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ایران در جهان

ــی و  ــن الملل ــات بی ــی مطالع ــه دولت ــد موسس ــناس ارش کارش
ــه تشــریح  ــا خبرگــزاری مهــر ب امنیتــی ارمنســتان در گفتگــو ب
ــوری  ــت جمه ــیه در دوران ریاس ــران و روس ــط ای ــت رواب وضعی

ــت. ــپ« پرداخ »ترام
ــکا  ــوری آمری ــس جمه ــپ« رئی ــد ترام ــدن »دونال روی کار آم
بیــش از هــر زمــان دیگــری در تاریــخ ایــن کشــور بــا حواشــی 

ــود. ــرو ب مختــص خــود روب
اکثــر مقامــات دولــت وقــت آمریــکا بــه همــراه اعضــای ارشــد 
ــکو  ــه مس ــد ک ــول بودن ــق الق ــا متف ــرات تقریب ــزب دموک ح
ــت از  ــکا و حمای ــات ریاســت جمهــوری آمری ــان انتخاب ــر جری ب
ترامــپ در ایــن انتخابــات دخالــت کــرده اســت. ایــن اظهــارات 
تــا جایــی ادامــه پیــدا کــرد کــه »جیمــز کالپــر«، رئیــس امنیــت 
ملــی آمریــکا در دوره ریاســت جمهــوری اوبامــا در مصاحبــه اخیر 
ــه اینکــه دســتگاه  ــراف ب ــا اعت ــی ســی، ب ــا شــبکه ان ب خــود ب
اطالعاتــی تحــت امــر وی هیــچ گونــه مدرکــی دال بــر دخالت و 
یــا نفــوذ مســکو در انتخابــات ریاســت جمهــور آمریــکا و پیروزی 
ترامــپ نداشــته، امــا بــا اینحــال تاکیــد کــرد کــه اطمینــان دارد 

چنیــن دخالتــی توســط مســکو صــورت گرفتــه اســت.
امــا یکــی دیگــر از حواشــی روی کار آمــدن ترامــپ مربــوط بــه 
ــرات  ــرگیری مذاک ــزوم از س ــر ل ــد وی ب ــام و تاکی ــاله برج مس
ــزرگ اســت.  ــای ب ــدرت ه ــران ق ــان ای ــق می ــه تواف ــوط ب مرب
ــه  ــر ب ــه حاض ــرده ک ــالم ک ــا اع ــران باره ــه ای ــی ک موضوع

ــت. ــر آن نیس ــر س ــره ب مذاک
ــی در  ــرف آمریکای ــای ط ــدی ه ــه بدعه ــت ک ــاله اینجاس مس
عمــل بــه تعهــدات خــود در قبــال برجــام منجــر بــه ایجــاد وقفه 
ــادار در آن دســته از فعالیــت هــای اقتصــادی-  ــزرگ و معن ای ب
سیاســی شــد کــه تهــران حســاب ویــژه ای بــر روی توســعه آنها 
در دوران پســابرجام بــاز کــرده بــود. ازجملــه ایــن موارد مــی توان 
بــه مســاله اجــرای پــروژه کریــدور اقتصادی اســتراتژیک  شــمال 
بــه جنــوب اشــاره کــرد کــه در حقیقــت مــی تــوان گفــت ایــران 

نقــش محــوری و مرکــزی در ایــن کریــدور ایفــا مــی کنــد.
بــا اینکــه ایــران و کشــورهای همســایه ایــن کشــور بــه ظاهــر 
هیــچ مشــکلی بــرای اجــرای ایــن پــروژه ندارنــد، امــا در عمــل 
مشــکالت منظقــه ای میــان همســایگان ســهیم در ایــن کریدور 
ظاهــرا تــا حــدی بــزرگ بــوده کــه در عمــل منجــر بــه توقــف 

ــروژه مذکــور شــده اســت. پ
در همیــن راســتا، خبرنــگار مهــر گفتگویــی بــا »روبــن 
محرابیــان«، کارشــناس ارشــد موسســه دولتــی مطالعــات بیــن 
ــی  ــان روس ــش زب ــردبیر بخ ــتان و س ــی ارمنس ــی و امنیت الملل
ــل آن  ــن کام ــه مت ــته ک ــن کشــور داش ــزاری »آراُوت« ای خبرگ

ــت: ــده اس ــه آم در ادام

|| طــی روزهــای پــس از برگــزاری انتخابــات 
حملــه  و  روســیه  دخالــت  شــایعه  آمریــکا، 
ــی  ــاز و کار انتخابات ــه س ــور ب ــن کش ــایبری ای س
ــیاری از  ــت. بس ــه اس ــوت گرفت ــورها ق ــر کش دیگ
ــیه  ــه روس ــد ک ــون معتقدن ــی اکن ــورهای غرب کش
قصــد دخالــت در انتخابــات ایــن کشــورها و 
ــکلی  ــه ش ــکو را ب ــدار مس ــزد طرف ــت از نام حمای
ــا  ــت. آی ــود داش ــتور کار خ ــه در دس ــازمان یافت س

ــد؟ ــت دارن ــا صح ــی اساس ــن ادعاهای چنی
نکتــه اول ایــن اســت کــه ســرورهای انتخاباتــی آمریــکا پیش از 

انتخابــات مــورد حملــه ســایبری قــرار گرفتــه بــود. و قســمتی از 
ــات دزدیــده و توســط یــک منبــع  ــه انتخاب ــوط ب اطالعــات مرب
تحــت کنتــرل روســیه منتشــر شــده بــود. مســئله دوم این اســت 
ــد ترامــپ را  ــم دونال ــه تی ــه خــود نســبت ب کــه مســکو عالق
پنهــان نکــرده بــود و مخالفــت آن هــا بــا هیــالری کلینتــون 
کاندیــدای حــزب دموکــرات نیــز آشــکار بــود. و ایــن حمــالت 
ــا ترامــپ.  ــوده اســت ت ــون ب ــه کلینت ــر علی ســایبری بیــش ت
ــوان  ــه عن ــن« ب ــکل فلی ــوم بحــث انتصــاب »مای ــئله س مس
ــتعفای  ــه و اس ــپ در ژانوی ــی ترام ــن الملل ــت بی ــاور امنی مش
وی در فوریــه اســت، و در حقیقــت »مایــکل پنــس«، معــاون 
رئیــس جمهــور آمریــکا را فریــب داد. و در مســائلی چــون 
ــدگان روســی، ســفیر روســیه در واشــنگتن،  ــا نماین ارتباطــش ب
ــه روســیه  ــم هــای مســکو و حمل ــو تحری ــالش در جهــت لغ ت
ــب کاری  ــز فری ــیه، نی ــه روس ــه ب ــاق کریم ــن و الح ــه اوکرای ب
کــرد. مــورد چهــارم ایــن اســت ایــن حمــالت علیــه  کشــورهای 
اروپایــی حاضــر در پروســه قبــل از انتخابــات آمریــکا نیــز انجــام 
ــود و ایــن امــر باعــث شــد کــه آنهــا در مقابــل روســیه  شــده ب
قــرار گیرنــد و بــا لغــو تحریــم هــای روســیه مخالفــت کننــد. بعد 
ــی  ــورهای اروپای ــی کش ــای امنیت ــرویس ه ــات س ــن اتفاق از ای
ــه در خصــوص  ــد ک ــم گرفتن ــه تصمی ــرار گرفت ــه ق ــورد حمل م
مبــارزه بــا ایــن حمــالت ســایبری بــا یکدیگــر همــکاری کننــد 
ــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ایــن کارهــا  و پــس از همــکاری ب
ــت.  ــیه اس ــش و روس ــه داع ــوم ب ــی موس ــروه افراط ــر گ تقصی
مجمــوع تمــام ایــن مســائل و اســناد فــاش شــده مــا را بــه ایــن 
ــزه و امــکان انجــام  ســمت ســوق مــی دهــد کــه روســیه انگی
ــه  ــه نظــرم بایــد ب ــه همیــن خاطــر ب چنیــن اقداماتــی را دارد. ب
ایــن فکــر کنیــم کــه ســرویس امنیتــی روســیه چگونه توانســته 
ــتمداران  ــی سیاس ــرب و زندگ ــی غ ــه انتخابات ــه پروس ــت ب اس
ــود.  ــک ش ــا نزدی ــه آن ه ــد ب ــن ح ــا ای ــد و ت ــوذ کن ــی نف غرب
همچنیــن بــه نظــرم مــی رســد کــه چنیــن اقداماتــی از ســوی 
روســیه منجــر بــه پاســخ ســخت آمریــکا و کشــورهای اروپایــی 
خواهــد شــد و بــا وضــع تحریــم هــای جدیــد باعــث بدترشــدن 
ــره را  ــزان مخاط ــد و می ــد ش ــیه خواه ــادی روس ــاع اقتص اوض
بــرای دولــت مــردان ایــن کشــور و رئیــس جمهــور آن والدیمیــر 

پوتیــن افزایــش مــی دهــد.

ــان  ــی می ــط سیاس ــده رواب ــما از آین ــی ش || ارزیاب
مســکو و تهران در دوران ریاســت جمهــوری ترامپ 
چیســت؟ آیــا نزدیکی واشــنگتن بــه مســکو تاثیری 
ــد  ــران خواه ــام و ته ــیه از برج ــت روس ــر حمای ب

ــت؟ داش
ــودش را  ــق خ ــی و منط ــی داخل ــیه پویای ــران و روس ــه ای رابط
دارد و بــه میــزان کمــی بــه ریاســت جمهــوری آمریــکا وابســته 
اســت و قبــل از روی کار آمــدن ترامــپ وجــود داشــته و منحصــر 
و تــک بعــدی نیســت. دلیــل ایــن امــر ایــن اســت کــه ایــران و 
روســیه کشــورهایی هســتند کــه در سیاســت خارجــی خودشــان 
ــد.  ــورها دارن ــر کش ــه دیگ ــبت ب ــی را نس ــای متفاوت ــدگاه ه دی
ــران کشــوری  ــه ای ــن اســت ک ــیه در ای ــا روس ــران ب ــاوت ای تف
ــیدن  ــروعیت بخش ــرد و مش ــگ س ــال جن ــه دنب ــه ب ــت ک نیس
بــه ســلطه بــر همســایه هــای خویــش باشــد. بــه همیــن دلیــل 
رابطــه تهــران و مســکو بیــش از آن کــه اســتراتژیک باشــد، فنی 
اســت. عــالوه بــر ایــن ایــران و روســیه در زمینــه هــای مختلــف 
ــا  ــف ب ــدات مختل ــور در معاه ــر  دو کش ــد. و ه ــی دارن توافقات
یکدیگــر شــریک هســتند. امــا روس هــا ممکــن اســت در برخی 
توافقــات بدعهــدی کننــد مثــل پیمانی کــه آنهــا در ســال ۱۹۹۴ 
در خصــوص مــرز اوکرایــن بــا بوداپســت داشــتند. و یــا پیمانــی 
کــه مســکو بــا ایــروان در زمــان جنــگ داشــت و زیــر آن زد. بــه 
همیــن دلیــل مــن فکــر مــی کنــم کــه رابطــه ایــران و روســیه 
زیــاد عمیــق نباشــد علــی الخصــوص در زمانــی کــه ایــران بــه 
دلیــل تحریــم محرومیــت هایــی دارد.ایــران بــه دلیــل داشــتن 
منابــع عظیــم انــرژی، رقیــب روســیه اســت. اگــر در نقشــه یــک 
خــط از دریــای برنتــز و خطــی دیگــر از دریــای خــزر تــا خلیــج 
فــارس بکشــیم ایــن خــط دو کشــور را از هــم جــدا مــی کنــد و 
یــک خــط تجــاری از شــرق بــه ســمت غــرب بــه وجــود مــی 
ــران مــی شــود  ــق اقتصــادی روســیه و ای ــه رون آورد و منجــر ب
ــن  ــرب از ای ــا غ ــر شــدن ارتباطــش ب ــه خاطــر بهت و روســیه ب
مســیر اســتفاده مــی کنــد و بــا ایــران ارتبــاط برقــرار مــی کنــد 
و بــه نظــرم ارتبــاط روســیه بیشــتر بــا ایــن هــدف باشــد البتــه 
ایــران نیــز از ایــن رونــق تجــاری نفــع خواهــد بــرد. مــن مطمئن 
هســتم کــه دیپلمــات هــای ایرانــی حواسشــان بــه ایــن مســائل 
هســت و از فرصــت هــا بــه خوبی اســتفاده مــی کنند و سیاســت 

کارشناس موسسه مطالعات بین المللی و امنیتی ارمنستان؛

ایران به دنبال جنگ سرد و سلطه بر همسایه ها نیست
وحید پورتجریشی- 

محمدرضا آقاپور
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ایران در جهان

ــران در  ــال ای ــوان مث ــه عن ــد. ب هــای مســقتل خودشــان را دارن
ــنگتن  ــا واش ــت ب ــودش توانس ــته ای خ ــی هس ــق تاریخ تواف

مذاکــره کنــد و از آن نتیجــه بگیــرد.

|| ترامــپ بارهــا اعــام کــرده کــه قصــد کنــار زدن 
برجــام و برگــزاری دور جدیــدی از مذاکرات هســته 
ای بــا ایــران را دارد. ایــن درحالیســت کــه شــرکای 
اروپایــی آمریــکا معتقدنــد کــه برجــام بایــد در هــر 
صــورت پابرجــا مانــده و ادامــه عمــل بــه آن الزامــی 
اســت. آینــده برجــام را چگونــه ارزیابــی مــی کنید؟

در ابتــدا بایــد بگویــم کــه بــرای برجــام یــا همــان توافق هســته 
ای ایــران نمــی تــوان بــه ســادگی جایگزیــن پیــدا کــرد. برجــام 
یــک عامــل مهــم در امنیــت بیــن المللــی و منطقــه ای اســت 
کــه در نتیجــه توافــق جمعــی بــازی گردانــان مهــم بیــن المللی 
بــا رعایــت اصولــی خــاص توســط آن هــا بــرای جامعــه جهانــی 
ــپ  ــد ترام ــه دونال ــوص بیانی ــت. در خص ــده اس ــود آم ــه وج ب
رئیــس جمهــور جدیــد آمریــکا بایــد ایــن را در نظــر داشــت کــه 
ایــن سیاســتمدار بــا شــعار تغییــر بــه میــدان آمــد کــه یکــی از 
ــت.  ــی اس ــت خارج ــئله سیاس ــر، مس ــاد تغیی ــای ایج ــه ه زمین
تغییــرات وی مشــکالت داخلــی علــی الخصــوص بــرای حــزب 
دموکــرات کــه اکثریــت کنگــره آمریــکا را شــامل می شــوند، نیز 
بــه وجــود آورده اســت. مــا شــاهد هســتیم کــه ترامــپ مخالفــت 
ــا مطبوعــات  ــا دموکــرات هــا بلکــه ب ــه فقــط ب هــای جــدی ن
مســتقل، هنرمنــدان مشــهور، و برخــی ســناتور هــا و نماینــدگان 
کنگــره آمریــکا دارد. بــه نظــر مــن بــه جــای خصومــت و بــاال 
رفتــن تنــش هــا بیــن تهــران و واشــنگتن، ایــن توافــق کارســاز 
ــا  ــه تنه ــه ن ــن توافقنام ــم ای ــه گفت ــود و همانطــور ک ــد ب خواه

بــرای ایــران و آمریــکا بلکــه بــرای امنیــت بیــن المللــی و منطقه 
ای و در نتیجــه جامعــه جهانــی مفیــد خواهــد بــود. ایــن توافــق 
بــه نفــع همــه اســت و مــن هیــچ دلیــل منطقــی بــرای ریســک 

کــردن هریــک از طرفیــن بــرای نقــض آن نمــی بینــم.

|| همانطــور کــه مــی دانیــد یکــی از همــکاری هــای 
ــه  ــتان در زمین ــران و ارمنس ــان ای ــتراتژیک می اس
ــمال  ــاری ش ــدور تج ــوب کری ــکاری در چارچ هم
بــه جنــوب اســت کــه بخشــی از مســیر ریلــی آن 
از طریــق ایــران بــه ارمنســتان منتهــی مــی شــود. 
آینــده ایــن کریــدور را چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟ 
چــه مشــکات و موانعــی بــر ســر راه اجرای پــروژه 

ایــن کریــدور وجــود دارنــد؟
پــس از لغــو تحریــم هــای ایــران، یــک امــکان تاریخــی فراهــم 
شــد.ایران و ارمنســتان همســایه هــای دیرینــه هســتند و از ابتــدا 
ــا یکدیگــر روابــط خوبــی داشــته انــد وهمانطــور کــه چنــدی  ب
پیــش حســن روحانــی رئیــس جمهــور ایــران اعــالم کــرد کــه 
ــای ســیاه  ــه اتصــال دری اقدامــات مشــترک دو کشــور منجــر ب
ــدور  ــن کری ــتفاده از ای ــرای اس ــی شــود. ب ــارس م ــج ف ــه خلی ب
ــن دو  ــی و گازی بی ــه نفت ــط لول ــن و خ ــط آه ــامل خ ــه ش ک
کشــور اســت بایــد ســاختارهایی در نظــر گرفــت و ایجــاد کــرد 
ــد  ــن خصــوص فعالیــت کنن ــه در ای ــد آزادان ــا دو کشــور بتوانن ت
ــت  ــد. اهمی ــران و ارمنســتان بهــره ببرن ــن همســایگی ای و از ای
ایجــاد ایــن ســاختار تنهــا بــرای ایــران و ارمنســتان نیســت بلکه 
بــرای کشــورهای اروپایــی و کشــورهای حاشــیه دریای ســیاه نیز 
حائــز اهمییــت اســت.  دســتیابی بــه ایــن ســاختار و اســتفاده از 
ــت  ــر دو دول ــالش ه ــد ت ــاله نیازمن ــن س ــت چندی ــن ظرفی ای

اســت. بــه نظــر مــن ایــران مــی توانــد از مســیر ارمنســتان بــه 
گرجســتان نیــز دسترســی پیــدا کنــد و ایــن ارتبــاط عــالوه بــر 
منفعــت اقتصــادی از لحــاظ اســتراتژیکی نیــز بــرای ایــران مــی 
توانــد مهــم باشــد. عــالوه بــر ایــن در ایــن کریــدور مــی تــوان با 
کشــورهای دیگــر همچــون  چیــن، هنــد و کشــورهای اروپایــی 

ــاط داشــت. ارتب
یکــی از مشــکالتی کــه اکنــون در منطقــه وجــود دارد بــه نظــر 
مــن اوضــاع بــی ثبــات قفقــاز جنوبــی اســت و همچنین مســئله 
قــره بــاغ کــه بایــد بــرای حــل آن فکــری کــرد. وبــا توجــه بــه 
ایــن اوضــاع طبیعــی اســت کــه ســرمایه گــزاری در ایــن منطقه 
انجــام نمــی گیــرد. مســئله دیگــری کــه هســت بحــث ارتبــاط 
ــا شــرکت هــای نفتــی  ــا روســیه و حفــظ ارتبــاط ب ارمنســتان ب
ــل  ــه دلی ــروم اســت؛ چــرا کــه آن هــا ب گازی، روســنفت و گازپ
ــت  ــار دارد، دوس ــادی در اختی ــرژی زی ــع ان ــران مناب ــه ای اینک
ندارنــد ارمنســتان از منابــع انــرژی ایــران اســتفاده کنــد و در ایــن 

ــا ایرانــی در رقابــت هســتند. زمینــه شــرکت هــای روســی ب
مســئله بعــدی کــه در راســتای همــکاری ایــران و ارمنســتان بــه 
وجــود مــی آیــد مســئله ترکیــه اســت چــرا کــه دوســت دارد بــه 
عنــوان کشــور کلیــدی و راهبــردی در خصــوص ترانزیــت انرژی 
از شــرق بــه اروپــا باشــد و ایــن مســئله بــرای آن هــا خوشــایند 

نخواهــد بــود.
امــا بــا احتســاب تمامــی مشــکالت ذکــر شــده و دیگــر عوامــل 
می توان آینده روشنی را برای کریدور ایران_ارمنستان_گرجستان 
کــه خلیــج فــارس را بــه دریــای ســیاه متصــل مــی کنــد، در نظر 
گرفــت. و بــه نظــر مــی رســد کــه کمــی زمــان الزم اســت تــا 
ایــن ســاختار همــکاری بین تهــران و ایــروان شــکل بگیــرد و در 
زمینــه هــای تجــاری، امنیتــی و دیگــر مســائل همــکاری کــرد.

ــالمی  ــوری اس ــی جمه ــزن فرهنگ رای
ایــران در کابــل بــا اشــاره بــه برگــزاری 
نمایشــگاه کتــاب در پایتخت افغانســتان 
کــه اخیــرا برگــزار شــد، یکــی از اهداف 
مهــم نمایشــگاه را تعمیــق روابــط میان 

دو کشــور دانســت.
اخیــرا، رایزنــی فرهنگــی ســفارت ایران 
در کابــل بــا همــکاری وزارت اطالعــات 
و فرهنــگ افغانســتان و بنیــاد احمدشــاه 
مســعود؛ بزرگتریــن نمایشــگاه کتــاب را 

در کابــل برگــزار کــرد.
ایــن نمایشــگاه در مســاحتی ۲۵۰۰ متر 
کــه در آن ۱۱۰ غرفــه دایــر شــده بــود، 
ــر  ــاب از ۶۰ ناش ــوان کت ــزار عن ۳۱ ه
ایرانــی و ۳۰ افغانســتانی را بــه نمایــش 
گذاشــت و بــا حضــور مقــام های ارشــد 

حکومتــی افتتــاح شــد.
آقــای ملکــی، رایــزن فرهنگی ســفارت 
ایــران در کابــل ضمــن خرســندی 

ــن  ــزاری ای ــتان، برگ ــهروندان افغانس ــترده ش ــتقبال گس از اس
ــت. ــارک دانس ــیار مب ــاق بس ــگاه را اتف نمایش

وی در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر گفــت: یکــی از اهــداف مهــم 
نمایشــگاه تعمیــق روابــط بیــن دو کشــور -ایــران و افغانســتان- 
ــان  ــداف م ــه اه ــا را ب ــگاه، م ــن نمایش ــزاری ای ــه برگ ــود ک ب

ــاند. رس
ــزود:  ــن اف ــل همچنی ــران در کاب ــفارت ای ــی س ــزن فرهنگ رای

ــه  ــد ک ــث ش ــگاه باع ــن نمایش ــی در ای ــران ایران ــتراک ناش اش
ــان  ــران افغ ــا ناش ــی ب ــاد نمایندگ ــه ایج ــی در زمین ــم های تفاه

ــود. ــد ش منعق
رایزنــی فرهنگــی ســفارت ایــران نیــز اظهــار کــرد: افــراد زیــادی 
در کتــاب خاطراتی که در نمایشــگاه گذاشــته شــده بــود، خواهان 

تمدیــد زمــان و برگــزاری نمایشــگاه در ســال هــای بعــد شــد.
وی ادامــه داد: رایزنــی فرهنگــی ســفارت ایــران در کابــل تــالش 

مــی کنــد کــه هــر ســاله ایــن نمایشــگاه را برگــزار کند.

ــفارت ج.ا.  ــی س ــزن فرهنگ ــی، رای ــا ملک رض
ایــران در کابــل و هماهنــگ کننــده و برگــزار 
کتــاب کابــل اعــالم کــرد: بیــش از ۸۰ درصــد 
ــروش رســیده  ــه ف ــای نمایشــگاه ب ــاب ه کت

اســت.
ــه  ــم ده ــک و نی ــی ی ــه ط ــت ک ــی اس گفتن
اخیــر، نمایشــگاهی بــه ایــن وســعت در کابــل 
برگــزار نشــده بــود و برگــزاری این نمایشــگاه 
توانســت ســهولت هایی را بــرای دانشــجویان 

افغانســتانی نیــز مهیــا کنــد.
محمدعلــی صفــدری دانشــجوی ســال ســوم 
دانشــگاه کابــل کــه از نمایشــگاه دیــدن کرده 
بــود، گفــت:  ایــن نمایشــگاه توانســت کمــک 

اقتصــادی خوبــی بــه مــن بکنــد.
سـال  شـروع  بـا  سـاله  هـر  داد:  ادامـه  وی 
تحصیلی مجبـور بودیم که کتاب هـای ایرانی 
را کـه در چاپخانـه های پاکسـتانی بـا کیفیتی 
پاییـن چـاپ مـی شـد بـا قیمـت بـاال بخریم، 
ایـن نمایشـگاه، کتاب هایـی با کیفیـت باالی 

چـاپ و بـا قیمـت نـازل در دسـترس مـا قـرار داد.
ــی و  ــاب درس ــد کت ــل، ۱۲ جل ــگاه کاب ــجوی دانش ــن دانش ای

ــت. ــرده اس ــداری ک ــگاه خری ــن نمایش ــی از ای ــک درس کم
ــن  ــزاری ای ــز برگ ــر نی ــده ای دیگ ــدی بازدیدکنن ــد محم احم
ــوان  ــی عن ــد فرهنگ ــرش و رش ــر نگ ــی تغیی ــگاه را، نوع نمایش
کــرد و از برگــزار کننــدگان ایــن نمایشــگاه خواســت کــه همــه 

ــد. ــام دهن ــن کاری را انج ــاله چنی س

رایزن فرهنگی ایران در کابل:

هدف از برگزاری نمایشگاه کتاب کابل تعمیق روابط ایران-افغانستان بود
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ظرفیــت هــای جغرافیایــی ایــران و روســیه ایــن تــوان را به 
دو کشــور مــی دهد کــه بــه عنــوان دو مکمــل ژئوپلیتیکی 
بتواننــد از ایــن قــدرت بــرای افزایــش نفــوذ خــود در عرصه 

فضــای جغرافیایــی در ســطح بیــن الملــل اســتفاده کنند.
ــکو در  ــه مس ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــس جمه ــفر ریی س
ــان  ــاه 13۹6 پای ــنبه ۹ فروردین م ــداد چهارش ــی بام حال
یافــت کــه ایــن ســفر دریچــه جدیــدی را بــر روی روابــط 

ــت. ــوده اس ــور گش دو کش
ــر  ــون کیلومت ــاحت 1۷ میلی ــا مس ــیه ب ــیون روس فدراس
ــه  ــت ک ــان اس ــور جه ــن کش ــود، پهناورتری ــی خ مربع
11 منطقــه زمانــی را در درون خــود شــامل می شــود. 
ــودن 145  ــا دارا ب ــیه ب ــیون روس ــر فدراس ــی دیگ در نگاه
ــداد  ــر تع ــور از نظ ــن کش ــت نهمی ــر جمعی ــون نف میلی
جمعیــت اســت و ۲۸ زبــان زنــده در ایــن کشــور در حــال 
ــته و  ــال های گذش ــیه در س ــور روس ــت. کش ــتفاده اس اس
حتــی در دوران تحریــم در کنــار جمهــوری خلــق چیــن، 
ــی  ــۀ بین الملل ــران در عرص ــی ای ــاداران سیاس ــی از وف یک
بــوده اســت، هــر چنــد کــه در برخــی زمان هــا نیــز از ایــن 
ــران  ــه ای ــی نســبت ب کشــور عقب نشــینی ها و بدقولی های
ــوان دو هم پیمــان  ــه عن ــا در مجمــوع ب مشــاهده شــده ام

ــد. ــرح بوده ان ــواره مط ــان هم ــی در جه سیاس
فوق العــاده  زمینه هــای  روســیه  و  ایــران  کشــورهای 
و  منطقــه ای  بــزرگ  همکاری هــای  بــرای  عظیمــی 
بین المللــی دارنــد. در ســفر اخیــر، تهــران و مســکو بیــش 
از پیــش نشــان دادنــد کــه قصــد جــدی دارنــد کــه روابــط 
دوجانبــه در همــه زمینه هــا را بــه شــدت گســترش دهنــد. 
ــه فضــای  از منظــر ژئوپلیتیــک، ایــن دو کشــور همــواره ب
ــک  ــق ی ــد. روســیه از طری ــاز دارن ــی یکدیگــر نی جغرافیای
ــی  ــی تجارت ــه راحت ــد ب ــی می توان ــوی ارتباط ــدور ق کری

ــرد. ــش بگی ــران را در پی ــا ای ــان ب آس
فضــای جغرافیایــی دریــای خــزر تــوان ایــن را دارد کــه در 
ــران و  ــه ای )ای ــدرت منطق ــو همــکاری اقتصــادی دو ق پرت
روســیه( بیــش از گذشــته بــه صلــح و ثبــات برســد. چــرا 
ــای  ــون دری ــورهای پیرام ــادی کش ــکاری اقتص ــه هم ک
ــع  ــت رف ــا در جه ــن راهکاره ــی از بهتری ــا یک ــزر قطع خ
ــط  ــر رواب ــت. اگ ــی اس ــای جغرافیای ــن فض ــا در ای تنش ه

ــه  ــه ب ــن منطق ــتنی در ای ــاری غیرگسس ــادی و تج اقتص
وجــود بیایــد، قطعــا حداقــل بــه خاطــر جلوگیــری از زیان 
مالــی، کشــورها در صلــح و آرامــش خواهنــد بــود تــا رونــد 
تجــاری و ســود خــود را ادامــه دهنــد و حتــی می تواننــد از 
ایــن طریــق، ایجــاد یــک تفاهــم و گفتگــوی همــه جانبــه 
در خصــوص رژیــم حقوقــی دریــای خــزر کــه مــورد قبــول 
همــه 5 کشــور ســاحلی ایــن دریــا باشــد را پیگیــری کنند 
ــه  ــی را خاتم ــش ژئوپلیتیک ــن چال ــال ها ای ــس از س و پ

ــد. دهن
ــازاری مناســب و پــر   از طرفــی کشــور روســیه، ایــران را ب
مشــتری بــرای محصــوالت صادراتــی خــود مــن جملــه در 
حوزه هــای حمــل و نقــل، فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات، 
 ،CNG آهــن آالت، گنــدم، جو، قیــر طبیعــی، کپســول های
ــک  ــدون ش ــد. ب ــی می بین ــین آالت عمران ــوب و ماش چ
ــه  ــد زمین ــاوری روز، می توان ــا فن ــی ب ــوط ریل ــاد خط ایج
ــیه  ــران و روس ــت ای ــش دو مل ــش از پی ــی بی ــاز نزدیک س
ــی و  ــادالت تجاری-فرهنگــی بســیار مطلوب ــه تب شــود و ب

ــم شــود. ــی خت باالی
ــمار  ــگران پرش ــور گردش ــا حض ــد ب ــز می توان ــران نی ای
روســی در ایــران، از ایــن مزیــت اســتفاده کــرده و 
ــرح  ــان مط ــته در جه ــش از گذش ــود را بی ــگری خ گردش
کنــد و ســرمایه را وارد کشــور کنــد. لغــو روادیــد گروهــی 
یکــی از دســتاوردهای ایــن ســفر بــود کــه دو طرف بســیار 
امیــدوار هســتند کــه در ادامــه، همــۀ ســفرهای بیــن اتباع 

ــرد. ــام گی ــد انج ــدون روادی ــور، ب دو کش
حجــم واردات روســیه حــدود 300 میلیــارد دالر اســت کــه 
ــا صــادرات محصــوالت مختلــف اعــم از  ــد ب ــران می توان ای
انــواع میــوه و صیفی جــات، ســیب زمینی، فلفل قرمــز، 
ــروت،  ــی، گریپ ف ــال، نارنگ ــیب، پرتق ــه، س ــوز، هندوان م
انگــور ســفید و قرمــز، گالبــی، هلــو، شــلیل، انــواع گوجــه، 
انــواع خیــار، انــواع محصــوالت لبنــی شــامل شــیر، کــره، 
ــه ای،  ــودا، پنیرخام ــر گ ــز، پنی ــر از شــیر گوســفند و ب پنی
ــفت،  ــر س ــوه ای، پنی ــت می ــر، ماس ــی، کفی ــر روس پنی
ــواع بســتنی،  ــیری، ان ــه ســفت، محصــوالت ش ــر نیم پنی
ــی  ــه ماه ــازه، فیل ــی ســالمون ت ــواع ماهــی شــامل ماه ان
ســالمون، قــزل آال، ماهــی دودی شــده، شــاه ماهــی، میگو، 

خرچنــگ یــخ زده، آجیــل، آجیــل مخلــوط، بــادام بــوداده، 
ســبزیجات شــامل گل کلــم یــخ زده، ســبزیجات تابســتانی 
یــخ زده، کلــم بروکلی، ســبزیجات ریشــه ای تــازه و یــخ زده، 
ــن  ــی، روغ ــی گیالس ــه فرنگ ــروی، گوج ــبزیجات کنس س
ــخ زده  ــه صــورت ی ــارچ ب ــون، کنســرو صیفی جــات، ق زیت
ــاس، نخــود  ــواع شــکالت، آنان ــوط، چــای، قهــوه، ان و مخل
و لوبیاقرمــز، مــرغ و تخــم مــرغ از جملــه موادغذایــی مــورد 
ــه  ــبت ب ــد نس ــران می توان ــه ای ــتند ک ــا هس ــاز روس ه نی
تامیــن بســیاری از آنهــا اقــدام کنــد و در اقتصــاد روســیه، 

نقــش پررنگــی را ایفــا کنــد. 
ــت  ــع سیاس ــن مناب ــی از مهمتری ــیه یک ــن روس همچنی
ــط  ــای رواب ــه حوزه ه ــه در کلی ــت ک ــران اس ــی ای خارج
خارجــی بــا ایــران تعامــل دارد. در مرحلــه کنونــی نیــز تــا 
حــل و فصــل نســبی سیاســی بحــران ســوریه نقــش ایــن 

ــران ارزشــمند اســت. ــرای ای ــش ب ــش از پی کشــور بی
دو کشــور نشــان داده انــد کــه در صــورت نزدیکــی امنیتی، 
می تواننــد منطقــه را بــه ســمت ثبــات و تنش زدایــی 
ســوق دهنــد. نشســت آســتانه یکــی از ایــن رویدادهــا بود. 
هم ســویی ایــران و روســیه در بحــران ســوریه و حمایــت از 
دولــت قانونــی ایــن کشــور، بــه ســود منطقــه غــرب آســیا 

تمــام شــده اســت.
پیــش از برجــام بــا وجــود تــالش ۲ کشــور بــرای افزایــش 
ــه  ــود علی ــای موج ــا و تنگناه ــا، محدودیت ه ــکاری ه هم
ــه  ــن ک ــا ای ــد، ت ــن امرمی ش ــام ای ــع از انج ــورمان مان کش
ــا  ــکالت ت ــن مش ــروه 1+5 ای ــران و گ ــق ای ــس از تواف پ

ــد. ــرف ش ــدودی برط ح
در کل فضــای جغرافیایــی دو کشــور بســیار مطلــوب 
ــای  ــت. ظرفیت ه ــه اس ــب دو طرف ــتفاده مناس ــرای اس ب
ســودآور فضاهــای جغرافیایــی گوناگــون و تــوان اســتفاده 
از آن هــا جهــت رســیدن بــه کمــال توســعه بــرای فضــای 
ــدرت  ــش ق ــه افزای ــه ب ــود ک ــه خ ــق ب ــی متعل جغرافیای
ــم  ــل خت ــه بین المل ــودی در عرص ــی خ ــای جغرافیای فض
می شــود را می تــوان تحــت عنــوان »مکمــل ژئوپلیتیکــی« 
تعریــف نمــود کــه ایــران و روســیه ایــن خصیصــه مهــم را 
دارا هســتند و می تواننــد از فضــای جغرافیایــی یکدیگــر در 

ــد. ــدرت اســتفاده کنن جهــت توســعه و افزایــش ق

ایران و روسیه؛ دو مکمل ژئوپلیتیک سعید صادقلو
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ایران در جهان

وزیــر امور مهاجرین افغانســتان اعــالم کرد که ایــران تاکنون 
به تعهدات خود در قبال مهاجرین افغانستانی پایبند بوده است 
و روند بازگشــت مهاجرین به کشورشان نیز روبه بهبود است.

ــان را  ــاری کشورش ــال ج ــتانی در س ــزار افغانس ــا ه دهه
تــرک کــرده و بــه صدهــا هــزار پناهجویــی پیوســتند کــه 
ــورهای  ــایر کش ــتان و س ــران، پاکس ــت در ای ــان اقام خواه

ــتند. ــی هس اروپای
 وضعیــت کســانی کــه از جنــگ 16 ســاله، فقــر و ناامنــی در 
افغانســتان گریختــه و بــه ســایر کشــورها پنــاه بــرده انــد به 
نســبت ســالهای گذشــته رو بــه بهبــود اســت، امــا بــا ایــن 
وجــود اخــراج اجبــاری افــرادی کــه پناهندگــی آنهــا مــورد 
ــد مشــکالتی  ــرار نمــی گیرن ــدا ق ــرش کشــورهای مب پذی
را بــرای این افراد و همچنین دولت افغانســتان به وجود آورده 
اســت، در ایــن راســتا خبرنــگار مهــر گفتگویــی بــا »ســید 
حســین عالمــی بلخــی« وزیــر امــور مهاجریــن افغانســتان 

انجــام داده اســت کــه در ادامــه از نظــر مــی گــذرد:

اروپایــی،  کشــورهای  سیاســت های  ||آیــا 
ــتانی  ــن افغانس ــر مهاجری ــان در براب ــا آلم خصوص

ــت؟ ــفاف اس ش
ــی  ــر کس ــد، ه ــال می کنن ــفافی را دنب ــت ش ــه سیاس بل
کــه تقاضــای پناهندگــی بــه ایــن کشــورها را بدهــد 
ــی  ــی و خارج ــای داخل ــیون ها و پروتکل ه ــق کنوانس مطاب
بررســی می شــود و در صورتــی کــه کســی واجــد شــرایط 
ــد و  ــه کن ــه دادگاه مراجع ــد ب ــد می توان ــی نباش پناهندگ

ــود. ــود ش ــت خ ــه وضعی ــیدگی ب ــتار رس خواس
ــاره ســه دادگاه وجــود دارد و اگــر ایــن دادگاههــا  در ایــن ب
هــم تشــخیص بدهنــد کــه فــرد مــورد نظــر واجــد شــرایط 

پناهندگــی نیســت بایــد خــاک آن کشــور را تــرک کنــد.

|| در کنفرانــس آکــس کام کشــورهایی کــه حضــور 
یافتنــد بــا صــدور قطعنامــه ای حمایــت خودشــان 
ــن  ــد، ای ــام کردن ــتانی اع ــن افغانس را از مهاجری

حمایت چــه بوده و تــا چه حد عملی شــد؟
کشــورهای شــرکت کننــده در ایــن کنفرانس اعــالم کردند 
که مهاجرین افغانستانی  نباید مجبور به اخراج اجباری شوند 

و بازگشت آنها داوطلبانه باشد.
در مــوارد اســتثنایی که بــرای بازگشــت مهاجریــن خصوصا 
از ایــران و پاکســتان پیــش می آیــد، بــرای کســانی کــه بــه 
ــه  ــر گرفت ــی در نظ ــد کمک های ــود برمی گردن ــور خ کش
شــود تا از مشکالت احتمالی کاسته شــود و در افغانستان نیز 
فاجعه انسانی به وجود نیاید و در این راستا تعدادی از کشورها 
پــس از آن نیــز تعهداتی را داشــته اند که کمک هــا و خدمات 
ــورت  ــه ص ــتان ب ــران و پاکس ــه از ای ــانی ک ــرای کس را ب

ــه دهنــد. ــد ارائ ــه کشــور خــود بازمی گردن ــه ب داوطلبان

|| ســال گذشــته چــه تعــداد از مهاجریــن 
ــورهای  ــاری از کش ــورت اجب ــه ص ــتانی ب افغانس
ســازمان  آیــا  شــده اند،  اخــراج  اروپایــی 
ــور  ــهیل ام ــود و تس ــد بهب ــد در رون ــل متح مل

پناهنــدگان موفــق عمــل کــرده اســت؟
ســال گذشــته موضــوع اخــراج تعــداد زیــادی از مهاجریــن 
افغانســتانی ســاکن در اروپــا توســط دولت هــای ایــن 
منطقــه مطــرح بــود امــا و در عمــل بــه طــور مجمــوع 5۸0 
نفــر از مهاجریــن افغانســتانی بــه صــورت اجبــاری اخــراج 

شــدند.
ــا  ــام UNHCR ی ــه ن ــادی دارد ب ــل متحــد نه ســازمان مل
کمیســریای عالــی پناهنــدگان ســازمان ملــل متحــد کــه 
ماموریتــش ایــن اســت کــه بــه تمــام مهاجریــن مختلــف 
ــانی  ــک رس ــتانی کم ــن افغانس ــه مهاجری ــان از جمل جه
کنــد و تاکنــون نیــز اقداماتــی را داشــته و در جهت تســهیل 
ــتند،  ــی هس ــال رایزن ــی در ح ــورهای اروپای ــا کش ــور ب ام
امــا سیاســت ســختگیرانه کشــورهای اروپایــی بــا موضــوع 
مهاجــرت براســاس مســائل سیاســی اســت کــه باعث شــده 
تاکنــون تالش های UNHCR نیــز نتیجه چندانــی در مورد 

مهاجرین نداشته باشد.

|| بــا توجــه بــه روابــط نامناســب کابــل و 
اسام آباد، شــرایط مهاجرین افغانستانی در پاکستان 

ــت؟ را چگونه اس
وضعیــت مهاجریــن افغانســتانی از لحــاظ اقامتــی در حــال 
ــور  ــن کش ــت ای ــت، دول ــب اس ــتان مناس ــر در پاکس حاض
مــدارک هویتــی افــرادی را کــه تاکنــون دارای اســناد 
اقامتــی هســتند را تــا آخــر ســال ۲01۷ میــالدی تمدیــد 
کرده و افرادی که فاقد مدرک هستند براساس تصمیم کابینه 

پاکســتان باید ثبت شوند.
در شــرایط فعلــی و علــی رغم مشــکالت زیــادی کــه بین دو 
کشــور افغانســتان و پاکســتان وجود دارد بازهم مهاجرین به 

عنوان یک افغانســتانی اذیت و آزار نمی شوند.

|| ســفر اخیــر شــما بــه همــراه هیئــت عالی رتبــه 
افغانســتانی به پاکســتان چــه دســتاوردهای در پی 

؟ شت ا د
یکــی از دســتاوردهای ســفر بــه پاکســتان تمدیــد مــدارک 
مهاجریــن تا پایــان ســال ۲01۷ میالدی و ثبــت مهاجرینی 

بود که فاقد مدارک اقامتی بودند.
 اقداماتــی را در مــورد کســانی کــه با اتبــاع پاکســتان ازدواج 
ــت  ــا از طــرف دول ــرای آنه ــا ب ــم ت ــام داداه ای ــد انج کرده ان
پاکســتان اقامــت طوالنی مــدت صادر شــود و برای ســرمایه 
گــذاران و تاجــران افغانســتانی کــه در ایــن کشــور ســاکن 
هســتند نیــز مــدارک اقامتــی بلنــد مــدت تخصیــص داده 

شــود.
همچنیــن بــرای افــرادی کــه بــه منظــور اســتفاده از 
خدمــات درمانــی بــه پاکســتان می رونــد، تصمیــم بــر ایــن 

ــه ســفارت و  ــه ب ــرای مراجع ــی ب ــر ضرورت ــه دیگ اســت ک
کنســولگری های پاکســتان در افغانســتان نیســت و در 
منطقــه مــرزی روادیــد بــرای آنهــا صــادر خواهــد شــد، ولی 
ــت  ــه خاطــر تصمیمــات دول ــای دو کشــور ب ــی مرزه مدت

ــود. ــی مســدود ب ــل مســائل امنیت ــه دلی پاکســتان ب
مــا امیــدوار هســتیم دولــت پاکســتان بــه توافقاتــی کــه بــا 
افغانســتان در مــورد مهاجریــن انجــام داده پایبنــد باشــد و 

ــد. ــه همــان شــکل عملــی شــده و ادامــه یاب برنامه هــا ب

|| وضعیــت مهاجریــن در ایــران چگونه اســت، این 
کشــور توانســته بــه تعهــدات خــود جامــه عمــل 

؟ ند شا بپو
جمهــوری اســالمی ایــران تاکنــون تعهداتــی را کــه در مورد 
مهاجرین افغانســتانی دارای کارت داشــته به آنها عمل کرده 
و چنــدی قبل نیز کارت های شناســایی مهاجریــن برای یک 
ســال دیگــر تمدیــد شــد، در حــال حاضــر هیــچ مشــکلی 

ــدارد. ــود ن ــه وج ــن رابط در ای
ــه  ــران ک ــالمی ای ــوری اس ــم از جمه ــکر می کن ــن تش م
فرزندان مهاجرین افغانستانی را که فاقد مدارک اقامتی بودند 
از سال گذشته به این سو در مدارس ثبت نام کردند و در حال 
ــوز در مقاطــع مختلــف  ــزار دانش آم حاضــر بیــش از ۹۸ ه
در شــهرهای مختلــف جمهــوری اســالمی ایــران ثبــت نام و 

مشغول تحصیل شدند.
ــاه مــدت دارنــد و از مــاه  در مــورد افــرادی کــه ویــزای کوت
خــرداد ســال گذشــته وقتشــان بــه پایــان رســیده و تمدید 
نشــده اســت، بــه صــورت کتبی نیــز خواســتار پیگیــری این 
ــران  مســئله از ســوی وزارت کشــور جمهــوری اســالمی ای

شدیم.
ــن  ــران در ای ــالمی ای ــوری اس ــه جمه ــتیم ک ــدوار هس امی
قســمت نیز همــکاری کنــد و ویزای ایــن افراد تمدید شــود.

در خصــوص مهاجرینــی کــه فاقــد مــدرک هســتند 
ــتان  ــران و افغانس ــت، ای ــور دوس ــن دو کش ــود بی ــرار ب ق
ــطح  ــفانه در س ــه متأس ــد ک ــا برس ــه امض ــه ای ب تفاهمنام
ــرا جمهــوری  ــا خوشــبختانه اخی ــد ام ــی مان ــرات باق مذاک
اسالمی ایران در طرحی چند دسته از مهاجرین فاقد مدارک 
را ثبت نام کردند. خانواده های بی مدرکی که فرزندانشــان در 
مــدارس ثبــت نــام شــده بودنــد، افــرادی کــه بــا اتبــاع ایران 
ازدواج کرده انــد، کســانی کــه یکــی از اعضــای خانــواده آنهــا 
دارای مــدرک اقامتــی اســت و کســانی کــه مدتــی مــدارک 
اقامتــی خــود را تمدیــد نکرده انــد شــامل ایــن طــرح 

هســتند.
در روزهــای پایانــی ســال 13۹5 جلســه ای در وزارت 
کشــور جمهوری اســالمی ایران با حضور نمایندگان سفارت 
افغانســتان برگزار شــد مبنی بر تثبیت هویت افــرادی که در 
طــرح مذکــور ثبــت نــام شــده اند تــا بتواننــد قانونــی در این 
کشــور زندگــی کننــد. قــرار اســت در ایــن رابطــه گفتگوهــا 

ــد. ادامــه یاب
همچنیــن امیــدوار هســتیم کســانی کــه هنــوز هــم ثبــت 
ــز طبــق تفاهــم  ــد مــدرک هســتند نی ــام نشــده اند و فاق ن
نامــه پیشــنهادی ثبــت نــام و دارای مــدارک هویتی شــوند.

|| رونــد بازگشــت مهاجریــن افغانســتانی در 
ســال گذشــته چگونــه بــود و در ســال جدیــد چه 
تمهیداتــی از جانــب افغانســتان بــرای پذیرایــی از 
بازگشــت کننــدگان بــه وطنشــان در نظــر گرفتــه 

وزیر امور مهاجرین افغانستان:

ایران به تعهدات خود در قبال مهاجرین افغانستانی پایبند است
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ــت؟ ــده اس ش
را  بازگشــت  بیشــترین  گذشــته  ســال 
ــر از  ــزار نف ــتیم، 440 ه ــتان داش ــه افغانس ب
جمهوری اســالمی ایران و چیزی حــدود ۷00 
هزار نفر از پاکســتان به افغانســتان بازگشته اند 
ــک  ــوع ســال گذشــته بازگشــت ی و در مجم
ــه ثبــت رســیده  میلیــون و 14۷ هــزار نفــر ب
ــم را طــی ســال های  ــن رق ــه باالتری اســت ک

گذشــته به خــود اختصاص داده اســت.
و  کمکهــا  افغانســتان  مهاجریــن  وزارت 
خدماتــی را در ابتــدای ورود مهاجریــن در 
ــای  ــط نهاده ــه توس ــده ک ــدارک دی ــرز ت م
بین المللــی و دولــت افغانســتان تهیــه شــده 
اســت. کمک هــای نقــدی، خدمــات درمانــی 
و واکسیناســیون از جملــه ایــن خدمــات 

ــد. می باش
زمانـی کـه مهاجریـن بـه والیت های خـود باز 
می گردنـد نیـز کمک هـای نقدی و تهیـه مواد 
غذایی و پوشاک برای آنها در نظر گرفته شده و 
برای افراد متأهل و سرپرست خانواده نیز دولت 
افغانسـتان در صورتـی کـه مهاجرین مسـکن 
نداشـته باشـند قطعـه ای زمیـن را بـه منظور 
سـاخت سـرپناه در اختیارشـان قرار می دهد.

همچنیــن در بحــث وضعیــت تحصیلــی 
در  افغانســتان،  بــه  کننــدگان  بازگشــت 
تحصیلــی  مــدارک  دارای  کــه  صورتــی 
نمایندگی هــای  تأییــد  مــورد  هســتند 
سیاســی دولــت کابــل در کشــورهای میزبــان 
و مــورد تأییــد وزارت امــور خارجه افغانســتان 
قــرار می گیــرد و ســپس می تواننــد از همــان 

مقطــع بــه بــاال ادامــه تحصیــل دهنــد.
ــته اند  ــی نتوانس ــر دلیل ــه ه ــه ب ــرادی ک اف
ــد از  ــه دهن ــود را ارائ ــی خ ــدارک تحصیل م
طــرف وزارت امــور مهاجریــن بــه وزارت 
معرفــی  افغانســتان  پــرورش  و  آمــوزش 
می شــوند و پــس از آزمــون تثبیــت پایــه 
آموزشــی می تواننــد بــه ادامــه تحصیــل 

بپردازنــد.
همچنین افـرادی که دارای مشـکالت حقوقی 
هسـتند و در طول سـال هایی که در مهاجرت 
بوده اند و زمین، خانه یا دارایی هایشان از سوی 
برخی غصب شده است، ریاست حقوقی وزارت 
امـور مهاجریـن بـا آنهـا همـکاری می کنـد تا 

بتوانند مشـکالت خـود را حل کنند.

|| سخن آخر؟
ــگ  ــر جن ــتان درگی ــورت افغانس ــر ص در ه
ــدارد،  ــبی ن ــرایط مناس ــت و ش ــی اس و ناامن
ــوان  ــه عن ــور ب ــن کش ــال ای ــن ح ــا در عی ام
ــدوار  ــود. امی ــوب می ش ــا محس ــرزمین م س
هســتیم کــه وضعیــت ایــن کشــور متحــول 
شــده و امنیــت، ثبــات بــه وجــود آیــد و 
ــا هموطنــان مــا  اقتصــاد رونــق پیــدا کنــد ت
دیگــر مهاجــرت نکننــد و دیگــر هموطنــان ما 
کــه در مهاجــرت بســر می برنــد داوطلبانــه به 
ــتان  ــت افغانس ــد و دول ــود بازگردن ــور خ کش
نیــز همــواره ایــن سیاســت را دنبــال می کنــد 
کــه از بازگشــت داوطلبانــه، آبرومندانــه و 
تدریجــی مهاجریــن در کشــور اســتقبال کنــد.

ــر منتشــر  ــه خب ــرد ک ــراق اعــالم ک ــم کردســتان ع ــده اقلی نماین
شــده در برخــی شــبکه هــا مبنــی بــر ســفر رئیــس اقلیم کردســتان 

ــه  ــب ب ــرایط مناس ــدارد و وی در ش ــت ن ــران صح ــه ته ــراق ب ع
ــران ســفر خواهــد کــرد. ای

ــران در  ــراق در ته ــتان ع ــم کردس ــده اقلی ــاغ« نماین ــم دب »ناظ
ــی  ــده مبن ــر ش ــار منتش ــاره اخب ــر درب ــگار مه ــا خبرن ــو ب گفتگ
ــه  ــم کردســتان عــراق ب ــس اقلی ــی رئی ــر ســفر مســعود بارزان ب
ــرایط  ــه در ش ــرا ک ــدارد چ ــر صحــت ن ــن خب ــت: ای ــران گف ته
ــا  ــان مهی ــه سفرش ــران و برنام ــه ای ــی ب ــفر بارزان ــی س کنون

ــت. نیس
وی بــدون اشــاره بــه زمــان ســفر بارزانــی بــه تهــران گفــت: هــر 
زمــان کــه شــرایط مناســب بــود، بارزانــی بــه تهــران ســفر خواهــد 
کــرد. وی آمــاده ســفر بــه ایــران اســت و مســئوالن ایرانــی نیــز از 
ایــن موضــوع اســتقبال مــی کننــد، لــذا مــا بایــد منتظــر زمــان و 

برنامــه ســفر ایشــان باشــیم.
برخــی شــبکه هــای اجتماعــی امــروز در خبــری بــه نقــل از رئیس 
ــد  اداره روابــط ایــران و اقلیــم کردســتان عــراق اعــالم کــرده بودن
شــرایط ســفر بارزانــی بــه ایــران مهیــا اســت و وی بــه ایــران ســفر 

خواهــد کــرد.

ناظم دباغ:

»مسعود بارزانی« در شرایط مناسب به ایران 
سفر خواهد کرد

ــن  ــازه تری ــه در ت ــاپ فرانس ــد« چ ــه »لومون روزنام
شــماره خــود در صفحــه نخســت مطلبــی بــا عنوان 
»قاســم ســلیمانی، »چــه  گــوارای ایرانی هــا« 

ــرده اســت. منتشــر ک
ــو بین المللــی فرانســه عکــس  بخــش فارســی رادی
ــاز  ــال نم ــلیمانی در ح ــم س ــردار قاس ــی از س بزرگ
خوانــدن منتشــر کــرده و در گزارشــی از ایــران 
دربــاره فعالیت هــای نظامــی او نوشــته کــه ۱۷ مــاه 
پیــش منابعــی از آمریــکا و خاورمیانــه از ســفر قاســم 
ــه  ــفر ب ــن س ــد. ای ــر دادن ــه مســکو خب ــلیمانی ب س

ــود. ــاره ســوریه ب ــا درب روســیه ام
ــاد کــردن از قاســم ســلیمانی  ــا ی ــد ب ــه لومون وزنام
ــته  ــه« نوش ــرد خاورمیان ــن م ــوان »قوی تری ــه عن ب
کــه او از زمــان آغــاز جنــگ علیــه ایــران بــا فنــون 
رزمــی آشــنا شــده، بعدهــا پــس از ســرنگونی صــدام 

ــه و حــاال در ســوریه اســت و  ــه ایــن کشــور رفت ــور عــراق ب دیکتات
همچنــان ســی و هفــت ســال پــس از انقــالب ایــران مشــغول رزم 

اســت.
ــم  ــدن قاس ــا« خوان ــوارای ایرانی ه ــا »چه گ ــن ب ــد همچنی لومون
ــداهلل گنجــی« مســئول روزنامــه جــوان   ــه نقــل از »عب ســلیمانی ب
ــد. زندگــی  ــان انقــالب، او در جنــگ زندگــی می کن نوشــت: »از زم
او مثــل مــا نیســت. آدم هایــی مثــل او حتــی در رختخــواب هــم بایــد 

ــود« ــهید ش ــد ش ــند. او می خواه ــرگ باش ــران م نگ
بــر ایــن اســاس، ایــن را خــود قاســم ســلیمانی هــم در ســال ۲۰۰۹ 
در مصاحبــه ای کــه بــا او در مــرز عــراق انجــام شــد، گفــت: »جبهــه، 
ــا تقــوا و اخالقیــات  بهشــت گمشــده انســان اســت. بهشــتی کــه ب

ســاخته شــده اســت«.
لومونــد بــا مــرور فعالیت هــای نظامــی ســردار ســلیمانی در 
ســال های گذشــته و همچنیــن ارتباطــات وی بــا جریان هــای 

سیاســی و عقیدتــی در کشــورهای مختلــف بــه ویــژه ســوریه، عراق 
ــن ســطوح  ــته در باالتری ــال های گذش ــه حضــور او در س ــان ب و لبن
ــران او را  ــا مدت هــا مــردم ای نظامــی اشــاره کــرده کــه اگــر چــه ت
ــا او  ــا بســیاری از مقامــات کشــورها ب ــه درســتی نمی شــناختند ام ب

در ارتبــاط بوده انــد.
ــر  ــه اگ ــد ک ــاکالم می نویس ــادق زیب ــل از ص ــه نق ــه ب ــن روزنام ای
ــران  ــف در ای ــی مختل ــای سیاس ــاد جریان ه ــورد اعتم ــلیمانی م س
ــی  ــای سیاس ــری او از فعالیت ه ــن کناره گی ــل همی ــه دلی ــت؛ ب اس

ــت. اس
لومونــد بــه نقــل از »علــی االدیــب« از رهبــران حــزب »الدعــوه« در 
عــراق نوشــت: قاســم ســلیمانی بــرای محافظــت از نظــام جمهوری 
ــی  ــه مل ــتر از آن  ک ــرای او بیش ــگ ب ــن جن ــد. ای اســالمی می جنگ
باشــد، مذهبــی اســت و انگیزه هــای مذهبــی او را تقویــت می کنــد. 
در واقــع آنچــه قاســم ســلیمانی بــرای آن می جنگیــده و می جنگــد، 

جمهــوری اســالمی اســت«.

