادی چــون چیــن و هنــد 
ــن  ــد ای ــز معتقدن ــده ای نی در حــال فرســودگی اســت. ع
نظــم بخاطــر درهــم آمیختــن قــدرت دولتهــا بــا بازیگــران 
ــی،  ــزون سیاس ــرات روزاف ــل تغیی ــه حاص ــی، ک غیردولت
اجتماعــی و تکنولوژیــک اســت، مــورد تهدیــد قــرار گرفتــه 
اســت. به طور خالصــه باید گفت نظــم لیبرال بــا بزرگترین 
چالــش از زمــان تشــکیل تاکنــون مواجه اســت. ســوال این 

اســت کــه آیــا ایــن نظــم مــی توانــد پایــا باقــی بمانــد؟

قدرت به چالش گرفته شده و درهم آمیخته
ــردم  ــه م ــه هم ــه ب ــی هســتند ک ــی منافع ــح عموم مصال
ــح  ــیاری از مصال ــا بس ــی، دولته ــطح مل ــد. در س مربوطن
عمومــی را فراهــم مــی کننــد: امنیــت و رفــاه بــرای مــردم، 
زیرســاختهای اقتصــادی و محیــط زیســت پــاک. در غیاب 
دولــت بیــن المللــی، مصالــح عمومــی جهانــی، نظیــر آب 
و هــوای پــاک و ثبــات اقتصــادی و آزادی دریاهــا، معمــوال 
توســط ائتالفــی بــه رهبــری بزرگتریــن قــدرت، کــه البتــه 
بیشــترین منافــع را از ایــن مصالــح مــی بــرد و مــی توانــد 
بــرای آنهــا هزینــه بپــردازد تامیــن مــی شــود. هنگامی که 
بزرگتریــن قــدرت در انجــام چنیــن کاری ناموفــق باشــد، 
مصالــح عمومــی آن طــور کــه بایــد تامیــن نمــی شــود و 

همــه متضــرر مــی شــوند.
برخــی ناظــران، چیــن را تهدیــد اصلــی علیــه نظــم لیبرال 
ــه ســرعت در حــال رشــد  ــه ب ــی ک ــی شــمارند؛ چین برم
اســت و الزامــا ایــن نظــر را نــدارد کــه یــک قــدرت بــزرگ، 
ــدرت  ــه ق ــد ک ــا نگرانن ــردوش دارد. آنه ــئولیتهایی ب مس
چیــن از امریــکا افــزون شــود و هنگامــی کــه چنیــن شــد، 
ایــن کشــور نظــم کنونــی را حفــظ نکنــد، زیــرا ایــن نظــم 
ــه حســاب آورده  ــِل از خــارج تحمیــل شــده ب را یــک عام
ــه  ــد، ن ــی دان ــران م ــع دیگ ــده مناف ــن کنن و آن را تضمی
منافــع خــود. ایــن نگرانــی بــه دو دلیــل اشــتباه اســت: اول 
اینکــه بســیار نامحتمــل اســت کــه قــدرت چیــن در آینده 
نزدیــک از امریــکا بیشــتر شــود، و دیگــر اینکــه این کشــور 
ــه  ــم را متوج ــن نظ ــود، ای ــی ش ــرآورد م ــه ب ــش از آنک بی

ــه آن احتــرام مــی گــذارد. شــده و ب
برخــالف ایــن عقیــده ظاهــرا معقــول، چیــن قرار نیســت 
جــای امریــکا را بــه عنــوان قــدرت غالــب جهانــی بگیرد. 
قــدرت دربردارنــده توانایی گرفتــن چیزهای مــورد نیاز از 
دیگــران اســت، و مــی توانــد دســتمزد دادن، زورگویی یا 
ــز دربرداشــته باشــد. اقتصــاد چیــن  ــز را نی ــه را نی جاذب
ــه شــکل خیــره کننــده ای  در طــی دهــه هــای اخیــر ب
ــان فقــط 61 درصــد اقتصــاد  ــا همچن ــته، ام رشــد داش
ــت.  ــش اس ــال کاه ــدش در ح ــرخ رش ــت، و ن امریکاس
ــکا  ــن از امری ــر اقتصــاد چی ــه دیگ ــد ده ــر چن حتــی اگ
قــوی تــر شــود، بایــد ایــن را بخاطــر داشــت کــه قــدرت 
اقتصــادی صرفــا یکــی از فاکتورهــای قــدرت ژئوپولتیــک 
اســت. براســاس آنچــه موسســه بیــن المللــی مطالعــات 
اســتراتژیک اعــالم کــرده، بودجــه نظامــی امریــکا چهــار 
ــا اینکــه ظرفیتهــای چیــن طــی  ــر چیــن اســت و ب براب

ســالهای اخیــر افزایــش داشــته، ناظــران معتقدنــد 
ــه  ــرد و اینک ــده بگی ــکا را نادی ــد امری ــی توان ــن نم چی
نمــی توانــد دارای هژمونــی نظامــی جهانــی شــود. 
براســاس شــاخصی کــه اخیــرا یــک موسســه مشــورتی 
ــکا از نظــر قــدرت  ــام پورتلنــد منتشــر کــرده، امری ــه ن ب
نــرم و توانایــی جــذب ســایر کشــورها در رتبــه اول 
دنیــا قــرار داد و چیــن در رتبــه بیســت و هشــتم. 
درســت اســت کــه چیــن ســعی دارد خــود را بــه امریــکا 
ــکار ننشســته. ایــن کشــور  ــکا هــم بی ــا امری برســاند، ام
ــی دارد، از  ــت مطلوب ــناختی، وضعی ــت ش ــر جمعی از نظ
ــت و دارای  ــوردار اس ــش برخ ــه افزای ــرژی ارزاِن رو ب ان
ــای  ــی ه ــان و کمپان ــن دانشــگاههای جه پیشــرفته تری

تکنولوژیــک اســت.
بعــالوه، چین از سیســتم کنونــی دنیا منتفع شــده و بیش از 
آنکه نشــان می دهد برای آن احترام قائل اســت. این کشــور 
یکی از پنج کشــوری اســت که از حق وتو در شــورای امنیت 
ــر  ــی نظی ــاد لیبرال ــای اقتص ــت و از نهاده ــوردار اس برخ
ســازمان تجــارت جهانــی )کــه حکمیــت آن را در دعواهای 
اقتصــادی قبــول دارد( و صنــدوق بیــن المللــی پــول )کــه 
نقــش مهمــی بــرای چیــن قائــل اســت( ســودهای فراوانی 
ــرده اســت. چیــن از نظــر تقبــل هزینــه هــای ســربازان  ب
ــرار  ــی ق ــه دوم جهان ــل، در رتب ــازمان مل ــح س ــظ صل حاف
دارد و در برنامــه هــای ســازمان ملــل نظیــر مقابلــه بــا ابوال 
و تغییرات زیســت محیطی، مشارکت داشــته است. پکن در 
ســال ۲015، در توســعه نُرمهــای جدید برای مقابلــه با گرم 
شــدن زمیــن و تعارضــات در فضــای مجــازی، به واشــنگتن 
ــدارد نظــم  ــا ســعی ن ــه تنه پیوســت. در نتیجــه، چیــن ن
کنونــی جهــان را کنــار بگــذارد، بلکــه از آن حمایــت مــی 

کنــد.
ــا  ــم ت ــرن بیســت و یک ــرال در ق ــه، نظــم لیب ــن هم ــا ای ب
حــدی بــا قــرن قبــل متفــاوت شــده اســت. اقتصادهایــی 
نظیــر چیــن، هنــد و دیگــر قدرتهــای نوخاســته بــه 
ــاد  ــکا از اقتص ــهم امری ــد داد و س ــه خواهن ــان ادام رشدش
دنیــا کمتــر خواهــد شــد. همانطــور کــه ذکــر شــد، چیــن 
ــب  ــدرت غال ــوان ق ــه عن ــکا را ب ــای امری ــدارد ج ــد ن قص
ــد  ــی را تهدی ــم جهان ــون نظ ــه اکن ــا آنچ ــرد. ام ــا بگی دنی
مــی کنــد، نــه دولتهــا بلکــه بازیگــران غیردولتی هســتند. 
انفجار اطالعات باعث شــده برخــی از موضوعــات فراملی در 
حیطــه توجه جهانی قرار بگیــرد؛ موضوعاتــی از قبیل: ثبات 
اقتصــادی، تغییــرات آب و هــوا، تروریســم، بیمــاری هــای 

ــایبری. ــت س ــک و امنی اپیدمی
پیچیدگــی در حــال رشــد اســت. بــر قــدرت افــراد و 
ســازمانهای خصوصی- از شــرکتها و ســازمانهای غیردولتی 
گرفتــه تــا تروریســتها و حــرکات اجتماعــی- اضافــه شــده 
اســت و شــبکه هــای غیررســمی انحصــار نهادهــای 
بوروکراتیــک ســنتی را از بیــن بــرده انــد. دولتهــا همچنان 
قــدرت داشــته و بــه منابــع دسترســی خواهنــد داشــت، اما 
صحنــه ای کــه در آن بــازی مــی کننــد، شــلوغ تــر شــده و 

از قــدرت آنهــا بــرای مدیریــت کاســته خواهــد شــد.
بــا اینکه ایــاالت متحده بــه عنوان قــدرت برتر باقــی خواهد 
ماند، قــادر نخواهد بود بــه تنهایی به بســیاری از اهداف بین 
المللــی اش دســت یابــد. بــرای مثــال، ثبــات اقتصــاد بیــن 
الملــل بــرای رفــاه مــردم امریــکا حیاتــی خواهــد بــود، امــا 
ــا  ــرای حفــظ ایــن ثبــات ب ــکا مجبــور خواهــد شــد ب امری
دیگــران همــکاری کنــد. تغییــرات آب و هوایــی و افزایــش 
ســطح دریاهــا بــر ســطح زندگــی تاثیــر خواهنــد داشــت 
ــه تنهایــی  و امریکایــی هــا نمــی تواننــد ایــن مســائل را ب
حــل کننــد، و در دنیایــی کــه مرزهــا در آن در حــال از بیــن 
رفتــن اســت و همــه چیــز از جملــه مــواد مخــدر، بیمــاری 

هــای عفونــی و تروریســم مــی تواننــد وارد کشــورها 
ــرای توســعه شــبکه  ــرم ب ــدرت ن ــد از ق ــا بای شــوند، ملته
هــا و موسســات بــه منظــور مقابله بــا تهدیــدات و چالشــها 

اســتفاده کننــد.
ــح  ــادی از مصال ــد بخــش زی ــه تنهایــی مــی توان ــکا ب امری
دنیــا را تامیــن کنــد. وجــود نیــروی دریایــی ایــن کشــور 
بــرای نظــارت پلیســی بــر دریایــی هــای آزاد و آزادی رفــت 
و آمــد کشــتی هــا ضــروری اســت و وجــود ذخایــر فــدرال 
امریــکا بــه عنــوان قــرض دهنــده نهایــی، ثبــات اقتصــادی 
ــه، در مســائل  ــن هم ــا ای ــد. ب ــی کن ــن م ــان را تضمی جه
فراملــی، موفقیــت نیازمنــد همــکاری با دیگــران اســت. در 
چنیــن دنیایــی، توانایــی ارتبــاط برقــرار کــردن بــا دیگران، 
منبــع اصلــی قــدرت اســت، و در ایــن زمینــه نیــز امریــکا 

ســرآمد همــه کشورهاســت.

پوپولیسم در مقابل جهانی سازی
ــش،  ــن ارت ــتن قدرتمندتری ــه داش ــکا ب ــر امری ــی اگ حت
ــت  ــکان هس ــن ام ــد، ای ــه ده ــرم ادام ــدرت ن ــاد و ق اقتص
کــه ایــن کشــور از ایــن امکانــات بــرای حفــظ مصالــح دنیا 
اســتفاده نکنــد. در نظرســنجی کــه در ســال ۲013 انجــام 
شــد، 5۲ درصــد امریکایــی ها اعــالم کردنــد امریــکا باید به 
امور ملی خود بپردازد و به دیگر کشورها اجازه دهد خود نحوه 

تعامــل و ســازش بــا یکدیگــر را پیــدا کننــد.
انتخابــات ســال ۲016 امریــکا، نمایانگــر واکنشــی 
پوپولیســتی بــه جهانــی ســازی بــود. پوپولیســتها 
ــد.  ــی انگارن ــود م ــمن خ ــرا را دش ــی گ ــگان جهان نخب
ــت  ــادی اس ــم اقتص ــتی، ه ــهای پوپولیس ــه واکنش ریش
ــان را  ــردم آن کارهایش ــه م ــی ک ــی. مناطق ــم فرهنگ ه
ــد، بیــش  ــا از دســت داده ان ــا خارجیه ــت ب بخاطــر رقاب
ــد؛  از جاهــای دیگــر از دونالــد ترامــپ حمایــت کــرده ان
ــی از  ــه بخش ــن ک ــت مس ــردان سفیدپوس ــن م همچنی
وجــه اجتماعــی خــود را بخاطــر رشــد ســایر گروههــای 
ــکا  ــاری امری ــز آم ــد. مراک ــت داده ان ــی از دس جمعیت
ــده،  ــه آین ــه ده ــر از س ــا کمت ــه ت ــد ک ــرده ان ــالم ک اع
سفیدپوســتان دیگــر از اکثریــت جمعیتــی را در ایــاالت 
متحــده برخــوردار نخواهنــد بــود و همیــن امــر، بــه رای 
ــع،  ــه ترامــپ کمــک کــرد. در واق دادن سفیدپوســتان ب
برکشــیده شــدن پوپولیســتها در امریــکا، اروپــا و مناطــق 

ــازی. ــی س ــان جهان ــر پای ــت ب ــازی اس ــر، آغ دیگ
امریــکا در دهــه هــای آینــده همچنان قــدرت نظامــی برتر 
دنیــا باقــی خواهــد مانــد و قــدرت نظامــی بــه عنــوان یکی 
ــدرت  ــا ق ــود. ام ــد ب ــور خواه ــن کش ــدرت ای ــر ق از عناص
نظامــی، در بســیاری از موقعیتهــا کاربــرد نــدارد. مثــال زور 
برای مســائلی نظیر تغییرات آب و هوایی، ثبــات اقتصادی و 
مدیریــت اینترنت کاربردی ندارد. حفظ شــبکه ها، همکاری 
بــا دیگــر کشــورها و موسســات بیــن المللــی و کمــک بــه 
ســاختن نرمهایــی بــرای مواجــه بــا مســائل فراملی بســیار 
مهــم هســتند. ایــن اشــتباه اســت کــه جهانــی ســازی را 
بــا توافقنامــه هــای تجــاری یکــی بدانیــم. حتــی اگــر روند 
جهانــی ســازی اقتصــادی کنــد شــود، تکنولــوژی در حــال 
ــی  ــی و اجتماع ــک، سیاس ــازِی اکولوژی ــی س ــاد جهان ایج

است.
ــی  ــه معنــای داشــتن هژمون ــد دانســت کــه رهبــری ب بای
نیســت و نقــش واشــنگتن در کمــک بــه ثبــات و توســعه 
ــی  ــس م ــری ح ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــون بی ــا اکن دنی
شــود. ممکــن اســت امریکایــی هــا بــه رفــاه و امنیتــی کــه 
حاصــل نظــم لیبــرال اســت توجهــی نداشــته باشــند و این 
بــی توجهــی تــا زمانــی کــه ایــن دو از بیــن برونــد، ادامــه 
خواهــد داشــت، و شــاید آن زمــان دیگــر دیــر شــده باشــد.

آمـریـــــکا
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حمایــت ترامــپ از طرفــداران لغــو آزادی ســقط جنیــن در آمریــکا 
ــن  ــه ای ــراض ب ــی اعت ــش در راهپیمائ ــخنرانی معاون ــا س ــه ب ک
قانــون بــه اوج رســید، ســئواالتی را دربــاره عوامــل تغییــر موضــع 

وی در اذهــان عمومــی ایجــاد کــرده اســت.
راهپیمائــی اعتــراض بــه قانونــی بــودن ســقط جنیــن در آمریــکا 
جمعــه گذشــته )۲۷ ژانویــه ســال ۲۰۱۷ میــالدی( بــرای ۴۴مین 
ســال پــس از تصویب این قانــون برگزار شــد. اما آنچه ایــن رویداد 
ــا تظاهــرات هــای ایــن چنینــی در ســنوات گذشــته متمایــز  را ب
ســاخت، حضــور و ســخنرانی »مایــک پنــس« معــاون »دونالــد 
ــی«  ــه  ای تاریخ ــی را »لحظ ــن تجمع ــه چنی ــود ک ــپ« ب ترام
برای کشــورش اعــالم کــرد. همچنین، »کلیــان کانوی« مشــاور 
ارشد رئیس جمهور جدید آمریکا نیز در این مراسم حضور یافته بود 

و سخنرانی کرد.
ــام دارد،  ــی« ن ــرای زندگ ــی ب ــه »راهپیمای ــور ک ــرات مذک تظاه
۴۴ ســال متوالــی اســت کــه هــر ســال انجــام مــی شــود، امــا تــا 
بــه حــال ســابقه نداشــت معــاون رئیــس جمهــور آمریــکا در آن 
حضــور یافتــه و شــخص رئیــس جمهــور نیــز حمایت آشــکارش 

از آن را بــا انتشــار پیامــی اعــالم کرده باشــد.
بــه راســتی هــدف ترامــپ از ایــن اقــدام چیســت و ماجــرای تغییر 
رویکــرد وی از »مدافــع انتخــاب فــردی« )Pro-Choice( در 
ســال ۱۹۹۹ )حمایــت از قانــون ســقط جنیــن(، تــا اتخــاذ دیدگاه 
»مدافــع زندگــی« )Pro- Life( و حمایــت از لغــو قانــون مذکور 

ــت؟ ــوده اس چه ب
بــه ایــن منظور، الزم اســت تحلیــل جــاری را از بررســی تاریخچه 

قانون آزادی ســقط جنین در آمریکا آغاز کنیم.

 تاریخچه
دیــوان عالــی آمریــکا در ســال ۱۹۷۳ در پرونــده موســوم بــه »رو 
دربرابــر ویــد« )Roe v. Wade( حکمــی را صــادر کــرد کــه 
بــر اســاس آن زنــان پــس از مشــورت بــا پزشــک خــود و بــدون 
اینکــه دولــت حــق مداخلــه در ایــن زمینــه را داشــته باشــد، مــی 

تواننــد بــه ســقط جنیــن مبــادرت نماینــد.
ــن رو«، در  ــرار »جی ــل اص ــه دلی ــوق ب ــون ف ــمیه قان ــه تس وج
مقابــل »هنــری ویــد« دادســتان کل شــهر »داالس« در ایالــت 
»تگــزاس« بوده اســت. »جیــن رو« زنی بدون همســر بــود که در 
ســومین بارداریــش تصمیــم بــه ســقط جنیــن گرفتــه بــود؛ امــا با 
یکــی از قوانیــن داخلــی در ایالــت »تگــزاس« کــه ســقط را بــه 
جــز در دو مــورد )تجــاوز و یــا تعــدی بــه محــارم( ممنــوع کــرده 
بــود، بــه مقابلــه پرداخــت و همیــن پرونــده باعــث شــد تــا نهایتــًا 
دیــوان عالــی آمریــکا در ســال ۱۹۷۳ قانونــی بــودن ســقط جنین 

در ایــن کشــور را رســماً اعــالم کنــد.
ــم  ــن حک ــاس ای ــر اس ــن ب ــقط جنی ــب، آزادی س ــن ترتی بدی
ــم  ــت. حک ــود گرف ــه خ ــی ب ــکل قانون ــکا ش ــی در آمری تاریخ
ــر ۲ رأی  ــق در براب ــا ۷ رأی مواف ــه ب ــی ک ــوان عال ــات دی قّض
ــون  ــم قان ــن متم ــتناد چهاردهمی ــه اس ــد، ب ــادر ش ــف ص مخال
اساســی آمریــکا بــود کــه بــه آزادی انتخاب شــخصی در مســائل 
خانوادگــی هــر فــرد تصریــح دارد و لــذا اعالم شــد که هــر زن می 
توانــد بــرای خاتمــه دادن بــه دوران بــارداری اش وفــق انتخــاب 

ــد. ــادرت نمای ــدام مب ــن اق ــه ای شــخصِی خــود ب

 ترویــج ســقط جنیــن بــر اســاس دو ویژگــی 
لیبرالیســم

ــر  ــی ب ــم مبن ــب لیبرالیس ــی از مکت ــف مجمل ــا تعری ــق ب مطاب
آزادی نامحــدود هــر فــرد در جامعــه تــا ســرحد عــدم لطمــه بــه 

 Michael( »ــندل ــکل س ــی »مای ــه گواه ــران، ب آزادی دیگ
Sandel( کــه از متفکریــن ایــن عرصــه بــه شــمار مــی آیــد، 
دولــت آمریــکا بــدون توجــه بــه مســائلی از قبیــل امنیت خانــواده 
ــوم  ــه موســع از مفه ــا توجی ــن کشــور، ب ــت در ای و بحــران هوی
ــای  ــره آزادی ه ــات در دای ــن موضوع ــت ای ــی اس آزادی، مدع
ــت در آن نمــی  ــت دول شــخصی تفســیر شــده و مشــمول دخال

شــود.
ــی و  ــادی، اجتماع ــای اقتص ــت  ه ــامل فعالی ــن آزادی ش چنی
ــدازه  ای کــه  ــا حــق دارد آن ان ــت تنه سیاســی مــی  شــود و دول
ــردم  ــور م ــت در ام ــروری اس ــه ض ــم در جامع ــظ نظ ــرای حف ب
مداخلــه کنــد. ایــن نحــوه توجیــه بــه طــور عــام »لیبرالیســم« 

ــود.  ــی ش ــده م نامی
بــا توجــه بــه تفــوق مکتــب لیبرالیســم در آمریــکا، بــه نظــر مــی  
رســد کــه دو ویژگــی ایــن مکتــب  بیــش از دیگــر ویژگــی   هــای 
مــورد تأکیــد لیبــرال- دموکــرات هــا، بــه اقــدام و ترویــج ســقط 

جنیــن در آمریــکا کمــک مــی   کننــد.
ــه دولــت در مســائل  ــر مصلحــت و عــدم مداخل اولویــت حــق ب
شــخصی )و حتــی دفــاع از بــه اصطــالح حیطه شــخصی افــراد(، 
از ویژگی  هایی اســت که سبب می   شــود حامیان سقط جنین برای 
توجیــه اقــدام خــود از آن بهــره ببرنــد، ایــن مســئله نــه تنهــا در 
بحــث ســقط جنیــن بلکــه در دیگــر اقدامــات یــک فــرد لیبــرال 
ــدا  ــور پی ــالق و ... ظه ــی، ازدواج، ط ــس گرای ــون همجن همچ

ــت. کرده اس
وارد شــدن چنیــن تفکــر خطرناکی بــا ظاهــر عوامفریبانــه اش در 
متــن جامعــه آمریــکا باعــث شــد تــا بــه اذعــان »ویکــی ایــوان« 
از محقیقــن یکی از مؤسســات پزشــکی در »ســان فرانسیســکو«، 
ــکا رشــد ســقط جنیــن از  ــه ظاهــر آزادی محــور آمری ــِن ب قوانی

ســال ۱۹۷۳ تــا ۲۰۰۸ را تــا بیــش از ۳۰ درصــد افزایــش داد
ــات  ــی از مؤسس ــن یک ــوان« از محقیق ــی ای ــان »ویک ــه اذع ب
ــر آزادی  ــه ظاه ــِن ب ــکو«، قوانی ــان فرانسیس ــکی در »س پزش
محــور آمریــکا و سیاســت   هــای متعاقــب آن رشــد ســقط جنیــن 
از ســال ۱۹۷۳ تــا ۲۰۰۸ را تــا بیــش از ۳۰ درصــد افزایــش دهــد.

* افزایش سقط جنین و علل جانبداری از آن در آمریکا
ــدگاه  ــعب از دی ــه منش ــی روی ــن و آزادی ب ــقط جنی ــج س تروی
ــای  ــاس آماره ــر اس ــه ب ــت ک ــش رف ــا پی ــا بدانج ــم ت لیبرالیس
 Guttmacher( »منتشــره توســط »مؤسســه گاتمپچــر
ــدون  ــکا ب ــات جنیــن در آمری ــه حی ــان دادن ب Institute(، پای

هرگونــه اضطــرار و الــزام پزشــکی و صرفــاً بــه خواســت والدیــن، 
ــه کــرده اســت. ــز تجرب ــادل ۹۳% را نی رکــوردی مع

همچنیــن آمــار و ارقام اعالمی منتشــره ســال ۲۰۱۲ توســط »بی 
بی سی« به نقل از »مرکز کنترل و جلوگیری از بیماریهای آمریکا« 
کــه از زیرمجموعــه هــای ادره کل کنتــرل بیمــاری هــای وزارت 
ــکاب  ــد کــه ارت بهداشــت ایــن کشــور اســت، تصریــح مــی کن
ــه ثبــت  ۶۹۹ هــزار و ۲۰۲ فقــره ســقط جنیــن در ســال ۲۰۱۱ ب
ــا  ــن آماره ــه بســیاری از ای ــه ارائ ــن در حالیســت ک ــیده و ای رس
ــذا مــی  بــه رســانه هــا از اختیــارات ایــن مراکــز تلقــی شــده و ل
تــوان تعــداد مــوارد مذکــور را بســیار بیشــتر از ایــن تعــداد و در حد 
بحــران در آمریــکا توصیــف کــرد؛ بحرانــی کــه ســرانجام باعــث 
شــد تــا »دونالــد ترامــپ« رئیــس جمهــور جدیــد آمریــکا بــا فراز 
و نشــیب هایــی کــه در ذیــل بــه آن اشــاره خواهیــم کــرد، مجبور 

شــود تا:
-- بــه صــورت ضمنــی بــه اضمحــالل زیرســاخت های لیبــرال- 
دموکراسی در این کشور )برتری حق زنان در برابر مصلحت جامعه( 

اقــرار کند؛
-- از تســّری تمایــالت اقتصادی خود به سیاســت در این خصوص 

چشم پوشی کند )عایدات تجارت جنین(؛
--  و نهایتــاً بسترســازی مناســبی را در جهــت لغــو قانــون مذکــور 
بــه انجــام رســانده و در نتیجــه از مواهــب مالــی »صنعــت ســقط 

جنیــن« چشــم پوشــی کنــد.
دالیل متعددی بر افزایش این آمار تأثیرگذار بوده که مهمترین آنها 

را می توان در موارد زیر خالصه نمود:

صنعــت ســقط جنیــن و تجــارت دارو و لــوازم 
آرایشــی

ــکی در  ــات پزش ــی از مؤسس ــان یک ــوان« از محقق ــی ای »ویک
»ســان فرانسیســکو« در ادامــه تحقیقاتــش مــی افزایــد: ۱,۷۸۷ 
ــکا  ــن در آمری ــقط جنی ــت از س ــده« حمای ــناخته ش ــز ش »مرک
ــت- ــی دول ــای حمایت ــت   ه ــه سیاس ــه ب ــا توج ــود دارد و ب وج
ــته  ــزی توانس ــن مراک ــال ۲۰۰۸؛ چنی ــا س ــال ۱۹۹۷ ت ــا از س   ه
ــن در  ــقط جنی ــت س ــارت در صنع ــادی را از تج ــدات زی ــد عای ان
ایــن کشــور بــه خــود و حامیــان دولتــی شــان اختصــاص دهنــد.
ــار  ــرای کســب ســود سرش ــی و خصوصــی ب ــات دولت وی تبلیغ
حاصــل از زیبایــی انــدام، جلوگیــری از چــروک شــدن پوســت و 
امثالهــم را موجــب تهیــه و تدوین بســته   های تشــویقی گســترده 

اسرار تغییر دیدگاه ترامپ و حمایتش از لغو »قانون  آزادی  سقط جنین«
مهدی ذوالفقاری

آمـریـــــکا
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بــرای ســقط جنیــن عنــوان داشــته و ایــن امــر را در کنــار حــق 
قانونــی افــراد بــرای بــارداری هــای غیــر رســمی، ســبب رونــق 
ــوالت  ــژه محص ــه وی ــی ب ــوازم آرایش ــارت ل ــازی و تج داروس
خاصی کــه از روغن ها و یا ســلول های جنین ســاخته می شــوند، 

معرفی نموده است.
ــای  ــت   ه ــد: فعالی ــی کن ــح م ــه تصری ــوان« در ادام ــی ای »ویک
ــد  ــوزه مؤی ــن ح ــی در ای ــات خصوص ــه مؤسس ــترده و آزادان گس
واقعیــت تلــخ امــا تکــراری در ایــن کشــور اســت کــه بــر اســاس 
ــه برخــی  ــدا و پنهــان ب آن، دولتمــردان در ازای کمــک هــای پی
ــی بســیاری  ــده حمایــت هــای مال از فعالیــت هــا، دریافــت کنن
بــرای نامزدهــا و احــزاب سیاســی تحــت حمایــت خــود در جریان 

انتخابــات ریاســت جمهــوری خواهنــد بــود.
 )Ralph Shortey( »ــورتی ــف ش ــخنان »رال ــن، س همچنی
ســناتور آمریکایی در ۲۴ ژانویه ســال ۲۰۱۲ میالدی کــه »نَچرال 
نیــوز« آن را منتشــر کرد، افشــا می کند که شــرکت  هایــی از قبیل 
»پپســی« )PepsiCo(، »کرافــت« )Kraft( و »نســتله« 
)Nestle( از ســلول  هــای کبــد جنیــن  هــای ســقط شــده بــه 
عنــوان طعــم  دهنــده نوشــیدنی  هایــی اســتفاده مــی  کننــد کــه 
روزانــه میلیــون  هــا نفــر در سراســر جهــان آنهــا را مصــرف مــی 

کننــد.
بنابــر همیــن افشــاگری هــا بــود کــه همــکاری شــرکت هــای 
ــرای اســتفاده از  ــا مؤسســات خصوصــی ســقط جنیــن ب فــوق ب
کبدهــای جنیــن هــای ســقط شــده بــرای مصــارف خوراکــی از 

جملــه طعــم دهنــده   هــا برمــال گشــت.
الزم اســت برای اثبــات الزام ترامپ به حرکت در راســتای شــلیک 
تیرخالص به قانون آزادی ســقط جنین در آمریکا، در این مقطع به 
نکته ای اشــاره شــود تا آنچه در بخش پایانی ایــن گزارش تحلیلی 
دربــاره واکاوی پیــدا و نهــان عبــور اجبــاری ترامــپ از تمایــالت 

پیشین خود به آن اشــاره خواهد شد؛ عینی تر و ملموس گردد.

ــن در  ــقط جنی ــون آزادی س ــای قان ــراز و فروده  ف
ــکا آمری

قانــون مذکور از زمــان ابــالغ توســط دادگاه عالی آمریکا در ســال 
۱۹۷۳، به دلیل تمایالت جناحی و بهره برداری های سیاســی برای 
کســب آراء مــردم در انتخابــات و ســایر مطامــع دو حــزب عمده در 
ــه خــود  ــراز و فرودهــای متعــددی را ب ــون ف ــا کن ایــن کشــور ت

دیده اســت:
-- »رونالــد ریــگان« اولیــن رئیــس جمهــور آمریــکا بــود که پس 
از تصویــب قانــون مذکــور، در ســال ۱۹۸۰ دســتور توقــف کمــک 
هــای مالــی بــه گــروه هــا و نهادهــای بیــن المللــی را صــادر کرد 
کــه یــا در انجــام ســقط فعــال بــوده و یــا در ایــن راســتا فعالیــت 
هایــی را بــه انجــام مــی رســاندند. دســتور وی بــه دلیــل اعــالم 
در کنفرانســی واقــع در »مکزیکــو ســیتی« به »سیاســت مکزیکو 

ســیتی« )Mexico City Policy( شــهرت یافــت.
-- دموکــرات هــا کــه بــا مــوج ســواری بــر اعطــای آزادی هــای 
ــون«  ــل کلینت ــی دوران »بی ــردم در کارزار انتخابات ــه م ــردی ب ف
ــد  ــب قدرتمن ــر رقی ــروزی وی ب ــرای پی ــود را ب ــم خ ــّم و غ ه
جمهوریخواهــش متمرکــز کــرده بودنــد، موفــق شــدند در دوران 
ــو  ــگان« را لغ ــد ری ــون، دســتور »رونال ریاســت جمهــوری کلینت

کننــد.
ــی  ــال برخ ــه دنب ــال ۲۰۰۳ و ب ــوش« در س ــو ب ــرج دابلی -- »ج
آمارهــای نگــران کننــده از تبعــات قانــون مذکــور، دســتور ابطال 

حکــم صــادره توســط »بیــل کلینتــون« را صــادر کــرد.
الزم به ذکر اســت، کنگره آمریکا نیز پس از ۳۰ سال در سال ۲۰۰۳ 
میالدی اولین محدودیت مهم برای سقط جنین را به تصویب رساند. 
بر این اســاس، ســقط جنین هــای به خصوصی که پس از گذشــت 
مــدت معینــی از بــارداری بــه انجــام مــی رســید و مخالفــان ایــن 

قانــون، آن را »تولــد ناقــص« مــی خواندنــد، ممنــوع گردیــد.
-- »بــاراک اوبامــا« در ســال ۲۰۰۹ میــالدی با مطامعی شــبیه به 

دوران »بیل کلینتون«، دســتور داد تا آزادی کاملی بر اســاس قانون 
ســقط جنین در این کشورحکم فرما شود.