لوموند گزارش داد؛

قوی ترین مرد خاورمیانه کیست؟
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ــراز و نشــیب همــراه  ــا ف ــران و اردن همــواره ب ــط ای رواب
ــه مواضــع اخیــر عبــداهلل دوم  ــا توجــه ب ــوده اســت و ب ب
و تحــرکات صــورت گرفتــه ضــد ایــران نمــی تــوان افــق 

ــرای ایــن روابــط متصــور شــد. امیــدوار کننــده ای ب
ــا  ــمال ب ــه از ش ــه ک ــت در خاورمیان ــوری اس اردن کش
ســوریه، از شــمال شــرقی بــا عــراق، و از شــرق و جنــوب 
ــه  ــرائیل و کران ــا اس ــرب ب ــعودی و از غ ــا عربســتان س ب
باختــری رود اردن همسایه اســت، کــه مجمــوع خطــوط 
مــرزی اردن بــا ایــن کشــورها بــه 161۹ کیلومتــر 

می رســد.
اردن از جنــوب بــه خلیــج عقبــه ممــاس اســت و حــدود 
۲6 کیلومتــر نیــز مــرز آبــی دارد؛ و ایــن در میــان 
کشــورهای عربــی کمتریــن مــرز آبــی به شــمار مــی رود.

ــه طــور عمــده از صحراهــای خشــک و  مســاحت اردن ب
ــری  ــای باخت ــا در بخش ه ــت. ام ــکیل شده اس ــر تش بای
ــی اردن،  ــرز غرب ــوار م ــود دارد. در ن ــز وج ــی نی ارتفاعات
ــن کشــور را از فلســطین  ــه ای رود اردن جــاری اســت ک
ــه  ــه اردن، قل ــن نقط ــد. بلندتری ــدا می کن ــغالی ج اش
ــه آن  ــت ترین نقط ــت و پس ــر( اس ــل رم )1۷34 مت جب
ــرزمین اردن  ــت. س ــت( اس ــر المی ــرده )بح ــای م دری
کنونــی را بخشــی از گهــواره تمــدن بشــریت دانســته اند. 
شــهرهای عمــده اردن امــان )پایتخــت( در شــمال 
ــا در شــمال هســتند. ــد و الزرق باختــری و شــهرهای ارب

از آنجــا کــه بخــش بزرگــی از اردن صحراســت آب و 
ــی  ــی اســت. ایــن در حال هــوای آن نیــز خشــک و بیابان
ــری کشــور در طــول ســال، )از  ــه نواحــی باخت اســت ک

ــارش نســبی اســت. ــاهد ب ــل( ش ــا آوری ــر ت نوامب
در قســمت شــرقی مــرز اردن و عربســتان زیگــزاگ 
ــن  ــه ای ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــود. ب ــده می ش ــی دی عجیب
ــورد آن  ــتانی در م ــدارد داس ــنی ن ــل روش ــزاگ دلی زیگ
ــل  ــتون چرچی ــاس آن وینس ــر اس ــه ب ــده ک ــاخته ش س
ــا کــه مســئول ترســیم  ــر مســتعمرات وقــت بریتانی وزی
مرزهــای فــرااردن در ســال 1۹۲1 بــوده بــر اثر سکســکه 
ــورت  ــن ص ــه ای ــرز را ب ــده و م ــت ش ــرزش دس ــار ل دچ
کشــیده و بعــد هــم اجــازه تغییــر آن را نــداده اســت. امــا 
ــا  ــل ب ــه چرچی ــر مشــخص می شــود ک ــگاه دقیق ت ــا ن ب
دقــت ایــن زیگــزاگ را طراحــی کــرده و بخشــی از صحرا 
ــود را  ــراق کشــیده می ش ــرز ع ــه ســوی م ــه از ازرق ب ک
در خــاک فــرااردن قــرار داده تــا هــم راه ارتباطــی مهمــی 
ــره عربســتان در خــاک اردن  ــن دمشــق و شــبه جزی بی
ــوی ها  ــتقرار فرانس ــه اس ــه ب ــا توج ــم ب ــرد و ه ــرار گی ق
در ســوریه یــک مســیر امــن از مدیترانــه تــا هنــد بــرای 

انگلیــس فراهــم شــود.
ــی  ــع طبیع ــا مناب ــک ب ــادی کوچ ــاد اردن، اقتص اقتص
ــود  ــون کمب ــی چ ــا معضالت ــراه ب ــت هم ــدود اس مح
ــکای  ــی و ات ــع معدن ــر مناب ــت و دیگ ــع آب، نف مناب
ــاد اردن  ــی دارد. اقتص ــای خارج ــه کمک ه ــدید ب ش
ــب  ــی در قال ــای خارج ــه کمک ه ــاز ب ــل نی ــه دلی ب
وام و یــا کمک هــای بالعــوض بــه طــور ملموســی 
فرامنطقــه ای  و  منطقــه  کشــورهای  اقتصــاد  از 
تاثیــر می پذیــرد، مهمتریــن مشــکل اردن کســری 
ــه اردن از  ــه اینک ــه ب ــا توج ــوده ب ــالیانه ب ــه س بودج
واردکننــدگان نفــت خــام بــه شــمار مــی رود. اردن بــا 

ــکاری و  ــر، بی ــی، فق ــل بده ــادی از قبی ــکالت زی مش
ــن  ــژه کــه ای ــه وی ــرو اســت ب افزایــش قیمــت هــا روب

ــود. ــی ش ــوب م ــده محس ــده عم ــور وارده کنن کش
مقامــات اردنــی در مواضــع سیاســی و خــط مشــی 
ــت  ــب حمای ــال کس ــه دنب ــوال ب ــود معم ــی خ سیاس
ــتند و  ــود هس ــی خ ــن الملل ــه ای و بی ــان منطق حامی
ــاذ  ــور اتخ ــن کش ــات ای ــوی مقام ــه از س ــی ک مواضع
ــه شــدت تحــت تاثیــر عوامــل اقتصــادی و  مــی شــود ب
ــن  ــا ای ــی و ارتباطــات اردن ب ــت خــاص جغرافیای موقعی

کشورهاســت.
ــتا  ــن راس ــز در همی ــران نی ــر ته ــان در براب ــرد ام رویک
تعریــف مــی شــود؛ یعنــی مقامــات اردنــی مــی کوشــند 
ــرب و  ــوی غ ــده از س ــه ش ــای دیکت ــت ه ــه سیاس ک
حامیــان منطقــه ای خــود را در قبــال ایــران پیــاده 

ــد. کنن
ــران و محــور  ــال ته ــان در قب ــرای واکاوی سیاســت ام ب
ــداهلل دوم  ــوی عب ــده از س ــاذ ش ــع اتخ ــت، مواض مقاوم
ــی  ــای اردن ــخصیت ه ــر از ش ــی دیگ ــاه اردن و برخ ش

ــت. ــه اس ــل توج قاب
در ســال های اخیــر واژه »هــالل شــیعی« از ســوی 
عبــداهلل دوم پادشــاه اردن، مطــرح شــد کــه در خــالل 
آن خطــر قــدرت گرفتــن شــیعیان را در منطقــه 
ــالمی  ــوری اس ــا جمه ــده آنه ــه عقی ــرد. ب ــرح ک مط
ــان  ــی در می ــوذ طبیع ــال نف ــا اعم ــد، ب ــران می توان ای
شــیعیان عــراق، تحــوالت ژئوپلتیــک خاورمیانــه را 
ــیعیان  ــع ش ــه نف ــدرت را ب ــه ق ــرده و موازن ــت ک هدای
و علیــه منافــع آمریــکا و اســرائیل تغییــر دهــد. 
هــالل شــیعی اصطالحــی اســت کــه بیشــتر از ســوی 
ــن  ــدت یافت ــر ش ــای خط ــدد الق ــه در ص ــانی ک کس
ــراق  ــارج از ع ــیعیان خ ــا ش ــراق ب ــیعیان ع ــط ش رواب
خصوصــاً ایــران اســت، اســتفاده می شــود. عبــداهلل دوم 
ــانه« از آن  ــیعه هراس ــردی »ش ــاه اردن، در کارب پادش
ــراق  ــیعیان ع ــتانه ش ــالت ایران دوس ــان تمای ــرای بی ب
اســتفاده کــرد، ملــک عبــداهلل دوم، پادشــاه اردن، 
در دســامبر ســال ۲004 م در گفتگــو بــا روزنامــه 

واشــنگتن پســت هنــگام دیــدارش از آمریــکا اصطــالح 
ــرد. ــرح ک ــیعی را مط ــالل ش ه

ــا  ــه ب ــز در مصاحب ــرا نی ــاه اردن اخی ــداهلل دوم پادش عب
روزنامــه واشــنگتن پســت، ایــران را بــه حمایــت از 
تروریســم متهــم کــرد و مدعــی شــد کــه ایــران و ابوبکــر 
ــک  ــش در ی ــروه تروریســتی داع ــدادی ســرکرده گ البغ

ــد. ــرار دارن ــه تروریســم ق کف
از مشــکالت  برخــی  مدعــی شــد:  ادامــه  در   وی 
ــران  ــه ای ــه ب ــود دارد ک ــا وج ــه م ــتراتژیک در منطق اس
ربــط دارد، امــا مــا فرصــت داریــم راه حلــی بــرای حــل 
نــزاع فلســطین و اســرائیل پیــدا کنیــم. ایــن امــر ثبــات 
را در منطقــه تقویــت و امنیــت را بــرای اســرائیل کــه بــا 
تهدیــد ایــران روبــه رو اســت، محقــق می کنــد. اگــر مــا 
ــرای مســأله فلســطین پیــدا کنیــم،  بتوانیــم راه حلــی ب
مرحلــه جدیــدی از ثبــات در منطقــه مــا آغــاز می شــود 
و اســرائیل می توانــد در کنــار همســایگان خــود در 

ــد. ــی کن ــت زندگ ــه در امنی منطق
محمــد المومنــی وزیــر اطــالع رســانی اردن و ســخنگوی 
دولــت ایــن کشــور نیــز مدعــی شــد: یکــی از مشــکالت 
ــورهای  ــور کش ــران در ام ــت ای ــه دخال ــی منطق کنون
ــن  ــت و ای ــان اس ــراق و لبن ــن، ع ــژه یم ــه وی ــی ب عرب

ــول نیســت. ــل قب ــرای اردن قاب ــا ب ــت ه دخال
ــا  ــز ادع ــران نی بســام العمــوش ســفیر ســابق اردن در ای
ــوی  ــش ق ــا واکن ــد ب ــه اردن بای ــران ب ــدی ای ــرد: تع ک
روبــرو شــود بــه ویــژه کــه ایرانــی هــا بــه مرزهــای اردن 
و ســوریه نزدیــک شــده انــد و ایــن بــرای اردن تهدیــدی 
ــه  ــر در منطق ــر موث ــود. اردن بازیگ ــی ش ــوب م محس
اســت و ایرانــی هــا بایــد بداننــد کــه اردن دســت بســته 

ــد. ــدات نمــی مان ــر تهدی در براب
عاطــف الطراونــه رئیــس پارلمــان اردن نیــز مدعــی شــد: 
تهــران بایــد بدانــد کــه تــالش هایــش تجــارت همــراه با 

باخــت اســت.
تیمســار محمــود فریحــات رئیــس ســتاد مشــترک 
ــن  ــده گرفت ــا نادی ــا ب ــز باره ــلح اردن نی ــای مس نیروه
ــی از  ــراز نگران ــن اب ــتی، ضم ــم صهیونیس ــد رژی تهدی

واکاوی روابط اردن و ایران/ راز تشدید مواضع خصمانه »عبداهلل دوم«
فرزاد فرهادی
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آزادســازی منطقــه تلعفــر و مــرز عــراق و ســوریه توســط 
ــرای  ــراق، آن را راهــکاری ب نیروهــای بســیج مردمــی ع
ــمال  ــان و ش ــه لبن ــران ب ــی از ای ــد زمین ــاد کمربن ایج
فلســطین اشــغالی و آنچــه تهدیــد امنیــت منطقــه 

می نامــد، عنــوان کــرد.
پارلمــان  نماینــده  العرموطــی  صالــح  همچنیــن 
ــد:  ــی ش ــور مدع ــن کش ــان ای ــه پارلم اردن در جلس
ــران  ــه ای ــوی وزارت خارج ــده از س ــاذ ش ــع اتخ مواض
ــی  ــن اهانت ــت و ای ــوم اس ــی محک ــات اردن ــد مقام ض
ــات  ــده احساس ــک کنن ــا و تحری ــی ه ــه اردن ــه هم ب
اردنــی هــا اســت. اخــراج ســفیر ایــران از اردن گزینــه 
ــفیر  ــه س ــت واجــب اســت ک ــر دول ــی اســت. ب منطق
ایــران را اخــراج کنــد. ســفر رئیــس پارلمــان اردن بــه 
ــه  ــه اردن دســتش را ب ــن دارد ک ــر ای ــت ب ــران دالل ای

ــد. ــی کن ــگان دراز م ــوی هم س
ایــن نماینــده اردنــی ادعــا کــرد کــه ایــران بــه عــرف و 

اخــالق دیپلماتیــک پایبنــد نیســت.
ــن  ــرف بی ــی و ع ــه دور از دیپلماس ــد: ب ــی ش وی مدع
المللــی اســت کــه کشــورها آنگونــه کــه ایــران انجــام داد 

ــه یکدیگــر اهانــت کننــد. ب
ــی کــه از ســوی برخــی  ــه تحرکات ــد ب ــن بای ــار ای در کن
اردنــی هــا بــه محــور مقاومــت شــده اســت نیــز اشــاره 

ــرد. ک
ــه  ــم پیال ــعود و ه ــع آل س ــابه مواض ــع مش ــن مواض ای
ــکا و  ــا آمری ــان آنه ــز ارباب ــا و نی ــه ای آنه ــای منطق ه
غــرب اســت. عبــداهلل دوم از مــادری انگلیســی بــه دنیــا 
آمــده و روابــط قــوی بــا انگلیســی هــا و مواضــع نزدیــک 
بــه غــرب و رژیــم صهیونیســتی دارد و از سازشــکاران در 

ــه فلســطین اســت. زمین
ــی  ــرده و م ــاذ ک ــاهی اردن اتخ ــه پادش ــی ک مواضع
ــا  ــزار آنه ــت و اب ــان آنهاس ــا همپیمان ــو ب ــد همس کن
ــت  ــذب رضای ــرای ج ــالش ب ــی و ت ــران هراس ــز ای نی
آمریــکا و انگلیــس و رژیــم صهیونیســتی، ناتــو، غــرب، 
ــارس  ــج ف ــکاری خلی ــورای هم ــرب و ش ــه ع اتحادی
اســت. بــه ویــژه کــه همگــی از دشــمنان محــور 

ــتند. ــت هس مقاوم
ــد دیگــر ســران عــرب،  ــز همانن ــه فلســطین نی در زمین
پادشــاه اردن نیــز از ایــن موضــوع اســتفاده ابــزاری 
ــز اردن حامــی  ــه بحــران ســوریه نی ــد. در زمین مــی کن

ــورد  ــوریه م ــوب س ــتها در جن ــت. تروریس تروریستهاس
حمایــت اردن هســتند و طــرح هــای آل ســعود و 
ــکا در جنــوب ســوریه از ســوی اردن  ــان و آمری همپیمان

ــود. ــی ش ــاده م پی
ــه ای  ــه گون ــی ب ــه اردن شــدت و ضعــف مواضــع خصمان
بــا مواضــع ســعودی هــا بــه پیــش خواهــد رفــت و نبایــد 
انتظــار توقــف ایــن مواضــع را بــه ویــژه در برهــه کنونــی 

داشــت.
مواضــع پادشــاه اردن و بــه دنبــال واکنش بهرام قاســمی 
ســخنگوی وزات خارجــه ایــران و ســخیف دانســتن ایــن 
ــان  ــران در ام ــال آن احضــار ســفیر ای ــه دنب مواضــع و ب
ــم  ــاع حاک ــواه اوض ــی گ ــات اردن ــع مقام ــه مواض و ادام
بــر روابــط ایــران و اردن اســت بــه ویــژه کــه اردنــی هــا 
ــان ســفیر  ــداهلل ابورم ــه عب ــک ســال اســت ک حــدود ی

ــد. ــده ان ــرا خوان ــران را ف خــود در ته
امــا اینکــه چــه شــد کــه شــاه اردن کــه از زمــان طــرح 
ــی  ــه اتخــاذ م ــالل شــیعی موضــع محتاطان موضــوع ه
کــرد و پــس از دیــدار بــا دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــور 
آمریــکا بــه اتهامــات واهــی ضــد ایــران روی آورد را مــی 
تــوان در ایــن دیــدار و خــط مشــی آینــده اردن در قبــال 

ایــران و ســوریه و محــور مقاومــت دانســت.
ــا توجــه  ــه شــد؛ از آنجــا کــه اردن ب همانطــور کــه گفت
ــت  ــه حمای ــود ب ــادی خ ــی و اقتص ــرایط اقلیم ــه ش ب
ــای  ــت ه ــن حمای ــرای تضمی خارجــی وابســته اســت ب
ــرده  ــگ ک ــپ هماهن ــا ترام ــرد خــود را ب خارجــی رویک
اســت. دولــت جدیــد آمریــکا سیاســت تشــدید اقدامــات 
خصمانــه ضــد تهــران و نظــام ســوریه را در پیــش گرفته 
ــا  ــی نیــز بکوشــند ت و طبیعــی اســت کــه مقامــات اردن
اســتراتژی جدیــد خــود را در ایــن راســتا تنظیــم کننــد.
بــه اعتقــاد تحلیلگــران؛ اردن بــا مشــکالت اقتصــادی بی 
شــمار از ســویی و خطــر خشــم مردمــی بــه ســبب بــاال 

رفتــن قیمــت هــا از ســوی دیگــر روبــرو اســت.
تنــش میــان ایــران و اردن بــا توجــه بــه موضــع کامــال 
مغایــر امــان و تهــران در قبــال ســوریه، حمایــت اردن 
ــدن  ــادر ش ــوریه، ص ــه س ــکا ب ــر آمری ــه اخی از حمل
ــه  ــرا ب ــه اخی ــتی ک ــی در نشس ــد ایران ــه ای ض بیانی
ــا  ــز ب ــد و نی ــزار ش ــرب در اردن برگ ــران ع ــوان س عن
ــه ای  ــد منطق ــای جدی ــه تحــوالت و رخداده توجــه ب

ــت. ــد یاف ــه خواه ادام
ــی  ــا از سیاســت قبل ــی ه ــه اردن ــی رســد ک ــه نظــر م ب
ــه از  ــه برگرفت ــران ک ــا ای ــش ب ــل تن ــر حداق ــی ب مبن
اصــل صحیــح دیپلماســی اردن بــرای آرامــش و برخــورد 
ــه  ــت ب ــال حرک ــود در ح ــورها ب ــه کش ــا هم ــش ب تن
ــم  ــع رژی ــه نف ــت ب ــه در نهای ــت ک ــیری اس ــوی مس س
صهیونیســتی اســت و تــل آویــو اســتفاده کننــده اصلــی 

ــت. ــی اس ــر اصول ــع غی ــن مواض از ای
ــت و  ــی اس ــاع اقلیم ــر از اوض ــران و اردن متاث ــط ای رواب
از آنجــا کــه روابــط خارجــی اردن بــرای اســاس اوضــاع 
اقتصــادی ترســیم مــی شــود از همیــن رو  کســب کمک 
هــای خارجــی مهــم اســت و حامیــان مالــی ایــن کشــور 
نیــز سیاســت هــای خــود را دیکتــه مــی کننــد. روابــط 
ــه ســوی تیرگــی و  ــران و اردن از خاکســتری ب ــان ای می
ســردی بیشــتر حرکــت مــی کنــد. بــه نظــر مــی رســد 
ــالش  ــی آن ت ــه ط ــتی ک ــی از سیاس ــات اردن ــه مقام ک
مــی کردنــد تــوازن را بــا همــه طرفهــا رعایــت کننــد در 

حــال فاصلــه گرفتــن هســتند.
تــا زمانــی کــه سیاســت خارجــی اردن تحــت فشــارهای 
ــده ای  ــدوار کنن ــق امی ــوان اف ــی ت ــت نم ــی اس خارج

ــران و اردن متصــور شــد. ــط ای ــرای رواب ب
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تســلط نیروهــای مقاومــت ســوری بــر مناطــق و شــهرهای 
ــال  ــک س ــوالت ی ــن تح ــه مهم  تری ــتراتژیک از جمل اس
ــزوای  گذشــته ســوریه محســوب می شــود کــه موجــب ان
تکفیریهــا و حامیــان منطقــه ای و فرامنطقــه ی آنــان شــد.
قریـب بـه شـش سـال از آغـاز بحـران سـوریه مـی گـذرد؛ 
بحرانـی کـه در طـول ایـن سـالها با حمایـت هـای منطقه 
ای و بیـن المللی کشـورهایی نظیـر ایاالت متحـده آمریکا، 
ترکیه، عربسـتان و قطر از تروریسـم، بیش از پیش تشـدید 
شـده اسـت. حامیان منطقه ای و فرامنطقه ای تروریسـم در 
سـوریه کـه در حال حاضر تحت سـرکردگی ایـاالت متحده 
آمریـکا فعالیـت مـی کنند بـه خوبی بـه این واقعیـت واقف 
هسـتند که پیـروزی محـور مقاومـت در سـوریه بـه رؤیای 
دیرینـه آنها بـرای تشـکیل »خاورمیانـه جدیـد« پایان می 
بخشـد. از همیـن روی تاکنون از هیچ کوششـی در حمایت 
از تروریسـت هـای تکفیری و به شکسـت کشـاندن تمامی 
راهکارهـای سیاسـی بـرای تحقـق صلـح در سـوریه، دریغ 

نکـرده و نمـی کنند. 
ــوادث  ــتن ح ــوریه آبس ــته س ــال گذش ــک س ــول ی در ط
سیاســی و تحــوالت میدانی بســیاری بــوده اســت؛ از توافق 
ــس  ــش ب ــراری آت ــرای برق ــوری ب ــف س ــای مختل گروه ه
فراگیــر در کشــور گرفتــه تــا آزادســازی شــهر حلب کــه در 
واقــع، ســر افعــی را قطــع کــرد. برآینــد آنچــه کــه در طول 
یــک ســال گذشــته در صحنــه تحــوالت سیاســی و میدانی 
ســوریه بــه وقــوع پیوســت بــه خوبــی نشــان مــی دهــد که 
دولــت و ملــت ســوریه در برابــر تکفیریها و حامیــان منطقه 
ــکار  ــته و ابت ــر را داش ــت برت ــا دس ــی آنه ــن الملل ای و بی
عمــل را بــه دســت گرفتــه انــد. امــروز دیگــر حتــی رســانه 
ــر نمــی  ــه تروریســتها و حامیانشــان دیگ ــای وابســته ب ه
ــت  ــوس دول ــری محس ــر برت ــته ب ــون گذش ــد همچ توانن
ــای  ــا تروریســت ه ــرد ب ــان آن در نب ــم پیمان دمشــق و ه
تحــت الحمایــه آمریــکا و صهیونیســم، ســرپوش بگذارنــد. 
ــوریه  ــش س ــی گســترده ارت ــتاوردهای میدان سلســله دس
و هم پیمانــان آن از جملــه جمهــوری اســالمی ایــران 
ــتهای  ــور، تروریس ــن کش ــف ای ــاط مختل ــیه در نق و روس

ــرار داده اســت. تکفیــری را در موقعیــت ضعــف ق
همانگونــه کــه گفتــه شــد، در طــول ســالی کــه گذشــت 
ــی  ــی و نظام ــای سیاس ــه ه ــیاری در عرص ــوالت بس تح
ــه  ــزارش ب ــن گ ــه در ای ــته ک ــوع پیوس ــه وق ــوریه ب در س

ــد؛  ــد ش ــاره خواه ــا اش ــن آنه مهمتری

تــاش ُکردهــای ســوری بــرای اعــام فدرالیســم 
ــوریه  در س

کردهــای مســتقر در ســوریه در طــول ســالی کــه گذشــت 
ــن  ــمال ای ــم در ش ــالم فدرالیس ــا اع ــا ب ــد ت ــالش کردن ت
کشــور، صــف خــود خــود را از دیگــر اقشــار ســوری جــدا 
ــه  ــی وقف ــریع و ب ــش س ــا واکن ــا ب ــدام ُکرده ــد. اق کنن
ــا  ــوریه ب ــه س ــد. وزارت خارج ــه ش ــوریه مواج ــت س دول
ــا  ــدام ُکرده ــدید از اق ــاد ش ــن انتق ــه ای ضم ــدور بیانی ص
بــه صراحــت اعــالم کــرد: »آنچــه توســط ُکردها در شــمال 
ســوریه اعــالم شــد از دیــدگاه دمشــق فاقــد هرگونــه ارزش 

و اعتبــار اســت«.اقدام ُکردهــا همچنیــن واکنــش مقامــات 
روســی را نیــز بــه دنبــال داشــت. واکنــش روســها از طریق 
»میخائیــل بوگدانــف« معــاون وزیــر خارجــه روســیه اعالم 
شــد. وی در ایــن خصــوص گفــت: »بــر ایــن بــاور هســتم 
ــی از  ــد یک ــه بای ــن منطق ــدن ای ــی ش ــئله فدرال ــه مس ک
ــک  ــوان ی ــه عن ــه ب ــه اینک ــد ن ــرات باش ــث مذاک مباح

ــم اتخــاذ شــده مطــرح شــود«. تصمی
واقعیــت ایــن اســت کــه ُکردهــای ســوریه هــدف اصلــی 
ــر پوشــش واژه  ــی« را در زی ــی طلب ــی »جدای ــود یعن خ
ــح  ــر واض ــه پ ــد، چراک ــان کردن ــی« پنه ــام فدرال »نظ
اســت کــه برپایــی نظــام فدرالــی در یــک کشــور جنــگ 
ــه آن کشــور  ــای تجزی ــه معن ــا ب ــد ســوریه تنه زده مانن
ــب  ــه قری ــوری ک ــت در کش ــن اس ــه ممک ــت. چگون اس
ــام  ــده، نظ ــی ش ــگ داخل ــار جن ــت دچ ــال اس ــه 6 س ب
فدرالــی در چارچــوب قواعــد و قوانیــن معیــن و شــناخته 
ــر کردهــای  ــرار شــود؟ در هــر صــورت، تی شــده آن برق
ــه  ــوریه ب ــمال س ــالم فدرالیســم در ش ــرای اع ــوریه ب س
ــن  ــی در ای ــه توفیق ــت ب ــا در نهای ــورد آنه ــنگ خ س

ــد. ــدا نکردن ــه دســت پی زمین

آزادســازی شــهرک هــای شــیعه نشــین »نبــل« و 
»الزهــراء« در حلــب 

ــول  ــت در ط ــای مقاوم ــوریه و نیروه ــش س ــان ارت نظامی
ســالی کــه گذشــت سلســله دســتاوردهای میدانــی 
ــوان  ــی ت ــا م ــه آنه ــه از جمل ــد ک ــق کردن ــادی را محق زی
ــراء  ــل و الزه ــه آزادســازی دو شــهرک شــیعه نشــین نب ب
ــیعه  ــهرک ش ــن دو ش ــازی ای ــر داد. آزادس ــب خب در حل
نشــین کــه در واقــع از موقعیــت اســتراتژیک بســیار خوبی 
برخــوردار هســتند، بــه مثابــه ســیلی محکمــی بــر گونــه 
تکفیریهــا و حامیــان منطقــه ای و بیــن المللــی آنهــا بــود. 
این دســتاورد بســیار مهــم و اســتراتژیک درســت در زمانی 
اتفــاق افتــاد کــه گــروه هــای مختلــف ســوری در شــهر ژنو 
در حــال مذاکــره بــرای حــل و فصــل بحــران ایــن کشــور 
بودنــد. تحقــق ایــن دســتاورد اســتراتژیک موجــب شــد تــا 
ــاره  ــک ب ــه ی ــم ســعودی ب ــت رژی معارضــان تحــت حمای
ــه  ــرات را ب ــو زده و محــل مذاک ــرات در ژن ــز مذاک ــر می زی

دستاوردهای میدانی استراتژیک؛ برگ برنده دمشق در برابر تروریسم
رامین حسین آبادیان
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خاورمیانه و شمال آفریقا

مقصــد ریــاض تــرک کننــد. فتــح ایــن دو شــهرک شــیعه 
ــای  ــع نیروه ــه نف ــی را ب ــادالت میدان ــی مع ــین تمام نش

ــر داد.  ــت تغیی مقاوم
توافــق دولــت دمشــق و گــروه هــای مســلح برای 

خــروج آنهــا از شــهر »داریا« در دمشــق
بـه موجـب ایـن توافـق حـدود 4000 غیرنظامی بـه مراکز 
اسـکان موقت منتقل شـدد و ۷00 فرد مسـلح نیـز به ادلب 
رفتنـد. این توافق بـه دلیل اهمیـت فوق العاده اسـتراتژیک 
شـهر داریـا بسـیار حائـز اهمیـت بـود. ایـن توافق یکـی از 
مهمتریـن مراکز گروههای مسـلح  در غوطه غربـی را از آنها 
گرفـت و مانـع از ارتباط ایـن گروهها با خان الشـیح و حومه 
درعـا و قنیطره شـد. دایا نقطـه اتصـال اجباری بـرای امداد 
و لجسـتیک بـه غوطه غربـی از حومه درعـا و حومه قنیطره 
محسـوب می شـود و مشـرف به فروگاه المزه و محـور غرب 

پایتخت اسـت.
ــی  ــوب م ــادی محس ــلح نم ــای مس ــرای گروهه ــا ب داری
شــد زیــرا اولیــن جرقــه هــای شــورش در حومــه دمشــق 
از آن آغــاز شــد و یکــی از مناطقــی بــود کــه علیــه ارتــش 
ــد  ــه بع ــال ۲01۲ ب ــه  از س ــن منطق ــورید و ای ــوریه ش س
عرصــه جنــگ ضــد ارتــش ســوریه بــود. اهمیــت این شــهر 
ــالش  ــه گذشــته ت ــه فوری ــان ســبب شــد ک ــرای مخالف ب
گســترده ای بــرای مشــمول کــردن آن در آتــش بس شــود 
امــا دولــت ســوریه بــه علــت حضــور تروریســتهای جبهــه 

النصــره مخالفــت کــرد.

تغییــر نــام جبهــه النصــره؛ آخریــن حربــه بــرای 
ممانعــت از شکســت بــزرگ در حلــب

ــا  ــون تمامــی حربه ه ــه تاکن ــی ک ــیـ  عرب ــاق فکــر غرب ات
بــرای تســلط تکفیریهــا بــر حلــب و یــا حداقــل جلوگیــری 
ــکار  ــب را ب ــر حل ــت ب ــای مقاوم ــل نیروه ــیطره کام از س
بســته و هیچیــک از ایــن حربه هــا تــا بدیــن لحظــه کارگــر 
نیفتــاده اســت، بــا تغییــر نــام گــروه تروریســتیـ  تکفیری 
ــرای بازســازی ایــن  »جبهــه النصــره« توطئــه ای جدیــد ب
ــا  ــان تکفیریه ــتند. حامی ــه کار بس ــتی ب ــروه تروریس گ
تاکنــون هرگونــه حمایــت از »جبهــه النصــره« بــه عنــوان 
گــروه تروریســتی فعــال در حلــب و حومــه آن را بــه جــای 
آورده انــد. در حــال حاضــر نیــز بــا تغییــر نــام ایــن گــروه 
تروریســتی بــه نــام »جبهــه فتــح الشــام« بــه دنبــال خارج 
کــردن نــام آن از لیســت گــروه هــای تروریســتی هســتند. 
ــروه  ــن گ ــود از ای ــای خ ــت ه ــد حمای ــد دارن ــا قص آنه

ــه  تروریســتی را مشــروع جلــوه داده و از ایــن حمایت هــا ب
عنــوان کمــک بــه آنچــه کــه »گــروه هــای مســلح میانــه 

رو« در ســوریه مــی خواننــد، یــاد کننــد.
نکتـه بعـدی کـه در تغییـر نـام گـروه تروریسـتی »جبهـه 
النصـره« بایـد بـه آن توجه داشـت، این اسـت که اتـاق فکر 
غربـیـ  عربـی به ایـن نتیجه رسـیده اسـت کـه حمایت از 
گروه تروریسـتیـ  تکفیری جبهـه النصره در سـایه افزایش 
اقدامـات تروریسـتی آن علیـه شـهروندان سـوری سـاکن 
اسـتان حلب، دیگـر قابل توجیه نیسـت. طـی ماه های اخیر 
گروه تروریسـتی جبهه النصـره به منظور انتقام از شکسـت 
های متعـدد میدانـی در نبرد بـا ارتش و نیروهـای مقاومت 
مردمـی در سـوریه، جنایـات فراوانـی را علیـه شـهروندان 
سـوری سـاکن حومـه اسـتان حلـب انجـام داده اسـت، بـه 
طوریکـه حتـی حامیـان آن نیـز دیگـر حاضـر بـه حمایت 

مسـتقیم از ایـن گروه نیسـتند.

آزادســازی کامــل شــهر حلــب؛ دســتاوردی 
ــت  ــور مقاوم ــرای مح ــی ب تاریخ

نظامیــان ارتــش ســوریه و هــم پیمانــان آن پــس از 
مدتهــا نبــرد طوالنــی و طاقــت فرســا ســرانجام موفــق بــه 
ــر شــهر حلــب شــدند؛ دســتاورد بزرگــی  تســلط کامــل ب
ــری و  ــتهای تکفی ــوت تروریس ــر تاب ــخ ب ــن می ــه آخری ک
حامیــان آنهــا بــود. ارتــش ســوریه و همپیمانــان آن یکــی 
ــوریه را  ــگ س ــخ جن ــوار در تاری ــزرگ و دش ــای ب از نبرده
رقــم زدنــد. گروههــای مســلح در این مــدت برای ســاکنان 
ــد. چــه  ــه ارمغــان نیاوردن ــب جــز مــرگ و بدبختــی ب حل
ــاره ای  ــالت خمپ ــر حم ــواره زی ــه هم ــب ک ــرب حل در غ
ــه  ــب ک ــرق حل ــه در ش ــود چ ــتها ب ــکی تروریس و موش

ــد. ــگ کردن ــردم تن ــر م ــی را ب ــه زندگ ــتها عرص تروریس
ــرای  ــه ای ب ــب را مقدم ــا حل ــان آنه ــتها و حامی تروریس
تجزیــه ســوریه قــرار داده بودنــد. قریــب بــه 53 مــاه حلــب 
غربــی و شــرقی وجــود داشــت وبــه عنــوان شــریانی بــرای 
اقدامــات تروریســتها کــه از مرزهای ترکیه شــروع می شــد 
و بــه ادلــب و حمــاه ختــم مــی شــد، بــود. حلــب در ایــن 
مــدت محاصــره غــرب خــود از ســوی گروههــای مســلح را 
شــاهد بــود و گشــوده شــدن جــاده اثریا-خناصر-الســفیره 
ــان و بســته شــدن مجــدد آن  ــش و همپیمان از ســوی ارت
از ســوی تروریســتهای جبهــه النصــره و داعــش. حلــب بــا 
توجــه بــه اهمیــت بســزایی کــه در نقشــه جنــگ ســوریه 
ــود و طــرح هــای نظامــی،  ایفــا مــی کنــد مــورد توجــه ب

ــرای  ــا نشســت ب ــی و لجســتیکی و دهه ــت اطالعات حمای
حلــب برگــزار شــد.

برگــزاری نشســت صلح ســوری در شــهر آســتانه 
ــکنی معارضه  ــتان و کارش قزاقس

نشســت صلــح ســوریه در شــهر آســتانه قزاقزســتان 
ــای  ــروه ه ــه گ ــد ک ــزار ش ــش برگ ــدی پی ــی چن در حال
ــکنی  ــه کارش ــم ب ــاز ه ــده در آن ب ــرکت کنن ــارض ش مع
ــان  ــأت معارض ــد. هی ــه دادن ــود ادام ــترده خ ــای گس ه
ــر  ــر ب ــار دیگ ــرات ب ــن دور از مذاک ــده در ای ــرکت کنن ش
ــزوم کنــاره گیــری بشــار  ــر ل پیــش شــرط خــود مبنــی ب
ــای معارضــان  ــرد. کارشــکنی ه ــد ک ــدرت تأکی اســد از ق
ــان مذاکــرات  ــا چــراغ ســبز رژیــم ســعودی در جری کــه ب
صلــح آســتانه صــورت مــی گرفــت، در نهایــت نتیجــه ای 
جــز پایــان بــی نتیجــه ایــن دور از مذاکــرات نیــز نداشــت. 
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــه جمه ــز ک ــرات نی ــن مذاک در ای
ــح  ــق آن صل ــا از طری ــد ت ــادی کردن ــالش زی ــیه ت و روس
ــای  ــت ه ــل دخال ــه دلی ــردد، ب ــوریه بازگ ــه س ــات ب و ثب
ــکا  ــده آمری ــاالت متح ــعودی و ای ــتان س ــی عربس خارج
ــخ  ــن حــال، تاری ــا ای ــق محسوســی حاصــل نشــد. ب توفی
ــاره تکــرار شــد و نیروهــای  ــان ایــن مذاکــرات دوب در جری
ــرات  ــزاری مذاک ــگام برگ ــت ســوری درســت در هن مقاوم
موفــق شــدند بــه طــور کامل بــر عــروس صحــرای ســوریه 
یعنــی شــهر باســتانی و اســتراتژیک تدمــر ســیطره یابنــد. 
پیشــتر نیــز نیروهــای مقاومــت در جریــان برگــزاری 

ــد.  ــه بودن ــب ســیطره یافت ــر شــهر حل ــو ب ــرات ژن مذاک

ــوش  ــه آغ ــوریه ب ــرای س ــروس صح ــت ع بازگش
ــت مقاوم

نیروهــای مقاومــت پــس از سلســله درگیری های گســترده 
بــا تروریســت هــای تکفیــری در نهایت موفق شــدند شــهر 
ــل خــود  ــه تســلط کام ــر را ب باســتانی و اســتراتژیک تدم
درآورنــد. ایــن شــهر بــه عــروس صحــرای ســوریه معــروف 
اســت. تروریســتهای داعــش در مــاه مــه ۲015 بــر تدمــر 
مســلط شــدند امــا در مــاه مــارس ۲016 نیروهــای ارتــش 
ســوریه آن را از تکفیــری هــا بازپــس گرفتنــد. در دســامبر 
ســال گذشــته میــالدی، زمانــی کــه ارتش ســوریه ســرگرم 
نبــرد حلــب بــود، تروریســتها فرصــت را مغتنم شــمردند و 
بــا حمایــت حامیــان خــود ایــن شــهر را بــه کنتــرل خــود 
درآوردنــد. از مــاه ژانویــه ســال جــاری میــالدی نیروهــای 
ــری  ــس گی ــرای بازپ ــود را ب ــات خ ــوریه عملی ــش س ارت
ــز  ــت نی ــد و در نهای ــاز کردن ــش آغ ــر از داع ــدد تدم مج
ــر آن شــدند. داعــش تاکنــون  ــه تســلط کامــل ب ــق ب موف
به آثــار باســتانی ایــن شــهر خســارات زیــادی وارد کــرده و 

برخــی از آثــار را نیــز تخریــب کــرده اســت.
تدمــر از ایــن حیــث اهمیــت دارد کــه نقطــه اتصــال میــان 
ــق و  ــهرهای دمش ــان ش ــژه می ــه وی ــوریه ب ــتانهای س اس
حمــص محســوب مــی شــود. داعــش بــا تســلط بــر ایــن 
شــهر ایــن امــکان را پیــدا مــی کــرد کــه شــهر حمــص را 
ــان مناطــق تحــت اشــغال خــود در شــمال،  ــد و می تهدی

ــد.  ــرار کن ــاط برق ــز و شــرق ســوریه ارتب مرک
آنچـه ارتش سـوریه با تسـلط بر تدمـر به آن رسـید؛ محقق 
شـدن اهداف متعددی از جمله مسـلط شـدن بر مسـاحتی 
گسـترده در عمق البادیه سـوریه اسـت. یکی دیگر از اهداف 
راهبردی این پیشـروی و تسـلط، قطع امداد و کمک رسانی 
بـرای تروریسـتهای داعـش در القلمون شـرقی اسـت و زیر 
فشـار قرار دادن بیشـتر آنهاسـت به ویژه که تدمـر و البادیه 
سـوریه یکـی از نقاط اتصـال آنهـا با الرقـه به عنـوان کانون 

اصلی داعش محسـوب می شـود.
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ــاء از  ــازن فقه ــه م ــرد ک ــد ک ــاس تاکی ــد حم ــو ارش عض
فعال تریــن افــراد در زمینــه ارتبــاط بــا اهالــی کرانــه 
ــت ها  ــز صهیونیس ــاس نی ــن اس ــر همی ــود و ب ــری ب باخت
احســاس خطــر کــرده و مــزدوران خــود را بــرای تــرور وی 

ــد. ــه کار گرفتن ب
ــب  ــه موج ــه ب ــطینی ک ــیر آزاده فلس ــاء« اس ــازن فقه »م
عملیــات تبــادل اســرا در ســال ۲011 آزاد و بــه غــزه 
ــرور شــد. وی از ســاکنان  ــود، روز جمعــه ت تبعیــد شــده ب
ــب  ــه موج ــه ب ــود ک ــری ب ــه باخت ــاس در کران ــهر طوب ش
عملیــات تبــادل اســرا در ســال ۲011 از زنــدان هــای رژیم 

ــد شــد. ــزه تبعی ــوار غ ــه ن صهیونیســتی آزاد و ب
ــتن در  ــت داش ــه دس ــاء را ب ــتی فقه ــمن صهیونیس دش
عملیــات هــای مقاومتــی در جریــان انتفاضــه قــدس 
متهــم کــرده بــود. فقهــاء در عملیــات قهرمانانــه صفــد در 
ــرور شــیخ صــالح شــحاده دســت داشــت.  ــه ت واکنــش ب
در ایــن عملیــات ۸ اســرائیلی بــه هالکــت رســیدند. رژیــم 
صهیونیســتی او را بــه ۹ مرتبــه حبــس ابــد محکــوم کــرده 
ــه موجــب عملیــات تبــادل اســرا در  ــود امــا در نهایــت ب ب
ــزه  ــه غ ــدان آزاد و ب ــالیت( از زن ــرارداد ش ــال ۲011 ) ق س

تبعیــد شــد.
همچنیــن در دســامبر ســال ۲013 روزنامــه عبــری زبــان 
ــر  ــار دیگ ــاس ب ــش  حم ــه جنب ــی شــد ک ــص مدع هاآرت
ــال ســازی  ــری را فع ــه باخت ــی خــود در کران شــاخه نظام
کــرده اســت امــا ایــن بــار آن را از طریــق اســرای آزاده بــه 
موجــب عملیــات تبــادل اســرا در ســال ۲011 از نــوار غــزه 
مدیریــت مــی کنــد کــه یکــی از ایــن افــراد مــازن فقهــاء 

مــی باشــد.
ــا »محمــود الزهــار« از اعضــای ارشــد  در همیــن راســتا، ب
جنبــش حمــاس دربــاره ابعــاد تــرور مــازن فقهــاء گفتگــو 

کردیــم کــه شــرح آن در ادامــه مــی آیــد.

ــا  ــاء« ب ــازن فقه ــهید »م ــاط ش ــاره ارتب || درب
حمــاس و همــکاری وی بــا ایــن جنبــش در زمینــه 

ــد. ــی بفرمائی ــت توضیح مقاوم
وی در ابتــدا از طریــق مســجد بــا جنبــش حمــاس 
ــود  ــط خ ــجویی رواب ــق دانش ــا از طری ــد و بعده ــنا ش آش
ــه  ــوط ب ــای مرب ــت ه ــه داد و در نشس ــاس ادام ــا حم را ب
ــه  ــز شــرکت داشــت. پــس از آن وارد زمین دانشــجویان نی
مقاومــت در برابــر اشــغالگران شــد و در عملیــات حملــه به 
صهیونیســت هــا حتــی در اراضــی اشــغالی 1۹4۸ شــرکت 

ــت. داش
ــم  ــال ه ــد س ــد و چن ــوم ش ــد محک ــس اب ــه حب وی ب
ــدان خــارج  ــرارداد آزادگان از زن ــی در ق ــود ول ــی ب زندان
ــه  ــه دوری وی از کران ــروط ب ــن آزادی مش ــا ای ــد ام ش
ــردم  ــن م ــاء از فعالتری ــازن فقه ــود. شــهید م ــری ب باخت
ــود و  ــری ب ــه باخت ــی کران ــا اهال ــاط ب ــه ارتب در زمین
ــر  ــاس خط ــتها احس ــز صهیونیس ــاس نی ــن اس ــر همی ب
کردنــد و بالشــک مــزدوران خــود را بــرای تــرور وی بــه 

کار گرفتنــد.

ــای  ــه معن ــاء ب ــازن فقه ــهید م ــرور ش ــا ت || آی
پایــان دوره آرامــش نســبی در نــوار غــزه اســت؟

 دوران آرامــش بــه صــورت 100 درصــدی در غــزه برقــرار 
ــه  ــی صــورت گرفت ــل حمالت ــوده اســت. از ســوی مقاب نب
اســت و مــا نیــز واکنــش هایــی داشــته ایــم. بنابرایــن نمی 
توانیــم بگوییــم کــه آرامــش و یــا آتــش بــس از بیــن رفتــه 
اســت امــا آنچــه کــه مشــخص اســت، ایــن اقدامــی آشــکار 

اســت کــه نیازمنــد پاســخ اســت.
از ســوی دیگــر ناظــر رژیــم اســرائیل نیــز اخیــرا در گزارش 
ــاالی ایــن رژیــم در زمینــه  خــود تمــام گــروه هــای رده ب

هــای امنیتــی، نظامــی و سیاســی را بــه کوتاهــی در برابــر 
مقاومــت محکــوم و تصریــح کــرد کــه مقاومــت توانســت 
ــورد  ــوب م ــورت خ ــه ص ــرائیل را ب ــی اس ــت امنیت وضعی

هجــوم قــرار دهــد.

ــرور  ــق ت ــت از طری ــادر اس ــرائیل ق ــا اس || آی
شــخصیت هــای فلســطینی، اراده مقاومــت را 

بشــکند؟
ــود، در  ــت ب ــت اراده مقاوم ــه شکس ــادر ب ــرائیل ق ــر اس اگ
ــق  ــی موف ــرد ول ــی ک ــن کار را م ــی ای ــای قبل ــگ ه جن
نشــد. اســرائیل در ســال ۲00۸ و همچنیــن ۲01۲ حتــی 
ــه از  ــود بلک ــا ش ــی م ــب از اراض ــک وج ــت وارد ی نتوانس
ســوی دیگــر در جنــگ ســال ۲014 میــالدی تعــدادی از 

ــد. ــارت درآمدن ــه اس ــا ب صهیونیســت ه

|| در صــورت اثبــات دســت داشــتن صهیونیســت 
هــا در تــرور مــازن فقهــاء، واکنــش حمــاس چــه 

خواهــد بــود؟
ــن  ــه صــورت مســتقیم چنی ــا اســرائیل خــودش ب طبیعت
ــه کار  ــزدوران را ب ــی از م ــه گروه ــد بلک ــی کن کاری نم
مــی گیــرد. دســتگاه هــای امنیتــی وابســته بــه تشــکیالت 
ــا اســرائیل همــکاری مــی کننــد  خودگــردان فلســطین ب
و رئیــس ایــن تشــکیالت مــی گویــد کــه ایــن همــکاری 
مقــدس اســت! بــر همیــن اســاس اولیــن چیــزی کــه بایــد 
کشــف شــود، جاسوســانی اســت کــه در راســتای موفقیــت 

ــد. ایــن جنایــت فعالیــت کردن
پــس از آن بایــد دربــاره عوامــل پشــت پــرده ایــن جنایــت 
ــا شــیوه واکنــش نشــان دادن  تحقیــق کنیــم. در رابطــه ب
ــم  ــی توان ــی نم ــل امنیت ــه دالی ــز ب ــت نی ــن جنای ــه ای ب
ــت پاســخ  ــن جنای ــه ای ــس از اینکــه ب ــم و پ ــزی بگوی چی

ــد. ــد ش ــا مشــخص خواه ــم، روش م دادی

»محمود الزهار«:

رژیم صهیونیستی با استفاده از مزدوران خود »مازن فقهاء« را ترور کرد

محمد فاطمی زاده
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عالمــه »شــرف الدیــن« تاکیــد کــرد کــه برخــی علمــای عربــی 
ــد  ــع« را تایی ــان قاط ــه »طوف ــوم ب ــالف موس ــالمی ائت و اس
ــردم معصــوم یمــن را کــه فقــط  ــد، در حقیقــت کشــتار م کردن

ــد. ــرده ان ــد ک ــد، تایی خواســتار حقوقشــان بودن
ــر  ــخ بش ــدان تاری ــن زن ــت در بزرگتری ــال اس ــا ۲ س ــی ه یمن
ــی،  ــن محاصــره هوای ــه تری ــوس هســتند و تحــت ظالمان محب
زمینــی و دریایــی قــرار دارنــد و حتــی از دریافــت مایحتــاج اولیــه 
زندگــی، مــواد غذایــی و دارویــی بــه بهانــه احتمــال ورود ســالح 
ــای  ــن و گروه ه ــردم یم ــتند. م ــروم هس ــور مح ــن کش ــه ای ب
ــاراهلل« از  ــش  »أنص ــا جنب ــور و در رأس آنه ــن کش ــت ای مقاوم
دو ســال گذشــته تاکنــون سیاســت مقاومــت مســلحانه در برابــر 
ســعودیهای جنایتــکار را در پیــش گرفتــه انــد.  مــردم یمــن تنهــا 
ــت  ــداوم مقاوم ــعودی را ت ــمنی س ــر دش ــروزی در براب ــز پی رم
مســلحانه و مشــروع خــود مــی داننــد و قصــد ندارند از آن دســت 

بکشــند.  
ــا  ــالگرد تجــاوز ســعودی ه ــن س ــن اســاس و در دومی ــر همی ب
بــه مــردم یمــن در ۲۶ مــارس ســال ۲۰۱۵ میــالدی بــا عالمــه 
»شــمس الدیــن محمــد شــرف الدیــن« رئیــس هیــأت علمــای 

یمــن گفتگــو کردیــم کــه شــرح آن در ادامــه مــی آیــد.
ــای  ــی از علم ــع برخ ــاره مواض ــن« درب ــرف الدی ــه »ش عالم
اســالمی و جهــان عــرب در قبــال تجــاوز ســعودی هــا بــه مردم 
یمــن تاکیــد کــرد: از ابتــدای تجــاوز ســعودی هــا بــه یمــن در 
ــوی  ــی از س ــع مختلف ــالدی، مواض ــال ۲۰۱۵ می ــارس س ۲۶ م
شــخصیت هــای دینــی و سیاســی اتخــاذ شــد؛ برخــی از علمــا 
از همــان ابتــدا ایــن تجــاوز را تاییــد مــی کردنــد و در ســخنرانی 
هــای خــود در نمازهــای جمعــه حتــی در مکــه مکرمــه و مدینــه 
منــوره هــم از تجــاوز ســعودی هــا و ائتــالف موســوم بــه طوفان 
قاطــع ســعودی هــا، آمریکایــی هــا و صهیونیســت هــا حمایــت 
ــداده و  ــخیص ن ــل تش ــق را از باط ــا ح ــن علم ــد. ای ــی کردن م
تهمــت هایــی را بــه مــردم و ملــت و بــرادران یمنــی خــود وارد 
ــه  ــی ک ــتند. زمان ــم نوش ــی ه ــه مقاالت ــن زمین ــد و در ای کردن

ایــن علمــا ائتــالف موســوم بــه طوفــان قاطــع را تاییــد کردنــد، 
در حقیقــت کشــتار مــردم معصــوم یمــن را کــه فقــط خواســتار 
ــد. آنهــا بــه محاصــره یمــن،  ــد، تاییــد کــرده ان حقوقشــان بودن
ــا از  ــا باره ــد. م ــوا دادن ــران کــردن یمــن فت ــردم و وی کشــتار م
ــه یمــن ســفر کــرده و از  ــه ب ــم ک ــا دعــوت کــرده ای ــن علم ای
ــا را مجــوس و رافضــی  ــه آنه ــی ک ــت مردم ــا وضعی ــک ب نزدی
ــا را  ــوت م ــن دع ــون ای ــی تاکن ــوند ول ــنا ش ــد، آش ــی خوانن م

ــد. ــه ان نپذیرفت
وی در همیــن زمینــه افــزود: علمــا مســئولیت دارنــد و بــه آنهــا 
اعــالم کــرده ایــم کــه از ایــن مواضــع شــرم آور و ســطح پاییــن 
ــا دریافــت  ــد. برخــی علمــا و ســازمان هــا ب خــود دســت برداری
پــول در راه باطــل حرکــت می کننــد و علیــه یمن کار مــی کنند. 
ایــن در حالــی اســت کــه نبــی اکــرم بارهــا از یمــن تعریــف کرده 
انــد. اخیــرا االزهــر مصــر بــر اســاس اخبــار دروغــی کــه رســانه 
ــد،  ــرده بودن ــر ک ــعودی منتش ــاوزان س ــه متج ــته ب ــای وابس ه
ــد را  ــه مســجدی در صــرواح خوان ــه ب ــه ای آنچــه حمل در بیانی
محکــوم کــرد ولــی حمــالت بــه مــردم یمــن را کــه هــزاران نفر 
قربانــی شــده انــد و حــدود ۶۰ و یــا ۷۰ درصــد از مســاجد یمــن 
توســط نظامیــان ائتــالف ســعودی ویــران شــده اســت، محکــوم 
ــد.  ــن خصــوص مطــرح نمــی کنن ــد و ســخنی در ای نمــی کنن
ــت اهلل  ــت بی ــت انســان از حرم ــه حرم ــی اســت ک ــن در حال ای

الحــرام هــم باالتــر اســت.
رئیــس هیــأت علمــای یمــن در ادامــه دربــاره مواضــع اتحادیــه 
جهانــی علمــای مقاومــت و همچنیــن علمــای ایــران در حمایت 
از مــردم یمــن تصریــح کــرد: مــا از تمــام افــرادی کــه در غــم ها 
و رنــج هــای مــردم یمــن شــریک هســتند، تمجیــد مــی کنیــم؛ 
در رأس آنهــا ســید حســن نصــراهلل و شــیخ ماهــر حمــود رئیــس 
اتحادیــه جهانــی علمــای مقاومت اســت که بر اســاس احســاس 
مســئولیت خــود بــا مــردم یمــن همراهــی مــی کننــد. در رابطــه 
ــد بیــان کنــم کــه مــردم و دولــت و علمــای  ــا ایــران هــم بای ب
ــا دردهــای مــردم یمــن همــراه هســتند و همبســتگی  ــران ب ای
ــت و  ــط دول ــن توس ــت یم ــت از مل ــی در حمای ــد و مواضع دارن
علمــای ایــران اتخــاذ شــده اســت امــا مــا درخواســت مــی کنیم 

کــه مواضــع بیشــتری در ایــن رابطــه اتخــاذ شــود. زیــرا انســان 
زمانــی کــه در کنــار بــرادرش مــی ایســتد، بــه وی ایــن قــدرت 
و روحیــه را مــی دهــد کــه ایســتادگی کنــد و در برابــر دشــمنان 
ــراق و  ــران و ع ــای آزاده در ای ــام علم ــا از تم ــد. م ــت کن مقاوم

لبنــان و هــر کشــور دیگــری تشــکر مــی کنیــم.
ــر  ــردم یمــن در براب وی در خصــوص دســتاوردهای مقاومــت م
ــز  ــر نی ــال اخی ــی دو س ــا ط ــعودی ه ــت س ــاوزان و شکس متج
گفــت: علیرغــم حمــالت بســیار ســعودی هــا و اقدامــات شــرم 
ــه  ــل ک ــازمان مل ــه س ــی از جمل ــن الملل ــای بی ــازمان ه آور س
ــرد و  ــارج ک ــان خ ــودک ُکش ــت ک ــا را از لیس ــعودی ه ــام س ن
گزارشــی که موسســه اســکوا علیــه اقدامــات صهیونیســت ها در 
فلســطین و کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس منتشــر کــرد ولی 
بــا فشــار ایــن کشــورها بــی نتیجــه مانــد و همچنیــن فعالیــت 
هــای رســانه هــا علیه مــردم یمــن، بــاز هــم نیروهــای مردمی و 
ارتــش مــا صحنــه هــای زیبایــی از دالوری و شــجاعت خــود را 
بــه نمایــش گذاشــتند. مــردم یمــن از نــو و مجــددا متحــد شــده 
ــرادری و اخــوت و  ــری از ب ــرادری تصوی ــا همــکاری و ب ــد و ب ان
عــزت را نشــان مــی دهنــد. متجــاوزان علــی رغــم برخــورداری 
ــتند  ــر نتوانس ــال اخی ــی دو س ــم ط ــاز ه ــات ب ــی امکان از تمام
دســتاوردی داشــته باشــند کــه ایــن خــود پیــروزی مــردم یمــن 

محســوب مــی شــود.
ــت صهیونیســت  ــاره حمای ــان درب ــن در پای ــرف الدی ــه ش عالم
هــا از آل ســعود و روابــط میــان تــل آویــو و ریــاض نیــز اظهــار 
ــه نفــع  ــی ب ــان کشــورهای عرب ــوع درگیــری می داشــت: هــر ن
ــه  ــرای منطق ــه آنهــا ب صهیونیســت هــا و نقشــه توســعه طلبان
ــکا و صهیونیســت  ــی بلکــه اســالمی اســت. بنابرایــن آمری عرب
هــا آتــش درگیــری هــا را شــعله ورتــر مــی کننــد و بــا ارســال 
تســلیحات و اســتفاده از ماهــواره هــای جاسوســی و کشــتی های 
جنگــی خــود از متجــاوزان حمایــت مــی کننــد. صهیونیســت ها 
ــم ۳۳ روز  ــان ه ــالمی در لبن ــت اس ــه مقاوم ــه ب ــم اینک علیرغ
حملــه کــرده و شکســت خوردنــد ولــی بــاز هــم بــه جنــگ روی 
مــی آوردنــد. تجــاوز ســعودی هــا تــا همیــن لحظــه ماننــد روز 