بــه راســتی چــه عناصــری باعــث شــدند تــا ترامــپ بــر خــالف 
دیدگاه اعالمی پیشــین خود در سال ۱۹۹۹، سیاست مقابله با قانوِن 
ســال ۱۹۷۳ را تــا بدانجــا و بــه شــکلی افراطــی دنبــال کنــد کــه 
محافــل تحلیلــی از آن به عنــوان تالش برای ریشــه کنــی قانون 
مذکور یــاد کنند؟ آیا اقــدام رئیس جمهور جدید آمریکا در راســتای 
تئــوری های اســالف جمهوریخواه خود اســت یا الــزام به پیگیری 
اهداف ویژه ای است که دونالد را در طی این مسیر تا آنجا پیش برده 
اســت که در ۴۴مین تظاهرات ســالیانه مخالفت با ســقط جنین در 
جمعــه گذشــته کــه بــرای اولیــن بــار بــا حضــور تعجــب برانگیــز 
معــاون وی و مشــاور ارشــد کاخ ســفید در واشــنگتن برگــزار شــد، 
بــا انتشــار یــک پیــام توئیتــری آشــکارا بــه راهپیمائــی کننــدگان 
اعالم کنــد: تظاهرات برای زندگی بســیار مهم اســت. شــما؛ همه 
کســانی که اکنون در این راهپیمائی شــرکت کرده اید، بدانید که از 

حمایــت کامــل مــن برخــوردار هســتید.
ــزاس ســیتی اســتار«،  ــگاه خبــری تحلیلــی »کان ــه نوشــته وب ب
ــبکه  ــا ش ــه ای ب ــال ۱۹۹۹ در مصاحب ــپ« در س ــد ترام »دونال
تلویزیونــی »اِم اس اِن بــی ســی« اعــالم کــرده بــود کــه »از هــر 
 Pro-Choice in Every( »ــردی ــع انتخــاب ف لحــاظ مداف

ــر در مواضــع خــود، از ســال  ــا ۵ تغیی ــا ب Respect( اســت؛ ام
 )Pro- Life( »۲۰۱۱ تــا کنــون خــود را »مدافــع زندگــی
ــودن ســقط  ــا قانونــی ب ــا مخالفتــش را ب ــر ایــن مبن ــده و ب خوان

جنیــن اعــالم کــرد.
ــون  ــه درآمــد سرشــار ناشــی از ایــن قان ــا توجــه ب ــه راســتی ب ب
بــرای مؤسســاِت به ظاهــر تحقیقاتــی و پزشــکی، دالیــل مهمی 
باید اقــدام ترامــپ در این خصــوص را توجیــه کند؛ چرا کــه قانون 
مذکــور مــی توانــد تــا بدانجــا بــرای برخــی از البــی هــای ُپرنفوِذ 
این کشور درآمدزائی کند که امثال ترامپ با ماسک هایی به نام های 
مســتعار َمهد دموکراســی، لیبرالیســم، قانون اساســی آمریــکا و ... 
در حالــت عــادی از مواهــب آن بهــره منــد شــده و هیــچ حــرف 

و ســخنی را بــرای مبــارزه بــا آن بــه زبــان نیــز جــاری نکننــد.

ــون آزادی  ــا قان ــپ ب ــت ترام ــرده مخالف ــت پ پش
ــن ــقط  جنی س

تحلیــل گــران از میان دالیــل تغییر موضــع ترامــپ و حمایت وی 
از لغو قانــون مذکور در آمریکا، ۴ مورد را حائز اهمیت بیشــتر اعالم 

کرده اند:
۱( اولیــن عاملــی را کــه مــی تــوان در اصــرار »دونالــد ترامــپ« 
ــدارهای  ــوع هش ــمرد، موض ــون برش ــن قان ــا ای ــارزه ب ــرای مب ب
ــات  ــاره تبع ــن کشــور درب ــی ای ــی امنیت ــای علمــی و حت نهاده
قانــون برگرفتــه از بــه اصطــالح مکتــب لیبرالیســم در رونــد ادامه 
حیات سیاسی و اجتماعی آمریکا )بحران هویت، اقتصاد مشکوک/ 
ناپایــدار حاصــل از تجارت جنیــن، هــراس از تغییر بیشــتر در رویه 
ــه  ــان جامع ــول در می ــات غیرمعم ــی، گرایش ــگ عموم فرهن
آمریــکا، تغییــر در الگــوی بافــت جمعیتــِی حاصــل از تمایــل افراد 

بــه بــی بندوبــاری و کاهــش زاد و ولــد مؤثــر و ...( اســت.
عالوه بر آمارهایی که درباره افزایش شدید سقط جنین در آمریکا به 
آن اشاره شد، مؤسسه »گاتمپچر« با اعالم آماری جدید، اعالم کرد 

که در میان ســال  هــای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶،
ــا« در موضــوع ســقط جنیــن  ــاراک اوبام آزادی هــای دولــت »ب
بــه انــدازه ای ایــن دولــت را از عواقــب رونــد قــارچ گونــه ســقط، 
نگــران کــرد کــه مجبــور شــد بــدون رســانه ای کــردن بحــران 
ایجــاد شــده، ۳۳۸ تبصــره البتــه تنهــا بــرای »محــدود کــردن« 

قانــون آزادی ســقط جنیــن تصویــب کنــد
ــین  ــور پیش ــس جمه ــا« رئی ــاراک اوبام ــت »ب ــای دول آزادی ه
ــدازه ای همیــن دولــت را از عواقــب  ــه ان ــاره ب ــکا در ایــن ب آمری
رونــد قــارچ گونــه ســقط، نگــران کــرد کــه ایــن دولــت مجبــور 
شــد بــدون رســانه ای کــردن بحــران ایجــاد شــده، ۳۳۸ تبصــره 
البتــه تنهــا بــرای »محــدود کــردن« قانــون آزادی ســقط جنیــن 
تصویــب کنــد کــه بیشــتر آنهــا ناظــر بــر اِعمــال تنگناهائــی بــر 
مراکــز جدیدالتأســیس در ایــن امــور و کاهــش تدریجــی کمــک 

هــای دولــت بــه مراکــز فعــال در ایــن حــوزه بــود.
شــرکت »اســتم ســلز« کــه تنهــا یکــی از شــرکت هــای فعــال 
در ایــن زمینــه بــه شــمار مــی رود، ســاالنه از ۲۲ هزار فقره ســقط 
هایــی بهره بــرداری می کند که مشــتمل بر جنین هــای ۱۰ تا ۲۰ 

هفتــه ای اســت کــه انگشــتان و مخصوصــاً ســلول هــای 
مغزشــان تشــکیل شــده اســت.

ــکا  ــاری« آمری ــری از بیم ــرل و جلوگی ــز کنت ــن »مرک همچنی
ــورد ســقط  ــزار و ۲۰۲ م ــرت آور ۶۹۹ ه ــار حی ــدی پیــش آم چن

ــرد. ــر ک ــور را منتش ــن کش ــال ۲۰۱۱ در ای ــن در س جنی
ایــن افزایش هــا یکــی از دالیل هشــدارهای نهادهــای اطالعاتی 
در آمریکا محســوب می شــود که باعث شــده تا ترامــپ از »مدافع 
انتخــاب فــردی« )Pro-Choice( در ســال ۱۹۹۱ بــه »مدافع 
زندگــی« )Pro- Life( در ســال جــاری میــالدی تغییــر موضــع 

دهد.
۲( نشــریه اقتصــادی »اکونومیســت« پــس از ۴۴میــن تظاهرات 
اعتراضــی بــه قانونــی بــودن ســقط جنیــن بــا انتشــار مطلبــی در 
وبــگاه خــود چنیــن اعــالم کــرد: ترامــپ در راهپیمائــی ۲۷ ژانویه 
نــه تنهــا در توئیتــی حمایــت کامــل خــود را از جنبــش »مدافــع 
زندگی« اعالم کرد، بلکه با فرســتادن »مایک پنــس« معاون خود 
بــه این تظاهــرات و اظهــارات وی در آن مکان تصمیــم دیگر خود 
را نیــز نشــان داد. »پنــس« بــه شــرکت کننــدگان اعالم کــرد که 
دولت بر آن اســت تا اعتبارات گزاف سقط جنین که از جیب مالیات 
دهنــدگان تــا کنــون بــار مالــی زیــادی را بــه ایــن کشــور تحمیل 
کــرده قطــع کنــد تــا شــاید یکــی از مرحــم هــای مهــم بــر آالم 
کســری بودجه نجومی و شــتاب مهار نشدنی رشــد بیکاری در این 

کشــور بــه شــمار بیایــد.
ــزاس ســیتی« مــوج ســوارِی ترامــپ در تــالش  ــگاه »کان ۳( وب
برای ثبت ابطال ریشه های این قانون در دیوان عدالت این کشور را 
بــی ارتباط به توصیه هــای برخی از مشــاوران وی در این خصوص 

نمــی داند.

آمـریـــــکا
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بــا مشــخص شــدن نتیجــه انتخابــات ریاســت 
جمهــوری هشــتم نوامبــر ســال گذشــته 
میالدی، مشــخص شــد ترامــپ با کســب آرای 
برخــی از جوامع آماری تأثیرگــذار در آمریکا مانند 
ــم  ــی، دانشــجویان، مدافعــان حری ــران دین رهب
ــه آرای  ــکاء ب ــا ات ــا ب ــد تنه ــواده و ... بتوان خان
الکتــرال بــه جــای کســب مشــروعیت اکثریــت 
ــدا  ــفید راه پی ــه کاخ س ــدگان ب ــِی رأی دهن کّم
کنــد. لــذا بیــم آن مــی رود تــا بــه دلیــل 
ــی  ــد و ناگهان خطــرات ناشــی از تصمیمــات تن
وی، جمهوریخواهــان نیــز بــه سرنوشــت پــس 
ــه  از ســال ۲۰۰۹ دموکــرات هــا دچــار شــده، ب
مــرور زمــان اکثریــت کنگــره را از دســت دهند. 
ــا  ــه تنه ــا ن ــند ت ــی کوش ــتا م ــن راس ــذا در ای ل
ــه  ــدگان ب ــاری رأی دهن ــه آم ــظ جامع ــه حف ب
نماینــده جمهوریخواهــان مبــادرت ورزنــد، بلکه 
بــا برخــی اقدامــات نمایشــی دیگــر، موقعیت به 

ــد. ــت نماین ــان را تقوی ــده خودش ــت آم دس
۴( برخــی از دیگــر رســانه هــا، بــر ایــن باورند تا 
اظهــارات ترامــپ ضــد زنــان و جنجــال آفرینی 
هــای وی در جریان مبــارزات انتخاباتــی اش که 
مــی رفــت تــا رکــورد رســوائی جدیــدی را برای 
ــاورد، از  ــان بی ــه ارمغ ــن کشــور ب ــداران ای زمام
دیگــر دالیلی اســت که رئیــس جمهــور جدید را 
مصرانه بر آن داشته تا جانشین »اَنتونین گرگوری 
 )Antonin Gregory Scalia( »اســکالیا
در دادگاه عالــی آمریــکا )کــه در فوریــه گذشــته 
درگذشــت( را از میــان محافظــه کارتریــن افــراد 
و بــا مشــورت »مایــک پنــس« معــاون کنونــی 
خــود و فرمانــدار ایالــت »ایندیانــا« تا پنجشــنبه 
هفتــه جــاری معرفــی کنــد تــا از ایــن رهگــذر 
ــا رســاندن تعــداد قضــاِت مدافــع لغــو  ــد ب بتوان
ــه  ــه حــد نصــاب الزم، ب ــون آزادی ســقط ب قان
ابطــال آن نه تنها به صــورت فدرالــی و در برخی 
از ایالت ها، بلکه به ریشه کنی هدیه لیبرالیسم به 

واسطه حکم دادگاه عالی مبادرت نماید.
ــع  ــه وض ــس« ب ــک پن ــت، »مای ــی اس گفتن
ــقط  ــه س ــی علی ــن ایالت ــن قوانی ــخت تری س
ــا«  ــداری اش در »ایندیان ــن در دوران فرمان جنی

مشــهور اســت.

 نتیجه گیری
تالش های هیأت حاکمه آمریکا در راســتای لغو 
قانون آزادی سقط جنین در حالی با اهداف خاص 
مسیر خود را می پیماید که به گفته »جمیال تیلِر« 
از کارشناســان مرکــز پیشــرفت بــرای آمریــکا، 
»تــالش هــا و تصمیمــات اخیر با افــکار عمومی 
و فرهنــگ کنونی جامعــه  آمریکا فاصلــه زیادی 
دارد«؛ لذا هر یک از دولت های این کشــور به هر 
علتــی کــه بــه ایــن کار اقــدام کنــد، ابتــدا بایــد 
بــه تغییــر هنجارهــای متأثــر از لیبرالیســم اقدام 
کــرده و ســپس ایــن کشــور را از موج هــای آتی 

تبعــات ایــن مکتــب خطرنــاک آزاد نمایــد.
ایــن در حالیســت کــه در یــک نظرســنجی کــه 
در ســال ۲۰۱۶ میالدی توســط موسســه »پیو« 
بــه انجــام رســید، قریــب ۵۰% از پاســخگویان 
معتقد بودند که حق سقط جنین باید قانونی باشد، 
ــع  ــه آن از مناب ــن بودج ــوه تأمی ــا در نح و تنه
عمومــی و خصوصــی بــا یکدیگر اختــالف نظر 

داشتند.

پــس لــرزه هــای تصمیمــات و اقدامــات جنــون آمیــز »دونالــد ترامپ« 
رئیــس جمهــور آمریــکا همچنــان ادامــه دارد. یکــی از ایــن تصمیمــات 
ــا  ــه ب ــت ک ــه آمریکاس ــور ب ــت کش ــاع هف ــردن ورود اتب ــوع ک ممن

اعتراضــات زیــادی مواجــه شــده اســت.
ــی از  ــل توجه ــش قاب ــه بخ ــکا ک ــرای آمری ــم ب ــن تصمی ــات ای تبع
ــران اســت  ــای مهاج ــت ه ــون فعالی ــود را مدی ــدرت خ پیشــرفت و ق
چنــان ســنگین ارزیابــی شــده کــه اغلــب کارشناســان و مقامات اســبق 

ــد. ــه آن هشــدار داده ان ــاالت متحــده نســبت ب ای
ــا  ــر تبعــات ایــن تصمیــم ب ــرای تحلیــل دقیــق ت در همیــن رابطــه ب

ــه گفتگــو نشســتیم. ــل ســرور« ب پروفســور »دانی
ــت  ــث مدیری ــر در مبح ــان حاض ــن کارشناس ــروف تری ــرور از مع س
جنــگ و از کارشناســان ارشــد موسســه »روابــط دو ســوی آتالنتیــک« 
ــت  ــابقه فعالی ــه س ــت ک ــز« اس ــان هاپکین ــگاه »ج ــاتید دانش و از اس
ــکان را دارد  ــتان و بال ــراق، افغانس ــای ع ــگ ه ــورد جن ــترده در م گس
ــر  ــکا در ام ــژه آمری ــده وی ــوان نماین ــه عن ــا ۱۹۹۶ ب و از ســال ۱۹۹۴ ت
میانجیگــری میــان مســلمانان و ُکــروات هــای یوگســالوی فعالیــت 

ــر اســت: ــه شــرح زی ــه ب کــرده اســت. متــن ایــن مصاحب

|| »دونالــد ترامــپ« رئیــس جمهــور آمریــکا در یکــی از 
ــان اجرایــی«  ــا صــدور »فرم ــی خــود ب اقدامــات جنجال
ــرد.  ــوع ک ــکا ممن ــه آمری ــور را ب ــت کش ــاع هف ورود اتب
ــده  ــه ش ــادی مواج ــای زی ــش ه ــا واکن ــدام ب ــن اق ای
اســت. ارزیابــی شــما از ایــن فرمــان اجرایــی چیســت؟
در توضیــح ایــن مطلــب بایــد گفــت اوال آمریــکا در حــال حاضــر بــر 
روی مرزهــای خــود کنتــرل دارد و پناهنــدگان و همچنیــن افــراد دارای 
ــزا و »گریــن کارت« را بخوبــی رصــد مــی کنــد. مــن معتقــدم راه  وی
هایــی بــرای شــدیدتر کــردن مســائل وجــود دارد امــا بــرای انجــام آن 
نیــازی بــه فرمــان اجرایــی رئیــس جمهــور نیســت چــرا صــدور فرمان 
اجرایــی بــرای چنیــن مــواردی بــه منافــع آمریــکا در سراســر جهــان 
ضربــه مــی زنــد. مــن ســندی نــدارم کــه نشــان دهــد پناهنــدگان و 
یــا مهاجــران بــرای امنیــت ملــی آمریــکا تهدیــد محســوب می شــوند.
احتمــال انجــام حمــالت تروریســتی از ســوی افــرادی کــه از 
کشــورهای متحــد آمریــکا یعنــی انگلیــس، فرانســه، آلمــان، بلژیــک، 
ترکیــه، مصــر و عربســتان ســعودی و حتــی دیگــر متحدان واشــنگتن 
بــه ایــاالت متحــده مــی آینــد بیشــتر اســت امــا بــا ایــن وجــود ترامپ 

ــوع نکــرده اســت ــکا را ممن ــه آمری ورود آنهــا ب
نکتــه بعــدی آنکــه مهمتریــن تاثیــر فرمــان اجرایــی بــر روی مردمــی 
کــه تصمیــم و تمایلــی بــرای ســفر بــه آمریــکا ندارنــد ایــن اســت کــه 
آنهــا ایــن فرمــان را اقدامــی ناموجــه و تبعیــض آمیــز مــی داننــد. بــا 
ــه  ــلمانان ک ــی مس ــارد و ۶۰۰ میلیون ــک میلی ــت ی ــه جمعی ــه ب توج
ــد  ــی کنن ــی م ــکا زندگ ــا در آمری ــر آنه ــزار نف ــون و ۳۰۰ ه ــه میلی س
ایــن اقــدام ترامــپ موجــب ســرخوردگی برخــی از آنهــا شــده و آنهــا 
ــرات  ــز و تفک ــت آمی ــای خصوم ــا رفتاریه ــی ب ــه بیگانگان ــل ب را تبدی
افراطــی مــی کنــد. ایــن اقــدام ترامــپ همچنیــن بــه داعــش و القاعده 
ــرده و در شــیپور  ــای بیشــتری جــذب ک ــا نیروه ــد ت ــی کن کمــک م

تالفــی بدمنــد.

||  آمریــکا پیــش از ایــن نیــز در برخــی مــوارد ورود افراد 
ــوع  ــده ممن ــاالت متح ــه ای ــف را ب ــورهای مختل از کش
ــه اهــداف  ــا ایــن سیاســت، ترامــپ را ب ــودو آی کــرده ب

خــود مــی رســاند؟
ممنوعیــت اعــالم شــده در حقیقــت بخشــی از تاریــخ طوالنــی 
مســتثنی کــردن مهاجــران اســت. پیــش از ایــن چینــی هــا، یهودیــان، 

آنارشیســت هــا، افــراد مبتــال بــه ایــدز،  کمونیســت هــا، و ایرانیــان از 
ورود بــه آمریــکا محــروم شــده بودنــد امــا در تمامــی ایــن مــوارد ثابــت 
ــار، برخــالف قانــون  شــد کــه اعمــال ممنوعیــت غیرمفیــد، تاســف ب

اساســی و زشــت اســت. 
ایــن ممنوعیــت اخیــر نیــز ماننــد مــوارد ذکــر شــده در بــاال هســتند. 
بعــد از حــوادث ۱۱ ســپتامبر ســال ۲۰۰۱ شــما نمــی توانیــد در میــان 
مهاجــران هفــت کشــوری کــه ترامــپ ورود آنهــا بــه آمریــکا را ممنوع 
کــرده یعنــی ایــران، عــراق، یمــن، ســوریه، ســومالی، ســودان و لیبــی، 
فــردی را بیابیــد کــه بــا حمــالت تروریســتی در آمریــکا مرتبــط بــوده 
ــه ایــن کار  ــد برخــی از ســومالیایی هــا متهــم ب ــه هــر چن باشــد. البت

شــده انــد.
نکتــه عجیــب ایــن ممنوعیــت آن اســت کــه ممانعــت از انجــام چنین 
حمالتــی در حــد صفــر اســت. احتمــال انجــام ایــن حمــالت از ســوی 
ــی انگلیــس، فرانســه،  ــکا یعن ــرادی کــه از کشــورهای متحــد آمری اف
ــی دیگــر  ــه، مصــر و عربســتان ســعودی و حت ــک، ترکی آلمــان، بلژی
متحــدان واشــنگتن بــه ایــاالت متحــده مــی آینــد بیشــتر اســت امــا 
بــا ایــن وجــود ترامــپ ورود آنهــا بــه آمریــکا را ممنــوع نکــرده اســت.

ــتان،  ــون پاکس ــورهایی همچ ــاع کش ــد اتب ــان نبای ــن می ــه در ای البت
افغانســتان و تونــس را فرامــوش کــرد کــه البتــه ورود آنهــا بــه آمریــکا 

ــوع نشــده اســت. ممن

ــت  ــاع هف ــردن ورود اتب ــوع ک ــپ در ممن ــدام ترام || اق
ــود  ــراه ب ــی هم ــش های ــا واکن ــکا ب ــه آمری ــور ب کش
ــاالت  ــارج از ای ــل و خ ــددی در داخ ــات متع و اعتراض
متحــده موجــب شــد، شــما ایــن اعتراضــات را چطــور 

ــد؟ ــی کنی ــی م ارزیاب
ــف  ــهرهای مختل ــا و ش ــرودگاه ه ــه در ف ــی ک ــد اعتراضات ــر چن ه
ــا ایــن وجــود  ــد امــا ب ــزرگ بودن آمریــکا انجــام شــد اعتراضاتــی ب
ــای  ــان ه ــع و آرم ــه مناف ــه زدن ب ــه صدم ــان ب ــپ همچن ترام
ــر آن  ــالوه ب ــد. ع ــی ده ــه م ــکا در کشــورهای مســلمان ادام آمری
متحــدان اروپایــی آمریــکا نیــز بــه ایــن اقدامــات ترامــپ معتــرض 
ــی  ــز م ــد نی ــا بلن ــراض آنه ــدای اعت ــات ص ــی اوق ــتند و برخ هس
شــود. بــا ایــن حــال ایــن بــه عهــده آمریکائــی هاســت کــه ترامــپ 
ــس  ــج عک ــه نتای ــه ای ک ــات احمقان ــرک تصمیم ــه ت ــور ب را مجب

ــد. ــد کنن ــال دارن بدنب
ــکا در  ــون آمری ــا کن ــال ۲۰۰۱ ت ــه افغانســتان در س ــه ب ــان حمل از زم
حــال مبــارزه بــا افــراط گرایــی بــوده و هــر چنــد ترامــپ متعهــد شــده 
کــه افــراط گــری را ریشــه کــن کنــد امــا برعکــس اقــدام مــی کنــد و 

در واقــع وی در حــال تشــویق افــراط گرایــی اســت.

مشاور سابق وزارت خارجه آمریکا در گفتگو با مهر:

ترامپ در حال صدمه زدن به منافع آمریکاست
عبدالحمید بیاتی
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پروفســور »پیتــر ای هــال« معتقــد اســت کــه اقــدام ترامــپ در 
منــع ورود اتبــاع ۷ کشــور مســلمان بــه آمریــکا نمادیــن اســت و 
خــروج از پیمــان ترانــس پاســیفیک، نفــوذ آمریــکا در جهــان را 

تضعیــف مــی کنــد.
»دونالــد ترامــپ«  بعــد از ادای ســوگند بــه عنوان رئیــس جمهور 
ــن  ــک از ای ــر ی ــه ه ــی زده ک ــه اقدامات ــکا دســت ب ــد امری جدی

اقدامــات در حــد خــود جنجالــی و مناقشــه انگیــز بــوده انــد.
ترامــپ بــه یکــی از قول هایــی کــه در کارزار انتخاباتی خــود داده 
بــود عمــل کــرد و روز دوشــنبه فرمــان خــروج از پیمان شــراکت 
ترانــس پاســیفیک را امضــا کــرد. او همچنیــن اعــالم کــرد کــه 
مالیــات و هزینه هــای شــرکت های آمریکایــی کاهــش خواهــد 

یافــت.
ــه  ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــکا ب ــد امری ــوری جدی ــس جمه رئی
ــس  ــراکت تران ــون ش ــی چ ــرکت در پیمان های ــای ش ــه ج ب
ــا  ــه ب ــبات دوجانب ــکا وارد مناس ــت آمری ــر اس ــیفیک، بهت پاس
کشــورهای عضــو ایــن پیمــان شــود و هــدف از ایــن کار افزایش 

ــد. ــکا باش ــغلی در آمری ــای ش فرصت ه
اقــدام جنجالــی دیگــر ترامــپ صــدور فرمــان توقــف یک ماهــه 
ــر  ــور دیگ ــش کش ــران و ش ــهروندان ای ــرای ش ــزا ب ــدور وی ص
ــه  ــوری ب ــان س ــتور، ورود پناه  جوی ــن دس ــاس ای ــر اس ــود. ب ب
ــی  ــزای مهاجرت ــدور وی ــود و ص ــوع می ش ــده ممن ایاالت متح
ــرای شــهروندان کشــورهای ســوریه، عــراق،  ــی ب و غیرمهاجرت
ــدت ۹۰ روز  ــه م ــی ب ــومالی و لیب ــودان، س ــن، س ــران، یم ای

ــد. ــد ش ــف خواه متوق
ــگاه  ــی دانش ــوم سیاس ــتاد عل ــال« اس ــر ای ه ــور »پیت پروفس
هــاروارد ایــاالت متحــده در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر اقدامــات 
دولــت ترامــپ را حــرکات نمادیــن دانســته کــه باعــث کاهــش 
قــدرت و نفــوذ آمریــکا در جهــان مــی شــود. متــن گفتگــو پیش 

ــت. روی شماس

|| دسـتور اجرایـی ترامـپ در مـورد منع اتبـاع هفت 
کشـور مخالفتهایـی زیـادی را باعث شـد. دلیل این 
اقـدام چیسـت؟ برخی اسـتدالل می کننـد در آمریکا 
حـدود 45 میلیـون نفـر دارای گرایـش مسـیحی - 
صهیونیسـت هسـتند و ایـن اقـدام بـرای جلب نظر 

آنهاسـت،  نظر شـما چیسـت؟
ــور  ــس جمه ــپ« رئی ــد ترام ــه »دونال ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
ایــاالت متحــده فــردی پوپولیســت اســت. فــردی اســت کــه می 
خواهــد قــدرت را از ســاکنین واشــنگتن گرفتــه بــه همــه مــردم 
آمریــکا دهد.قصــد وی از  مجموعــه  فرمانهایــی اجرایــی کــه  در 
هفتــه گذشــته صــادر کــرده ایــن اســت کــه بــه رای دهنــدگان 
خــود نشــان دهــد، بــه قولهایــی کــه در طــی مبــارزات انتخابــی 
خــود داده پایبنــد اســت. از آنجایــی کــه ترامــپ در طی مبــارزات 
انتخاباتــی خــود دارای گرایشــات ضــد اســالمی آشــکار بــوده و 
همــواره از تروریســم اســالمی حــذر داشــته اســت، اقدامــات وی 
نشــان مــی دهــد کــه در مــورد ایــن موضوعــات جــدی اســت. 
بــه نظــر مــن ایــن اقدامــات بیشــتر جنبــه نمادیــن داشــته و بــه 
ــد داد.  ــرار نخواه ــدف ق ــم را ه ــاد تروریس ــی زی ــال خیل احتم
ــپ نیســت  ــت ترام ــی دول ــات سیاســت واقع ــن اقدام ــه ای گرچ
ــرد و  ــد ک ــر خواه ــت را بدت ــن دارد، وضعی ــه نمادی و بیشــتر جنب
باعــث بیچارگــی بیشــتر مــردم جهــان و آمریــکا خواهــد شــد.

|| توجیــه ترامــپ در مــورد منــع ورود اتبــاع هفــت 

ــن  ــاط ای ــکا، ارتب ــاالت متحــده آمری ــه ای کشــور ب
کشــورها بــا تروریســم اســت.  بــا فــرض درســت 
بــودن ایــن منطــق آیــا نبایــد کشــور عربســتان نیز 

در آن لیســت باشــد؟
همانطــور کــه اشــاره نمــودم فرمانهــای اجرایــی ترامــپ بیشــتر 
ــا  ــی ی ــتگذاری داخل ــوان سیاس ــه عن ــا ب ــن دارد ت ــه نمادی جنب
خارجــی واقعــی دولــت وی قلمــداد شــود. قــرار نگرفتــن 
ــت  ــده »سیاس ــان دهن ــتر نش ــت بیش ــن لیس ــتان در ای عربس
دوســت و دشــمن« اســت کــه در طــی تاریــخ امریــکا همــواره 
توســط رهبــران این کشــور بــه کار رفتــه اســت. در امریــکا برخی 
گروههــا یــا کشــورها بــه عنــوان دشــمن تعریــف شــده انــد در 
حالیکــه اســاس و دلیــل قانــع کننــده ای بــرای ایــن نــوع تعریف 
ــای  ــن دارای پیامده ــرکات نمادی ــفانه ح ــدارد. متاس ــود ن وج
ــورد  ــد م ــت جدی ــون توســط دول ــه تاکن ــد اســت ک ــی و ب واقع

ــه اســت. ــرار نگرفت ــه ق توج

ــارج  ــیفیک خ ــس پاس ــان تران ــپ از پیم || ترام
شــد، در حالــی کــه ایــن پیمــان زمینــه مهــار چیــن 
ــا  ــرد. آی ــی ک ــا م ــیا را مهی ــکا در آس ــوذ آمری و نف
اقــدام ترامــپ در بلندمــدت بــه نفــع چیــن و افــول 

ــود؟ ــد ب ــیا نخواه ــکا در آس ــی آمری هژمون
ایــن ســوال، تضــادی اساســی را در سیاســت هــای دولــت جدیــد 
ــن  ــد ای ــت جدی ــران دول ــد. هــدف رهب ــی کن ــکا افشــاء م آمری
ــازند. در  ــد س ــزرگ و قدرتمن ــکا را ب ــر آمری ــار دیگ ــه ب اســت ک
ــاد  ــد ابع ــس پاســیفیک بای ــان تران ــکا از پیم ــورد خــروج آمری م
ــاظ  ــرار داد. از لح ــه ق ــورد توج ــی آن را م ــن الملل ــی و بی داخل
ــده،  ــر ش ــان ذک ــروج از پیم ــا خ ــد ب ــی خواه ــت م ــی دول داخل
زمینــه ایجــاد مشــاغل بیشــتر توســط آمریکایــی را فراهــم کنــد 
بــه همیــن دلیــل سیاســت هــای تجــاری حمایتــی را دنبــال می 
کنــد. امــا بایــد گفــت کــه ایــن اقــدام نفــوذ آمریــکا در ســطح 
جهانــی را تضعیــف خواهد کــرد. نفــوذ آمریــکا در جهــان تاکنون 
بــر حمایــت پایــدار از متحــدان بیــن المللــی و ترویــج سیســتم 
ــی  ــی متک ــق آمریکای ــای موف ــرکت ه ــط ش ــاری آزاد توس تج
ــای  ــی سیاســت ه ــن الملل ــن در ســطح بی ــوده اســت. بنابرای ب
تجــاری دولــت ترامــپ خطــری جــدی بــرای منافــع این کشــور 

ــان کاهــش  ــی مناطــق جه ــوذ آن را در تمام ــرده و نف ایجــاد ک
ــه در  ــپ ک ــت ترام ــرت دول ــای مهاج ــت ه ــد داد. سیاس خواه
ــتیژ  ــهرت و پرس ــکا اســت، ش ــن آمری ــهای که ــا ارزش تضــاد ب
ــش  ــی را کاه ــطح جهان ــده  در س ــاالت متح ــرم  ای ــدرت ن و ق

ــد داد. خواه

ترامــپ،  مشــی  هســتند  معتقــد  برخــی   ||
مرکانتلیســتی و مبتنــی بــر حمایــت گرایــی 
اقتصــادی اســت. از ســوی دیگــر رژیمهــای تجاری 
ــک  ــدرت هژمونی ــت ق ــل تثبی ــی از عوام ــن الملل بی
ــت.  ــوده اس ــی دوم ب ــگ جهان ــد از جن ــکا بع آمری
ــدرت  ــده ق ــد آین ــه باش ــق پذیرفت ــن منط ــر ای اگ
آمریــکا در نظــام بیــن الملــل چگونــه خواهــد بــود؟

بــا خروج ایــاالت متحــده از TPP بــه دالیل مختلف نفــوذ آمریکا 
در آســیا کاهــش خواهــد یافــت. چیــن در حــال حاضــر تــالش 
مــی کنــد خــالء ایــاالت متحــده در آســیا را پــر کــرده و از ایــن 
ــه در  ــت ک ــد گف ــد. بای ــتفاده کن ــن اس ــو احس ــه نح ــت ب فرص
ــدرت  ــرای ق ــی ب ــط تجــاری بســته بحران ــان معاصــر، رواب جه
ــش و  ــه ارت ــت ک ــد گف ــود. بای ــی ش ــک کشــور محســوب م ی
نیــروی نظامــی قــوی جایگزیــن مناســبی بــرای روابــط تجــاری 
آزاد نیســتند. پیــش بینــی آینــده قــدرت آمریــکا در نظــام بیــن 
ــکا در  ــوذ آمری ــظ نف ــژه در آســیا، چگونگــی حف ــه وی ــل و ب المل
آســیا و ارتقــاء روابــط تجــاری ایــن کشــور با کشــورهای آســیایی 
با خــروج ایاالت متحده از TPP واقعا ســخت اســت. بــا این وجود 
برخــی از موضوعات TPP برای قشــرهایی از مــردم آمریکا دارای 

جاذبــه نیســت.

ــه  ــبت ب ــپ نس ــرد ترام ــما رویک ــر ش ــه نظ || ب
ــود؟ ــد ب ــه خواه ــران و عربســتان چگون ــیه ای روس

بــه طــور دقیــق مــا نمــی دانیــم »دونالــد ترامــپ« و تیمــش از 
چــه رهیافتــی مقابــل ایــن کشــورها اســتفاده خواهنــد کــرد. در 
حــال حاضــر بــه نظــر مــی رســد کــه مــا سیاســت خارجــی بــر 
اســاس لفاظــی هــای رهبــران سیاســت خارجــی داریــم و پیــش 
بینــی سیاســت خارجــی و داخلــی واقعــی دولــت جدیــد تقریبــا 

غیــر ممکــن اســت.

استاد دانشگاه هاروارد در گفتگو با مهر:

ممنوعیت ورود اتباع ۷ کشور به آمریکا اقدامی »نمادین« است
فاطمه محمدی پور
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ــن  ــط بی ــوزه رواب ــرداز ح ــه پ ــتاد و نظری ــت« اس ــتفان وال »اس
الملــل معتقــد اســت کــه رئیــس جمهــور جدیــد آمریــکا تاکنون 
بجــای آنکــه مبــدع تحولــی در عرصــه سیاســت خارجــی باشــد،  

ــوده اســت. ــوزه ب ــن ح ــی در ای ــر« طغیان »آغازگ
ــط  ــته رواب ــتاد برجس ــرداز و اس ــه پ ــت« نظری ــتفان اِم. وال »اس
ــه در  ــه ای ک ــکا در مقال ــاروارد آمری ــل در دانشــگاه ه ــن المل بی
نشــریه »فاریــن پالیســی« انتشــار یافــت، بــا اشــاره بــه حمایــت 
ــوری  ــس جمه ــپ« رئی ــد ترام ــداران »دونال ــتیبانی طرف و پش
آمریــکا از سیاســتهای مهاجرتــی وی و همچنیــن عــزل و نصــب 
ــاب  ــژه انتخ ــه وی ــی ب ــت مل ــورای امنی ــه ش ــات بلندپای مقام
»اســتیو بانــون« بــه ســمت مشــاور و رئیــس دفتــر خــود اینگونه 
ــپ[ در  ــان ترام ــما ]حامی ــراوان،  ش ــرام ف ــا احت ــی نویســد: »ب م

ــتباهید«. اش
والــت در توجیــه ایــن ســخن خــود مــی افزایــد: »در واقــع، اگــر 
ــه ویــژه جــزء کســانی  شــما حامــی وفــادار ترامــپ هســتید و ب
ــی  ــت خارج ــک سیاس ــاذ ی ــور اتخ ــه منظ ــه او را ب ــتید ک هس
ــر  ــر و باالت ــادل ت ــر،  متع ــه ت ــت جویان ــر،  منفع ــمندانه ت هوش
ــد  ــد، بای ــرده ای ــاب ک ــینیانش انتخ ــر از پیش ــق ت ــه موف از هم
ــرف دو  ــا ظ ــرا تنه ــرا؟ زی ــید. چ ــران باش ــاً نگ ــوس و عمیق مأی
هفتــه  وی ]ترامــپ[ یــک فرصــت واقعــی برای اســتوار ســاختن 
ــت  ــاد داد و توانس ــکا را برب ــی آمری ــت خارج ــای سیاس ــه ه پای
مخالفتهــا را هــم در داخــل و هــم در خــارج از آمریــکا بــه گونــه 
ای یکپارچــه و تقویــت ســازد کــه تــا چنــد ماه پیــش، امــری دور 

ــود«. ــن ب از ذه
ــردم  ــل توجهــی از م ــت بخــش قاب ــه حمای ــان ب ــا اذع ــت ب وال
ــر  ــور در سراس ــن کش ــی ای ــالت نظام ــش مداخ ــکا از کاه آمری
جهــان و کاســتن از ســواری مجانــی دادن بــه متحــدان و 
همچنیــن بدبینــی آنــان نســبت بــه ترتیبــات اقتصــادی جهانی،  
ــر  ــمندی گام ب ــا هوش ــپ ب ــه ترام ــه »چنانچ ــت ک ــد اس معتق
مــی داشــت،  مســیر بــرای اتخــاذ یــک سیاســت خارجــی مؤثــر 
ــرات بســیار  ــه تغیی ــه ب ــود«. وی در ادام ــاز ب ــاًل ب ــادل کام و متع
ــات  مثبتــی اشــاره کــرد کــه ترامــپ پــس از پیــروزی در انتخاب
ــت  ــه سیاس ــت در عرص ــی توانس ــی م ــی عال ــب موقعیت و کس

ــود آورد.   ــی بوج خارج
بــه زعــم والــت، برخــی از این تغییــرات مثبــت عبــارت بودنــد از: 

»تأکیــد مجــدد ترامــپ بــر مخالفــت خــود بــا مداخــالت نظامی 
و دولــت- ســازی و متوقــف ســاختن رونــد حمــالت بــی پایــان 
پهپادهــا و کشــتارهای هدفمنــد کــه تأثیــر چندانــی بــر کاهــش 
تروریســم نداشــته انــد؛  پــی بــردن بــه بیهودگــی اســتقرار نیروها 
در افغانســتان و بنابرایــن اجــرای دقیــق یــک رونــد خــروج چنــد 
ــح  ــرای توضی ــتراتژیک ب ــق اس ــک منط ــان ی ــه ای؛ بی مرحل
تمایــل خــود بــه برقــراری روابــط بهتــر بــا روســیه و کاســتن از 
بدگمانــی هایــی در خصــوص اینکــه او همچــون یک عروســک 
ــاختن  ــت؛ وادار س ــن اس ــتان پوتی ــازی در دس ــب ب ــه ش خیم
متحــدان اروپایــی و آســیایی واشــنگتن بــه پذیــرش مســئولیت 
ــا  بیشــتری در حــوزه دفــاع از خــود در کنــار حفــظ روابطشــان ب
ــق  ــر پکــن از طری ــت واشــنگتن در براب ــکا؛ توســعه موقعی آمری
اصــالح و تعدیــل موضــع خــود در قبــال پیمــان شــراکت 
ترانــس- پاســیفیک؛ و در نهایــت، بازگردانــدن آمریــکا بــه یــک 
رهیافــت متــوازن کننــده بــرون مــرزی و غیرمســتقیم در منطقــه 

ــه«. خاورمیان
بــه اعتقــاد والــت،  »تغییــرات فــوق الذکــر آن ویژگیهــای 
ــه در  ــود ک ــی نم ــظ م ــی را حف ــی جهان ارزشــمند از نظــم کنون
واقــع بســیار بــه نفــع آمریــکا بودنــد. بــا اندکــی خوش شانســی، 
آمریــکا باثبــات و متعــادل مــی مانــد و ترامــپ ممکــن بــود بــه 
ــال ۲۰۲۰ از  ــدد در س ــاب مج ــرای انتخ ــن ب ــت س ــم کهول رغ

ــود«. ــوردار ش ــی برخ ــت خوب موقعی
ــا اشــاره  ــه خــود ب ــه مقال ــاروارد در ادام ــن اســتاد دانشــگاه ه ای
ــپ و  ــد:  »ترام ــی نویس ــپ م ــر ترام ــه اخی ــات دوهفت ــه اقدام ب
بانــون )مشــاور سیاســی او( هیــچ یــک از ایــن تغییــرات را اِعمال 
نکردنــد. در عــوض، آنهــا بــه دعــوا و برخــورد بــا پکــن و تضعیف 
موقعیــت آمریــکا در آســیا دســت زدنــد. ترامــپ در تمــاس تلفنی 
بــا نخســت وزیــر اســترالیا وی را اذیــت کــرد و در مــورد پیــروزی 
خــود در انتخابــات بــار دیگــر بــه الف زنــی پرداخــت. حتــی در 
ــد  ــا مکزیــک آنچــه را کــه ترامــپ نمــی توان نزاعــی بیهــوده ب
بپذیــرد، بــرای همــگان روشــن اســت: حتــی در صــورت ســاخت 
یــک چنیــن دیــوار احمقانــه ای، ایــن مــردم آمریــکا هســتند کــه 
پــول آن را مــی پردازنــد. کاخ ســفید ممنوعیتــی غیرقانونــی بــر 
ــه  ــد را ب ــن سیاســت جدی مهاجــران مســلمان وضــع نمــود و ای

نامناســب تریــن شــیوه ممکــن بــه اجــرا درآورد«.

»ترامــپ همچنیــن پیرامــون یــک جنــگ تجــاری کــه بــه کل 
ــد-  ــی زن ــه م ــکا لطم ــاد آمری ــه اقتص ــی از جمل ــاد جهان اقتص
آنهــم بــدون هرگونــه هــدف روشــن و تصویــری از پایــان ایــن 
بــازی- بــه لفاظــی آشــکار مــی پــردازد. حتــی اشــاره ترامــپ بــه 
اینکــه بســیار بیشــتر از ژنرالهــا مــی دانــد، ســبب شــد کــه طــرح 
ــت از وزارت  ــه درخواس ــش ب ــا داع ــه ب ــرای مقابل ــه او ب محرمان
دفــاع بــرای ارائــه طرحــی محرمانــه منتهــی شــود؛  گویــی کــه 
ــن موضــوع  ــه ای ــچ مقامــی در پنتاگــون ب ــن هی ــا پیــش از ای ت

ــود«. نیاندیشــیده ب
ــر  ــنجیده ب ــه و نس ــت عجوالن ــد: »ممنوعی ــی نویس ــت م وال
مهاجــرت اتبــاع هفــت کشــور مســلمان عاملــی بــرای کاهــش 
تمایــل عراقــی ها بــه همــکاری بــا آمریــکا اســت؛  مردمانــی که 
در  حــال نبــرد و جــان دادن بــرای بیــرون رانــدن تروریســتهای 
داعــش از شــهرهای تحــت کنترلشــان هســتند و مایــکل فلین- 
مشــاور امنیــت ملــی ترامــپ- نیــز بــه قــدرت نمایــی در برابــر 
ایــران دســت مــی زنــد. وســواس فکــری ترامــپ و بانون نســبت 
بــه اســالم ســبب شــده اســت کــه بجــای خــارج ســاختن آمریکا 
از تعارضاتــی بیهــوده در خاورمیانــه،  احتمــال بــروز یــک برخــورد 

تمدنــی حقیقــی و پرهزینــه افزایــش یابــد«.
»افــزون بــر ایــن، ترامــپ و همــکاران وی درصــدد ادامــه دادن 
بــه تالشــهای گمراهانــه خــود جهــت بــی ثبــات ســاختن روابط 
آمریــکا بــا نزدیکتریــن متحدانــش هســتند،  آنهــم بر اســاس این 
بــاور عجیــب کــه ایــن بــی ثبــات ســازی مــی توانــد تا حــدودی 
موقعیــت بیــن المللــی آمریــکا را تحکیــم نمایــد. آیــا شــما واقعــًا 
ــتند؛  ــری هس ــت بهت ــکا در وضعی ــردم آمری ــه م ــد ک ــاور داری ب
آنهــم وقتــی کــه دونالــد تاســک رئیــس اتحادیــه اروپــا- یــک 
ــی  ــدار م ــکا- هش ــدار آمری ــاً طرف ــتانی غالب ــتمدار لهس سیاس
ــه  ــات اتحادی ــرای ثب ــدی ب ــود تهدی ــنگتن خ ــه واش ــد ک ده

ــت؟!«. اروپاس
اســتفان والــت در ادامــه مقالــه خــود بــه تشــریح اثــرات اینگونــه 
ــم  ــی و ه ــد خارج ــم در بُع ــان! ه ــتراتژیک درخش ــات اس اقدام
ــه اول،  ــی نویســد: »در وهل ــردازد. وی م ــی پ ــی م ــد داخل در بُع
رهبــران خارجــی کــه بــه آمریــکا گرایــش دارنــد در مــی یابنــد 
ــه بهــای از دســت  ــد ب ــی توان ــپ م ــا ترام ــط خــوب ب ــه رواب ک
ــرای  ــا ب ــد. ام ــان باش ــل کشورش ــان در داخ ــه آن ــن وجه رفت
دشــمنان آمریــکا- از داعــش گرفتــه تــا پکــن و ایــران- زمینــه 
بــرای طــرح بحثهایــی جدیــد و قدرتمنــد بــه منظور مشــروعیت 
زدایــی و تضعیــف نمــودن وجهــه و اعتبــار آمریــکا فراهــم مــی 
ــس  ــه رئی ــد ک ــه آن باش ــن نکت ــم مهمتری ــاید ه ــود. و ش ش
ــن درصــد از آرای عمومــی در  ــا کســب کمتری جمهــوری کــه ب
انتخابــات پیــروز شــد؛  همچنــان شــاهد کاهــش نــرخ محبوبیت 
خــود باشــد. چنانچه شــما یکــی از حامیــان ترامــپ هســتید، این 

ــود«. ــده ای نخواهــد ب نشــانه ای دلگــرم کنن
ــی و سرســختانه خــود  ــی در پ ــادات پ ــه انتق ــا اشــاره ب ــت ب وال
ــتن  ــتباه دانس ــاک و اش ــکا و خطرن ــه کاران« آمری از »نومحافظ
دیدگاههــای آنــان در حــوزه اســتراتژی کالن آمریــکا و سیاســت 
ایــن کشــور در خاورمیانــه،  مــی نویســد کــه »نومحافظــه کاران 
مســئول بخــش قابــل توجهــی از شکســت مفتضحانــه و ادامــه 
ــه متحمــل  ــون در خاورمیان ــکا هــم اکن داری هســتند کــه آمری

ــده اســت«. ش
ــد  ــل معتق ــن المل ــط بی ــرداز رواب ــه پ ــن نظری ــن حــال،  ای ــا ای ب
ــی  ــا نومحافظــه کاران ــی اختــالف نظــرات وی ب اســت کــه حت
ــد  ــا »دیوی ــام کریســتول«، »الیــوت کوهــن« ی همچــون »ویلی
ــر »تهدیــدی کــه هــم اکنــون از جانــب ترامــپ،  فــرام« در براب
بانــون و ســایر دوســتان و نزدیــکان بــی کفایــت و فاقــد 

استفان والت:

»دونالد ترامپ« آغازگر یک »طغیان« در عرصه سیاست خارجی آمریکاست

آمـریـــــکا
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صالحیــت آنــان متوجــه نظــم قانونــی و ارزشــهای اصیل 
سیاســی آمریــکا مــی شــود، رنــگ مــی بــازد«. بــه زعــم 
ــورت  ــت در ص ــن اس ــه کاران ممک ــن نومحافظ وی،  ای
عــزم ترامــپ بــرای حملــه بــه ایــران،  لحــن خــود را تغییر 
دهنــد؛  امــا در حــال حاضــر نگرانیهــای آنــان قابــل توجیه 

ــد جــدی تلقــی شــود. اســت و هشدارهایشــان بای
ــک »پرســش روشــن و اساســی«  ــه ی ــه ب ــت در ادام وال
اشــاره مــی کنــد: »چــرا ترامــپ ایــن گونــه عمــل مــی 

ــد«؟ نمای
ایــن اســتاد دانشــگاه هــاروارد در پاســخ بــه ایــن پرســش 
ــه  ــد ک ــاور دارن ــان ب ــی از کارشناس ــد: »برخ ــی نویس م
ــوب  ــاً محصــول شــخصیت معی ــپ عمدت ــات ترام اقدام
اوســت: یــک ترکیــب ســمی از رفتــار خودســرانه، 
ــات، و  ــن جزئی ــه کوچکتری ــیت ب ــیفتگی، حساس خودش
]در عــوض[ بــی اعتنایــی مطلــق نســبت بــه حقیقــت یــا 
عواقــب آن. گزینــه محتمــل دیگــر آن اســت کــه ترامــپ 
ــتراتژی  ــک اس ــع دارای ی ــه واق ــکان وی ب ــه نزدی و حلق
کالن هســتند؛  اســتراتژی کــه در تضــاد بــا واقعیت اســت 
ــزرگ.  ــتی ب ــه شکس ــوم ب ــض و محک ــذات متناق و بال
ــپ  ــون- ترام ــرد بان ــه رویک ــت ک ــوم آن اس ــال س احتم
ــد  ــی پارانوئی ــع از دیدگاه ــت در واق ــه سیاس ــبت ب نس
)شــکاک و بدبیــن( نســبت بــه جهــان مــدرن سرچشــمه 
ــوب  ــی در چارچ ــاد جهان ــه در آن اقتص ــت ک ــه اس گرفت
ســختگیرانه یــک بــازی بــا حاصــل جمــع جبــری صفــر 
درنظــر گرفتــه مــی شــود و ایــن تصــور وجــود دارد کــه 
ــون  ــم اکن ــیحی ه ــودی- مس ــت،  یه ــرب سفیدپوس غ
ــد و سرســخت از  ــان قدرتمن تحــت محاصــره یــک جری
ــرار دارد. در  ــلمان ق ــژه مس ــرده و بوی ــیه چ ــی س مردمان
ــیاری  ــوت و بس ــاط ق ــناختن نق ــمیت ش ــه رس ــوض ب ع
از فضایــل منحصــر بفــرد آمریــکا، ایــن دیــدگاه »بِِریــت 
ــری  ــگاه خب ــک وب ــام ی ــده از ن ــاس ش ــی«- اقتب بارت
پوپولیســتی بــه مدیریــت اســتیو بانــون- کــه کاخ ســفید 
را آلــوده کــرده،  بــر ایــن بــاور اســت کــه تنهــا راه بــرای 
ــردن آن اســت. ــود ک ــی، ناب نجــات دموکراســی آمریکای

والــت معتقد اســت: »آنچــه که بســیاری از ایــن چپگرایان 
متعصــب و افراطــی قــادر بــه تشــخیص آن نیســتند،  ایــن 
نکتــه اســت کــه ویــران ســازی نهادها ســهل و آســان تر 
از برپایــی آنهاســت. چنانچــه تهاجــم ایــن افراد به ســنتها 
و نهادهــای مهــم سیاســی موفقیــت آمیــز باشــد،  آمریــکا 
ــر  ــر و فقیرت ــر روز ضعیفت ــن ه ــت ممک ــن حال در بهتری
خواهــد شــد. در بدتریــن حالــت قابــل تصــور نیــز،  ایــن 
ــادار  ــک دموکراســی معن ــر ی ــی ب ــات نقطــه پایان تهاجم
خواهنــد بــود. بــر اســاس شــواهد اولیــه، ترامــپ و بانــون 
ــد ســقوط آمریــکا از  ــه رون در حــال ســرعت بخشــیدن ب
ــوب  ــک دموکراســی معی ــه ی ــل ب ــک دموکراســی کام ی

هســتند«.
ــل  ــه دلی ــت ب ــن اس ــپ ممک ــان ترام ــی از حامی »برخ
انزجــار و دلزدگــی از اســتراتژی شکســت خــورده هژمونی 
لیبــرال و نگرانــی از تکــرار اشــتباهات اوبامــا،  بــوش و بیل 
ــه دور  ــم وی ب ــون و تی ــالری کلینت ــون توســط هی کلینت
ــد،  ــن باش ــر چنی ــی اگ ــند. حت ــده باش ــع ش ــپ جم ترام
کامــاًل روشــن اســت کــه آنهــا در حــال گــذار بــه ســمت 
ــان  ــه جه ــبت ب ــر نس ــمندانه و متعادلت ــردی هوش رویک
نیســتند؛ همــان رویکــردی کــه بــه آن دل خــوش کــرده 

ــد«. بودن
ــی  ــان م ــه پای ــارت ب ــن عب ــا ای ــود را ب ــه خ ــت مقال وال
رســاند: »خالصــه بگویــم کــه طبــق ایــن معیــار، دونالــد 
ترامــپ هــم اکنــون نیــز یــک بازنــده اســت و  ایــن غــم 

ــز اســت!« انگی

ــس  ــام رئی ــپ« در مق ــد ترام ــرد »دونال ــوه عملک نح
ــه ای  ــه گون ــر ب ــه اخی ــکا در ســه هفت جمهــوری آمری
ــا در  ــته ت ــر آن داش ــران را ب ــب تحلیلگ ــه اغل ــوده ک ب
پــی شناســایی ابعــاد شــخصیتی وی باشــند از همیــن 
ــزر« و  ــزه »پولیت ــدگان جای ــردن« از برن ــاری ج رو »م
ــل  ــه تحلی ــت، ب ــنگتن پس ــه واش ــردبیران روزنام از س
شــخصیت ترامــپ بــر اســاس قــاب عکســی کــه بــر 
ــه  ــرار دارد پرداخت ــر کارش ق ــز وی در دفت ــاالی می ب

ــت. اس
بــر بــاالی میــز کار ترامــپ در »اووال آفیــس« 
تصویــری از انــدرو جکســون، هفتمیــن رئیــس جمهــور 

ــت. ــده اس ــب ش ــکا، نص آمری
جردن مطلــب خــود را در شــخصیت شناســی ترامپ بر 
اســاس قــاب عکــس جکســون اینطــور آغــاز مــی کند: 
ــه فخــر  ــدی ک ــب ثروتمن ــوام فری ــدرو جکســون ع ان

فروشــی  کــرده و دیگــران را مســخره مــی کــرد. ترامــپ عالیــق 
جدیــدی از هفتمیــن رئیــس جمهــور را بــه تصویــر مــی کشــد.

ایــن روزنامــه نــگار آمریکایــی در ادامــه مــی نویســد: ترامــپ در 
اولیــن روز کاری خــود بــا اندرو جســکون مقایســه شــد. جکســون 
ــود کــه علیــه  رئیــس جمهــور عــوام فریــب و مشــاجره گــری ب
ــزاج  ــد م ــرد تن ــک ف ــوان ی ــه عن ــرد و ب ــی ک ــدام م ــگان اق نخب

شــناخته مــی شــد.
ترامــپ دســتور داده تــا تصویــری از جســکون بــر دیــوار اتــاق کار 
وی نصــب شــود و »اســتفان بانــون« مشــاور ترامــپ، ســخنرانی 

روز تحلیــف وی را »بســیار جکســونی« خوانــده اســت.

جکسون از سال ۱۸۲۹ تا ۱۸۳۷ رئیس جمهور آمریکا بود.

آنچه رسانه های آمریکا درباره جکسون نمی گویند
امــا جکســون عــالوه بــر خصلــت عــوام فریبــی روحیــات منفــی 
ــدرو  ــکا، ان ــاالت متحــده آمری ــخ ای ــز داشــت. در تاری دیگــری نی
ــهرت دارد.  ــتان ش ــزرگ سرخپوس ــاب ب ــوان قص ــون بعن جکس
ــا پیدایــش طــال در  ــل سرخپوســت ب ــه قبای تهاجــم جکســون ب
ــه  ــد و او ب ــاز ش ــی، آغ ــه چروک ــرزمین قبیل ــا، س ــه جورجی منطق
ــت  ــا و دول ــان چروکی ه ــال ۱۷۹۱ می ــر س ــان معتب ــم پیم رغ
جورجیــا اخــراج ایشــان را از ســرزمین آبــاء و اجدادی شــان 
آغــاز کــرد. ایــن ســرآغاز موجــی خونیــن از کشــتار سرخپوســتان 

ــت. آمریکاس
ــه  ــات او علی ــون اقدام ــدرو جکس ــی ان ــت جنجال ــن سیاس دومی
بانــک مرکــزی آمریکاســت. ایــن ماجــرا در تاریــخ ایــاالت متحده 

ــه »جنــگ بانــک« شــهرت دارد. ب
ــه  ــر ابلهان ــه ظاه ــی ب ــال ۱۸۳۳ جنگ ــون در س ــدرو جکس ان
ــذی  ــول کاغ ــکا« و پ ــده آمری ــاالت متح ــک ای ــه »بان را علی
)اســکناس( آغــاز کــرد؛ ذخایــر دولــت را از بانــک فــوق بیــرون 
ــا  ــروش اراضــی تنه ــد و ف ــه در خری ــرد ک ــالم ک ــید و اع کش
ــاالت  ــک ای ــه »بان ــون علی ــگ جکس ــت. جن ــر اس ــال معتب ط
ــوق را  ــک ف ــود؛ او بان ــه ب ــدت عوام فریبان ــه ش ــده« ب متح
ــون فســاد در  ــوان ســنگر آریستوکراســی ســلطه  گــر و کان بعن
سیاســت کشــور معرفــی کــرد و انبوهــی از عــوام و بدهــکاران 

ــال خــود کشــید. ــه دنب ــا را ب خــرده  پ
ایــن در زمانــی اســت کــه »بانــک ایــاالت متحــده«، به ریاســت 
نیــکالس بیــدل، بــه نهــادی کارا بــدل شــده، بــه شــکلی مطلوب 
امــور مالــی دولــت را ســامان مــی داد و پــول کاغــذی آن اعتبــار و 
مقبولیــت عــام یافتــه بــود. اقدامــات انــدرو جکســون بحران هــای 
شــدید مالــی ســال های ۱۸۳۷ و ۱۸۳۹ را آفریــد و ســرانجام، 

ــه  ــه، ب ــالت پنب ــازی در معام ــفته  ب ــکار و س ــاعه احت ــراه اش بهم
ورشکســتگی و انحــالل بانــک فــوق در ســال ۱۸۴۱ انجامیــد. از 
ــاالت متحــده  ــی ای ــام بانک ــفتگی در نظ ــی از آش ــس دوران آن پ
ــا  ــت و ت ــروف اس ــگل« مع ــداری جن ــه »بانک ــه ب ــد ک ــد ش پدی

ــرد. ــه ۱۸۵۰ را در برمی گی ــل ده اوائ
در تاریــخ نــگاری ایــاالت متحــده علــت دشــمنی اندرو جکســون 
بــا »بانــک ایــاالت متحــده« گاه به سرشــت روســتایی او نســبت 
ــول کاغــذی را ســبب  ــک و پ ــه بان ــی ب ــه بدبین داده می شــود ک
ــل روش هــای خودســرانه  ــه دلی ــدرو جکســون، کــه ب می شــد ان

 اش بــه »انــدرو شــاه اول« شــهرت داشــت.

زاده شده برای توفان
در ورودی مــوزه »هرمیتــاژ« کــه اغلــب اشــیای داخــل آن 
اختصــاص بــه جکســون دارد، جملــه ای از وی نصــب شــده کــه 
در آن آمــده اســت: مــن بــرای توفــان زاده شــده ام و آرامــش مــرا 

ــد. راضــی نمــی کن
ــوان  ــر اســاس آنچــه کــه عملکــرد ترامــپ نشــان داده مــی ت ب

ــد. ــز راضــی نمــی کن گفــت کــه آرامــش ترامــپ را نی
ــوزه  ــه م ــون ک ــدرو جکس ــاد ان ــس بنی ــل« رئی ــووارد کیت »ه
ــاره شــباهت هــای  ــد، درب ــی کن ــت م ــز مدیری ــاژ« را نی »هرمیت
ــی  ــکون در برخ ــپ و جس ــد: ترام ــی گوی ــون م ــپ و جکس ترام
ــود  ــا از وج ــر دوی آنه ــال ه ــرای مث ــتند ب ــوارد مشــترک هس م

ــتند. ــد هس ــره من ــب به ــان متعص ــواداران و مخالف ه
بــه گفتــه کیتــل، جکســون تنهــا رئیــس جمهــور آمریکاســت که 
ــوری  ــت جمه ــی« از وی در دوران ریاس ــره نقاش ــترین »پرت بیش
ــره از  ــرای ایجــاد پرت ــز میــل شــدیدی ب وجــود دارد و ترامــپ نی
ــد کــه در منــزل وی در  ــژه نقاشــی هــای تمــام ق خــود دارد. بوی

فلوریــدا دیــده مــی شــوند.
ــه  ــوان ب ــی ت ــون م ــپ و جکس ــان ترام ــترکات می ــر مش از دیگ
ــرد. جکســون  ــد اشــاره ک ــای منتق ــانه ه ــا از رس ــت آنه عصبانی
مشــترک ۱۶ روزنامــه بــود و روزنامــه هایــی کــه از وی انتقــاد می 
کردنــد بــا حــرف بــزرگ X مشــخص مــی کــرد و ترامــپ نیــز در 
ــاد مــی  ــاد انتق ــه ب توئیــت هــای خــود رســانه هــای منتقــد را ب

ــرد. گی
بــر اســاس آنچــه از شــخصیت جکســون برمــی آیــد و شــباهت 
ــور  ــس جمه ــه رئی ــه ای ک ــه وی و عالق ــپ ب ــاد ترام ــای زی ه
ــور دارد  ــن کش ــور ای ــس جمه ــن رئی ــه هفتمی ــکا ب ــد آمری جدی
مشــخص اســت کــه ترامــپ در دوران زمامــداری خــود روزهــای 
پرمناقشــه ای را هــم بــرای آمریــکا و هــم برای ســایر کشــورهای 

جهــان رقــم خواهــد زد.

شخصیت شناسی ترامپ بر اساس یک قاب عکس/ 
قصابی که الگو شد!