ــه دارد. نخســت ادام

رئیس هیأت علمای یمن:
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جنــگ یمــن درحالــی وارد ســومین ســال خــود مــی شــود 
ــه  ــنگینی ب ــارات س ــات و خس ــی تلف ــدگان یمن ــه رزمن ک
ــه  ــا ب ــعودی ه ــل س ــد و در مقاب ــرده ان ــاوزان وارد ک متج
بمبــاران و محاصــره ظالمانــه ضــد ملــت یمــن ادامــه مــی 

ــد. دهن
ــالدی  ــارس ۲015 می ــن در ۲5 م ــی در یم ــه نظام مداخل
برابــر 6 فروردین 13۹4 با حمله هوایی ائتالفی از کشــورهای 
ــا نــام  منطقــه بــه رهبــری عربســتان ســعودی بــه یمــن ب
ــۀ  ــۀ عاِصف ــی: عملی ــه عرب ــت )ب ــان قاطعی ــات توف عملی
ــات  ــام عملی ــا ن ــت ب ــد و از ۲ اردیبهش ــاز ش ــزم( آغ الح
ــه  ــل( ادام ــادة األم ــۀ إع ــی: عملی ــه عرب ــد )ب ــای امی احی

ــت. یاف
ایــن جنــگ را بــدون تردیــد بایــد جنگــی ناجوانمردانــه ضد 
ــر متجــاوز ســر تعظیــم  ملتــی دانســت کــه هرگــز در براب
فــرود نمــی آورد. از یمــن بــه عنــوان گورســتان متجــاوزان 
ــرده  ــه یمــن یــورش ب ــاد مــی شــود و کشــورهایی کــه ب ی
انــد بــا دادن تلفــات ســنگین دســت خالــی بازگشــته انــد.
ــرای پیشــبرد اهــداف  ــن جنــگ آل ســعود اســت کــه ب ای
ــداری روی آورده  ــه زرم ــی ب ــن الملل ــع بی ــود در مجام خ
ــن  ــکا ای ــا و آمری ــا و اروپ ــا آفریق ــیا ت ــرق آس ــت از ش اس
همیانهــای زر و ســیم ســعودی اســت کــه ســبب می شــود 
کــه جامعــه بیــن المللــی در قبــال جنایــت آل ســعود ضــد 

ملــت فقیــر یمــن ســکوت کنــد.
اوج تطمیــع جامعــه جهانــی از ســوی ســعودی هــا را 
ــان کــی مــون دبیــر کل ســازمان  ــوان در گــزارش ب مــی ت
ملــل مشــاهده کــرد کــه بــه یکبــاره نظــرش ظــرف 
ــه  ــرد ک ــالم ک ــدا اع ــرد. وی ابت ــر ک ــی تغیی ــدت کوتاه م
ائتالف)تحــت ســرکردگی ســعودی هــا( در لیســت ســیاه 
نیروهایــی کــه حقــوق کــودکان را در جریــان جنــگ نادیده 
مــی گیرنــد، قــرار گرفتــه اســت اما بــه نــاگاه ورق برگشــت 
ــه  ــی ک ــرد و هنگام ــون نظــرش را عــوض ک ــان کــی م و ب
ــد  ــوع پرداختن ــه واکاوی موض ــری ب ــوق بش ــاالن حق فع
متوجــه شــدند کــه دالرهــای ســعودی و تــرس مســئوالن 
ــدگاه  ــر دی ــت تغیی ــن دالرهــا عل ــن ســازمان از قطــع ای ای

ــوده اســت. ــون ب ــان کــی م ب
جنــگ کنونــی یمــن جــدای از بحــث ســکوت جامعــه بین 
المللــی و بــه ویــژه مدعیــان حقــوق بشــر کــه گــوش فلــک 
را کــر کــرده انــد در قبــال جنایــات رژیــم ســعودی، از ایــن 
حیــث قابــل توجــه اســت کــه همیــن جامعــه جهانــی بــه 
ــز واکنشــی نشــان نمــی  ــه یمنــی هــا نی محاصــره ظالمان

دهــد.
ــا   ــن و دری ــوا و زمی ــن از ه ــره یم ــا محاص ــا ب ــعودی ه س
مردمــان و بــه ویــژه کــودکان ایــن کشــور را گرســنه 
ــودکان و  ــان و ک ــر زن ــالوه ب ــی ع ــد. یعن ــته ان ــه داش نگ
ــی  ــالت هوای ــگ و حم ــان جن ــه در جری ــالخوردگانی ک س
ــوند  ــی ش ــی م ــهید و زخم ــعود ش ــای آل س ــده ه جنگن
ــد،  ــی مانن ــان م ــالت در ام ــن حم ــه از ای ــم ک ــانی ه کس
ــی  ــد م ــان را تهدی ــای کشــنده آن ــاری ه گرســنگی و بیم

ــد. کن
ــل تامــل اســت  موضــوع دیگــری کــه در جنــگ یمــن قاب
ایســتادگی و پایــداری قابــل تحســین ارتــش و کمیتــه های 
ــالف  ــای ائت ــه رویاه ــه هم ــت ک ــور اس ــن کش ــی ای مردم
ــرده  ــر آب ک ــش ب ــا را نق ــعودی ه ــرکردگی س ــت س تح

ــت. اس
آنهــا بــه ایــن امیــد توفــان موســوم بــه قاطعیــت را بــه راه 
انداختنــد کــه شــاید بتواننــد بــه زعــم خــود در ســریعترین 
زمــان ممکــن یمنــی هــا را بــه زانــو درآورنــد اما با گذشــت 

مدتــی، نــام عملیــات را بــه بازگشــت امید تغییــر دادنــد اما 
بــاز هــم نتوانســتند در برابــر ارتــش و کمیتــه هــای مردمی 
ــی  ــت درماندگ ــا در نهای ــد. آنه ــش ببرن ــن کاری از پی یم
بازارهــا و مجالــس ختــم و تجمعــات غیرنظامیــان را هــدف 
قــرار دادنــد و هنــوز هــم در اوج عجــز و درماندگــی بــه ایــن 

رونــد ادامــه مــی دهنــد.
عــالوه بــر واحدهــای توپخانــه و موشــکی ارتــش و کمیتــه 
هــای مردمــی یمــن کــه امــان متجــاوزان را بریــده اســت و 
در دریــا ناوهــا و در خشــکی ادوات و مراکــز تجمــع نظامیان 
ســعودی را نشــانه گرفتــه اســت شــیوه منحصــر بــه فــردی 
ــان  ــد نظامی ــگ ض ــای جن ــدان ه ــا در می ــی ه ــه یمن ک
ــد چشــمان را  ــه کار مــی گیرن ســعودی و مــزدوران آنهــا ب

خیــره کــرده اســت.
شــیوه ای کــه یمنــی هــا بــه ویــژه انصــاراهلل از آن بهــره می 
بــرد شــیوه پارتیزانــی اســت کــه کمــر دشــمن را شکســته 

اســت.
شــیوه ای کــه یمنــی هــا بــه ویــژه انصــاراهلل از آن بهــره می 
بــرد شــیوه پارتیزانــی اســت کــه کمــر دشــمن را شکســته 
اســت.در تعریــف ایــن شــیوه جنــگ بایــد بدانیــم؛ پارتیزان 
ــزان واژه ای  ــد. پارتی ــی می گوین ــگ چریک ــده جن ــه رزمن ب
فرانســوی و برگرفتــه از قــوم پــارت در دوره حکومــت 
اشــکانیان در ایــران اســت کــه بــه روش نامنظــم بــا 
دشمنانشــان مبــارزه می کردنــد. یکــی از معروف تریــن 
ــا ایــن روش جنگــی  ــود کــه ب فرماندهــان پارتــی ســورنا ب
توانســت ســپاه بــزرگ روم بــه رهبــری کراســوس را 

ــد. ــت ده شکس
ــب  ــده در قال ــواران ورزی ــه چابک س ــب ک ــن ترتی ــه ای ب
گروه هــای کوچــک در زمــان و مکانــی کــه موجــب 
غافلگیــری دشــمن شــود بــه گونــه ای برق آســا بــر دشــمن 

تاختــه و ســپس می گریختنــد.
مزیــت ایــن نحــوه عملکــرد در آن بــود کــه دشــمن غافلگیر 
می شــد و ابتــکار عمــل را از دســت مــی داد در نتیجــه 
تلفــات افــراد خــودی بــه حداقــل می رســید و در مــواردی 
ــکان محاصــره و در  ــد ام ــب می کردن ــا را تعقی ــه پارتی ه ک
ــه  ــه ب ــر اینک ــد. دیگ ــم می ش ــمن فراه ــن دش دام انداخت
ــا،  ــن یورش ه ــکان ای ــان و م ــودن زم ــخص نب ــل مش دلی
ــر  ــه س ــی ب ــویش روان ــا در تش ــمن دائم ــپاهیان دش س

می بردنــد.
 بــه عبــارت دیگــر پارتیــزان یــا چریــک عضــوی از 
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــت ک ــک اس ــلح کوچ ــروه مس ــک گ ی
تاکتیک هــای جنگهــای نامنظــم بــه مبــارزه بــا یــک 
نیــروی اشــغالگر خارجــی می پــردازد. غیــر نظامیانــی 
ــغال  ــورهای اش ــی دوم در کش ــگ جهان ــان جن ــه در زم ک
ــغالگران  ــا اش ــارزه ب ــه مب ــازی ب ــان ن ــط آلم ــده توس ش
ــد. ــمار می رون ــه ش ــا ب ــه از پارتیزانه ــد، نمون می پرداختن
ــی  ــیار قدیم ــیوههای بس ــی از ش ــای چریک ــیوه جنگه ش
ــک  ــی ی ــک عنصــر نظام ــا ،ی جنگــی اســت و از نظــر معن
ــت  ــراد مل ــده ای از اف ــا ع ــه ب ــت ک ــش مقاومت(اس )جنب
ــا نیروهــای اشــغالگر فعالیــت  ــر علیــه دولــت محلــی و ی ب

ــد. مینماین
تاکتیکهایــی کــه چریکهــا در ایــن جنگهــا بــکار بــرده انــد 
متأثــر از شــرایط جغرافیایــی بــود کــه شــامل تاکتیکهــای 
ــا بکارگیــری آنهــا یــک نیــروی محــدود  خــاص اســت و ب
میتوانــد بــر علیه نیــروی قویتــر از خــود وارد عمل شــده و با 
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شــمار شــهیدان و زخمــی شــدگان کــه در میــان آنهــا کــودکان و زنان 
دیــده مــی شــوند ســند جنایــات ســعودی هــا در یمن اســت. اســتفاده 
از جنــگ افزارهــای ممنوعــه از جملــه بمبهــای خوشــه ای، فســفری و 
حراراتــی را نیــز بایــد بــه جنایــات ائتــالف ضــد یمــن اضافــه کــرد کــه 

بــا آن اهــداف غیرنظامــی را هــدف قــرار مــی دهنــد.
عــالوه بــر اینکــه جنگنــده هــا، بالگردهــا و ناوهــای ســعودی بــر ســر 
ــز در  ــده نی ــا جنگن ــد صده ــی ریزن ــش م ــن آت ــاع یم ــی دف ــردم ب م
آســمان یمــن جــوالن مــی دهنــد تــا کمــک انســانی بــرای ملــت یمن 
ارســال نشــود. مــردم یمــن تحــت محاصــره شــدید زمینــی و هوایــی 
و دریایــی قــرار دارنــد و نــه از کمکهــای انســانی خبــری هســت و نــه 

ــی یمــن برطــرف مــی شــود. ــی و درمان نیازهــای داروی
کــودکان یمنــی نــه تنهــا از آمــوزش محــروم شــده انــد بلکــه از ســوء 
تغذیــه هــم رنــج مــی برنــد. هــزاران کــودک یمنــی بــر اثــر گرســنگی 
ــه  ــال ب ــزان ابت ــان می ــن می ــد در ای ــی دهن جــان خــود را از دســت م
بیمــاری هــای کشــنده بــه نحــو قابــل توجهــی بــاال رفتــه اســت و این 
هــم مــرگ و میــر یمنــی هــا بــه ویــژه کــودکان را بــه دنبــال داشــته 

اســت.
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خاورمیانه و شمال آفریقا

ــر  حداقــل آســیب پذیــری ، حداکثــر تلفــات و خســارات ب
ــازد. آن وارد س

شــرایط الزم بــرای عملیــات موفقیــت آمیــز چریکــی 
عبــارت اســت از؛ پشــتیبانی غیــر نظامــی، زمیــن مناســب، 
فرماندهــی متمرکــز، انضبــاط، اســتفاده از تبلیغــات، تالش 

ــت. ــی و اراده مقاوم اطالعات
مشخصات جنگهای چریکی؛

ــف  ــاط ضع ــه نق ــه زدن ب ــت از ضرب ــری : عبارتس - غافلگی
دشــمن در زمــان و مــکان و شــرایطی کــه هرگــز دشــمن 

ــرا نداشــته باشــد .  انتظــار آن
 - شــدت عمــل : چریــک بــا تمرکــز نیــرو و قــدرت آتــش 
ــود  ــل میش ــدت وارد عم ــا ش ــن ب ــکان معی ــان و م در زم

ــمن (. ــه دش ــن آوردن روحی ــور پائی )بمنظ
-تحــرک : بــرای حفــظ ابتــکار عمــل و جلوگیــری از 
ــی داشــته  ــک بایســتی تحــرک کاف ــر شــدن ،چری غافلگی
ــه نقطــه ای حملــه نمایــد کــه دشــمن  ــد ب ــا بتوان باشــد ت
انتظــار آنــرا نــدارد و همچنیــن پخــش شــدن ســریع و بــه 

ــات. ــرای عملی ــس از اج ــا پ ــع نیروه موق
- پراکندگــی : تفــرق نیروهــا از مشــخصات اصولــی عملیات 

چریکــی اســت.نیروهای چریــک معمــوالً عملیــات خــود را 
ــی در منطقــه وســیعی اجــرا مــی  ــا مقیــاس کوچــک ول ب

کنــد. 
ــم صــدام  ــان جنــگ تحمیلــی رژی در دوره معاصــر در جری
ــی  ــات مهلک ــم ضرب ــای نامنظ ــگ ه ــز جن ــران نی ــد ای ض
ــگ  ــروع جن ــا ش ــه ب ــی ک ــرد. از آنجای ــمن وارد ک ــه دش ب
تحمیلــی امــکان درگیــری مســتقیم و جنگهــای کالســیک 
ــت  ــود نداش ــدام وج ــم ص ــز رژی ــال مجه ــش کام ــا ارت ب
ضــرورت جنــگ هــای چریکــی و نامنظــم احســاس شــد. 
ــران وارد  ــه ای ــه ب ــه ناجوانمردان ــدام ک ــاوز ص ــش متج ارت
ــد.  ــر ش ــن گی ــی زمی ــربازان ایران ــل س ــود در مقاب ــده ب ش
در ایــن میــان ســتاد جنــگ هــای نامنظــم بــا نــام شــهید 

ــد. ــن ش ــران عجی ــی چم مصطف
یمنــی هــا نیــز در برابــر آل ســعود و مــزدوران آنها از شــیوه 

هــای پارتیزانــی بهــره مــی گیرند
یمنــی هــا نیــز در برابــر آل ســعود و مــزدوران آنها از شــیوه 
ــه ویــژه در مناطــق  ــد و ب ــی بهــره مــی گیرن هــای پارتیزان
مــرزی بــا عربســتان ضربــات مهلکــی بــه دشــمن وارد کرده 

انــد.
امــا یمنــی هــا در واقــع از حاکمیــت و تمامیــت ارضــی خود 
ــکا و  ــه آمری ــه ای ک ــه طلبان ــای تجزی ــه ه ــر توطئ در براب

همپیمانــان آن بــه ویــژه ســعودی هــا در صــدد اجــرای آن 
ــاع مــی کننــد. در یمــن هســتند، دف

طــرح هــای تجزیــه طلبانــه همــواره بخشــی از طرحهــای 
آمریــکا در منطقــه از ســوریه و عــراق گرفتــه تــا یمــن بــوده 
و هســت. بخشــی از توطئــه ضــد یمــن تجزیــه ایــن کشــور 
ــی  ــن شــمالی و جنوب ــا یم ــه و ی ــای چندگان ــم ه ــه اقلی ب
اســت کــه مقاومــت ارتــش و کمیتــه هــای مردمــی یمــن 

تاکنــون اجــازه ایــن تحــرکات را نــداده اســت.
ــالف و  ــه ائت ــژه ک ــه وی ــود دارد ب ــوز وج ــر هن ــا خط ام
مــزدوران آنهــا بــر برخــی مناطــق از جملــه عــدن مســلط 
ــه بخــش شــمالی و  ــه یمــن ب هســتند. ســناریوهای تجزی
جنــوب و حمایــت از بخــش جنوبــی و عضــو کــردن آن در 
شــورای همــکاری خلیــج فــارس از ســناریوهایی مــورد نظر 

ــت. ــاوزان اس متج
ــوی  ــن از س ــه یم ــرای تجزی ــه ب ــی ک ــدای از خوابهای ج
ســعودی هــا و غربــی هــا در جریــان اســت تاثیــرات جنــگ 
یمــن بــر ســعودی هــا و اقتصــاد آنهاســت و نیــز اختالفاتــی 
ــدا کــرده  ــروز پی ــان اعضــای ائتــالف ضــد یمــن ب کــه می

ــت. اس

در ایــن مــدت در داخــل ائتــالف تحــت ســرکردگی 
ســعودی بــه ویــژه میــان عربســتان و امــارات اختــالف نظــر 
رخ داده اســت و رویکردهــای طرفیــن در یمــن همســویی 
ــت  ــی از امنی ــوان بخش ــه عن ــن را ب ــعودی یم ــدارد. س ن
ملــی خــود مــی داننــد و بــا تــک روی هــای اماراتــی هــا در 

ــد. ــن مشــکل دارن موضــوع یم
ــی ضعیــف  ــا، خواهــان حضــور امارات ــع ســعودی ه  در واق
مشــابه ســودان در داخــل ائتــالف تحــت ســرکردگی خــود 
هســتند. آثــار تفرقــه میــان ائتــالف ضــد یمــن را بــه وضوح 
مــی تــوان مشــاهده کــرد. برخــی از اعضــای ایــن ائتــالف 
ــوب یمــن از شــمال آن هســتند و  ــی جن ــال جدای ــه دنب ب
حتــی کســانی کــه کارت شناســایی آنهــا متولــد شــدن در 
شــمال یمــن را نشــان مــی دهــد از جنــوب یمــن اخــراج 
مــی کننــد. اعضــای ایــن ائتــالف بــر ســر حــزب اصــالح و 

ســلفی هــا بــا یکدیگــر اختــالف دارنــد.
ــا یمــن،  گذشــته از تلفــات نظامیــان ســعودی در جنــگ ب
هزینــه هــای کمرشــکن جنــگ اقتصــاد عربســتان را تحــت 
ــا  ــد افش ــه مجته ــی ک ــت. در گزارش ــرار داده اس ــر ق تاثی
ــعودی  ــارات س ــات و خس ــعود از تلف ــرار آل س ــده اس کنن
هــا در جنــگ یمــن داده، اشــاره شــده اســت کــه 10000 
نظامــی کشــته و زخمــی شــده انــد و بیــش از 1۲00 تانــک 

ــا  ــل ی ــور کام ــه ط ــزات ب ــر تجهی ــی و دیگ ــودرو زره و خ
ــد. ــاده ان ــی از کار افت جزی

ــه  ــه در ده ــد ک ــده ان ــار ش ــی گرفت ــه بالی ــا ب ــعودی ه س
شــصت ارتــش مصــر در یمــن بــه آن گرفتــار شــد بــا ایــن 
ــش  ــتر از ارت ــیار بیش ــر بس ــش مص ــوان ارت ــه ت ــاوت ک تف
عربســتان بــود امــا در نهایــت راه بــه جایــی نبردنــد. آنچــه 
مصــری هــا نتوانســتند در یمــن پیــاده کننــد هرگــز ائتالف 
تحــت ســرکردگی ســعودی هــا نیــز نخواهــد توانســت بــه 

ــت آورد. دس
ســلمان و پســرش محمــد بــه مثابــه افــرادی هســتند کــه 
ــرای  ــی ب ــال نردبان ــه دنب ــه ب ــد ک ــه ان ــاال رفت ــی ب از درخت

پاییــن آمــد هســتند.
در واقــع محمــد بــن ســلمان جنــگ یمــن را بــه راه انداخت 
ــل  ــتان در مقاب ــده عربس ــاه آین ــوان ش ــه عن ــود را ب ــا خ ت
ــن  ــگ یم ــد. جن ــرح کن ــف مط ــن نای ــد ب ــش محم رقیب
ــوان  ــل ج ــتان و نس ــدرت در عربس ــال ق ــه انتق ــتر ب بیش

ــا اوضــاع یمــن. ــی شــود ت ــوط م ــد مرب جدی
ــاد  ــه اعتق ــتان ب ــه عربس ــری بودج ــن کس ــر ای ــالوه ب ع
برخــی ناشــی از تاثیــرات جنــگ یمــن اســت. جنــگ یمــن 
و هزینــه هــای سرســام آور آن در دراز مــدت عربســتان را به 
رکــورد اقتصــادی مــی بــرد و بــر ســاختار سیاســی آن تاثیر 

گــذار اســت.
ــرای  ــه کابوســی ب ــان قاطعیــت ب ــا گذشــت دو ســال توف ب
بــه وجــود آورنــدگان آن تبدیــل شــده اســت و یمنــی هــا 
نــه ســالح خــود را تحویــل داده انــد و نــه از شــهرها بیــرون 
رفتــه انــد. پــس از دو ســال ســعودی هــا خــود را در باتالقی 
مــی بیننــد کــه بــه دنبــال راه نجاتــی از آن هســتند. اینــک 
عــدن، المــکال و حضرمــوت بــه محلــی بــرای تکفیــری هــا 
تبدیــل شــده اســت. ارتــش و کمیتــه هــای مردمــی یمــن 
بــر اراضــی زیــادی در عمــق خــاک عربســتان مســلط شــده 
ــی و اراضــی گســترده ای ســیطره  ــر مواضــع نظام ــد و ب ان

ــد. دارن
جنــگ یمــن ســبب شــده اســت کــه ایــن بــاور ایجاد شــود 
کــه عربســتان قــادر بــه حفاظــت از مرزهــا و امنیــت خــود 
ــه  ــای پیشــرفته نیســت. در مقول ــگ افزاره ــود جن ــا وج ب

امنیــت ملــی آل ســعود خطــر را احســاس مــی کنــد.
ســعودی هــا کــه از تحــرکات خــود نتیجــه ای نگرفتــه انــد، 
دیوانــه وار بــه حمــالت هوایــی روی آورده انــد؛ حمالتــی که 
بــی نتیجــه بــودن آن بــر همگان روشــن شــده اســت. اینجا 
ــرب و  ــکا و غ ــر آمری ــی در براب ــئوال بزرگ ــت س ــم عالم ه
مدعیــان حقــوق بشــر گذاشــته مــی شــود کــه چرا ســکوت 

کــرده انــد؟
ســعودی هــا بــه مــزدوران خــود دلبســته انــد و تحــرکات 
آنهــا بــه ویــژه در اطــراف صنعــا بــا حمایــت هوایــی ائتــالف 
ضــد یمــن همــراه بــوده اســت امــا صنعــا در صــورت یورش 
مــزدوران ســعودی بــه گورســتانی بــرای یــورش کننــدگان 

تبدیــل خواهــد شــد.
نکتــه دیگــر دربــاره رونــد سیاســی حــل بحــران یمن اســت 
کــه بــا توجــه بــه کارشــکنی هــای ســعودی هــا و خواســته 
ــی  ــا مطــرح م ــه از ســوی آنه ــی ک ــل قبول ــر قاب ــای غی ه
شــود، نمــی تــوان چشــم انــداز روشــنی در شــرایط کنونــی 

بــرای آن متصــور شــد.
ــال  ــومین س ــی وارد س ــن در حال ــد یم ــالف ض ــگ ائت جن
ــار  ــه ب ــای گســترده ای ب ــی ه ــه ویران ــی شــود ک خــود م

آورده اســت.
مســاجد، ، مراکــز آموزشــی و درمانــی، نیروگاههــای بــرق، 
ــا،  ــازل، پله ــای تجــاری، من ــای ارتباطــی، بازاره شــبکه ه
ــازن  ــا، مخ ــا، گاوداری ه ــداری ه ــاورزی، مرغ ــی کش اراض
آب و تأسیســات ســیاحتی، صنعتــی و بنــادر بــه کل ویــران 

شــده و نیــاز بــه ایــن دارنــد کــه از نــو ســاخته شــود.

شــمار شــهیدان و زخمــی شــدگان کــه در میــان آنهــا کــودکان و زنان 
دیــده مــی شــوند ســند جنایــات ســعودی هــا در یمن اســت. اســتفاده 
از جنــگ افزارهــای ممنوعــه از جملــه بمبهــای خوشــه ای، فســفری و 
حراراتــی را نیــز بایــد بــه جنایــات ائتــالف ضــد یمــن اضافــه کــرد کــه 

بــا آن اهــداف غیرنظامــی را هــدف قــرار مــی دهنــد.
عــالوه بــر اینکــه جنگنــده هــا، بالگردهــا و ناوهــای ســعودی بــر ســر 
ــز در  ــده نی ــا جنگن ــد صده ــی ریزن ــش م ــن آت ــاع یم ــی دف ــردم ب م
آســمان یمــن جــوالن مــی دهنــد تــا کمــک انســانی بــرای ملــت یمن 
ارســال نشــود. مــردم یمــن تحــت محاصــره شــدید زمینــی و هوایــی 
و دریایــی قــرار دارنــد و نــه از کمکهــای انســانی خبــری هســت و نــه 

ــی یمــن برطــرف مــی شــود. ــی و درمان نیازهــای داروی
کــودکان یمنــی نــه تنهــا از آمــوزش محــروم شــده انــد بلکــه از ســوء 
تغذیــه هــم رنــج مــی برنــد. هــزاران کــودک یمنــی بــر اثــر گرســنگی 
ــه  ــال ب ــزان ابت ــان می ــن می ــد در ای ــی دهن جــان خــود را از دســت م
بیمــاری هــای کشــنده بــه نحــو قابــل توجهــی بــاال رفتــه اســت و این 
هــم مــرگ و میــر یمنــی هــا بــه ویــژه کــودکان را بــه دنبــال داشــته 

اســت.
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ــی نظــرات ضــد و نقیضــی کــه در آســتانه نشســت  ارزیاب
اتحادیــه عرب مطــرح مــی شــود در برگیرنــده »تناقضات« 

شــناختی حاکــم بــر خبــرگان کشــورهای عربــی اســت.
در تحلیلــی کــه بــرای خبرگــزاری مهــر نوشــته به بررســی 
مســائل و مشــکالت داخلــی کشــورهای عربــی و بــی 
توجهــی آنهــا بــه تهدیــدات واقعــی و پرداختــن به داســتان 
»ایــران هراســی« بــرای رهایــی از مشــکالت پرداختــه کــه 

در ادامــه آمــده اســت.

اول:
ــروت  ــتقر در بی ــی مس ــاد کارنگ ــه ای بنی ــر خاورمیان دفت
ــوان  ــا عن ــی را ب ــم اندیش ــیحی ه ــالجاری مس ــل س اوای
»شکســت های عربــی: شــهروندان، کشــورها و قراردادهای 
اجتماعــی« در بیــروت برگــزار کــرد. در ایــن هــم اندیشــی 
ــابق  ــر س ــت وزی ــنیوره »نخس ــواد س ــور »ف ــا حض ــه ب ک
لبنــان و رییس فراکســیون المســتقبل )وابســته بــه ائتالف 
14 مــارس( و مــروان معشــر »وزیــر خارجــه ســابق اردن« 
و جمعــی از نویســندگان و خبــرگان عربــی انجــام گرفــت، 
ابتــدا فــواد ســنیوره تحلیلــی از وضعیــت کشــورهای عربی 
ناظــر بــه بحــران هــای فزاینــده و لــزوم بازســازی »اتحادیه 

عــرب« در راســتای تقویــت جبهــه عربــی ارایــه داد.
وی بــر ایــن نکتــه تاکیــد داشــت کــه بــا توجــه بــه ضعــف 
کشــورهای عربــی و شکســت هــای پــی در پــی دربحــران 
ــا اتحادیــه عــرب  هــا و تحــوالت عربــی، ضــروری اســت ت
بــه بازنگــری راهبردهــا و فعالیــت هایــش بــا هــدف تقویت 

کشــورهای عربــی بپــردازد.
ــور  ــک کش ــوان ی ــه عن ــران ب ــن ای ــا پذیرفت ــنیوره ب س
قدرتمنــد در منطقــه بــه عنــوان یــک واقعیــت، از دخالــت 
ــی  ــی اظهــار نگران ــران در امــور داخلــی کشــورهای عرب ای
کــرد. وی ایــن رفتــار ایــران را نــه بــه نفــع منطقــه و نــه به 

ــان نمــود. نفــع خــودش بی
ســنیوره ادعــا کــرد کــه ایــران در کشــورهای عربــی، گــروه 
ــق  ــاب و از طری ــا انتخ ــت ه ــارج از دول ــت را خ ــای اقلی ه

آنهــا بــه اعمــال قــدرت و دخالــت مــی پــردازد.
ــرح  ــه در آن ط ــایلی ک ــوق و مس ــی ف ــم اندیش ــوان ه عن
ــی  ــر ذهن ــه تصوی ــد ک ــی ده ــان م ــد نش ــث گردی و بح
ــای  ــران ه ــور »شکســت«، بح ــر مح ــی ب کشــورهای عرب
فزاینــده و ناتوانــی در برابــر پاســخ مناســب در برابــر 
تغییــرات پیــش رو اســت. ضمــن اینکــه متاســفانه »ایران« 
بــه عنــوان یــک چالــش و تهدیــد جــدی تلقــی مــی شــود.

دوم:
تقریبــا یــک مــاه پــس از برگــزاری هــم اندیشــی موصــوف، 
ــا عنــوان  »شــش ســال پــس از  گزارشــی تحلیلــی از آن ب
بهــار عربــی« در واشــنگتن پســت منتشــر شــد کــه نــکات 
و ظرایــف دیگــری از پــروژه تحقیقاتــی فــوق را بیــان مــی 

کــرد کــه نــکات مهــم آن شــامل مــوارد زیــر مــی شــود:
 بــرای تهیــۀ گــزارش »شکســت هــای عربــی ،.. .« از 
ــی«  ــوان »فشارســنج عرب ــج نظرســنجی ای تحــت عن نتای
اســتفاده شــده اســت کــه از ســال ۲006 تاکنــون هــر دو 
ــود.  ــام می ش ــی انج ــور عرب ــزده کش ــار در پان ــال یک ب س
ــراب  ــه اع ــت ک ــای آن اس ــنجی گوی ــتاوردهای نظرس دس

خواســتار برخــورداری از نظام هــای سیاســی بهتــر و 
ــتند. ــری هس آزادت

ــد  ــام ش ــته انج ــال گذش ــه س ــنجی ک ــن نظرس در آخری
ــع  ــن منب ــوان مهم تری ــه عن ــاد ب ــاد و اقتص )۲016 (، فس

ــدند. ــناخته ش ــکالت ش مش
اعــراب سرشــناس  از  از 103 تــن  ایــن تحقیــق  در 
ــتبداد  ــخ دهندگان از اس ــت. پاس ــورت گرف ــنجی ص نظرس
ــام  ــه ن ــکالت منطق ــن مش ــوان بزرگ تری ــه عن ــاد ب و فس
بردنــد. از نظــر آنهــا اهمیــت ایــن مشــکالت در حکومــت 
مهم تــر از مســئلۀ تروریســم، منازعــات فرقــه ای یــا دیگــر 

ــود. ــی ب ــائل امنیت مس
ــا در  ــه آی ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــخ دهندگان در پاس پاس
ــت«، : %۹0  ــاد اس ــا زی ــط ی ــاد »متوس ــا فس ــت آنه دول
 %۸3 الجزایــری،  و  مصری هــا   %۸4 تونســی ها، 
ــخ  ــا پاس ــی ها و 63% اردنی ه ــطینی ها، ۷6% مراکش فلس

مثبتــی بــه آن دادنــد.
 اینترنــت، جهــان عــرب را بیــش از آنچــه غربی هــا 
متوّجــه باشــند دگرگــون ســاخته اســت. براســاس مطالعۀ 
»کارنگــی«، اعــراب بــه طــور میانگیــن پنــج ســاعت در روز 

ــد. ــیر می کنن ــازی س ــای مج در فض
  در ســال ۲014 ســعودی ها بیشــترین تماشــاچیان 
ــد و در توئیتــر نیــز بیــش  یوتیــوب در ســطح جهــان بودن
از همــه فعالیــت داشــتند. در ایــن ســال روزی 1۷میلیــون 

ــد. ــال می ش ــرب ارس ــان ع ــت در جه توئی
ــوم  ــد دو س ــی ده ــان م ــی ۲016« نش ــنج عرب »فشارس
کســانی کــه مــورد نظرســنجی قــرار گرفتنــد بــاور دارنــد 
ــاد  ــود انتق ــت خ ــی از دول ــچ ترس ــدون هی ــد ب می توانن

اتحادیه عرب؛ امیدها، شکستها و بحرانها
سعید غفاری
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ــد. کنن
اشــتیاق برخــورداری از یــک حکومــت بهتــر از ایــن جهــت 
ــه  ــاری ب مهــم اســت کــه مــا اکنــون در وضعیــت فالکت ب

ــم. ــر می بری س
ــه ای  ــت فاجع ــه: عظم ــت ک ــده اس ــر ش ــزارش ذک در گ
تاکنــون در جهــان عــرب رخ  از فوریــۀ ۲011  کــه 
داده قابل توصیــف نیســت. در ســال ۲015، بیــش از 
143 میلیــون تــن از اعــراب در کشــورهایی زندگــی 
ــیر در  ــا اس ــد ی ــگ بودن ــر جن ــا درگی ــه ی ــد ک می کردن
دســت اشــغال گران! اعــراب تنهــا 5% جمعیــت جهــان را 
تشــکیل می دهنــد، امــا نیمــی از پناهنــدگان جهــان عرب 

ــتند. هس
 در ایــن بررســی تاکیــد شــده  کــه اکثــر ســاکنان 
کشــورهای اســالمی در خاورمیانــه خواســتار عدالــت، 
عــّزت، آزادی و رفــاه هســتند، همــان چیــزی کــه 

آننــد. پــی  در  امریکایی هــا 
ــی« ضمــن توجــه  گــزارش »شــش ســال پــس از بهارعرب
بــه پیشــران هــای اصلــی تغییــرات اجتماعــی _ سیاســی 
در جهــان عــرب، برایــن نکتــه اذعــان دارد کــه رونــد حاکــم 
بــر حکومتهــای عربــی، گسســت میــان آنهــا و مــردم را بــه 
خوبــی نشــان مــی دهــد. افــزون برایــن، بــه ناتوانــی شــان 
ــدم درک  ــی و ع ــی _سیاس ــوالت اجتماع ــناخت تح در ش

روندهــای کلیــدی تغییــر اشــاره دارد.

سوم:
بیســت و هشــتمین نشســت ســران کشــورهای عربــی بــا 
ــی و  ــن مســایل کشــورهای عرب هــدف بررســی مهــم تری
مواجهــه بــا بحــران هــا در منطقــه البحــر المیــت واقــع در 

ــه کار کــرد. کشــور اردن آغــاز ب
در ایــن نشســت، 1۷  بنــدی کــه بــه تصویــت وزرای 
ــی در  ــتهای مقدمات ــی در نشس ــورهای عرب ــه کش خارج
خصــوص مســائل عربــی و منطقــه ای و در رأس آنهــا 
مســاله فلســطین و راه کارهــای احیــا رونــد صلــح و مســاله 

ــد. ــد ش ــی خواه ــیده بررس ــم رس ــا تروریس ــارزه ب مب
ایــن کنفرانــس درحالــی برگــزار مــی شــود کــه از 
اختالفــات ســاختاری و ناهماهنگــی هایــی دربــاره تحلیــل 
ــرد.  ــی ب ــج م ــی و خارجــی رن و فهــم مســایل مهــم داخل
ــش  ــرای کاه ــت ب ــان نشس ــوان میزب ــه عن ــالش اردن ب ت
ــته  ــز نتوانس ــا نی ــدگاه ه ــردن دی ــک ک ــات و نزدی اختالف
ــورهای  ــان کش ــتگی می ــات و دو دس ــد اختالف ــه رون ادام
عربــی را کاهــش دهــد. از جملــه ایــن اختــالف نظرهــا می 

ــاره داشــت: ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب ت
ــور  ــه ط ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــا جمه ــه ب ــده رابط  پرون
ــورهای  ــدادی از کش ــد و تع ــد ش ــرح خواه ــل مط مفص
ــه  ــف درج هرگون ــان مخال ــراق و لبن ــون ع ــی همچ عرب

ــان  ــت ام ــی نشس ــه پایان ــران در بیانی ــد ته ــی ض عبارت
ــتند. هس

 وزارت امورخارجــه عــراق بــر لــزوم بازگردانــدن ســوریه بــه 
عنــوان عضــو اتحادیــه عــرب و اعطــای کرســی ســوریه در 

اتحادیــه بــه دولــت ایــن کشــور تاکیــد کــرده اســت.
همزمــان کشــورهای عربســتان، امــارات و بحریــن بــا درج 
ــت  ــزوم حمای ــه از ل ــی اجــالس ک ــه پایان ــی در بیانی عبارت
ــی  ــم صهیونیســتی ســخن م ــر رژی ــان در براب ــش لبن ارت

ــد. ــد مخالفــت کــرده ان گوی
ــه عــرب هــم  ــده بســیاری از کارشناســان، اتحادی ــه عقی ب
اکنــون بــه محلــی بــرای گردهمایــی هــای دوره ای ســران 
کشــورهای عربــی تبدیــل شــده و ماموریــت آن بــه صــدور 

بیانیــه هایــی عــاری از تاثیرگــذاری تقلیــل یافتــه اســت.
تصویــر ایــران و جایــگاه آن بــه عنــوان یــک همســایه مهــم 
از جملــه مناقشــات مهمــی اســت کــه بــه خصــوص طــی 
ــراب  ــزد اع ــای بســیاری را در ن ــش ه ــر چال ــالهای اخی س
ــر  ــن تصوی ــوی ای ــک س ــت. در ی ــته اس ــراه داش ــه هم ب

ــود دارد. ــادت« وج ــر آن »حس ــوی دیگ ــد« و س »تهدی
در آســتانه برگــزاری نشســت اتحادیــه عــرب، تصویــر ایران 
ــندگان  ــای نویس ــته ه ــا و نوش ــانه ه ــه الی رس را از ال ب
منتقــد عــرب زبــان مــی تــوان در قالــب گــزاره هــای زیــر 

چارچــوب بنــدی نمــود:
ــران  ــی کــه پیــروزی انقــالب )امــام( خمینــی در ای درحال
ســبب پایــان یافتــن اتحــاد قدیمــی میــان ایــران و 
اســرائیل، و حرکــت ایــران بــه ســوی ایفــای نقــش فزاینده 
ــه  ــت علی ــای مقاوم ــروه ه ــت از گ ــترده در حمای و گس
ــترده در  ــی گس ــی و علم ــدرت نظام ــاد ق ــرائیل و ایج اس
ــرد و در  ــوع ک ــران طل ــید ای ــی خورش ــم، گوی ــران بودی ای

ــود. ــروب نم ــراب غ ــید اع ــه خورش ــان لحظ هم
• طـرح و برنامه ایـران هـر روز بیش از پیش گسـترش یافت 
و وارد عرصـه های جدیـدی گردید، درحالیکه زمیـن در زیر 
پـای اعـراب بـه لـرزه درآمد و مشـرق عربـی جـای خودش 
را بـه مغـرب ایـران داد. در نهایـت باعـث شـد تـا مرزهـای 

راهبـردی ایـران به سـواحل دریـای مدیترانه برسـد.
ــه دشــمن  ــران ب ــا ای ــا اعــراب مــی خواهنــد ت  اکنــون از م
ــاله  ــه مس ــران ب ــا ای ــگ ب ــراب و جن ــزی اع ــی و مرک اصل
ــن  ــود، در عی ــل ش ــی تبدی ــت عرب ــزی ام ــی و مرک اصل
حــال اســرائیل بــه همســایه خــوب و متحــد پنهــان تبدیل 
گــردد. ظاهــرا کشــورهای اصلــی عربــی – کــه در سیاســت 
آمریــکا بــه عنــوان »اردوگاه معتــدل عربــی« شــناخته مــی 
ــنی«  ــوان »اردوگاه س ــا را بعن ــز آنه ــرائیل نی ــوند و اس ش
توصیــف مــی کنــد – گویــی درصدد تشــکیل ائتالف ســنی 

– یهودی علیه ایران اتمی شــیعه هســتند )!(
ــد و  ــود کردن ــه دســت خودشــان، یکدیگــر را ناب  اعــراب ب
بــر قــدرت همســایه ایرانــی خــود افزودنــد. در ابتــدا حلقــه 

پیونــد و ارتبــاط خــود بــا مســاله فلســطین را گسســتند و 
ــا خطــر اصلــی یعنــی رژیــم متجــاوز  ــه ب از رویکــرد مقابل
صهیونیســتی جــدا شــدند و بــه اصطــالح بــه »کشــورهای 
ــاوز و  ــات تج ــکا در عملی ــی آمری ــی« و حام ــدل عرب معت

اشــغال عــراق تبدیــل شــدند.
ــده دو  ــم تنی ــه برکــت همســایگی در ه ــراق ب ــودی ع  ناب

ــران تمــام شــد. ــه ســود توســعه نفــوذ ای کشــور ب
رســوایی و ســقوط بیشــتر زمانــی اتفــاق افتادکــه ممالــک 
خلیــج فــارس درآمدهــای سرشــار نفتــی خــود را در 
خدمــت حمایــت از بــازی اســتعمار کهنــه یعنــی »تفرقــه 
ــش  ــرف افزای ــارد ص ــا میلی ــد و صده ــرار دادن ــداز« ق بین
کنیــه تــوزی و زمینــه ســازی بــرای جنــگ میــان ســنی و 
شــیعه شــدند )ایــن دقیقــا همــان چیــزی بــود کــه آمریکا 

ــی خواســتند( و اســرائیل م
ایــران نخســتین کشــوری بــود کــه از جنــگ هــای 
تکفیــری برعلیــه شــیعه ســود بــرد. بــر ایــن مبنــا شــیعه 
گــری موجــب همبســتگی جامعــه ایرانــی بعنوان کشــوری 
بــا تعــدد قومیــات گردیــد کــه فــارس هــا تنهــا یــک ســوم 
ــیعه  ــه ش ــد. در حالیک ــی دهن ــکیل م ــت آن را تش جمعی
مذهــب نــود درصــد از ایرانــی هاســت و تشــیع بــه نوعــی 
ــد. تبلیغــات ســلفی  ــی گردی جایگزیــن ملــی گرایــی ایران
هــا و وهابــی هــای تکفیــری بســیار بــه کمــک ایــن نــوع 
از ملــی گرایــی ایرانــی آمــد و شــیعیان عــرب را بــه ســوی 
ایــران ســوق داد و آنهــا را بــه بخشــی پیوســته بــا تابعیــت 
ــران  ــت ته ــاده ای در خدم ــای آم ــران و ابزاره ــت ای و ملی
ــی  ــف مل ــن طی ــن چنی ــرد. ای ــل ک ــه« تبدی ــی فقی و »ول
ــی در  ــی عرب ــی گرای ــف مل ــن طی ــی جایگزی ــی ایران گرای

ــر وجــدان و سرنوشــت منطقــه شــد. تحکــم ب
 توســعه نفــوذ ایــران بدنبــال آن روی داد کــه اعــراب 
جایــگاه خــود را در مقابلــه بــا اســرائیل بــه ایــران 
واگذاشــتند و شــیعیان عــرب را رهــا کردنــد تــا بیشــتر بــه 
ســوی ایــران گرایــش یابنــد. اکنــون نیــز مــی خواهنــد مــا 
را بــه ننــگ و عــار خدمــت علنــی و مســتقیم بــه آمریــکا و 
اســرائیل آلــوده کننــد. چنیــن القــاء مــی شــود کــه جنــگ 
ــه  ــران یــک وظیفــه دینــی و ملــی اســت و تهــران ب ــا ای ب

ــراب اســت. ــی اع ــوان دشــمن اصل عن
 ایــن همــان ننــگ و عــاری اســت کــه بــرای اعراب ترســیم 
شــده اســت؛ یعنــی کــوری و نابینایــی کامــل از مشــاهده 
دشــمن اصلــی و جایگزیــن کــردن ایــران بــه جــای 
ــرای  ــی ب ــگ های ــردن بیشــتر جن ــرائیل و شــعله ور ک اس
فروپاشــی درونــی در منطقــه عربــی و اســالمی، تغییراتــی  
ــت  ــه موجودی ــت و بقی ــرائیل اس ــع اس ــه نف ــا ب ــه تنه ک
ــت  ــای دوران جاهلی ــگ ه ــری در جن ــا درگی ــراب را ب اع

ــی ســازد. ــود م ناب
بــه تعبیــر جــوزف نــای سیاســت های جهانــی بــه مســابقه 
ــدرت  ــات، ق ــل شــده و در عصــر اطالع ــری تبدی ــاور پذی ب
ــروز شــود. داســتان  از آن کســی اســت کــه داســتانش پی

ــه آنهاســت. ــاک« از جمل ــران خطرن »ای
ــتانه نشســت  ــه در آس ــرات ضــدو نقیضــی ک ــی نظ ارزیاب
اتحادیــه عرب مطــرح مــی شــود در برگیرنــده »تناقضات« 
ــی اســت.  ــرگان کشــورهای عرب ــر خب ــم ب شــناختی حاک
موضوعــی کــه در متــن خــود، و بــا توجــه بــه حضــور ایران 
در مقابلــه بــا تروریســت هــای تکفیــری در عــراق و ســوریه 
ــه  ــران ب ــرای ای ــردی را ب ــت راهب ــک ظرفی ــد ی ــی توان م
منظــور ایجــاد بصیــرت و بینایــی بــرای  شــناخت دشــمن 
ــاکام  ــی« را ن ــران هراس ــروژه »ای ــم آورد و پ ــی فراه واقع
ــر  ــدی فک ــش کلی ــن پرس ــاره ای ــد درب ــه بای ــذارد. البت گ
کــرد کــه چــه عواملــی ســبب برجســتگی و تعمیــق »ایران 
ــس از اشــغال  ــه خصــوص پ ــراب ب ــان اع هراســی« در می

عــراق بوســیله آمریکاییهــا شــده اســت؟
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ــی  ــت اردن در حال ــرب در بحرالمی ــه ع ــت اتحادی نشس
اخیــرا بــه پایــان رســید کــه بیانیــه پایانــی آن نشــان داد 
کــه نمــی تــوان افقــی امیــدوار کننــده بــرای آن متصــور 

شــد.
اتحادیــه عــرب بــا نــام کامــل اتحادیــه کشــورهای عربــی 
)بــه عربــی: جامعــۀ الــدول العربیــۀ( یــک ســازمان 
ــِی  ــاً عرب بین المللــی منطقــه ای شــامل کشــورهای عمدت
جنــوب غــرب آســیا و شــمال آفریقــا اســت. ایــن اتحادیــه 
در ۲۲ مــارس 1۹45 بــا 6 عضو مؤســس مصر، عربســتان، 
عــراق، ســوریه، لبنــان، و فــرااردن )کــه در 1۹46 بــه اردن 
تغییــر نــام داد( بنیــان نهــاده  شــد و یمــن نیــز چنــد روز 
ــه ۲۲  ــن اتحادی ــه آن پیوســت. ای ــه 1۹45 ب ــد در 5 م بع
عضــو اصلــی و 4 عضــو ناظــر دارد. ضمنــاً عضویت ســوریه 

از نوامبــر ۲011 بــه حالــت تعلیــق درآمــده اســت.
نشســت هــای ســران عــرب را بیشــتر بــه یــک نشســت 
ــوان از آن  ــه بت ــتی ک ــا نشس ــرد ت ــبیه ک ــی تش دورهم
نتایــج مثبتــی انتظــار داشــت. همــواره در ایــن نشســت 
هــا کــه آخریــن آن اخیــرا در اردن برگــزار شــد از موضــوع 
ــاد  ــرای شکســت آن ی ــوان توجیهــی ب ــه عن فلســطین ب

مــی شــود.
ــه عــرب را مــی  سیاســت هــای شکســت خــورده اتحادی
ــر نشســت  ــان ه ــوال در پای ــه معم ــه ای ک ــوان در بیانی ت

صــادر مــی شــود مشــاهده کــرد.
ســران عــرب از اتخــاذ تصمیمــات جــدی و یافتــن ســاز و 
کاری بــرای حــل مشــکالت جهــان عــرب عاجــز هســتند. 
آنهــا همــواره بــدون اینکــه به دشــمن اصلــی یعنــی رژیم 
ــد تحــت تاثیــر برخــی کشــورهای  صهیونیســتی بپردازن
ــه عربســتان تــالش مــی کننــد کــه در  عضــو آن از جمل

راســتای ایــران هراســی حرکــت کننــد.
ایــن در شــرایطی اســت کــه جهــان عــرب بــا مشــکالت 
عدیــده ای روبــرو اســت. مشــکالت بیــکاری و آموزشــی و 
بحــران هــای منطقــه ای کــه بدنــه و کالبــد جهــان عــرب 
ــکاری ایجــاد نمــی  ــا راه ــرای آنه ــد و ب ــی کن ــود م را ناب

شــود.
ــن نشســت  ــواره از آن در ای ــه هم ــی ک ــی از موضوعات یک
ــت  ــطین اس ــود فلس ــی ش ــرب دم زده م ــران ع ــای س ه
امــا در عمــل شــاهد ادامــه شــهرک ســازی رژیــم 
صهیونیســتی و دیگــر اقدامــات توســعه طلبانــه تــل آویــو 
هســتیم و از اقــدام جــدی بــه ظاهــر حامیــان فلســطین 
خبــری نیســت. نــه تنهــا توجهــی بــه موضــوع فلســطین 
از ســوی ســران عــرب دیــده نمــی شــود بلکــه سیاســت 
هــای واقعــی برخــی اعضــا در راســتای نزدیــک شــدن هر 

ــه رژیــم صهیونیســتی اســت. چــه بیشــتر ب
نشســت اردن بــه موضــوع ســوریه و آوارگان پرداخــت امــا 
در عمــل سیاســت هــای برخــی اعضــای ایــن اتحادیــه به 
جــای همراهــی در مبــارزه بــا تروریســم و حــل ریشــه ای 
مشــکل ســوریه، کمــک بــه تروریســتها و دامــن زدن بــه 
بحــران ســوریه اســت. کیســت کــه ندانــد سیاســت برخی 
کشــورهای عضــو  اتحادیــه عــرب در راســتای دامــن زدن 
بــه بحــران در ســوریه بــا هــدف برانــدازی نظــام کنونــی 
ســوریه اســت و در ایــن راه از هیــچ اقدامــی دریــغ نمــی 

کننــد.
امــا سیاســت ایــران هراســی در واقــع سرپوشــی بــرای 
ــورد  ــرب در برخ ــه ع ــای اتحادی ــت ه ــت سیاس شکس
ــه  ــر ســه گان ــا مشــکالت اســت. اینکــه مــدام از جزای ب

صحبــت مــی شــود و ادعاهایــی دربــاره دخالــت 
ــی شــود اوج اســتئصال برخــی  ــران مطــرح م ــای ای ه
ــان  ــه را نش ــن اتحادی ــوذ در ای ــب نف ــورهای صاح کش

ــد. ــی ده م
ــی  ــی زده م ــرف های ــواره ح ــا هم ــت ه ــن نشس در ای
شــود و وعــده هایــی داده مــی شــود امــا در عرصــه عمــل 

ــدارد. ــی ن ــی خاص خروج
ســوریه و لیبــی و یمــن گرفتــار بحــران هســتند و برخــی 
و یــا جــرات مــی تــوان گفــت ریشــه اصلــی ایــن بحــران 
هــا بــه سیاســت هــای برخــی کشــورهای عضــو اتحادیــه 
ــه  ــاع ب ــه اوض ــی ک ــا زمان ــود و ت ــی ش ــوط م ــرب مرب ع
ــدی از  ــار و امی ــوان انتظ ــی ت ــت نم ــوال اس ــن من همی

ــرب داشــت. ــه ع اتحادی
ــر و  ــه تاثی ــادر ب ــی ق ــرایط کنون ــرب در ش ــه ع اتحادی
ــات  ــت. اختالف ــرب نیس ــان ع ــاع جه ــر دادن اوض تغیی
ــدت  ــع از وح ــف مان ــی مختل ــای سیاس ــش ه و  گرای
دیــدگاه میــان اعضــای آن مــی شــود. ســران عــرب در 
حــل مشــکالت کشــورهای عضــو یعنــی ســوریه، یمــن، 
ــر از  ــتان و قط ــد. عربس ــطین عاجزن ــز فلس ــی و نی لیب
ــه  ــی ک ــد در حال ــی کنن ــت م معارضــان ســوری حمای
ــع  ــر موض ــی دیگ ــراق و برخ ــی و ع ــاح السیس عبدالفت

ــد. ــاوت دارن متف
ــه تفاهــم برســند  ــاره مشــکالت ب آنهــا نمــی تواننــد درب
ــل آن  ــژه ســازمان مل ــه وی ــی ب ــا در مجامــع بیــن الملل ت
ــه عــرب و  ــی اتحادی ــا شــرایط کنون ــد. ب را پیگیــری کنن
فضــای حاکــم بــر آن نمــی تــوان انتظــار داشــت کــه در 
موضــوع تشــکیل دو کشــور بــرای حل مشــکل فلســطین 
ــه ویــژه کــه در دوران ترامــپ  پیشــرفتی حاصــل شــود ب
رژیــم صهیونیســتی و آمریــکا بیــش از قبــل بــه یکدیگــر 
ــت از  ــی در حمای ــد. حتــی اگــر تحرکات ــک شــده ان نزدی
ــورت  ــم ص ــی ه ــورهای اروپای ــوی کش ــطین از س فلس
گیــرد در مقابــل ســلطه آمریکایــی هــا نمــی تــوان افقــی 

ــرای آن متصــور شــد. ب
بحث از فلســطین در نشســت ســران عــرب در واقــع نوعی 
ــواره از  ــا هم ــی شــود. آنه ــو محســوب م ــه جل ــرار رو ب ف

خطــر ایــران صحبــت مــی کننــد و مدعــی دخالــت هــای 
آن در امــور منطقــه مــی شــوند امــا ایــن بــه ناتوانــی آنهــا 

مربــوط مــی شــود.
اتحادیــه عــرب بــا گذشــت چنــد ســال در حــل مشــکل 
لیبــی و بســیاری از مناطــق بحرانــی جهــان عــرب عاجــز 
ــی اش  ــه اوج شکســت و ناتوان ــر جــا ک ــده اســت و ه مان
آشــکار مــی شــود انگشــت اتهــام بــه ســوی ایــران نشــانه 

ــی رود. م
ــی  ــدرت اجرای ــرب از ق ــه ع ــت اتحادی ــن اس ــکل ای مش
بــرای حــل مشــکالت برخــوردار نیســت و بیشــتر توصیــه 

هــای اخالقــی مــی کنــد.
اتحادیــه عــرب بــه جــای ایــران هراســی و طــرح 
ــال  ــه ح ــری ب ــت فک ــر اس ــه بهت ــی نتیج ــات ب موضوع
ــی  ــراط گرای بیــکاری، موضوعــات آموزشــی و افزایــش اف

ــد. ــرب نمای ــان ع در جه
ــه عــرب  در واقــع مشــکل اصلــی ایــن اســت کــه اتحادی
سیاســت مســتقلی نــدارد و برخــی اعضــای آن وابســته به 

غــرب هســتند.
ــواره  ــرب هم ــران ع ــای س ــت ه ــای نشس ــه ه بیانی
ــا  ــد. ام ــدی رخ نمــی ده ــاق جدی تکــراری اســت و اتف
ــرب در  ــران ع ــتم س ــت و هش ــت بیس ــه در نشس آنچ
ــش  ــور مراک ــع کش ــرد موض ــی ک ــی م اردن خودنمای
ــور در آن  ــن کش ــاه ای ــم« ش ــد شش ــه  »محم ــود ک ب
ــارکت  ــه اش در آن مش ــر خارج ــت و وزی ــور نیاف حض
کــرد و رســانه هــای ایــن کشــور نیــز بــه شــکل عــادی 

ــد. ــورد کردن ــا آن برخ ب
ــای  ــه ج ــرب ب ــه ع ــه اتحادی ــت ک ــد گف ــان بای در پای
ــر  ــی حاصــل و اتخــاذ مواضــع غی حرکــت در مســیری ب
اصولــی بهتــر اســت در راســتای حــل مشــکالت اقتصادی 
و آموزشــی و سیاســی کشــورهای عضــو حرکــت کنــد و 
تحــت تاثیــر برخــی کشــورهای عضــو آن قــرار نگیــرد و 
ــش  ــه پی ــران هراســی ب ــه در راســتای ای ــه جــای اینک ب
بــرود بهتــر اســت سیاســتی مســتقل و در راســتای منافع 
مــردم کشــورهای عربــی و حــل مشــکالت اقتصــادی آنها 

ــرد. ــش گی در پی

اتحادیه عرب با مواضعی تکراری، ناتوان از حل مشکالت و بدون افق روشن
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خاورمیانه و شمال آفریقا

نماینــده آیــت اهلل عیســی قاســم تاکیــد کــرد کــه رژیــم بحریــن 
تابعیــت مــرا لغــو کــرد تــا از مواضــع خــود دســت بــردارم ولــی 
بــه مطالبــه حقــوق عادالنــه مــردم بحریــن ادامــه مــی دهــم و پا 

فشــاری ام در ایــن راه افزایــش مــی یابــد.
پـس از گذشـت حدود ۶ سـال از آغـاز انقالب مردمـی در بحرین، 
رژیـم آل خلیفـه بـا وجـود تمـام حمایت های خارجـی به ویـژه از 
سـوی مـزدوران سـعودی، موفـق بـه خامـوش کـردن صـدای 
اعتراضـات مردمی نشـده اسـت. این اعتراضـات از زمـان آغاز آن 
یعنـی در سـال ۲۰۱۱ نه تنهـا فروکش نکـرده بلکه روز بـه روز بر 

دامنـه آنهـا نیز افزوده شـده اسـت.
مــردم بحریــن بــا وجــود گذشــت قریــب بــه ۶ ســال، همچنــان 
ــود  ــی خ ــوق قانون ــروع و حق ــات مش ــق مطالب ــتار تحق خواس
هســتند؛ مطالبــات و حقوقــی کــه در ســایه سیاســت هــای فرقه 
گرایانــه و تبعیــض آمیــز رژیــم دیکتاتــور و تــا بــن دندان مســلح 
آل خلیفــه، پایمــال شــده انــد. رژیــم آل خلیفــه قصــد داشــت در 
روزهــای آغازیــن بهمن مــاه شــیخ »عیســی قاســم« را محاکمه 
ــی  ــکار عموم ــاک تحــت فشــار اف ــدام خطرن ــن اق ــه ای ــد ک کن
داخلــی و تشــدید اعتراضــات مردمــی حداقــل بــه صــورت موقت 
ــن  ــی بحری ــتگاه قضای ــئوالن دس ــی از مس ــد. یک ــف ش متوق
ــه  ــه محاکم ــور جلس ــن کش ــه دادگاه ای ــود ک ــرده ب ــالم ک اع
ــفند  ــن را ۲۴ اس ــیعیان بحری ــر ش ــم، رهب ــت اهلل عیســی قاس آی
ــن جلســه محاکمــه وی  ــن جلســه آخری ــد و ای برگــزار مــی کن
ــه  ــر ب ــار دیگ ــم ب ــیخ عیســی قاس ــی دادگاه ش ــود ول ــد ب خواه
ــه  ــرد ک ــالم ک ــه اع ــه آل خلیف ــته ب ــاد. دادگاه وابس ــق افت تعوی
ــی )۱۷  ــخ ۷ ِم ــی در تاری ــیخ عیس ــه ش ــدی محاکم ــه بع جلس

ــاه( برگــزار مــی شــود. اردیبهشــت م
در تمــام ایــن مــدت شــیخ »عبــداهلل الدقــاق« نماینــده آیــت اهلل 
ــه  ــا مجاهــدت هــای شــبانه روزی ب ــران ب عیســی قاســم در ای
تبییــن ظلــم آل خلیفــه علیــه رهبــر شــیعیان بحریــن پرداخــت 
و بــا دیــدار بــا علمــای ایــران، پیــام حمایــت و همبســتگی ایــن 
ــون  ــه انقالبی ــا را ب ــی ه ــر بحرین ــردم و رهب ــا م ــواران ب بزرگ
بحریــن ابــالغ کــرد کــه همیــن امــر نیــز خشــم حــکام بحریــن 
را برافروخــت و در اقدامــی تالفــی جویانــه دادگاه جنایــی چهــارم 
ــرد  ــوم ک ــدان محک ــال زن ــه ۱۰ س ــاق را ب ــیخ الدق ــن ش بحری
ــرای  ــه ب ــی آل خلیف ــای واه ــرد. ادع ــلب ک ــت وی را س و تابعی
محکــوم ســاختن ایــن شــخص، عبــارت اســت از اتهام پیوســتن 
ــور از  ــی در کش ــی ثبات ــاد ب ــرای ایج ــتی ب ــروه تروریس ــه گ ب
طریــق برپایــی تظاهــرات، آتــش زدن الســتیک خودرو، اســتفاده 

ــی از کشــور. ــر قانون از مــواد منفجــره و خــروج غی
ــن موضــوع  ــاد بیشــتر ای ــرای بررســی ابع ــتا و ب ــن راس در همی
بــا شــیخ »عبــداهلل الدقــاق« نماینــده رهبــر شــیعیان بحریــن در 

ــد. ــران گفتگــو کردیــم کــه شــرح آن در ادامــه مــی آی ای
ــم در  ــت اهلل عیســی قاس ــده آی ــاق« نماین ــداهلل الدق ــیخ »عب ش
ــات آل  ــود توســط مقام ــت خ ــلب تابعی ــت س ــاره عل ــران درب ای
ــا برگــزاری  خلیفــه و حــکام بحریــن تصریــح کــرد: همزمــان ب
ــر  ــه هــای اخی ــت اهلل »عیســی احمــد قاســم« در هفت دادگاه آی
ــری و  ــت اهلل حائ ــد آی ــام مانن ــع عظ ــی از مراج ــدار برخ ــه دی ب
ــم اهلل در  ــی حفظه ــوادی آمل ــت اهلل ج ــبحانی و آی ــت اهلل س آی
شــهر مقــدس قــم رفتــم و تصاویــر و فیلــم هــای ایــن دیدارهــا 
ــی  ــا مواضع ــن دیداره ــام در ای ــع عظ ــم. مراج ــر کردی را منتش
قــوی اتخــاذ کردنــد؛ در همیــن راســتا آیــت اهلل حائــری تاکیــد 
ــان  ــای ج ــا پ ــم ت ــت اهلل عیســی قاس ــد از آی ــه بای ــد ک فرمودن
دفــاع کــرد. همچنیــن آیــت اهلل ســبحانی فرمودنــد کــه اگــر در 
بحریــن بــودم، بــه منــزل آیــت اهلل عیســی قاســم مــی رفتــم و 
)بــرای دفــاع از ایشــان( در آنجــا مــی مانــدم. بــه عــالوه آیت اهلل 
جــوادی نیــز تصریــح کردنــد کــه ایــن ســرزمین تنهــا بــا ریختن 
خــون در راه دفــاع از آیــت اهلل عیســی قاســم پــاک مــی شــود.
ــر و فیلــم هــای  وی در ادامــه و در همیــن زمینــه افــزود: تصاوی
ــن  ــم در ای ــن ه ــد و م ــر ش ــا منتش ــن دیداره ــه ای ــوط ب مرب
دیدارهــا حضــور داشــتم. ایــن فیلــم هــا مــردم بحریــن را بســیار 
تحریــک کــرد و آل خلیفــه را بــه لــرزه انداخــت. همیــن امــر نیــز 

ــه تعویــق  موجــب شــد کــه دادگاه آیــت اهلل عیســی قاســم را ب
اندازنــد. بنابرایــن رژیــم بحریــن تابعیــت مــرا لغــو و مــن را بــه 
۱۰ ســال حبــس محکــوم کــرد تــا از مواضــع خود دســت بــردارم 
و عقــب نشــینی کنــم. ایــن در حالــی اســت کــه ســلب تابعیــت 
مــن موجــب افزایــش پــای فشــاری ام بــرای ادامــه راه تــا زمــان 

تحقــق تمــام مطالبــات عادالنــه و مشــروع مــی شــود.
ــت  ــران در خصــوص عل ــت اهلل عیســی قاســم در ای ــده آی نماین
روی آوردن آل خلیفــه بــه گزینــه ســلب تابعیت فعــاالن بحرینی 
بــه جــای تــن دادن بــه مطالبــات آنهــا در زمینــه حقــوق بشــر و 
دموکراســی نیــز گفــت: آل خلیفــه بــه گزینــه امنیتــی روی آورده 
ــا ســلب تابعیــت از فعــاالن بحرینــی، ســندی را علیــه آنهــا  و ب
طراحــی کــرده تــا در صــورت ســفر یکــی از فعــاالن بــه دیگــر 
کشــورها، گذرنامــه آنهــا معتبــر بــه حســاب نیایــد. بدیــن طریق 
ــی کشــور مربوطــه  ــات امنیت ــی از ســوی مقام ــال بحرین آن فع
ــد. آل  ــد ش ــل داده خواه ــن تحوی ــکام بحری ــه ح ــت و ب بازداش
خلیفــه از طریــق ســلب تابعیــت تمــام فعــاالن بحرینــی در خارج 
ــد و از  ــا فعالیــت آنهــا را محــدود کن از کشــور در صــدد اســت ت
کشــورهای میزبــان ایــن فعــاالن درخواســت کنــد کــه فعــاالن 
ــد.  ــور بازگردانن ــه کش ــل ب ــس اینترپ ــق پلی ــی را از طری بحرین
رژیــم آل خلیفــه مصالحــه و مذاکــره را نمــی پذیــرد و بــر همیــن 

اســاس نیــز بــه گزینــه برخــورد امنیتــی روی آورده اســت.
وی در رابطــه بــا امــکان طــرح پرونــده ســلب تابعیــت شــدگان 
بحرینــی در دادگاه هــا و محافــل بیــن المللــی بــرای فشــار بــر 
آل خلیفــه نیــز بیــان داشــت: بلــه ایــن امــکان وجــود دارد کــه 
پرونــده ســلب تابعیــت شــدگان را در دادگاه هــای بیــن المللــی 
و ســازمان هــای حقوقــی مطــرح کنیــم ولــی رژیــم آل خلیفــه 
ــدارد. زیــرا از ســوی  ــه ایــن ســازمان هــا و مجامــع ن توجهــی ب

آمریــکا، ســعودی هــا و انگلیــس حمایــت مــی شــود.
ــکام  ــه ح ــی خطــاب ب ــان در پیام ــاق در پای ــداهلل الدق شــیخ عب
بحریــن تاکیــد کــرد: ســلب تابعیــت مایــه افتخــار مــن اســت. 
ــی  ــه اوراق و کاغذهای ــک کشــور ب ــت ی ــل و بااصال ــد اصی فرزن
بــرای اثبــات و یــا ســلب تابعیتــش نیــاز نــدارد. ایــن آل خلیفــه 
ــور را  ــل کش ــراد اصی ــت اف ــتند و تابعی ــب هس ــه غری ــت ک اس
ســلب مــی کننــد. بــه مطالبــه حقــوق عادالنــه مــردم بحریــن 
ــان  ــه حقم ــم و ب ــی کنی ــب م ــم. آزادی را کس ــی ده ــه م ادام

ــید. ــم رس خواهی

شیخ »عبداهلل الدقاق«:

سلب تابعیت مایه افتخار و شرف من است

محمد فاطمی زاده

ــالمی  ــاد اس ــش جه ــرکل جنب ــلح« دبی ــداهلل ش ــان عب »رمض
فلســطین در ســخنانی تصریــح کــرد: مــا اســرائیل را به رســمیت 
نشــناخته و بــر ســر ذره ای از خــاک قــدس اشــغالی بــا آن معامله 

نخواهیــم کــرد.
جهــاد  جنبــش  دبیــرکل  شــلح«  عبــداهلل  »رمضــان 
اســالمی فلســطین در ســخنانی تصریــح کــرد: ترامــپ 
ــه  ــعودی، از اینک ــتان س ــه عربس ــود ب ــفر خ ــان س در جری
ــرده  ــوش ک ــغالی را فرام ــدس اش ــطین و ق ــراب، فلس اع

ــد. ــد ش ــر خواه ــد، غافلگی ان
بــر اســاس ایــن گــزارش، وی ادامــه داد: امیدواریــم کــه 
کشــورهای عربــی از تکیــه کــردن بــه ایــاالت متحــده آمریــکا 

و حســاب کــردن روی آن دســت بکشــند.
ــت:  ــار داش ــن اظه ــالمی همچنی ــاد اس ــش جه ــرکل جنب دبی

مهمتریــن اولویــت هــای مــا فراهــم آوردن ابــزار تــداوم مقاومت 
در برابــر دشــمن صهیونیســتی و شکســتن محاصــره غزه اســت.
ــال ســازی انتفاضــه  ــرای فع ــزوم تــالش ب ــر ل ــن ب وی همچنی
مردمــی علیــه صهیونیســتها در دفــاع از ســرزمین های اشــغالی و 

مســجداالقصی تأکیــد کــرد.
شــلح با تأکیــد بــر حمایــت گســترده نیروهــای مقاومــت مردمی 
از اســرای فلســطینی در بنــد رژیــم صهیونیســتی گفــت: صبــر و 
ــه  ــرای شــما ب ــر صهیونیســتها آزادی را ب مقاومــت شــما در براب

ارمغــان مــی آورد.
ــت:  ــار داش ــن اظه ــالمی همچنی ــاد اس ــش جه ــرکل جنب دبی
ــه  ــرائیل را ب ــم. اس ــی گذاری ــن نم ــود را روی زمی ــا ســالح خ م
ــی ذره ای از  ــر ســر حت ــا اســرائیل ب رســمیت نمــی شناســیم. ب

ــم. ــی کنی ــه نم ــغالی معامل ــدس اش ــاک ق خ

رمضان عبداهلل شلح:

اسرائیل را به رسمیت نمی شناسیم/شکستن محاصره غزه اولویت ماست
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خاورمیانه و شمال آفریقا

ــت  ــه شکس ــد ب ــار اس ــاری بش ــکا از برکن ــت آمری ــر اولوی تغیی
ــع  ــام هــای مهمــی اســت. در واق ــل پی داعــش در ســوریه حام
ــترک  ــی و مش ــای اصل ــت ه ــی از سیاس ــش یک ــت داع شکس

ــت. ــیه اس ــکا و روس ــان آمری می
چــرا آمریــکا اولویــت خــود را در مــورد ســوریه تغییــر داده اســت؟ 
زمینــه هــای این تغییــر اولویــت چیســت و چــه پیامدهایــی را به 

ــت؟ ــال خواهد داش دنب
الــف: آمریــکا از آغــاز بحــران ســوریه در ســال ۲۰۱۱، سیاســت 
ــرد و آن اصــرار  ــال می ک ــورد بشــار اســد دنب مشــخصی را در م

بــر برکنــاری او بــه عنــوان کلیــد حــل بحــران بــود.
در عیــن حــال آینــده  نامشــخص پــس از بشــار اســد مهم تریــن 
چالشــی بــود کــه آمریــکا در صــورت حــذف وی نمــی توانســت 

بــرای آن راه حــل مطمئــن و جامعــی ارایــه دهــد.
سیاســت هــای اعالمــی آمریــکا در مــورد ســوریه را می تــوان در 

قالــب ســه مولفــه زیــر توصیــف کرد:
۱ـ  برکناری بشار اسد

۲ـ  مبارزه با داعش و گروه های تروریستی
۳ـ  تقویت گروه های به اصطالح میانه رو مخالف اسد

بـا توجـه بـه سیاسـت هـای فـوق و تفـاوت اساسـی  آن بـا نگاه 
راهبـردی ایـران و روسـیه، آمریـکا بـا نوعـی سیاسـت »صبـر و 
انتظـار« حضـورش را در سـوریه تعریـف و تنظیم کرد، سیاسـتی 
که در سـایه آن، فرصـت الزم را برای جوالن متحـدان منطقه ای 

یعنـی عربسـتان سـعودی، قطر و ترکیـه فراهـم آورد.
بـه نظر مـی رسـد ایـن سیاسـت بـرای آن بود تـا موقعیت بشـار 
اسـد و ارتش روسـیه در مقابله با گروه های تکفیری و تروریسـتی 
مشـخص شـود. اینکـه در نهایـت کـدام سـوی جبهه بـه برتری 
مـی رسـند؟ موضوعـی کـه در میـان تحلیـل گـران آمریکایـی 
بـا خوشـبینی بـرای ادامه حضور بشـار اسـد همـراه نبـود و برای 

روسـیه نیـز »افغانسـتان جدیـدی« پیـش بینی می شـد.

بــر ایــن مبنــا اســتمرار جنــگ و بحــران در ســوریه را مــی تــوان 
سیاســت اصلــی مــورد انتظــار آمریــکا طــی این ســالها دانســت، 
جنگــی کــه در ظاهــر دو دســته از دشــمنان آمریــکا را در مقابــل 
هــم قــرار داده بــود: تروریســم تکفیــری، القاعــده و انشــعابات آن 
از یــک ســو و ســوریه و متحدانــش یعنــی  ایــران و حــزب اهلل از 

ســوی دیگــر.
ــروه را در  ــر دو گ ــت ه ــدرت و ظرفی ــی، ق ــگ داخل ــداوم جن ت
ســوریه تحلیــل بــرده و از مخاطــرات و ماجراجویی هــای 

می کاســت. آتی شــان 
ــان داد.  ــا را نش ــی ه ــتباه آمریکای ــن اش ــا تخمی ــان ام ــذر زم گ
بشــار اســد بــا وجــود همــه مســایل و فشــارها، همچنــان اســتوار 
ــا  ــد و ب ــه ده ــی اش ادام ــات سیاس ــه حی ــت ب ــد توانس و کارآم
ــت هــای از دســت  ــران بخشــی از ظرفی کمــک حــزب اهلل و ای

ــد. ــران نمای ــه اش را جب رفت
ورود نظامــی روســیه بــه ســوریه و حضــور پــر رنــگ ایــران نــه 
ــکا  ــه آمری ــی خــارج نمــود ک ــت بحران ــا ســوریه را از وضعی تنه
ــا  ــه ب ــی ک ــرار داد. اتفاق ــف ق ــت ضع ــش را در وضعی و متحدان
آزادســازی حلــب، تمامــی  پیــش بینــی هــای قبلــی آمریــکا را 

ــا چالشــی جــدی مواجــه ســاخت. ب
در چنیــن شــرایطی تــالش بــرای دســتیابی بــه راه حلــی جدیــد 
ــا هــدف حفــظ منافــع در ســوریه  و اتخــاذ سیاســتی متفــاوت ب

امــری کامــال طبیعــی اســت.
ب: ســخنگوی کاخ ســفید در هفتــه هــای اخیــر اعــالم کــرد: 
ــه  ــود دارد ک ــی وج ــت سیاس ــک واقعی ــد، ی ــورد اس »در م
ــه  ــون در آن ب ــم اکن ــه ه ــرایطی ک ــب ش ــر حس ــد ب ــا بای م
ــت  ــی فرص ــت قبل ــا در دول ــم. م ــم، آن را بپذیری ــر می بری س
ــون  ــا اکن ــم. م ــورد اســد از دســت دادی ــادی را در م هــای زی
ــکا  ــر شکســت داعــش تمرکــز کنیــم. آمری الزم اســت کــه ب
در ســوریه و عــراق اولویــت هــای بســیاری دارد. مــا روشــن 
ــت  ــژه شکس ــه وی ــم و ب ــا تروریس ــه ب ــه مقابل ــاخته ایم ک س

ــت.« ــت ماس ــن اولوی ــش مهم تری داع
ــت  ــه شکس ــد ب ــار اس ــاری بش ــکا از برکن ــت آمری ــر اولوی تغیی

ــع  ــام هــای مهمــی اســت. در واق ــل پی داعــش در ســوریه حام
ــترک  ــی و مش ــای اصل ــت ه ــی از سیاس ــش یک ــت داع شکس

ــت. ــیه اس ــکا و روس ــان آمری می
ــیه  ــکاری روس ــب هم ــا جل ــنگتن ب ــد واش ــی رس ــر م ــه نظ ب
تــالش مــی کنــد تــا سیاســت هــای زیــر را پــی گیــری کنــد:

۱ـ  بــا نزدیــک شــدن بــه روســیه بــه توافقــی مطلــوب در مــورد 
آینــده ســوریه دســت یابــد.

۲ـ  ایــران را از بازیگــری اصلــی بــه بازیگــری منفعــل در بحــران 
ــل نماید. ــوریه تبدی س

در موقعیــت جدیــد، بــر خــالف تصــوری کــه وجــود دارد، الزامــا 
نمــی تــوان ســوریه را عرصــه منازعــه روســیه و آمریکا دانســت، 
ــش  ــل پی ــز قاب ــی همزیســتی نی ــر نوع ــه ای دیگ ــه از زاوی بلک

بینــی اســت.
ــت  ــوریه، حمای ــل س ــد در داخ ــت بشاراس ــت موقعی ــا تقوی ب
ضمنــی کشــورهای اروپایــی از وی و چشــم پوشــی از 
ــار از  ــری بش ــاره گی ــر ضــرورت کن ــی ب ــی مبن ــدات قبل تاکی
قــدرت، آمریــکا نیــز ناچــار بــه پذیــرش ایــن واقعیــت هــای 
ــد  ــاری اس ــاره برکن ــود را درب ــرد خ ــده و رویک ــی ش میدان

ــود. ــل نم تعدی
ــه  ــز ب ــی کــرد کــه روســیه نی ــوان پیــش بین ــل؛ مــی ت در مقاب
تدریــج، برخــالف رویکــرد نخســتین خــود کــه همــه مخالفــان 
اســد را تروریســت تلقــی مــی کــرد، بخشــی از مخالفــان وی را 
ــکا  ــر آمری ــورد نظ ــای م ــه روه ــه اصطــالح میان ــان ب ــه هم ک

ــه رســمیت بشناســد . هســتند، ب
ــا  ــد ت ــاد کن ــی را ایج ــه های ــد زمین ــی توان ــن دو موضــوع م  ای
ــرف  ــات دو ط ــی اختالف ــدن تدریج ــگ ش ــم رن ــه ک ــر ب منج

ــود. ــوریه ش ــاره س درب
البتـه؛ اینکـه جلـب همـکاری میـان روسـیه و آمریـکا تنهـا 
در چهارچـوب ایـن توافـق نظـر پایـان مـی پذیـرد یـا چشـم 
اندازهایـی فراتـر را بـه دنبـال خواهد داشـت، موضوعی اسـت 
کـه بایـد در ادامـه تحـوالت سـوریه بـه آن فکـر کـرد و از آن 

غافـل نمانـد.

آمریکا و چرایی تغییر اولویت در سوریه

سعید غفاری
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خاورمیانه و شمال آفریقا

رئیــس مرکــز منطقــه ای و مطالعــات سیاســی اجتماعــی 
دانشــگاه لبنــان ضمــن اشــاره بــه پیــام تروریســت هــا در 
انفجارهــای ســن پترزبــورگ اعــالم کــرد کــه ائتــالف ایران 

و روســیه شکســت ناپذیــر اســت.
ــر  ــای اخی ــی روزه ــیه ط ــورگ روس ــن پترزب ــهر س ش
شــاهد چنــد انفجــار بــود. اولیــن انفجــار، دوشــنبه بعــد 
ــن  ــرو ای ــه ای کــه در ایســتگاه مت از ظهــر رخ داد، حادث
ــر کشــته  ــر آن 14 نف ــر اث ــوع پیوســت و ب ــه وق شــهر ب
ــی  ــه ط ــن حادث ــدند. ای ــی ش ــر زخم ــدود 50 نف و ح
ــار و تحلیــل  روزهــای گذشــته موضــوع بســیاری از اخب
ــرار  ــی ق ــن الملل ــه ای و بی ــار منطق ــوزه اخب ــای ح ه
ــالل  ــا »ط ــی را ب ــبت گفتگوی ــن مناس ــه همی ــت. ب گرف
عتریســی« رئیــس مرکــز منطقــه ای و مطالعــات 

ــم. ــام دادی ــان انج ــگاه لبن ــی دانش ــی اجتماع سیاس
طالل عتریسـی درباره انفجار در مترو شـهر سـن پترزبورگ 
روسـیه و انگیـزه عامـالن آن اظهـار داشـت: این انفجـار به 
مثابـه پیامـی از سـوی گروه هـای تروریسـتی اسـت مبنی 
بـر اینکـه این گروه هـا در پی شکسـت و ناکامی هـای خود 
در عـراق و سـوریه همچنـان قوی هسـتند و مـی توانند به 

اقدامـات تخریبی و تروریسـتی دسـت بزنند.
وی بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود: هــدف بعــدی تروریســت 
هــا از ایــن انفجــار، انتقــام گیــری از روســیه اســت کــه در 

حــال نبــرد بــا گــروه هــای تروریســتی در ســوریه اســت.
ــه  ــا حادث ــه آی ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــی در پاس عتریس
ــیه  ــر روس ــار ب ــال فش ــدف اعم ــا ه ــورگ ب ــن پترزب س
ــوریه  ــا س ــه ب ــران در رابط ــا ای ــویی ب ــدم همس ــرای ع ب
ــه ای  ــد نتیج ــزی باش ــن چی ــر چنی ــت: اگ ــت، گف اس
نخواهــد داشــت زیــرا ایــن عملیــات اولیــن اتفــاق 
ــران و  ــی ته ــم پیمان ــالف و ه ــت و ائت ــیه نیس در روس
ــدات  ــرا تهدی ــی رود زی ــن نم ــی از بی ــه راحت ــکو ب مس

فــرا روی ایــران و روســیه مشــترک اســت. در ایــن میــان 
آمریــکا بیــش از همــه بــه موضــوع جدایــی میــان ایــران 
و روســیه فکــر مــی کنــد، موضوعــی کــه حتــی قبــل از 
ــه  ــدون نتیج ــا ب ــت ام ــود داش ــز وج ــوریه نی ــران س بح
ــه  ــا در زمین ــی ه ــدم آمریکای ــن معتق ــت. م ــان یاف پای
ــق  ــر موف ــران از یکدیگ ــیه و ای ــع روس ــردن مواض دور ک
ــا شکســت  ــن رابطــه ب ــد شــد و واشــنگتن در ای نخواهن
مواجــه خواهــد شــد زیــرا روابــط ایــن دو کشــور 

ــت. ــتراتژیک اس ــتحکم و اس مس
وی در خصــوص توافــق احتمالــی میــان آمریــکا و روســیه 
بــر ســر حــل بحــران ســوریه نیــز گفــت: احتمــال 
هماهنگــی مواضــع آمریــکا و روســیه دربــاره ســوریه وجود 
ــوری  ــس جمه ــپ رئی ــد ترام ــه دونال ــژه اینک ــه وی دارد ب

ــن  ــار رفت ــرط کن ــش ش ــت پی ــرده اس ــالم ک ــکا اع آمری
بشــار اســد از قــدرت مطــرح نیســت و فقــط تفاهــم دربــاره 
ــوری  ــس جمه ــارات رئی ــون اختی ــائل همچ ــی مس برخ

ــد. ــی مان ــی م ــوریه و ... باق س
رئیـس مرکـز منطقـه ای و مطالعات سیاسـی اجتماعی 
دانشـگاه لبنـان خاطرنشـان کـرد: تـالش آمریکایـی ها 
بـرای دور کـردن مواضـع روسـیه و ایـران از یکدیگـر 
تکـرار مـی شـود زیـرا ایـن موضـوع بـرای واشـنگتن 
بسـیار مهـم اسـت و خسـارتی اسـتراتژیک بـه ایـران 
محسـوب مـی شـود. چـه بسـا آمریکایـی هـا بـه ایـن 
موضـوع مـی اندیشـند کـه مـا بـا باقـی مانـدن بشـار 
اسـد در قـدرت مخالفـت نمی کنیـم پس روس هـا نیز 

بایـد از ایـران فاصلـه بگیرنـد.

طالل عتریسی:

پیام انفجارهای سن پترزبورگ/ ائتالف ایران و روسیه شکست ناپذیر است
سمیه خمارباقی

ــس  ــک جن ــا ی ــراق ب ــاء« ع ــت اســالمی »نَُجب ــرکل مقاوم دبی
ــه و غــزه گفــت: ماشــین  ــوع مقاومــت مــردم العوامی ــدن ن خوان
ســرکوب آل ســعود، خانه هــای مــردم را ویــران کــرده و 

کــودکان را بــه شــهادت می رســاند.
 دبیــرکل ایــن جنبــش در واکنــش بــه ســرکوب مــردم مظلــوم 
شــهر العوامیه عربســتان از ســوی رژیم آل ســعود، طی ســخنانی 
ــن  ــات رخ داده در ای ــری از جنای ــرای جلوگی ــی ب ــتار اقدام خواس

کشــور علیــه شــیعیان شــد.
ــه  ــر هم ــت: ب ــار داش ــاره اظه ــن ب ــی« در ای ــرم الکعب »اک
آزادگان جهــان و متنفریــن از ظلــم و اســتکبار جهانــی 
)کــه در رأس آن مثلــث شــرارت یعنــی آمریــکا، انگلیــس و 
اســرائیل قــرار دارد( الزم اســت کــه موضعــی شــرافتمندانه 
ــه  ــم ســعودی در العوامی ــات تروریســتی رژی ــر اقدام در براب

ــد. ــاذ کنن اتخ
ــاه  ــردم بی گن ــاک م ــون  پ ــازه داد خ ــد اج ــرد: نبای ــد ک وی تاکی

ــه ایــن رژیــم  ــر قدم هــای مغرضان ایــن شــهر شــیعه نشــین زی
پایمــال شــود.

ــان اینکــه مقاومــت  ــا بی ــده ارشــد حشــد شــعبی عــراق ب فرمان
مــردم العوامیــه در برابــر رژیــم وهابــی ســعودی هماننــد مقاومت 
مــردم غــزه و جنــوب لبنــان در برابــر رژیــم صهیونیســتی اســت، 
ــران  ــردم را وی ــزود: ماشــین ســرکوب آل ســعود خانه هــای م اف
کــرده، کــودکان را بــه شــهادت رســانده و تــرس و خرابــی را در 

ایــن شــهر گســترانده اســت.
شــیخ اکــرم الکعبــی در پایــان با انتقــاد از ســکوت جوامــع جهانی 
ــتان،  ــیعیان عربس ــق ش ــده در ح ــم روا ش ــن ظل ــه ای ــبت ب نس
ــکوت  ــی و س ــایه بی تفاوت ــات در س ــن جنای ــرد: ای ــح ک تصری
ــه  ــورت گرفت ــری ص ــوق بش ــی و حق ــازمان های بین الملل س

ــت. اس
ـــ کــه  گفتنــی اســت، شــهر العوامیــه واقــع در شــرق عربســتانـ 
ـــ طــی روزهای  اکثــر جمعیــت آن را شــیعیان تشــکیل داده انــدـ 
اخیــر شــاهد جنایــات تروریســتی، تخریــب منــازل و مســاجد و 

ــوده اســت. ــه ب ــش زای ممنوع شــلیک بمب هــای آت
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ــاوز  ــناریوی تج ــه س ــت ک ــد اس ــومان« معتق ــق ش »توفی
نظامــی آمریــکا بــه ســوریه پیــش از مطــرح شــدن ادعــای 
حملــه شــیمیایی دولــت دمشــق بــه »خــان شــیخون« در 

ادلــب طراحــی شــده بــود.
بامــداد روز جمعــه هفتــه گذشــته ارتــش ایــاالت متحــده 
ــی  ــگاه هوای ــاوک« پای ــام ه ــک »ت ــا 5۹  موش ــکا ب آمری
الشــعیرات ســوریه را مــورد حملــه قــرار داد. منابــع 
شلیک شــده  موشــک های  تعــداد  مختلــف،  خبــری 
ــن  ــی الشــعیرات در اســتان حمــص را بی ــگاه هوای ــه پای ب
50 تــا ۷0 عــدد ذکــر کرده انــد. حملــه موشــکی بــه 
ــکا  ــای آمری ــپ و از ناوه ــد ترام ــان دونال ــا فرم ــوریه، ب س
ــیمیایی  ــه ش ــه حمل ــش ب ــه، در واکن ــای مدیتران در دری
ادعایــی اخیــر صــورت گرفــت. آمریکایی هــا مدعــی  
ــرواز در  ــه پ ــا ب شــدند کــه جنگنده هــای ارتــش ســوریه ب
آمــدن از پایــگاه هوایــی الشــعیرات بــه »خــان شــیخون« 
ــن  ــی ای ــکی در تالف ــه موش ــن حمل ــد و ای ــه کرده ان حمل
حملــه شــیمیایی انجــام شــده اســت. طبــق اعــالم »طالل 
البــرازی« اســتانداری حمــص، حملــه نظامــی آمریــکا بــه 
ــت. ــای گذاش ــی برج ــت زخم ــته و هف ــج کش ــوریه پن س

ــماری از  ــوریه ش ــه س ــکا ب ــی آمری ــه نظام ــس از حمل پ
ــدام  ــن اق ــود از ای ــت خ ــی حمای ــیـ  عرب ــورهای غرب کش
ضــد حقــوق بشردوســتانه واشــنگتن را اعــالم کردنــد. نکته 
ــورهای  ــه کش ــت ک ــن اس ــه ای ــن زمین ــل در ای ــل تأم قاب
حامــی این اقــدام واشــنگتن، کســانی هســتند کــه کارنامه 
سرشــار از حمایتهــای آنها از تروریســتهای تکفیــری، امروز 
دیگــر بــر افــکار عمومــی منطقــه و جهان پوشــیده نیســت. 
در میــان کشــورهای عربــی مــی تــوان بــه رژیــم هــای آل 
ســعود، آل خلیفــه و همچنیــن دولت هــای امــارات و اردن 
اشــاره کــرد. از میــان کشــورهای غربــی نیــز، کشــورهایی 
نظیــر فرانســه، انگلیــس و آلمــان حمایــت قاطــع خــود از 

تجــاوز نظامــی آمریــکا بــه ســوریه را اعــالم کردنــد.
در همیــن ارتبــاط، خبرنــگار مهــر گفتگویــی را بــا »توفیق 
شــومان« نویســنده و تحلیلگــر سیاســی انجــام داده اســت 

کــه مشــروح آن از نظــر مــی گــذرد؛ 

|| ایــاالت متحــده آمریــکا روز جمعــه هفتــه 
گذشــته فــرودگاه نظامــی »الشــعیرات« حمــص در 
ســوریه را هــدف قــرار داد. بــه نظــر شــما اهــداف 
حملــه آمریــکا بــه ســوریه در ایــن برهــه از زمــان 

ــوده اســت؟ چــه ب
مــن بــر ایــن بــاورم کــه دونالــد ترامــپ، رئیــس جمهــوری 
آمریــکا بــا هــدف خــروج از بحــران هایــی داخلــی کــه بــا 
ــه ســوریه را  آنهــا مواجــه اســت، فرمــان تجــاوز نظامــی ب
ــات  ــکا انتخاب ــردم آمری ــرده اســت. بســیاری از م صــادر ک
ــه  ــه منجــر ب ــن کشــور ک ــر در ای ریاســت جمهــوری اخی
ــه همیــن  ــد و ب ــروزی ترامــپ شــد را ســالم نمــی دانن پی
ــؤال  ــر س ــر زی ــال حاض ــپ در ح ــروعیت ترام ــل، مش دلی
ــروعیت  ــی مش ــور بازیاب ــه منظ ــپ ب ــت. ترام ــه اس رفت
خــود بــه نوعــی نیازمنــد بــه تحقــق یــک دســتاورد بــرای 
خــود بــود کــه در میــان گزینــه هــای مختلــف، تجــاوز بــه 

ــرد. ســوریه را انتخــاب ک
ــا  ــی ب ــه داخل ــپ در عرص ــد ترام ــن، دونال ــر ای ــالوه ب ع
ــه امــروز مواجــه شــده اســت.  ــا ب ــادی ت ناکامــی هــای زی

از جملــه بزرگتریــن ناکامــی هــای داخلــی وی، لغــو 
فرمــان محدودیــت مهاجرتــی توســط دســتگاه قضایــی و 
همچنیــن ناتــوان مانــدن او از لغــو قانــون بیمــه موســوم به 
»اوباماِکــر«، بــه شــمار مــی رونــد. از همیــن روی، ترامــپ 
بــا صــدور فرمــان حملــه بــه ســوریه تــالش کــرد تــا ضمن 
ــود،  ــی خ ــای داخل ــی ه ــان از ناکام ــردن اذه ــرف ک منح
دســتاوردی را در عرصــه سیاســت خارجــی برای خــود رقم 
ــه نظامــی  ــا اتخــاذ گزین ــن، ترامــپ ب ــر ای ــزون ب ــد. اف بزن
ــه  ــا پیــام هایــی را خطــاب ب علیــه ســوریه تــالش کــرد ت
ایــران، روســیه و دولــت دمشــق مخابــره کنــد؛ پیــام هایــی 
ــدن از  ــاه آم ــه کوت ــر ب ــنگتن حاض ــه واش ــر اینک ــی ب مبن

ــت ســوریه نیســت. ــال دول مواضــع خــود در قب
ــای برخــورداری  ــی ادع ــکار عموم ــا اف ــه نظــر شــما آی *ب
ــا وجــود تخلیــه  دولــت ســوریه از تســلیحات شــیمیایی ب

ــد؟ ــول مــی کنن ــن کشــور را قب ــه شــیمییای ای زرادخان
ــکا ادعــای  ــاالت متحــده آمری ــن اســت کــه ای واقعیــت ای
اســتفاده دولــت ســوریه از تســلیحات شــیمیایی در »خــان 
شــیخون« واقــع در ادلــب را دســتاویزی بــرای انجــام 
ــا  ــان م ــن می ــرار داد. در ای ــوریه ق ــی در س ــات نظام عملی
شــاهد اعتــراض برخــی کشــورها بــه ایــن ادعــای آمریــکا 
ــات چینــی کــه خواســتار تحقیــق  ــه مقام ــد؛ از جمل بودن
ــه در خصــوص اســتفاده از تســلیحات  ــی طرفان ــوری و ب ف
ــع،  ــتار شــد. در واق ــان شــیخون را خواس ــیمیایی در خ ش
ادعــای آمریــکا مبنــی بــر دســت داشــتن دولــت دمشــق 
در حملــه شــیمیایی بــه خــان شــیخون تنهــا یــک اتهــام 
زنــی سیاســی محســوب مــی شــود کــه بــدون هیچگونــه 

ــه ای مطــرح شــده اســت. ــی طرفان ــات ب تحقیق
بــر همیــن اســاس، بایــد بــه ایــن نکتــه نیــز اشــاره کــرد 
ــاوز  ــناریوی تج ــد، س ــها گفتن ــه روس ــه ک ــه همانگون ک
نظامــی بــه ســوریه حتــی پیــش از حملــه شــیمیایی بــه 
خــان شــیخون، طراحــی شــده بود.مــن بــر ایــن بــاورم کــه 
تحقیقــات بــی طرفانــه مــی توانــد واقعیــت دربــاره اتفاقات 
ــاالت  ــال، ای ــن ح ــا ای ــد. ب ــکار کن ــیخون را آش ــان ش خ
متحــده آمریــکا هیچــگاه اجــازه انجــام چنیــن تحقیقاتــی 
ــکا،  ــکل آمری ــد داد. مش ــز نخواه ــده نی ــداده و در آین را ن
ــوریه اســت.  ــت س ــان دول ــم پیمان ــوریه و ه ــت س ــا دول ب
درســت بــه همیــن دلیــل، آمریکایــی هــا پیــش از هرگونه 
ــد.  ــی مــی آورن ــه اتهــام زن ــات کارشناســی، روی ب تحقیق

|| باتوجــه بــه سلســله تحــوالت میدانــی اخیــر در 
ســوریه، بــه نظــر شــما آیــا آمریــکا بــه حمــات 
ــه  ــا ب ــد و ی ــی ده ــه م ــوریه ادام ــه س ــود ب خ

ــد؟  ــی کن ــا م همیــن حــد اکتف
ــای  ــده در روزه ــر ش ــار منتش ــه از اخب ــه ک ــق آنچ طب
اخیــر اســتنباط مــی شــود، احتمــال ایــن وجــود دارد کــه 
آمریکایــی هــا بازهــم ســوریه را مــورد هــدف قــرار دهنــد. 
بــا ایــن حــال، مــن شــخصا معتقــدم کــه چنیــن حملــه ای 
دیگــر تکــرار نخواهــد شــد. آمریکایــی هــا قصــد داشــتند 
ــران،  ــه ای ــاب ب ــی را خط ــی پیامهای ــاوز نظام ــن تج ــا ای ب
روســیه و دولــت دمشــق برســانند. تصــور نمــی کنــم کــه 
ــی  ــات نظام ــک عملی ــند وارد ی ــته باش ــد داش ــا قص آنه
ــد  ــی دانن ــی م ــه خوب ــا ب گســترده در ســوریه شــوند. آنه
ــش  ــوریه، واکن ــه س ــترده علی ــی گس ــات نظام ــه عملی ک
هــم پیمانــان دولــت دمشــق از جملــه روســیه را بــه دنبــال 
خواهــد داشــت. بنابرایــن، تصــور نمــی کنــم کــه مقامــات 
ایــاالت متحــده آمریــکا قصــد داشــته باشــند نــه زمینــی، 
نــه هوایــی و نــه دریایــی، حمــالت نظامــی گســترده ای به 

ــد. ــب دهن ســوریه را ترتی

ــکا  ــده آمری ــاالت متح ــی ای ــاوز نظام ــا تج || آی
ــی  ــات احتمال ــن اقدام ــوریه و همچنی ــه س علی
ــر  ــد تغیی ــری در رون ــد تأثی ــی توان ــده م آین

ــد؟ ــا کن ــور ایف ــن کش ــی ای ــادالت میدان مع
تجــاوز نظامــی ایــاالت متحــده آمریــکا بــه ســوریه 
ــن  ــی ای ــه میدان ــی در عرص ــادالت نظام ــک از مع هیچی

کشــور را دســتخوش تغییــر نکــرد
تجـاوز نظامی ایـاالت متحده آمریـکا به سـوریه هیچیک از 
معـادالت نظامی در عرصه میدانی این کشـور را دسـتخوش 
تغییـر نکـرد. نیروهای سـوری و هـم پیمانـان آن همچنان 
در نبـرد بـا گـروه هـای مسـلح در عرصـه میدانـی دسـت 
برتـر را دارنـد. حتـی مقامـات نظامـی عالیرتبه روسـی هم 
اعـالم کردنـد کـه ایـن حملـه هیـچ دسـتاورد نظامـی 
بـرای آمریـکا به دنبـال نداشـته اسـت. معـادالت نظامی 
در سـوریه بـه هیـچ وجـه جابه جـا نشـده اند. حتـی اگر 
آمریکایـی هـا در آینـده نیز دسـت به چنین تجـاوز نظامی 
علیه سـوریه بزنند، بدون شـک اقـدام آنها هیـچ تأثیری در 
موازنه قـدرت در سـوریه و همچنیـن معـادالت نظامی این 

کشـور نخواهد داشـت. 

ــران  ــامی ای ــوری اس ــیه و جمه ــع روس || مواض
ــال  ــق را در قب ــی دمش ــدان اصل ــوان متح ــه عن ب
ــه  ــکا ب ــده آمری ــاالت متح ــی ای ــاوز نظام تج

ــد؟ ــی کنی ــی م ــه ارزیاب ــوریه چگون س
اگــر نگاهــی بــه بیانیــه صــادره از اتــاق عملیــات مشــترک 
همپیمانــان ســوریه بیاندازیــم، بــه خوبــی بــه ایــن نتیجــه 
ــن تجــاوز  ــال ای ــا در قب ــه مواضــع آنه ــم رســید ک خواهی
ــان دولــت ســوریه  ــوده اســت. همپیمان نظامــی مناســب ب
ــران  ــت از بح ــرون رف ــکار ب ــا راه ــه تنه ــد ک ــالم کردن اع
ــد  ســوریه، راه حــل سیاســی اســت. آنهــا همچنیــن تأکی
کردنــد کــه بــه عنــوان همپیمانــان اصلــی دولــت دمشــق، 
بــرای مقابلــه بــا هرگونــه عملیــات نظامــی جدیــد آمریــکا 
در ســوریه، آمــاده هســتند. برهمیــن اســاس، بســیار مهــم 
ــکا امــروز مضمــون پیــام  ــاالت متحــده آمری اســت کــه ای
هــم پیمانــان دمشــق را دریافــت کــرده و بــه خوبــی مــی 
ــش  ــا واکن ــوریه ب ــی آن در س ــات نظام ــه اقدام ــد ک دان
ــه  ــان دمشــق ب ــام همپیمان آنهــا مواجــه خواهــد شــد. پی

ــیده اســت. واشــنگتن رس

تحلیلگر لبنانی مطرح کرد؛
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ــت  ــد اس ــکا معتق ــی آمری ــات مل ــورای اطالع ــو ش عض
ــه هســته ای  ــال توســعه برنام ــه دنب ســعودی ها همــواره ب
ــرژی  ــی ان ــن الملل ــس بی ــال ورود آژان ــوده و احتم خــود ب

ــود دارد. ــتان وج ــته ای عربس ــوع هس ــه موض ــی ب اتم
موسســه علــوم و بیــن الملــل در گــزارش اخیــر خــود کــه 
بــه تازگــی منتشــر شــده، از افزایــش تــالش های ســعودی 
هــا بــرای ســرعت بخشــیدن بــه فعالیــت هــای هســته ای 

خــود خبــر داده اســت.
از ســوی دیگــر عربســتان کــه همــواره از کارشــکنان 
ــوده و تهــران  ــران ب ــا ای ــق هســته ای ب ــه تواف دســتیابی ب
ــک  ــه تحری ــته ای، ب ــای هس ــام فعالیته ــل انج ــه دلی را ب
ــه  ــدام ب ــود اق ــرد، خ ــی ک ــم م ــود مته ــایگان خ همس
تشــدید بســیار ســریع فعالیتهــای هســته ای نمــوده 
اســت. ایــن درحالیســت کــه بــه نظــر مــی رســد آژانــس 
در رویــه رفتــاری خــود بــا کشــورهای جهــان در خصــوص 
ــه  ــتاندارد دوگان ــی اس ــا، از نوع ــته ای آنه ــای هس فعالیته
پیــروی کــرده و هیــچ گونــه معیــار و اصــول ثابتــی بــرای 
نــوع تعامــل و برخــورد خــود بــا کشــورهای عضــو از جملــه 

ــدارد. ــتان ن ــران و عربس ای
در همیــن راســتا خبرنــگار مهــر گفتگویــی بــا »پــل پیالر« 
رئیــس ســابق بخــش تحلیــل عملیــات ســازمان اطالعــات 
ــه  ــه در ادام ــت ک ــام داده اس ــیا( انج ــکا )س ــزی آمری مرک

آمــده 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  ــوان ب از جملــه آنهــا مــی ت
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

ــام  ــل اع ــن المل ــت بی ــوم و امنی ــه عل || موسس
کــرده کــه دولــت ســعودی تحقیقــات در خصــوص 

ــران  ــا ای ــارض ب ــود را در تع ــته ای خ ــه هس برنام
ــتقر در  ــروه مس ــن گ ــت. ای ــرده اس ــریع ک تس
واشــنگتن در یادداشــت خــود آورده کــه از زمــان 
ــن  ــران، ای ــته ای در ای ــای هس ــش فعالیته کاه
فعالیتهــا در عربســتان فزونــی یافتــه اســت. نظــر 

ــت؟ ــوص چیس ــن خص ــما در ای ش
ــه هســته  ــعه برنام ــال توس ــه دنب ــواره ب ــا هم ســعودی ه
ــی از  ــران بخش ــا ای ــی ب ــظ همگام ــوده و حف ــود ب ای خ
ــر  ــن تغیی ــوده اســت. نســبت دادن ای ــا ب ــزه آنه ــن انگی ای
ــت  ــی رقاب ــا در راســتای همگام ــات ســعودی ه در تحقیق
ــه  ــبت دادن آن ب ــا نس ــر و ی ــن منظ ــران از ای ــا ای ــز ب آمی
برجــام و توافــق هســته ای بــا ایــران از منظــر دیگــر کاری 
مشــکل اســت. بســیاری از مولفــه هــای دیگــر نیــز در ایــن 
راه دخیــل هســتند و از ســوی دیگــر زمــان زیــادی هــم از 
انعقــاد برجــام نگذشــته تــا بتوانیــم ایــن چنیــن قضــاوت 

ــم. کنی

ــته  ــه هس ــه برنام ــات اینک ــرای اثب ــران ب || ای
ــوده در  ــز ب ــالمت آمی ــا مس ــور کام ــن کش ای ای
ــا گــروه ۱+۵ امضــا کــرد  جــوالی ۲۰۱۵، توافقــی ب
ــه  ــرد ک ــت ک ــران موافق ــاس آن ته ــر اس ــه ب ک
ــه  ــک ده ــرای ی ــود را ب ــته ای خ ــای هس فعالیته
محــدود کنــد. واکنــش آژانــس انــرژی اتمــی بــه 
ایــن خبــر اخیــر )در خصــوص برنامــه هســته ای 
ــه بــود؟ آیــا آژانــس بــه شــکلی  ســعودی( چگون

ــرد؟ ــار ک ــوص رفت ــن خص ــته در ای شایس
ــا( را  ــن فعالیته ــاق )ای ــدا انطب ــی ابت ــرژی اتم ــس ان آژان
ــورد  ــام شــده م ــای انج ــق ه ــا و تواف ــی قرارداده ــا تمام ب
ارزیابــی قــرار مــی دهــد. هماننــد توافــق هســته ای انجــام 
ــی  ــران بررس ــی از ناظ ــا یک ــس تنه ــران، آژان ــا ای ــده ب ش
انطبــاق مفــاد موجــود در توافــق اســت و تصمیــم گیــری 
ــه آژانــس  در خصــوص بایدهــا و نبایدهــای آن ارتباطــی ب

ــدارد. ن
ــای  ــس در خصــوص فعالیته ــی آژان ــای فعل مســئولیت ه
هســته ای عربســتان ســعودی بایــد در راســتای توافق های 

ــع اشــاعه هســته ای  ــژه معاهــده من ــه وی ــی، ب ــن الملل بی
کــه عربســتان خــود عضــوی از امضــا کننــدگان آن اســت 
باشــد. اگــر تاکنــون بــر ســر هیــچ توافقــی ماننــد برجــام با 
عربســتان مذاکــره نشــده باشــد، آنــگاه آژانس وظیفــه دارد 
ــق  ــا تواف ــاق )فعالیتهــای هســته ای عربســتان( ب ــر انطب ب

هــای انجــام شــده نظــارت کنــد.

ــوص  ــه خص ــی و ب ــای غرب ــدرت ه ــش ق || واکن
شــرکای غربــی عربســتان در قبــال ایــن خبرهــا 
ــاله را در  ــن مس ــا ای ــا آنه ــود؟ آی ــد ب ــه خواه چ

ــرد؟ ــد ک ــری خواهن ــس پیگی آژان
در میــان دولــت هــای غربــی، شــواهدی از وجــود مشــکلی 
بــا فعالیتهــای هســته ای عربســتان بــه چشــم نمی خــورد. 
ــا از آنچــه کــه االن در  ــه هســته ای ســعودی ه ــر برنام اگ
مراحــل ابتدایــی قــرار دارد فراتــر رود و بــه خصــوص اگــر 
شــواهدی از هرگونــه حرکــت ســعودی بــه ســمت حصــول 
ســالح هســته ای بــه دســت آیــد، ایــن وضعیــت مــی تواند 

تغییــر کنــد.

|| برخــی از کارشناســان عربســتانی و غربــی 
معتقدنــد کــه ایــران سرشــار از منابــع نفــت و گاز 
اســت و نیــازی بــه انــرژی هســته ای نــدارد. آیــا 
همیــن بحــث را در مــورد عربســتان نیــز مطــرح 

ــد؟ ــی کنن م
ــر  ــر س ــرات ب ــاکش مذاک ــث در کش ــن بح ــه ای اگرچ
ــا نقشــی  ــران مطــرح شــد، ام ــا ای ــق ب ــه تواف رســیدن ب
ــورد بحــث در  ــوارد م ــر بســیاری از م ــگ ت بســیار کمرن
جریــان مذاکــرات ایفــا کــرد. مســلما بحــث در خصــوص 
خصــوص  در  ایــران  هماننــد  گاز  و  نفــت  داشــتن 
عربســتان هــم مطــرح اســت. امــا مــوردی کــه بــه ایــن 
اقــدام دو کشــور مشــروعیت مــی بخشــد ایــن اســت کــه 
ــرای توســعه  ــران و عربســتان ب ــر دو کشــور ای هــدف ه
تــوان هســته ای خــود، اســتفاده داخلــی از منابــع 
ــرای  ــع ب ــن مناب ــده ای ــش عم ــره بخ ــت و گاز و ذخی نف

ــت. ــادرات اس ص

عضو شورای اطالعات ملی آمریکا:

عربستان همواره به دنبال توسعه برنامه هسته ای بوده است
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ــرات  ــه تفک ــالم اینک ــا اع ــل مصــر ب ــا النی ــتاد دانشــگاه دلت اس
وهابــی عامــل انفجارهــای اخیــر ایــن کشــور اســت بــه تشــریح 

ــط تهــران- قاهــره پرداخــت. ــده رواب آین
مصــر طــی روزهــای گذشــته اوضــاع ناآرامــی را طــی مــی کنــد 
ــتی در  ــار تروریس ــن انفج ــنبه چندی ــه روز یکش ــوری ک ــه ط ب
مصــر در نزدیکی کلیســاهای واقــع در »قاهــره« و »اســکندریه« 
ــر  ــر ب ــت مص ــار وزارت بهداش ــق آم ــت. طب ــوع پیوس ــه وق ب
اثــر انفجــار در کلیســاهای »مارجرجــس« در »طنطــا« و 
»مرمرقــس« در اســکندریه، ۴۴ نفــر جان خــود را از دســت داده و 

ــم زخمــی شــدند. ــر ه ۱۲۶ نف
ــهرهای  ــنبه در ش ــای روز یکش ــی انفجاره ــر در پ ــت مص دول
ــه  ــرد. ب ــالم ک ــی اع ــزای عموم ــره ۳ روز ع ــکندریه و قاه اس
ــتاد  ــر« اس ــی ابوالخی ــا »عل ــی را ب ــبت گفتگوی ــن مناس همی
دانشــگاه دلتــا النیــل مصر و رئیــس مرکــز تحقیقات اســتراتژیک 

ــذرد. ــی گ ــر م ــروح آن از نظ ــه مش ــم ک ــام دادی ــا« انج »یاف
علــی ابوالخیــر دربــاره انفجارهــای تروریســتی در مصــر اعــالم 
ــرد: انفجارهــای شــهر طنطــا در شــمال قاهــره و اســکندریه  ک
توســط گــروه هــای تروریســتی صــورت گرفــت تــا نشــان دهــد 
کــه تروریســم وهابــی همچنــان ادامــه دارد و افــراد بیگنــاه را بــه 
کام مــرگ مــی کشــاند. تروریســت هــا، شــهروندان قبطــی مصر 
را هــدف قــرار دادنــد زیــرا اوال آنهــا را کفــار و کشتنشــان را جایــز 
مــی داننــد. هــدف دیگــر تروریســت هــا نیــز برانگیختــن آتــش 

فتنــه طائفــه ای در مصــر اســت.
وی بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود: در ایــن میــان نبایــد از نقــش 
ــرداری از ناامنــی در مصــر و  ــرای بهــره ب رژیــم صهیونیســتی ب

ــه وحــدت ملــی در ایــن کشــور غافــل شــد. ــه زدن ب ضرب
ــی و  ــرات وهاب ــده تفک ــش زایی ــت: داع ــه گف ــر در ادام ابوالخی
اخوانــی اســت، در ایــن رابطــه نباید اظهــارات »محمــد البلتاجی« 
از رهبــران اخــوان را فرامــوش کنیــم کــه گفته بــود تروریســم در 
ــه پایــان خواهــد رســید کــه  صحــرای ســیناء و مصــر زمانــی ب
ــا در  ــدان ه ــلمین از زن ــوان المس ــلفی و اخ ــران س ــا و رهب اعض

مصــر آزاد شــوند.
ــال  ــرد: در ح ــای مصــر خاطرنشــان ک ــتاد دانشــگاه ه ــن اس ای
ــن امنیــت تمامــی کلیســاها  ــرای تامی ــی ب ــر امنیت حاضــر تدابی
اتخــاذ شــده اســت امــا ایــن موضــوع را بایــد در نظــر داشــت که 
ــا وجــود دارد.  شــکاف هــای امنیتــی در تمامــی کشــورهای دنی
ــا  ــا تروریســتی کــه ب مشــکل اینجــا اســت کــه چگونــه بایــد ب
ــی  ــدان م ــک وارد می ــد ایدئولوژی ــاس عقای ــر اس ــود و ب اراده خ

ــرد. ــورد ک ــود، برخ ش
علــی ابوالخیــر اظهــار داشــت: اقدامــات فــوق العــاده امنیتــی و 
پیشــگیرانه ای در طنطــا و دیگــر مناطــق انجــام شــده اســت، به 
هــر حــال شــکاف امنیتــی ایجــاد شــده اســت و ایــن اشــتباهی 
اســت کــه بایــد حــل و فصــل شــود امــا دولــت بــه طــور صــد در 
صــد نمــی توانــد تروریســم را پایــان دهــد. شــورای امنیــت ملــی 
مصــر نیــز درصــدد اتخــاذ اقداماتــی بــرای جلوگیــری از تکــرار 

چنیــن عملیــات هــای خونینــی اســت.
ــاح السیســی رئیــس جمهــوری  ــر عبدالفت ــاره ســفر اخی وی درب
مصــر بــه آمریکا نیــز گفــت: دیــدار السیســی از آمریکا نخســتین 
ســفر رئیــس جمهــوری مصــر بــه آمریــکا از ســال ۲۰۰۹ تاکنون 
محســوب مــی شــود. ایــن دیــدار در حالــی صــورت گرفــت کــه 
منطقــه و مصــر، شــرایط دشــواری را طــی مــی کنــد. ایــن دیــدار 
بــا دیدارهــای قبلــی رؤســای جمهــوری مصــر تفــاوت اساســی 
داشــت و آن اینکــه در دیدارهــای قبلــی، مصر روابط مســتحکمی 
بــا روســیه و چیــن نداشــت امــا روابط بــا این کشــورها اکنــون در 
ســطح اقتصــادی و نظامــی بســیار خــوب اســت. به همیــن دلیل 

اســت کــه مصــر بــه نیابــت از جهــان بــا تروریســم مبــارزه مــی 
کنــد. نکته دیگــر اینکــه علیرغــم روابــط راهبــردی میــان دونالد 
ترامــپ و عبدالفتــاح السیســی مــی بینیــم کــه دیــدگاه مصــر بــا 
دیــدگاه آمریــکا در موضــوع ســوریه و عــراق و ... متفــاوت اســت. 
ــوع  ــود را متن ــی ســالح خ ــع واردات ــال حاضــر مناب مصــر در ح
کــرده اســت و شــامل کشــورهایی همچــون فرانســه، روســیه، 
آلمــان و ... اســت. دیــدگاه مصــری ایــن بــوده اســت کــه ســفر 
ــوده اســت و  ــز ب ــت آمی ــکا موفقی ــه آمری ــاح السیســی ب عبدالفت
علیرغــم مالحظــات مصــر نســبت بــه برخــی رفتارها و سیاســت 

هــای آمریکایــی- صهیونیســتی مثبــت بــوده اســت.
ــای  ــاره محوره ــا درب ــتراتژیک یاف ــات اس ــز تحقیق ــس مرک رئی
مهــم دیــدار ترامــپ و السیســی نیــز گفــت: همــکاری قاهــره و 
ــا تروریســم، تهیــه ســالح هــای  ــارزه ب ــه مب واشــنگتن در زمین
پیشــرفته بــرای شناســایی تروریســت هــا و همــکاری بــرای حل 
و فصــل قضیــه فلســطین و برگــزاری کنفرانــس ۵ جانبــه بــرای 
بررســی موضــوع فلســطین بــا حضــور مصــر، آمریــکا، روســیه، 
اردن و تشــکیالت خودگــردان فلســطین از جملــه ایــن محورهــا 

اســت.
ــس  ــژه پ ــه وی ــران و مصــر ب ــط ای ــده رواب وی در خصــوص آین
از اظهــارات اخیــر »احمــد ابــو زیــد« ســخنگوی وزارت خارجــه 
ــی  ــت: نشــانه های ــه گف ــران در منطق ــت ای ــاره اهمی مصــر درب
ــاق  ــه اتف ــود دارد ک ــران وج ــره و ته ــط قاه ــود رواب ــاره بهب درب
نظــر دو کشــور دربــاره پرونــده هایــی همچــون عــراق و ســوریه 
ــرگیری  ــی در ازس ــای عمل ــانه ه ــا نش ــت ام ــا اس ــه آنه از جمل
روابــط دو کشــور وجــود نــدارد. البتــه عربســتان ســعودی نیــز در 
ایــن میــان نقــش منفــی ایفــا مــی کنــد امــا مــن بــر ایــن بــاور 
هســتم کــه ایــران و مصــر در آینــده ای نزدیــک روابــط خــود را 

ــت. ــرخواهند گرف از س
علــی ابوالخیــر دربــاره نقــش منفــی عربســتان ســعودی در مانــع 
ــار  ــران و مصــر اظه ــط ای ــر ســر راه از ســرگیری رواب تراشــی ب
داشــت: مــن معتقــدم عربســتان ســعودی در ایــن زمینــه موفــق 
نخواهــد شــد چــرا کــه مصــر در دوره عبدالفتــاح السیســی طــی 
ــای سیاســی مســتقل  ــری ه ــم گی ــته در تصمی ــال گذش دو  س
ــا تشــکیل ناتــو  عمــل کــرده اســت، بــه عنــوان مثــال مصــر ب
عربــی مخالفت کــرد و در جنــگ یمن مشــارکت نکــرد و مواضع 

قاهــره در قبــال عــراق، ســوریه و لیبــی مبتنــی بــر کمــک بــه 
مبــارزه بــا تروریســم اســت لــذا همچنــان بــر ایــن بــاور هســتم 

کــه از ســرگیری روابــط ایــران و مصــر نیازمنــد زمــان اســت.
 وی در خصــوص محاکمــه حســنی مبــارک رئیــس جمهــوری 
مخلــوع مصــر و آزادی وی گفــت: حســنی مبــارک بعد از ۶ ســال 
محاکمــه بــه دلیــل اینکــه از تمامــی اتهاماتــی کــه متوجــه وی 
بــود مبــرا شــد، آزاد شــد بــه ویــژه اینکــه اتهــام وی مبنــی بــر 
کشــتار معترضیــن در جریــان انقــالب ۲۵ ژانویــه رد شــد و هیــچ 
ــاره اینکــه وی دســتور کشــتار معترضیــن را صــادر  مدرکــی درب
کــرده اســت وجــود نداشــت لــذا وی در دادگاه بــدوی و اســتیناف 

و تجدیدنظــر ســلب اتهــام شــد.
ــت  ــس از بازداش ــزود: پ ــر اف ــل مص ــا نی ــگاه دلت ــتاد دانش اس
مبــارک، برخــی خواهــان محاکمــه وی در دادگاه سیاســی و 
ــد. در دادگاه  ــی بودن ــه او در دادگاه جنای ــان محاکم ــی خواه برخ
ــاره همــه تصمیمــات سیاســی و اقتصــادی در  سیاســی وی درب
دوران حکومــت ۳۰ ســاله خــود محاکمــه مــی شــد مثال دســتور 
توزیــع اراضــی بــه تجــار در ســال ۲۰۰۰ و ... محاکمــه سیاســی 
یعنــی اتهــام فســاد بــدون شــهود و اتهــام به قتــل بدون شــهود. 
بعــد از انقــالب ۲۵ ژانویــه مــا خواهــان محاکمــه سیاســی بودیم 
و بالعکــس انقالبیــون بــه دنبــال محاکمــه وی در دادگاه جنایــی 
ــور  ــرج در کش ــرج و م ــی و ه ــس از ناامن ــردم پ ــا م ــد ام بودن
ــه وکال  ــان ک ــر زم ــد. ه ــوش کردن ــی را فرام ــه سیاس محاکم
دادخواســت قضایــی علیــه حســنی مبــارک ارائــه کننــد یعنــی از 
ــاره مبــارک بــه  دادســتان کل بخواهنــد تحقیقــات سیاســی درب
ــه خواهــد شــد. ــز محاکم عمــل آورد، وی در دادگاه سیاســی نی

رئیــس مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک یافــا گفــت: بــه هــر حــال 
ــی و ســلب اتهامــات  ــارک در دادگاه جنای برخــی از محاکمــه مب
از وی ناراضــی هســتند امــا اغلــب مــردم مصــر در حــال حاضــر 
خواهــان امنیــت و ثبــات در کشــور هســتند و از حســنی مبــارک 
ســخن نمــی گوینــد. بــرای ملــت مصــر اکنــون مهــم این اســت 
ــت در  ــود و امنی ــی نش ــوریه و لیب ــون س ــان همچ ــه کشورش ک
ــن اســت کــه  ــت دارد ای ــرار باشــد. آنچــه کــه اهمی کشــور برق
ــه اســت و از ســوی  ــان یافت ــر کشــور پای ســیطره ســلفی هــا ب
ــارک دیگــر تکــرار نخواهــد  دیگــر دوران حکومــت حســنی مب

شــد.