آمـریـــــکا
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دونالــد ترامــپ از زمــان آغاز ریاســت جمهــوری خــود تصمیماتی 
را اتخــاذ کــرده کــه جنجــال هــای زیــادی را پدیــد آورده انــد امــا 
آیــا بــه راســتی ترامــپ ایــن تصمیمــات را بــه تنهایــی اتخــاذ می 

؟ کند
ــکا  ــپ در آمری ــد ترام ــوری دونال ــت جمه ــاز ریاس ــان آغ از زم
ــژه  ــان بوی ــورهای جه ــب کش ــادی در اغل ــای زی ــال ه جنج
ایاالت متحده بواســطه تصمیمات کاخ سفید روی داده است؛ اما آیا 
تمامــی ایــن تصمیمــات از ســوی ترامــپ اتخــاذ شــده یــا آنکــه 
ــرار  ــن تصمیمــات ق ــرده ای ــراد دیگــری در پشــت پ ــا اف ــرد ی ف

ــد؟ دارن

»استیو بانون« فرد پشت پرده
گفتــه مــی شــود »اســتیو بانــون« فــردی اســت کــه در پشــت 
ــه  ــن رابط ــرار دارد در همی ــی ق ــات جنجال ــن تصمیم ــرده ای پ
ــری  ــه تصوی ــه خــود را ب ــد شــماره ۱۳ فوری ــم« جل ــه »تای مجل
ــوان  ــا عن ــاص داده ب ــپ، اختص ــاور ترام ــون، مش ــتیو بان از اس
و  اجتماعــی  واژگان  در   .The Great Manipulator
سیاســی، »مانیپوالســیون« بــه معنی »دســتکاری کردن« اســت 
و »مانیپوالتــور« بــه کســی می گوینــد که تــوان دســتمالی کردن 
و هدایــت تحوالت یا اشــخاص را به ســمت و ســوی مطلوب خود 

داراست.
اســتیو بانــون در دولــت ترامــپ بعنــوان استراتژیســت کل 
کــه  شــد  منصــوب  ســفید  کاخ   )Chief Strategist(
جایگاهــی جدیــد اســت و ترامــپ، در تغییــرات جنجالــی خــود در 
ترکیــب اعضــای شــورای امنیــت ملــی، بانــون را بــه عضویــت 
ــکا درآورد یعنــی وی را در جایگاهــی  شــورای امنیــت ملــی آمری

ــرار داد. ــکا ق ــت آمری ــات دول ــن مقام ــا بلندپایه تری ــر ب براب
بــه همیــن دلیــل اســت کــه برخــی رســانه ها ایــن کارمند ســابق 
ــرداز  ــردان و نظریه پ ــاز و کارگ ــاکس و فیلمس ــن س ــک گلدم بان
»راســت جدیــد پوپولیســتی« را دومیــن مــرد قدرتمنــد آمریــکا،  

ــد. ــپ، نامیده ان ــس از ترام پ

اما آیا بانون به واقع مرد شماره 2 است؟
ــون  ــتیو بان ــن« اس ــک بالدوی ــده »ال ــی پربینن ــز تلویزیون در طن
ــا او  ــه گوی ــم ک ــرگ(  می بینی ــاد م ــکلت )نم ــش اس را در پوش

ــپ. ــه ترام ــت ن ــی آمریکاس ــور واقع رئیس جمه
ــاد  ــا نم ــوده ب ــون بیه ــتیو بان ــن،  اس ــک بالدوی ــو ال ــز- ش در طن
ــه  ــم ب ــه کنی ــر توج ــت. اگ ــده اس ــان داده نش ــرگ« نش »م
ــا  ــود ب ــارن ب ــه مق ــکان ک ــتان ۲۰۱۴ او در واتی ــخنرانی تابس س
یکصدمین ســال تــرور» فرانتــس فردینانــد« ولیعهــد اتریش، که 
شــروع جنــگ اول جهانــی بشــمار مــی رود. اســتیو بانــون وضــع 
امــروز غــرب را بــا آن زمــان مقایســه کــرد و گفــت: مثــل امــروز 
همــه چیــز ســر جــای خــودش بــود و تجــارت و زندگــی عــادی 
جریــان داشــت،  ولــی فقــط چنــد هفتــه بعــد پنــج میلیــون نفــر 
ــد و ظــرف ۳۰ روز یــک میلیــون نفــر  در یونیفــورم نظامــی بودن

کشــته شــدند.
بانــون خــودش را ملی گــرا می نامــد و در ســال ۲۰۱۴ در 
ــد  ــا دیلی بیســت، خــود را لنینیســت معرفــی می کن گفتگویــی ب
ــم.  ــت باش ــه مارکسیس ــه این ک ــه »ن ــد ک ــه می کن ــا اضاف ام
لنیــن می خواســت دولــت را از بیــن ببــرد و مــن هــم آرزویــم از 

هــم پاشــیدن دولــت اســت.«
رســانه هایی مثــل نیویــورک تایمــز بانــون را متهــم می کننــد که 
مخالــف مهاجــران، فمینیســم و چندفرهنگــی در آمریکاســت. از 

آزار و اذیــت مســلمانان و دیگــر گروه هــای اقلیــت لــذت می بــرد 
و پیــش از ایــن در رســانه های اجتماعــی، عبــارات توهیــن 

آمیــزی منتشــر کرده اســت.

بانون و خاورمیانه
ــت  ــزی نیس ــه چی ــاره خاورمیان ــون درب ــتیو بان ــای اس دیدگاه ه
بجــز همــان نظراتــی کــه از ســال ۲۰۱۳ »هنــری کیســینجر« 
ــده  ــیه ش ــکا و روس ــاد آمری ــتار اتح ــرده و خواس ــان ک ــرر بی مک

است.
Judeo- »در واژگان اســتیو بانــون »غــرب یهــودی- مســیحی
Christian West، علیــه »اســالم افراطــی« شــده قــرار دارد، 
و ایــن همان موضوعی اســت که »تونی بلر« نخســت وزیر اســبق 
ــی ۲۳  ــخنرانی جنجال ــینجر، در س ــت از کیس ــه تبعی ــس ب انگلی

آوریــل ۲۰۱۴ در دفتــر بلومبــرگ لنــدن بیــان کــرده اســت.
در نظــر ترامــپ و بانــون، روابــط خارجــی بایــد بــازی بــا حاصــل 
جمــع صفــر باشــد. اگــر دیگــری برنــده شــود پــس مــا خواهیــم 
باخــت. همانطــور کــه ترامــپ در مراســم تحلیفــش نیــز گفتــه 

بــود: از امــروز بــه بعــد قــرار اســت آمریــکا اول باشــد.

تخریب گر
ــورج  ــگاه »ج ــد از دانش ــی ارش ــدرک کارشناس ــون، دارای م  بان
ــایت  ــر وبس ــی«، مدی ــت مل ــات امنی ــته »مطالع ــاون« در رش ت
افشــاگر »بریــت بــارت« و یکــی از زیرک تریــن مدیــران 
رســانه ای آمریکاســت. وی، یــد طوالیــی در تجارت، فیلم ســازی، 
تهیه کنندگی تلویزیونی دارد و افسر سابق نیروی دریایی آمریکاست. 
او یــک حرفــه ای تمام عیــار در زد و بنــد با رســانه اســت. بــا جراید 
ــد و بازی هــای کثیف شــان را می فهمــد.  ــار می آی ــی کن ــه خوب ب
بســیاری او را نســخه پیشــرفته ترامــپ می خواننــد. دارای 
تمایالت نژادپرستانه اســت و یک شخص بسیار فرصت طلب. او از 
موفقیت های تجاری خود در جهت تاســیس »موسســه محاسبات 
ســوابق دولت ها« اســتفاده کرد و تبدیل به یکی از افرادی شــد که 
ــون، در  ــرار داد. بان ــد ق ــورد نق ــا را م ــرد دولت ه ــوابق و عملک س
ــر  ــرگ مدی ــارت پیوســت و پــس از م ــت ب ــه بری ســال ۲۰۰۷ ب
ایــن ســایت در ســال ۲۰۱۲، عمــال مدیریــت را به دســت گرفت و 
با انتشار شش پرونده از مسائل خیلی محرمانه ناگهان وبسایت وی 
به دستور دولت آمریکا بسته شــد. در آن زمان بود که »بن شاپیرو« 
ســردبیر وبســایت مذکــور بانــون را یــک فــرد مخــرب خوانــد که 

وبســایت را تبدیــل بــه بلندگــوی شــخصی ترامــپ کــرده اســت.
اپیــرو اخیــرا در گفتگــو بــا »دیلــی وایــر« در مــورد بانــون گفــت: 
ــا  ــره کثیــف دارد. یــک نژادپرســت اســت و عموم »او یــک چه
ــک  ــد. او ی ــد می کن ــراد را تهدی ــد و اف ــتانش را می رنجان دوس
شــخص خودخــواه اســت کــه نام هــای بــزرگ و افــراد شــاخص 
را از صندلــی پاییــن می کشــد، تحقیــر می کنــد و بــا آتــو گرفتــن 
و ابــزار قــرار دادن آنهــا پــس از تحقیــر، از آنهــا در جهــت اهــداف 
ــدف  ــه ه ــدف ب ــق، ه ــن طری ــرد. او بدی ــره می گی ــوم ش به ش

جلــو مــی رود و ترامــپ هــدف بعــدی اوســت«.

چند نقل قول درباره بانون
همانطــور کــه اشــاره شــد بانــون ســردبیر بریــت بــات اســت کــه 
رســانه افراطــی دســته راســتی اســت که تئــوری هــای توطئــه را 
ترویــج کــرده و از ناسیونالیســم افراطــی حمایــت مــی کنــد. ایــن 

واقعا ترســناک اســت.
ــکا ورود  ــی آمری ــت مل ــابق امنی ــاور س ــس« مش ــوزان رای »س
ــت.  ــده اس ــه وار خوان ــی دیوان ــفید را حرکت ــه کاخ س ــون ب بان
»رابــرت گیتــز« وزیــر دفــاع اســبق آمریــکا در دولــت بــوش نیــز 

گفتــه ایــن تنــزل مقــام یــک اشــتباه مهلــک اســت.
ــون را یــک  ــارت بان ــن شــاپیرو« ســردبیر وبســایت بریــت ب »ب
ــوی  ــه بلندگ ــل ب ــایت را تبدی ــه وبس ــد ک ــرب خوان ــرد مخ ف

ــرده اســت. شــخصی ترامــپ ک
ــس  ــکا و ریی ــواه آمری ــناتور جمهوریخ ــن« س ــک کی ــان م »ج
کمیتــه نیروهــای مســلح ســنا گفتــه مــن نگــران شــورای امنیت 
ملــی هســتم. ایــن انتصــاب اســتیو بانــون یــک خــروج رادیــکال 
از ســابقه و کارکــرد شــورای امنیــت ملــی اســت. نگرانــی بــزرگ 
دیگــری هــم وجــود دارد: ترامــپ دیوانــه و نــادان اســت: بانــون 
ــش  ــترک ارت ــتاد مش ــط س ــن دو توس ــر ای ــت. اگ ــرب اس مخ
تحــت نظــارت نباشــند تصمیمــات آنهــا بــرای جهــان فاجعــه بار 

خواهــد بــود.
ــی  ــی م ــه کار آمریکای ــر محافظ ــل گ ــر« تحلی ــز کروتام »چارل
گویــد ایــده هــای ترامــپ ایــن گونــه اســت کــه همــه ملــل بــال 
اســتفاده اند. ایــن اتفاقی نیســت؛ »آمریکای برنده« نــام یک گروه 
ــوده اســت و  ــز لیندبــرگ ب ــه رهبــری چارل ــازی هــا ب طرفــدار ن
ورژن ترامــپ و بانــون از »آمریــکای برنــده« کمتــر از ایــن گــروه 
طرفــدار نــازی هــا خطرنــاک نیســت. ایــن ایــده آمریکا را نســبت 
به همــه جهــان دشــمن خواهــد کــرد و اقتــدار اخالقی آمریــکا را 

نگاهی به پشت پرده تصمیمات کاخ سفید؛ بانون و ترامپ یک روح در 2 بدن
عبدالحمید بیاتی

آمـریـــــکا
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در میان جهان از بین خواهد برد.
ــون باهــم مــی  ــه اعتقــاد برخــی کارشناســان ترامــپ و بان ب

ــد. ــته ای ببرن ــت هس ــمت هولوکاس ــه س ــا را ب ــد دنی توانن
ــی ســابق در  ــاون مشــاور امنیــت مل ــز اســتاینبرگ، مع جیم
ــن  ــده گرفت ــه نادی ــه اینگون ــت ک ــز گف ــون نی ــت کلینت دول
صریــح و روشــن از اصــل بــه خوبــی تثبیــت شــده در مــورد 
ــع رد دیدگاههــای  ــی، در واق ــه امنیــت مل ــوط ب مســائل مرب

مشــترک دولــت هــای جمهوریخــواه و دموکــرات اســت.
ــدام  ــن اق ــز ای ــکا نی ــرات آمری ــناتور دموک ــد« س ــک ری »ج
را »ظالمانــه و بــه طــور بالقــوه خطرنــاک« توصیــف کــرد و 
گفــت کــه ترامــپ در حــال تبدیــل شــورای امنیــت ملــی بــه 
نهــادی اســت کــه فاقــد هرگونــه صــدای نظامــی غیــر حزبی 

است.

رسانه ای در حمایت از اسرائیل
بریــت  بــارت، وب ســایتی کــه بانــون مدیریــت اجرایــی اش را 
ســال ها بــر عهــده داشــته، بــه شــدت بنیادگــرا اســت و ســال  
۲۰۰۷ میالدی، ۹ ســال پیش، در آســتانه انتخاباتی که اوباما از 
آن ســر بــرآورد متولــد شــد. ایــن رســانه  تحلیلــی و خبــری، 
در لس آنجلــس متولــد شــد امــا اکنــون در تگــزاس، لنــدن و 
بیــت المقــدس دفتــر دارد. لــری ســولو، مدیرعامل آن اســت و 

مدیریــت اجرایــی آن را اســتیو بانــون برعهــده دارد.
بریت بــارت،  جیمــز  آنــدره  از  بریت بــارت  رســانه  نــام 
گرفتــه شــده کــه یــک ناشــر محافظــه کار آمریکایــی بــود و 
ــرد، کار او  ــرکت می ک ــون ش ــری گوناگ ــای خب در برنامه ه
روزنامه نــگاری،  تحلیــل و تفســیر اخبــار بــود و ســابقه زیــادی 
بــه عنــوان مفســر واشــنگتن پســت داشــت. او همچنیــن از 
ــود.  ــت، ب ــون پس ــهورتر هافینگت ــانه مش ــذاران رس بنیانگ
شــاید بــه همیــن خاطــر بــود کــه لقــب »هافینگتــون پســت 
راســت افراطــی« را نصیــب بریــت بارت نیــوز کــرده اســت. او 
همچنین بــه عنــوان یکــی از ســخنگوهای جنبــش تی پارتی 
ــی  ــش اعتراض ــا جنب ــی ی ــد. تی پارت ــناخته می ش ــم ش ه
چــای- میهمانــی چــای، یــک جنبــش سیاســی آمریــکا بــود 
کــه از کاســتن مخــارج دولــت و مالیات هــا و کاهــش کســری 
بودجــه و بدهــی ملــی در آمریــکا حمایــت می کــرد و بخــش 
ــادی از آن تحــت ســیطره محافظــه کاران و پوپولیســت ها  زی
ــود. آن هــا یکــی از مطرح تریــن و فعال تریــن حرکت هــای  ب
ــوری او  ــت جمه ــه ریاس ــال های اولی ــی س ــا ط ــد اوبام ض

بودنــد.
آن طــور کــه لــری ســولو، یکــی دیگــر از بنیانگــذاران ایــن 
ــک  ــوان ی ــه عن ــوز، ب ــارت نی ــد، بریت ب ــایت می نویس وب س
رســانه حامــی اســرائیل متولــد می شــود. او می نویســد: یــک 
ــه  ــم ک ــوردن بودی ــام خ ــاده ش ــدس، آم ــت المق ــب در بی ش
ــل دارم  ــه مــن کــرد و پرســید تمای ــارت[ رو ب ــدره ]بریت ب آن
بــه او در ســاختن یــک شــرکت رســانه ای کــه بــرای »تغییــر 
جهــان« کار مــی کنــد بــا او باشــم؟  آن هــا کار ایــن رســانه را 

پــس از ایــن شــب شــروع می کننــد.

یک روح در دو بدن
از آنچــه گفتــه شــد مــی تــوان فهمیــد کــه ترامــپ و بانــون 
دارای روحیــات یکســانی هســتند و ویژگــی بــارز آنهــا 
ــت. از  ــه اس ــی گرایان ــات مل ــتن روحی ــگری و داش پرخاش
همیــن رو مــی تــوان متوجــه شــد دســت کــم در چهــار ســال 
آینــده جهــان نبایــد انتظــار رفتــار منطقــی از دولــت آمریــکا 
داشــته باشــد زیــرا حضــور بانــون در کنــار ترامــپ جنجالــی 
ــرای اقدامــات جنجالــی  ــه نوعــی یــک حامــی و مشــوق ب ب
ــد هــم  ــی شــود و بعی ــکا محســوب م ــور آمری رئیــس جمه
نیســت که تفکــرات و اندیشــه هــای بانــون در قالــب »فرمان 

ــد ترامــپ برســند. ــه امضــای دونال ــی« ب هــای اجرای

آمـریـــــکا

ــن  ــی مهمتری ــرد داخل ــا رویک ــاد ب ــئله اقتص ــه مس ــا ک از آنج
ــالف  ــون اس ــد همچ ــی خواه ــت؛ او نم ــپ اس ــه ترام دغدغ
خــود هزینــه هــای سرســام آوری را در غــرب آســیا و یــا دیگــر 
ــردازد. ــی بپ ــا نظام ــی و ی ــوذ سیاس ــال نف ــرای اعم ــق ب مناط

 در خصــوص ویژگــی هــای منحصــر بــه فــرد رئیــس جمهــور 
آمریــکا مهمتریــن نکتــه ای کــه بــرای سیاســیون و دولتمــردان 
دیگــر کشــورها مــورد توجــه اســت، غیرقبل پیــش بینی بــودن، 
فاقــد تجربــه حکومتــی و خــارج از عــرف دیپلماتیک و سیاســی  
ــپ  ــاص ترام ــری خ ــای فک ــی ه ــردن اوســت. ویژگ ــار ک رفت
باعــث شــده برخــی تحلیل گــران نســبت بــه دوران کاخ ســفید 
در زمــان ترامــپ نظــر بــر ایــن عقیــده باشــند کــه بایــد منتظــر 
چهــار ســال پرتنــش و پــر فــراز و نشــیب باشــیم، چــرا کــه این 
فــرد بــا ایــن طــرز فکــر و سیاســت هــای اتخــاذی که تــا کنون 
وعــده داده، بالقــوه مــی توانــد بســیاری از معــادالت سیاســی و 
اقتصــادی را در جهــان تغییــر دهــد کــه نهایــت امــر منجــر بــه 
پیچیــده تــر شــدن شــرایط بیــن المللــی آن هــم در دوران گــذار 

خواهــد شــد.
ترامـپ معتقد اسـت کـه دیگر آمریـکا نبایـد آتش نشـان جهان 
باشـد و مـی گویـد »مـن رئیـس جمهـور آمریـکا هسـتم و نـه 
رئیـس جمهـور جهـان!« از طرفـی در سـخنرانی هـای پیـش و 
پـس از انتخابات هـم گفته که به فکـر رونق و توسـعه اقتصادی 
کشـورش اسـت و می خواهـد با اولویت مسـائل داخلـی به پیش 
رود و ایـن سیاسـت هـای خـود را تحت عنـوان برنامـه »چگونه 
آمریـکا را دوباره به عظمت پیشـین خـود بازگردانیم« تعریف می 
کنـد، لـذا پر واضح اسـت کـه مسـئله اقتصـاد آن هم بـا رویکرد 
داخلـی بـرای ترامـپ مهمتریـن دغدغه اسـت و او نمـی خواهد 
همچون اسـالف خـود هزینـه هـای سرسـام آوری را در منطقه 
غـرب آسـیا و یـا دیگـر مناطـق بـرای اعمال نفـوذ سیاسـی و یا 

نظامی بپـردازد.
شــاید بتــوان سیاســت هــای ترامــپ را در منطقــه بــا توجــه بــه 

مســائل ذیــل مــورد بررســی و تحلیــل قــرار داد:
ــی در  ــن الملل ــم بی ــر مه ــوان بازیگ ــه عن ــیه ب ــئله روس - مس
منطقــه: از منظــر ترامــپ، روســیه نــه یــک تهدیــد بلکــه مــی 
توانــد به عنــوان یــک همــکار در زمینه هــای اقتصــادی و دیگر 
حــوزه هــا بــا آمریــکا قلمــداد شــود و ایــن عکــس نــگاه اکثریت 
خــواص، سیاســیون و جامعــه اطالعاتــی آمریــکا اســت و حتــی 
ــه  ــیه را ب ــود روس ــاور خ ــم در ب ــکا ه ــردم آمری ــت م ــد گف بای

چشــم یــک دشــمن و تهدیــد نــگاه مــی کننــد. 
ــه  ــکا ب ــه امری ــان بخــش عمــده خــواص و عــوام جامع همچن
دخالــت و تاثیرگــذاری روســیه در انتخابــات اخیــر آمریــکا 
ــه  ــی جویان ــات تالف ــا اقدام ــش و ی ــان کاه ــد و خواه معتقدن
ــری  ــن فک ــه چنی ــپ ب ــا ترام ــتند، ام ــکو هس ــه مس ــبت ب نس
ــه برقــراری رابطــه ای خــوب جهــت  قائــل نیســت و تمایــل ب

ــیه دارد.  ــا روس ــادی ب ــای اقتص ــکاری ه هم
از طرفـی ترامـپ مـی گویـد روسـیه در منطقـه در حال مبـارزه 
بـا داعـش و دیگـر تروریسـت ها اسـت کـه ایـن اقدام مناسـبی 
اسـت. همچنیـن وی مسـئله تحریم های غـرب علیه روسـیه را 
یـک منازعه روسـی اروپایی مـی بیند و بـه احتمال قـوی هم در 

بلندمـدت میـان آن دو، جانـب مسـکو را خواهـد گرفت.
- اعـراب و در رأس آنهـا سـعودی ها: نـگاه ترامپ و تیـم وی به 
اعـراب چنـدان مثبـت نیسـت و شـاید خیلـی هـم تیـره و منفی 
باشـد، چرا کـه رئیس جمهور جدیـد آمریکا در یکی از سـخنرانی 

هایش نسـبت بـه اعـراب این طـور گفته کـه آنها همچـون گاو 
شـیردهی هسـتند کـه بایـد ابتدا شـیر آنهـا را دوشـید و سـپس 
گـردن آنهـا را زد، یـا در جایـی دیگـر مـی گویـد که »آنهـا فقط 
پـول دارنـد!« و به عبارتی بـا این قبیل جمالت، اعـراب منطقه را 

همزمـان تحقیـر و تهدید کرده اسـت.
از طـرف دیگر سـعودی هـا در انتخابـات آمریکا با هزینـه کردن 
میلیاردهـا دالر به جانبداری از هیالری کلینتـون رقیب دموکرات 
ترامـپ پرداختـه بودنـد که طبعـا باعث دلخـوری ترامپ شـده و 
شـاید این مسـئله در میـزان رویکرد منفـی که ترامـپ و تیم وی 

نسـبت به اعـراب دارنـد، بی تاثیر نباشـد.
ــت را  ــه امنی ــپ مقول ــه ترام ــه ک ــن نکت ــر ای ــا ذک ــا ب در اینج
همچــون کاالیــی نــگاه می کنــد کــه جهــت برخــورداری از آن 
بایــد هزینــه آن را پرداخــت کــرد بــه توضیــح ایــن مســئله مــی 
پــردازم کــه ترامــپ خطــاب بــه اعــراب منطقــه اینطــور گفتــه 
کــه اگــر آنهــا خواهــان امنیــت هســتند مــی بایــد هزینــه آن را 
هــم بپردازنــد، هــر چنــد ایــن صحبــت ترامــپ مخاطبــش تنها 
اعــراب نیســت و اروپاییــان و یــا هــر کــس دیگــری کــه بدنبال 
تامیــن امنیــت خــود از جانــب آمریــکا اســت را شــامل می شــود.
نبـود امریـکا در منطقه، خألیـی را بوجود مـی آورد که مـی تواند 
تـوازن قـوا را هـم در منطقه تحت تاثیـر قـرار دهد، از ایـن روی 
معمـواًل در شـرایط خـأل قـدرت هـای دیگر سـعی مـی کنند با 
ورود بـه آن عرصـه جـای خالـی قـدرت پیشـین را پر کـرده و از 
فرصـت فراهم آمده در راسـتای افزایش نقش و قـدرت بازیگری 
خـود بهـره برنـد. گویا لنـدن مایل اسـت کـه ایـن نقـش را ایفا 
کنـد و شـاهد آن هـم حضـور و سـخنرانی ترزامی نخسـت وزیر 
این کشـور برای اولین مرتبه در جلسـه شـورای همـکاری خلیج 
فـارس بـود کـه حضـورش بـا اظهاراتـی علیـه ایـران و تهدیـد 
قلمداد کـردن تهران به عنـوان خطر امنیتی بـرای منطقه و البته 
وعـده حمایـت و تضمین امنیـت اعـراب منطقه از آنچـه که وی 

آن را تهدیـد خوانده اسـت همـراه بود. 
با نگاهـی به تازه ترین سـخنرانی های صـورت گرفته و گفتمان 
های سیاسـی کـه در اندیشـکده هـای آمریکایی وجـود دارد می 
تـوان پـی برد کـه پایـگاه اجتماعی سـعودی هـا در آمریـکا و در 
میـان عامه مردم و همچنین خواص آن کشـور علـی رغم هزینه 
کـردن میلیاردهـا دالر جهـت ارائـه تصویـری روشـن و مثبت از 
وجهه عربسـتان در آمریکا و جهان غرب، این پرسـتیژ شکننده و 
تصنعی سـعودی به سـرعت در سـیر نزولی قرار گرفته و بسیاری 
در آمریـکا بـه ایـن مهـم پـی بـرده انـد کـه ریشـه و خاسـتگاه 
تروریسـم بیـن الملل کـه امـروز مهمتریـن معضـل امنیتی کل 
منطقـه و جهـان شـده وهابیتی اسـت که از عربسـتان سـعودی 

سرچشـمه گرفته اسـت.

نگاهی به رویکردهای اقتصادی ترامپ
 و سیاست های منطقه ای کاخ سفید

محمد مهدی ملکی
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بــا رای معــاون رئیــس جمهــور آمریــکا کرســی وزارت آمــوزش 
بــه یــک زن میلیــاردر رســید و بــه ایــن ترتیــب حضــور 
ــا  ــا آی ــد ام ــر ش ــن کشــور گســترده ت ــه ای ــدان در کابین ثروتمن

ــت؟ ــراد اس ــن اف ــاب ای ــل انتخ ــودن دلی ــد ب ــرف ثروتمن ص
دولــت جدیــد آمریــکا بــه دلیــل حضــور افــراد ثروتمند در پســت 
ــه میلیاردرهــا مشــهور شــده اســت  ــه کابین هــای کلیــدی آن ب
ــر  ــمت وزی ــه س ــز ب ــواس« نی ــی دی ــه »بتس ــن رابط و در همی

ــوزش منصــوب شــده اســت. آم
ــواس  ــا انتصــاب دی ــره ب ــرات کنگ ــدگان دموک ــد نماین ــر چن ه
ــس«  ــک پن ــا رای »مای ــد ام ــف بودن ــمت مخال ــن س ــه ای ب
ــن  ــه ای ــا وی ب ــکا موجــب شــد ت ــاون رئیــس جمهــور آمری مع
ــاالت  ــخ ای ــار در تاری ــتین ب ــن نخس ــود. ای ــاب ش ــمت انتخ س
ــد  ــرای تایی ــوری ب ــس جمه ــاون رئی ــه مع ــت ک ــده اس متح
ــه نفــع  ــه رای دادن ب یکــی از اعضــای کابینــه جدیــد مجبــور ب

می شــود. او 
ــددی در  ــای متع ــمت ه ــواس، س ــی دی ــم بتس ــوابق خان در س
ــود  ــن وج ــا ای ــا ب ــورد ام ــی خ ــم م ــه چش ــوزش ب ــوزه آم ح
دموکراتهــا می گوینــد دیــواس از پیشــینه مطلوبــی بــرای 
ــه  ــوزش برخــوردار نیســت و دیدگاه هــای او ب ــت وزارت آم هدای

ــود. ــر می ش ــه منج ــن وزارتخان ــف ای تضعی
ــت  ــواس صالحی ــا دی ــه آی ــرد وی و اینک ــته از عملک ــا گذش ام
ــه،  ــا ن ــکا را دارد ی ــوزش آمری ــی وزارت آم ــر کرس ــه زدن ب تکی
آنچــه حضــور وی را در کابینــه ترامــپ مهــم مــی ســازد رابطــه 
فامیلــی وی بــا »اریــک پرینــس« بنیانگــذار ماشــین آدم کشــی 

ــر« اســت. ــکا یعنــی »بلــک وات آمری

رابطه با بنیانگذار بلک واتر
ــدان آن در  ــه کارمن ــی ک ــل جنایات ــه دلی ــر ب ــک وات ــام بل ن
کشــورهای مختلــف بویــژه عــراق )فاجعــه میــدان نیســور بغــداد 
در ســپتامبر ۲۰۰۷ کــه عوامــل بلــک واتــر ۱۷ شــهروند عراقی را 
کشــته و ۲۰ نفــر دیگــر را زخمــی کردنــد( انجــام داده انــد همواره 
بــا نفــرت بــه زبــان آورده مــی شــود و بــا وجــود تــالش هایی که 
ســران ایــن شــرکت امنیتــی بــرای تغییــر نــام آن و بهبــود وجهه 
ــان نامــی  ــر همچن ــا بلــک وات ــد ام ــن شــرکت انجــام داده ان ای

منفــور بــه حســاب مــی آیــد.
گذشــته از عملکــرد وی و اینکــه آیــا دیــواس صالحیــت تکیــه 
ــه، آنچــه  ــا ن ــکا را دارد ی ــوزش آمری ــر کررســی وزارت آم زدن ب
حضــور وی را در کابینــه ترامــپ مهــم مــی ســازد رابطــه فامیلی 
وی بــا »اریــک پرینــس« بنیانگــذار ماشــین آدم کشــی آمریــکا 

یعنــی »بلــک واتــر« اســت
ــه  ــی ب ــر قراردادهای ــک وات ــا ۲۰۱۰ شــرکت بل از ســال ۱۹۹۷ ت
ــه  ــرده ک ــد ک ــکا منقع ــت آمری ــا دول ــارد دالر ب ارزش دو میلی
ــون دالر آن  ــارد و ۶۰۰ میلی ــک میلی ــه ی ــوط ب ــای مرب قرارداده
محرمانه اســت و اطالعاتی از آنها در دســترس نیست. این شرکت 
در پی پدید آمدن رسوایی های زیاد نام خود را به شرکت »آکادمی« 

داد. تغییــر   )Academi(
 Xe( »آکادمــی کــه قبال با عنــوان »شــرکت خدمــات ایکــس ای
ــال  ــد در س ــده می ش ــکا« خوان ــر آمری Services( و »بلک وات
 Al( »و »آل کالرک )Eric Prince( ۱۹۹۷ توسط اریک پرنس
Clark( تأســیس گشــت. پرینــس پــس از واگــذاری شــرکت به 
امــارات نقــل مــکان نمــود تــا در آنجــا از اتهاماتــی کــه پــس از 
ــرار  ــد ف ــه وی بودن ــر متوج ــی بلک وات ــی در پ ــوایی های پ رس

نمایــد.