استاد دانشگاه دلتا نیل در گفتگو با مهر:

تفکرات وهابی در پس انفجارهای مصر/ پیش بینی روابط تهران- قاهره
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خاورمیانه و شمال آفریقا

»محفــوظ المنــور« تاکیــد کــرد کــه فلســطین در برهــه 
کنونــی بیــش از هــر زمــان دیگــری بــه همراهــی همگان 
ــد  ــد مانن ــز بای ــلمان نی ــرب و مس ــرادران ع ــاز دارد و ب نی
ــری  ــع گی ــطین موض ــأله فلس ــت از مس ــران در حمای ای

ــد. کنن
ــه  ــال آن منطق ــه دنب ــطین و ب ــرزمین فلس ــه و س جامع
ــن  ــد و ای ــه مــی کنن ــه شــرایط ســختی را تجرب خاورمیان
مســأله، مســوؤلیتی ســنگین بــر دوش تــک تــک انســانها 
ــژه مســوؤلین دولتــی، اصحــاب  ــه وی و جوامــع انســانی ب
ــر  ــوی دیگ ــت. از س ــته اس ــمندان گذاش ــانه و دانش رس
ــوش  ــان فلســطین را فرام ــی، آرم ــول عرب ــای متم دولته
کــرده و بــه جــای آنکــه امکانــات و توانمندی هــای خــود 
را در راه آزادی قــدس شــریف بــکار بندنــد، میلیاردهــا دالر 

ــلمانان در  ــتن مس ــرای کش ــالم را ب ــان اس ــای جه از درآمده
ــد.  ــه می کنن ــن هزین کشــورهای ســوریه، عــراق، یمــن و بحری
حاکمیــت ایــن شــرایط جدیــد موجــب شــده اســت تــا اولویــت 
آزادســازی فلســطین در جهــان اســالم و خصوصــا کشــورهای 
عربــی بــه حاشــیه بــرود و ایــن خــود بــه فرصتــی بــرای رژیــم 
ــالت  ــدید حم ــا تش ــا ب ــت ت ــده اس ــل ش ــتی تبدی صهیونیس
تجاوزگرانــه علیــه قــدس شــریف در پی یکســره ســازی مســأله 
مســجد االقصــی باشــد. همچنیــن صدها فلســطینی نیز توســط 

ــم صهیونیســتی اســیر شــوند. ــان رژی نظامی
روز ۱۷ آوریــل هــر ســال روز اســیر فلســطینی اســت؛ در آســتانه 
ــل،  ــاه آوری ــا ۱۷ م ــت ب ــادف اس ــه مص ــطین ک ــیر فلس روز اس
ــات امــور اســرا و آزادگان فلســطین و مرکــز آمــار فلســطین  هی
ــه تشــریح وضعیــت اســرای فلســطینی  ــه ای ب ــا صــدور بیانی ب
ــن  ــی در ای ــم صهیونیســتی و گــزارش های ــدان هــای رژی در زن

ــد. ــه پرداختن زمین
ــر گــزارش  ز آغــاز انتفاضــه االقصــی در ۲۸ دســامبر ۲۰۰۰، بناب
هــای رســمی و حقوقــی نزدیــک بــه ۱۰۰ هــزار مرتبــه نظامیان 
ــن  ــن بی ــه در ای ــد ک ــیر کردن ــطینیان را اس ــت فلس صهیونیس
ــال، ۱۵۰۰  ــر از ۱۸ س ــوان کمت ــودک و نوج ــزار ک ــدود ۱۵ ه ح
ــه  ــز ب ــطینی نی ــابق فلس ــر س ــده و وزی ــدود ۷۰ نماین زن و ح
ــدود  ــتی ح ــم صهیونیس ــن رژی ــدند. همچنی ــه ش ــارت گرفت اس

ــطینیان  ــق فلس ــت در ح ــت موق ــم بازداش ــورد حک ــزار م ۲۷ ه
صــادر کــرده و هــم اکنــون نیــز حــدود ۶۵۰۰ فلســطینی در ۲۴ 
ــن از  ــدان و بازداشــتگاه صهیونیســتی اســیر هســتند. همچنی زن
ــر ســال ۲۰۱۵ کــه انتفاضــه قــدس شــعله ور شــد، ده هــا  اکتب
هــزار فلســطینی بــه اســارت نظامیــان صهیونیســت درامــده انــد 
کــه بیشــتر بازداشــت هــا مربــوط بــه شــهر قــدس مــی باشــد. 
»عیســی قراقــع« رئیس هیــات امــور اســرا و آزادگان فلســطینی 
ــا ۱۷  ــان ب ــطینی همزم ــیر فلس ــذای ۱۵۰۰ اس ــاب غ از اعتص

ــر داد. ــرا خب ــا اس ــن( روز همبســتگی ب ــل )۲۸ فروردی آوری
در همیــن راســتا بــا »محفــوظ المنــور« از رهبــران جنبــش جهاد 
ــه از  ــرح آن در ادام ــه ش ــم ک ــو کردی ــطین گفتگ ــالمی فلس اس

نظــر مــی گــذرد.
»محفــوظ المنــور« از رهبــران جنبــش جهاد اســالمی فلســطین 
دربــاره راه هــای اولویــت بخشــی بــه مســأله فلســطین و 
ــرایط  ــرد: در ش ــح ک ــی آن تصری ــدم فراموش ــری از ع جلوگی
ــأله  ــال مس ــژه در قب ــه وی ــه ب ــه در منطق ــی ک ــاس کنون حس
فلســطین شــاهد هســتیم و همچنیــن پــس از ائتــالف راهبردی 
جدیــد میــان رژیــم صهیونیســتی و آمریــکا بایــد تاکیــد کنیم که 
مســأله فلســطین در میــان برخــی کشــورها بــه ویــژه جمهــوری 
اســالمی ایــران همچنــان یــک مســأله مهــم اســالمی و یــک 
تکلیــف شــرعی اســت؛ در همیــن راســتا نیــز ایــران در حــدود دو 
مــاه قبــل بــا برگــزاری کنفرانــس حمایــت از انتفاضــه فلســطین 

ــن موضــوع را نشــان داد. ای
وی در ادامــه افــزود: بایــد تمــام تــوان هــا برای مســأله 
ــه  ــطین در بره ــرا فلس ــود. زی ــردآوری ش ــطین گ فلس
ــی  ــه همراه ــری ب ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــی بی کنون
ــص  ــط مخت ــطین فق ــأله فلس ــاز دارد. مس ــگان نی هم
خــود فلســطینی هــا نیســت بلکــه متعلــق بــه اعــراب، 
مســلمانان و تمــام آزادگان جهــان اســت. بنابرایــن 
آنچــه کــه مطلــوب اســت، بــرادران عــرب و مســلمان و 
دولــت هــای حامــی مســأله فلســطین نیــز بایــد ماننــد 
ــد.  ــری کنن ــع گی ــطین موض ــت از فلس ــران در حمای ای
ــن  ــکای التی ــه در آمری ــف از جمل ــا کشــورهای مختل ب
ــاع از حــق  ــرای دف ــط بســیاری در حــال حاضــر ب رواب
فلســطین در برابــر صهیونیســت هــا در جریــان اســت.

ــاره  عضــو ارشــد جهــاد اســالمی فلســطین در ادامــه درب
پیشــنهاد برگــزاری همــه پرســی در تمــام ســرزمین های 
ــان  ــور بی ــن کش ــت ای ــن سرنوش ــرای تعیی فلســطینی ب
ــه در  ــه تشــتتی ک ــا توجــه ب ــه پرســی ب ــزاری هم داشــت: برگ
ــر  ــم ت ــی مه ــت ول ــخت اس ــی س ــود دارد، اقدام ــطین وج فلس
از ایــن موضــوع ایــن اســت کــه فلســطینی هــا از گــروه هــای 
مختلــف در ســال ۲۰۰۶ حمــاس را بــه عنــوان گــروه مقاومــت 
در انتخابــات برگزیدنــد و ایــن گــروه اول شــد. همچنیــن مــا در 
ــه  ــر و پســری هســتیم ک ــان دخت ــاهد جوان ــری ش ــه باخت کران
برای فلســطین بــا نظامیــان صهیونیســت مبــارزه می کننــد و در 
راه فلســطین بــه شــهادت مــی رســند. از نظــر مــا ایــن عملیــات 
هــای شــهادت طلبانــه خــود همــه پرســی اســت و نشــان مــی 
دهــد کــه مــردم و ملــت فلســطین مقاومــت را در آغــوش مــی 
گیرنــد و از آن حمایــت مــی کننــد تــا عــالوه بــر دســتیابی بــه 
حــق خــود، فلســطین را از اشــغال صهیونیســت هــا آزاد کننــد.

وی در خصــوص رابطــه دولــت آمریــکا بــا صهیونیســت هــا نیــز 
تاکیــد کــرد: آمریــکا در کنــار رژیم صهیونیســتی ایســتاده اســت 
و در همیــن راســتا مــی تــوان بــه ســخنان مقامــات ایــن کشــور 
مبنــی بــر انتقــال ســفارت آمریــکا بــه قــدس اشــاره کــرد ولــی 
مــردم فلســطین و همچنیــن مــا مخالفــت قاطــع خــود را بــا این 
ــی  ــی در پ ــای خطرناک ــرا پیامده ــم. زی ــی داری ــالم م ــدام اع اق
ــدام  ــن اق ــال ای ــت و مقاومــت فلســطین در قب دارد و موضــع مل
ــه رســمیت  ــا را ب روشــن اســت. واشــنگتن حــق فلســطینی ه

نمــی شناســد.

عضو ارشد جهاد اسالمی:

برادران مسلمان وعرب مانند ایران در حمایت از فلسطین موضع گیری کنند
محمد فاطمی زاده

دی میستورا:

امکان دارد دور آتی مذاکرات صلح 
سوریه در ماه رمضان برگزار شود

فرســتاده ویــژه ســازمان ملــل متحــد در امــور ســوریه اعــالم کــرد کــه احتمــال دارد دور آتــی مذاکــرات 
صلــح ایــن کشــور در مــاه مبــارک رمضــان برگــزار شــود.

»اســتفان دی میســتورا« فرســتاده ویــژه ســازمان ملــل در امور ســوریه اعــالم کرد کــه احتمــال دارد دور 
آتــی مذاکــرات صلــح ایــن کشــور در مــاه مبــارک رمضــان برگزار شــود.

بــر اســاس ایــن گــزارش، وی در ایــن خصــوص گفــت: ایــن مذاکــرات در شــهر ژنــو ســوئیس برگــزار 
خواهــد شــد.

دی میستورا افزود: تمامی طرف های سوری در دور آتی مذاکرات صلح در ژنو شرکت می کنند.
وی همچنیــن ادامــه داد: تــالش مــی کنیــم تــا توافقــات حاصــل شــده در دور قبلی مذاکــرات آســتانه در 

عرصــه عمــل، اجرا شــوند.
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خاورمیانه و شمال آفریقا

ــیم  ــرح تقس ــیر ط ــع در مس ــود موان ــا وج ــه ب ــم اینک ــه مه نکت
ســوریه، امــا ایــن طــرح بعنــوان یکــی از گزینــه هــای فــراروی 
آینــده ســوریه مطــرح اســت و نبایــد بــه طــور کلــی آن را نادیــده 

ــت. گرف
ــن  ــد از مهمتری ــی تردی ــوریه ب ــی در س ــگ نیابت ــه و جن منازع
موضوعــات سیاســیـ  امنیتــی حــال حاضــر در منطقــه جنــوب 
ــرا  ــه بســیاری از مناســبات و تحــوالت ف غــرب آســیا اســت ک
ــت. در  ــرار داده اس ــود ق ــعاع خ ــت الش ــز تح ــه ای را نی منطق
ــناریوی  ــای س ــائل و پیامده ــی مس ــه بررس ــر ب ــت زی یادداش

ــم. ــه ای ــوریه پرداخت ــیم س تقس
ــا و  ــه ه ــی از گزین ــوان یک ــه عن ــوریه ب ــیم س ــف: از تقس ال
احتمــاالت فــراروی هرگونــه راه حلــی بــرای ترســیم آینــده ایــن 

ــود.    ــی ش ــاد م ــی ی ــان بحــران کنون ــور و پای کش
ــش  ــا داع ــتی و در راس آنه ــرا و تروریس ــراط گ ــای اف ــروه ه گ
و نیــز شــمار دیگــری از طرفهــای داخلــی و کشــورهای حامــی 
ــه جایــی برســد  ــا مســئله ســوریه ب تروریســم موجــب شــدند ت
ــه  ــی از گزین ــوان یک ــه عن ــیم آن ب ــال تقس ــروز احتم ــه ام ک
هــای موجــود مطــرح شــود. هرچنــد مــی تــوان ایــن ســناریو را 
در چارچــوب ســناریوی »نقشــه جدیــد خاورمیانــه« نیــز بررســی 

ــرد. ک
زمینــه هــای اصلــی طــرح تقســیم ســوریه را مــی تــوان در ســه 

مســاله جســتجو کــرد:
ــای  ــرح ه ــراروی ط ــته ف ــرن گذش ــوریه در ق ــه س اول اینک
متعــددی بــرای تقســیم قــرار گرفــت و بــه رغــم اینکه برخــی از 
آنهــاـ  بــه عنــوان مثــال در دوران قیمومیت فرانســهـ  بــه مرحله 

اجــرا گذاشــته شــد، لیکــن بــا شکســت مواجــه گردیــد.
ــد« اســت. در  ــه جدی ــن مســاله ناشــی از طــرح »خاورمیان دومی
ســال ۲۰۰۶، کاندولیــزا رایــس، وزیــر امــور خارجــه  بــوش پســر، 
در تل آویــو و در حضــور ایهــود اولمــرت نخســت وزیــر اســرائیل 
غاصــب، اصطــالح »خاورمیانــه جدیــد« را بــه جــای اصطــالح 

قبلــی یعنــی »خاورمیانــه بــزرگ« مطــرح کــرد .
ایــن بیــان، تأییــدی بــود بــر نقشــه  راه نظامــی آمریــکا، اســرائیل 
ــا.  ــمال آفریق ــیا و ش ــرب آس ــوب غ ــه جن ــس در منطق و انگلی
طرحــی کــه طبــق آن مراحــل متعــددی بــرای ســالیان متمــادی 
ناپایــداری، آشــوب و خشــونت از لبنان، فلســطین، ســوریه، عراق 

تــا خلیــج فــارس، ایــران و افغانســتان را در بــر خواهــد گرفــت.
ــت  ــکا و نخس ــه آمری ــر خارج ــیله وزی ــه وس ــه ب ــرح ک ــن ط ای
ــد؛ در  ــاز ش ــان آغ ــه لبن ــه ب ــی و از حمل ــرائیل معرف ــر اس وزی
صــدد اعمــال فشــار بــرای اصطــالح »آشــوب ســازنده« 
)Constructive chaos( در تمــام منطقــه اســت. آشــوب 
ســازنده توســط ســه کشــور فوق الذکــر شــرایط را بــه گونــه ای 
فراهــم خواهــد آورد تــا نقشــه  جغرافیایــی جدیــدی بــرای منطقه 

ــازند. ــم س ــتراتژیک، فراه ــای ژئواس ــا نیازه متناســب ب
بــه زعــم ایــن طراحــان، تــا ترســیم مجــدد مرزهــای جغرافیایــی 
خاورمیانــه و در واقــع بازنگــری مرزهــای کنونــی، هرگــز صلــح 
در خاورمیانــه محقــق نخواهــد شــد و تــا ایــن مرزهــا تصحیــح 
و مرزهــای طبیعــی ) organic( ایجــاد نشــوند، جنــگ از بیــن 
نخواهــد رفــت و عدالــت در خاورمیانــه، تحقــق نخواهــد یافــت.

مسـاله سـوم، از وقایـع، رویدادهـا و بحـران کنونی سـوریه و البته 
منطقه سرچشـمه می گیرد. وقایعی که به شـکل گیری شـماری 

از مناطـق خودمختار غیر رسـمی منجر شـده اسـت.
مهم ترین این مناطق عبارتند از:

الــف( منطقــه جنــوب ســوریه، شــامل اســتانهای درعــا و قنیطره 
ــش آزاد اســت،  ــوذ ارت ــر نف ــون زی )ســنی نشــین( کــه هــم اکن
گروهــی کــه مــی کوشــد تــا اســتان درزی نشــین ســویدا را هــم 

از چنــگ نظــام حاکــم در آورد.
ــرار دارد کــه  ــوذ نظــام حاکــم ق ــه دوم در محــدوده نف ب( منطق

ــای  ــرقی دری ــای ش ــه ه ــا کران ــی( ت ــز سیاس ــق )مرک از دمش
ــه  ــوس و الذقی ــین( طرط ــوی نش ــتانهای )عل ــه در اس مدیتران
امتــداد دارد و بــه وســیله جــاده ترانزیتــی، اســتان هــای حمص و 

ــز شــامل مــی شــود. حمــاه را نی
ــب در  ــن حل ــش از ای ــا پی ــب و ت ــامل ادل ــوم ش ــه س ج( منطق
ــی  ــه حکمران شــمال غــرب و شــمال ســوریه اســت کــه منطق
ــی  ــف نظــام بشــار م ــرای افراطــی مخال تشــکیالت اســالم گ

ــد. باش
د( چهارمیــن منطقــه هــم زیــر نفــوذ داعــش اســت کــه از حومــه 
ــزور و  شــرقی اســتان هــای حلــب و حمــاه آغــاز و اســتان دیرال
بخشــهایی از اســتان هــای رقــه و حســکه )بخــش عــرب ســنی 

نشــین( را  نیــز در بــر مــی گیــرد.
ــق کــرد  ــع خل ــار یگانهــای مداف ه( منطقــه پنجــم هــم در اختی
اســت. منطقــه ای کــه شــامل بخشــهایی از اســتانهای حســکه 

و رقــه مــی باشــد.
بــا ایــن توصیــف و در ســایه نقشــه فعلــی و بــا توجــه بــه طــرح 
هــای قدیــم کــه دوبــاره مطــرح شــده اســت، ســخن از تقســیم 

ســوریه شــدت مــی گیــرد.
البته تقسـیم سـوریه اهـداف سیاسـیـ  تبلیغاتی خاصـی را دنبال 
مـی کنـد و تحقـق آن نیازمنـد مالحظـات مختلفـی اسـت. در 
واقـع در سـایه بحـران فزآینـده و معامله هـای سیاسـیـ  نظامی 
ناپایـداری کـه بـه سـرعت تغییـر مـی کنـد و همچنین در سـایه 
تغییـرات احتمالی در مواضع کشـورهای خارجی فعال در سـوریه و 
نبود تصمیمات شـفاف بین المللی دربـاره آینده آن، نمـی توان در 

بـاره گزینـه خاصـی به طـور قطعی نظـرداد.
 امــا آنچــه مســلم اســت، آینــده ســوریه ماننــد تصویــر قبــل از 

ــود. ــد ب ــالدی نخواه ۲۰۱۱ می
برایــن مبنــا موانــع تقســیم ســوریه را مــی تــوان  بــه دو دســته 
داخلــی و خارجــی تقســیم کــرد: در بعــد داخلــی شــکل گیــری 
مناطــق یادشــده مــورد توافــق نظــام ســوریه و هــم پیمانــان آنان 
ــال در  ــای فع ــتهای طرفه ــم سیاس ــی ه ــد خارج نیســت. در بع
عرصــه ســوریه هنــوز تصویــر مــورد توافقــی از تقســیم ســوریه 
پیــش رو ندارنــد و ایــن خــود یــک توجیــه منطقــی بــرای منتفی 

کــردن طــرح تقســیم ســوریه در مرحلــه کنونــی اســت.
ــه  ــای تروریســتی ک ــروه ه ــه حضورگ ــت آن اســت ک ب: واقعی
کشــتار و خونریــزی را بــه وجــود آوردنــد و همچنیــن منازعــات 
ــده  ــب ش ــترده موج ــطح گس ــردم در س ــی م ــلحانه و آوارگ مس
ــرای زندگــی مشــترک و  ــردم ســوریه ب ــا پیوســتگی م اســت ت
زیــر ســقف کشــوری واحــد بــه تدریــج تضعیــف شــود؛ امــا ایــن 

موضــوع را نبایــد جــدای از شــرایط غیر طبیعــی و اوضــاع کنونی 
ــت. ســوریه در نظــر گرف

 از طرفــی سیاســتهای نظــام ســوریه در حمایــت از مردم، آشــکار 
ــدازی بشاراســد از  ــرای بران ــرده ب ــای پشــت پ شــدن دســت ه
عواملــی اســت کــه چنانچــه ســبب بازگشــت مجــدد آرامــش و 
ثبــات در ســوریه شــود، مــی توانــد تغییــرات ریشــه ای در نــگاه 
مــردم ایجــاد کنــد، بــه ویــژه اینکــه بافــت جمعیتــی ســوریه بــه 
لحــاظ طوایــف و نــژادی بــه گونــه ای اســت کــه جداســازی آنها 

را از یکدیگــر در همــه اســتانها ناممکــن کــرده اســت.
ــی و  ــادی، اجتماع ــترکات اقتص ــا و مش ــتا پیونده ــن راس در ای
ــاید  ــت، ش ــده گرف ــوان نادی ــی ت ــردم ســوریه را نم فرهنگــی م
ــوریه در  ــردم س ــئله اراده م ــد، مس ــالم ش ــه اع ــر از آنچ مهمت
زندگــی مشــترک و زیــر ســقف کشــوری واحــد مهمتریــن مانــع 
فــراروی تقســیم بــه شــمار مــی رود، بــه همیــن دلیــل تــا ایــن 
لحظــه ایــده هــای برخــی ســوریها کــه خواهــان تقســیم اســت، 

ــه اســت. ــرار نگرفت ــورد توجــه ق ــوده و م ــف ب ضعی
ــی  ــه ای حام ــر منطق ــورهای موث ــرای کش ــوریه ب ــیم س تقس
تروریســم ماننــد ترکیــه و عربســتان ســعودی مــی توانــد هراس 
انگیــز باشــد. برخــی از ایــن کشــورها ماننــد ترکیــه نگــران پــس 
لــرزه هــای فراینــد تقســیم در اوضــاع داخلی کشورشــان هســتند 
ــتان  ــد عربس ــود مانن ــی خ ــع سیاس ــق موض ــم طب ــی ه و برخ
ســعودی و مصــر از حیــات ســوریه یکپارجــه حمایــت مــی کنند.

امــا در بعــد بیــن المللــی، جامعــه جهانــی و کشــورهای اثرگــذار 
ــه  ــرای منطقــه خاورمیان ــادر نیســتند کــه نقشــه جدیــدی را ب ق
ــته  ــرن گذش ــاز ق ــه در آغ ــه ای ک ــد نقش ــد؛ همانن ــیم کنن ترس
ــالدی ترســیم شــد و ســایکسـ  پیکــو شــکل گرفــت کــه  می

ــرد. ــه را مشــخص ک ــی منطق ــای کشــورهای کنون مرزه
شــکی نیســت؛ تقســیم ســوریه زمینــه را بــرای جنگهــا و 
منازعــات جدیــدی مهیــا خواهــد ســاخت، منازعاتــی کــه جهــان 

ــت. ــاب و دوری از آنهاس ــدد اجتن درص
نکتـه مهم اینکـه با وجـود موانع در مسـیر طرح تقسـیم سـوریه، 
امـا این طـرح بعنوان یکـی از گزینـه های فـراروی آینده سـوریه 
مطـرح اسـت و نبایـد به طـور کلـی آن را نادیـده گرفت، چـرا که 
تحـوالت میدانـی و مواضـع طرفهـای خارجـی بـه سـرعت در 
حـال تغییر اسـت، به گونـه ای که شـاید ایـن گزینـه را تبدیل به 
موثرتریـن و تنها گزینه تبدیـل نماید و در یک لحظـه جنون آمیز 
به مرحله اجرا گذاشـته شـود، همانطـور که وضعیت فعلی کشـور 
سـوریه به عنوان کانونی بـرای افراط گرایـی و تروریسـم، در رویا 

هم قابـل تجسـم نبود.

سناریوی تقسیم سوریه؛ مسائل و پیامدها سعیدغفاری
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اروپـــــــا

»کریــم پاکــزاد« دلزدگــی مــردم از احــزاب ســنتی را 
دلیــل اقبــال نامــزد مســتقل انتخابــات ریاســت جمهــوری 
ــت وی  ــد سیاس ــی گوی ــد و م ــی دان ــه)ماکرون( م فرانس
ــت  ــاوت از دول ــا حــدی متف ــران و عربســتان ت ــال ای درقب

ــود. ــد ب ــی خواه فعل
ــه در  ــت ریاســت جمهــوری۲01۷ فرانســه ک چرخــه رقاب
ابتــدا گمــان مــی رفــت رونــد آرام و بــه دور از تنشــی را در 
پیــش بگیــرد؛ بــه دلیــل تحــوالت غیــر قابــل پیــش بینــی 
ــود  ــه خ ــدی را ب ــیر تن ــل رخ داد؛ ِس ــدان عم ــه در می ک
ــا  ــه نهایت ــاره اینک ــی در ب ــه زن ــه گمان ــا آنجــا ک ــه ت گرفت
چــه کســی در ایســتگاه الیــزه از قطــار انتخابــات پیــاده می 

ــدل شــده اســت. ــه امــری دشــوار ب شــود، ب
و  میانــه  راســت  احــزاب  ابتــدا  همــان  از  اگرچــه 
سوسیالیســت فرانســه عهــد کــرده بودنــد کــه بــه »ماریــن 
ــروزی  ــازه پی ــی« اج ــه مل ــی »جبه ــزد افراط ــن« نام لوپ
ندهنــد؛ اوضــاع آنگونــه کــه انتظــار مــی رفــت بــا ســهولت 

ــود. ــراه نب هم
در حالــی کــه همــه »فرانســوا فیــون« نامــزد حزب راســت 
میانــه »جمهوریخواهــان« را پیــروز نهایــی رقابــت ریاســت 
ــه  ــی دو مرحل ــه ط ــد ک ــی کردن ــی م ــوری معرف جمه
در روزهــای ۲3 آوریــل )3 اردیبهشــت( و ۷ ِمــی )1۷ 
اردیبهشــت( برگــزار مــی شــود، رســوایی مالــی وی از بابت 
ــه خاطــر  ــه« همســرش ب ــه لوپ ــه »پن پرداخــت حقــوق ب
ــت؛  ــی نداش ــود خارج ــرا وج ــه ظاه ــی ک ــغلی پارلمان ش

ــرد. ــن ک ــه وی بدبی ــی فرانســه را نســبت ب ــکار عموم اف
ــذاری  ــال واگ ــم از احتم ــون و بی ــال فی ــتاره اقب ــول س اف
ــرون«  ــل ماک ــروزی »امانوئ ــانس پی ــن، ش ــه لوپ ــزه ب الی
نامــزد مســتقل ایــن دور از رقابــت هــا و وزیــر دارایی ســابق 

ــش داد. ــه را افزای فرانس
نامــزد  آمــون«  »بنــوا  و  فیــون  محاســبات،  طبــق 
ــل  ــت آوری ــور از ســد رقاب ــه عب ــادر ب ــا ق سوسیالیســت ه
نخواهنــد بــود و بــه ایــن ترتیــب، ماکــرون و لوپــن بــه دور 

دوم راه خواهنــد یافــت.
در ایــن میــان، طرفــدران احــزاب سوسیالیســت و راســت 
ــه  ــوند، ب ــن ش ــروزی لوپ ــع از پی ــه مان ــرای آنک ــه ب میان

ــد. ــی دهن ــرون رای م ماک
اقــدام »مانوئــل والــس« نخســت وزیــر ســابق فرانســه کــه 
ــه  ــردن ب ــت ک ــت در پش ــت اس ــزب سوسیالیس ــو ح عض
نامــزد منتخــب حــزب )آمــون( و اعــالم حمایــت از ماکرون 
ــه  ــی ب ــزاب فرانســه حت ــه اح ــده آن اســت ک نشــان دهن
ــن  ــت لوپ ــه دس ــزه ب ــح الی ــع از فت ــی مان ــت خودزن قیم

ــد شــد. خواهن
ــر  ــا دکت ــه ای ب ــر مصاحب ــگار مه ــتا خبرن ــن راس در همی
ــط بیــن الملــل  ــم پاکــزاد« پژوهشــگر موسســه رواب »کری
ــن  ــزاد همچنی ــت. پاک ــته اس ــه، داش ــتراتژیک فرانس و اس
کارشــناس مســائل خاورمیانــه در حــوزه کشــورهای ایران، 

ــراق اســت. پاکســتان، افغانســتان و ع

ــه  ــی نتیج ــش بین ــواری پی ــه دش ــه ب ــا توج || ب
انتخابــات ۲۰۱۷ فرانســه، وضعیــت کلی ایــن دور از 

ــه ارزیابــی مــی کنیــد؟ رقابــت هــا را چگون
ــی از  ــه، یک ــوری فرانس ــت جم ــت ریاس ــن دور از رقاب ای
پیچیــده تریــن انتخاباتی اســت کــه بعــد از تصویــب قانون 

ــی فرانســه در ســال 1۹5۸ میــالدی، برگــزار  اساســی فعل
مــی شــود. ایــن انتخابــات در واقــع مظهــر اوضــاع پیچیــده 
و دشــواری اســت کــه طــی ســالهای اخیــر، فرانســه و اروپــا 
ــی خطــر آن  ــد و حت ــرده ان ــرم ک ــا آن دســت و پنجــه ن ب
وجــود دارد کــه در برخــی از ایــن کشــورها احــزاب راســت 
افراطــی مهاجرســتیز و نژادپرســت بــه قــدرت برســند و یــا 

در آســتانه بــه قــدرت رســیدن باشــند.
امــا در ایــن میــان اوضــاع فرانســه از همــه پیچیــده تــر بــه 
ــد  ــن موضــوع بای ــی ای ــح چرای ــی رســد. در توضی نظــر م
گفــت: ایــن نخســتین بــاری اســت کــه رئیــس جمهــوری 
ــان اســت )منظــور فرانســوا  ــه پای کــه دوره خدمتــش رو ب
اوالنــد اســت(، اعــالم مــی کنــد کــه از حضــور مجــدد در 
انتخابــات صرفنظــر کــرده و ایــن انصــراف صرفــا بــه دلیــل 
قــدرت گرفتــن احزاب اپوزیســیون دســت راســتی نیســت 
ــت  ــاد اکثری ــدم اعتم ــت ع ــه جه ــرف ب ــک ط ــه از ی بلک
ــا و اعضــای  ــاح ه ــردم و مخالفــت بخــش مهمــی از جن م
حــزب متبــوع وی )حــزب سوسیالیســت( اســت و از طــرف 
دیگــر از شکســت وی در مــورد مهمتریــن وعــده انتخاباتی 
دوره قبــل )ســال ۲01۲(، یعنــی کاهــش نــرخ بیــکاری در 

کشــور ناشــی مــی شــود.
ــد در  ــاره اوالن ــور دوب ــرایطی حض ــن ش ــن، در چنی بنابرای
ــث و  ــه بح ــت ک ــزب سوسیالیس ــی ح ــات مقدمات انتخاب
ــد،  ــی ش ــبب م ــابق وی را س ــال و س ــا وزرای ح ــدل ب ج
بــرای وی کــه دســتاورد خوبــی در حــوزه عدالــت اجتماعی 
نداشــت، جــز تضعیــف بیشــتر، ثمــر دیگــری بــه بــار نمــی 

آورد.
ــان  ــرای بحــث و مناظــره می ــد راه را ب عــدم نامــزدی اوالن
نامزدهــای دیگــر باز کــرد. ایــن مناظــرات موجــب پیروزی 
جوانتریــن، چــپ تریــن و منتقدتریــن وزرای ســابق اوالنــد 
ــروزی وی  ــال، پی ــن ح ــا ای ــد. ب ــون« ش ــوا آم ــی »بن یعن
ــه تضــاد و  ــا ب ــه جــای تامیــن وحــدت سوسیالیســت ه ب
اختــالف میــان آنهــا دامــن زد بــه طــوری کــه ایــن موضوع 
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــان انتخاب ــد از پای ــد بع ــی توان م
۲01۷، بــرای حــزب سوسیالیســت فرانســه چالــش هــای 

ــه همــراه بیــاورد. ــادی را ب زی
چنیــن اوضاعــی بــرای راســت میانــه یعنــی حــزب 
»جمهوریخواهــان« نیــز بــه وجــود آمــد. حــذف »نیکــوال 
ســارکوزی« رئیــس جمهــوری ســابق فرانســه، در انتخابات 
ــی از  ــد باالی ــب درص ــب جل ــزب، موج ــن ح ــی ای مقدمات
ــت  ــدار سیاس ــه طرف ــد ک ــون ش ــوا فی ــوی فرانس آرا از س
اقتصادی-اجتماعــی لیبــرال و راســت اســت. در عیــن حال، 

وی در کشــور الئیکــی مثــل فرانســه از مذهــب در پیشــبرد 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــت و ب ــک گرف ــی کم ــث انتخابات مباح
ــر  ــی ت ــای افراط ــا و بخــش ه ــک ه توانســت آرای کاتولی

ــد. ــب کن ــه خــود جل ــف راســت را ب طی
امــا افشــاگری رســانه هــا در خصــوص اقــدام فیــون مبنــی 
بــر اســتخدام »پنــه لوپــه« همســرش بــه عنــوان دســتیار 
پارلمانــی در طــول چنــد ســال گذشــته در حالــی کــه وی 
هرگــز چنیــن ِســمتی را نداشــته اســت، از محبوبیــت وی 
کــه رقیــب سرســختی بــرای ســایر نامزدهــای انتخاباتــی 
ــال  ــه احتم ــی ک ــا جای ــت ت ــد، کاس ــی ش ــوب م محس
برنــده شــدن و حتــی بــه دور دوم انتخابــات رســیدن بــرای 
وی مشــکل شــده اســت. البتــه نبایــد از ایــن قبیــل بهــره 
بــرداری هــا در میــان سیاســتمداران بــه یک اســتثنا تعبیر 
ــات  ــزد شــدن در انتخاب ــگام نام ــه هن ــون ب ــی فی ــرد ول ک
ریاســت جمهــوری، خــود را بــه ماننــد کســی معرفــی کرد 
ــن  ــه همی ــت. ب ــد اس ــی پایبن ــای اخالق ــه ارزش ه ــه ب ک
دلیــل، ایــن افشــاگری هــا صدمــه جبــران ناپذیری بــه وی 
ــاه  ــه رف ــادی وی در زمین ــه اقتص ــه برنام ــوص ک زد. بخص
ــرهای  ــر قش ــاران و دیگ ــکاران، بیم ــرای بی ــی ب اجتماع
ــی  ــنهاد م ــه را پیش ــل بودج ــه، تقلی ــر جامع ــیب پذی آس

ــرد. ک
اختــالف درونــی سوسیالیســت هــا باعــث شــد که بخشــی 
از جنــاح هــا و وزرای کابینــه اوالنــد و همچنیــن تعــدادی 
از نماینــدگان مجلــس از نامــزد جوانــی بــه اســم »امانوئــل 
ماکــرون« حمایــت کننــد کــه وزیــر دارایــی ســابق دولــت 
ــوت  ــا در ِکس ــت ه ــن دور از رقاب ــی در ای ــت ول ــد اس اوالن
ــن  ــود. ای ــی ش ــر م ــه رو ظاه ــزد مســتقل و میان ــک نام ی
موضــوع بــه اضافــه نامــزدی »ژان لــوک مالنشــون« یکــی 
از اعضــای ســابق حــزب سوسیالســت کــه از جنــاح چــپ 
ــوا  ــن وی و بن ــیم آرا بی ــه تقس ــلما ب ــت، مس ــی اس افراط
آمــون منجــر خواهــد شــد و در نتیجــه ممکــن اســت کــه 
ــه دور دوم  ــرای ورود ب ــاب الزم را ب ــد نص ــدام ح ــچ ک هی

ــد. ــه دســت نیاورن ــات، ب انتخاب
بــه ایــن ترتیــب، عــدم حضــور نامــزد هــای احــزب راســت 
ــر  ــک ام ــات، ی ــت در دور دوم انتخاب ــه و سوسیالیس میان
کامــال جدیــد در حیــات سیاســی فرانســه بــه شــمار مــی 

رود.
البتــه، عــالوه بــر امانوئــل ماکــرون کــه از حمایــت برخــی 
سوسیالیســت هــا، برخــی از جنــاح هــای حــزب راســت و 
همچنیــن عــده ای از تصمیــم گیــران اقتصــادی برخــوردار 
اســت و توانایــی رســیدن بــه دور دوم را دارد؛ ممکــن اســت 
در رقابــت نهایــی شــاهد حضــور ماریــن لوپــن رهبــر حزب 
راســت افراطــی جبهــه ملــی نیــز باشــیم کــه افــکار ضــد 

اروپایــی، مهاجــر ســتیزانه و اســالم هراســانه دارد.
ــادی،  ــران اقتص ــر بح ــالهای اخی ــه در س ــت ک ــد گف بای
بحــران ناشــی از پناهنــدگان، نــرخ بــاالی بیــکاری و 
عواملــی از ایــن قبیــل، موجــب رشــد بــی ســابقه احــزاب 
ــژه فرانســه  ــه وی ــی، ب افراطــی در تمــام کشــورهای اروپای

ــت. ــده اس ش

|| نتیجــه انتخابــات مقدماتی حــزب جمهوریخواهان 
ــه  ــه ک ــا آنچ ــت ب ــزب سوسیالیس ــور ح و همینط
نظرســنجی هــا پیــش بینــی مــی کردنــد متفــاوت 
ــه در  ــه عنــوان مثــال برخــاف انتظــار، ژوپ ــود. ب ب
ــاب  ــن حس ــا ای ــاورد. ب ــی رای نی ــات مقدمات انتخاب

پژوهشگر بنیاد استراتژیک فرانسه 

ماکرون نماد تغییر در فرانسه است/سیاست متفاوت در خاورمیانه
مریم خرمائی
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اروپـــــــا

آیــا درســت اســت کــه بــه نتیجــه نظرســنجی های 
فعلــی مبنی بــر شکســت لوپــن در انتخابــات نهایی 

مــاه ِمــی اعتمــاد کنیــم؟
نظــر ســنجی هــای چنــد هفتــه قبــل از انتخابــات 
ــان و حــزب چــپ  ــی حــزب راســت جمهوریخواه مقدمات
ــود. در  ــاوت ب ــا متف ــی آنه ــه نهای ــا نتیج ــت ب سوسیالیس
توضیــح ایــن مطلــب بایــد گفــت کــه انتخابــات مقدماتــی 
ــای رای  ــوی صندوقه ــه س ــانی را ب ــتر کس ــزاب، بیش اح
گیــری مــی کشــاند کــه عالقــه بخصوصــی بــه ایــن احزاب 
یــا بــه نامزدهــا دارنــد و بــا ُسســیولوژی )جامعــه شناســی( 
ــاوت  ــی متف ــی و اصل ــات عموم ــدگان در انتخاب رای دهن
ــی را در  ــات مقدمات ــه طــور مشــخص اگــر انتخاب اســت. ب
ــی  ــه م ــم، متوج ــی کنی ــزاب بررس ــک از اح ــر ی درون ه
شــویم کــه در میــان نامــزد هــای جمهوریخواهــان، »آلــن 
ژوپــه« از حــس مســاعد بیشــتر رای دهنــدگان نســبت بــه 
ــه  ــی آنهایــی کــه نظــر مســاعد ب ــود ول خــود برخــوردار ب
او داشــتند عالقــه بــه مشــارکت در انتخابــات درون حزبــی 
نداشــتند. در عــوض، فیــون کــه نماینــده بخــش راســتگرا 
ــرال  ــروژه اقتصــادی لیب ــک پ ــا ی ــود و ب ــن حــزب ب ــر ای ت

ــدگان  ــت رای دهن ــد، توانس ــدان آم ــه می ب
ــود  ــه خ ــز ب ــتری را نی ــر بیش ــتگرا ت راس
ــک  ــه ی ــال وی ک ــور مث ــد. بط ــذب کن ج
کاتولیــک متدیــن اســت از دو ســال پیــش، 
ــتگرا  ــی راس ــش اجتماع ــک جنب ــوادار ی ه
ــه  ــام  »تظاهــرات علی ــه ن ــا ب و کاتولیــک ه
)همجنســگرایان(«  همــه  بــرای  ازدواج 
اســت. ایــن جنبــش بــا قوانیــن وضــع شــده 
از ســوی پارلمــان در خصــوص برابــری 
ــدان و  ــه فرزن ــب ب ــرد نس ــوق زن و م حق
ــت  ــه درخواس ــگرایان ب ــق همجنس ــا ح ی
ــب  ــت و جال ــف اس ــی، مخال فرزندخواندگ
اســت بدانیــد کــه هنــگام رای گیــری، ایــن 
جنبــش کمــک زیــادی بــه انتخــاب فیــون 

ــرد. ک
ــای  ــان نامزده ــب، در می ــن ترتی ــه همی ب
انتخاباتــی حــزب سوسیالیســت، رقابــت 

ــه  ــود ک ــون ب ــوا آم ــس« و بن ــل وال ــان »مانوئ ــی می اصل
ــزدی  ــه، نام ــابق فرانس ــر س ــت وزی ــام نخس ــی در مق اول
بــود کــه در واقــع ادامــه دهنــده سیاســت رئیــس جمهــور 
سوسیالیســت فعلــی اســت و دیگــری کــه از بخــش چپگرا 
تــر حــزب برخاســته اســت، سیاســت هــای کنونــی دولــت 
و حــزب را بــه چالــش مــی کشــید و بــه همیــن ســبب هم 
بــود کــه دو ســال قبــل، از پســت وزارت آمــوزش و پــرورش 

ــتعفا داد. اس
ــک  ــی کم ــاد نوع ــوص ایج ــون، بخص ــای آم ــه ه برنام
ــرای تمــام مــردم، اعــم از شــاغل، کــم درآمــد  ــی ب همگان
ــد  ــی درآم ــتار نوع ــت. وی خواس ــغل اس ــد ش ــا فاق و ی
جهانشــمول اســت کــه ده هــا میلیــون فرانســوی را در بــر 
مــی گیــرد. وی میخواهــد همــه آنهایــی کــه شــغل ندارنــد 
یــا درآمــد کمتــر دارنــد ماهانــه بیــن 400 تــا ۷50 یــورو 
کمــک دریافــت کننــد. ایــن شــیوه ای اســت کــه وی برای 

ــر برخــی از اقشــار وعــده مــی دهــد. ــه فق ــان دادن ب پای
ــان  ــت در می ــی دول ــاد آمــون از سیاســت هــای کنون  انتق
رای دهنــدگان چــپ و بــه ویــژه جوانــان، محبوبیــت 

ــت. ــرده اس ــدا ک ــادی پی زی
شــاید بتــوان گفــت فاصلــه گرفتــن از میانه طیــف و لغزش 
فیــون بــه لبــه راســت و در مقابــل، آمــون بــه لبه چــپ، در 
انتخــاب آنهــا در دور مقدماتــی )کــه فقــط ایــن دو حــزب 

برگــزار کردنــد( تاثیــر بســزایی داشــت.

ــج  ــوان گفــت نظــر ســنجی هــا در مــورد نتای ــه نمیت البت
انتخابــات مــاه ِمــی دچــار اشــتباه نخواهنــد شــد. ولــی در 
ــه عنــوان نامــزد راســت  ــات مــاه مــی، اگــر لوپــن ب انتخاب
افراطــی )کــه احتمــال رفتــن بــه دور دوم وی زیــاد اســت( 
ــت و  ــه راس ــپ، چ ــه چ ــر چ ــزد دیگ ــر نام ــر ه در براب
بخصــوص ماکــرون قــرار بگیــرد کــه خــود را میانــه رو مــی 
دانــد، ایــن احتمــال وجــود خواهــد داشــت کــه طرفــداران 
نامزدهــای بازمانــده از دور نخســت )۲3 آوریــل( بــه رقیــب 

ــد. ــن رای دهن لوپ

|| همــه جــا صحبــت از آن اســت کــه احــزاب میانه 
رو در انتخابــات مــاه ِمــی بــه صــورت متفــق القول 
از ماکــرون حمایــت مــی کننــد. دلیل ایــن حمایت 
چیســت؟ دلیــل حمایــت مانوئــل والــس نخســت 

وزیــر ســابق دولــت اوالنــد از ماکــرون چیســت؟
دلیــل حمایــت احــزاب و شــخصیت هــای میانــه از امانوئل 
ــد. در  ــه نظــر مــی آی ــادی منطقــی ب ــا حــد زی ماکــرون ت
ــادی  ــی زی ــردم نارضایت ــت م ــد گف ــت بای ــه نخس درج
ــه احــزاب ســنتی چــپ و راســت احســاس مــی  نســبت ب

کننــد. امــروز اوالنــد کمتریــن محبوبیــت را در میــان مردم 
دارد. درســت بــه دلیــل مشــابه بــود کــه ســارکوزی، رئیس 
جمهــور قبلــی از حــزب راســت، نیــز نتوانســت در انتخابات 
مقدماتــی حــزب جمهوریخواهــان پیروز شــود. علــت دیگر 
ــرای مدتــی  اینســت کــه ماکــرون علیرغــم اینکــه قبــال ب
ــی و  ــر دارای ــن وزی ــت و همچنی ــزب سوسیالیس ــو ح عض
اقتصــاد فرانســوا اوالنــد بــود، هنــگام اعــالم کاندیداتــوری 
ــه  خــود مدعــی شــد کــه وی نــه سوسیالیســت اســت و ن

جمهوریخــواه.
ــا   ــه روه ــذب میان ــه ج ــق ب ــب، وی موف ــن ترتی ــه ای ب
ــی بعدهــا برخــی از جنــاح هــای سوسیالیســت و  شــد. ول
ــن صــورت وی  ــه ای ــه او پیوســتند و ب جمهویخــواه هــم ب
موفــق شــد تــا دامنــه هــواداران خــود را وســعت ببخشــد. 
ــال(  ــت )3۹ س ــوان اس ــه ج ــرون ک ــال، ماک ــن ح در عی
میتوانــد تمثیلــی باشــد از تمایــل مــردم فرانســه بــه تغییر 

ــت. در سیاس
در خصــوص والــس، نامــزد شکســت خــورده حــزب 
سوسیالیســت، بایــد گفــت وی بــه طــور علنــی از ماکــرون 
حمایــت نمــی کنــد، زیــرا بــا شــرکت در انتخابــات 
ــوده اســت  ــد نم ــی حــزب سوسیالیســت وی تعه مقدمات
کــه از شــخصی کــه برنــده نهایــی ایــن حــزب مــی شــود 
)آمــون( حمایــت کنــد. ولــی درعیــن حــال، والــس مظهــر 
ــود و وی از  ــی ش ــمرده م ــد ش ــت اوالن ــمبل سیاس و س

ســوی بخــش چپگــرا تــر حــزب سوسیالیســت بیشــتر بــه 
طرفــداری از یــک سیاســت لیبــرال و راســت متهــم مــی 
شــود. بــه همیــن دلیــل، وی در مبــارزات انتخاباتــی آمــون 
شــرکت نمیکنــد. چنیــن اوضاعــی کــه در آن ایــن احتمال 
ــه نامــزد  ــه نامــزد سوسیالیســت هــا و ن وجــود دارد کــه ن
جمهوریخواهــان بــه دور دوم برســند، بــه طور قطــع حامل 
بحــران هــای سیاســی مهــم در درون ایــن دو حــزب، بعــد 

ــود. ــد ب ــات، خواه از انتخاب

|| در صــورت پیــروزی ماکــرون در انتخابــات 
فرانســه، سیاســت خارجــی وی بــه ویــژه در رابطه 

ــود؟ ــد ب ــه خواه ــه چگون ــران و خاورمیان ــا ای ب
ــرات  ــرون تغیی ــی ماک ــت خارج ــم در سیاس ــر نمیکن فک
فاحشــی صــورت بگیــرد. درصــورت انتخــاب، وی سیاســت 
ــا  ــه اروپ ــت از اتحادی ــر حمای ــی ب ــه را مبن ــی فرانس اروپای
ــد  ــاالت متحــده، وی مانن ــر ای ــرد. در براب ــد ب پیــش خواه
ــع  ــه، مواض ــپ فرانس ــت و چ ــنتی راس ــزاب س ــایر اح س
ــور  ــس جمه ــپ، رئی ــارات ترام ــه اظه ــبت ب ــادی نس انتق
ــن  ــی سیاســت فرانســه در ای ــد داشــت. ول ــی، خواه کنون
ــا  ــه ت ــن اســت ک ــه ای ــورد وابســته ب م
ــد  ــع ض ــه مواض ــپ ب ــدازه ترام ــه ان چ
ــد  ــل خواه ــه عم ــود جام ــی خ اروپای
پوشــاند. امــا سیاســت ماکــرون در 
مــورد  در  ویــژه  بــه  و  خاورمیانــه، 
ــوریه  ــعودی و س ــتان س ــران، عربس ای
بــا سیاســت کنونــی فرانســه تــا حــدی 
متفــاوت خواهــد بــود. او در اواخــر مــاه 
ژانویــه، ســفری بــه لبنــان داشــت و بــه 
ایــن مناســبت سیاســت خارجــی خــود 

ــرد. ــریح ک ــه تش را در خاورمیان
کنونــی،  دولــت  هماننــد  ماکــرون 
ــت  ــی از اولوی ــش را یک ــا داع ــارزه ب مب
ــورد،  ــن م ــد. درای ــه میدان ــای فرانس ه
ــدازه  ــر ان ــه ه ــه ب ــاد دارد ک وی اعتق
ــره  ــه مخاط ــا ب ــت ه ــت دول ــه امنی ک
انداختــه شــود بــه همــان انــدازه داعش 
ــورد  ــد. در م ــی کنن ــد م ــی رش ــای افراط ــایر نیروه و س
ســوریه او معتقــد اســت کــه اگرچــه نباید از »بشــار اســد« 
ــدارا کــرد؛  ــا وی م ــت و ب رئیــس جمهــوری ســوریه حمای
ــح هــم پیــش  ــرای مذاکــرات صل ــد ب در عیــن حــال، نبای

ــرد. ــرح ک ــد را مط ــری اس ــاره گی ــرط کن ش
ــران،  ــعودی و ای ــتان س ــان عربس ــش می ــورد تن ــا در م ام
ــران و  ــان ای ــوازن می ــد ت ــه بای ــاد دارد ک ــرون اعتق ماک
ــود وی،  ــه خ ــه گفت ــرد. ب ــظ ک ــعودی را حف عربســتان س
»اشــتباه اســت اگــر فرانســه مثــل گذشــته زیــاد طرفــدار 
ــد  ــال میگوی ــن ح ــد«. وی در عی ــعودی باش ــتان س عربس
کــه ایــن بــه معنــای آن نیســت کــه مــا روابــط خــود را بــا 
ایــران طــوری پایــه گــذاری کنیــم کــه امنیــت عربســتان 
ســعودی و اســرائیل بــه مخاطــره بیافتــد. بــه عقیــده وی، 
ــم  ــور مه ــان دو کش ــدرت می ــازی ق ــد در ب ــه نبای »فرانس
منطقــه مداخلــه کنــد ... فرانســه بایــد هــم بــا ایــران حرف 
بزنــد هــم بــا عربســتان ســعودی«. وی  حتــی مــی گویــد 
ــر ایــن دو قــدرت منطقــه ای یــک سیاســت  »مــن در براب
گفتگــو محــور را پیــش خواهــم گرفــت. از ایران مســئولیت 
پذیــری در برابــر توافــق هســته ای را خواســتار خواهم شــد 
ــت  ــه سیاس ــم ک ــی خواه ــم م ــعودی ه ــتان س و از عربس
مســئوالنه ای را پیــش بگیــرد و بــه هیــچ وجــه هیــچ نــوع 
تبانــی بــا جنبــش هایــی کــه دســت بــه افــراط گرایــی و 

ــد، نداشــته باشــد«. تروریســم میزنن
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اروپـــــــا

اسـتاد دانشـگاه دوبلین ایرلند معتقد اسـت دلیل اصلی رشـد 
گرایش مـردم اروپا بـه جناحهای راسـت افراطـی در این قاره 
عملکرد نادرسـت و مسـتبدانه اتحادیـه اروپا اسـت که بحران 

پناهجویـان هم حاصل این سیاستهاسـت.
از زمـان بـه راه افتـادن جنـگ هـای گسـترده در خاورمیانـه 
بـه ویژه ظهـور گروه هـای تروریسـتی داعش و بوکوحـرام در 
این منطقـه و آفریقا، سـیل مهاجـران پناهنده به کشـورهای 
اروپایـی حجمـی دوچنـدان یافـت و ورود غیرقانونـی آنهـا به 

قاره سـبز بـه یکـی از معضـالت اتحادیـه اروپا بدل شـد.
از سـوی دیگـر وقـوع برگزیـت نیـز کـه منجـر بـه جدایـی 
انگلیـس از اتحادیـه اروپـا شـد بـه همـراه روی کار آمـدن 
راسـتگرایان افراطـی در کشـورهای اروپایی همچون فرانسـه 
و آلمـان، منجـر بـه ایجـاد نوعـی فضای جدیـد در نظـم بین 

الملـل غرب شـد.
برخـی کارشناسـان معتقدنـد اتحادیـه اروپـا کـه بـه نوعـی 
از مظاهـر اتحـاد و پیوسـتگی هـای سیاسـی نویـن و پـس از 
اتحـاد جماهیـر شـوروی، دومین بلوک قـدرت به لحـاظ دوام 
و قدمـت در عصـر مدرن به حسـاب مـی آید، اکنـون به دلیل 
اتخـاذ رویکـرد جدایـی طلبانه کشـورهای پیشـرو در رهبری 
ایـن اتحادیـه، بـا سـرعت غیرقابـل بـاوری بـه سـمت زوال و 

نابـودی در حرکت اسـت.
در ایـن میان به نظـر می رسـد روی کار آمدن دونالـد ترامپ، 
رئیـس جمهوری جدیـد و رادیـکال آمریکا نیز تاثیر شـگرفی 
بر تسـریع فرآیند یاد شـده از سـویی و زیر سـوال بردن قدرت 
ایـن اتحادیـه در تصمیم گیری و عملکرد مسـتقل بـه عنوان 
یـک بلـوک مسـتقل قـدرت از سـوی دیگـر شـده اسـت. بـه 
عنـوان مثال مـی توان بـه اختالف پیـش آمده میـان رهبران 
اتحادیـه اروپا و رئیس جمهوری آمریکا بر سـر لـزوم پایبندی 
بـه توافق هسـته ای با ایـران و یا نحوه تعامل با روسـیه اشـاره 

کرد.
در همین راسـتا خبرنـگار مهر با پروفسـور »اندی اسـتوری«، 
اسـتاد دانشـگاه دوبلیـن ایرلنـد به گفتگـو پرداختـه که متن 

کامـل آن در زیـر آمده اسـت:

|| همانطـور که مـی دانیـد، در پـی رخـداد برگزیت، 
بسیاری از احزاب راسـتگرای افراطی و سیاستمداران 
اروپـای خواسـتار جدایـی کشـورهای خـود نظیـر 
فرانسـه، هلند یـا آلمـان از اتحادیـه اروپا شـده اند. 
چه عواملی سیاسـی یا اجتماعی پشـت پـرده چنین 
رویکـرد در بین ایـن گـروه از مخالفان اتحادیـه اروپا 
وجـود دارنـد؟ آیـا می تـوان چنیـن رویکـردی را به 
معنای خیـزش دوبـاره راسـتگرایان در اروپـا پس از 

جنـگ جهانی دوم دانسـت؟
عوامـل مختلفـی منجـر بـه رشـد راسـتگرایان بدبیـن بـه 
اتحادیـه اروپـا وجـود دارنـد. امـا یکـی از ایـن دالیـل ماهیت 
غیردمکراتیـک و ریاضت های اقتصادی اتحادیه اروپاسـت که 
در میـان فقیرتر شـدن مـردم کشـورهایی چون یونـان و کنار 
زده شـدن شـهروندان به عنوان عناصر تعیین کننـده اصلی از 

رونـد کنترل بـر سیاسـت اقتصادی اسـت.
چنیـن گرایش هایی توسـط اعمال مسـتبدانه بانـک مرکزی 
اروپـا )بـه عنـوان مثـال دریـغ کـردن حمایت هـای مالـی از 
بانـک هـای ایرلنـد و یونـان تـا زمـان رسـیدن دولـت هـا به 
خواسـته های خـود( و با اتخـاذ نظارت مالی و مکانیسـم های 
نظارتـی ماننـد معاهده مالـی و عدم تـوازن در رویـه اقتصادی 
کالن تشـدید شـده اسـت. مردم به شـکلی فزاینده و البته به 

درسـتی، تباهـی و محـروم مانـدن از حقوق خود را  احسـاس 
مـی کننـد و معتقدنـد اتحادیـه اروپـا غیردمکراتیک بـوده و 

منجـر بـه فقر اقتصـادی در بسـیاری از کشـورها می شـود.
راسـتگرایان افراطـی ایـن توانایـی را یافتـه انـد تـا از ایـن 
عصبانیـت مـردم اسـتفاده کـرده و از آن بـه عنـوان امتیـازی 
انتخاباتـی بهـره ببرنـد. آنهـا بـرای رسـیدن بـه این خواسـت 
خـود بـه قربانـی کـردن پناهجویـان مهاجـر و دیگـر اقلیـت 
هـا روی آورده و بـه شـکلی غلـط آنهـا را مسـبب بسـیاری از 
مشـکالت )کـه خـود اتحادیـه اروپـا منجـر بـه پیدایـش آنها 

شـده( مـی داننـد.
در خصـوص اینکه چنین مسـاله ای می تواند بـه دوران پیش 
از وقوع جنگ جهانی دوم شـباهتی داشـته باشـد محل بحث 
اسـت، اما مـا نبایـد در خصوص وقایع مشـابه نگاهـی انفعالی 
داشـته باشـیم. نکته غم انگیز اینجاسـت که چپی ها علیرغم 
وقایـع فاجعه بـاری که بـرای مـردم اروپـا رخ داده، اکثرا هنوز 
به اتحادیـه اروپا و منطقه یـورو متعهد مانده و میـدان را برای 
راسـتگرایان بـاز کـرده تـا بتواننـد از بدبینـی خود نسـبت به 

اتحادیـه اروپا در جهت اهـداف انتخاباتی سـود ببرند.
چـپ ها نیازمند این هسـتند تا بـا انتقادهای خـود از اتحادیه 
اروپـا بـه )موضـع راسـتگرایان( پاسـخ دهنـد و اگر فروپاشـی 
منطقـه یـورو منجر بـه بازگردانـدن دمکراسـی، رفـاه و ثبات 
می شـود، خود را نسـبت بـه وقوع چنین مسـاله ای مشـتاق 
نشـان دهنـد تـا از ایـن طریـق بتواننـد جذبـه راسـتگرایان 

افراطـی )بـرای مـردم( را از بیـن ببرند.

|| به نظر می رسـد مسـاله پناهجویان و اسـکان دادن 
بـه آنهـا بـه یکـی از جنجالـی تریـن و جـدی ترین 
مشـکات جامعـه اروپـا بـدل شـده اسـت. عواقـب 
اجتماعـی و سیاسـی چنیـن مسـائلی در اروپـا چـه 
خواهد بـود؟ آیا ممکن اسـت ایـن موضـوع منجر به 

رشـد اسـام هراسـی در اروپا شـود؟
همانطور که پیشـتر نیـز اشـاره کـردم، ورود پناهجویـان )که به 
خصـوص در سـال ۲015 رشـد چشـمگیری داشـت( منجر به 
رشـد اسـالم هراسـی نشـده اسـت بلکه آنها به واسطه پیشرفت 

اسـتراتژی قربانی سـازی به اسـتثمار کشیده شـده اند.
پناهجویـان )به هرحـال، بخش کوچکی از ایـن تعداد پناهجو 
از کشـورهای بسـیار فقیرتـری همچـون اردن و پاکسـتان به 
صـورت روزانـه وارد اروپـا مـی شـوند( از سـوی راسـتگرایان، 
رسـانه های راسـتی و از همه مهمتر از سـوی اتحادیـه اروپا به 

چشم شـرور دیده می شـوند. توافق انجام شـده میان اتحادیه 
اروپا و ترکیه برای بیرون نگه داشـتن پناهجویـان از اتحادیه اروپا 
بـه منزلـه نقض شـرم آور حقوق بشـر آنها بـوده و این پیـام را به 
شـهروندان اتحادیـه اروپا القـا می کند کـه این اتحادیـه نه تنها 
اهل مدارا و سـازش نیسـت، بلکه مـروج تبعیض علیـه خارجی 
ها اسـت کـه همین مسـاله خشـونت نژادپرسـتانه در خیابان 

هـا را قابل قبـول و توجیـه پذیرتر می سـازد.
موضـوع دیگـری در ایـن خصـوص نیز مطـرح می شـود و آن 
اینکـه اکثـر پناهجویـان از جنـگ و دیگـر مـکان هـا متواری 
می شـوند. جنگ هایـی که ریشـه در مداخله نظامیـان غربی 
دارد و تمامـی منطقـه را بی ثبات کـرده اند. غـرب )در هیبت 
اروپایـی آن( اکنـون از پذیرفتن مسـئولیت اعمال خود شـانه 
خالـی می کنـد و در تالش اسـت تـا مرزهای خـود را ببندد و 
قربانیـان ماجراجویـی های نظامـی خود را به کمـپ های فقر 
در ترکیـه و یونـان روانه کنـد و با غـرق شـدن در مدیترانه به 

کام مـرگ فـرو ببرد.

|| دونالـد ترامـپ در حالـی خواسـتار بازبینـی برجام 
شـده اسـت که دیگـر طـرف هـای توافق هسـته ای 
با ایـن درخواسـت وی مخالفت کـرده اند. پایـان این 
کشـمکش را چگونـه ارزیابی مـی کنید؟ آیـا اتحادیه 
اروپـا نیـز از سیاسـت هـای دونالـد ترامـپ پیـروی 
خواهـد کـرد و یا نقش مسـتقلی از خود در مـورد این 

مسـاله ایفا خواهـد کرد؟
مطمئـن نیسـتم. شـک دارم کـه اکثـر رهبـران اروپایـی بـه 
دنبـال باز شـدن دوبـاره پرونـده هسـته ای نباشـند. آنها تنها 
ثبات نسـبی ناشـی از برجام را بـه از سـرگیری غیرقابل پیش 
بینـی مذاکـرات تحـت رهبـری دولـت پریشـان خاطـر و بی 

مالحظـه آمریـکا ترجیـح مـی دهند.
در حقیقـت، ممکـن اسـت در مجمـوع، اتحادیـه اروپا ممکن 
اسـت بـا ظهـور ترامـپ بـه دنبـال ایجـاد فضایی مسـتقل در 
خصـوص موضوعـات مربـوط بـه سیاسـت خارجـی باشـد – 
اگرچـه چنیـن موضوعی چنـدان هم رو بـه جلو و قابـل توجه 
نخواهـد بـود – عطـف به تقاضـای برخـی آلمانـی هـا و دیگر 
رهبـران بـرای افزایـش توانایـی هـای نظامـی اروپـا در برابـر 
تهدیـد روسـیه، بـه نظر می رسـد شـعله هـای شـکل گیری 
جنـگ سـردی جدید در حال سـر کشـیدن هسـتند. امـا اگر 
اروپـا در برابـر بازبینـی برجـام ایسـتادگی کند، به نظـر اتفاق 

خوبـی می رسـد.

استاد دانشگاه دوبلین:

سیاست استثماری اتحادیه اروپا باعث بحران پناهجویان شده است
وحید پورتجریشی

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 33 |  شماره 21 |  اردیبهشت 96

اروپـــــــا

کنفرانــس ۲ روزه »آینده ســوریه« در حالــی از امروز در بروکســل 
آغــاز مــی شــود کــه اختالفــات آمریــکا و اتحادیــه اروپــا در مورد 

»بشــار اســد« آن را تحــت تاثیر قــرار داده اســت.
کنفرانــس ۲ روزه آینــده ســوریه از امروز ســه شــنبه در بروکســل 
آغــاز مــی شــود امــا اختالفــات آمریــکا و اتحادیــه اروپــا در مــورد 
آینــده »بشــار اســد« رئیــس جمهــور ســوریه، و نقــش و جایــگاه 
وی در آینــده ایــن کشــور موجــب شــده تــا بحــث کمــک هــای 

مالــی بــه ســوریه در حاشــیه قــرار بگیــرد. 
دلیــل بــروز ایــن اختالفــات تغییــر موضــع آمریــکا در خصــوص 
ــا  نقــش بشــار اســد در آینــده ســوریه عنــوان شــده اســت. گوی
ــدرت  ــن اســد از ق ــار رفت ــزوم کن ــر ل ــکا دیگــر اصــراری ب آمری
ــروز  ــب ب ــر موج ــن ام ــدارد و همی ــوریه ن ــی س ــده سیاس در آین

ــکا شــده اســت. ــا و آمری ــه اروپ ــان اتحادی ــالف می اخت
در همیــن رابطــه روز گذشــته مقامــات مختلــف اتحادیــه اروپــا از 
جملــه »فدریــکا موگرینــی« مســئول سیاســت خارجــی اتحادیه 
اروپــا، بــه تشــریح دیــدگاه هــای ایــن اتحادیــه درباره بشــار اســد 

و نقــش آتــی وی در آینــده ســوریه پرداختنــد.
ــا  ــه اروپ ــت: اتحادی ــوان داش ــود عن ــارات خ ــی در اظه موگرین
ــرای بشــار اســد رئیــس جمهــوری ســوریه،  ــچ جایگاهــی ب هی
ــا ایــن وجــود ایــن  در آینــده ایــن کشــور متصــور نیســت امــا ب
مــردم ســوریه هســتند کــه بایــد دربــاره سرنوشــت اســد تصمیم 

ــد. بگیرن
ــه ســوالی در خصــوص  ــن اظهــارات را در پاســخ ب ــی ای موگرین

تغییــر موضــع آمریــکا در خصــوص سرنوشــت بشــار اســد، ایــراد 
کــرد.

تنهــا چنــد روز پــس از اعــالم موضــع دولــت آمریــکا در خصوص 
ــوریه،  ــارض س ــل تع ــه ح ــی ب ــت ده ــینی از اولوی ــب نش عق
ــد« در  ــار اس ــه »بش ــد ک ــی ش ــر مدع ــار دیگ ــا ب ــه اروپ اتحادی

ــدارد. ــی ن ــده ســوریه جای آین
رئیــس سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا گفــت: »پــس از شــش 
و ســال و نیــم جنــگ ، کامــالا غیرواقــع بینانــه اســت کــه بــاور 
داشــته باشــیم آینــده ســوریه دقیقــاا مشــابه گذشــته آن خواهــد 
بــود. اتحادیــه اروپــا خواهــان انتقــال قدرتــی هدفمنــد و فراگیــر 
در ســوریه اســت کــه پذیــرای تمــام اقشــار ایــن کشــور باشــد«.
وی در ادامــه افــزود: ایــن حــق تمــام اقشــار ســوریه اســت کــه 

]در مــورد آینــده آن[ تصمیــم بگیرنــد.

ــن  ــز در ای ــه نی ــه فرانس ــور خارج ــر ام ــرو« وزی ــارک آی »ژان م
ارتبــاط مدعــی شــد: »فرانســه بــاور نــدارد کــه بشــار اســد بتواند 

ســوریه جدیــد را رهبــری نمایــد«.
ــا در نشســت دیــروز دوشــنبه خــود  وزرای خارجــه اتحادیــه اروپ
در لوکزامبــورگ بــا انتشــار یــک اطالعیــه رســمی اعــالم کردند 
ــوریه  ــازی س ــی در بازس ــا در صورت ــا تنه ــه اروپ ــه »اتحادی ک
ــی  ــدرت سیاس ــال ق ــک انتق ــه ی ــرد ک ــد ک ــارکت خواه مش
ــام  ــال انج ــدی در ح ــور ج ــه ط ــی ب ــترده و واقع ــر، گس فراگی

ــد«. باش
ــا در  ــه اروپ ــع اتحادی ــن موض ــه ای ــت ک ــر اس ــایان ذک ش
ــه  ــه هفت ــرار دارد ک ــکا ق ــت آمری ــع دول ــا موض ــض ب تناق
گذشــته اعــالم کــرد »برکنــاری اســد از قــدرت دیگــر 

اولویــت ایــن کشــور نیســت«.
»نیکــی هیلــی« نماینــده آمریــکا در ســازمان ملــل متحــد روز 
ــز  ــنگتن از تمرک ــات واش ــه مقام ــرد ک ــالم ک ــنبه اع ــج ش پن
ــوریه  ــور س ــس جمه ــد« رئی ــار اس ــذف بش ــت »ح ــر سیاس ب
ــب نشــینی  ــگ زده عق ــن کشــور جن ــدرت در ای ــاختار ق از س

کرده انــد.
ــت:  ــگاران گف ــی از خبرن ــروه کوچک ــع گ ــی در جم ــی هیل نیک
»اولویــت مــا دیگــر یــک جــا نشســتن و تمرکــز بــر برکنــاری 
]بشــار[ اســد نیســت. اولویــت مــا آن اســت کــه بــه نحــوه بــه 
انجــام رســاندن امــور و افــراد مــورد نیازمــان بــرای همــکاری در 

ــم«. ــق بیاندازی ــی دقی ــوریه نگاه ــت س خصــوص مل

فرانس پرس تحلیل کرد؛

سایه اختالفات آمریکا و اروپا درباره اسد بر کنفرانس آینده سوریه

ــاد  ــا اتح ــه تنه ــد ن ــی ده ــان م ــن نش ــر لوپ ــارات اخی اظه
ــپ  ــت ترام ــات دول ــه و مقام ــان فرانس ــی گرای ــی مل سیاس
اتحــادی مطلــق نیســت، بلکــه نقطــه آشکارســاز اختالفــات 

ــود. ــی ش ــوب م ــن دو محس ــان ای ــده می عم
ــه  ــح از حمل ــاد صری ــی فرانســه ضمــن انتق ــر جبهــه مل رهب
ایــاالت متحــده آمریــکا بــا ســوریه، ایــن اقــدام دولــت ترامپ 

را محکــوم کــرد.
ــوان کــرده اســت: مــن  ــن خصــوص عن ــن در ای ــن لوپ ماری
غافلگیــر شــدم! دونالــد ترامــپ اعــالم کــرده بــود کــه نمــی 
ــن  ــد و ای ــان باش ــدارم جه ــس ژان ــن پ ــکا از ای ــد آمری خواه

همــان کاری اســت کــه او در جریــان حملــه بــه ســوریه انجــام 
داد. آیــا ایــن انتظــار زیــادی بــود کــه قبــل از حملــه بــه ســوریه 
منتظــر نتایــج تحقیقــات بیــن المللــی و مســتقل دربــاره حملــه 
خــان شــیخون مــی ماندیــم؟ مداخلــه غــرب باعــث ایجــاد هرج 
و مــرج و افزایــش قــدرت گروههــای تروریســتی خواهــد شــد.

درجریــان رقابتهــای انتخابــات ریاســت جمهــوری ایــاالت 
متحــده آمریــکا در ســال ۲۰۱۶، ماریــن لوپــن از معــدود 
طرفــداران اروپایــی دونالــد ترامــپ محســوب مــی شــد. زمانــی که 
ترامــپ توانســت هیــالری کلینتــون را در انتخابــات شکســت دهد، 
لوپــن از پیــروزی ترامــپ در انتخابــات اســتقبال کــرد و آن را گامــی 

ــت. ــی دانس ــن الملل ــادالت بی ــر مع ــتای تغیی ــم در راس محک
ــا، همراهــان و هــواداران ترامــپ نیــز از حضــور لوپــن در  متعاقب
صحنــه سیاســی فرانســه اســتقبال کردنــد. آنهــا معتقــد بودنــد 
کــه حضــور لوپــن در راس معــادالت سیاســی و اجرایــی پاریــس 
ــال ۲۰۱۷  ــوری س ــت جمه ــات ریاس ــروزی وی در انتخاب و پی

ــه ایجــاد اتحــادی پایــدار میــان کاخ ســفید و  فرانســه، منجــر ب
ــزه خواهــد شــد. کاخ الی

 همچنیــن آنهــا معتقــد بودنــد کــه حضــور لوپــن در کاخ الیــزه به 
مثابــه کاتالیــزور و عاملــی تســریع کننــده بــرای ســقوط اتحادیه 
ــای  ــر اعض ــان، اکث ــود. همچن ــد ب ــورو خواه ــه ی ــا و منطق اروپ
کابینــه ترامــپ چنیــن اعتقــادی دارنــد امــا بــه نظــر مــی رســد 
ــا حــدود  ــات کاخ ســفید ت ــان فرانســه و مقام ــی گرای اتحــاد مل

زیــادی شــکننده باشــد.
ــه  ــی ک ــوریه، در حال ــه س ــپ ب ــر ترام ــه اخی ــان حمل در جری
سیاســتمداران ســنتی در فرانســه از ایــن اقــدام اســتقبالی نســبی 
کردنــد، لوپــن صراحتــا مخالفــت خــود را بــا ایــن تجــاوز نظامــی 

ــرد. ــالم ک اع
ــان سیاســت خارجــی   ایــن موضــوع نشــان مــی دهــد کــه می
ملــی گرایــان فرانســه و سیاســت خارجــی دولــت ترامــپ 
اختالفاتــی معنــادار وجــود دارد. ماریــن لوپــن بارهــا نســبت بــه 
ــی  ــه گرای ــای مداخل ــه ه ــوریه و هزین ــاری در س ــوالت ج تح

ــود. ــدار داده ب ــور هش ــن کش ــرب در ای غ
ــاد  ــا اتح ــه تنه ــد ن ــی ده ــان م ــن نش ــر لوپ ــارات اخی اظه
ــپ  ــت ترام ــات دول ــه و مقام ــان فرانس ــی گرای ــی مل سیاس
اتحــادی مطلــق نیســت، بلکــه نقطــه آشکارســاز اختالفــات 

ــود. ــی ش ــوب م ــن دو محس ــان ای ــده می عم
ــر  ــا ب ــد لوپــن بن شــاید برخــی تحلیلگــران تصــور مــی کردن
ــد  ــت جدی ــا دول ــداری ب ــزاد پن ــود و هم ــی خ ــح حزب مصال
آمریــکا، از اقــدام ترامــپ در ســوریه حمایــت خواهــد کــرد یــا 
حداقــل ترجیــح خواهــد داد در ایــن خصــوص ســکوت کنــد. با 
ایــن حــال بــه نظــر مــی رســد لوپــن نمــی توانــد نارضایتــی 
ــپ را  ــر ترام ــی اخی ــی و غیرحقوق ــر عقالن ــدام غی ــود از اق خ

ــد. کتمــان کن
 لوپــن کــه تصــور مــی کــرد یکجانبــه گرایــی ایــاالت متحــده 
آمریــکا بــا حضــور ترامــپ بــه پایــان خواهــد رســید، هــم اکنون 
شــاهد حقیقــت دیگــری اســت. وی شــاهد حضــور دولتــی هــرج 
ــی از انجــام  ــه ابای ــی ک ــفید اســت، دولت ــرا در کاخ س ــرج گ و م

اقدامــات هزینــه ســاز بــرای نظــام بیــن الملــل نــدارد.
ــم  ــی ه ــه نارضایت ــر ب ــا منج ــه تنه ــپ ن ــه ترام ــدام یکجانب اق
ــدگان  ــس نماین ــای جمهوریخــواه وی در ســنا و مجل ــی ه حزب
ــز  ــی وی را نی ــواداران اروپای ــی شــرکا و ه شــده اســت، نارضایت

ــت. ــه اس برانگیخت
ــپ بســیار  ــن ازترام ــال، پروســه طــالق سیاســی لوپ ــر ح در ه
ــه  ــت. اگرچ ــده اس ــاز ش ــد آغ ــی ش ــور م ــه تص ــر از آنچ زودت
کلیــت ارتبــاط ملــی گرایــان اروپــا و ترامــپ فعــال بــه قــوت خود 
باقیســت، امــا اظهــارات لوپــن نشــان داد کــه جدایــی ایــن دو از 
یکدیگــر تحــت تاثیــر اقدامــات غیــر عاقالنــه ترامــپ بیــش از 

ــود. پیــش مــورد تصــور خواهــد ب

طالق سیاسی لوپن از ترامپ/ شوک حمله سوریه بر جبهه ملی فرانسه
حنیف غفاری
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ــتار  ــود خواس ــارات خ ــن اظه ــازه تری ــو در ت ــر کل نات دبی
ــده  ــو ش ــو نات ــورهای عض ــی کش ــه نظام ــش بودج افزای
اســت. ینــس اســتولتنبرگ تاکیــد کــرده اســت کــه ایــن 

ــد. ــی باش ــو م ــت نات ــتای تقوی ــدام، در راس اق
ــتار  ــود خواس ــارات خ ــن اظه ــازه تری ــو در ت ــر کل نات دبی
افزایــش بودجــه نظامــی  کشــورهای عضــو پیمــان 
آتالنتیــک شــمالی شــده اســت. ینــس اســتولتنبرگ 
تاکیــد کــرده اســت کــه ایــن اقــدام، نــه در راســتای تامین 
خواســته هــای ایــاالت متحــده آمریــکا، بلکــه در راســتای 

ــد! ــی باش ــو م ــت نات تقوی
حــال اصلــی تریــن ســوال ایــن اســت کــه چــرا 
اســتولتنبرگ دقیقــا در برهــه زمانــی فعلــی بــه یــاد تقویت 

ــت؟! ــاده اس ــو افت نات
ایــن روزهــا، منازعــات درون آتالنتیکــی کشــورهای 
اروپایــی بــا ایــاالت متحــده آمریــکا ) دولــت ترامــپ(  بــه 
نقطــه اوج خــود رســیده اســت. ترامــپ همچنان خواســتار 
افزایــش بودجــه نظامــی کشــورهای عضــو ناتــو و کاهــش 
تعهــدات مالــی آمریکاســت. ایــن در حالیســت کــه برخــی 
ــن  ــرای ای ــد آمادگــی الزم ب ــد کــرده ان ــو تاکی اعضــای نات
ــد و فشــارهای واشــنگتن در ایــن خصــوص  ــدام را ندارن اق

ــول اســت. ــل قب ــر قاب ــه و غی خودخواهان
آلمــان یکــی از کشــورهایی اســت  کــه بــا افزایــش 
ــت.  ــرده اس ــت ک ــو مخالف ــود در نات ــی خ ــه نظام بودج
ــد  ــدود 1.۲ درص ــان ح ــی آلم ــه دفاع ــون، بودج ــم اکن ه
ــپ از  ــت. ترام ــور اس ــن کش ــی ای ــص داخل ــد ناخال از تولی
برلیــن خواســته اســت تــا ایــن میــزان، بــه ۲ درصــد تولید 

ــد. ــش یاب ــان افزای ــی آلم ــص داخل ناخال
زیگمــار گابریــل وزیــر امــور خارجــه آلمــان ایــن 
درخواســت ترامــپ را کامــال غیــر واقــع بینانــه مــی دانــد. 
گابریــل معتقــد اســت کــه افزایــش بودجــه دفاعــی آلمــان 
ــت. ــن اس ــر ممک ــی، غی ــزان فعل ــر می ــدود دو براب ــه ح ب

ــد  ــح داده ان ــو ترجی ــای نات ــر اعض ــی از دیگ ــه برخ اگرچ
ــش بودجــه  ــر افزای ــی ب ــکا مبن ــل فشــارهای آمری در مقاب

نظامــی و دفاعــی خــود ســکوت کننــد، امــا ایــن ســکوت 
عالمــت رضایــت آنهــا نیســت! بســیاری از اعضــای اروپایی 
ناتــو ، بــه دلیــل درگیــری بــا بحــران اقتصــادی عمــال قادر 

بــه تامیــن خواســته هــای ایــاالت متحــده نیســتند.
در چنیــن شــرایطی، ادعــای اســتولتنبرگ مبنــی بــر لزوم 
افزایــش بودجــه دفاعــی اعضــای ناتــو بــرای آنها غیــر قابل 
ــی و  ــائل نظام ــران مس ــیاری از تحلیلگ ــت. بس ــول اس قب
امنیتــی اروپــا معتقدنــد کــه اســتولتنبرگ از ســوی ترامپ 
بابــت تامیــن درخواســت واشــنگتن تحــت فشــار مضاعفی 

قــرار گرفتــه اســت.
ــات درون  ــدید منازع ــده تش ــان دهن ــود نش ــواهد موج ش
ــه،  ــن منازع ــت. ای ــو اس ــای نات ــان اعض ــی در می آتالنتیک
بیشــتر از اینکــه بــر ســر افزایــش بودجــه دفاعــی اعضــای 
ناتــو باشــد، بــر ســر رویکــرد جبــری ایــاالت متحــدده در 
ــت. ــمالی اس ــک ش ــان آتالنتی ــای پیم ــر اعض ــال دیگ قب

ــورهای  ــدام کش ــه اق ــر گون ــه ه ــر اینک ــم دیگ ــه مه نکت
ــر افزایــش بودجــه دفاعــی  از یــک ســو  اروپایــی مبنــی ب
ــر ایــاالت متحــده  ــه معنــای عقــب نشــینی آنهــا در براب ب
ــی در  ــای اجتماع ــو بحرانه ــر ، مول ــکا و از ســوی دیگ آمری
ایــن کشورهاســت. بســیاری از شــهروندان کشــورهای 
اروپایــی معتقدنــد کــه اساســا عضویــت در ناتــو بــرای آنهــا 

ــوده اســت. ــر ب ــه ب هزین
از ســوی دیگــر، آنهــا معتقدنــد در شــرایطی کــه اروپــا در 
ــا  ــه ب ــت مقابل ــی جه ــتهای ریاضت ــرای سیاس ــال اج ح
کســری بودجــه عمومی اســت، اختصــاص میزان بیشــتری 
از تولیــد ناخالــص داخلــی بــه هزینــه هــای دفاعــی در ناتو 

ــود. ــی خواهــد ب غیــر عقالن
ــای عضــو  ــل دولته ــا تقاب ــا ب ــا صرف ــن، در اینجــا م بنابرای
ــا یکدیگــر مواجــه نیســتیم،  پیمــان آتالنتیــک شــمالی ب
بلکــه در مقیاســی بــزرگ تــر ، شــاهد تقابــل افــکار عمومی 
ــاالت متحــده  ــا خواســته هــای رئیــس جمهــور ای ــا ب اروپ
آمریــکا هســتیم. بــی دلیــل نیســت کــه اکثــر شــهروندان 
کشــورهای اروپایــی نســبت بــه دولــت ترامــپ رویکــردی 

ــد. ســلبی دارن
در نهایـت اینکه اولتیماتوم نرم ینس اسـتولتنبرگ دبیر کل 
ناتـو به اعضـای این مجموعه جهـت افزایش بودجـه دفاعی 
آنهـا، نمی تواند منجر به باز شـدن گـره کور ایجاد شـده در 
میـان آتالنتیکی ها شـود. بدون شـک در آینـده ای نزدیک 
و بـا تشـدید فشـارهای دولت ترامپ بـر اعضای ناتو، شـاهد 

تشـدید منازعات در ناتـو خواهیم بود.
ترامــپ طــی هفته هــای اخیــر نشــان داده اســت کــه قصد 
ــدارد.  ــو را ن ــال نات ــود در قب ــع خ ــینی از مواض ــب نش عق
اگرچــه ســران ناتــو ســعی در مدیریــت بحــران ایجاد شــده 
و طبیعــی جلــوه دادن دیالوگهــای غیــر دوســتانه اخیــر در 
ــت  ــجل اس ــگان مس ــر هم ــا ب ــد، ام ــود دارن ــه خ مجموع
ــان  ــان اعضــای پیم ــات موجــود در می ــس منازع ــه جن ک
ــوع منازعــات گفتــاری و ســطحی  آتالنتیــک شــمالی، از ن
نیســت. تشــدید ایــن منازعــه، مــی توانــد مولــد بحرانهایی 

عمیــق در ناتــو باشــد.
آنــدرس راسموســن دبیــر کل ســابق ناتــو در مــاه آگوســت 
ســال ۲016 میــالدی، یعنــی درســت در زمانــی کــه 
رقابتهــای انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریــکا بــه نقطــه 
اوج خــود رســیده بــود نســبت بــه حضــور ترامــپ در راس 
معــادالت سیاســی و اجرایــی واشــنگتن هشــدار داده بــود.

ــپ منجــر  ــه سیاســتهای ترام ــود ک ــد ب راسموســن معتق
ــپ را  ــروزی ترام ــد. وی پی ــد ش ــو خواه ــف نات ــه تضعی ب
ــود.  ــته ب ــکا دانس ــی آمری ــرکای اروپای ــرای ش ــدی ب تهدی
ــن  ــز راسموس ــفید نی ــپ در کاخ س ــور ترام ــس از حض پ
ــا  ــو ) ب ــده نات ــوص آین ــی را در خص ــدارهای صریح هش

ــرد. ــره ک ــپ( مخاب ــتهای ترام ــه سیاس ــه ب توج
ــو  ــای نات ــر اعض ــتولتنبرگ و دیگ ــت اس ــن، سیاس بنابرای
ــود در  ــات موج ــوه دادن اختالف ــی جل ــر طبیع ــی ب مبن
پیمــان آتالنتیــک شــمالی، در عمــل نمــی توانــد ســودی 
ــه حــال اعضــای اروپایــی ناتــو داشــته باشــد. موضوعــی  ب
ــف  ــه آن واق ــبت ب ــز نس ــو نی ــر کل نات ــخض دبی ــه ش ک

ــت. اس

اولتیماتوم نرم استولتنبرگ/ منازعات آتالنتیکی جدی تر می شود
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اروپـــــــا

حملـه موشـکی ایـاالت متحـده آمریکا بـه پایگاه شـعیرات 
در سـوریه، مولـد اعتراضهـا و مواضـع تنـدی علیـه رویکرد 

یکجانبـه گرایانـه واشـنگتن درنظـام بین الملـل بود.
غفـاری:  حنیـف  الملـل-  بیـن  گـروه  مهـر،  خبرگـزاری 
ایـن حملـه در شـرایطی کـه حتـی سـناتورهای حـزب 
جمهوریخـواه از اقـدام یکجانبـه و خودخواهانـه ترامـپ در 
حملـه به سـوریه معترض هسـتند، اتحادیـه اروپـا در صدد 
حمایـت از کلیـت ایـن حمله بـر آمـده و آن را توجیـه پذیر 

دانسـت!
به راسـتی اروپـای واحد به کدام سـو مـی رود؟ رفتـار اخیر 
اتحادیـه اروپا و مخصوصـا تروییکای اروپایـی در قبال حمله 
ایـاالت متحـده آمریـکا بـه سـوریه چگونـه قابـل تحلیل و 
ارزیابـی اسـت؟ آیـا گروههـا و جناح هـای سـنتی حاکم بر 
اروپـا هنـوز متوجه سـنگینی هزینـه هـای بـازی در زمین 

واشـنگتن نیستند؟
آنچه مسـلم اسـت اینکه تروییکای اروپایی یعنـی انگلیس، 
فرانسـه و آلمـان بازنـدگان اصلی تحـوالت اخیر در سـوریه 
محسـوب مـی شـوند، زیـرا پـس از وقـوع حملـه موشـکی 
ایـاالت متحـده آمریکا، سـه کشـور مذکـور به جـای انتقاد 
از یکجانبـه گرایـی ترامـپ و مغایـرت این اقـدام بـا قواعد و 
بایـد و نبایدهای  حقوقـی رایـج در روابط بین الملـل، آن را 

توجیـه پذیـر دانسـته و از آن حمایـت کردند.
آنـگال مـرکل صـدر اعظـم آلمـان و فرانسـوا اوالنـد رئیـس 
جمهـور فرانسـه در اظهاراتـی مضحکانه، بشـار اسـد رئیس 
جمهـور سـوریه را مسـئول حملـه موشـکی اخیـر آمریـکا 
دانسـتند! ترزا می نخسـت وزیـر انگلیس نیز مانند اسـالف 
خود سـعی در توجیـه رفتارهای غیر عاقالنـه ایاالت متحده 

از جملـه حمله موشـکی بـه سـوریه دارد.
در ایـن میـان، فدریکا موگرینی مسـئول سیاسـت خارجی 
اتحادیـه اروپـا ضمـن اذعـان بـه اینکـه از حملـه موشـکی 
آمریـکا به خاک سـوریه اطالع داشـته، این حملـه را قانونی 
ندانسـته اسـت. بـا ایـن حـال سـوال اصلـی اینجاسـت که 
چـرا موگرینـی قبل از وقـوع این حملـه و حتی پـس از آن، 
موضعـی قاطعانه در برابـر اقدام غیـر قانونی ایـاالت متحده 

نکرد؟ اتخـاذ 
حـدود دو سـال قبـل، لـوران فابیـوس وزیـر امـور خارجـه 
سـابق فرانسـه در خصـوص یکجانبـه گرایی ایـاالت متحده 
آمریـکا در نظـام بین الملـل هشـدار داده بود. ایـن اظهارات 
فابیـوس، منجر به حمایـت افکار عمومـی اروپا و فرانسـه از 
وی شـد. با این حال دولت سوسیالیسـت فرانسـه نه تنها در 
عمل اقدامی در راسـتای مهار واشـنگتن صورت نـداد، بلکه 
امـروز رئیـس جمهـور آن بـه یکـی از توجیـه گـران حمله 

آمریـکا به سـوریه تبدیل شـده اسـت!
آنچـه مسـلم اسـت اینکـه یکجانبـه گرایـی ایـاالت متحده 
آمریـکا در دوران ریاسـت جمهوری ترامپ، بـه زودی هزینه 
هـای بسـیار سـخت و غیـر قابـل جبرانـی را به کشـورهای 
اروپایـی وارد خواهـد کـرد. در آن زمان، کشـورهای اروپایی 
زمانـی متوجه هزینـه های بازی خـود در زمیـن آمریکا می 

شـوند که بسـیار دیر شـده اسـت!
بـازی  معلـول  اروپـا،  در  امنیـت  بحـران  وقـوع  اساسـا   
کشـورهای اروپایـی و در راس آنهـا تروییـکای اروپایـی در 
زمین ایـاالت متحـده آمریکا بوده اسـت. انگلیـس، آلمان و 
فرانسـه ضمن حمایت از گروههـای تروریسـتی و تکفیری، 
کشـورهای دیگـر اروپایـی کـه اتفاقا بـا سیاسـتها و رویکرد 
امنیتـی تروییـکا مخالـف بودنـد را نیـز درگیـر بحرانهـای 

امنیتـی شـدید کـرده اند.
در چنیـن شـرایطی اگـر اعضـای اتحادیـه اروپـا دسـت بـه 
مهـار سیاسـتهای جنگ طلبانـه و خطرناک برلیـن، پاریس 
و لنـدن نزننـد، در آینـده ای نزدیـک بـا بحرانهـای امنیتی 
بیشـتری دسـت به گریبان خواهند شد. اشـتیاق تروییکای 
اروپایـی برای بـازی در زمین آمریـکا به اندازه ای زیاد اسـت 
کـه قـدرت حداقلـی ترین محاسـبات واقـع بینانـه در قبال 

تحـوالت بین المللـی را از سـوی آنها سـلب کرده اسـت.
در سـال ۲003 میالدی، گرهارد شـرودر صـدر اعظم آلمان 

و ژاک شـیراک رئیـس جمهـور فرانسـه بـا حملـه ایـاالت 
متحـده آمریـکا بـه عـراق مخالفـت کردنـد. یکـی از اصلی 
تریـن دالیـل ایـن مخالفـت، مهـار یکجانبـه گرایـی ایاالت 
متحـده آمریکا و پایـان دادن بـه توهم حضور واشـنگتن در 

دوران تـک قطبـی بود.
بـا این حال هـم اکنـون سیاسـتمداران ناتوانی کـه در راس 
معـادالت سیاسـی و اجرایـی سـه کشـور انگلیـس، آلمان و 
فرانسـه حضـور دارنـد، در حـال تقویـت توهمـات یکجانبه 
گرایانه آمریکا هسـتند. بدیهی اسـت که تقویـت این توهم، 

بیـش از همـه گریبانگیـر کشـورهای اروپایی خواهد شـد.
ایـا در ایـن صـورت افـرادی ماننـد مـرکل، اوالند و تـرزا می 
که شکسـت گروههای تکفیری و تروریسـتی در سوریه آنها 
را نگـران سـاخته، پاسـخگوی کاهش وزن و قـدرت تصمیم 

سـازی اروپا در معـادالت جهانی خواهنـد بود؟!
ایـن در حالی اسـت که آنالیـز بحرانهـای امنیتـی در اروپا و 
مـروری بر رفتارهای گذشـته آمریکا می توانسـت به سـران 
اروپایـی کمک کنـد که در قبـال حوادثی ماننـد آنچه اخیرا 
در سـوریه گذشـت رویکـردی عاقالنه اتخـاذ کنند امـا آنها 
نشـان دادند کـه عقالنیـت جمعـی در اروپا که خمیـر مایه 
تشـکیل اتحادیـه اروپـا بـود جـای خـود را بـه یکـه تـازی 
سیاسـتمداران ناشی در سه کشـور آلمان، انگلیس و فرانسه 

داده اسـت.

تیشه تروییکا بر ریشه اروپای واحد/ غرب دوباره در سوریه باخت

با تالش آلمان و فرانسه صورت می گیرد؛

تاسیس اتحادیه دفاعی- امنیتی محور نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا
ــت  ــا در نشس ــه اروپ ــو اتحادی ــورهای عض ــه کش وزرای خارج
امــروز خــود تاســیس اتحادیــه دفاعــی- امنیتــی را بــه بحــث و 

ــد گذاشــت. ــادل نظــر خواهن تب
ــروز خــود در  ــا در نشســت ام ــه اروپ ــور خارجــه اتحادی وزرای ام
بروکســل قــرار اســت دربــاره برنامــه هــای مربــوط بــه تاســیس 

اتحادیــه دفاعــی- امنیتــی بحــث و تبــادل نظــر کننــد. 
کشـورهای آلمان و فرانسـه از پیشـنهاد دهندگان اصلی تاسـیس 
این اتحادیه هسـتند کـه پـس از روی کار آمدن »دونالـد ترامپ« 

رئیـس جمهـوری آمریکا به اقـدام در رابطـه با آن اصرار بیشـتری 
کردنـد.  یکی از دالیل ایجـاد این اتحادیه تحکیم سـاختار دفاعی 

کشـورهای اروپایی عنوان شـده است. 
بــر اســاس اعــالم ایــن منبــع خبــری گفتــه مــی شــود در ایــن 
نشســت نماینــده ای بــه جــای »زیگمــار گابریــل« وزیــر خارجه 
ــات روز  ــج انتخاب ــال نتای ــه دنب ــرد. ب ــد ک ــان شــرکت خواه آلم
گذشــته در آلمــان گابریــل قــرار اســت در نشســت هــای تحلیلی 

آن در برلیــن حاضــر شــود.
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رفرانــدوم ترکیــه در حالــی یــک شــنبه آینــده برگــزار مــی شــود 
کــه پیــروزی و شکســت معنایــی جــدی بــرای اردوغــان خواهــد 

داشــت.
ــه قــدرت رســیدن  »تردیــد« کــه زمانــی خــود عامــل اصلــی ب
اردوغــان بــود، در شــرایط کنونــی ترکیــه همچون ســّدی محکم 
در برابــر رؤیاهــای دیریــن حاکمــان این کشــور قــد علم کــرده و 

شکســتن آن کاری بــس دشــوار بــه نظــر مــی رســد.
ــی  ــی تکلیف ــی، ب ــی در پ ــی پ ــادی و سیاس ــای اقتص بحران ه
فرهنگــی و اجتماعــی و ردیفی از سیاســتمداران قــدرت طلبی که 
بــا وجــود شکســت در تشــکیل دولت هــای ائتالفــی همچنــان با 
چنــگ و دنــدان بــه حضــور در عرصــه سیاســی کشــور ترکیــه 

ــد. ــه می دادن ادام
تمامــی ایــن وقایــع و شــرایط اســفناک ترکیــه در گــذار از قــرن 
بیســتم بــه قــرن بیســت و یــک،  منجــر بــه پدیــدار شــدن قشــر 
ــده  ــور ش ــن کش ــرّدد« در ای ــته و »م ــان خس ــی از مردم عظیم
بــود. ایــن »تردیــد« و ســرخوردگی اجتماعــی و سیاســی در واقع 
ریشــه در جوالندهــی مکــّرر سیاســتمدارانی بــود کــه از ســالیان 
دور میــدان دار سیســتم سیاســی ایــن کشــور بودنــد و جالب تــر 
اینکــه هیچ کــدام نــه تنهــا راه حلــی برای مشــکالت سیاســی و 
اقتصــادی مــردم نمی یافتنــد بلکــه خــود نیــز بــه بخشــی از ایــن 

ــد. ــدل شــده بودن دشــواری ها مب
ــد  ــون »بلن ــی چ ــان نام های ــدرت در می ــه ق ــود ک ــی ب دیرزمان
ــلیمان  ــر« و »س ــو چیلل ــاز«، »تانس ــعود ییلم ــت«، »مس اجوی
دمیــرل« دســت بــه دســت مــی شــد و مــردم ترکیــه را بــه تــوده 
عظیمــی از »مــرّددان« اجتماعــی و سیاســی تبدیــل کــرده بــود.

امــا درســت در زمانــی کــه شــک و »تردیــد« تبدیــل بــه بیماری 
واگیــرداری در جامعــه ترکیــه شــده بــود اتفاقــی بســیار شــگرف 
ــق شــد از  ــوع پیوســت و موّف ــه وق ــاًل مناســب ب ــی کام در زمان

ایــن »تردیــد هــا « بــه بهتریــن شــکل ممکــن بهــره بــرداری 
کنــد.

ــزاب  ــدن از اح ــدا ش ــا ج ــی ب ــرژی و جنجال ــر ان ــره پ ــد چه چن
ــت و توســعه«  ــام »حــزب عدال ــا ن ــدی ب ــف، جبهــه جدی مختل
را بنیــان نهادنــد. ســردمدار ایــن حرکــت غافلگیرکننــده، 
ــان« شــهردار پیشــین اســتانبول و یکــی  ــب اردوغ »رجــب طی
ــا  ــش ب ــه اختالفات ــود ک ــاه ب ــزب رف ــی ح ــای جنجال از چهره ه
»نجــم الّدیــن اربــکان« رهبــر حــزب و همچنیــن تمایلــش بــه 
ــش  ــزب متبوع ــی از ح ــه جدای ــدرت، او را ب ــرم ق ــود در ه صع

ــت. واداش
ــود  ــه ب ــکل گرفت ــه ش ــد ترکی ــه ناامی ــه در جامع ــدی ک تردی
ــه پیشــین پشــت  ــه سیاســیون زوار در رفت ــه ب ــدازه ک همــان ان
کــرده بــود بــه »رجــب طیــب اردوغــان« روی خــوش نشــان داد 
و بــه یکبــاره تمایلــی غیــر قابــل پیــش بینــی بــه ســوی ایــن 
ــرّدِد«  ــن رویکــرد قشــر »م ــدون شــک ای ــرد. ب ــدا ک حــزب پی
ــری اردوغــان محســوب  ــی قدرت گی ــد طالی ــه کلی ــردم ترکی م
ــچ  ــه هی ــت ک ــوان گف ــاید بت ــر ش ــری دیگ ــه تعبی می شــود و ب
سیاســتمدار دیگــری در تاریــخ ایــن کشــور بــه انــدازه اردوغــان 
ــه  ــد« در ترکی ــی »تردی ــری از قدرت نمای ــه بهره گی ــق ب موّف

نشده اســت.
تجربــه رویارویــی اردوغــان بــا نظــام بحــران زده ترکیــه و 
ــی  ــه ی ۹۰ زندان ــر ده ــه در اواخ ــی ک ــن دوره ی کوتاه همچنی
شــده بــود، بــه او شــخصیتی کاریزماتیــک و محبــوب بخشــیده 
ــا خــود   بــود و همیــن نیــز کافــی بــود تــا مــوج »مــرّددان« را ب
همــراه ســاخته و بــا پیــروزی در انتخابات ســال ۲۰۰۲، شــراره ای 

ــد. ــرون بکش ــد« بی ــن »تردی ــروزی را از دل ای ــان و پی از هیج
ــای  ــوی فض ــان بس ــالت اردوغ ــک تمای ــری موش ــا اوج گی ام
قــدرت، منجــر بــه جــدا شــدن بخــش هــای مهمــی از قطعاتش 
شــد و البتــه حلقــه طرفــداران رییــس جمهــور ترکیــه را نیــز رفته 

رفتــه کوچکتــر و کوچکتــر کــرد.
ــی  ــای سیاس ــن فض ــار گرفت ــرای در اختی ــان ب ــالش اردوغ ت

ــرعتی  ــالدی س ــال ۲۰۰۸ می ــه از س ــورش ک ــی کش و اجتماع
بیــش از پیــش یافــت و اقدامــات وی بــرای ایجــاد تغییــرات غیر 
ــان  ــه، شــکاف عمیقــی می ــه سیاســی ترکی دموکراتیــک در بدن
روشــنفکران ایــن کشــور و حاکمانــش ایجــاد کــرد. اعتراضــات 
ــیدن  ــه اوج رس ــده ب ــان دهن ــز نش ــه نی ــزی« ترکی ــارک گ »پ
ایــن تضــاد و تقســیم ترکیــه بــه دو گــروه طرفــداران اردوغــان 

ــود. ــش ب و مخالفان
ــرات  ــاد تغیی ــرای ایج ــه ب ــور ترکی ــس جمه ــر ریی ــل اخی تمای
قانــون اساســی و افزایــش قدرتــش از طریــق برگــزاری رفراندوم 
سراســری در ایــن کشــور، تکــرار عجیــب تاریــخ را در ترکیــه بــه 
همــراه داشــت. چــرا کــه همچــون ســال هــای نخســتین قــرن 
بیســت و یکــم، قــدرت تعییــن کننــده »تردید« بــار دیگــر جاذبه 

تاثیرگذاریــش را بــه رخ موافقــان و مخالفــان رفرانــدوم کشــید.
ایــن بــار هــم اردوغــان و حــزب عدالــت و توســعه اش چــاره کار 
را در تمرکــز و در اختیــار گرفتــن قــدرت »مــرّددان« مــی بیننــد 
ــی  ــه زمان ــد« ک ــد. »تردی ــا نموده ان و ســعی در جــذب نظــر آنه
خــود عامــل اصلــی بــه قــدرت رســیدن اردوغان بــود، در شــرایط 
ــای  ــر رؤیاه ــم در براب ــّدی محک ــون س ــه همچ ــی ترکی کنون
دیریــن حاکمــان ایــن کشــور قــد علــم کرده اســت و شکســتنش 

کاری بــس دشــوار بــه نظــر مــی رســد.
ــدان  ــد ب ــه بای ــدوم آتــی ترکی نکتــه مهمــی کــه در مــورد رفران
اشــاره کــرد، نتایــج نــا امیــد کننده ایســت کــه ایــن همه پرســی 
سرنوشــت  ســاز بــرای مــردم ایــن کشــور بــه بــار خواهــد آورد.

رأی »آری« از یــک ســو، بــه معنــای پیــروزی تاریخــی مــردی 
اســت کــه بــا تمــام تــوان دســت بــه ریســکی بــزرگ زد تــا بــه 
هــر قیمتــی نظــام ریاســتی دلخواهــش را در ترکیــه برپــا کنــد. 
رأی »خیــر« هــم از ســوی دیگــر، تمامــی نقشــه هــای قــدرت 
طلبانــه رییــس جمهــور ترکیــه را بــر هــم خواهــد زد وایــن یعنی 
تــداوم ناامنــی و جنــگ و تشــنج در ایــن کشــور. هــر دو نتیجــه 
ــان  ــد« در می ــرای افزایــش »تردی ی فــوق، دالیــل محکمــی ب
مردمــی اســت کــه تاریکــی افقهــای آینــده کشورشــان، آتــش 
نــا امیــدی و ســرخوردگی آنهــا را شــعله ورتــر می کنــد. اکنــون 
بایــد منتظــر مانــد و دیــد کــه ایــن بــار نقــش تعییــن کنندهــی 
ــت  ــن ســو هدای ــه کدامی ــه را ب ــد« مســیر سیاســی ترکی »تردی

خواهــد کــرد؟

رفراندوم ترکیه و قدرت نمایی »تردید«
کامران قادری آذر
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موضع ترکیه در قبال 
بحران کرکوک

ــتقالل  ــراق و اس ــتان ع ــم کردس ــه اقلی ــز ب ــت خی ــوک نف ــاق کرک الح
ــش  ــا چال ــه را ب ــم شــده و ترکی ــت اقلی ــده باعــث تقوی ــی آن در آین احتمال

ــرد. ــد ک ــه خواه ــری مواج ــدی ت ج
تنــش میــان اقلیــم و دولــت مرکــزی بــر ســر کرکــوک رابطــه مســتقیمی با 
موضــوع اســتقالل کردســتان دارد. بــدان معنــا کــه رهبــران اقلیــم از جملــه 
شــخص مســعود بارزانــی کــه بارها خبــر از برگــزاری همه پرســی اســتقالل 
داده انــد و فضــای پــس از آزادســازی موصــل و نیــز فقــدان ثبــات امنیتــی 
پایــدار را در عــراق بســیار مناســب بــرای تحقــق ایــن آرزوی دیرینــه کردها 
دیده انــد، بــار دیگــر تعلــق کرکــوک بــه کردســتان و لــزوم پیوســتن بــه آن 

ــاخته اند. ــرح س را مط
ــا  ــه ت ــود ک ــده ب ــرر گردی ــراق مصــوب ۲۰۰۵، مق ــون اساســی ع در قان
ــم را   ــه اقلی ــت همــه پرســی الحــاق کرکــوک ب ــان ســال ۲۰۰۷ دول پای
تحــت عنــوان تعییــن تکلیــف مناطــق متنــازع علیهــا برگــزار کنــد امــا 
ــر دالیلــی از جملــه ابهــام ایــن قانــون و جابجایــی  نــوری المالکــی بناب
ســاکنان بومــی ایــن مناطــق در دهه هــای گذشــته، از انجــام آن شــانه 

ــی کــرد. خال
بــا روی کار آمــدن حیــدر العبــادی نیــز بــه دلیــل اولویــت نخســت عــراق 
یعنــی آزادســازی خاک این کشــور از اشــغال تروریســتهای تکفیــری، امکان 
طــرح موضــوع و برگــزاری همــه پرســی عمــال منتفــی شــد. هــم اکنــون 
نیــز مســئوالن عراقــی برگــزاری همــه پرســی بــا اســتناد بــر ایــن مــاده را 
بــه دلیــل ســپری شــدن تاریــخ مذکــور در آن، ناممکــن دانســته و خواســتار 

وضــع قانونــی جدیــد در ایــن بــاره هســتند.
در نگاهــی بــه مواضــع بازیگــران منطقــه بــه ویــژه ترکیــه در قبــال آنچــه 
امــروز میــان اقلیــم و دولــت مرکــزی در جریــان اســت مــی تــوان گفــت که 
آنــکارا از ســویی از وجــود تنــش میــان اربیــل و بغــداد خرســند اســت زیــرا 
وجــود هــر عاملــی را کــه منجــر بــه تضعیــف همســایه جنوبــی آن شــود و 
ــه ســمت  ــه ب پتانســیل اقلیــم را از حمایــت کردهــای جدایــی طلــب ترکی

ــد. ــه نفــع خــود می دان خــود معطــوف ســازد ب
امــا نکتــه ای نیــز وجــود دارد و آن اینکــه بــا الحــاق کرکــوک نفــت خیــز به 
کردســتان و اســتقالل احتمالــی آن در آینــده از عــراق، یــک عامــل بــر توان 
اقتصــادی و ســرزمینی کردســتان افــزوده خواهــد شــد و ترکیــه را در چالش 

بــا واحــد سیاســی قــوی تــری قــرار خواهــد داد.
طــرح الحــاق کرکــوک بــه اقلیــم بــه عنــوان مقدمــه ای بــر آغــاز فرآینــد 
عملــی اســتقالل کردســتان در دوره پســا داعــش از دغدغه هــا و عوامــل بــر 
هــم زننــده ثبــات عــراق و حتــی منطقــه محســوب می شــود و کشــورهای 
ــد  ــان نخواهن ــردی از پیامدهــای آن در ام ــت ک ــا داشــتن قومی همســایه ب

ــود. ب
لــذا جلوگیــری از شــعله ور شــدن آتــش تجزیه عــراق پیــش از آنکــه دامنگیر 
کشــورهای همســایه گــردد و تبدیــل بــه چالشــی جدیــد و جــدی مجــددی 
بــرای عــراق شــود، بایــد تحقــق یابــد و نســبت بــدان چــاره اندیشــی شــود.