ــان ســه شــرکت  ــن شــرکت در می ــون بزرگتری آکادمــی هم اکن
خصوصــی امنیتــی اســت کــه بــرای وزارت امــور خارجــه آمریــکا 
فعالیــت می کننــد. دولــت اوبامــا قــراردادی ۲۵۰ میلیــون دالری 
با ایــن شــرکت منعقد نمــوده بــود تــا در افغانســتان بــرای وزارت 

امــور خارجــه و ســازمان ســیا کار کنــد.
ــه ذکــر اســت پرینــس از عوامــل مخفــی ســازمان ســیا  الزم ب
ــت  ــام تروریس ــه اته ــف ب ــراد مختل ــرور اف ــا ت ــه آنه ــه وظیف ک
ــن موضــوع در گزارشــی  ــود، محســوب مــی شــود و ای ــودن ب ب
کــه کمیتــه اطالعــات مجلــس نماینــدگان در اختیــار رســانه هــا 
قــرار داده بــود افشــا شــد. پرینــس »لئــون پانتــا« رئیــس ســابق 
ســازمان ســیا را متهــم بــه افشــای هویــت خــود کــرده و دلیــل 
آن را تنشــی دانســته کــه در ســال ۲۰۰۹ میــان وی و پانتــا بوجود 

ــود. آمــده ب
پرینــس در ســال ۲۰۱۰ بــه اســتخدام شــیوخ ابوظبــی درآمــد و 
وظیفــه وی آمــاده کــردن نیــروی رزمــی متشــکل از ۸۰۰ مــزدور 
ــی  ــده عرب ــارات متح ــات ام ــت از مقام ــرای حفاظ ــی ب خارج
ــالمی در  ــداری اس ــاز بی ــش از آغ ــی پی ــد نظام ــن واح ــود. ای ب
کشــورهای عربــی تشــکیل شــده بــود. وی همچنین در تاســیس 
شــرکت »رفلکــس ریســپانس« در امــارات کــه ۵۱ درصد ســهام 
آن در اختیــار شــیوخ ایــن کشــور اســت نقــش مســتقیم داشــته 

امــا در هیــچ کجــا نامــی از وی دیــده نمــی شــود.
در ســال ۲۰۱۱ میــالدی آسوشــیتدپرس اعــالم کــرد کــه 
ــزار  ــکل از دو ه ــروی متش ــردن نی ــاده ک ــئول آم ــس مس پرین
ســومالیایی بــرای مقابلــه بــا دزدی دریایــی در خلیــج عدن اســت 
کــه ایــن نیــرو بــا حمایــت امــارات، آمریــکا و چنــد کشــور عربی 

دیگــر تشــکیل مــی شــد.
پرینــس از حامیــان پروپــا قــرص جمهوریخواهــان محســوب 
مــی شــود بطوریکــه در فاصلــه ســال هــای ۱۹۹۷ تــا ۲۰۰۸ 
ــه جمهوریخواهــان کمــک کــرده  میــالدی ۲۰۰ هــزار دالر ب
ــه  ــد ک ــالم ش ــال ۲۰۱۶ اع ــال در س ــن ح ــا ای ــا ب ــت ام اس
وزارت دادگســتری آمریــکا مشــغول تحقیقاتــی در مــورد 
ــا  ــاط ب اتهامــات اریــک پرینــس در خصــوص پولشــویی، ارتب
ــه  ــی ب ــات نظام ــروش اطالع ــن و ف ــی چی ــتگاه اطالعات دس

ــت. ــی اس ــورهای خارج کش

رابطه با انجمن ملی ساح
گفتــه مــی شــود پرینــس بــا انجمــن ملــی ســالح آمریــکا نیــز 
ــی ســالح در  ــن مل ــترده انجم ــوذ گس ــه نف ــر ب ــه دارد. نظ رابط
ــه موضــوع کنتــرل  ــه نظــر مــی رســد کــه ب ــکا ب کنگــره آمری
ســالح در دولــت ترامــپ توجــه چندانــی نشــود و نظــر بــه آنکــه 

بتســی دیــواس از حامیــان طــرح مســلح شــدن مــدارس بــود می 
ــکا در  ــی ســالح آمری ــی کــرد کــه انجمــن مل ــوان پیــش بین ت
دوران ریاســت جمهــوری ترامــپ بــه ســود سرشــاری از فــروش 

اســلحه دســت پیــدا کنــد.
 انجمــن ملــی ســالح در آمریــکا در اواخــر ســال ۱۸۰۰ تاســیس 
شــده اســت و از آن زمــان بــه تدریــج قــدرت سیاســی خــود را در 
آمریــکا افزایــش داده و اکنــون بــه یکــی از عوامــل اصلــی قدرت 

در ایــن کشــور تبدیــل شــده اســت.
پرینــس در ســال ۲۰۱۰ بــه اســتخدام شــیوخ ابوظبــی درآمــد و 
وظیفــه وی آمــاده کــردن نیــروی رزمــی متشــکل از ۸۰۰ مــزدور 
خارجــی بــرای حفاظــت از مقامــات امــارات متحــده عربــی بــود

»تــای بــری« از نهــاد کدپینــک، یــک ســازمان حامــی صلــح در 
واشــنگتن در ایــن  رابطــه مــی گویــد: انجمــن ملــی ســالح کــه 
البــی قدرتمنــدی در آمریــکا بــه شــمار مــی رود، ســالیان ســال 
قوانیــن فــروش و حمــل ســالح را تحــت کنتــرل خــود داشــته 

اســت.
ــع  ــون جام ــوان در قان ــی  ت ــره را م ــن در کنگ ــن انجم ــوذ ای نف
ــب شــد،  ــا تصوی ــان کــه در دوره نخســت اوبام بهداشــت و درم
ــون آمــده اســت  ــر طبــق مــاده  ای از ایــن قان مشــاهده کــرد. ب
ــورد  ــود در م ــاران خ ــوابق بیم ــد از س ــق ندارن ــکان ح ــه پزش ک

ــند. ــوال بپرس ــالح س ــل س حم
ــه  ــه ب ــص بودج ــع تخصی ــا مان ــن باره ــن انجم ــن ای همچنی
ــا اســلحه در کنگــره شــده اســت. انجمــن  تحقیقــات مرتبــط ب
ملــی ســالح دســت کــم ۲۴ میلیــون دالر در جریــان انتخابــات 
ریاســت جمهــوری ســال ۲۰۱۲ هزینــه کــرده اســت. ایــن البــی 
قدرتمنــد در آمریــکا کــه بــه دنبــال تامین منافــع تولیــد کنندگان 
اســلحه اســت، مانــع تصویــب هــر گونــه طرحــی علیــه منافــع 

آنهــا خواهــد شــد.
تحقیقــات موسســه ســان الیــت نشــان می دهــد کــه در ســال 
ــکا  هــای گذشــته حــدود ۵۱ درصــد از نماینــدگان کنگــره آمری
ــی  ــن کشــور کمــک مال ــی ســالح ای ــه نوعــی از انجمــن مل ب
دریافــت کــرده انــد. همچنیــن ۴۷ درصــد از نماینــدگان مجلــس 
ــن کشــور  ــی ســالح ای ــی انجمــن مل ــای مال ــکا از کمکه آمری
بــرای انجــام تبلیغــات انتخاباتــی خــود بهــره منــد شــده انــد. در 
ســنا هــم حــدود ۴۲ درصــد از نماینــدگان از انجمــن ملی ســالح 

ــد. ــت کرده ان ــی دریاف ــک مال ــکا کم آمری
ــی  ــد انجمــن مل ــی قدرتمن و در آخــر آنکــه، حداقــل شــش الب
ــکا مســتقر  ــره آمری ــه نزدیکــی از کنگ ــکا در فاصل ســالح آمری
هســتند و زمــان و منابــع مالــی زیــادی را برای پیشــبرد اهــداف و 

خواســته هــای خــود هزینــه مــی کننــد.

نگاهی به پشت پرده انتخاب اعضای دولت آمریکا
عبدالحمید بیاتی

آمـریـــــکا
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ــنال  ــی در نش ــکا در تحلیل ــش آمری ــته ارت ــرهنگ بازنشس س
اینترســت نوشــت: اســتفاده دائمــی از نیــروی نظامــی در خــارج از 
مرزهــای آمریــکا، منافــع ملــی و امنیــت ایــن کشــور را بــا خطــر 

ــرد. ــد ک مواجــه خواه
ــاالت  ــش ای ــته ارت ــرهنگ بازنشس ــس« س ــل ال دیوی »دانی
ــکا کــه چندیــن ماموریــت  نظامــی در افغانســتان  متحــده آمری
انجــام داده اســت، در طــی مقالــه ای بــا عنــوان » خنــدق 
ماموریــت هــای غیــر ضــروری ارتــش ایــاالت متحــده آمریکا«، 
عواقــب اســتقرار دائمــی نیروهــای نظامــی آمریــکا در خــارج از 
کشــور را شــرح داده و دو راه حــل جهــت افزایــش دوبــاره قــدرت 
نظامــی آمریــکا پیشــنهاد می کنــد. ایــن مقاله در ســایت نشــنال 
اینترســت منتشــر شــده کــه ترجمــه آن پیــش روی شماســت.

در طــی چند مــاه گذشــته، پنتاگــون از اســتقرار نیروهــای نظامی 
ــر داده  ــا خب ــی، ســوریه و آفریق ــروژ، لهســتان، لیتوان ــد در ن جدی
ــال  ــد در ح ــک رون ــام آن ی ــرعت انج ــر و س ــن ام ــت. ای اس
گســترش اســتقرار نیــروی نظامــی در خــارج از مرزهــای آمریــکا 
ــده  ــران کنن ــد توســعه نگ ــه رون ــن اســت ک ــت ای اســت. واقعی
ــر  ــه وجــود ه ــارج، پاســخی ب ــی در خ ــای نظام اســتقرار نیروه
گونــه تهدیــد نظامــی در خــارج نیســت. بایــد گفــت در ایــن مورد 
یــک منطــق بســیار ضعیــف وجــود دارد. دولــت و کنگــره جدیــد 
فرصتــی پیــش رو دارنــد تــا ایــن گرایــش خطرنــاک را اصــالح 
کننــد. اگــر آنهــا ایــن فرصــت را از دســت دهنــد، خطــرات امنیت 

ملــی آمریــکا افزایــش خواهــد یافــت.
در کاخ ســفید متاســفانه یــک  رهیافــت کالن آشــکار در مــورد 
اســتقرار نیروهــای نظامــی در خــارج از کشــور و چشــم انــدازی 
واحــد بــرای چگونگــی عملکــرد آنهــا در مواجهــه بــا تهدیداتــی 
ــع هیچــگاه  ــدارد. در واق ــا آنهــا مواجــه هســتند، وجــود ن کــه ب
کاخ ســفید اســتراتژی و هــدف ملــی مشــخص جهت اســتفاده از 

نیروهــای نظامــی نداشــته اســت. 
هنگامیکــه طــرح اســتقرار نیروهــای نظامــی توســط پنتاگــون 
اعالم می شود، رهبران نظامی فقط در مورد اهداف تاکتیکی ارسال 
ســربازان به ایــن ماموریت ها ســخن می گویند – یعنی شــرح می 
دهنــد کــه ســربازان جهــت کمک بــه یــک گــروه خواهنــد رفت 
ــه یــک ســازمان تروریســتی مشــخص  ــا جــت هــای آنهــا  ب ی
حملــه خواهنــد کــرد.  امــا رهبــران نظامــی ارشــد در مــورد اینکه 
ایــن ســربازان چــه ماموریــت هایــی را انجــام مــی دهنــد و دلیــل 
اصلــی ایــن ماموریــت هــا چیســت، توضیحــی ارائــه نمــی دهند. 
ــودمندی  ــه س ــع ب ــردم راج ــه م ــی ب ــون  توضیح ــع تاکن در واق

ــا  ــودمندی آنه ــن س ــده و تعیی ــه نش ــا ارائ ــت ه ــام ماموری انج
تقریبــا غیــر ممکن اســت.

عــالوه برایــن هیچ معیــاری کــه بتــوان بــا آن میزان ســودمندی 
ــدارد.  ــود ن ــرد وج ــری ک ــدازه گی ــت را ان ــک ماموری ــام ی انج
ــده در  ــاالت متح ــی ای ــنل نظام ــه پرس ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
ــر  ــون اکث ــوده و تاکن ــوی ب ــده و ق ــوزش دی ــیار آم ــان بس جه
ــی  ــه خوب ــده را ب ــول ش ــا مح ــه آنه ــه ب ــی ک ــت های ماموری
ــاری جهــت ســنجش  ــه معی ــی ک ــا از آنجای ــد. ام انجــام داده ان
موفقیــت آمیــز بــودن ماموریــت هــای نظامــی در ایــاالت متحده 
وجــود نــدارد ، هیــچ کــس نمــی توانــد بــا اطمینــان بگویــد ایــن 
ماموریــت هــا درتامیــن منافــع ملــی آمریــکا موثــر هســتند یــا 

ــر. خی
ــا  ــه صرف ــت ک ــن اس ــت ای ــوان گف ــی ت ــه م ــزی ک ــا چی تنه

ــت. ــده اس ــام ش ــت انج ماموری
در واقــع  اســتقرار دائمــی نیروهــای نظامــی در خــارج از کشــور،  
ــمند  ــدود و ارزش ــی مح ــع مل ــئوالنه از مناب ــر مس ــتفاده غی اس
ــا  ــه طــور مســتقیم ب ــد ب ــروی نظامــی بای اســت. اســتفاده از نی
اســتراتژی ملــی کالن طراحــی شــده و تاییــد شــده توســط رهبر 
مــردم در کاخ ســفید، مرتبــط باشــد. ایــن اســتراتژی همچنیــن 
ــن  ــز تعیی ــه آن نی ــده و بودج ــب ش ــره تصوی ــد توســط کنگ بای
شــود. متاســفانه در حــال حاضــر چنیــن اســتراتژی وجود نــدارد . 
بــدون اصــالح طــرح اســتفاده از نیــروی نظامــی و ارتبــاط آن بــا 
ــاالت  ــوری را در ای ــر اصــل جمه ــور، خط ــتراتژی کالن کش اس

متحــده تهدیــد مــی کنــد.
ــکا  ــی آمری ــع مل ــه مناف ــون ب ــک تاکن ــدون ش ــالء ب ــن خ ای
آســیب زده اســت. در نتیجــه اســتفاده دائمــی از نیــروی نظامــی 
در طــی دو دهــه گذشــته، میــزان جنــگ هــا افزایــش، تهدیــدات 
تروریســتی گســترده و قــدرت نظامــی آمریــکا رو بــه زوال 
گذاشــته اســت. در نتیجــه خطــری جــدی منافع ملــی آمریــکا را 
تهدیــد مــی کنــد. در اینجــا بایــد گفــت ایــن بــاور کــه اکنــون در 
ســطح نخبــگان آمریــکا در مــورد افزایــش بودجــه نظامــی و حل 

مشــکالت وجــود دارد، اشــتباه اســت.
در دراز مــدت افزایــش بودجــه نظامــی نــه تنهــا درد را تســکین 
نــداده بلکــه قــدرت نظامــی آمریــکا را نیــز کاهــش خواهــد داد. 
ــاع از  ــکا جهــت دف ــدرت نظامــی آمری ــت واقعــی کاهــش ق عل
مــردم در مقابــل تهدیــدات اســتفاده بیــش از حــد از آن، اســتقرار 
ــدارد و  ــی وجــود ن ــی حیات ــع مل ــان در مناطقــی کــه مناف نظامی
انجــام ماموریــت هــای نظامــی غیــر ضــروری در مناطق حاشــیه 

ای نظــام بیــن الملــل اســت. هیــچ کــدام از ایــن مســائل صرفــا  
بــا تخصیــص بودجــه بیشــتر بــرای پنتاگــون حــل نخواهــد شــد 
و تخصیــص بودجه بیشــتر بــه پنتاگــون قطعا مســائل را تشــدید 

خواهــد کــرد.
ــاره   ــش دوب ــث افزای ــه باع ــود دارد ک ــی وج ــل اساس و راه ح
ــن  ــی ای ــع مل ــن مناف ــاالت متحــده و تضمی ــی ای ــدرت نظام ق

ــود. ــی ش ــور م کش
اول اینکــه دولــت جدیــد بایــد وضــع موجــود را کــه در طــی دو 
دهــه گذشــته شــکل گرفتــه، بشــکند و افســار اشــتهای اســتقرار 
نیــروی نظامــی آمریــکا در جهــان را مهــار کنــد. رئیــس جمهــور 
ترامــپ چندیــن بــار قــول داده اســت کــه در ایــن مــورد مشــی 
کاخ ســفید را تغییــر خواهــد داد. امیدواریــم در دولــت جدیــد بــه 
ــت  ــارج جهــت انجــام ماموری ــه خ ــی ب ــای نظام ــال نیروه ارس

هــای بــی اهمیــت و ناچیــز خاتمــه داده شــود.
دوم اینکــه کنگــره بایــد از اختیــارات قانونــی خــود اســتفاده کند. 
ــال  ــورد ارس ــات در م ــاذ تصمیم ــل از اتخ ــد قب ــاد بای ــن نه ای
ــام  ــات الزم را انج ــور تحقیق ــارج از کش ــه خ ــی ب ــروی نظام نی
ــد. ارســال نیروهــای نظامــی  ــژه برگــزار نمای داده و جلســات وی
بــه خــارج از کشــور اقدامــی صلــح آمیــز نبــوده و ســاخت یــک 
ــت  ــد امنی ــه بتوان ــد ک ــاده و قدرتمن ــی متعهــد، آم ــروی نظام نی
ــر  ــل ه ــردم در مقاب ــوده و از م ــن نم ــکا را تامی ــای آمری مرزه
تهدیــدی محافظــت کنــد، یــک امــر مســلم و ضــروری اســت.

اتهامــی کــه اکنــون بــه کنگــره وارد اســت ایــن اســت کــه طرح 
ــی  ــه م ــدرال ارائ ــاد ف ــن نه ــه ای ــه ب ــی ک ــت نظام ــر ماموری ه
شــود، فــورا توســط همــه اعضــاء مــورد تصویــب قــرار گرفتــه و 
بودجــه آن تعییــن مــی شــود. کنگره بایــد طرح ارســال ســربازان 
بــه خــارج از کشــور را زمانــی تاییــد کنــد که بــا انجــام تحقیقات،  
ــته،  ــی ضــروری دانس ــع مل ــن مناف ــت تامی ــا را جه ــال آنه ارس
ســپس بودجــه آن را تعییــن کنــد. در غیــر ایــن صــورت، طــرح 
ــد  ــر ضــروری نبای ــی هــای نظامــی غی ــوان ماجراجوی ــه عن را ب

تاییــد کنــد.
ــروی  ــح از نی ــتفاده صحی ــه اس ــد ب ــود را متعه ــت خ ــر دول اگ
نظامــی بدانــد و کنگــره نیــز از اختیــارات قانونــی خــود جهــت 
ــه خــارج از کشــور  ــروی نظامــی ب ــب طــرح ارســال نی تصوی
اســتفاده کنــد، قــدرت نیــروی نظامــی آمریــکا بــدون افزایــش 
هزینــه هــای نظامــی بــار دیگــر افزایــش خواهــد یافــت. اگــر 
دولــت نیــروی نظامــی کمتــری بــه خــارج اعــزام کنــد، تلفات 
ــک،  ــد تان ــی مانن ــزات نظام ــوده و تجهی ــر ب ــربازان کمت س
جــت و هواپیماهــای نظامــی نیــز کمتــر مــورد اســتفاده قــرار 
گرفتــه و فرســوده نخواهنــد شــد. هزینــه تــدارکات و مســائل 
ــد  ــش خواه ــز کاه ــت نی ــاد اس ــیار زی ــه بس ــتیکی ک لجس
ــار  ــی فش ــل توجه ــور قاب ــه ط ــوارد ب ــن م ــه ای ــت.  هم یاف
ــرف  ــد داد. از ط ــش خواه ــدرال را کاه ــت ف ــر دول ــی ب مال
ــی  ــداران فرصت ــان و تفنگ ــان، خلبان ــربازان، ملوان ــر س دیگ
جهــت کســب آمــوزش هــای ضــروری و حصــول اطمینــان از 
ــا هــر تهدیــدی موفــق خواهنــد شــد، بــه  اینکــه در مقابلــه ب
ــن گــروه از فرصــت  ــد آورد. در حــال حاضــر ای دســت خواهن
آمــوزش برخــوردار نبــوده و اطمینــان زیــادی از موفقیــت آنهــا 

ــدارد. ــز وجــود ن ــدات نی ــا تهدی ــه ب در مقابل
میــراث دائمــی و غیــر قابــل توصیــف اســتفاده دائمــی از نیــروی 
نظامــی متاســفانه بــه یــک هنجــار در ایــاالت متحــده آمریــکا 
تبدیــل شــده اســت. رئیــس جمهــور جدیــد و کنگــره از فرصتــی 
بــی نظیــر حهــت تغییــر وضــع موجــود - کــه به مــدت ۱۶ ســال 
ــه –  ــایه انداخت ــور س ــی کش ــع مل ــی و مناف ــت خارج ــر سیاس ب

برخــوردار هســتند کــه نبایــد آنــرا از دســت بدهنــد.

نشنال اینترست تحلیل کرد؛

ماموریتهای غیر ضروری ارتش آمریکا در خارج کشور

آمـریـــــکا
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»اســتفان زونــز«، دونالــد ترامــپ را فــردی بــی 
ــا  ــه ب ــت ک ــی دانس ــوزه دیپلماس ــالع در ح اط
رویکــرد تجــاری کــه در حــوزه دیپلماســی بین 
ــل  ــه ح ــد دارد ب ــت قص ــاک اس ــل خطرن المل
مشــکالت آمریــکا در مســایل جهانــی بپــردازد.

ــکا  ــوری ۲۰۱۶ آمری ــت جمه ــات ریاس انتخاب
نهایتــا بــا انتخــاب »دونالــد ترامــپ« بــه عنوان 
رئیــس جمهــور چهارســال آینــده ایــن کشــور 

پایــان یافــت.
اظهــارات و موضــع گیــری هــای دونالــد ترامپ 
ــی در  ــائل جهان ــیاری از مس ــوص بس در خص
هفتــه هــای گذشــته حکایــت از آن دارد جهــان 
شــاهد شــروع فصلــی تــازه در سیاســت خارجی 

آمریــکا خواهــد بــود.
از موضوعــات بیــن المللــی کــه وی بــه موضــع 
گیــری در خصوص آنهــا پرداختــه و تردیدهایی 
را در میــان رهبــران جهــان ایجــاد کــرده اســت 
ــن  ــت چی ــام، سیاس ــاه برج ــارات وی درب اظه
واحــد، ســازمان پیمــان آتالنتیک شــمالی)ناتو( 
 )TPP(ــیفیک ــس پاس ــارت تران ــان تج و پیم

ــتند. هس
مهــر  خبرنــگار  خصــوص  همیــن  در 
زونــز«  پروفسور»اســتفان  بــا  گفتگویــی 
دانشــگاه  خاورمیانــه  مطالعــات  اســتاد 
کــه  داشــته  امریــکا  در  سانفرانسیســکو 

اســت. آمــده  زیــر  در  آن  مشــروح 
*ترامــپ اعــالم کــرده اســت کــه کشــورهای 
ــود در  ــت خ ــهم عضوی ــد س ــو بای ــو نات عض
ــکا  ــد.)در گذشــته آمری ــن ســازمان را بپردازن ای
ســهم کشــورهایی را کــه نمــی توانســتند حــق 
عضویــت را بپردازنــد را تقبــل مــی کــرد و مــی 
پرداخــت(، در پاســخ به ایــن درخواســت ترامپ، 
ــان  ــد پیم ــالم کردن ــی اع ــورهای اروپای کش
دفاعــی خودشــان را تشــکیل خواهنــد داد. آیــا 
بــه نظــر شــما روابــط ناتــو و آمریــکا در دوران 
ریاســت جمهــوری ترامــپ بــا مشــکل مواجــه 

ــد؟ ــد ش خواه
ــر  ــپ ب ــه ترام ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ــد ب بعی
شکســتن چنــد دهــه سیاســت آمریــکا در 
خصــوص ناتــو پافشــاری کنــد. بنــا بــر برخــی 
ــکا  ــین آمری ــوری پیش ــای جمه ــل، روس دالی
ــه ناتــو پرداخــت  بیــش از ســهم )واشــنگتن( ب
ــو  ــظ نات ــرای حف ــادی ب ــل زی ــد. تمای ــرده ان ک
بــه همــان شــکلی کــه در گذشــته بــوده وجــود 
داشــت. بنابرایــن زیــر ســوال بــردن آن توســط 
یــک رئیــس جمهــور جمهوریخــواه غیــر 

ــت. ــول اس معم
همزمــان ایــن نگرانــی وجــود دارد کــه اتحــاد 
رســمی اســتراتژیکی کــه در قالــب یــک اتحــاد 
ــه  ــده و ب ــا ش ــی امض ــن الملل ــتراتژیک بی اس
تاییــد رســیده اســت بــه دلیــل معضــالت مالی 
در معــرض خطــر نابــودی قــرار بگیــرد. حتــی 

ســوال بزرگتــر اینجاســت کــه مــا چــه نیــازی 
بــه ناتــو داریــم؟ ایــن )ســازمان( بــرای مبــارزه 
بــا خطــر شــوروی ســابق و دیگــر کشــورهای 
کمونیســت شــرق اروپــا در قالــب میثاق ورشــو 
بــه وجــود آمــد امــا چنیــن تهدیــدی ۲۵ ســال 

پیــش از بیــن رفتــه اســت.

ــه  ــت ک ــته اس ــام داش ــپ اع || ترام
آمریــکا از پیمــان ترانــس پاســیفیک 
)TPP( خارج خواهد شــد. این مســئله 
ــورهایی مثل ژاپن و  موجب نگرانی کش
کره جنوبی شده است بطوریکه موجب 
شــد تــا »شــینزو آبــه« نخســت وزیر 
ژاپــن اولیــن مقــام خارجــی باشــد که 
بــا ترامــپ دیــدار کنــد. آیــا سیاســت 
»چرخــش بــه آســیای« آمریــکا 
در دوره ترامــپ رو بــه زوال خواهــد 
ــرک  ــپ TPP را ت ــا ترام ــت؟ و آی رف

ــرد؟ ــد ک خواه
انتقــاد از »تــی پــی پــی« ابتــدا از ســوی چــپ 
هــا و اتحادیــه هــای کارگــری، طرفــداران 
محیــط زیســت و فعــاالن حقــوق بشــری 
ــی  ــن پیمــان مدل ــم آن داشــتند کــه ای کــه بی
اقتصــادی لیبــرال جدیــد را پایــه گــذاری کنــد 
کــه در آن ســود کارخانــه هــا نســبت بــه 
حقــوق کارگــران و مشــتریان و محیــط زیســت 

ــد. ــرح ش ــرد مط ــرار بگی ــت ق در ارجحی
پــس مــی تــوان بــه طعنــه گفــت کــه مــا بــا 
ــک جمهوریخــواه راســتگرا مواجــه هســتیم  ی
کــه بــرای نخســتین بــار بــه ریاســت جمهوری 
رســیده و بــه شــدت بــا چنیــن توافــق تجــاری 
مخالــف اســت امــا دالیــل وی کامــال متفــاوت 
اســت. وی بیشــتر هــوادار ملــی گرایــی 
ــی  ــی گرای ــوع از مل ــن ن اقتصــادی اســت و ای
ــی  ــادی آمریکای ــهروندان ع ــرای ش ــا ب الزام
و مباحثــی کــه بیشــتر بــه نظــرات وی در 
خصــوص تجــارت بیــن الملــل نزدیــک اســت 

ــه آســیا، ســود زا نخواهــد  ــا عــدم تعهــد او ب ت
ــود. ب

از یــک ســو وی از قطــع حمایــت هــای نظامی 
و انجــام عملیــات آمریــکا در آن بخــش از 
جهــان کــه کشــورهایی همچــون ژاپــن، 
نیوزیلنــد، اســترالیا، کــره جنوبــی و تایــوان 
قــرار دارنــد ســخن مــی گویــد. دوبــاره، ســوال 
جدیــدی کــه پیــش مــی آیــد ایــن اســت کــه 
ــردازد؟  ــا را بپ ــه آنه ــد هزین ــکا بای ــرا آمری چ
)ترامــپ( تحرکاتــی  از ســوی دیگــر وی 
ــا  ــه ب ــه مواجه ــد ب ــد تهدی ــگرانه مانن پرخاش
ــورد مناقشــه  ــر م ــر مســاله جزای ــر س ــن ب چی
ــن  ــد. ای ــی گوی ــخن م ــن س ــای چی در دری
لزومــا بــه آن معنــا نیســت کــه چیــزی از خطــر 
نظامــی دونالــد ترامــپ کاســته شــده و وی بــه 
ــه خصــوص چیــن  ــا آســیا و ب دنبــال توافــق ب

ــت. اس

ــاس  ــوان تم ــر تای ــا رهب ــپ ب || ترام
تلفنــی گرفــت. ایــن اقــدام وی 
ــا  ــود و ب ــز ب ــش برانگی ــیار چال بس
ایــن کار بــه سیاســت 40 ســاله چین 
واحــد پایــان داد. دلیــل ایــن رویکــرد 
وی چیســت؟ روابــط چیــن و آمریــکا 
در دوره ترامــپ چگونــه خواهــد بــود؟
نســبتا مــی تــوان گفــت چیــن قــدرت 
جهانــی نوظهــور اســت و آمریــکا قدرتــی رو 
ــه  ــر ب ــه منج ــت ک ــان اس ــول در جه ــه اف ب
ایجــاد درگیــری هــای خطرنــاک بالقــوه 
فراوانــی شــده اســت. روســای جمهــور 
قبلــی ســعی کردنــد شــرایط اقتصــادی 
ــا دو  ــد ت ــود بیاورن ــه وج ــردی را ب ــرد – ب ب
کشــور بتواننــد همــکاری نزدیکتــری بــا 
یکدیگــر داشــته باشــند. در ایــن میــان، 
ــاد  ــرایطی را ایج ــل ش ــتگی متقاب ــن وابس ای
ــر  ــر س ــدی ب ــات ج ــه در آن، تعارض ــرد ک ک
مســائل اســتراتژیک و غیــر اســتراتژیک 

ــد،  ــد آورد. هرچن ــه وجــود نخواهن مشــکلی ب
ــه سیاســت  ــتر ب ــپ بیش ــو ترام ــس جمه رئی
ــه در  ــا مواجه ــت ت ــد اس ــگرانه معتق پرخاش
ــه  ــی ک ــی جای ــاری یعن ــائل تج ــش مس بخ
ــتری از  ــع بیش ــن نف ــت چی ــد اس وی معتق
ــوص  ــن در خص ــرد و همچنی ــی ب ــکا م آمری
موضوعاتــی همچــون دریــای چیــن جنوبــی 

ــمالی. ــره ش و ک
ــزی از  ــپ چی ــه ترام ــت ک ــی اینجاس نگران
ــد.  ــخ دیپلماتیــک نمــی دان دیپلماســی و تاری
نــگاه وی بــه چیــن، ناتــو و کشــورهای 
دیگــر از دیــد یــک تاجــری اســت کــه 
ــد  ــام ده ــی را انج ــد معامالت ــی کن ــعی م س
کــه دربــر دارنــده خطــر هــم هســت و 
ایــن شــامل فاصلــه گرفتــن از مذاکــرات 
ــالت تجــاری ممکــن  ــی شــود. معام ــم م ه
اســت در زمینــه هــای تجــاری انجــام شــود، 
ــه  ــه ب ــود ک ــی ش ــاز م ــی خطرس ــا زمان ام
ــه  ــد، ب حــوزه دیپلماســی بیــن المللــی راه یاب
ــان  ــزرگ جه ــاد ب ــان دو اقتص ــوص می خص
کــه اتفاقــا نیــروی نظامــی و تســلیحات 

گســترده هســته ای در اختیــار دارنــد.

|| ترامــپ در ابتــدا اعــام کــرد 
ــو  ــران را لغ ــا ای ــته ای ب ــق هس تواف
ــا بعــدا گفــت قصــد  خواهــد کــرد ام
مذاکــره  آن  دربــاره  مجــددا  دارد 
ــع وی در  ــما موض ــر ش ــه نظ ــد. ب کن
ــود؟ در  ــد ب ــه خواه ــام چ ــال برج قب
ــد  ــو کن ــق را لغ ــه وی تواف صورتیک
آیــا متحــدان و شــرکای آمریــکا از وی 