علی ساجد

معاون حزب جمهوری خلق ترکیه:

اردوغان به دنبال حفظ دراز مدت قدرت 
است/تداوم انزوای ترکیه

پیمان یزدانی

»فــاروق لــوغ اوغلــو« بــا تشــریح دالیــل تــالش حــزب 
حاکــم ترکیــه بــرای تغییــر قانــون اساســی، پیــروز ایــن 
حــزب در همــه پرســی قانــون اساســی را موجــب تــداوم 

انــزوای ترکیــه دانســت.
همه پرسـی تغییر قانون اساسـی ترکیه روز یک شـنبه ۲۷ 

فروردین در سراسـر این کشـور برگزار می شـود.
پیــش از ایــن همــه پرســی در کشــورهای دیگــر برگــزار 
ــر  ــرک تبارهــا نظــر خــود را در خصــوص تغیی شــده و ت

قانــون اساســی بــه صندوقهــای رأی ریختــه انــد.
ــب  ــب طی ــری رج ــه رهب ــعه ب ــت و توس ــزب عدال ح
اردوغــان در دو ســال اخیــر تــالش کــرده اســت تــا بتواند 
تمــام تمرکــز خــود را بــر تغییــر نظــام پارلمانــی بــه نظام 

ــد. ــوف کن ــت جمهوری معط ریاس
ــه نظــر  ــزون اردوغــان ب ــه تالشــهای روز اف ــا توجــه ب ب
ــرای وی  مــی رســد هزینــه شکســت در همــه پرســی ب
نیــز افزایــش پیــدا کــرده اســت. در گفتگویی بــا »عثمان 
ــق  ــوری خل ــزب جمه ــاون ح ــو« مع ــوغ اوغل ــاروق ل ف
ترکیــه و منتقــد سیاســت هــای حــزب حاکــم به بررســی 
انگیــزه هــای حــزب حاکــم بــرای تغییــر قانــون اساســی 
ــروزی  ــا پی ــت ی ــی شکس ــات احتمال ــور و تبع ــن کش ای
ایــن حــزب بــر سیاســت هــای داخلــی و خارجــی ترکیــه 
پرداختــه ایــم کــه در زیــر آمــده اســت. لــوغ اوغلــو ســفیر 

ســابق ترکیــه در امریــکا نیــز بــوده اســت.

ــوی  ــده از س ــه ش ــات ارائ ــل و توجیه || دالی
حــزب حاکــم عدالــت و توســعه بــرای مــردم 
ــون  ــر قان ــه تغیی ــت دادن رای »آری« ب جه
اساســی ترکیه چیســت؟ نقــاط ضعــف قانون 

ــت؟ ــی چیس ــی کنون اساس
آنهــا مدعــی هســتند کــه رای »آری« بــه تغییــر قانــون 
اساســی موجــب خواهــد شــد تــا نظــام ترکیــه کارآمدتــر، 
پیشــرفته تــر شــود و بــه خواســت عموم مــردم پاســخگو 
ــور  ــس جمه ــه رئی ــد ک ــن باورن ــر ای ــا ب ــود. آنه ــر ش ت
کنونــی کــه بــا رای مســتقیم مــردم انتخــاب شــده اســت 

ــد. ــد دارای »اقتدارمتناســب« باش بای
ــوری  ــت جمه ــام ریاس ــه نظ ــتند ک ــی هس ــا مدع آنه

ــور در  ــای کش ــش ه ــکالت و چال ــی مش ــالل تمام ح
مواجــه بــا مشــکالت داخلــی و خارجــی اســت. آنهــا مــی 
گوینــد نظــام پارلمانــی بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای 
ــودن  ــفاف ب ــر غیرش ــد اســت و بخاط ــیار کن کشــور بس
خطــوط قــدرت دوگانگــی هایــی بیــن شــورای وزیــران 

ــد. ــی کن ــس جمهــور ایجــاد م و رئی

ــه  ــات ارائ ــل و توجیه ــس دالی ــا در پ || آی
ــزوم  ــاره ل ــم درب ــزب حاک ــوی ح ــده از س ش
تغییــر قانــون اساســی، انگیــزه هــای خــاص 

ــود دارد؟ ــز وج ــی نی سیاس
ــن مســئله  ــی حــزب حاکــم از پیشــبردن ای ــزه اصل انگی
متمرکــز کــردن تمامــی قــدرت در دســتان رئیــس 
جمهــور اســت. ایــن بــه ایــن معنــی اســت کــه رئیــس 
جمهــور قــادر خواهــد بــود بــا اتــکا بــه قانــون دســتورات 
ــات را  ــل و قض ــان را منح ــد، پارلم ــادر کن ــی ص اجرای
منصــوب کنــد و نیــز مــی توانــد بودجــه ملــی را تعییــن 

ــد. ــد بکن ــی خواه ــه م ــرکاری ک ــد و ه کن
ــن حــزب خــود را  ــا ای ــر موجــب خواهــد شــد ت ــن ام ای
ــن  ــد و ای ــظ کن ــدرت حف ــی در ق ــی طوالن ــرای مدت ب
امــکان را بــه آنهــا خواهــد داد تــا سیاســت هــای خــود را 
دنبــال کننــد و در برابــر چالــش هــای سیاســی و قانونــی 

ــد. ــون بمانن مص

||رای احتمــای »آری« چــه تاثیــری بــر 
ــه  ــی ترکی ــی و خارج ــای داخل ــت ه سیاس

خواهــد داشــت؟
رای »آری« به معنی ادامه سیاسـت های جـاری در روابط 
خارجـی ترکیـه خواهـد بـود، سیاسـت هایـی کـه موجب 
انـزوای ترکیـه و تعمیـق تنـش هـا در روابـط کشـور بـا 

کشـورهای منطقـه و فـرا منطقه ای شـده اسـت.
از ســوی دیگــر رای »خیــر« مــی توانــد دولــت را مجبــور 
بــه برداشــتن گام هایــی بکنــد تــا روابــط خارجــی ترکیــه 
ــن  ــا. ای ــکا و اروپ ــا آمری ــژه ب ــه وی ــد ب ــود ببخش را بهب
ــد ناشــی از دالیــل امنیتــی، اقتصــادی  مســئله مــی توان
ــش روی  ــا راه پی ــن صــورت تنه ــد. در ای و سیاســی باش
ــران شکســت در همــه  ــرای جب حــزب حاکــم تــالش ب

ــود. پرســی خواهــد ب

اروپـــــــا
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»نــادر انتصــار« گفــت در دوره پســا همــه پرســی قانــون اساســی 
ترکیــه، سیاســت هــای آنــکارا در قبــال کردهــای ســوری و »پ 
ک ک« تهاجمــی تــر خواهــد شــد و سیاســت هــای آمریــکا در 

قبــال کردهــای ســوری بــا ترکیــه هماهنــگ خواهــد بــود.
ــل  ــه در ۱۶ آوری ــی ترکی ــون اساس ــالح قان ــی اص ــه پرس هم
ســال جــاری میــالدی )یکشــنبه( در ایــن کشــور برگــزار شــد و 

توانســت حــدود ۵۱% از آرای مــردم را به خود اختصــاص دهد.
ــه ریاســتی تغییــر  ــی ب ــر ایــن اســاس، نظــام ترکیــه از پارلمان ب
مــی یابــد، ســمت نخســت وزیــری حذف مــی شــود و اختیــارات 

بســیاری بــه رئیــس جمهــور ترکیــه تفویــض خواهــد شــد.
شــورای عالــی انتخابــات انتخابــات ترکیــه نتیجــه بدســت آمــده 
از شــمارش آرای همــه پرســی اصالحــات قانــون اساســی ایــن 

کشــور را تائیــد کــرد.
بــر همین اســاس نتیجــه ۵۱.۴ درصــد بــرای رای »آری« و ۴۸.۶ 

درصــد بــرای رای »خیــر« تائید شــد.
ــت  ــی در سیاس ــه پرس ــن هم ــج ای ــرات نتای ــوص تاثی در خص
خارجــی و داخلــی حــزب حاکــم بــه گفتگــو بــا پروفســور »نــادر 
ــی  ــای جنوب ــگاه آالبام ــی دانش ــوم سیاس ــتاد عل ــار« اس انتص

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

ــی  ــون اساس ــاح قان ــه اص ــر رای »آری« ب || تاثی
ترکیــه در سیاســت منطقــه ای ایــن کشــور، روابــط 
آنــکارا بــا ایــران، آمریــکا و اروپــا چــه خواهــد بــود؟

ــون اساســی  ــه اصــالح قان ــه ب حــدود ۵۱ درصــد مــردم ترکی
ــم  ــه ه ــک ب ــت نزدی ــد و رقاب ــه ان ــور »آری« گفت ــن کش ای
ــه  ــان اردوغــان از جمل ــا وجــود اینکــه مخالف ــوده اســت و ب ب
ــده  ــماری ۶۰ درصــد آراء ش ــتار بازش ــوری خواس ــزب جمه ح
ــان  ــاال اردوغ ــد. ح ــد ش ــظ خواه ــه حف ــن نتیج ــی ای ــد ول ان
ــد و  ــی بمان ــدرت باق ــال ۲۰۲۹ در ق ــا س ــت ت ــد توانس خواه
ــه  ــدرت رئیــس جمهــور ترکی ــن اســت کــه ق ــه مهــم ای نکت
ــا در  ــا مرتب ــه اینجــا اروپ ــا ب ــود. ت ــد ب ــرز خواه ــد و م ــی ح ب
ــا  ــه بعضــی ه ــه گفت ــه ب ــود ک ــن خصــوص هشــدار داده ب ای

ــن  ــود م ــن وج ــا ای ــود ب ــا ب ــی از ســوی اروپ پاســخی خجالت
ــته  ــتر از گذش ــا بیش ــه اروپ ــه و اتحادی ــط ترکی ــدم رواب معتق
تیــره خواهــد شــد ولــی بــه اعتقــاد مــن ایــن نتایــج نــه تنهــا 
ــد گذاشــت  ــه نخواه ــکا و ترکی ــط آمری ــر رواب ــی ب ــر منف تاثی
ــته  ــتر از گذش ــرف بیش ــط دو ط ــت رواب ــن اس ــه ممک بلک
ــی  ــه تهاجم ــه ای ترکی ــای منطق ــت ه ــود. سیاس ــت ش تقوی
ــکارا  ــران و آن ــط ته ــد. رواب ــد ش ــر خواه ــک ت ــر و هژمونی ت
ــژه در  ــه وی ــراز و نشــیبی خواهــد داشــت ب ــر ف هــم مســیر پ

ــوریه. ــوص س خص
ــاره  ــژه درب ــه وی ــه ب ــکا و ترکی ــات آمری ــود اختالف ــا وج *ب
ــکارا و  ــط آن ــه رواب ــد ک ــن باوری ــر ای ــرا ب ــوریه، چ ــای س کرده
ــود؟ ــت ش ــته تقوی ــتر از گذش ــت بیش ــن اس ــنگتن ممک واش

ــوط  ــر خط ــی ب ــه پرس ــن هم ــج ای ــم نتای ــی کن ــر نم ــن فک م
ــه  ــذارد. ب ــی بگ ــر منف ــنگتن اث ــکارا و واش ــط آن ــی رواب اصل
ــال  ــکا سیاســت هــای خــود در قب ــاد داشــته باشــید کــه آمری ی
کردهــای ســوریه را بــا سیاســت هــای ترکیــه در قبــال کردهــا 

ــرد. ــد ک ــگ خواه هماهن

|| نتایــج انتخابــات ترکیــه نشــان مــی دهــد 
ــعه در  ــت و توس ــم عدال ــزب حاک ــزان آرای ح می

مناطــق کردنشــین جنــوب شــرق ترکیــه بــا وجــود 
درخواســت »صــاح الدیــن دمیرتــاش« کــه از آنهــا 
خواســته بــود در رفرانــدوم اصــاح قانــون اساســی 
رای »خیــر« بدهنــد بــاال رفتــه اســت. تحلیــل شــما 

ــن مســئله چیســت؟ از ای
حــزب حاکــم عدالــت و توســعه در ســال هــای اخیــر بســیاری 
ــق  ــرد در مناط ــتقل ک ــی مس ــای اجتماع ــات و بنیاده از موسس
ــن از  ــت و همچنی ــوده اس ــج فرس ــه تدری ــرق را ب ــوب ش جن
حامیــان خــودش در ایــن مناطــق حمایــت هــای مــادی زیــادی 
کــرده اســت. دولــت اردوغــان ســال هــا تــالش کــرده اســت تــا 
بیــن مــردم کــرد ایــن مناطــق و پ ک ک فاصلــه بیانــدازد کــه 
ــا فکــر نمــی  ــی داشــته اســت. ام ــه موفقیــت های ــن زمین در ای
کنــم ایــن سیاســت تفرقــه بیانــداز و حکومــت کــن در دراز مدت 
جــواب دهــد. همــان طــور کــه پیشــتر گفتــم بعــد از ایــن تمرکز 
اردوغــان در قبــال پ ک ک و کردهــای ســوری و حامیــان آنهــا 

ــود. در عــراق راهــکار نظامــی تــر خواهــد ب

ــری در  ــه تاثی ــه چ ــی ترکی ــه پرس ــج هم || نتای
ــت؟ ــد داش ــیه خواه ــا روس ــور ب ــن کش ــط ای رواب

ــوری  ــس جمه ــدرت رئی ــش ق ــئله افزای ــم مس ــی کن ــر نم فک
تاثیــری در روابــط مســکو بــا آنــکارا داشــته باشــد. مثــل گذشــته 
دو طــرف در برخــی حــوزه هــا بــا هــم همــکاری خواهنــد کــرد و 
در حــوزه هــای دیگــر آنهــا سیاســت هــای خصمانــه ای را دنبال 

خواهنــد کــرد.

ــر  ــری ب ــی تاثی ــه پرس ــن هم ــج ای ــا نتای || آی
سیاســت ترکیــه در قبــال مســئله کردهــا و پروســه 

ــت؟ ــد داش ــور خواه ــن کش ــردی در ای ــح ک صل
ــرد  ــت ک ــال جمعی ــه در قب ــن سیاســت هــای ترکی ــه نظــر م ب
ــد.  ــد ش ــر خواه ــی ت ــر و امنیت ــی ت ــختتر، نظام ــودش س خ
ــال  ــر در قب ــتی خشــن ت ــال سیاس ــه دنب ــن ب ــان همچنی اردوغ
کردهــای ســوریه خواهــد بــود، امــا درعیــن حــال ســعی خواهــد 
کــرد تــا تــوازن را بــا اتخــاذ روابــط نزدیکتــر بــا اقلیــم کردســتان 

ــد. ــظ کن ــی حف ــا بارزان ــام و بطــور خــاص ب ــراق بطــور ع ع

استاد دانشگاه آالباما:

سیاست ترکیه در قبال کردها نظامی تر می شود/هماهنگی آمریکا با ترکیه
پیمان یزدانی

همــه پرســی اصــالح قانــون اساســی ترکیــه در ۱۶ آوریــل ســال 
ــد و  ــزار ش ــور برگ ــن کش ــن( در ای ــالدی )۲۷ فروردی ــاری می ج
توانســت حــدود ۵۱% از آرای مثبت مردم را به خــود اختصاص دهد.

ــر  ــتی تغیی ــه ریاس ــی ب ــه از پارلمان ــام ترکی ــاس، نظ ــن اس ــر ای ب
مــی یابــد، ســمت نخســت وزیــری حــذف مــی شــود و اختیــارات 

ــه تفویــض خواهــد شــد. ــه رئیــس جمهــور ترکی بســیاری ب
شــورای عالــی انتخابــات ترکیــه نتیجــه بدســت آمــده از شــمارش 
ــور را  ــن کش ــی ای ــون اساس ــات قان ــی اصالح ــه پرس آرای هم
تائیــد کــرد. بــا ایــن حــال نزدیکــی آراء مخالــف و موافــق نشــان 
ــس  ــان« رئی ــب اردوغ ــب طی ــروزی »رج ــودن پی ــکننده ب از ش

ــور دارد. ــن کش ــوری ای جمه
ــوق  ــت نقــض حق ــی از باب ــل نگران ــه دلی ــا ب ــن حــال، اروپ در عی
بشــر در ترکیــه، اســتقبال ســردی از نتیجــه همــه پرســی کــرد بــه 

ویــژه آنکــه حــرف و حدیــث هایــی دربــاره احتمــال وقــوع تخلــف 
در جریــان همــه پرســی نیــز مطــرح اســت.

ــض  ــه تفوی ــال ک ــن احتم ــی، ای ــه پرس ــه هم ــالم نتیج ــا اع ب
اختیــارات بیشــتر بــه اردوغــان، ترکیــه را بــه لبــه پرتــگاه ســقوط از 
ارزش هــای دموکراســی ببــرد، بیــش از پیــش مایــه نگرانــی شــده 
حــال آنکــه خــود وی، مــی گویــد »مــن دیکتاتــور نخواهم شــد« و 
حتــی در پاســخ بــه اینکه بــا اختــالف ناچیــزی از مخالفیــن، نتیجه 
ــه توجیــه مــی کنــد کــه  ــه نفــع خــود تمــام کــرده، ایــن گون را ب
ــا ۵-۰  ــد ی ــد شــما ۰-۱ ببری ــی نمــی کن ــرد اســت. فرق ــرد، ب »ب

چراکــه هــدف نهایــی، بــردن در مســابقه اســت«.
در همیـن راسـتا، خبرنـگار مهـر در گفتگـو بـا پروفسـور »فرهنگ 
جهانپـور« اسـتاد دانشـگاه آکسـفورد، به بررسـی تأثیـر نتیجه همه 
پرسـی ترکیه بر سیاسـت داخلـی و خارجـی آنـکارا پرداخته اسـت.
جهانپــور پیشــتر اســتاد دانشــگاه اصفهــان بــوده و در حــال حاضــر 
بــه تدریــس در دانشــگاه هــای »کمبریج« و »آکســفورد« مشــغول 

اســت. وی همچنیــن اســتاد دوره هــای آنالیــن در دانشــگاه هــای 
»آکســفورد«، »ییــل« و »اســتنفورد« اســت. جهانپــور بــورس یک 
ســاله فرصــت مطالعاتــی در دانشــگاه »هــاروارد« را داشــته و طــی 
۲۸ ســال گذشــته بــه تدریــس در رشــته سیاســت هــای خاورمیانه 
ــی دانشــگاه »آکســفورد« مشــغول  ــالت تکمیل در بخــش تحصی

بــوده اســت.

ــا  ــه ب ــی ترکی ــون اساس ــر قان ــی تغیی ــه پرس || هم
ــی  ــود. در حال ــراه ب ــان هم ــکننده اردوغ ــروزی ش پی
ــون  ــات قان ــه اصاح ــت ب ــد رای مثب ــه 51.4 درص ک
ــن  ــف ای ــم مخال ــد ه ــد، 48.6 درص ــی دادن اساس
اصاحــات بودنــد. ایــن موضــوع حــاوی چــه پیامــی 

ــت؟ ــان اس ــرای اردوغ ب
پیــش از هر چیــز، بایــد تاکید کــرد کــه ترکیــه یکــی از نزدیکترین 
همســایگان، متحدیــن و شــرکای تجــاری اســت کــه ایــران بــرای 

استاد دانشگاه آکسفورد:

ترکیه به دیکتاتورِی منتخب تبدیل می شود/حمایت ترامپ از اقتدارگرایی
جواد حیران نیا-مریم خرمائی

اروپـــــــا
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قــرن هــای متمــادی روابــط دوســتانه ای بــا آن داشــته اســت. در 
ــدران« در ســال  ــرد »چال ــد از نب ــه کــه بع ــع، مــرز ایران-ترکی واق
۱۵۱۴ میــالدی بنــا شــد، از همــان زمــان یکــی از صلــح آمیزترین 
مرزهــا بــرای هــر دو کشــور ایــران و ترکیــه بــوده اســت. بنابرایــن 
آنچــه کــه در ترکیــه اتفــاق مــی افتــد، در راســتای تامیــن منافــع 
ایــران از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت و عکــس ایــن موضــوع 

نیــز بــرای ترکیــه صــدق مــی کنــد.
بایــد بــه خاطــر داشــت کــه بعــد از تاســیس جمهــوری ترکیــه در 
ــه  ــعه« ب ــت و توس ــزب »عدال ــروزی ح ــالدی، پی ــال ۱۹۲۳ می س
ریاســت »رجــب طیــب اردوغــان« رئیــس جمهــوری فعلــی ایــن 
ــل  ــزان قاب کشــور کــه در ســال ۲۰۰۲ میــالدی محقــق شــد، می
مالحظــه ای از ثبــات و توســعه اقتصــادی را بــرای ترکیــه رقــم زد 
کــه تــا آن زمــان بــی ســابقه بــود و در عیــن حــال، بــه ۱۵ ســال 

دولــت ائتالفــی پایــان داد.
ــوری  ــت جمه ــان ریاس ــه از زم ــکوالری ک ــت س ــه در دول ترکی
ــه  ــم و ب ــور منظ ــه ط ــد؛ ب ــا ش ــورک )۳۸-۱۹۲۳( بن ــال آتات کم
فاصلــه تقریبــی هــر ۱۰ ســال یــک بــار، شــاهد کودتــای نظامــی 
بــوده اســت: ســال ۱۹۶۰، ســال ۱۹۷۱ بــا آن بــه اصطــالح 
ــال  ــت س ــال ۱۹۸۰، ودر نهای ــده«، س ــت ش ــی هدای »دموکراس
ــن  ــم الدی ــه »نج ــمی ک ــر رس ــی غی ــای نظام ــا کودت ۱۹۹۷ ب
ــا  اربــکان« نخســت وزیــر وقــت را بــه تــرک قــدرت وا داشــت. ب
ایــن حــال، از زمــان تاســیس حــزب عدالــت توســعه و تــا قبــل از 
دخالــت در ســوریه و ماجــرای کودتای نافرجــام ۱۵ جــوالی ۲۰۱۵، 

ــرد. ــه ک ــات را تجرب ــی از ثب ــه دوره طوالن ترکی

|| آیـا نتیجـه همـه پرسـی قانون اساسـی بـه تقویت 
دموکراسـی در ترکیـه منجـر می شـود یـا خیر؟

ــوای  ــک ق ــی، تفکی ــول دموکراس ــن اص ــادی تری ــی از بنی یک
مجریــه، مقننــه و قضائیــه اســت. ایــن بــه معنــای آن اســت کــه 
ــری داشــته  ــر ۲ مــورد دیگــر برت ــد ب ــوا نبای ــن ق هیــچ یــک از ای
باشــد. در دموکراســی هــای بالــغ، تفکیــک قــوا مانــع از دســتیابی 

ــی شــود. ــوری م ــدرت دیکتات ــه ق ــرد ب ــک ف ی
ــد ترامــپ بــه ریاســت جمهــوری آمریــکا   از زمــان انتخــاب دونال
ــم  ــوده ای ــه دارد، شــاهد آن ب ــالت اقتدارگرایان کــه متاســفانه تمای
کــه اســتقالل دو قــوای دیگــر )مقننــه و قضائیــه( دســت و پــای 
ــرای مثــال،  ــع از زیــاده روی وی شــده اســت. ب وی را بســته و مان
قضــات مســتقل ایــاالت متحــده تــا کنــون ۲ بــار، اجــرای فرمــان 
مهاجرتــی ترامــپ مبنــی بــر ممنوعیــت ورود اتبــاع ۶ کشــور اغلب 
مســلمان بــه خــاک آمریــکا را متوقــف کــرده انــد و حتــی زمانــی 
ــه  ــود آنک ــا وج ــت، ب ــر« را داش ــو »اوباماک ــد لغ ــپ قص ــه ترام ک
کنگــره در کنتــرل اکثریــت جمهوریخواه اســت، نتوانســت موافقت 
آنهــا را جلــب کنــد و فعــال مجبــور بــه رهــا کــردن طــرح هــای 

خــود در خصــوص بیمــه درمانــی شــده اســت.
ــرای یــک دموکراســی ســالم ضــروری  ــوا ب ــن، تفکیــک ق بنابرای
ــان  ــک در جه ــای دموکراتی ــت ه ــی از دول اســت. اشــکال متفاوت
وجــود دارد و همــه آنهــا علیرغــم اختــالف هــای موجــود، عملکرد 
بســیار خوبــی دارنــد. بــرای مثــال، انگلســتان دموکراســی پارلمانی 
دارد و رهبــر بزرگتریــن حــزب پارلمــان بــه عنــوان نخســت وزیــر 
انتخــاب مــی شــود. در حالیکــه ایــاالت متحــده مبتنی بر سیســتم 
جمهوریــت اســت کــه در آن رئیــس جمهــور در فراینــدی مســتقل 

از کنگــره، انتخــاب مــی شــود.
  بنابرایـن، شـکل دولـت مادامیکـه بـر مبنـای اصـول دموکراتیک 
عمل مـی کند و تحت کنترل فردی نیسـت، اهمیت چنـدان زیادی 
نـدارد. ترکیـه به طـور عمـده از نظـام پارلمانـی مشـابه انگلیس به 
سـمت سیسـتم ریاسـتی مشـابه آمریکا و فرانسـه حرکت می کند. 
بنابراین، مسـئله اصلی پارلمانی یا ریاسـتی بودن نظام نیسـت بلکه 

معنایـی اسـت کـه در چارچـوب ترکیه پیدا مـی کند.

|| نتیجه همه پرسی چه مفهومی برای ترکیه دارد؟
ــای  ــش ه ــماری چال ــم ش ــاال ه ــن ح ــی همی ــه پرس ــن هم ای
احتمالــی بــرای ترکیــه بــه همــراه داشــته و آینــده دموکراســی این 

ــه اســت. ــه مخاطــره انداخت کشــور را ب
اولیــن مســئله ضریــب پیــروزی اســت کــه اگــر نهایتــا تایید شــود، 
بســیار ناچیــز اســت. در حــال حاضــر هــم نتیجــه همــه پرســی بــا 
چالــش هایــی همــراه اســت. »جمهوریخــواه خلــق« اصلــی تریــن 
حــزب اپوزیســیون ترکیــه بــا طــرح تخلفاتــی کــه در جریــان رای 
ــودن ۲.۵  ــکل دار ب ــه مش ــتناد ب ــا اس ــز ب ــری روی داده و نی گی
ــد از  ــش از ۴۰ درص ــمارش بی ــتار بازش ــه رای، خواس ــون برگ میلی

آراء ماخــوذه شــده اســت.
ــه  ــز نمون ــه نی ــا«ی ترکی ــق ه ــک خل ــردی »دموکراتی ــزب ک ح
هایــی از تخلــف انتخاباتــی را مطــرح کرده اســت. بــه ویــژه )وقتی 
ــه  ــه میــان مــی آیــد( دسترســی احــزاب مخالــف ب پــای تبلیــغ ب

رســانه هــا بــه مراتــب محــدود تــر از دولــت بــود.
دوم آنکــه اردوغــان در جریــان ایــن همــه پرســی، حمایــت 
ــر را از  ــکارا و ازمی ــتانبول، آن ــر اس ــه نظی ــزرگ ترکی ــهرهای ب ش
دســت داد و تنهــا در شهرســتانها و نواحــی روســتایی از رای اکثریت 

ــد. ــوردار ش برخ
ــی  ــک م ــی تفکی ــای قوم ــاوت ه ــای تف ــر مبن ســوم آنکــه آراء ب
شــوند تــا آنجــا کــه اکــراد بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن اقلیــت 
هــای قومــی، بــه گونــه ای چشــمگیر علیــه تغییــرات )مــورد نظــر 

ــد. ــان( رای دادن اردوغ
ــر  ــون اساســی شــامل شــماری از بندهــای غی ــارم آنکــه، قان چه
دموکراتیــک اســت. ایــن قانــون بــه رئیــس جمهــور اجــازه انحالل 
پارلمــان و انتصــاب قضــات بلندپایــه را مــی دهــد و قــوه مجریــه 
را در راس قــوای مقننــه و قضائیــه جــای مــی دهــد کــه ایــن بــه 
ــدرت در دســتان رئیــس جمهــور  ــای تمرکــز بیــش از حــد ق معن

اســت.
ــه رئیــس  ــد ب ــون اساســی جدی ــی کــه قان ــا قدرت  پنجــم آنکــه ب
ــب  ــوری منتخ ــک دیکتات ــه ی ــت ب ــد، حکوم ــی ده ــور م جمه
تبدیــل مــی شــود و نــه یــک دموکراســی حقیقــی. اینکــه رئیــس 
ــت  ــوان رئیــس حکومــت و هــم رئیــس دول ــه عن جمهــور هــم ب
ــت  ــی از باب ــراز نگران ــرای اب ــل موجــود ب ــد، همــه دالی عمــل کن

ــد. ــی کن ــه م ــی وی را توجی ــای حزب ــدگاه ه ــال دی اعم
جــدا از ایــن مــوارد، اصلــی تریــن منبــع نگرانــی شــخصیت خــود 
ــد ســال گذشــته، وی از خــود  آقــای اردوغــان اســت. در طــی چن
ــی را نشــان داده اســت. از زمــان  ــرای تقویــت اقتدارگرای ــل ب تمای
کودتــای نافرجــام ۲۰۱۶، اردوغــان حالــت اضطــراری اعــالم کرده 
کــه هنــوز برقــرار اســت و در عیــن حــال بســیاری از آزادی هــای 

مدنــی را نیــز لغــو کــرده اســت.
بــه حکــم وی، بیــش از ۱۰۰ هــزار نفــر از کار اخــراج یــا بازداشــت 
شــده اند کــه ایــن افــراد شــامل قضــات، نظامیــان، سیاســتمداران، 
اســاتید دانشــگاه، کارمنــدان دولــت و روزنامه نــگاران هســتند. این 
رویکــرد رســانه هــا را نیــز بــا سانســور شــدید مواجــه کــرده و حتی 

آنهــا را بــه خــود سانســوری واداشــته اســت.

|| نتیجــه پیــروزی در همــه پرســی چــه تاثیــری بــر 
ــی اردوغــان خواهــد داشــت؟ سیاســت داخل

ضریــب پاییــن پیــروزی موجــب دودســتگی مــردم و قطــب بنــدی 
ــژه آنکــه همــه پرســی در  ــه وی بیــش از پیــش آنهــا مــی شــود ب

حیــن برقــراری حالــت اضطــراری برگــزار شــد. بــه ایــن ترتیــب، 
ــکوالر و  ــت س ــن جمعی ــم چنی ــر و ه ــرده ت ــان تحصیلک جوان
ــه مــی شــوند چــرا  ــت بیگان ــا دول شهرنشــین بیــش از گذشــته ب
کــه بــه نظــر مــی آیــد اردوغــان پیــروزی خــود را بیشــتر مدیــون 
حمایــت قشــر کــم ســوادتر، ســنی مذهــب و روستانشــین ترکیــه 

ــت. اس
ــت کمــی برخــوردار  ــب حمای ــه از ضری ــد ک ــد بفهم ــان بای اردوغ
اســت و بایــد دســتش را بــه ســمت نیمــه مخالــف دراز و به ســمت 
آشــتی حرکــت کنــد. در غیــر ایــن صــورت جــاه طلبــی شــخص 

برنــده )اردوغــان( همــه مــردم ترکیــه را علیــه وی مــی کنــد.

|| نتیجــه پیــروزی در همــه پرســی چــه تاثیــری بــر 
سیاســت خارجــی اردوغــان خواهــد داشــت؟

ــرای  ــتری ب ــس بیش ــه نف ــاد ب ــان اعتم ــه اردوغ ــروزی ب ــن پی ای
عملکــرد مســتقالنه تــر و شــاید بــا قیــد و بنــد کمتــر در سیاســت 
خارجــی مــی دهــد. غــرب از قبــل ایــن همــه پرســی را بــه عنــوان 
نشــانه ای مبنــی بــر اقتدارگرایــی محکــوم کــرده اســت. بنابرایــن، 
قطعــا مســئله پیوســتن ترکیــه بــه اتحادیــه اروپــا بــه تعویــق مــی 
ــر  ــی ب ــژه اگــر اردوغــان تســلیم خواســته مــردم مبن ــه وی ــد ب افت
ــت در  ــا عضوی ــر ب ــال مغای ــه کام ــدام شــود ک ــاء مجــازات اع احی

ــا اســت. ــه اروپ اتحادی
 همــه پرســی همچنیــن توافقــی کــه ترکیــه بــا اروپــا بــرای کمک 
بــه مهــار ســیل مهاجــرت بــه کشــورهای اروپایــی در ازای دریافت 
۳ میلیــارد یــورو منعقــد کــرده، تحــت الشــعاع قــرار مــی دهــد. در 
ــا  ــژه ب ــه وی ــر خواهــد شــد ب ــا بدت ــه و اروپ مجمــوع، رابطــه ترکی
ــه برخــی  ــان نســبت ب ــه اردوغ ــدی ک ــن لحــن تن در نظــر گرفت
کشــورهای اروپایــی اتخــاذ کــرد کــه مانــع از ســخنرانی وزرایــش 

بــه نفــع همــه پرســی شــدند.

ــکا  ــه آمری ــخنگوی وزارت خارج ــر س ــارک تون || م
نســبت بــه همــه پرســی واکنــش منفــی نشــان داد و 
گفــت نگــران کیفیــت دموکراســی در ترکیه هســتیم. 
ــط  ــپ در رواب ــدن ترام ــا آم ــید ب ــی رس ــر م ــه نظ ب
ــن  ــا ای ــود. آی ــل ش ــودی حاص ــکا بهب ــه و آمری ترکی
ــد نشــان از مشــکات و مســائل  موضــوع نمــی توان

ــکا باشــد؟ ــه و آمری ترکی
بــه عقیــده مــن دولــت واشــنگتن بایــد آخریــن دولتــی باشــد کــه 
ــدرت رســیدن  ــه ق ــان ب ــه از زم ــد چراک ــی کن ــاد م ــه انتق از ترکی
ترامــپ، اصــول دموکراتیــک بــا تنــزل ناگهانــی مواجــه بــوده انــد. 
ــه حمایــت از رژیــم هــای اقتدارگــرا تمایــل نشــان داده  ترامــپ ب
اســت چنانچــه رابطــه خــوب بــا دیکتاتــوری هــای عــرب خلیــج 
ــس  ــی« رئی ــاح السیس ــدال فت ــرم از »عب ــی گ ــارس و پذیرای ف
جمهــور مصــر ایــن موضــوع را نشــان مــی دهــد. مــن فکــر مــی 
کنــم کــه آمریــکا و ترکیــه بــه هــم احتیــاج دارنــد و نتیجــه همــه 
پرســی تاثیــری در رابطــه ایــن دو کشــور نــدارد. هرچند، آمریــکا از 
بابــت نزدیکــی رو بــه رشــد ترکیــه و روســیه خیلــی نگــران اســت.

ــه  ــر رابط ــری ب ــه تاثی ــی چ ــه پرس ــه هم || نتیج
دارد؟ ترکیه-ایــران 

بــاز هــم فکــر نمــی کنــم کــه نتیجــه همــه پرســی تاثیــر زیــادی 
ــه ســمت  ــه ب ــژه کــه ترکی ــه وی ــن رابطــه داشــته باشــد. ب ــر ای ب
ــران )نظــام ریاســتی( حرکــت مــی  سیســتم حکومتــی مشــابه ای
کنــد. هرچنــد در مجمــوع ایــن رابطــه بــه سیاســت هــای اتخاذی 

ترکیــه در قبــال ســوریه و خاورمیانــه بســتگی دارد.
در گذشــته، ایــران و ترکیــه خیلــی خــوب از پــس تفکیــک 
اختالفــات و منافــع مشترکشــان برآمــده انــد. رابطــه نزدیــک بــه 
ــدون  نفــع هــر دو کشــور اســت. در واقــع حــل بحــران ســوریه ب
ــود.  ــر نخواهــد ب ــکان پذی ــه، ام ــران و ترکی ــک ای همــکاری نزدی
اگــر آنهــا بتواننــد در مــورد ســوریه بــا هــم همــکاری کننــد، هــر 
ــادی  ــادالت اقتص ــی و تب ــه سیاس ــه رابط ــود دارد ک ــی وج احتمال

ــد. ــابق، رشــد کن ــریعتر از س ــی س حت

اروپـــــــا
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استاد دانشگاه دلتا نیل مصر:

عواقب همه پرسی 
ترکیه/ تشدید تنش ها 

در روابط قاهره- آنکارا

ــج  ــه عواقــب نتای ــا اشــاره ب ــا نیــل مصــر ب اســتاد دانشــگاه دلت
ــط  ــا در رواب ــش ه ــه تن ــرد ک ــالم ک ــه اع ــی ترکی ــه پرس هم
ــان  ــب اردوغ ــب طی ــوری رج ــایه دیکتات ــکارا در س ــره- آن قاه

ــد. ــد ش ــدید خواه تش
همــه پرســی روز یکشــنبه کــه تعییــن کننــده سرنوشــت مــردم 
ــوری و در  ــت جمه ــه ریاس ــی ب ــام پارلمان ــر نظ ــه و تغیی ترکی
نهایــت واگــذاری قــدرت بــه اردوغــان اســت، بــا پیــروزی لــرزان 
ــروزی  ــا پی ــه  پرســی ب ــن هم ــید. ای ــان رس ــه پای رأی »آری« ب
ــد از  ــدود ۵۱ درص ــا ح ــود و تنه ــراه ب ــان هم ــکننده اردوغ ش
شــرکت کنندگان بــه آن رأی مثبــت دادنــد. از همیــن روی، 
ــر و رأی ۵۱  ــی اخی ــه پرس ــان در هم ــکننده اردوغ ــروزی ش پی
درصــدی بــه افزایــش صالحیتهــا و اختیــارات رئیــس جمهــوری 
ایــن کشــور، موجبــات نگــران زیــادی را نســبت بــه سیاســتهای 
آینــده آنــکارا در قبــال کشــورهای منطقــه فراهــم آورده اســت.

ــات  ــه اثب ــت را ب ــن واقعی ــته ای ــالهای گذش ــی س ــان ط اردوغ
رســانده کــه از جملــه حامیــان سرســخت گــروه های تروریســتی 
ـ تکفیــری بــه ویــژه در ســوریه اســت. در همیــن رابطــه 
ــل و  ــا النی ــگاه دلت ــتاد دانش ــر اس ــی ابوالخی ــا عل ــی را ب گفتگوی
رئیــس مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک یافــا در مصــر انجــام دادیم 

ــذرد: ــی گ ــر م ــه مشــروح آن از نظ ک
علـی ابوالخیر دربـاره نتایج همه پرسـی در ترکیـه و پیامدهای آن 
بـه ویـژه آینـده. روابط قاهـره- آنـکارا اظهـار داشـت: نتایج همه 
پرسـی ترکیـه، ایـن کشـور را بـه دیکتاتـوری سـوق خواهـد داد، 
رجب طیـب اردوغـان بـه اختیارات گسـترده ای دسـت پیـدا می 
کنـد کـه از طریق آنهـا می توانـد بازداشـت هـای بـدون اتهام و 

محاکمـه شـهروندان ترکیـه را افزایـش دهد.

وی افــزود: از دیگــر نتایــج همــه پرســی ترکیــه مــی تــوان گفت 
کــه ایــن امــر بــه صــورت نهایــی مانــع از پیوســتن ترکیــه بــه 
اتحادیــه اروپــا خواهــد شــد، موضوعــی کــه تمامــی دولــت های 
ترکیــه بــرای دســتیابی بــه آن تــالش کــرده انــد. در واقــع بایــد 
گفــت کــه نتایــج ایــن همــه پرســی، روابــط ترکیــه بــا اروپــا را 
تخریــب خواهــد کــرد زیــرا اختیــارات رئیــس جمهــوری ترکیــه 
حــق کمــک بــه گــروه هــای افراطــی در کشــورهای اروپایــی را 
اعطــا مــی کنــد و بــه اتبــاع ترکیــه در اروپــا بــه ویــژه در آلمــان 

بــا نــگاه منفــی نگریســته مــی شــود.
ــط  ــر رواب ــه ب ــی ترکی ــه پرس ــر هم ــاره تاثی ــر درب ــی ابوالخی عل
قاهــره- آنــکارا نیــز گفــت: روابــط مصــر و ترکیــه تحــت نــگاه 
و دیــدگاه هــای عثمانــی اردوغــان قــرار دارد. اصالحــات قانــون 
اساســی ترکیــه در واقــع، نظــام حکومتــی در ایــن کشــور را بــه 
ســمت دیکتاتــوری پیــش مــی بــرد تــا ریاســتی، زیــرا در آن تنها 
یــک نفــر تصمیــم مــی گیــرد و دســتگاه هــا و نهادهــای دیگــر 
ــط  ــده توس ــه ش ــای گرفت ــه تصمیم ه ــی ب ــچ اعتراض ــق هی ح

رئیــس جمهــور، ندارنــد.
ــر  ــی مص ــور داخل ــت در ام ــان دخال ــان خواه ــزود: اردوغ وی اف
و میزبــان اعضــای اخــوان المســلمین اســت کــه از مصــر فــرار 
کــرده انــد. اردوغــان در راســتای سیاســت هــای مداخلــه جویانــه 

خــود، رســانه هــای ضــد نظــام مصــر راه انــدازی کــرده اســت. 
نتایــج همــه پرســی اخیــر زمینــه را بــرای تشــدید تنــش میــان 
آنــکارا و قاهــره فراهــم مــی کنــد زیــرا بــا شــرایطی کــه پــس 
از تغییــرات در قانــون اساســی ترکیــه ایجــاد مــی شــود، اردوغان 
قــدرت مطلــق را از آن خــود مــی کنــد و مانــع از هــر گونــه طرح 

آراء از ســوی مخالفــان سیاســت هــای خــود خواهــد شــد.
اســتاد دانشــگاه دلتــا النیــل خاطرنشــان کــرد: ترکیــه بــه حمایت 
هــای خــود از گــروه تروریســتی داعــش در ســوریه و عــراق ادامه 
ــا  ــت، ب ــر اس ــای مص ــدگاه ه ــالف دی ــن برخ ــد داد و ای خواه
توجــه بــه ایــن مــوارد، روابــط مصــر و ترکیــه در دوره حکومــت 
اردوغــان بــه روال قبــل )تنــش آلــود( ادامــه پیــدا خواهــد کــرد.

ابوالخیــر دربــاره آینــده منطقــه نیــز گفــت: مــن معتقدم در ســایه 
ــش هــای  ــه شــاهد تن ــان، منطق ــن بیشــتر اردوغ ــدرت گرفت ق
ــار  ــه رفت ــا نگاهــی ب بیشــتر سیاســی و نظامــی خواهــد شــد، ب
دولــت ترکیــه بــه خوبــی مــی تــوان ایــن موضــوع را دریافــت، 
ســلطه آمریــکا و رژیــم صهیونیســتی در منطقــه افزایــش پیــدا 
ــی  ــه نزدیک ــر رابط ــال حاض ــان در ح ــرا اردوغ ــرد زی ــد ک خواه
ــر واشــنگتن  ــکارا از حمــالت اخی ــتقبال آن ــکا دارد و اس ــا آمری ب
بــه پایــگاه هوایــی »الشــعیرات« در ســوریه مویــد ایــن مطلــب 

ــت. اس

سمیه خمارباقی

اروپـــــــا

وزیــر خارجــه آمریــکا دربــاره اهداف ســفر آتــی ترامــپ بــه عربســتان، فلســطین اشــغالی و واتیکان 
گفــت: هــدف از ســفِر ترامــپ، اتحــاد علیــه ایران اســت.

ــا برنامــه نگاهــی بــه مطبوعــات در  رکــس تیلرســون وزیــر خارجــه آمریــکا امــروز در مصاحبــه ب

شــبکه تلویزیونــی »اِن بی ســی« بــه اظهارنظــر دربــاره ســفر آتــی دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــور 
آمریــکا بــه ریــاض، تــل  آویــو و واتیــکان پرداخــت.

وزیـر خارجـه آمریـکا در این مصاحبـه ادعا کـرد: خوب، سـفری که رئیـس  جمهور این هفتـه خواهد 
داشـت، سـفر بسیار مهمی اسـت. بزرگترین پیام این سـفر به کشورهای اسـالمی، یهودی و مسیحی 

)عربسـتان، تل آویـو و واتیکان( ارسـال پیام وحـدت میان ادیان مختلف اسـت!
ــراق و  ــان از ع ــاط جه ــا نق ــکا در اقس ــای آمری ــت ه ــه جنای ــاره ب ــدون اش ــون ب ــس تیلرس رک
افغانســتان تــا کمــک بــه کشــتار غیرنظامیــان در یمــن افــزود: ترامــپ معتقــد اســت کــه مــردم این 

ــی ماننــد داعــش و القاعــده بایســتند. ــر تروریســم و خشــونت هائ ــان  مــی تواننــد در براب ادی
وزیــر خارجــه آمریــکا در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا ترامــپ تصمیــم دارد در »مبــارزه شــیعیان و 
ســنی  هــا«، طــرف اهــل ســنت را بگیــرد، گفــت: نــه، بــه هیــچ وجــه. ایــن مســأله ربطــی بــه هیچ 
دیــن خاصــی نــدارد. البتــه عنصــر قدرتمنــدی بــه نــام نقــش ایــران، کشــور ایــران، در حمایــت از 
تروریســم و افــراط ی گــرِی خشــونت  آمیــز و اقدامــات برهــم زننــده ایــران و اقدامــات هژمونیــک 

ایــن کشــور در منطقــه وجــود دارد.
ایــن دیپلمــات ارشــد آمریکائــی ادامــه داد: فکــر مــی  کنــم در منطقه، بیــن تمــام کشــورهای عربی، 
)رژیــم( اســرائیل و دیگــران در مــورد فعالیــت  هــای بــی ثبــات کننــده ایــران اجمــاع وجــود دارد! 
ــوان گفــت ایــن ســفر بیشــتر  ــه طــور مشــخص بگوئیــم، می ت تصــور می کنــم، اگــر بخواهیــم ب

مربــوط بــه ایجــاد اتحــاد در برابــر ایــران اســت.

وزیر خارجه آمریکا: هدف از سفر ترامپ، اتحاد علیه ایران است
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آمریـــکــا

http://mehrnews.com


صفحه 42 | شماره 21 |  اردیبهشت 96  MEHR NEWSAGENCY

آمـریـــــکا

ــای  ــکاری ه ــت هم ــریح اهمی ــا تش ــن« ب ــتفن لندم »اس
ایــران و روســیه در جهــت مبــارزه بــا تروریســم در منطقــه 
حضــور روســیه در ســوریه را موجــب خنثــی شــدن نقشــه 

هــای آمریــکا بــرای منطقــه دانســت.
در روزهــای اخیــر شــاهد جنــگ روانــی هماهنگی از ســوی 
برخــی رســانه هــای آمریکایی و صهیونیســتی هســتیم که 
بــه نظــر مــی رســد هــدف آن تخریــب همــکاری مشــترک 
ــه  ــم در منطق ــه تروریس ــارزه علی ــیه در مب ــران و روس ای

اســت.
ــه  ــل« ک ــکا فای ــتی »دب ــگاه صهیونیس ــه پای ــن رابط در ای
ــیـ  امنیتــی  ــا ســرویس هــای اطالعات ارتبــاط نزدیکــی ب
ــرا  ــاد دارد، اخی ــژه موس ــه وی ــرائیل ب ــب اس ــم غاص رژی
گزارشــی از اوضــاع ســوریه پــس از آغــاز ریاســت جمهوری 
ــی  ــرده و در آن مدع ــکا منتشــر ک ــپ در آمری ــد ترام دونال
ــه  ــکا، روســیه و ترکی ــای مشــترک آمری ــه ه وجــود برنام

ــدة ســوریه شــده اســت. ــرای آین ب
ــن  ــر پوتی ــن گــزارش مدعــی اســت: ترامــپ و والدیمی  ای
ــه در  ــد ک ــم گرفتن ــراً تصمی ــور روســیه اخی رییــس جمه
ــی در  ــق امن ــی، مناط ــیـ  ترک ــیـ  روس ــی آمریکای توافق
ســوریه ایجــاد نماینــد کــه بــه معنــی ســلطه نظامــی بــر 
ســوریه اســت. همچنیــن، ارتــش هــای آمریــکا، روســیه و 
ــود  ترکیــه مســئول مرزهــای منطقــه امنیتــی خواهنــد ب
ــکارا  ــکو و آن ــنگتن، مس ــد و واش ــد ش ــیم خواه ــه ترس ک

ــد. ــی نماین ــق م ــاره آن تواف درب
ــکا فایــل در ادامــه ادعــای خــود نوشــت: ایــن تصمیــم  دب
حاکــی اســت کــه ایــران، شــبه نظامیــان شــیعه هــوادار آن 
ــد و ارتــش  ــرک کنن ــد ســوریه را ت ــان بای و حــزب اهلل لبن
آمریــکا ســیطره بــر دو منطقــه امــن شــامل شــمال شــرق 
ســوریه و مناطــق شــرق رود فــرات از جملــه مناطــق 

ــه عهــده خواهــد داشــت. کردنشــین را ب
دبــکا در ایــن گــزارش مدعــی مــی شــود کــه اواخــر ســال 
ــا  ــکا ب ــاراک اوبامــا رییــس جمهــوری وقــت آمری ۲016، ب

پوتیــن دربــاره تقســیم مناطــق نفــوذ بــه توافــق رســید، به 
ایــن شــکل کــه مناطــق شــرق رود فــرات مناطــق تحــت 
نفــوذ آمریــکا و تمــام روســتاهای عربــی ســاحل مدیترانــه 
منطقــه نفــوذ روســیه باشــد. منطقــه امــن مــد نظــر ترکیه 
نیــز در مــرز مشــترک ایــن کشــور بــا ســوریه تــا عمــق 35 
تــا 50 کیلومتــری داخــل ســوریه و شــهر البــاب اســت کــه 

ارتــش ترکیــه اکنــون آن را در اختیــار دارد.
ایــن رســانه صهیونیســتی در ادامــه از ایجــاد منطقــه امــن 
آمریکایــی شــماره ۲ در جنــوب ســوریه در طول مــرز رژیم 
ــر داده و مدعــی مــی  ــا ســوریه خب صهیونیســتی و اردن ب
شــود کــه رفــع خطــر نیروهــای ایــران و حــزب اهلل در مــرز 
رژیــم اســراییل و اردن از مهمتریــن اهــداف ایــن توافق می 
باشــد، خصوصــا کــه ترامــپ و پوتیــن توافــق کردنــد کــه 
نیروهــای ایــران از ســوریه خــارج شــوند و حــزب اهلل نیــز 
ــگاه  ــه لبنــان خواهــد شــد.این پای ــه بازگشــت ب مجبــور ب
ــه  ــوع ب ــی در صــورت وق ــن اتفاق ــن نوشــت: چنی همچنی
معنــی قطــع نفــوذ ایــران و حــزب اهلل در خاورمیانــه اســت.

ــی  ــر آمریکای ــرداز و تحلیلگ ــه پ ــن« نظری ــتفن لندم »اس
ــار  ــتی از انتش ــانه صهیونیس ــدف رس ــت و ه ــاره اهمی درب
ــگار مهــر گفــت: همانطوریکــه  ــه خبرن چنیــن گزارشــی ب
ــه ســرویس  ــط ب ــانه ای مرتب ــل رس ــکا فای ــد دب ــی دانی م

ــوال  ــای آن معم ــزارش ه ــت و گ ــرائیل اس ــی اس اطالعات
ترکیبــی از تبلیغــات و بعضــا گــزارش هــای جــدی اســت.

ــه کمــک  ــر پوتیــن« ب ــه گفــت: »والدیمی لندمــن در ادام
هــای ایــران به حــل بحــران درگیــری هــا در ســوریه ارزش 
مــی نهــد. ایــران و روســیه دو کشــور متحــد هســتند. ایران 

حداقــل در ســطح مشــورتی در ســوریه حضــور دارد.
ــد  ــیار عالقمن ــکا بس ــد: آمری ــادآور ش ــه ی ــن در ادام لندم
اســت کــه ایــران از ســوریه خــارج شــود امــا حضــور ایــران 

ــرای پوتیــن ارزشــمند اســت. در ســوریه ب
بــا اشــاره بــه اظهــارات نخســت وزیــر رژیــم  وی 
ــه  ــل ک ــازمان مل ــکا در س ــده آمری ــتی و نماین صهیونیس
ایــران را موجــب بــی ثباتــی ســوریه معرفــی کــرده بودنــد 
گفــت: مهــم نیســت کــه منبــع بــی ثباتــی در منطقــه چه 
ــر  ــاض، دیگ ــکا، اســرائیل، ری ــن آمری کســانی هســتند، ای
ــه و اردن هســتند  ــارس، ترکی ــی خلیــج ف کشــورهای عرب
ــی  ــای ب ــگ ه ــم و جن ــت از تروریس ــئول حمای ــه مس ک

ــتند. ــه هس ــان در منطق پای
تحلیلگـر آمریکایی دربـاره اهمیـت مداخله نظامی روسـیه 
اهـداف  سـوریه  در  روسـیه  مداخلـه  گفـت:  سـوریه  در 
امپریالیسـتی واشـنگتن بـرای منطقـه را خنثـی کـرد امـا 
بـه ایـن اهـداف پایـان نـداده اسـت. آمریکا بـا اعـزام صدها 
نظامی به شـمال سـوریه بـرای حمایـت از تروریسـت های 
ضـد دولت و انجـام جنایت های بسـیار عریـان دقیقا همان 

کاری را مـی کنـد کـه در عـراق مـی کـرد.
ــا  ــرای مقابلــه ب وی تاکیــد کــرد اگــر روســیه در ســوریه ب
تروریســت هــا مداخلــه نکــرده بــود االن تروریســت هــا در 

وضعیــت قــوی تــری در ســوریه بودنــد.
ایــن نظریــه پــرداز آمریکایــی در ادامــه یادآور شــد: مســکو 
دینامیــک موجــود در صحنــه را عــوض کــرد. پوتیــن بــرای 
شکســت دادن تروریســم متعهــد اســت و واشــنگتن قصــد 
ــل  دارد وی را متوقــف کنــد. اوضــاع در منطقــه بســیار قاب
اشــتعال و ترســناک اســت بــه ویــژه اگــر ترامــپ بخواهــد 
ــف  ــم متوق ــا تروریس ــارزه ب ــکو را در مب ــا مس ــکاری ب هم

کنــد.