ــرد؟ ــد ک ــت خواهن تبعی
ــای ضــد  ــره ه ــادی از چه ــداد زی ــپ تع ترام
ــود  ــت خ ــاالی دول ــب ب ــی را در مناص ایران
ــی آنهــا  ــد، حت منصــوب کــرده اســت. هرچن
ــه  ــد ک ــه ان ــه دســت یافت ــن نکت ــه ای ــم ب ه
ــه  ــبت ب ــی نس ــرد متفاوت ــر رویک ــی اگ حت
توافــق داشــته باشــند و نتایــج متفاوتــی هــم 
از آن انتظــار داشــته باشــند، بــاز هــم آمریــکا 
نبایــد در ایــن مقطــع توافــق را از بیــن 
ــر  ــه دیگ ــد ک ــده ان ــه ش ــا متوج ــرد. آنه بب
امضــا کننــدگان توافــق، یعنــی فرانســه، 
ــه  آلمــان، انگلیــس، چیــن و روســیه مایــل ب
ــوده و در اجــرای  ــاره مذاکــرات نب انجــام دوب
تحریــم هــای ضــد ایرانــی بــه آمریــکا نمــی 

ــد. پیوندن
لــذا ترامــپ ممکــن اســت حقیقــت ایــن 
ــم  ــی ک ــه خیل ــه البت ــد ک ــت را درک کن موقعی
هســتند آمریکایــی هایــی کــه چنیــن باشــند. 
ــرد  ــه بگی ــق فاصل ــکا از تواف ــر آمری ــی اگ حت
هــم چیــزی نبایــد تغییــر کنــد. چراکــه مابقــی 
ــه  ــق ب ــدگان تواف ــه امضــا کنن ــان، از جمل جه
روابــط اقتصــادی و دیپلماتیــک خــود بــا تهران 

ــد داد. ــه خواهن ادام

استاد دانشگاه سانفرانسیسکو در گفتگو با مهر:

ملی گرایی اقتصادی ترامپ برای عامه مردم آمریکا نفعی ندارد
جواد حیران نیا و پیمان یزدانی

آمـریـــــکا
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آ ســـــــیا

»رکــس تیلرســون« معتقــد اســت کــه ایــاالت متحــده آمریــکا 
بایــد از دسترســی چیــن بــه جزایــر مصنوعــی جدیــدش 
جلوگیــری کنــد. جهــت رســیدن بــه ایــن هــدف بایــد جزایــر را 
محاصــره دریایــی کــرده کــه ایــن بــه معنــای جنــگ بــا چیــن 

ــت. اس
روز ۲۰ ژانویــه، »دونالــد ترامــپ« وارد کاخ ســفید شــده و پســت 
ــوز کارشناســان  ــرد. هن ــی گی ــل م ــوری را تحوی ریاســت جمه
ــپ  ــی ترام ــت خارج ــورد سیاس ــتمداران در م ــی و سیاس سیاس
دچــار ابهــام بــوده و نمــی داننــد کــه آیــا اظهــارات وی و اعضــاء 
تیمــش در مــورد اروپــا، چیــن، روســیه، خاورمیانــه و برجــام واقعا 

عملــی مــی شــود یــا خیــر.
»میخائیــل اچ فوچــس« معاون ســابق وزیــر امورخارجــه آمریکا 
در حــوزه آســیای شــرقی و پاســیفیک، در مقالــه ای بــا عنــوان 
ــد مــی کنــد؟ «، ابعــاد  ــه جنــگ تهدی ــکا چیــن را ب ــا آمری » آی
ســخنان »رکــس تیلرســون« نامــزد وزارت امــور خارجــه دولــت 
ــه در  ــن مقال ــرح داده اســت. ای ــن را ش ــه چی ــپ نســبت ب ترام
ســایت دفنــس وان منتشــر شــده کــه ترجمــه آن پیــش روی 

شماســت.
ــده  ــاالت متح ــت: ای ــه اس ــرا گفت ــون« اخی ــس تیلرس »رک
آمریــکا بایــد از دسترســی چیــن بــه جزایــر مصنوعــی جدیــدش 
جلوگیــری کنــد. جهــت رســیدن بــه ایــن هــدف بایــد جزایــر را 
محاصــره دریایــی کنــد کــه ایــن بــه معنــای جنــگ بــا دولــت 

ــن اســت. چی
ــای  ــز در دری ــت پیــش رو ترامــپ یــک خــط قرم ــع دول در واق
چیــن جنوبــی طراحــی مــی کنــد کــه ایــن طــرح نمــی توانــد 

بــدون رفتــن بــه جنــگ بــا چیــن اجــرا شــود.
ــه  ــور خارج ــر ام ــزد وزی ــنا، نام ــتماع س ــت اس ــی نشس در ط
ــرد  ــه رویک ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــون«  در پاس ــس تیلرس »رک
دولــت شــما در دریــای چیــن جنوبــی چیســت؟ گفــت: مــا مــی 
ــه اوال  ــن بفرســتیم ک ــرای چی ــام روشــن را ب ــن پی ــم ای خواهی
ســاخت جزایــر را متوقــف کنــد و ثانیــا دسترســی شــما بــه آن 
جزایــر متوقــف خواهــد شــد و دیگــر اجــازه دسترســی بــه آنهــا 
را نخواهیــد داشــت. تنهــا راه اینکــه از دسترســی چین بــه جزایر 
مصنوعــی جدیــدش جلوگیــری کنیــم ایــن اســت کــه جزایــر 
ــی  ــی جنگ ــدام، اقدام ــن اق ــه ای ــم ک ــی کنی ــره دریای را محاص

ــی شــود. محســوب م
ایــن یک خط مشــی سیاســی بســیار خطرنــاک و غیرمســئوالنه 
اســت کــه فقــط دو پیامــد واقعــی دارد: اجــرای خــط مشــی بــه 
معنــی درگیــری و جنــگ، اجــرا نکــردن خــط مشــی بــه معنای 

تضعیــف اعتبــار دولــت پیــش رو آمریــکا در آســیا.
حــال ایــن دو ســناریو را مــورد بررســی قــرار مــی دهیــم. یــک 
ــنهاد  ــن پیش ــرای ای ــون در اج ــه تیلرس ــت ک ــن اس ــناریو ای س
جــدی اســت و ســناریو دیگــر اینکــه او اغــراق گویــی کــرده تــا 

سیاســت هــای دولــت چیــن را تحــت تاثیــر قــرار دهــد.
اگــر پیشــنهاد جــدی باشــد، تیلرســون یــک تغییــر مهیــج را در 
ــا  ــوری ب ــک بحــران ف ــاالت متحــده و ی ــی ای سیاســت خارج
ــن  ــه چی ــن اســت ک ــت ای ــرد. واقعی ــن را ایجــاد خواهــد ک چی
ــن  ــای چی ــای خــود در دری ــورد ادع ــر م سیســتم دفاعــی جزای
ــن  ــرده ای ــالم ک ــن اع ــت. چی ــرده اس ــت ک ــی را تقوی جنوب
ــت. ــت آن اس ــت حاکمی ــرو تح ــز قلم ــی ج ــق جغرافیای مناط

ــاالت  ــه ایــن معنــی اســت کــه ای ــکا ب محاصــره دریایــی آمری
متحــده آمریــکا پذیرفته کــه – بر اســاس حقوق بین الملــل – به 
ــکا  ــگ اســت. آمری ــک جن ــده ی ــوان متجــاوز و شــروع کنن عن
ــا ایــن اقــدام خــود شــرکا و متحــدان خــود را در آســیا کــه از  ب

عواقــب بــی ثباتــی در منطقــه هــراس دارنــد، از خــود دور خواهد 
کــرد و ایــاالت متحــده در ایــن میــدان تنهــا خواهــد بــود. بایــد 
گفــت کــه اگــر پیشــنهاد تیلرســون یــک بلــوف بــوده و جهــت 
ــره در  ــا مذاک ــر، ی ــب نشــینی آن از جزای ــن و عق ــاندن چی ترس
مــورد مســایل دیگــر در نظــر گرفتــه شــده باشــد، بســیار بعیــد 

اســت کــه کارســاز باشــد.
اگــر تیلرســون قصــد نــدارد ایــن پیشــنهاد تحریــک آمیــز را اجرا 
کنــد، اهمــال و قصــور لفاظــی هــای ترامــپ و تیمــش اعتبــار 
ــپ  و  ــرد. ترام ــد ک ــف خواه ــان تضعی ــکا را در ســطح جه امری
تیمــش ســیگنالهایی را بــه متحــدان و دشــمنان خود - کســانی 
ــی مــی شــود  ــن حرفهــا عمل ــا ای ــد آی ــری مــی کنن کــه پیگی
یــا خیــر؟ -  فرســتاده انــد. اگــر ســخنان و شــعارهای »دونالــد 
ترامــپ« کــه مرتــب در صفحــه تویئتر وی منتشــر شــده اســت 
بــا واقعیــت ســنخیتی نداشــته باشــند و اگر تیلرســون بــه عنوان 
وزیــر امــور خارجــه تاییــد شــود، ) بــا توجــه بــه ســخنان اخیرش 
در مــورد چیــن( وزیــر امــور خارجــه و رئیســش بــه ســختی مــی 
ــود در  ــای خ ــج لفاظــی ه ــا از نتای ــد ت ــدا کنن ــی پی ــد راه توانن
ــورد آنچــه مــی  ــد در م ــان باشــند. تیلرســون و رئیســش بای ام

گوینــد، جانــب احتیــاط را رعایــت کننــد.
طراحــی ایــن خــط قرمــز بــدون معنــی کــه بــه چیــن ارســال 
ــه متحــدان،  ــکا  ب شــد، یــک ســیگنال ضعیــف از طــرف آمری
ــن  ــت و ای ــان اس ــر جه ــکا در سراس ــمنان آمری ــرکا و دش ش
ــار  ــئله اعتب ــورد مس ــا در م ــد ت ــی ده ــا م ــه آنه ــت را ب فرص

ــد. ــتدالل کنن ــپ« اس ــد ترام ــی »دونال ــت خارج سیاس
در ایــن صــورت چیــن بعــد از ۲۰ ژانویــه بــه ارســال کشــتی هــا 
ــد کــه  ــاش کن ــا ف ــه مــی دهــد ت ــه پایگاههــای مــرزی ادام ب
خــط قرمــز تیلرســون یــک تهدیــد پــوچ و خالــی اســت. ایــن 
ــا دیگــر تعهــدات  ــد ت ــن را جســور کن ــد چی ــی توان ــت م واقعی
ــرقی  ــای ش ــن در دری ــاع از ژاپ ــد دف ــه مانن ــکا را  در منطق آمری

چیــن امتحــان کنــد.
اینکــه ارائــه ایــن پینشــهادات عمــدی هســت یــا خیــر، نشــانه 
ای از ارتفــاع بــی مســئولیتی در تیــم ترامــپ بــوده و مــی توانــد 
بــه یــک رونــد در سیاســت خارجــی دولــت ترامــپ تبدیل شــود. 
ــکا در  ــی آمری ــت خارج ــا سیاس ــه ه ــپ ده ــامبر، ترام در دس

مقابــل تایــوان و عــادی ســازی ۴۰ ســاله روابــط چیــن و آمریکا 
ــوان شکســت و سیاســت  ــر تای ــا رهب ــاس ب ــراری تم ــا برق را ب
چیــن واحــد را در دیــد عمــوم کشــورها مــورد ســوال قــرار داد. 
ــده  ــر ش ــوارد ذک ــی م ــه در تمام ــت ک ــد اس ــیار بعی ــن بس چی

ســکوت اختیــار کنــد.
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه اظهــارات تحریــک آمیــز ترامــپ و 
تیمــش، چالــش هــای جــدی کــه سیاســت خارجــی آمریــکا بــا 

آن مواجــه اســت را پنهــان مــی کنــد.
ــن  ــای چی ــی در دری ــن اقدامات ــه چی ــت ک ــال اس ــن س چندی
جنوبــی انجــام داده اســت از جملــه ایجــاد جزایــر مصنوعــی بــا 
امکانــات نظامــی، محــدود کــردن آزادی کشــتیرانی )ناوبــری( و 
قلــدری کــردن بــرای کشــورهای جنــوب شــرقی آســیا. ایــاالت 
متحــده و دیگــر کشــورها در آســیا، چیــن را بــه علــت اقداماتش 
در دریــای چیــن جنوبــی تحــت فشــار قــرار داده انــد، امــا چیــن 
همچنــان اســتراتژی هــای خــود را در مناطقــی کــه ادعــا مــی 

کنــد جــز قلمــرو آن اســت، بــه پیــش مــی بــرد.
ــت  ــری جه ــوی ت ــتراتژی ق ــه اس ــکا ب ــده آمری ــاالت متح ای
ــاز  ــی نی ــه موقعیــت خــود در دریــای چیــن جنوب شــکل دادن ب
ــوار  ــیار دش ــتراتژی بس ــن اس ــرای ای ــن و اج ــه تدوی دارد. البت
اســت. سیاســت هــای عمــل گرایانــه ای کــه ایــاالت متحــده 
ــد  ــد عبارتن ــد انجــام ده ــه اهــداف خــود بای جهــت رســیدن ب
ــرکا در  ــی ش ــروی دریای ــی نی ــای امنیت ــی ه ــت توانای از: تقوی
ــری و  ــات ناوب منطقــه، گســترش ســرعت و حــوزه آزادی عملی
حمایــت از توانایــی هــای دیگــر کشــورها جهــت انجــام رفتــار 
ــکا در  ــده آمری ــاالت متح ــی ای ــور نظام ــش حض ــابه، افزای مش
ــن در  ــا چی ــرات ســخت ب ــیا و انجــام مذاک ــوب شــرقی آس جن
مــورد چگونگــی حفاظــت از تــوازن قدرتــی کــه از منافــع تمامی 

ــد. ــت کن کشــورها حمای
ــد.  ــرده ان ــاز ک ــی را آغ ــازی خطرناک ــپ ب ــم ترام ــوض، تی درع
ــای  ــالش ه ــون ت ــنهاد تیلرس ــه پیش ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
ایــاالت متحــده را جهــت جلوگیــری از اقدامــات چیــن در دریای 
ــون  ــخنان تیلرس ــر س ــد. اگ ــی کن ــف م ــی تضعی ــن جنوب چی
ــن  ــتر بی ــای بیش ــری ه ــوع درگی ــال وق ــود، احتم ــب ش تصوی

ــود. ــد ب ــکا خواه ــن و آمری چی

دفنس وان بررسی کرد؛

احتمال جنگ آمریکا با چین/ لفاظی ترامپ و تیمش به ضرر آمریکاست
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یکــی از عوامــل مهــم در پدیــد آمــدن کشــتار مســلمانان میانمار، 
ضعــف دولــت مرکــزی در برابــر راســت گرایــان افراطــی بودایــی 
و البته عملکرد کامال منفعالنه ســازمان همکاری اســالمی اســت.

مســاله کشــتار مســلمانان میانمــار پدیــده جدیــدی نیســت. امــا 
ــن  ــا در ای ــته کشــتار مســلمانان روهینگی ــاه گذش ــد م طــی چن
کشــور بــه حــدی رســیده کــه حتــی صــدای ســازمان همــکاری 
اســالمی هم درآمــد! اجالس اضطراری ســران ســازمان همکاری 
اســالمی نیز روز پنجشــنبه بــرای رســیدگی به همین موضــوع در 

ــور، پایتخت مالزی برگزار شــد. کوآالالمپ
ــل  ــم قاب ــه مه ــات دو نکت ــن اتفاق ــا، در ای ــته از اینه ــا گذش ام
بررســی وجــد دارد: ۱( عامــل کشــتار مســلمانان میانمــار کیســت 
ــان  ــش نش ــه آن واکن ــوچی« ب ــان س ــگ س ــت »آن ــرا دول و چ
نمــی دهــد؟ ۲( اهمیــت واکنــش ســازمان همــکاری اســالمی 
بــه این وقایع چیســت و خروجی اجالس این ســازمان در عمل چه 

بود؟ خواهد 
در ادامــه ســعی خواهیــم کــرد بــه شــکلی مختصــر بــه ایــن دو 

پرســش اساســی پاســخ دهیــم.

|| کشتار مسلمانان میانمار، چه کسی مقصر است؟
مســاله فشــار بــر مســالمانان میانمــار موضــوع جدیــدی نیســت 
ــادگی آن را  ــه س ــوان ب ــه بت ــت ک ــم نیس ــاله ای ه ــه مس و البت
ــار آن گذشــت. شــاید نخســتین مواجهــه  ــا از کن حــل کــرد و ی
جامعــه راســتگرایان افراطــی میانمــار کــه در حقیقــت متشــکل 
ــون  ــری روحانی ــا رهب ــور ب ــن کش ــی ای ــان افراط ــی گرای از مل
بودایــی و گــروه هــای مختلــف راهبــان در ایــن کشــور می شــود 
بــا مخالفیــن کشــتار مســلمانان و معترضیــن بــه ایــن رفتــار بــه 
ــفارت  ــر س ــراد در براب ــن اف ــی از همی ــی گروه ــع اعتراض تجم

ــردد. ــل ۲۰۱۵ بازگ ــون در آوری ــکا در یانگ آمری
تجمــع کننــدگان خواســتار برکنــاری و اخــراج ســفیر آمریــکا بــه 
دلیــل آنچــه آنهــا ســخنان اعتــراض آمیــز بــه رفتــار بودایــی ها و 
دخالــت در امــور داخلــی کشورشــان از ســوی وی مــی خواندنــد، 
شــدند. ایــن تجمــع را شــبکه ملــی گرایــان میانمــار )MNN( با 
حمایــت و مشــارکت روحانیــون بودایــی گــروه »ماباتــا« شــکل 
ــی  ــدرو و افراط ــی تن ــا« گروه ــود »مابات ــی ش ــه م ــد. گفت دادن

اســت کــه از روحانیــون بودایــی تنــدرو تشــکیل شــده و حتــی در 
مواجهــه بــا دولــت »ســوچی« نیــز قــرار دارد.

ــا حــدی در ایــن کشــور  ــا ت موضــوع اقلیــت مســلمان روهینگی
حساســیت برانگیــز اســت کــه بســیاری از مــردم ایــن کشــور بــه 
خصــوص راســتگرایان افراطــی، از بــردن نــام ایــن شــهر امتنــاع 
ورزیــده و معتقدنــد ایــن بخــش از کشورشــان توســط مســلمانان 
بنگالــی کــه در اصــل خارجــی هســتند و بــه کشــور آنهــا متعلــق 
نیســتند اشــغال شــده اســت. موضوعــی کــه بســیاری از جامعــه 
ــد نســل  ــا از چن ــد ســکنه روهینگی ــرده و معتقدن شناســان رد ک

پیــش بــه ایــن ســو در ایــن شــهر مســتقر بــوده انــد.
همیــن گــروه افراطــی بودایــی در ژوئــن ســال ۲۰۱۵ نیــز اقــدام 
بــه تخریــب مســجدی در باگــو واقــع در مرکــز میانمــار کردنــد. 
یــک هفتــه پــس از آن نیــز بــه یــک نمازخانــه در اســتان کاچین 
میانمــار حمله کردنــد. این بالی خانمان ســوز البته از ســال ۲۰۱۰ 
و با جمع شــدن حکومت نظامیان در این کشور به سوی مسلمانان 

میانماری گسیل شد.
موضــوع طرفــداری از دیکتاتــوری نظامیــان نیســت. مســاله این 
ــان در میانمــار و روی کار  ــار رفتــن نظامی اســت کــه پــس از کن
آمــدن »آنــگ ســان ســوچی« در ایــن کشــور، هیــچ گاه دولتــی 

متمرکــز و قــوی در میانمــار بــه وجــود نیامــد.
»مری الل«، اســتاد دانشــگاه هایدلبرگ آلمان و کارشناس مسائل 
میانمار چندی پیــش در گفتگو با خبرگزاری مهــر، گفت: »پیش از 
وقــوع فرآینــد اصالحــات در میانمــار، همه مــردم این کشــور فقیر 
ــد و تنهــا بخــش کمــی از مــردم ایــن کشــور جــزو طبقــه  بودن
متوســط بودنــد کــه در یانگــون زندگــی مــی کردنــد. بــا انجــام 
ــی  ــع مال ــور، وض ــن کش ــی در ای ــادی و سیاس ــات اقتص اصالح
ــد  ــر هــم شــده اســت. هرچن بســیاری از جمعیــت شــهری بهت
ســود ناشــی از ایــن اصالحــات چنــدان عایــد مناطق روســتایی و 

حومه نشینان نشد.
ایـن مسـاله هم البتـه به بحـث مالکیـت زمین هـا باز مـی گردد. 
بسـیاری از مردم در مناطق روسـتایی به دلیل توسـعه پـروژه های 
مختلـف، در حـال از دسـت دادن زمیـن هـای خـود هسـتند و در 

نتیجـه هـر روز به سـمت فقر بیشـتر پیـش مـی روند. «
در حقیقــت نارضایتــی مدنــی از توزیــع نویــن ناعادالنــه ثــروت و 

زمین در میانمار که در زمان ســوچی رخ داد و از سویی عدم توانایی 
و کفایت دولت مرکزی برای مبارزه با تشــکیالت عظیم و قدرتمند 
روحانیون بودایی در این کشور، از عمده ترین دالیل شکل گیری و 

ــاب می آید. وقوع این درگیری ها به حس
در حقیقــت آنچــه معابــد و روحانیــون تنــدروی بودایــی در میانمار 
هــدف گرفتــه انــد، دولــت »ســوچی« و رونــد اصالحــات ارضی و 

نظم نوین مالکیت در این کشور است.

ــکاری  ــازمان هم ــراری س ــه اضط ــرد جلس || کارک
هــای اســامی و خروجــی آن

موضــوع دیگــری کــه در اینجــا مطــرح اســت، تشــکیل جلســه 
اضطــراری ســازمان همــکاری اســالمی در محکومیــت اعمــال 
خشــونت آمیز و کشــتار غیــر انســانی انجام شــده توســط بودائیان 
تنــدروی میانمــاری علیــه مســلمانان روهینگیــا اســت. اجالســی 
که »محمد جواد ظریف«، وزیر خارجه کشــورمان نیز در آن حضور 
داشــت. آنچه که اتفاق افتاد، نشــانه خوبی بود از اعالم همبســتگی 
کشــورهای اســالمی در برابر ضربات احتمالی که ممکن اســت در 
مقاطــع زمانی و مــکان های مختلف بــه پیکره امت اســالمی وارد 
شــود. اما ســوال اینجاســت که این اجــالس و بیانیه صادر شــده از 

ســوی آن تا چه حد اثر خواهد داشت؟
همانطــور کــه مــی دانیــم ســازمان همــکاری هــای اســالمی نیز 
مانند هر IGO دیگری، هیچگونه توان اجرایی نداشته و تنها کاری 
که مــی تــوان از آن انتظار داشــت، رســاندن صدای اعتــراض خود 
بــه دولــت میانمــار و نهایتــا دبیــرکل ســازمان ملــل اســت تــا در 
آنجــا هــم بیانیــه ای علیــه ایــن اقدامــات در میانمــار صــادر شــده 
و احتمــاال »آنــگ ســان ســوچی« بــرای مرتبــه دوم برنــده جایزه 

صلــح جهانــی و شــاید شایســتگی سیاســی هــم بشــود!
امــا آنچــه مســلم اســت، ســازمان همــکاری اســالمی نــه تنهــا 
نمــی توانــد کاری در این عرصه بــه پیش ببرد، بلکه ممکن اســت 
مانند بســیاری از موارد گذشــته همچون مســاله فلســطین، ســران 
ــردن  ــوم ک ــن محک ــازمان در عی ــن س ــی ای ــورهای عرب کش
اقدامــات صهیونیســت هــا بــا آنهــا دســت بــرادری هــم بدهنــد و 
وزرای دفــاع خــود را به برگزاری نشســت دوســتانه و اســتراتژیک 

ــز فراخواننــد. ــاع رژیــم صهیونیســتی نی ــر دف ــا وزی ب

وحید پورتجریشی

ضعف دولت مرکزی میانمار؛ عامل کشتار مسلمانان روهینگیا
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مواضـع تند و تیـز دونالد ترامـپ بیش از هر کشـور دیگری 
ایـن روزهـا چیـن و مکزیـک را نشـانه گرفتـه اسـت. فریـد 
زکریـا، طـی مقالـه ای چیـن را برنـده بـزرگ سیاسـتهای 

ضدجهانـی شـدن ترامـپ معرفـی می کنـد.
زکریا طی مقاله ای در روزنامه واشنگتن پست نوشت:

شـاید هیچ رییس جمهور دیگری  را سـراغ نداشـته باشـیم 
کـه ماننـد دونالد ترامپ بـه صورتی مداوم به کشـوری دیگر 
)در اینجـا کشـور چیـن منظورمان اسـت( اینچنیـن حمله 

لفظی کرده باشـد.
 ترامـپ در طـول مبـارزات انتخاباتـی اش  بارهـا از تجـاوز 
چیـن بـه ایـاالت متحـده آمریـکا و اینکـه  ایـن کشـور بـا 
کاهـش تصنعـی ارزش پـول خـود در مقابـل دالر آمریـکا، 
سـبب مغلوب شـدن آمریکا در جنگی تجاری شـده اسـت، 
سـخن گفـت. از زمانی کـه وی انتخاب شـده اسـت بارها از 
رهبـر تایوان سـخن گفته و به سیاسـت هـای جنگ طلبانه 

خـود به سـمت پکـن ادامـه داده اسـت.  
آنچـه واقعیـت هـا و اسـتراتژی هـای چیـن بـه مانشـان 
مـی دهـد اینسـت کـه هیـچ کشـوری بجـز چیـن از ایـن 
سیاسـتهای حمایـت گرایانـه و ضـد جهانـی شـدن ترامپ 
بهـره نخواهد بـرد و فرصتی بسـیار بزرگ نصیـب چینی ها 
بـرای تسـلط بـر تجـارت جهانـی ایجـاد شـده اسـت. چرا؟  
مقامـات چینـی اشـاره می کننـد که سـالح اقتصـادی آنها 
بسـیار خـوب عمل مـی کنـد. چیـن از یک طـرف بـازاری 
بـزرگ بـرای کاالهـای آمریکایی بشـمار می آیـد  و از طرف 
دیگر این کشـور در سـال گذشـته رقمی بالغ بر 46 میلیارد 
دالر در اقتصـاد آمریکا سـرمایه گذاری کرده اسـت. در عین 
حال گزارشـات رسـمی نشـان مـی دهد کـه اقتصـاد چین 
روز بـه روز از وابسـتگی خـود بـه اقتصـاد جهانـی و بخـش 
خارجـی کاسـته و نقـش اقتصاد داخلـی در رشـد اقتصادی 
افزایـش یافته اسـت؛  بطوری که 10 سـال پیـش حدود 35 
درصـد رشـد اقتصـادی سـاالنه این کشـور بـر دوش بخش 
تجـارت خارجـی بوده و این در حالیسـت که امـروز این رقم 

بـه ۲۲ درصـد کاهش یافته اسـت.
چیـن تغییر کـرده اسـت. برندهـای غربی موجود به شـدت 
کمیاب شـده اند و شـرکتهای چینـی اکنون تقریباً نقشـی 
بـی چـون و چـرا در رشـد اقتصـاد داخلـی بازی مـی کنند. 

شـرکت های چند کسـب و کاره چینی به خوبی از شـرکت 
هـای آمریکایـی آموختـه انـد و شـرکتهای فعـال در حوزه 
فنـاوری بسـیار نـوآور بوده  انـد و بسـیاری از جوانـان چینی 
هـم اکنـون افتخار مـی کنند که نسـخه هـای بومی شـده 
آنهـا از گـوگل، آمـازون و فیسـبوک بمراتب سـریع تـر و در 

عیـن حال پیچیـده تر از نسـخه اصلـی آن می باشـد.  
ایـن وضعیـت امروزیـن چیـن تـا حـد زیـادی محصـول 
سیاسـتهای دولـت ایـن کشـور مـی باشـد. جفـری ایملت، 
مدیـر اجرایـی جنـرال الکتریک در سـال ۲010 اشـاره کرد 
که چین به دشـمن شـرکتهای خارجی تبدیل شـده اسـت. 
شـرکتها و غـول هـای فنـاوری آمریـکا در چیـن بـه دلیـل 
قوانین رسـمی و یا غیر رسـمی دسـت و پاگیر اعمال شـده 

توسـط دولـت ایـن کشـور،  پـای در گل مانـده اند.  
گام بعـدی در اسـتراتژی چیـن  بـه نظـر مـی رسـد بهـره 
بـرداری از خـالء رهبـری بوجـود آمـده در زمینـه تجـارت 
جهانـی، به دلیـل عقب نشـینی احتمالـی آمریکا بـه دنبال 
سیاسـتهای حمایت گرایانه ترامپ، خواهد بـود. از زمانی که  
ترامـپ به سیاسـتهای حمایت گرایانـه خود و  دیوار کشـی 
بین همسـایگان جنوبی خود  سـخن گفتـه،  رییس جمهور 
چیـن  سـفرهای متعـددی بـه کشـورهای آمریـکای التین 
داشـته و آخریـن سـفر در مـاه نوامبـر صـورت گرفـت و در 
4 سـال اخیـر ایـن سـومین سـفر وی بـه کشـورهای حوزه 
آمریکای التین می باشـد. به گزارش بلومبـرگ او 40 توافق 

اقتصـادی را امضـاء کـرده و دو طرف بـرای سـرمایه گذاری 
میلیـارد دالری چینـی هـا در آمریـکای التیـن بـه توافقات 

چشـمگیری رسـیده اند.
اسـتراتژی محـوری چینـی هـا، کسـب منفعـت از  بیانیـه 
بـه شـدت نادرسـت ترامـپ در مـورد مـرگ  پیمـان بیـن 
کشورهای آسـیایی و اقیانوسیه)موسم به ترانس پاسیفیک( 
می باشـد. ایـن  پیمان  تجـاری که بین آمریکا و 11 کشـور 
دیگـر منعقد شـده اسـت، هدفش کاهـش موانـع تعرفه ای 
برای تجارت و سـرمایه گذاری و اعمال فشـار به اقتصادهای 
بزرگ آسـیا همانند ژاپـن و ویتنام برای بازتـر کردن اقتصاد 
خـود و حرکـت بـه سـمت  بـازار مـی باشـد. اکنـون چین 
نسـخه خـود را در این خصـوص پیشـنهاد داده اسـت که از 
یـک طـرف  رقیبی جـدی برای ایـاالت متحده آمریکاسـت 
و از طـرف دیگـر بـه نفـع رویکـرد مرکانتلیسـتی)مکتب 

سـوداگری(  دولـت چیـن می باشـد.
)مرکانتلیسـتها بـر اجـرای سـه سیاسـت اقتصـادی تاکیـد 
جـدی دارند: ممنوعیـت ورو کاالها بصورت آماده و سـاخته 
شـده کـه باعـث بیـکاری در کشـور می شـود؛ ممنوعیـت 
صـدور مـواد خـام از کشـور کـه باعـث تضعیف صنعـت به 
علت نبـود مـواد اولیه در داخل کشـور می شـود؛ ممنوعیت 

مهاجـرت نیروهـای متخصـص به خـارج از کشـور(
 اسـترالیا به عنـوان یکـی از مهمترین کشـورهای درگیر در  
پیمـان ترانس پاسـیفیک اعـالم  کرده اسـت  که از نسـخه 
جایگزیـن چیـن حمایـت مـی کنـد و دیگـر کشـورهای 
آسـیایی نیـز بـه زودی زود ایـن موضـوع را اعـالم خواهنـد 

  . د کر
در اجــالس همــکاری هــای اقتصــادی آســیا و اقیانوســیه 
کــه در مــاه نوامبــر در پــرو برگــزار شــد، جــان کی نخســت 
وزیــر نیوزیلنــد ایــن موضــوع را بــه ســادگی هرچــه تمــام 
ــور  ــه ط ــیفیک  ب ــس پاس ــان تران ــرد: » پیم ــان ک ــر بی ت
کلــی نشــان از رهبــری بالمنــازع ایــاالت متحده آمریــکا در 
منطقــه آســیا دارد... مــا واقعــاً دوســت داریــم کــه آمریــکا 
ــر  ــت اگ ــا در نهای ــد... ام ــته باش ــور داش ــه حض در منطق
آمریــکا در منطقــه حضــور نداشــته باشــد ایــن توافقنامه از 
درجــه اعتبــار ســاقط نخواهــد شــد و ایــن چیــن اســت که 

ــر خواهــد کــرد.« نقــش آمریــکا را پُ

واشنگتن پست در مقاله ای تحلیل کرد؛

چین برنده بالمنازع سیاستهای ترامپ/نفوذ پکن تا قلب آمریکای التین

اظهــارات،  موضــع گیــری و اقدامــات» دونالــد ترامــپ« چهــل 
و پنجمیــن رئیــس جمهــور آمریــکا در خصــوص بســیاری 
ــت از آن دارد  ــته حکای ــای گذش ــه ه ــی در هفت ــائل جهان از مس
جهــان شــاهد شــروع فصلــی تــازه در سیاســت خارجــی آمریــکا 

ــود. ــد ب خواه
ــری در  ــع گی ــه موض ــه وی ب ــی ک ــن الملل ــات بی از موضوع
خصــوص آنهــا پرداختــه و موجبــات تردیدهــا و واکنــش هایــی 
ــران جهــان ایجــاد کــرده اســت، اظهــارات وی  ــان رهب را در می
دربــاه برجــام، سیاســت چیــن واحــد، ســازمان پیمــان آتالنتیــک 
شــمالی)ناتو( و پیمان تجارت ترانس پاســیفیک)TPP( هســتند.

دکتــر »آرتــور ســایر« اســتاد اقتصــاد سیاســی و معــاون ســابق 

شــورای روابــط خارجــی شــیکاگو در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر 
ــکا  ــد آمری ــت جدی ــاره دورنمــای مبهــم سیاســت هــای دول درب
ــت  ــه دول ــاره اینک ــز صریحــی درب ــن تمیی ــفانه م ــت: متاس گف

ــدارم. ــرد، ن ــپ چــه کار خواهــد ک ترام
»ســایر« دربــاره نگرانــی هــای متحــدان آمریــکا در ناتــو و در 
ــی  ــن ائتــالف هــا در پ ــده ای ــاره آین ــاط جهــان درب دیگــر نق
ــاه  روی کارآمــدن ترامــپ و اظهــارات ضــد و نقیــض وی درب
ــاص و در  ــور خ ــو بط ــوص نات ــت: در خص ــا گف ــن اتحاده ای
ــد  ــی، بای ــا دیگــر کشــورها بطــور کل مــورد دیگــر اتحادهــا ب
ــای  ــال ه ــول س ــکا در ط ــه آمری ــیم ک ــته باش ــاد داش ــه ی ب
ــکال  ــر اش ــی و دیگ ــای جبران ــت ه ــواره پرداخ ــته هم گذش
ــن  ــد را از ای ــوده ان ــه ب ــل توج ــال قاب ــه کام ــی را ک حمایت

ــت. ــرده اس ــت ک ــا دریاف ــان ه پیم

اســتاد اقتصــاد سیاســی در ادامــه گفــت: ایــن مســئله پرداخــت 
ــن، کــره و  ــکا شــامل ژاپ ــکا و حمایــت هــا از آمری ــه آمری هــا ب
دیگــر متحــدان آمریــکا مــی شــوند. مثــال در زمــان جنگ ســرد 
حــدود ۳۰۰ هــزار نیــروی آمریکایــی در آلمــان حضــور داشــتند 

کــه از ســوی دولــت ایــن کشــور حمایــت مــی شــدند.
ــیفیک  ــس پاس ــاری تران ــق تج ــو تواف ــاره لغ ــایر درب ــور س آرت
ــد ترامــپ کــه در زمــان ریاســت  )تــی پــی پــی( از ســوی دونال
جمهــوری آمریــکا بیــن آمریــکا و کشــورهای دو ســوی اقیانوس 
ــراس پاســیفیک  ــود، گفــت:  پیمــان ت ــه امضــاء رســیده ب ارام ب

ــود. ــرده ب ــل از روی کارآمــدن ترامــپ هــم ُم ــی قب حت
وی در بیــان علــت ایــن نظــر خــود گفــت: مــرگ پیمــان ترانس 
پاســیفیک بطــور کلــی ناشــی از رشــد تمایــالت حمایــت گرانــه 

در میــان کشــورهای درحــال تجــارت اســت.

معاون سابق شورای روابط خارجی شیکاگو:

»ترانس پاسیفیک« قبل از ترامپ مرده بود/ رشد حمایت گرایی اقتصادی
پیمان یزدانی
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روابــط تهــران و اســالم آبــاد همــواره پــس از شــکل گیــری 
انقــالب اســالمی و قبــل از آن به نســبت ســایر همســایگان 
ــوده اســت.  ــات نســبی بیشــتری برخــوردار ب ــران، از ثب ای
ایــن نزدیکــی در روابــط تــا جایــی بــود کــه پــس از قطــع 
ــی از  ــده، بخش ــاالت متح ــران و ای ــک ای ــط دیپلماتی رواب
ســفارت پاکســتان در واشــنگتن به دفتر حفاظــت از منافع 

جمهــوری اســالمی ایــران در ایــن کشــور تبدیــل شــد.
از ســوی دیگــر پاکســتان پــس از فروپاشــی رژیــم پهلــوی، 
ــه  ــه ب ــکا در منطق ــاد آمری ــورد اعتم ــی و م ــد قدیم متح
ــتکم از  ــدرت آن دس ــه ق ــادی ک ــد. اتح ــی آی ــاب م حس
روابــط فــی مــا بیــن ایــران و پاکســتان نبــوده و در برخــی 
مــوارد بــر روابــط دوجانبــه میــان تهــران و اســالم آبــاد نیــز 

ــوده اســت. تاثیرگــذار ب
ــز  ــعودی نی ــتان س ــت عربس ــکا، دول ــز آمری ــه ج ــا ب ام
ــران و  ــان ای ــط می ــعه رواب ــع توس ــی از موان ــواره یک هم
پاکســتان بــه حســاب مــی آمــده اســت. ریــاض بــا تزریــق 
دالرهــای نفتــی بــه نــام مســاعدت هــای مالــی از طرفــی 
هــم نقشــی تنــش آفریــن در روابط تهــران - اســالم آبــاد را 
ایفــا کــرده و از ســویی دیگــر بــا تشــکیل و حمایــت از گروه 
هــای تروریســتی تکفیــری در خــاک پاکســتان از عوامــل 
اصلــی بــی ثباتــی داخلــی در ایــن کشــور نیــز بــه حســاب 

مــی آیــد.
ــرا  ــه اخی ــم ک ــد تروریس ــالف ض ــری ائت ــکل گی ــده ش ای
ــنهاد  ــده و پیش ــرح ش ــعودی مط ــتان س ــوی عربس از س
ــده کل  ــریف«، فرمان ــل ش ــه »راحی ــز ب ــی آن نی فرمانده
ــاد را در  ــالم آب ــده، اس ــتان داده ش ــش پاکس ــین ارت پیش
تنگنایــی بــی ســابقه قــرار داده اســت. چــرا کــه پاکســتان 
ــاب  ــی را انتخ ــتان، یک ــران و عربس ــان ای ــد می ــون بای اکن
کنــد. از ســوی دیگــر پروژه ســاخت خــط لولــه انتقــال گاز 
ایــران بــه پاکســتان، موســوم بــه »خــط لولــه صلــح« نیــز 
بــا فشــار آمریــکا متوقــف شــده اســت. در چنین شــرایطی 
آینــده روابــط روابــط تهران – اســالم آباد شــاید بیــش از هر 

مقطع زمانی دیگری حســاس به نطر برسد.
ــدار  ــا »ک ــی ب ــر گفتگوی ــگار مه ــتا، خبرن ــن راس در همی
ــا،  ــج پون ــوم سیاســی  »اس پــی« کال کاســکار«، اســتاد عل
ــوب  ــه جن ــائل منطق ــناس مس ــکده IAS  و کارش پژوهش
آســیا داشــته کــه متــن کامــل آن در ادامــه آمــده اســت.

ــرای  ــه اج ــرده ک ــوان ک ــرا عن ــتان اخی || پاکس
پــروژه ســاخت خــط لولــه گاز موســوم بــه »خــط 
لولــه صلــح«را تــا برداشــته شــدن تحریــم هــای 
ــرد. از  ــد ک ــف خواه ــران متوق ــه ای ــی علی مال
ســوی دیگــر هنــد بــه دنبــال پیوســتن بــه خــط 
لولــه مشــترک میــان ایــران – عمــان – هند اســت 
کــه گفتــه مــی شــود قــرار اســت، جایگزیــن خط 
ــترک  ــه مش ــط لول ــده خ ــود. آین ــح ش ــه صل لول
میــان ایــران – پاکســتان را چگونــه ارزیابــی مــی 

کنیــد؟
بنــا بــه دالیلــی، آینــده خط لولــه میــان ایــران و پاکســتان 
زیــاد روشــن نیســت. اولیــن و مهمتریــن فاکتــور تصمیــم 
ــری شــتابزده و اجــرای آن از ســوی طــرف پاکســتانی  گی
ــروژه  ــن پ ــل ای ــرای تکمی ــده ب ــن ش ــخ تعیی ــت. تاری اس
دســامبر ۲014 بــوده اســت. ایــران نیــز بــه همیــن دلیــل 

ــای  ــام ه ــوش مق ــه گ ــود را ب ــراض خ ــب اعت ــا مرات باره
پاکســتانی رســانده اســت. در عــوض پاکســتان تاخیــر در 
ایــن پــروژه را متوجــه عوامــل بیرونــی می دانــد. البتــه این 
هــم مبنــای موثقــی دارد. امــا نمــی تــوان همــه تقصیرهــا 
را بــه گــردن ایــن عامــل انداخــت. مشــکل تصمیــم گیــری 
ــواز  ــای »ن ــت ه ــان دول ــترک می ــی مش ــتابزده عامل ش
شــریف«، »یوســف رضــا گیالنــی« و هــر دولت دیگــری در 

ــا لبــاس شــخصی اســت. پاکســتان در هیبــت نظامــی ی
پیشــتر آمریــکا و چیــن، پاکســتان را شــریکی مهــم بــرای 
خــود مــی دیدنــد. همینطــور پاکســتان بــه کمــک هــای 
مالــی عربســتان و ســنی هــای وهابی وابســته اســت. حتی 
گفتــه مــی شــود عربســتان ســعودی پاکســتان را ترغیــب 
بــه ایجــاد تاخیــر در اجــرای خــط لولــه صلــح کــرده اســت 
و خــود مســئولیت تامیــن ســوخت مــورد نیــاز ایــن کشــور 

را بــر عهــده گرفتــه اســت.
ــکا،  ــا آمری ــا وجــود توســعه روابــط محکــم خــود ب هنــد ب
ــار و خــط  ــدر چابه ــروژه بن ــرد پ ــش ب ــوز مشــغول پی هن
لولــه زیردریایــی بــا ایــران اســت. ایــران اکنــون به ســرعت 
مشــغول توســعه جریــان بازارهــای جهانــی خــود اســت و 
ــر اســت پاکســتان  ــه اســت. بهت ــز آن را پذیرفت ــان نی جه
ایــن را متوجــه شــود، بــه خصــوص االن کــه با مشــکالت و 

بحــران مالــی روبــرو اســت.
ــح  ــه صل مســاله عمــده دیگــر، موضــوع امنیــت خــط لول
اســت کــه بــه وجــود گــروه هــای تروریســتی در پاکســتان 

ــاز مــی گــردد. ب

|| »مــارک تونــر«، ســخنگوی پیشــین وزارت 
ــرای  ــی ب ــه امن ــتان را خان ــکا پاکس ــه آمری خارج
ــام  ــه اس ــود، درحالیک ــده ب ــا خوان ــت ه تروریس
ــنگتن در  ــی واش ــن اصل ــواره از متحدی ــاد هم آب
ــا مــی  ــه حســاب مــی آمــده اســت. آی منطقــه ب
ــای چرخــش در  ــه معن ــر را ب توانیــم ســخنان تون

ــم؟ ــکا بدانی ــتان و آمری ــط پاکس رواب
ــن  ــه ام ــتان را خان ــل پاکس ــن دلی ــه ای ــر« ب ــارک تون م
تروریســت هــا خطــاب کــرده بــود کــه چنــد تــن از وبالگ 

نویــس و فعــال مدنــی در ایــن کشــور ناپدیــد شــدند. غرب 
نیــز پــس از رخ دادن ماجــرای 11 ســپتامبر موضــوع 
ــه  ــا ب ــرد آنه ــا رویک ــت. ام ــرده اس ــرح ک ــم را مط تروریس
تروریســت هــا در بســیاری از مــوارد گزینشــی بــوده اســت. 
وجــود گــروه هــای متعــدد تروریســتی در پاکســتان ماننــد 
لشــکر طیبــه، جیــش محمــد، طالبــان، القاعــده، داعــش 
و... هــم بــر مشــکالت اقتصــادی پاکســتان و هــم صلــح و 
آرامــش منطقــه تاثیــر گذاشــته اســت. پاکســتان کشــوری 
اســت کــه بــا در دســت داشــتن تســلیحات هســته ای خود 
ــر نیــز کــرده  ــر و پیچیــده ت ــاک ت ایــن وضعیــت را خطرن
اســت. دســت انــدازی تروریســت هــا بــه ایــن تســلیحات 
ــرای هــر کشــور دوســتدار صلــح،  ــد ب هســته ای مــی توان

بــه منزلــه کابــوس تلقــی شــود.
ــکا و پاکســتان  ــط آمری ــر ســر رواب ــا ب ــه بحــث م از آنجاک
اســت، ایــن فرآینــد چرخــش از مدتهــا پیــش و بــه آرامــی 
آغــاز شــده اســت. آمریــکا منافــع خــود در افغانســتان را از 
ــر روی ســوریه و عــراق متمرکــز  دســت داده و از طرفــی ب
ــانه  ــی را نش ــن جنوب ــای چی ــر دری ــوی دیگ ــده و از س ش
رفتــه اســت. در ایــن شــرایط، پاکســتان تمامــی اهمیــت 
اســتراتژیک خــود را بــرای این کشــور از دســت داده اســت.

امــا ایــن موضــوع تنهــا بــه روی گردانــدن آمریــکا از 
پاکســتان منتهــی نمــی شــود. عربســتان ســعودی نیــز بــه 
عنــوان متحــد قدیمــی آمریــکا در حــال حرکــت به ســمت 
ــکا  ــران و آمری ــان ای ــق انجــام شــده می ــن اســت. تواف چی
ــر از ســوی عربســتان  ــن موضــوع دیگ ــن چندی و همچنی
بــه منزلــه تهدیــدی علیــه اســتیالی اهــل تســنن حســاب 
 OBOR مــی شــود. اســتراتژی بلنــد پروازانه چیــن، یعنــی
و تالش بیشــتر این کشــور برای دخیل شــدن در خاورمیانه، 
این کشــور را به حامــی پرقدرتی برای عربســتان در منطقه و 
جایگزنــی بــرای آمریــکا تبدیــل خواهــد کــرد. ایــن مســاله 
بــه هیــچ وجــه تعجــب آور نیســت. چــرا کــه میــزان فروش 
تســلیحات چینــی بــه عربســتان بــه شــدت افزایــش یافته 
ــان آنهــا بیــن ســالهای  و حجــم مبــادالت تســلیحاتی می
ــون دالر مــی رســد. ــم ۷00 میلی ــه رق ــا ۲011 ب ۲00۸ ت

ــنی  ــورهای س ــن و کش ــه چی ــم ک ــم بگوی ــی توان ــن م م

استاد دانشگاه پونا هند:

عربستان در حال نزدیکی به چین است/ رویکرد ترامپ ضد سعودی است
وحید پورتجریشی
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ــال  ــتان در ح ــعودی و پاکس ــتان س ــد عربس ــین مانن نش
نزدیکتــر شــدن بــه یکدیگــر هســتند و ایــن در حالیســت 
کــه آمریــکا و ایــران شــیعه در حــال حــل و فصــل 
اختالفــات خــود بــا یکدیگــر هســتند. مــن قویــا معتقــدم 
کــه ایــن فرآینــد حتــی در دوران ریاســت جمهــوری دونالد 
ترامــپ هــم تغییــر نخواهــد کــرد. چراکــه ترامــپ روابــط 
نزدیکــی بــا پوتیــن داشــته و سیاســت هــای ضد ســعودی 

ــچ کــس پوشــیده نیســت. ــر هی ــی وی ب و ضــد چین

|| »راحیــل شــریف«، پذیــرش فرماندهــی ائتــاف 
ــتان را  ــرکردگی عربس ــه س ــتی ب ــد تروریس ض
ــاف  ــن ائت ــران در ای ــرکت ای ــه ش ــروط ب مش
دانســته اســت. پذیــرش چنیــن مســاله ای بــرای 
عربســتان بســیار مشــکل اســت. آیــا ریــاض زیــر 

ــت؟ ــد رف ــرط خواه ــن ش ــرش ای ــار پذی ب
ــد  ــین ولیعه ــاع و جانش ــر دف ــلمان« وزی ــن س ــد ب »محم
عربســتان، تشــکیل ائتــالف نظامــی ضــد تروریســم را در 
تاریــخ 15 دســامبر اعــالم کــرد. ژنــرال »راحیــل شــریف«، 
فرمانــده ســابق ارتــش پاکســتان نیــز بــه عنــوان فرمانــده 
ایــن ائتــالف معرفــی شــده اســت. هــدف ائتــالف مبــارزه 
ــتان  ــتان و عربس ــت. پاکس ــده اس ــالم ش ــم اع ــا تروریس ب
عالقمنــد بــه نشــان دادن تعهــد ظاهــری خــود بــه مبــارزه 

ــا تروریســم هســتند. ب

ــت  ــارزه مل ــرای مب ــان مناســبی اســت ب ــا زم ــون واقع اکن
هــای مســلمان علیــه تروریســم آن هــم بــه دســت 
ــی  ــل کاچ ــد »مث ــالف مانن ــن ائت ــکیل ای ــان. تش خودش
بعــض هیچــی« اســت. امــا انتظــار زیــاد از چنیــن ائتالفــی 

ــت. ــتراتژیک اس ــزرگ و اس ــتباه ب اش
پاکســتان در تــالش اســت تــا ایــران را متقاعــد کنــد کــه 
ائتــالف 3۹ کشــور اســالمی علیــه تهــران نیســت. اگرچــه 
ــه  ــارزه علی ــالف، مب ــن ائت ــدف ای ــود ه ــی ش ــه م گفت
تروریســم اســت، امــا آیــا مــی تــوان از ســر ایــن حقیقــت 
ــن  ــالف از متحدی ــن ائت ــای ای ــی اعض ــه تمام ــت ک گذش
ــخن  ــه س ــد ب ــی توان ــی م ــه کس ــتند؟ چ ــتان هس عربس
حامیــان تروریســم اعتمــاد کنــد؟ از ســوی دیگــر، مشــکل 
تروریســم بســیار حــاد شــده و تمامــی خاورمیانــه را در بــر 
گرفتــه اســت و اســتقرار نیروهــای ائتــالف در تمامی جبهه 
هــای جنــگ علیــه تروریســم غیرممکــن خواهــد بــود. در 
چنیــن مــوردی تعییــن اولویــت هــا ضــروری خواهنــد بود 
و البتــه اختــالف آراء هــم بیــن اعضــا بــه وجــود مــی آیــد.

عربســتان ســعودی بــه کمــک پــول کالنــی کــه در اختیــار 
دارد، مطمئنــا تــالش خواهــد کــرد تــا اهــداف خــود را بــه 
ــل  ــا تحمی ــر اعض ــر دیگ ــالف ب ــای ائت ــت ه ــوان اولوی عن
کنــد. چگونــه ســازمانی کــه بــه دنبــال کنــار زدن ایــران از 
عضویــت آن اســت مــی توانــد یــک ســازمان اســالمی تمام 
عیــار بــه حســاب بیایــد؟ ایــن درحالیســت کــه عربســتان 

ــالف اســالمی  ــران در ائت ــت ای ــون از عضوی ــعودی تاکن س
ممانعــت کــرده اســت.

ــائل  ــر مس ــعیب«، تحلیلگ ــد ش ــرال »امج ــه ژن ــه گفت ب
نظامــی پاکســتانی، راحیــل شــریف، فرماندهــی نیروهــای 
ــت  ــت: 1( عضوی ــه اس ــرط پذیرفت ــه ش ــه س ــالف را ب ائت
ــالف  ــوان ائت ــه عن ــالف ب ــی شــود ائت ــه باعــث م ــران ک ای
مســلمانان اعــالم وجــود کنــد و نــه ائتــالف فرقــه گــرا ۲( 
وی تحــت فرماندهــی هیــچ یــک از اعضــا کار نخواهــد کرد 
ــدت  ــال وح ــه دنب ــالف، ب ــت کاری در ائت 3( وی از قیومی

ــت. ــالمی اس ــورهای اس کش
ــچ  ــه نظــر نمــی رســد عربســتان هی ــی ب ــن حالت در چنی
ــخنان  ــه س ــه ب ــا توج ــرد. ب ــروط وی را بپذی ــک از ش ی
راحیــل شــریف، حتــی اگــر وی فرماندهــی نیروهــای 
ائتــالف را بــدون هیــچ پیــش شــرطی هــم بپذیــرد، 
ــری  ــان دیگ ــی فرمانده ــال جایگزین ــه دنب ــتان ب عربس
بــرای ائتــالف بــه جــای او خواهــد بــود. البتــه حتــی اگــر 
ــاز  ــرد ب ــران را در ائتــالف بپذی ــت ای عربســتان هــم عضوی
ــه نظــر ایــران دارد کــه آیــا  هــم ایــن عضویــت بســتگی ب
آن را خواهــد پذیرفــت یــا خیــر. شــکل گیــری ایــن ائتالف 
ــه اختالفــات و تنــش هــای  ــه دامــن زدن ب تنهــا منجــر ب
منظقــه ای و ایجــاد مشــکالت جدیــد ناشــی از آن خواهــد 
شــد. بــه هــر حــال بایــد بدانیــم کــه دو شمشــیر هیچــگاه 

ــد! ــی گیرن ــا نم ــالف ج ــک غ در ی

اســتاد علــوم سیاســی کالــج کاکاتــکار هنــد معتقــد اســت کنــار 
ــن  ــه ضــرر ای ــی« ب ــی پ ــی پ کشــیدن واشــنگتن از پیمــان »ت
ــه  ــیایی ب ــای آس ــدرت ه ــت ق ــه حرک ــر ب ــوده و منج ــور ب کش

ــد. ــد ش ــکا خواه ــن و دوری از آمری ــمت چی س
بســیاری از منتقدیــن بــاراک اوبامــا، رئیــس جمهــوری آمریــکا، 
ــه  ــد ک ــت وی، معتقدن ــی دول ــت خارج ــاد از سیاس ــن انتق ضم
دکتریــن هــای ارائــه شــده از ســوی اوبامــا در بخــش سیاســت 
ــتراتژیک  ــداف اس ــبرد اه ــه پیش ــی ب ــا کمک ــه تنه ــی ن خارج
ــا صــرف میلیاردهــا دالر  آمریــکا در ســطح کالن نکــرد بلکــه ب

ــت. ــکا نداش ــی آمری ــعه هژمون ــرای توس ــه، آورده ای ب هزین
یکــی از دکتریــن هــای مطــرح شــده در سیاســت خارجــی اوباما، 
پیمــان TPP یــا همــان شــراکت چندجانبــه پاســیفیک بــود کــه 
بخــش عمــده ای از نیــروی دولــت وی را در سیاســت خارجــی از 
ســال ۲۰۰۵ یعنــی زمــان عقــد ایــن پیمــان تــا آخــر را بــه خــود 
تخصیــص داد. البتــه ایــن پیمــان بــه همــان مقــدار کــه توســط 
مدافعیــن اوبامــا تبلیــغ شــد و از آن بــه عنــوان پیشــرفتی بــزرگ 
در جهــت توســعه تجــارت بیــن المللــی ایــن کشــور و حمایــت از 
هــم پیمانــان آســیایی واشــنگتن یــاد کردنــد، بــه همــان نســبت 
ــز  ــواه وی نی ــوص جمهوریخ ــه خص ــن ب ــاد مخالفی ــورد انتق م
قــرار گرفــت کــه بــدون شــک دونالــد ترامــپ، رئیــس جمهــور 
ــد  ــه حســاب مــی آی ــن آنهــا ب ــکا از سرســخت تری ــد آمری جدی
کــه معتقدنــد پیمــان هایــی نظیــر TPP نــه تنهــا آورده ای برای 
ــه هــای کالن  ــا صــرف هزین ــاالت متحــده نداشــته، بلکــه ب ای
واشــنگتن در ایــن پــروژه، ضــرر زیــادی را نیــز بــر گــرده آمریــکا 

تحمیــل مــی کنــد.
ــه رغــم  ــن پیمــان خــارج شــد و ب ــدام از ای ــن اق ترامــپ در اولی
تأکیــد کشــورهای چــون اســترالیا مبنــی بــر ادامــه حیــات ایــن 

ــن  ــا ای ــن ب ــی کشــورهایی چــون ژاپ ــکا ول ــدون آمری ــان ب پیم
اســتدالل مخالفــت کردنــد و ایــن پیمــان را بــدون آمریــکا بــی 

ــد. ــا توصیــف کردن معن
در همیــن راســتا، خبرنــگار مهــر گفتگویــی بــا »باکتیدســائی«، 
اســتاد دانشــکده علــوم سیاســی کالــج »بهاراکاکاتــکار« و مدرس 
ــل آن در  ــن کام ــه مت ــته ک ــد داش ــا در هن ــگاه پون ــابق دانش س

ادامــه آمــده اســت:

|| همانطــور کــه مــی دانیــد بــاراک اوبامــا قــرن 21 
را قــرن آســیا نامیــده و بــه همیــن دلیــل نســبت به 
امضــای پیمــان »تــی پــی پــی« اقــدام کــرد. اوبامــا 
اســتدالل کــرده بــود کــه آمریــکا نخواهــد گذاشــت 
نظــم آســیا در قــرن بیســت و یکــم توســط رقبــای 
ــی  ــور ضمن ــه ط ــه ب ــود ک ــته ش ــور نوش ــن کش ای
ــپ«  ــد ترام ــا »دونال ــت. ام ــن داش ــه چی ــاره ب اش

ــردی  ــن رویک ــپ چنی ــرا ترام ــد. چ ــارج ش از آن خ
اتخــاذ کــرده اســت؟

پیمــان همــکاری مشــترک ترانــس پاســیفیک )تــی پــی پــی( 
ــوس آرام  ــان ۱۲ کشــور حاشــیه اقیان ــی آزاد اســت کــه می پیمان
بــه جــز چیــن امضــا شــده اســت. ظاهــرا هــدف از ایــن توافــق 
ارتقای رشــد اقتصــادی و اشــتغال زایــی، تولیدکنندگــی و رقابت، 
ــواردی  ــر و م ــاء اســتانداردهای ســطح زندگــی، کاهــش فق ارتق
از ایــن قبیــل اعــالم شــده اســت. از همــه مهمتــر اینکــه ایــن 
پیمــان بــه دنبــال پاییــن آوردن میــزان موانــع مربــوط بــه تعرفــه 

هــای گمرکــی و موانعــی دیگــر اســت.
ایــن توافــق در روز چهــارم فوریــه ۲۰۱۶ میــالدی بــه امضــاء 
ــه  ــوط ب ــی آن، من ــد نهای ــب و تایی ــا تصوی ــید ام ــا رس اعض
ــا،  ــت اوبام ــت. در دول ــو اس ــورهای عض ــی کش ــد نهای تایی
محــور اســتراتژیک و تمرکــز آمریــکا بــه آهســتگی از ســمت 
ــب  ــا در قال ــرد. اوبام ــردش ک ــیا گ ــمت آس ــه س ــه ب خاورمیان
ــن  ــن متحدی ــال یافت ــه دنب ــو ب ــک س ــی« از ی ــی پ ــی پ »ت
ــرده و از  ــت ک ــکا حرک ــرای آمری ــد ب ــاری جدی ــی و تج دفاع
ســوی دیگــر بــا نزدیــک شــدن بــه قــدرت هــای جــاه طلــب 
آســیا بــه ســمت اعمــال محدودیــت بــر چیــن قــدم برداشــت. 
ــه گرفتــن تاییــد »تــی پــی پــی« از ســوی  در واقــع اوبامــا ب
کنگــره پیــش از پایــان یافتــن دور قبــل آن و همچنیــن پیــش 
از بــه پایــان رســیدن دوره ریاســت جمهــوری خــود در ژانویــه 
ــزب  ــر دو ح ــران ه ــد، رهب ــود. هرچن ــده ب ــک ش ۲۰۱۷ نزدی
ــان در  ــن پیم ــد ای ــت تایی ــرفت وضعی ــر پیش ــره در براب کنگ
ــن  ــپ از ای ــد ترام ــون دونال ــد و اکن ــت کردن ــل ممانع دور قب
ــک  ــی« را ی ــی پ ــی پ ــپ، »ت ــد. ترام ــارج ش ــمتن خ پیش
ــان  ــه پیم ــه اگرچ ــود ک ــه ب ــده و گفت ــادی خوان ــه اقتص فاجع
ــی  ــاب م ــه حس ــکا ب ــخ آمری ــان تاری ــن پیم ــا«، بدتری »نفت
ــر  ــم بدت ــی« از آن ه ــی پ ــی پ ــال، »ت ــن ح ــا ای ــا ب ــد، ام آی
ــه  ــود ب ــی خ ــن انتخابات ــپ از کمپی ــت ترام ــت. در حقیق اس

استاد کالج کاکاتکار هند در گفتگو با مهر:

ترامپ متحدان آسیایی را از آمریکا دور و به چین نزدیک می کند
وحید پورتجریشی
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آ ســـــــیا

عنــوان فرصتــی مناســب جهــت حملــه مــداوم بــه »تــی پــی 
ــت  ــدای ریاس ــا کاندی ــه وی تنه ــرده و البت ــتفاده ک ــی« اس پ

ــود. ــان نب ــن پیم ــف ای ــوری مخال جمه
طرفــداران »تــی پــی پــی«، شــامل کارخانــه داران، البــی گرهــا 
و گروهــی ویــژه و خــاص بودنــد. ســناتور »برنــی ســندرز« حتــی 
ــته  ــای بس ــت دره ــه پش ــد ک ــی نامی ــی« را پیمان ــی پ ــی پ »ت
ــی  ــی پ ــن »ت ــذا بســیاری از مخالفی ــه امضــا رســیده اســت. ل ب
ــه  ــوص اتحادی ــه خص ــی ب ــران آمریکای ــه کارگ ــی« را طبق پ
هــای کارگــری در ایــن کشــور و طرفــداران محیــط زیســت کــه 
معتقدنــد ایــن پیمــان بــه کارخانــه هــا کمــک خواهــد کــرد تــا 
بتواننــد مشــاغل بیشــتری را در خــارج از مرزهــای آمریــکا ایجــاد 

کننــد تشــکیل مــی دهنــد.
طبقــه کارگــر آمریــکا معتقــد اســت کــه توافــق هــای تجــاری 
ماننــد »تی پــی پــی« بــرای افزایــش منافــع کارخانجــات بزرگ 
ــه  ــی طراحــی شــده اســت. ب ــران آمریکای ــد کارگ و قطــع درآم
ــا بــدون تحقیــق و مطالعــه  عــالوه دولــت اوبامــا ســعی کــرد ت
بیشــتر، »تــی پــی پــی« را بــه تصویــب کنگــره برســاند. همــه 
اینهــا در کنــار هــم منجــر به ایجــاد تعــداد زیــادی مخالــف برای 
»تــی پــی پــی« در بیــن طبقــه کارگــر آمریکایی بــه وجــود آورد. 
ــا طبقــه کارگــر یقــه ســفید  ــه ترامــپ را عمدت رای دهنــدگان ب
آمریــکا تشــکیل مــی دهنــد کــه متعلــق بــه نواحــی روســتایی 
و شــهرهای صنعتــی هســتند. ترامــپ در کمپیــن انتخاباتــی خود 
بــا مخالفــت بــا ایــن پیمــان، خــود را طرفــدار حقــوق کارگــران 

آمریکایــی دانســت.
ــاغل  ــه مش ــر علی ــن خط ــی« را خطرناکتری ــی پ ــی پ وی »ت
ــرده و وعــده  ــف ک ــن کشــور توصی ــردم ای ــاه م ــی و رف آمریکای
ــی  ــوری آن را ملغ ــت جمه ــه ریاس ــیدن ب ــورت رس داد در ص
خواهــد کــرد کــه چنیــن نیــز کــرد. در حقیقــت تمامی شــعارهای 
انتخاباتــی ترامــپ، حــول محورهــای شــغل، مهاجــرت و امنیــت 
ملــی مطــرح شــد کــه بــرای طبقــه کارگــر ایــن کشــور خیلــی 
ــاری  ــان تج ــا پیم ــت وی ب ــن مخالف ــود. همچنی ــایند ب خوش
»تــی پــی پــی« یــک ترفنــد سیاســی حســاب شــده بــود کــه 
در حقیقــت در تصاحــب آرای برخــی ایالتهــا ماننــد ویسکانســین 

ــرد. ــه وی کمــک ک ب

|| آیــا مخالفــت ترامــپ بــا »نفتــا« و »تــی پــی پی« 
بــه معنــای مخالفــت وی بــا جهانــی شــدن اقتصــاد 
ــن  ــکا را تامی ــع خــود آمری ــش از همــه مناف ــه بی ک

مــی کــرد تلقــی مــی شــودّ؟
ــی«  ــی پ ــی پ ــا« و »ت ــا »نفت ــدم مخالفــت ترامــپ ب ــن معتق م
ــل  ــا عوام ــت ت ــی آمریکاس ــرایط داخل ــر ش ــی ب ــتر مبتن بیش
ــال  ــدود بیســت س ــه ح ــا« ک ــان »نفت ــی. پیم ــک بیرون داینامی
پیــش بــه امضــا رســید، بــه دلیــل مشــکالتی کــه در وضعیــت 
زیســت محیطــی و اقتصــادی آمریــکا از جملــه ضربــه بــه بــازار 
کار بــه وجــود مــی آورد، مــورد انتقــاد گســترده ای قــرار گرفتــه و 

ــد. ــکا ش موجــب ســرخوردگی آمری
ــه طبقــه کارگــر در ایــن  بســیاری از آمریکایــی هــای متعلــق ب
کشــور بــه دلیــل تاثیراتــی کــه پیمــان هایــی همچــون »کفتا«، 
»نفتــا« و »تــی پــی پــی« مــی تواننــد بــر وضعیــت کاری آنهــا 
ــای  ــت ه ــر مل ــا دیگ ــت ب ــه رقاب ــور ب ــا را مجب ــته و آنه گذاش
ــا دســتمزد دریافتــی کمتــر کنــد،  ــر ســر کار آن هــم ب جهــان ب

ناراضــی هســتند.
حقیقــت ایــن اســت که شــرکت هــا و بنــگاه هــای وال اســتریت 
در آمریــکا کنتــرل بــی ســابقه ای بــر فرآینــد تصمیــم ســازی و 
ــد. ایــن بنــگاه  سیاســتگذاری دولــت در ایــن کشــور گذاشــته ان
هــا و کارخانــه هــا آنقــدر قدرتمنــد هســتند کــه بتواننــد قوانیــن 
و یــا توافقــی را کــه منجــر بــه تامیــن منافــع آنهــا مــی شــود را 
از طریــق کنگــره ایجــاد کــرده، کنــار بزننــد و یــا بــه طــور کل از 

بیــن ببرنــد.

ــتهایی  ــالها از سیاس ــرای س ــا ب ــرکت ه ــا و ش ــه ه ــن کارخان ای
ــان  ــی در می ــاد نارضایت ــه ایج ــر ب ــه منج ــد ک ــت کردن حمای
آمریکایــی هــای طبقــه متوســط و طبقــه کارگــر در ایــن کشــور 
شــده و اکنــون آنهــا فکــر مــی کننــد منافــع و حقشــان طــی این 
مــدت ضایــع شــده اســت. ترامــپ در کمپیــن هــای انتخاباتــی 
خــود، حســاب ســنگینی روی ایــن قشــر از رای دهنــدگان 
ــی  ــه خوب ــت و ب ــر اس ــک تاج ــپ ی ــرد. ترام ــاز ک ــی ب آمریکای
ــد جهانــی شــدن فرآینــدی اســت کــه کلیــد خــورده و  مــی دان
نمــی تــوان در برابــر آن ایســتاد. امــا وی مــی خواهــد با اســتفاده 
از سیاســتهای حمایتــی و مخالفــت بــا »نفتــا« و »تــی پــی پــی« 
بــه رای دهنــدگان آمریکایــی نشــان دهد کــه اولویــت اول اصلی 

ــا اســت. ــی ه ــع آمریکای ــت از مناف وی، حمای

|| بــا توجــه بــه وابســتگی اقتصــادی دوجانبــه چین 
ــده  ــما از آین ــی ش ــر، ارزیاب ــه یکدیگ ــکا ب و آمری

ــت؟ ــور چیس ــان دو کش ــط می رواب
اظهــارات و ســخنان اخیــر دونالــد ترامــپ تردیــد هــای زیــادی 
در رابطــه بــا آینــده روابــط آمریــکا و چیــن بــه وجــود آورد. رشــد 
ــن  ــزرگ جهــان و بزرگتری ــن اقتصــاد ب ــوان دومی ــه عن ــن ب چی
قــدرت نظامــی ایــن کشــور را بــه شــریکی مهــم بــرای ایــاالت 

متحــده در زمینــه هــای مختلــف تبدیــل کــرده اســت.
ــی  ــه حســاب م ــکا ب ــی آمری ــن یکــی از ســه شــریک اصل چی
آیــد. اگرچــه اقتصــاد رو بــه رشــد چیــن همــواره مــورد دغدغــه 
ــای  ــت در دری ــه دخال ــور را ب ــن کش ــواره ای ــوده و هم ــپ ب ترام
چیــن متهــم کــرده امــا وی نمــی توانــد از ایــن حقیقــت چشــم 
پوشــی کنــد کــه اقتصــاد آمریــکا و چیــن بــه شــدت بــه یکدیگر 

وابســته هســتند.
ــاز دارد  ــازار آمریــکا نی ــه ب ــر صــادرات چیــن ب اقتصــاد مبتنــی ب
و آمریــکا هــم بــه چیــن. چیــن یکــی از بزرگتریــن ســهامداران 
در نظــام مالــی آمریــکا و دیگــر ســرمایه هــای مبتنــی بــر دالر 
ایــن کشــور اســت. هرچنــد کــه رویکــرد ترامــپ در مقایســه بــا 
مواضــع قبلــی وی در خصوص چیــن بســیار تندتر اســت، اما وی 
در جریــان کمپیــن ریاســت جمهــوری خــود نیــز چیــن را خطری 
بــرای اقتصــاد آمریــکا خوانــد و پکــن را متهــم بــه دســتکاری در 

امــور آمریــکا کــرد.
ــر  ــوری وی بیشــتر ب ــی ریاســت جمه ــن انتخابات ــز کمپی تمرک
ایــن موضــوع متمرکــز بــود کــه اعــالم کنــد چگونــه قراردادهای 
ــه از  ــی منجــر ب ــت هــای قبل تجــاری بســته شــده توســط دول
دســت رفتــن ســرمایه و بــازار کار آمریــکا شــده اســت. انتخــاب 
ــه  ــور رز« ب ــاوارو« و »ویلب ــر ن ــی »پیت ــپ، یعن ــر ترام هــای اخی
خوبــی نشــان دهنــده ایــن مطلــب اســت کــه ترامــپ بــه دنبــال 
برداشــتن گام هایــی جــدی و مهیــج بــرای بازبینــی توافــق های 

تجــاری اســت.
ــن و از  ــناخته شــده چی ــدان ش ــر دو از منتق ــاوارو« و »رز«، ه »ن
طرفــداران اتخــاذ سیاســت هــای ســختگیرانه نســبت بــه ایــن 
ــه نظــر مــی رســد  ــد. ب ــه حســاب مــی آین ــکا ب کشــور در آمری
ملــی گرایــی اقتصــادی ترامــپ بــا خواســته هــای رای دهندگان 
ــوان انتظــار  ــی ت ــن لحــاظ م ــوده و از ای ــاط ب ــی در ارتب آمریکای
ــاذ  ــه اتخ ــن، ب ــا چی ــل ب ــپ در تعام ــت ترام ــه دول ــت ک داش

ــرد. ــاه بب ــی پن سیاســت هــای حمایت
ــن  ــی از چی ــای واردات ــپ در واردات کااله ــرا ترام آنچــه ظاه
و دیگــر کشــورها بــه عنــوان اصــل در نظــر خواهــد گرفــت، 
ــر ایــن دســته  ــردن تعرفــه هــای گمرکــی و مالیــات ب ــاال ب ب
از کاالهاســت. هفــت اصــل ذکــر شــده توســط ترامــپ کــه 
ــه  ــن را ب ــکا مطــرح شــده، چی ــرای بازســازی اقتصــاد آمری ب
عنــوان مخــل اقتصــادی و ارزی آمریــکا دانســته و ارائــه 
ــور را  ــن کش ــه ای ــی ب ــارت جهان ــازمان تج ــای س ــه ه یاران
ــار قاطعــی ممکــن  ــد. امــا چنیــن رفت ــه مــی دان غیــر منصفان
اســت رفتــار تالفــی جویانــه چیــن را نیــز بــه همــراه داشــته 

ــه شــکل گیــری یــک جنــگ  باشــد کــه در نهایــت منجــر ب
اقتصــادی بــزرگ خواهــد شــد کــه تبعــات منفــی آن متوجــه 

ــود. ــد ب ــر دو کشــور خواه ه
ــه اصــول  ــد ب ــا نتوان ممکــن اســت ترامــپ اصــال نخواهــد و ی
ــا دســتکم از آنهــا  ــه خــود جامــه عمــل بپوشــاند، ام هفــت گان
بــرای تهدیــد چیــن و آوردن ایــن کشــور بــر ســر میــز مذاکــره 
اســتفاده خواهــد کــرد. البتــه طــرف چینــی هــم از قــدرت خــود 
ــد. در  ــی کن ــاده م ــود را پی ــتراتژی خ ــا اس ــت و متعاقب آگاه اس
مجمــوع آنچــه نســبت بــه روابــط میــان آمریــکا – چیــن نگــران 

ــی رحــم تجــارت اســت. ــده خــو و ب ــازی درن ــده اســت، ب کنن

|| آینــده اســتراتژی »چرخــش به ســمت آســیا« در 
دوران ترامــپ را چگونــه ارزیابــی مــی کنید؟

سیاســت »چرخــش بــه ســمت آســیا« کــه توســط اوبامــا مطرح 
شــد، برنامــه ای جامــع بــرای مهــار چیــن و پررنــگ تــر کــردن 
ــق  ــه آســیا –پاســیفیک آن هــم از طری ــکا در منطق نقــش آمری
اســتراتژی دفاعــی و همــکاری تجــاری بــا قــدرت های آســیایی 

بــه حســاب مــی آیــد.
ــه  ــرده ب ــالم ک ــه اع ــور ک ــپ همانط ــد ترام ــد دونال هرچن
دنبــال پــا پــس کشــیدن از »تــی پــی پــی« بــوده و اظهــارات 
ــال یــک  ــه دنب ــز ایــن چنیــن نشــان مــی دهــد کــه ب وی نی
ــه ســمت  بازبینــی عمــده و اساســی در سیاســت »چرخــش ب
آســیا« اســت. البتــه ایــن نشــان دهنــده تفــاوت هــای میــان 
ــای  ــت ه ــرد در سیاس ــخصیت و رویک ــپ در ش ــام و ترام اوب

ــت. ــی اس ــی و خارج داخل
درحالیکــه اوبامــا بــه دنبــال نشــان دادن خــود بــه عنــوان یــک 
رهبــر بشــر دوســت بــود و نگرانــی هــای خــود را عمدتــا مربــوط 
بــه مســائل انســانی مــی دانســت، اظهــارات ترامپ نشــان دهنده 
ایــن اســت کــه وی بــه دنبــال متحدینــی اســت کــه بــه دنبــال 
ــوده و  ــود ب ــر خ ــر س ــکا ب ــی آمری ــر امنیت ــه چت ــیم عادالن تقس

تغییــری محســوس در ســاختار دولــت آمریــکا ایجــاد کنــد.
هرگونــه تغییــری در سیاســت »چرخــش بــه ســمت آســیا« بــه 
ــن  ــه در ای ــدرت هــای آســیایی ک ــب ق ــه اغل ــن معناســت ک ای
بــازی دخیــل هســتند، بــه امیــد امنیت و ســود تجــاری گــول آن 
را خواهنــد خــورد. ایــن مســاله همچنیــن بــه ایــن معناســت کــه 
کشــورهایی همچــون ژاپــن و کــره جنوبــی بایــد عمــده بودجــه 
دفاعــی خــود را صــرف ایســتادگی در برابــر خطــر کــره شــمالی 

کننــد.
از آنجاکــه موضــوع تجــارت مــورد توجه ویــژه ترامــپ قــرار دارد، 
بــه نظــر مــی رســد وی به ســمت اتخــاذ سیاســت هــای حمایتی 
ــپ  ــخنان ترام ــاده از س ــی س ــالوه، تحلیل ــه ع ــد. ب ــت کن حرک
ــت  ــه ای باب ــت هزین ــر نیس ــه وی حاض ــد ک ــی ده ــان م نش
ــن شــود  ــد، مگــر آنکــه مطمئ ــه کن اهــداف بشردوســتانه هزین
ــپ  ــد. ترام ــی کن ــن م ــکا را تامی ــع آمری ــن کار، مناف ــه ای ورود ب
کامــال از تعهــدات ســپرده شــده از ســوی اوبامــا بــه کشــورهای 
ــود  ــن ش ــه مطمئ ــر آنک ــد زد، مگ ــاز خواه ــر ب ــز س ــر نی دیگ
ســود پایبنــدی بــه چنیــن تعهداتــی بــه شــکلی تضمیــن شــده 

ــت. ــد گش بازخواه
ــادات وی از تحــرکات  ــد، انتق ــپ در هن ــاری ترام ــات تج ارتباط
ــت  ــن اس ــیه ممک ــر روس ــش در براب ــان دادن نرم ــن و نش چی
ــپ  ــد. ترام ــت کن ــیار تقوی ــکا را بس ــد و آمری ــط هن ــد رواب بتوان
ــکا از  ــار کشــیدن آمری و مشــاورین وی متوجــه هســتند کــه کن
منطقــه آســیا –پاســیفیک منجر بــه ایجــاد راهــی بــرای افزایش 
ــه ســود  ــن ب ــن در منطقــه خواهــد شــد کــه ای تاثیرگــزاری چی
ــن  ــه چی ــن ب ــن و فیلیپی ــدن ژاپ ــک ش ــت. نزدی ــکا نیس آمری
ــوده  ــی ترامــپ و مشــاورین وی ب همــواره موضــوع مــورد نگران
اســت. لــذا سیاســت »چرخــش بــه ســوی آســیا« بــه طــور کلی 
ــی در آن  ــه تغییرات ــت، بلک ــد رف ــن نخواه ــپ از بی در دوره ترام

ایجــاد خواهــد شــد.
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جزایــر منطقــه کوریــل جنوبــی کــه در مــرز روســیه و ژاپن 
اســت موضوعــی اســت کــه از ســال 1۹4۹ تــا کنــون باعث 

اختالفــات بیــن توکیــو و مســکو بوده اســت.
ــاخالین« در  ــتان »س ــه در اس ــل ک ــه کوری ــر منطق جزای
روســیه قــرار دارد، مجمــع الجزایــری آتــش فشــانی اســت 
ــورد  ــع شــده اســت و م ــن واق ــا ژاپ ــرز روســیه ب کــه در م

ــن دو کشــور اســت. مناقشــه بی
ــورد  ــئله م ــی دوم مس ــگ جهان ــس از جن ــر پ ــن جزای ای
ــوده  ــن ب ــر ای ــرار ب ــوده اســت و ق ــرای دو طــرف ب بحــث ب
اســت کــه آنهــا موافقتنامــه ای بــا عنــوان توافقنامــه صلــح 
امضــا کننــد، امــا تــا کنــون ایــن اتفــاق نیفتــاده اســت. در 
پایــان جنــگ جهانــی دوم ایــن جزایــر بــه تصرف شــوروی 
ســابق درآمــد و روســیه ایــن مســئله را از پیامدهــای 
ــاور اســت کــه  ــر ایــن ب ــد و ب جنــگ جهانــی دوم مــی دان
ایــن جزایــر متعلــق بــه روســیه اســت. از طرفــی ژاپــن می 
گویــد کــه امضــای توافــق صلــح بیــن دو کشــور مشــروط 
ــه توکیــو واگــذار شــود.  ــر ایــن اســت کــه ایــن جزایــر ب ب
ــث شــده  ــر باع ــت جزای ــر مالکی ــر س ــوا ب ــن دع ــج ای نتای
ــط سیاســی و اقتصــادی دو کشــور تحــت  ــه رواب اســت ک

تاثیــر واقــع شــود.
اگــر روســیه بتوانــد مشــکالت خــود بــا ژاپــن را حــل و یــا 
محــدود کنــد، بــه همکاری بیشــتر بــا ژاپــن روی مــی آورد 
و البتــه از همــه مهمتــر، اگــر دو کشــور بتواننــد معاهــده 
صلــح را بــا یکدیگــر امضــا کننــد، ایــن معاهــده مــی توانــد 
ــکو و  ــان مس ــح می ــق صل ــای تواف ــه معن ــت ب در حقیق
واشــنگتن در منطقــه شــرق آســیا تلقــی شــود و مــی تواند 
بــر خــالف بعضــی از تحلیــل هــا باعــث بهتــر شــدن رابطه 

مســکو و واشــنگتن شــود.

ــال آن اســت  ــه دنب ــز ب ــن نی ــر ژاپ ــی دیگ ــا از طرف ام
کــه ایــن جزایــر را متعلــق بــه خــود کنــد و اگــر ایــن 
جزایــر بــه تصــرف ژاپــن درآیــد باعــث مــی شــود کــه 
روس هــا بــرای ارتبــاط بــا امریــکا از ایــن مســیر 
ــرای  ــادی ب ــرات اقتص ــر ثم ــن ام ــد و ای ــتفاده کنن اس

ــت.  ــد داش ــن خواه ژاپ
برخــی هــم معتقدنــد کــه اگــر ایــن جزایــر بــه ژاپــن داده 
شــود باعــث مــی شــود کــه آمریــکا بــا کمتریــن هزینــه، 
روســیه را بــه عقــب برانــد و جبهــه ای کــه ایــن کشــور بــا 
چیــن در منطقــه آســیا پاســیفیک ایجــاد کــرده اســت را 

بــه هــم بزنــد.
معاهــده صلــح توکیــو - مســکو بــه همــان انــدازه 
ــای  ــکاری ه ــعه هم ــرای توس ــی ب ــد مانع ــی توان ــه م ک
راهبــردی میــان مســکو – پکــن باشــد، در جهتــی 
معکــوس بــه روســیه قابلیــت بــه چالــش کشــیدن 
ــی  ــنگتن را م ــیفیک واش ــه پاس ــش ب ــت چرخ سیاس
دهــد و ایــن همــان فرصــت پنهانــی اســت کــه ژاپــن بــه 
ــر ضــرورت ایجــاب  ــکا اگ ــوان شــریک کوچــک آمری عن
کنــد، در دراز مــدت از آن در جهــت تامیــن منافــع ملــی 

ــد. ــی کن ــتفاده م ــود اس خ
جزایــر چهارگانــه کوریــل جنوبــی بــه دلیــل برخــورداری 
ــدن در  ــع ش ــان و واق ــر آبزی ــت و گاز، ذخای ــع نف از مناب
اقیانــوس آرام موقعیــت اقتصــادی و راهبــردی زیــادی دارد. 
و همیــن علــت باعــث مــی شــود کــه دو کشــور در صــدد 

ــد.  ــر آین تصــرف آن ب
ــه ژاپــن ســفر کــرد یکــی از  چنــدی پیــش کــه پوتیــن ب
ــر  ــر س ــح ب ــئله صل ــن مس ــث همی ــورد بح ــات م موضوع
جزایــر مشــترک در مــرز روســیه و ژاپــن بــود. ســال 
گذشــته هــم کــه شــینزو آبــه نخســت وزیــر ژاپــن ســفری 
بــه روســیه داشــت در جمــع خبرنــگاران گفــت کــه 

امیدواریــم بــا روســیه بــر ســر ایــن جزایــر بــه یــک جمــع 
ــیم. ــترک برس ــدی مش بن

چنــد مــاه قبــل، روســیه در ایــن مجمــع الجزایر یک ســپر 
موشــکی بــرای حفاظــت از ایــن منطقــه ایجــاد کــرد. پــس 
از آن وزارت امــور خارجــه ژاپــن اعــالم داشــت که پاســخی 
ــه  ــه مســکو خواهیــم داد. همچنیــن شــینزو آب مناســب ب
گفتــه اســت کــه ظــرف چنــد مــاه آینــده به روســیه ســفر 
خواهــد کــرد. وی گفــت کــه مــا بــرای حــل اختالفــات بــر 
ســر جزایــر مــرزی بــا روســیه راهکارهــای اقتصــادی ارائــه 

خواهیــم داد.
ــر  ــت وزی ــدودف، نخس ــری م ــته دیمیت ــه گذش ــا هفت ام
ــن  ــر ای ــذاری جزای ــر نامگ ــی ب ــه ای مبتن روســیه قطعنام
منطقــه امضــا کــرد و پــس از آن برخــی رســانه هــا اعــالم 
ــال  ــت از س ــوده اس ــرار ب ــذاری ق ــن نامگ ــه ای ــد ک کردن

ــت. ــاده اس ــق افت ــه تعوی ــرد و ب ــام بگی ۲010 انج
ــدام  ــن اق ــه ای ــت ک ــار داش ــن اظه ــت ژاپ ــس از آن دول پ
قابــل قبــول نیســت و مــا آن را از طریــق قانونــی پیگیــری 

ــرد. ــم ک خواهی
ــخنگوی  ــکوف س ــری پس ــار دیمیت ــن اخب ــق آخری طب
ــه ایــن  ــه اعتــراض ژاپــن نســبت ب کرملیــن در واکنــش ب
ــه  ــق ب ــر متعل ــن جزای ــه ای ــت ک ــه اس ــذاری گفت نامگ
ســرزمین هــای روســیه اســت. وی همچنیــن بــا اشــاره بــه 
نقــش اقتصــادی مهــم ژاپــن در ایــن منطقــه گفــت مــا از 
ــه وجــود آمــده در روابــط دو کشــور اســتقبال  تحــرکات ب
مــی کنیــم و همچنیــن آمــاده فعالیــت اقتصادی مشــترک 
ــرطی  ــش ش ــچ پی ــدون هی ــر ب ــن جزای ــا ای ــتیم، ام هس

ــه روســیه اســت. ــق ب متعل
حــال بایــد منتظــر باشــیم و ببینیــم ایــن دو کشــور چــه 
راهــکاری را بــرای پایــان دادن بــه ایــن مناقشــه 6۸ ســاله 

خواهنــد داشــت.

مناقشه ژاپن و روسیه برسر جزایر کوریل؛ منافع آمریکا و چین

محمدرضا آقاپور
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آ ســـــــیا

سی ان ان گزارش داد؛

سیاست چین واحد 
چیست؟

دونالــد ترامپ اعــالم کرده به سیاســت چین واحد پایبند اســت. اما 
این سیاســت چه تعریفی دارد و از چه پیشینه ای برخوردار است؟

 Emiko و Chieu Luu ســی ان ان در گزارشــی بــه قلــم
Jozuka، بــه تعریــف سیاســت چیــن واحــد پرداختــه اســت. در 

ادامــه ایــن گــزارش را مــی خوانیــد:
دونالــد ترامــپ در یکــی از روزهــای مــاه دســامبر ســال گذشــته، 
یعنــی زمانــی کــه هنــوز کاندیــدای ریاســت جمهــوری بــود، یک 
تمــاس تلفنــی ۱۰ دقیقــه ای بــا رئیــس  تایــوان داشــت؛ اقدامــی 
ــن آســیب زد، هــم رابطــه  ــا چی ــکا ب ــط آمری ــه رواب ــه هــم ب ک

چیــن و تایــوان را شــکرآب کــرد.
ترامــپ امــا دیــروز در تمــاس تلفنــی بــا شــی جینپینــگ، رئیــس 
ــه سیاســت  ــکا ب ــان داد کــه آمری ــه وی اطمین ــن، ب جمهــور چی

چیــن واحــد احتــرام خواهــد گذاشــت.

سیاست چین واحد
آمریــکا رســما سیاســت چیــن واحــد را دنبال مــی کند. براســاس 
ایــن سیاســت، آمریــکا حاکمیــت دولــت چیــن بــر تایــوان را بــه 
رســمیت شــناخته و جمهــوری خلــق چیــن را تنهــا دولــت قانونی 
حاکــم بــر خــاک چیــن مــی دانــد. ایــن سیاســت، پایــه و اســاس 
ــی  ــت و چگونگ ــن اس ــی چی ــتگذاری خارج ــی و سیاس دیپلماس

روابــط واشــنگتن و پکــن را تعییــن مــی کنــد.
امــا آمریــکا سالهاســت کــه تایــوان را متحــد خــود مــی دانــد و به 
طور مرتب ســالحهای پیشــرفته به این منطقه صــادر می کند که 

این امر اعتراضات شدید پکن را در پی داشته است.

تاریخچه پیچیده
نــام رســمی تایــوان، »جمهــوری چیــن« اســت. ایــن بخــش از 
چیــن در ســال ۱۹۱۱، هنگامــی کــه آخریــن سلســله امپراطوری 
ــروزی  ــس از پی ــد. پ ــاده ش ــان نه ــد، بنی ــرنگون ش ــن س چی

انقــالب چیــن در ســال ۱۹۴۹ و روی کار آمــدن مائو، ســران حزب 
ناسیونالیست، که از ۱۹۱۱ تا ۱۹۴۹ بر چین حکم می راند، به تایوان 
فــرار کردنــد و در آنجا حکومتی موازی تشــکیل دادنــد. از آن زمان 
تاکنــون، چیــن و تایــوان، بــا وجــودی کــه دارای زبــان و فرهنگ 
واحــد هســتند، دو دولــت جداگانــه دارنــد. در ســال ۱۹۷۹، آمریکا 
ادعــای چیــن مبنــی بــر اینکــه یــک چیــن واحــد وجــود دارد و 
تایــوان بخشــی از چیــن اســت را پذیرفــت و روابط رســمی اش را 

بــا تایــوان قطــع کــرد.
براســاس سیاســت چیــن واحــد، آمریــکا قراردادهای رســمی اش 
را بــه جــای تایــوان بــا چیــن منعقــد مــی کنــد، امــا همزمــان بــه 
روابــط »غیررســمی« اش بــا تایــوان ادامــه داده و نماینــده هــای 
»غیررســمی« بــه ایــن منطقه مــی فرســتد. تاکنــون هیــچ دیدار 
ــران  ــکا و رهب ــور آمری ــای جمه ــن روس ــه رســمی بی ــا مکالم ی
ــا اینکــه ترامــپ در دســامبر ۲۰۱۶،  ــود ت تایــوان انجــام نشــده ب
ایــن پروتــکل را شکســت و ده دقیقــه تلفنــی بــا رئیــس جمهــور 

تایــوان صحبــت کــرد.
ــد  ــه طــور مســتقل رئیــس جمهــورش را برمــی گزین ــوان ب تای

ــت و  ــن اس ــزا از چی ــی اش مج ــی و خارج ــتهای داخل و سیاس
ــا ۲۱ کشــور، کــه دولــت تایــوان را بــه رســمیت شــناخته انــد،  ب
روابــط رســمی دیپلماتیــک دارد، امــا جــزء ســازمان ملــل و دیگــر 

ســازمانهای بیــن المللــی بــه حســاب نمــی آیــد.
چیـن و تایـوان تـا پیـش از دهـه ۱۹۹۰، هیـچ رابطـه رسـمی بـا 
یکدیگر نداشـتند. در دهـه ۱۹۹۰، با امضای توافقنامـه ای بین این 
دو، راه بـرای برقـراری روابط اقتصـادی و فرهنگی باز شـد و چین 

توانسـت از راه معاملـه بـا تایوان، میلیاردهـا دالر به دسـت آورد.

نگرانی چین
چیــن گمــان مــی کنــد حــزب دموکراتیــک ترقــی خــواه تایــوان 
)DPP( به دنبال اســتقالل تایوان اســت؛ چیــزی که پکن به هیچ 
عنــوان نمی تواند تحمــل کند. چین تاکیــد دارد که تایــوان باید به 
خــاک اصلــی بازگــردد، حتــی اگــر الزم شــد بــا زور. ایــن در حالی 
اســت که خانم تســای اینگ-ون، رئیس تازه انتخاب شــده تایوان، 
اعــالم کــرده بــه دنبال حفــظ وضــع موجــود اســت و قصد نــدارد 

حرکتــی در جهــت اســتقالل کند.

»جان کری« و »آلبرایت« فرمان جدید مهاجرتی ترامپ را محکوم کردند
ــراض و  ــی از اعت ــی در گزارش ــانه آمریکای ــک رس ی
ــی ترامــپ  محکــوم کــردن دومیــن فرمــان مهاجرت
ــه  ــی از جمل ــائل خارج ــناس مس ــط ۱۳۴ کارش توس
»مادلیــن آلبرایــت« و »جــان کــری« در ایــن کشــور، 

ــر داد. خب
نیویــورک تایمــز گــزارش داد: گروهــی ۱۳۴ نفــره از 
کارشناســان مســائل خارجــی در آمریــکا، طــی نامــه 
ــپ«  ــد ترام ــی »دونال ــان مهاجرت ــن فرم ای دومی

ــد. ــن کشــور را محکــوم کردن ــور ای ــس جمه رئی
بــر اســاس ایــن گــزارش، در نامــه ای کــه بــه 
امضــای اشــخاصی چــون »جــان کــری« و » مادلین 
ــیده  ــکا رس ــین آمری ــه پیش ــت« وزرای خارج آلبرای
ــپ  ــی ترام ــان مهاجرت ــن فرم ــه ای ــده ک ــوان ش عن
بــا فرمــان قبلــی تفاوتــی نداشــته و کمــاکان همــان 

اشــکاالت را دارد.
کــری و آلبرایــت بــه عنوان دســت انــدرکاران ســابق 
ــف  ــه »ج ــاب ب ــه ای خط ــده، در نام ــاالت متح ای
ــر  ــون« وزی ــس تیلرس ــتان کل، »رک ــن« دادس سش

ــان  ــاع، »ج ــر دف ــس« وزی ــز ماتی ــه، »جیم خارج
کلــی« وزیــر امنیــت داخلــی، و »مایــکل دمپســی« 
رئیــس ســازمان اطالعــات آمریــکا، بــا اعــالم 
مخالفــت شــدید بــا دومیــن فرمــان مهاجرتــی 
ترامــپ، اعــالم کردنــد فرمــان جدیــد بــه مســلمانان 
اینگونــه القــا مــی کنــد که واشــنگتن دشــمن اســالم 

ــت. اس
ــت  ــراد دول ــیاری از اف ــه بس ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
ــکا،  ــابق آمری ــور س ــس جمه ــا« رئی ــاراک اوبام »ب
ــی  ــت مل ــاور امنی ــس« مش ــوزان رای ــون »س همچ
ســابق و »ســامانتا پــاور« نماینــده ســابق واشــنگتن 
در ســازمان ملــل نیــز ایــن نامــه را امضــاء کــرده انــد.

ــی  ــان مهاجرت ــن فرم ــه در دومی ــت ک ــی اس گفتن
ــرا  ــه اج ــنبه ب ــت از چهارش ــرار اس ــه ق ــپ، ک ترام
گذاشــته شــود، فقــط نــام کشــور عــراق از فهرســت 
کشــورهای ممنــوع الــورود بــه آمریــکا حــذف شــده 
و اســامی شــش کشــور دیگــر )ایــران، ســوریه، لیبی، 

ــان باقیســت. ــن( همچن ــودان، و یم ــومالی، س س
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