نظریه پرداز آمریکایی:

روسیه به کمک های ایران ارج می نهد/خنثی شدن اهداف منطقه ای آمریکا
پیمان یزدانی

دادگاه تجدیدنظر آمریکا دستورممنوعیت سفربه آمریکا را بازبینی میکند
دادگاه تجدیــد نظــر آمریــکا امــروز دوشــنبه دســتور اجرایــی رئیــس جمهــور این کشــور 
در مــورد ممنوعیــت ورود شــهروندان ۶ کشــور عمدتــا مســلمان بــه ایــاالت متحــده را 

بازبینــی مــی کنــد.
ــپ«  ــد ترام ــی »دونال ــتور اجرای ــنبه دس ــروز دوش ــدرال ام ــر ف ــد نظ ــک دادگاه تجدی ی
رئیــس جمهــور آمریــکا، مبنــی بــر ممنوعیــت موقــت ورود شــهروندان ۶ کشــور عمدتــا 

مســلمان بــه ایــاالت متحــده را بررســی مــی کنــد.
دادگاه تجدیــد نظــر حــوزه ۹ آمریــکا کــه متشــکل از ۳ قضایــی منصوب شــده از ســوی 
»بــاراک اوبامــا« رئیــس جمهــور ســابق آمریــکا اســت در جلســه امــروز تصمیــم قاضی 

دادگاه هاوایــی در لغــو دســتور اجرایــی ترامــپ را بررســی مــی کنــد.
ترامــپ در ابتــدا در تاریــخ ۲۷ ژانویــه با صــدور دســتور اجرایی ورود شــهروندان ۷ کشــور 
عمدتــا مســلمان بــه آمریــکا را ممنــوع کــرد و ســپس در مــاه مــارس دومیــن دســتور 
خــود در ایــن رابطــه را صــادر و البتــه بــا حــذف عــراق از ایــن لیســت شــمار کشــورهای 
ــن دســتور را  ــی ای ــه قاضــی »درک واتســون« در هاوای ــه ۶ رســاند. البت مممنوعــه را ب

لغــو کــرد.
البتــه بــه غیــر از هاوایــی در ایالــت هــای دیگــر آمریــکا نیــز اتفاقــات مشــابهی افتــاد و 

بــرای مثــال در مریلنــد نیــز یــک قاضــی رای بــه لغــو دســتور اجرایــی ترامــپ داد.
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آمـریـــــکا

»بــارت کرنــد« معتقــد اســت کــه توافــق هســته ای دولــت 
ــی  ــکا م ــه آمری ــود ک ــی ب ــن توافق ــران بهتری ــا ای ــا ب اوبام
توانســت مدیریــت کنــد، بنابرایــن ترامــپ عجلــه ای بــرای 

لغــو آن نخواهــد داشــت.
ــن رئیــس  ــوان چهــل و پنجمی ــه عن ــپ« ب ــد ترام  »دونال
جمهــوری ایــاالت متحــده آمریــکا رســما از روز ۲0 ژانویــه 
ــای  ــری ه ــارات و موضــع گی ــرد، اظه ــاز ک کار خــود را آغ
ــی  ــائل جهان ــیاری از مس ــوص بس ــپ در خص ــد ترام دونال
حکایــت از آن دارد کــه جهــان شــاهد شــروع فصلــی تــازه 

ــود. ــکا خواهــد ب در سیاســت خارجــی آمری
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 خبرنــگار مهــر گفتگویــی بــا 
ــد  ــی هن ــد« عضــو ســابق شــورای امنیــت مل ــارت کرن »ب
گفتگویــی انجــام دادیــم کــه در ادامــه از نظــر مــی گــذرد.
»بــارت کرنــد« اســتاد، نویســنده و محقــق مطالعــات 
امنیــت ملــی هنــد در مرکــز تحقیقــات سیاســت دهلــی و 
عضــو ســابق شــورای امنیــت ملــی و همچنیــن عضــو گروه 

تنظیــم کننــده دکتریــن هســته ای ایــن کشــور اســت.
وی همچنیــن مشــاور پیشــین هزینــه هــای دفاعــی 
ــدرس دانشــگاه اســت و  ــد و م ــی هن ــور مال کمیســیون ام
بــه طور منظــم در باالترین نهادهای آمــوزش نظامی تدریس 
مــی کنــد و هــر ســاله نیــز دوره هــای آمــوزش و آشــنایی با 
ــرای افســران  »جهــت گیــری اســتراتژیک هســته ای« را ب
ــور  ــاع  کش ــان وزارت دف ــلح و کارکن ــای مس ــد نیروه ارش

هنــد برگــزار مــی کنــد.

|| 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؟
ــو  ــو نات ــورهای عض ــپ از کش ــه ترام ــزی ک ــع چی  در واق
ــد  ــد از درآم ــاص ۲ درص ــت اختص ــرده اس ــته ک در خواس
ناخالــص داخلــی بــه هزینــه هــای نظامــی پیمــان 
آتالنتیــک شــمالی اســت. حتــی اگــر ایــده تشــکیل ارتــش 
اروپایــی تحقــق یایــد در مقایســه بــا ناتــو از اهمیــت جانبی 

ــود. ــد ب ــوردار خواه ــری( برخ )کمت

|| 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
ــاالت  ــا خــروج ای ترامــپ یــک فرمــان اجرایــی در رابطــه ب
متحده از پیمان ترانس پاســفیک امضا کرده اســت، از این رو 

ژاپن و کره جنوبی نگران هستند که آیا چین به عنوان ستون 
اصلــی اقتصــادی TPP جایگزیــن ایــاالت متحــده خواهــد 
شــد و آنها به حاشــیه رانده می شــوند و امنیت آنهــا در برابر 

چیــن ضعیــف خواهــد شــد؟

|| 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
توافــق هســته ای کــه دولــت اوبامــا قبــال بــا ایــران ایجــاد 
کــرده بــود بهتریــن توافقــی بــود کــه ایــاالت متحــده مــی 
توانســت مدیریــت کنــد. ترامــپ عجلــه ای بــرای لغــو آن 
نخواهــد داشــت چــرا کــه پــس از آن ایــن امــکان وجــود 
نخواهــد داشــت و هیــچ شانســی وجــود نــدارد کــه بتــوان 
تهــران را متقاعــد بــه مذاکــره مجــدد حداقــل در برخــی از 
ــان آن  ــپ خواه ــه ترام ــته ای ک ــق هس ــای تواف ــه ه جنب

اســت، کنــد.

|| 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
هنگامــی کــه ترامــپ بــه عنــوان رئیــس جمهــور منتخــب 
در کاخ ســفید بــا رئیــس جمهــور تایــوان صحبــت کــرد، به 
ســرعت بــه حمایــت از سیاســت چیــن واحــد پرداخــت. بــا 
ــرای  ــن ب ــا چی ــرات دشــوار و شــدیدی ب ــن حــال مذاک ای
اطمینــان از اینکــه محصــوالت چینــی تولیــد کننــده های 
ــت  ــا صنع ــد و ی ــی کنن ــه نم ــکل مواج ــا مش ــکا را ب آمری
ــر  ــن خاط ــه ای ــت. ب ــد داش ــی کنن ــد نم ــکا را تهدی آمری
ــور را  ــن کش ــه ای ــن ب ــت واردات چی ــن اس ــکا ممک آمری

ــرار دهــد. ــد ق مــورد تهدی

بارت کرند:

ترامپ برای لغو برجام عجله ای ندارد/ایران مذاکره مجدد را نمی پذیرد
بنفشه اسماعیلی

جایزه ۱۰۰ هزار دالری ویکی لیکس 
در ازای فایل مکالمه ترامپ و کومی

ــد ترامــپ و »جیمــز کومــی« رئیــس  ــه فــردی کــه مکالمــه دونال ویکــی لیکــس اعــالم کــرد ب
ــرد. ــد ک ــت خواه ــزه پرداخ ــزار دالر جای ــد، ۱۰۰ ه ــه ده ــی آی« را ارائ ــزول »اف ب مع

پایــگاه افشــاگر ویکــی لیکــس امــروز در حســاب توییتــر خــود اعــالم کــرد: بــه ارائــه دهنــده فایــل 
صوتــی مکالمــه ترامــپ و جیمــز کومــی ۱۰۰ هــزار دالر جایــزه پرداخــت مــی کنــد.

ماجــرا از ایــن قــرار اســت کــه »دونالــد ترامــپ« رئیــس جمهــور آمریــکا کــه ۱۹ اردیبهشــت مــاه 
)۹ مــاه مــی ســال جــاری میــالدی( اقــدام بــه برکنــاری »جیمــز کومــی« از ریاســت پلیــس فــدرال 
آمریــکا )اف بــی آی( کــرده بــود دیــروز در پیامــی توئیتــری خطــاب بــه وی اعالم کــرده بــود: جیمز 
کومــی پیــش از آنکــه مطلبــی علیــه مــن افشــا کنــد، بایــد امیــدوار باشــد مکالمــات قبلی مــا ضبط 

نشــده باشــد. 
نیویــورک تایمــز نیــز روز گذشــته در ایــن بــاره نوشــت: ترامپ بــا انتشــار این توییــت در واقــع رئیس 
ســابق اف بــی آی را تهدیــد کــرد و بــه وی هشــدار داد کــه اگــر مطالــب منفــی علیــه رئیــس جمهور 

در اختیــار رســانه  هــا قــرار دهــد، بایــد در انتظــار عواقــب آن نیز باشــد.

ایـن روزنامـه آمریکائـی در مطلـب خـود در این بـاره تأکیـد کـرد: زمانیکه خبرنـگاران چندین بـار از 
»شـون اسپایسـر« سـخنگوی کاخ سـفید درباره وجود نوارهـای ضبط شـده محرمانه در کاخ سـفید 
سـوال پرسیدند، وی آشـکارا از پاسـخ دادن به این پرسـش  ها طفره رفت؛ بر این اسـاس، احتمال می  

رود رئیـس جمهـور آمریـکا در مالقات  های خـود، ایـن کار را انجام داده باشـد.
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آمـریـــــکا

بــرای  ترامــپ  انتصــار« تمایــل  پروفســور »نــادر 
ــرای  ــی ب ــدی واه ــه را امی ــاری دو جانب ــات تج توافق
امتیازگیــری بیشــتر دانســته و تاکیــد کــرد نظــام 
تجــارت جهانــی بــا چالــش هــای جــدی مواجــه 

خواهــد شــد.
ــپ در  ــد ترام ــای دونال ــری ه ــع گی ــارات و موض اظه
خصــوص بســیاری از مســائل جهانــی در هفتــه هــای 
ــروع  ــاهد ش ــان ش ــت از آن دارد جه ــته حکای گذش
ــد  ــکا خواه ــی آمری ــت خارج ــازه در سیاس ــی ت فصل

ــود. ب
از موضوعــات بیــن المللــی کــه وی بــه موضــع گیــری 
ــی  ــات تردیدهای ــه و موجب ــا پرداخت ــوص آنه در خص
ــئله  ــرده مس ــاد ک ــان ایج ــران جه ــان رهب را در می
بــود   )TPP(پاســیفیک ترانــس  تجــارت  پیمــان 
بطوریکــه وی بعــد از ورود بــه کاخ ســفید طبــق 
ــن  ــکا از ای ــی اش دســتور خــروج آمری وعــده انتخابات

ــرد. ــادر ک ــان را ص پیم
ــه  ــکا ب ــابق آمری ــور س ــس جمه ــا« رئی ــاراک اوبام »ب
ــزرگ  ــی ب ــان آن را موفقیت ــن پیم ــای ای ــگام امض هن
ــق  ــن تواف ــا ای ــرد ب ــالم ک ــته و اع ــکا دانس ــرای آمری ب
آمریــکا خواهــد توانســت مقــررات تجــاری قــرن 
ــا  ــد داد ت ــازه نخواه ــد و اج ــیا را بنویس ــرای آس ۲1 ب

ــد. ــن کار را بکن ــن ای ــش چی رقیب
در همیــن خصــوص گفتگــوی داشــته ایــم بــا پروفســور 
»نــادر انتصــار« رئیــس دانشــکده علــوم سیاســی 
دانشــگاه آالبامــای جنوبــی آمریــکا کــه مشــروح آن در 

ــده اســت. ــر آم زی

|| بــا توجــه بــه اینکــه دونالــد ترامــپ دســتور 
ــفیک  ــس پاس ــان تران ــکا از پیم ــروج آمری خ
)TPP( را صــادر کــرد، شــما آینــده نظــم 

ــد؟ ــی بینی ــه م ــیا را چگون ــاری آس تج
ــوص  ــن خص ــوان در ای ــی ت ــه م ــزی ک ــن چی بهتری
ــرای  ــیا ب ــاری آس ــم تج ــه نظ ــت ک ــن اس ــت ای گف
مدتــی آشــفته خواهــد مانــد. شــاید کشــورهای 
عمــده آســیایی تــالش کننــد تــا یــک رژیــم تجــاری 
ــت  ــال تقوی ــه دنب ــا ب ــد ی ــود بیاورن ــه وج ــیا ب در اس
ــه  ــا ب ــند. ام ــا باش ــه اروپ ــا اتحادی ــاری ب ــط تج رواب
اعتقــاد مــن مــا نبایــد در ایــن خصــوص انتظــار 
داشــته  آینــده  در  را  ســریعی  عمــده  تحــرکات 

باشــیم.

ــده را  ــن معاه ــا ای ــاراک اوبام ــه ب ــی ک || زمان
ــا  ــد داد ت ــازه نخواه ــت اج ــرد گف ــاء ک امض
ــم  ــررات و نظ ــن مق ــل چی ــکا مث ــای آمری رقب
ــا  ــد. ب ــن کنن ــیا را تعیی ــرن ۲۱ اس ــاری  ق تج
ــته  ــام داش ــم اع ــن ه ــه چی ــه اینک ــه ب توج
ــاری را دارد،  ــم تج ــری نظ ــد رهب ــت قص اس
ــل را  ــن المل ــاری بی ــم تج ــده نظ ــما آین ش

ــد؟ ــی بینی ــه م چگون

ــرد  ــش بگی ــی را در پی ــد انزواگرای ــکا بخواه ــر آمری اگ
ــازی  ــه صــورت یــک ب ــی ب ــه مســئله تجــارت جهان و ب
ــای  ــش ه ــاهد چال ــا ش ــد، م ــگاه کن ــع ن ــر و جم صف
عمــده ای در ســاختار نظــام تجــارت بیــن الملــل 
ــگ  ــان جن ــان پای ــه از زم ــاختاری ک ــود؛ س ــم ب خوهی
ــن  ــام بی ــت. نظ ــردن اس ــال کار ک ــی دوم در ح جهان
ــی دوم در  ــگ جهان ــان جن ــه از زم ــاری ک ــل تج المل
ــته  ــای گذش ــه ه ــت در ده ــوده اس ــرد ب ــال کارک ح
شــاهد تغییراتــی بــوده اســت امــا حجــم ایــن تغییــرات 
ــد ترامــپ مــی خواهــد انجــام  ــدازه ای کــه دونال ــه ان ب

ــد. ــوده ان ــد نب ده

ــش  ــگاه نق ــه جای ــپ ب ــات ترام ــا اقدام ||آی
رهبــری آمریــکا در نظــم تجــاری جهــان 

آســیب وارد نمــی کنــد؟
بیــش از هــر چیــز دیگــر غیرقابــل پیــش بینــی بــودن 
ــر گــذار  ــی اث ــر نظــم تجــارت جهان ــه تنهــا ب ترامــپ ن
خواهــد بــود بلکــه بــر نظــام  بیــن الملــل کــه مبتنــی 
ــکا  ــت. آمری ــد گذاش ــر خواه ــز تاثی ــت نی ــر آن اس ب
ــی  ــارت جهان ــم تج ــی در نظ ــون جهان ــواره هژم هم
بــوده اســت بــه همیــن دلیــل ســقوط یــا عــدم حضــور 
آمریــکا در آن تبعــات منفــی بــرای رهبــری آمریــکا در 

ــد داشــت. ــی خواه پ

ــد در  ــی توان ــن م ــل چی ــوری مث ــا کش ||آی
ــی  ــکا رهبــری نظــم تجــارت جهان غیــاب آمری

ــرد؟ ــت گی را در دس

ــد  ــر چن ــد. ه ــی توان ــن نم ــک چی ــده نزدی در آین
از دهــه 1۹۹0 اقتصــاد چیــن رشــد چشــمگیری 
داشــته اســت و چیــن تبدیــل بــه یــک بازیگــر عمــده 
ــوز  ــن هن ــی چی ــان شــده اســت ول اقتصــادی در جه
ــدارد.  ــکا را ن ــرای جایگزینــی آمری ــی ب ــات کاف ملزوم
ــاختاری  ــکالت س ــی مش ــر برخ ــد ب ــوز بای ــن هن چی
ــد  ــا بتوان ــد ت ــه کن ــودش غلب ــادی خ ــام اقتص در نظ
ــکا  ــای آمری ــود و ج ــان ش ــاد جه ــین اقتص ــدر نش ص

ــرد. را بگی

||جایگزیــن هــای احتمالــی ترامــپ بــرای 
رژیــم هــای تجــاری مثــل TPP و نفتــا چــه می 
توانــد باشــد؟ آیــا ترامــپ اساســا اعتقــادی بــه 
ــی  ــظ هژمون ــه در حف ــاری ک ــای تج ــم ه رژی

ــد، دارد؟ ــوده ان ــر ب ــکا موث آمری
ــاری  ــات تج ــن توافق ــرای ای ــی ب ــپ جایگزین  ترام
ــر  ــه نظ ــت. ب ــداده اس ــه ن ــا ارائ ــل TPP و نفت مث
ــاری  ــات تج ــه توافق ــد ب ــه وی عالقمن ــد ک ــی رس م
دو جانبــه اســت؛ توافقاتــی کــه وی فکــر مــی کنــد 
ــود  ــودن« خ ــازرگان ب ــت »ب ــد از وضعی ــی توان م
ــرف  ــازات را از ط ــر امتی ــا حداکث ــد ت ــتفاده کن اس
مقابــل بگیــرد. ترامــپ فکــر مــی کنــد بدیــن 
ــکا را حفــظ  ــی آمری طریــق خواهــد توانســت هژمون
ــوال در  ــه معم ــی را ک ــه امتیازات ــدون اینک ــد ب کن
ــه  ــد. ب ــد را بده ــی ده ــه م ــد جانب ــات چن توافق
ــر  ــک تفک ــا ی ــر صرف ــرز تفک ــن ط ــن ای ــاد م اعتق

ــت. ــوچ اس ــی و پ واه

استاد دانشگاه آالباما:

نظام تجارت جهانی در سایه ترامپ با چالش مواجه خواهد شد
پیمان یزدانی
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آمـریـــــکا

یــک تحلیلگــر روس معتقــد اســت آمریــکا 
ــان  ــط می ــر رواب ــذاری ب ــه تاثیرگ ــادر ب ق
ــران را  ــکو ای ــوده و مس ــیه نب ــران و روس ای
ــرد. ــا نخواهــد ک ــه خاطــر واشــنگتن ره ب

برگــزاری  از زمــان  ترامــپ«  »دونالــد 
ــون،  ــود تاکن ــی خ ــای انتخابات ــن ه کمپی
ــکو  ــنگتن و مس ــان واش ــط می ــود رواب بهب
ــوان  ــه عن ــش ب ــا داع ــارزه ب ــار مب را در کن
ــود  ــی خ ــت خارج ــی سیاس ــور اصل دو مح

ــت. ــرده اس ــوان ک عن
وی همچنیــن پــس از رســیدن بــه ریاســت 

جمهــوری آمریــکا و قــرار گرفتــن در راس رهبــری کاخ 
ســفید، برداشــته شــدن تحریم ها علیــه روســیه را یکی 
ــن راســتا اعــالم کــرده  از اولویــت هــای خــود در همی

اســت.
ــرم  ــدان گ ــه چن ــتقبال ن ــدم اس ــر، ع ــوی دیگ از س
ــت  ــه دول ــه توزان ــمنی کین ــن دش ــکو و همچنی مس
»ترامــپ« نســبت بــه متحدیــن روســیه از جملــه ایران، 
ــی  ــن پرسشــگری ایجــاد م ــر ذه ــن ســوال را در ه ای
ــکو آن  ــا مس ــنگتن ب ــدن واش ــک ش ــه نزدی ــد ک کن
ــع و امنیــت  ــردن مناف ــر ســوال ب ــا زی ــان ب هــم همزم
متحدیــن روســیه از جملــه ایــران در یــک زمــان چگونه 

ــود؟ ــد ب ــن خواه ممک
ــه مســائلی همچــون تقلیــل  ــا ایــن کار ســرانجام  ب آی
ــد  ــکو خواه ــرانـ  مس ــاد ته ــف اتح ــط و تضعی رواب
ــت  ــه شکس ــل ب ــد در مقاب ــی توان ــا م ــد و ی انجامی
شــعارهای »ترامــپ« در خصــوص لــزوم نزدیک شــدن 

ــود؟ ــیده ش ــیه کش ــه روس ب
ــی شــائبه  ــم هــای گســترده و ب از ســوی دیگــر تحری
غــرب علیــه ایــران موجــب شــده تــا تهــران از اجــرای 
طــرح هــای اســتراتژیک تجــاری خــود همچــون 
ــرح  ــن ط ــه از بزرگتری ــوب ک ــه جن ــمال ب ــدور ش کری
ــت کاال و  ــه ترانزی ــران در زمین ــتراتژیک ای ــای اس ه
اســتفاده از پتانســیل محورهــای مواصالتــی این کشــور 
کــه در حقیقــت مفصــل پیونــد دهنــده شــرق و غــرب 
ــان،  ــن می ــد. در ای ــب بمان ــد، عق ــی آی ــاب م ــه حس ب
کشــورهایی همچــون پاکســتان نیــز از فرصت اســتفاده 
کــرده و بــا مطــرح کــردن مســیر جایگزیــن بــرای ایــن 
ــگ  ــبقت از چن ــوی س ــودن گ ــر رب ــه فک ــدور، ب کری

ــد.   ــده ان ــران برآم ای
در همیــن راســتا، خبرنــگار مهــر، گفتگویــی بــا 
دبیــر  دانشــگاه،  اســتاد  ســافرونوف«،  »رســتم 
ســرویس روســی رادیــو اســپوتنیک روســیه در 
ــدای  ــش اداری ص ــبق بخ ــس اس ــنگتن و رئی واش

روســیه در آمریــکا داشــته اســت.
ــری  ــون دبی ــی همچ ــمت های ــتر س ــافرونوف پیش س
خبرنــگاران تلویزیــون دولتــی روســیه در مجلــس 
دومــای ایــن کشــور و مدیریــت برنامــه »وســتی نیــوز« 
در شــبکه ریــا نووســتی را بــر عهــده داشــته و همچنین 
از تهیــه کننــدگان برنامــه هــای تحلیل سیاســی شــبکه 

ــوده اســت. ــودی روســیه ب راشــا ت

متن این گفتگو در ادامه تقدیم می شود:

ــران در دوره  ــیه و ای ــط روس ــده رواب || آین
ریاســت جمهــوری ترامــپ را چگونــه 

ــد؟ ــی کنی ــی م ارزیاب
مـن فکـر نمـی کنـم کـه روابـط میـان روسـیه و ایران 
تحت تاثیر ریاسـت جمهوری ترامپ قرار بگیرد. روسـیه 
روابـط خـوب خـود با ایـران بـه عنـوان دوسـت و متحد 
مسـکو، قربانـی منافـع احتمالـی و مشـکوک ناشـی از 

بهبـود روابـط خـود بـا آمریکا نمـی کند.

||ترامــپ بارهــا ادعــا کــرده کــه بــه دنبــال 
ایجــاد روابــط گــرم تــر بــا روســیه بــوده و 
بــه دنبــال رفــع تحریــم هــای ضــد روســی 
بــه عنــوان مانعــی بــزرگ بــر ســر ایــن راه 
ــرد  ــد رویک ــی توان ــپ م ــا ترام ــت. آی اس
مســکو نســبت بــه تهــران را تغییــر دهــد؟ 
آیــا نــگاه رئیــس جمهــور پوتیــن بــه تهران 

تغییــر خواهــد کــرد؟
مــن بــاور نمــی کنــم کــه روســیه از اصــول خــود عقب 
نشــینی کنــد. ممکــن اســت آمریــکا موفــق بــه توافــق 
با روســیه شــود، امــا هیچــگاه نخواهــد توانســت رئیس 
جمهــور پوتیــن را مجبــور بــه عــدم حمایــت از دوســتان 

و متحدیــن خــود کنــد.

|| آینــده کریــدور تجــاری شــمال بــه جنوب 
)NSTC( را چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟ 
ــد پاکســتان ســعی  همانطــور کــه مــی دانی
دارد کریــدوری مشــابه را کــه از خــاک خــود 
مــی گــذرد جایگزیــن مســیر اصلــی )مســیر 
ــه  ــق ب ــاد موف ــام آب ــا اس ــد. آی ــران( کن ای
ــه خــود خواهــد  ــن برنام ــی کــردن ای اجرای

ــد؟  ش
حــدس زدن ایــن موضــوع بســیار مشــکل اســت. 
ــات اســت.  ــی ثب ــه بســیار نامســاعد و ب شــرایط منطق
ایــن موضــوع هــم بــه عوامــل زیــادی همچــون بحــث 
ثبــات در افغانســتان بازمــی گــردد. همانطــور کــه مــی 
دانیــد وضعیــت افغانســتان هنــوز هــم بســیار پیچیــده و 
وخیــم اســت. بنابرایــن به نظــر من دســتیابی بــه چنین 
خواســته ای از ســوی پاکســتان بســیار مشــکل و دست 

نیافتنــی خواهــد بــود.

دبیر رادیو اسپوتنیک روسیه در واشنگتن:

مسکو ایران را بخاطر آمریکا رها نمی کند
وحید پورتجریشی

واکنش نتانیاهو به اظهارات 
تیلرسون در خصوص انتقال 

سفارت آمریکا
ــه  ــن کشــور ب ــال ســفارت ای ــورد انتق ــکا در م ــر خارجــه آمری ــارات وزی اظه

ــم صهیونیســتی مواجــه شــد. ــر رژی ــا واکنــش نخســت وزی ــدس ب ق
ــه  ــش ب ــتی در واکن ــم صهیونیس ــر رژی ــت وزی ــو« نخس ــن نتانیاه »بنیامی
ــد  ــر رون ــورد تاثی ــکا در م ــر خارجــه آمری اظهــارات »رکــس تیلرســون« وزی
ــدس،  ــه بیت المق ــکا ب ــفارت آمری ــال س ــر موضــوع انتق ــه ب ــح خاورمیان صل
ــرد«. ــو می ب ــه جل ــح را ب ــد صل گفــت کــه انتقــال ســفارت اســت کــه »رون
ســاعاتی پیــش از ســخنان نتانیاهــو، رکــس تیلرســون در مصاحبــه بــا شــبکه 
تلویزیونــی آمریکایــی ان.بی.ســی گفتــه بــود، رئیس جمهــوری آمریــکا هنــوز 
ســرگرم ارزیابــی ایــن موضــوع اســت کــه انتقــال ســفارت آمریــکا بــه بیــت 
المقــدس چــه اثــری بــر رونــد صلــح میــان اســرائیل و فلســطینیان خواهــد 

گذاشــت.
تیلرســون افــزوده بــود کــه توافــق صلــح اســرائیلی- فلســطینی در تصمیــم 

بــه انتقــال ســفارت آمریــکا نقــش دارد.
ــه  ــده ک ــان ش ــی بی ــکا در حال ــه آمری ــر خارج ــت وزیر و وزی ــخنان نخس س
ــه  ــر ب ــت روز دیگ ــده هش ــاالت متح ــوری ای ــپ، رئیس جمه ــد ترام دونال
اســرائیل ســفر خواهــد کــرد. ترامــپ دوشــنبه اول خــرداد، بعــد از یــک ســفر 

ــی رود. ــغالی م ــای اش ــرزمین ه ــعودی،به س ــه عربســتان س ــک روزه ب ی
نخســت وزیر اســرائیل در واکنــش بــه رکــس تیلرســون همچنین گفته اســت 
کــه »انتقــال ســفارت، بــرای صلــح زیان بــار نیســت؛ بالعکــس، کمــک بــه 

صلــح اســت و یــک ظلــم تاریخــی را جبــران می کنــد«.
ــه  ــطینی ها را ک ــم فلس ــفارت، توه ــال س ــه انتق ــت ک ــزوده اس ــو اف نتانیاه
مدعــی هســتند بیــت المقــدس پایتخــت اســرائیل نیســت، از بیــن می بــرد.

ــات ریاســت جمهــوری ســال گذشــته بارهــا  ــد ترامــپ در کارزار انتخاب دونال
وعــده داده بــود بــا ورود بــه کاخ ســفید، بیــت المقــدس را بــه عنــوان پایتخت 
ــن  ــه ای ــو ب ــکا را از تل آوی ــه رســمیت می شناســد و ســفارت آمری اســرائیل ب

شــهر منتقــل خواهــد کــرد.
یــک مصوبــه کنگــره آمریــکا از ســال ۱۹۹۵ از دولــت واشــنگتن می خواهــد 
ــه بیــت المقــدس منتقــل شــود. امــا در دوره  ــکا در اســرائیل ب ســفارت آمری
»بیــل کلینتــون« کــه مصوبــه انتقــال ســفارت تصویــب شــد، تــا دوره هــای 
ــن  ــدن ای ــی ش ــا«، عمل ــاراک اوبام ــوش« و »ب ــرج ب ــت جمهوری »ج ریاس
ــوری  ــای جمه ــای رؤس ــا امض ــار، ب ــاه یکب ــش م ــر ش ــره ه ــه کنگ مصوب

مســکوت گذاشــته شــده اســت.
ــر، و  ــوری مص ــی رئیس جمه ــاح السیس ــاه اردن، عبدالفت ــداهلل دوم پادش عب
ــای  ــطینی در دیداره ــردان فلس ــکیالت خودگ ــس تش ــاس رئی ــود عب محم
ــه او در مــورد عواقــب  ــد ترامــپ در کاخ ســفید، ب ــا دونال ماه هــای گذشــته ب

ــد. ــدار داده ان ــدس هش ــه بیت المق ــفارت ب ــال س انتق
ســران اتحادیــه عــرب نیــز بــه دولــت آمریــکا گفته انــد کــه در اندیشــه انتقال 

ســفارت بــه بیــت  المقدس نباشــد زیــرا منطقــه دوبــاره بحرانــی خواهد شــد.
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آمـریـــــکا

شــیرین هانتــر معتقــد اســت جهان بــر لبــه تیــز تغییــرات بزرگ 
سیســتماتیک بزرگــی قــرار گرفتــه هــر چنــد مســیر و خروجــی 

ایــن تغییــرات هنــوز واضــح و مشــخص نیســت.
بــا فــرا رســیدن فصــل بهــار و نــوروز در ایــران به رســم گذشــته 
ــخ و رخدادهــای جهــان طــی یــک ســال گذشــته را  ــر تاری دفت
ــن  ــی از آنچــه طــی ای ــم شــمایی کل ــا بتوانی ــم ت ــی زنی ورق م
یــک ســال در عرصــه نظــام بیــن الملــل رخ داد را مورد ســنجش 

قــرار داده و بــار دیگــر بــا هــم مــرور کنیــم.
حقیقـت ایـن اسـت کـه سـال گذشـته پـر از رخدادهایـی مهـم 
همچـون انتخـاب شـدن پوپولیسـتی همچـون دونالـد ترامپ به 
مقام ریاسـت جمهـوری آمریکا و یا شـکل گیری کودتـای پر رمز 
و راز نظامیـان در ترکیه و علیـه دولت رجب طیـب اردوغان حزب 
عدالـت و توسـعه در این کشـور بـود؛ تغییراتی که دسـتکم پس از 
فروپاشـی اتحـاد جماهیـر شـوروی در سـال ۱۹۹۰ میـالدی، می 
تـوان از آنها به عنـوان مهمترین تغییرات عجیـب و حتی غیرقابل 

بـاور در عرصـه نظام بیـن الملل یـاد کرد.
در همیــن راســتا خبرنــگار مهــر گفتگویی با پروفســور »شــیرین 
ــرج  ــگاه »ج ــتاد دانش ــی و اس ــر ایرانی-آمریکای ــر«، متفک هانت
تــاون« آمریــکا داشــته کــه متــن کامــل آن را در ادامــه مالحظــه 

خواهیــم کــرد:

|| همانطـور کـه مـی دانیـد سـال نـو ایرانیـان فـرا 
رسـیده اسـت. به نظـر شـما مهمترین رویداد سـال 
گذشـته شمسـی در عرصـه بیـن الملـل چـه بـود 

)برگزیـت، انتخـاب دونالـد ترامـپ و ...( و چـرا؟
ــه ســمت  ــپ ب ــد ترام ــان انتخــاب دونال ــداد جه ــن رخ مهمتری
ریاســت جمهــوری آمریــکا بــود. اگــر ترامــپ واقعــا بــه تمامــی 
آنچــه درخصــوص طــرح هــای خــود در عرصــه سیاســت 
خارجــی عمــل کنــد، دگرگونــی بزرگــی در ســاختار روابــط بیــن 
المللــی کــه از جنــگ جهانــی دوم بــه ایــن ســو مــی شناســیم 
رخ خواهــد داد. بــه عنــوان مثــال فاصلــه گرفتــن آمریــکا از اروپــا 

مــی توانــد طلیعــه دار پایــان یافتــن آنچــه مــا بــه عنــوان غــرب 
مــی شناســیم شــود. بــا ایــن حســاب غــرب بــه دو مرکــز اصلــی 
مشــتق خواهــد شــد، یکــی در اروپــا و دیگــری در آمریــکا. چنین 
موضوعــی بــه طــرزی اجتنــاب پذیــر، فضــای رقابتــی بیشــتری 
ــا ایــن موضــوع  ــل ایجــاد خواهــد کــرد ام در محیــط بیــن المل

لزومــا بــه ســود غــرب نخواهــد بــود.

ــد شــما چــه  ــه از دی ــداد خاورمیان ــن روی || مهمتری
ــود و چــرا؟ ب

ــن  ــارج از ای ــه و خ ــداد خاورمیان ــن رخ ــه مهمتری ــای ترکی کودت
ــه  ــه ب ــا ســرعت حرکــت ترکی ــن کودت ــود. چراکــه ای ــه ب منطق
ســمت نظــام اســتبداد دولتــی را افزایــش داد. در اصــل، کودتــای 
یــاد شــده نقــش ســایه ای بــر ســر فرهنــگ ترکیــه ایفــا مــی 
ــده و در  ــر ش ــال ت ــه فع ــه در خاورمیان ــه ترکی ــا ک ــد. از آنج کن
درگیــری هــای مختلــف ایــن منطقــه بیشــتر دخیل شــده، ســیر 
حرکــت ایــن کشــور تاثیــر گســترده تــری بــر خاورمیانــه خواهــد 

ــوع مثبــت چــه منفــی. گذاشــت، حــال چــه از ن

|| مهمتریــن رخــداد اروپــا در ایــن مــدت چــه بــود 

و چــرا؟
ــا برگزیــت بــود. چراکــه بقــای اتحادیــه  مهمتریــن رویــداد اروپ
اروپــا بــه آن شــکلی کــه امــروز وجــود دارد را زیــر ســوال بــرد. 
پــس از آنکــه برگزیــت بــه حقیقتــی بــه وقــوع پیوســته تبدیــل 
ــد  ــزرگ ش ــرات ب ــی تغیی ــل برخ ــا متحم ــه اروپ ــد، اتحادی ش
ــری نوعــی  ــکان شــکل گی ــه ام ــوان ب ــه مــی ت کــه از آن جمل
فرآینــد یکپارچگــی »دو پهلــو« شــد. بــه ایــن معنــا کــه برخــی 
کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا بــه ســمت پیوســتگی بیشــتر 
حرکــت کــرده، درحالیکــه دیگــر کشــورها )بــرای خــود( نوعــی 

ــد داد. ــرکات تشــکیل خواهن ــه گم اتحادی

|| مهمتریــن رخــداد آســیا از دیــد شــما چــه بــود و 
چــرا؟

مهمتریــن رخــداد آســیا رشــد قــدرت چیــن و عــزم ایــن کشــور 
بــرای دســت و پنجــه نــرم کــردن در دریــای چیــن جنوبــی بــود. 
ایــن مســاله منجــر بــه برنگیختــه شــدن تنش ها در شــرق آســیا 
و همچنیــن ایجــاد تشــویش در میــان آمریکایــی هــا شــد کــه 
ناشــی از پیــش بینــی شــکل گیــری درگیــری بالقــوه در منطقــه 

بــه حســاب مــی آمــد.

|| مهمتریــن رخــداد ایــن ســال در آمریــکا چــه بود 
و چــرا؟

ــود.  ــپ ب ــد ترام ــاب دونال ــم انتخ ــکا ه ــداد آمری ــن رخ مهمتری
ــا را  ــرد و آنه ــش گی ــود را در پی ــای خ ــتم ه ــپ سیس ــر ترام اگ
عملــی ســازد، تمامــی الگوهــای مناســبات میــان ایــاالت متحده 
آمریــکا بــا بخــش هــای شــمالی و مرکــزی )قــاره( آمریــکا تغییر 
خواهنــد کــرد. بیشــترین و مهمترین تبعــات سیاســی و اقتصادی 
ــک  ــون مکزی ــورهایی همچ ــه کش ــز متوج ــری نی ــن تغیی چنی

خواهــد شــد.
در نــگاه کلــی، بــه نظــر مــی رســد جهــان بــر لبــه تیــز تغییــرات 
ــیر و  ــت. مس ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــتماتیک بزرگ ــزرگ سیس ب
ــا  ــوز واضــح و مشــخص نیســت ام ــرات هن ــن تغیی خروجــی ای

ــی اســت. ــا قطع رخــداد آنه

شیرین هانتر:

جهان در مسیر تغییرات بزرگ سیستماتیک قرار دارد
وحید پورتجریشی

»نیکــی هیلــی« نماینــده آمریــکا در ســازمان ملــل متحــد امروز 
و در واکنــش بــه آزمایــش جدیــد موشــک بالســتیک توســط کره 
ــر  شــمالی اعــالم کــرد در صورتیکــه »کیــم جونــگ اون« رهب
کــره شــمالی خواســتار دیــدار بــا دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــور 

آمریــکا اســت، راه نادرســتی را در پیــش گرفتــه اســت.
ــه رفتارهــای  نماینــده آمریــکا در ســازمان ملــل بــدون اشــاره ب
ــی »کارل  ــروه آمریکای ــزام ناوگ ــنگتن در اع ــن واش ــش آفری تن
وینســون« بــه بخــش غربــی اقیانــوس آرام در  مجــاورت شــبه 
ــات  ــن اقدام ــه چنی ــت: در حالیک ــاره گف ــن ب ــره در ای ــره ک جزی
ــه دارد، مذاکــره  ــگ ادام ــگ یان ــزی از ســوی پیون تحریــک آمی

ــا ایــن کشــور نمــی توانــد بــه وقــوع بپیونــدد. ب
ــی  ــی »اِی ب ــبکه تلویزیون ــا ش ــه ب ــی« در مصاحب ــی هیل »نیک
ــا را  ــن کشــور شــرایط م ــا زمانیکــه ای ــوز« ادامــه داد: ت ســی نی

ــم نشســت. ــره نخواهی ــز مذاک ــد، پشــت می ــق نکن محق
شـایان ذکـر اسـت، در هفتـه هـای گذشـته و همزمـان بـا اعالم 
خبـر اعزام ناوگـروه آمریکایی »کارل وینسـون« بـه بخش غربی 

اقیانـوس آرام در  مجـاورت شـبه جزیـره کـره، رسـانه دولتی کره 
شـمالی بـه واشـنگتن هشـدار داد کـه پیونـگ یانـگ در صورت 
مشـاهده هرگونـه نشـانه ای دال بـر تجـاوز آمریکا، این کشـور را 

هدف حملـه اتمـی خود قـرار خواهـد داد.
 کــره شــمالی اوایــل اســفند مــاه ســال گذشــته نیــز بــا شــلیک 
چنــد فرونــد موشــک بالســتیک بــه آزمایــش موشــکی جدیــدی 

اقــدام کــرده بــود.
شــورای اروپــا نیــز دوشــنبه ۹ اســفندماه ســال پیــش بــا انتشــار 
بیانیــه ای از تصمیــم خــود بــرای تمدیــد و وضــع برخــی تحریــم 
ــت  ــه شــورای امنی ــر اســاس قطعنام ــه کــره شــمالی ب هــا علی

ســازمان ملــل علیــه پیونــگ یانــگ خبــر داد.
در متــن ایــن بیانیــه آمــده بــود: امــروز در ۲۷ فوریه ســال ۲۰۱۶، 
ایــن شــورا بــا اتخــاذ برخــی تدابیــر قانونــی بــه وضــع تحریــم 
هــای ســخت گیرانــه تــری علیــه کــره شــمالی پرداختــه اســت. 
ــای  ــت ه ــه محدودی ــا ب ــه اروپ ــی اتحادی ــای اعمال ــم ه تحری
ــر قطعنامــه ۲۳۲۱ شــورای امنیــت مصــوب  بیشــتری عــالوه ب

ــردازد. ــر ســال ۲۰۱۶ مــی پ ۳۰ نوامب
 )KCNA( ــمالی ــره ش ــزی ک ــزاری مرک ــتا، خبرگ ــن راس در ای
ــود:  ــرده ب ــالم ک ــالدی اع ــته می ــال گذش ــپتامبر س ــم س نه
ــوان  ــیل ت ــه پتانس ــتیابی ب ــازه دس ــمالی اج ــره ش ــش ک آزمای
هســته ای و ویژگــی هــای یــک کالهــک هســته ای اســتاندارد 
ــتیک  ــردی بالس ــای راهب ــک ه ــر موش ــب ب ــوان نص ــه از ت ک

ــت. ــور داده اس ــن کش ــه ای ــد را ب ــوردار باش برخ
اعـالم ایـن خبر باعث شـد تـا موجـی از انتقادهـا علیـه »پیونگ 
یانـگ« آغاز و غـرب به سـرکردگی آمریکا وضع تحریـم هایی را 

علیه کـره شـمالی در دسـتور کار خود قـرار دهد.
ایــن در حالــی اســت کــه مذاکــرات شــش جانبــه دربــاره برنامــه 
ــای  ــکنی ه ــا کارش ــال ۲۰۰۹ ب ــمالی در س ــره ش ــته ای ک هس

متعــدد آمریــکا بــه شکســت انجامیــد.
 کــره شــمالی بارهــا اعــالم کــرده اســت کــه برنامــه موشــکی و 
هســته ای ایــن کشــور، به منظــور مقابلــه بــا تهدیــدات آمریکا و 

متحدانــش علیــه »پیونــگ یانگ« اســت.

»نیکی هیلی« در واکنش به آزمایش موشکی کره شمالی؛

پرتاب موشک راه را برای مذاکره کره شمالی با آمریکا بازنمی کند
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ــاداری را  ــدار معن ــی هش ــیون اروپای ــس کمیس ــرا رئی اخی
بــه دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــور ایــاالت متحــده آمریــکا 

ــره کــرده اســت. مخاب
»ژان کلــود یونکــر« ســه روز پیــش در جمــع ســران احزاب 
دموکــرات مســیحی کشــورهای اروپایــی در مالــت گفتــه 
اســت: اگــر دونالــد ترامــپ بــه تشــویق ســایر کشــورهای 
ــد، در آن  ــه ده ــت ادام ــد از برگزی ــت تقلی ــی جه اروپای
صــورت مــن هــم بــرای جدایــی تگــزاس و اوهایــو از ایاالت 

متحــده آمریــکا تبلیــغ خواهــم کــرد.
ــه  ــود ک ــی ش ــره م ــی مخاب ــن هشــدار درســت در زمان ای
ــات  ــزاری انتخاب ــی از برگ ــاب ناش ــد در الته ــای واح اروپ

ــرد. ــی ب ــر م ــه س ــه ب ــوری فرانس ــت جمه ریاس
 بســیاری از تحلیلگــران مســائل اروپــا معتقدنــد در صــورت 
پیــروزی ماریــن لوپــنـ  نامــزد ضــد اروپایی مــورد حمایت 
ترامــپـ  عمــال حیــات اروپــای واحــد مــورد تهدیــد قــرار 

خواهــد گرفــت.
ــکا  ــده آمری ــاالت متح ــور ای ــس جمه ــش رئی ــدی پی چن
ــت  ــه برگزی ــرد ک ــالم ک ــز اع در ســخنانی جنجــال برانگی
ــوده و  ــهروندان انگلیســی ب ــتی از ســوی ش ــم درس تصمی
دیگــر کشــورهای اروپایــی نیــز دیــر یــا زود از ایــن تصمیم 

ــرد! ــد ک ــد خواهن تقلی
 بــه عبــارت بهتــر؛ ترامــپ از ابتــدای حضــور خــود در کاخ 
ــگ  ــالم جن ــورو اع ــه ی ــا و منطق ــه اروپ ــه اتحادی ســفید ب
کــرده اســت. اگرچــه یونکــر قبــل از حضــور ترامــپ در کاخ 
ســفید نیــز نســبت بــه مواضــع ضــد اروپایــی وی هشــدار 
داده بــود، امــا ایــن بــار وی هشــدار صریــح تــری را  خطاب 

بــه رئیــس جمهــور آمریــکا مطــرح کــرده اســت.
ــخ در ســال  ــی مونی ــس امنیت ــان برگــزاری کنفران در جری
گذشــته، تقابــل ســران اروپایــی و اعضــای دولــت ترامــپ 
ــا  ــی صراحت ــات اروپای ــید و مقام ــود رس ــه اوج خ ــه نقط ب
ــه  ــرای حیــات اتحادی مواضــع ضــد اروپایــی را تهدیــدی ب
اروپــا دانســته و ایــن ســخنان و مواضــع را محکــوم کردنــد.

ــدارد  ــی رســد ترامــپ قصــد ن ــه نظــر م ــن حــال ب ــا ای  ب

بــه رویکــرد ســلبی خــود در قبــال اتحادیــه اروپــا و منطقه 
ــات  ــای انتخاب ــان رقابته ــد. وی در جری ــان ده ــورو پای ی
ــکا  ــاالت متحــده آمری ــال ۲016 ای ــوری س ریاســت جمه
ــت  ــوب حمای ــده ای مطل ــوان پدی ــه عن ــت ب ــز از برگزی نی

ــود. ــرده ب ک
ــات  ــل مقام ــد تقاب ــی ده ــان م ــر نش ــر یونک ــدار اخی هش
آمریکایــی و اروپایــی وارد فــاز علنــی شــده و بدیهــی اســت 
در آینــده ای نزدیــک ایــن تقابــل شــدت خواهــد گرفــت.

بــه هــر حــال اگرچــه در صــورت شکســت لوپــن در 
انتخابــات ریاســت جمهــوری فرانســه، دولــت ترامــپ ناچار 
بــه اتخــاد مواضعــی محافظــه کارانــه تــر در قبــال اروپــای 
واحــد خواهــد شــد امــا کلیــت تقابل واشــنگتنـ  بروکســل 
بــه قــوت خــود باقــی خواهــد مانــد زیــرا گروههــای ملــی 
ــی  ــف اروپای ــورهای مختل ــی در کش ــت افراط ــرا و راس گ
همچنــان مــورد حمایــت دونالــد ترامــپ و دولــت وی قــرار 

ــد. دارن
ایــن موضــوع از ســوی ســران اروپایــی کــه بیشــتر بــه دو 
جنــاح ســنتی راســت میانــه و سوســیال دموکــرات تعلــق 

دارنــد غیــر قابــل هضــم اســت.
ــد برخــی  از ســوی دیگــر؛ بســیاری از تحلیلگــران معتقدن
ایــاالت آمریــکا ماننــد کالیفرنیــا دارای اســتعداد بالقــوه ای 
ــی  ــاالت متحــده هســتند و در صورت ــی از ای ــت جدای جه
کــه ایــن اســتعداد بالقــوه، تحریــک شــده و شــکوفا 
شــود، اوضــاع بــرای ســران هــر دو حــزب دموکــرات 
ــر  ــخت ت ــکا س ــده آمری ــاالت متح ــواه در ای و جمهوریخ

ــد. ــد ش خواه
از ایــن رو ســخنان و بــه عبــارت بهتــر، هشــدارهای اخیــر 
ــد ترامــپ را نمــی تــوان هشــداری ســاده  ــه دونال یونکــر ب
در نظــر گرفــت. ایــن هشــدار از یــک ســو نشــان دهنــده 
ــپ و از  ــع ترام ــی از مواض ــات اروپای ــم مقام ــوران خش ف
ســوی دیگــر، نقطــه آشــکار ســاز تقابلــی تمــام عیــار میان 

ــای واحــد اســت. واشــنگتن و اروپ
ترامــپ در صــدد بازگشــت اروپــا به قبــل از دوران تشــکیل 

اتحادیــه اروپاســت و از بیــان ایــن موضــع جنجالــی ابایــی 
نــدارد. در مقابــل وی، ســران اروپایــی معتقدنــد کــه ترامپ 
خــط قرمــز آنهــا در خصــوص یکپارچگــی سیاســی و 

اقتصــادی در قــاره ســبز را زیــر پــا گذاشــته اســت.
برخــی سیاســتمداران اروپایــی ماننــد آنــگال مــرکل صــدر 
ــاز  ــون وارد ف ــد تاکن ــح داده ان ــه ترجی ــان البت ــم آلم اعظ
تقابــل علنــی و عملــی بــا ترامــپ نشــوند و از کنــار مواضــع 
ــه نظــر مــی  ــن حــال ب ــا ای ــه نوعــی عبــور کننــد. ب وی ب
ــل ترامــپ در حــال  ــی در مقاب رســد صبــر مقامــات اروپای

ــز شــدن اســت. لبری
 ژان کلــود یونکــر بــه عنــوان رئیــس کمیســیون اروپایــی 
بــه نیابــت از ســران همــه اعضــای اتحادیــه اروپــا، پاســخی 
دیرهنــگام ولــی صریــح بــه رئیــس جمهــور ایــاالت متحده 

آمریــکا داده اســت.
ــی  ــت اینکــه مناســبات سیاســی، اقتصــادی و حت در نهای
امنیتــی ایــاالت متحــده آمریــکا و اتحادیــه اروپــا تــا حدود 
زیــادی تحــت تاثیــر مواضع ســلبی ترامــپ در قبــال اروپای 

واحــد قــرار گرفتــه اســت.
ــه  ــد ک ــی ده ــان م ــود نش ــتندات موج ــواهد و مس ش
ــه  ــر ب ــکا حاض ــده آمری ــاالت متح ــور ای ــس جمه رئی
عقــب نشــینی از مواضــع ســلبی خــود در قبــال اتحادیــه 
ــن و  ــای مزم ــد بحرانه ــر مول ــن ام ــت و همی ــا نیس اروپ
ــای  ــنگتن و اروپ ــی واش ــط فیمابین ــه داری در رواب دامن

ــود. ــد ب ــد خواه واح
ــی در  ــات اروپای ــه مقام ــت ک ــا اینجاس ــی ام ــوال اصل س
مقابــل رویکــرد تجزیــه طلبانــه ترامــپ در قبــال اتحادیــه 
ــد  ــاذ خواهن ــردی اتخ ــه رویک ــورو، چ ــه ی ــا و منطق اروپ

ــرد؟ ک
ــرا  ــل آنچــه اخی ــی رســد هشــدارهایی از قبی ــه نظــر م  ب
ــت، در  ــرده اس ــره ک ــنگتن مخاب ــه واش ــر ب ــوی یونک از س
ــه خشــم  ــی ک ــت. موضوع ــد یاف ــه خواه ــز ادام ــده نی آین
سیاســتمداران دو حــزب جمهوریخــواه و دموکــرات از 
سیاســت هــای ترامــپ در قبــال اروپــا را بــر مــی انگیــزد.

رمزگشایی از هشدار یونکر به ترامپ/ آغاز نبرد علنی آمریکا و اروپا
حنیف غفاری
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»ماهــر موقــع« تاکیــد کرد کــه تجــاوز آمریــکا به ســوریه 
ــه  ــخ ب ــری و پاس ــای تکفی ــروه ه ــت از گ ــرای حمای ب
دســتاوردهای ارتــش ســوریه و متحدانــش در برابــر ایــن 
گــروه هــا بــود وحقیقــت موضــع آمریــکا در قبــال ســوریه 

ــان داد. را نش
بحــران ســوریه کــه بیــش از 5 ســال اســت ادامــه دارد ، 
بــا وجــود تمامــی فاجعه انســانی کــه از ســوی تروریســت 
ــه رخ  ــتان و ترکی ــت عربس ــورد حمای ــری م ــای تکفی ه
ــا دســتاوردهای میدانــی و نیــز سیاســی دولــت  داد امــا ب
ــی  ــته تمام ــای گذش ــود. در ماهه ــراه ب ــت هم و مقاوم
ــت ســوریه  ــای مقاوم ــش و نیروه ــع ارت ــه نف ــادالت ب مع
رقــم خــورد  کــه اوج آن آزادســازی حلــب و بخــش هــای 
مهمــی از مناطــق راهبــردی ســوریه بــود کــه در اختیــار 

ــرار داشــت . ــای تروریســتی ق گروهه
دســتاوردهای مقاومــت و ارتــش ســوریه معادلــه صحنــه 
میدانــی را برهــم زد و ســبب پیشــرفت در فرایند سیاســی 
نیــز شــد. تمامــی نشســت هــای مخالفــان کــه بــا حمایت 
محــور ســعودی ، ترکیــه و آمریــکا در اســتانبول ، دوحــه 
ــرای  ــن بســت سیاســی ب ــه ب ــا ب ــزار شــد تنه ــو برگ و ژن

گروههــای تروریســتی انجامیــد.
ــام  ــک »ت ــا 5۹ موش ــکا ب ــده آمری ــاالت متح ــش ای ارت
هــاوک« پایــگاه هوایــی الشــعیرات ســوریه را مــورد حمله 
ــک های  ــداد موش ــف، تع ــری مختل ــع خب ــرار داد. مناب ق
ــتان  ــعیرات در اس ــی الش ــگاه هوای ــه پای ــده ب شلیک ش
ــد  ــد. دونال ــر کردن ــدد ذک ــا ۷0 ع ــن 50 ت ــص را بی حم
ــکا دقایقــی پیــش در اولیــن  ترامــپ رئیس جمهــور آمری
ســخنان خــود پــس از حملــه بــه پایــگاه ارتــش ســوریه 
ــی  ــع حیات ــتای مناف ــوریه در راس ــه س ــه ب ــت: حمل گف

ــود. ــا ب ــی م امنیــت مل
در همیــن راســتا و بــرای بررســی بیشــتر ابعاد ایــن تجاوز 
ــده  ــع« نماین ــا »محمــد ماهــر موق ــه ســوریه ب ــکا ب آمری
پارلمــان ســوریه گفتگــو کردیــم کــه شــرح آن در ادامــه 

از نظــر مــی گــذرد.
»محمــد ماهــر موقــع« نماینــده پارلمــان ســوریه 
ــگاه  ــوریه و پای ــه س ــاوز ب ــکا از تج ــدف آمری ــاره ه درب
ــرد:  ــح ک ــص تصری ــتان حم ــعیرات در اس ــی الش هوای
ــه در چارچــوب نقشــه  ــکا ک ــدام آمری ــن اق هــدف از ای
گرفــت،  صــورت  منطقــه  بــرای  صهیو-آمریکایــی 
ــری و مســلح و  ــای تکفی ــروه ه ــه گ ــانی ب ــت رس خدم
ــه  ــی ک ــروزی های ــود. پی ــا ب ــروه ه ــن گ ــت از ای حمای
ارتــش ســوریه و رزمنــدگان مقاومــت بــا حمایــت ایران 
ــاط  ــلح در نق ــتی و مس ــای تروریس ــروه ه ــر گ در براب
مختلــف کشــور کســب کردنــد، بــه نقشــه صهیونیســت 
ــیب و  ــه آس ــه منطق ــرای تجزی ــا ب ــی ه ــا و آمریکای ه
ــه  ــت ک ــب نیس ــای تعج ــن ج ــرد. بنابرای ــل وارد ک خل
آمریــکا بــه صــورت مســتقیم بــه پایــگاه الشــعیرات در 
حمــص کــه یکــی از پایــگاه هــای اصلــی بــرای مبــارزه 
ــزور اســت،  ــب و دیرال ــه، حل ــر، الرق ــش در تدم ــا داع ب
ــم  ــی کن ــد م ــاس تاکی ــن اس ــر همی ــد. ب ــه کن حمل
کــه تجــاوز آمریــکا بــرای حمایــت از گــروه هــای 
ــوریه  ــش س ــتاوردهای ارت ــه دس تروریســتی و پاســخ ب

ــود. ــا ب ــروه ه ــن گ ــر ای ــش در براب و متحدان
ــای  ــت ه ــاره سیاس ــود درب ــخنان خ ــه س وی در ادام
دولــت ترامــپ در قبــال بحــران ســوریه و تغییــر موضــع 
ــان  ــه ســوریه بی ــه تجــاوز ب ــن بحــران ب وی از حــل ای
ــکا  ــی آمری ــای قبل ــت ه ــی و دول ــت کنون ــت: دول داش
ــروزی ارتــش ســوریه و نیروهــای  ــه پی هیــچ رغبتــی ب
ــلح  ــتی و مس ــای تروریس ــروه ه ــر گ ــت در براب مقاوم
ــات  ــوی مقام ــا از س ــه بعض ــی ک ــد. اظهارات ــته ان نداش
آمریکایــی بــرای مبــارزه بــا داعــش و عــدم تغییــر نظام 
در ســوریه مطــرح مــی شــود، بــا هــدف فریــب جهانیان 
ــه وانمــود مــی کننــد کــه در  بیــان مــی شــود و اینگون
ــد،  ــرده ان ــه خودشــان ایجــاد ک ــا داعشــی ک ــارزه ب مب
ــات و  ــا اقدام ــا ب ــخن ه ــن س ــا ای ــتند ام ــدی هس ج
ــدارد. کاری  ــی ن ــکا همخوان ــردان آمری ــای دولتم کاره
ــگاه  ــرار دادن پای کــه امــروز آمریکایــی هــا در هــدف ق
ــت  ــد کاری اس ــت مانن ــد، درس ــام دادن ــعیرات انج الش

کــه مــاه هــا قبــل در دوران ریاســت جمهــوری اوبامــا، 
ارتــش آمریــکا بــا هــدف قــرار دادن الثــرده و بــه قتــل 
ــرار  ــه ف ــک ب ــوریه و کم ــش س ــای ارت ــاندن نیروه رس

ــام داد. ــه انج ــن منطق ــش از ای ــر داع عناص
ــه  ــکا ب ــه آمری ــزود: حمل ــوریه اف ــان س ــده پارلم نماین
ــاو جنگــی، نشــانگر مقابلــه ایــن کشــور  ســوریه از روی ن
ــا  ــه ب ــت ک ــور مقاوم ــورهای مح ــی و کش ــت عرب ــا ام ب
نقشــه صهیونیســت هــا بــرای منطقــه مــی جنگنــد، مــی 
باشــد. اینکــه آمریــکا پــس از اتهــام وارد کــردن به ســوریه 
ــن  ــات ای ــدم اثب ــرای اســتفاده از ســالح شــیمیایی و ع ب
ــه ســوریه مــی  ــه ای علی ــه چنیــن حمل اتهــام، دســت ب
زنــد، نشــان مــی دهــد کــه ایــن کشــور در صــدد اســت 
تــا جهــان را فریــب دهــد. بنابرایــن مــا بــر روی اظهــارات 
ــه  ــاز نمــی کنیــم و ب کالمــی مقامــات آمریــکا حســاب ب
ــا  ــارزه ب ــرای مب ــور ب ــن کش ــی ای ــات عمل ــال اقدام دنب
تروریســم هســتیم و هــدف قــرار دادن ایــن پایــگاه هوایی 
در الشــعیرات بــه وســیله موشــک، حقیقت موضــع آمریکا 

ــان داد. ــوریه را نش ــال س در قب
وی در ادامــه دربــاره پاســخ ســوریه بــه تجــاوز آمریــکا در 
عرصــه سیاســی و نظامــی نیــز گفــت: در عرصــه میدانــی 
ــم  ــا تروریس ــارزه ب ــه مب ــوریه ادام ــخ س ــی، پاس و نظام
ــرای نابــودی ایــن گــروه هــای تروریســتی و همچنیــن  ب
ــروه  ــن گ ــگ ای ــوریه از چن ــاک س ــل خ ــازی کام آزادس
هــای مســلح و همچنیــن جلوگیــری از تجزیــه ســوریه و 
خنثــی کــردن توطئــه هــا علیــه امــت عربــی و اســالمی 
اســت. در عرصــه سیاســی نیــز ســوریه بــه ســوی جامعــه 
بیــن المللــی مــی رود تــا ادعاهــا علیــه دمشــق مبنــی بــر 
ــیخون  ــان ش ــیمیایی در خ ــای ش ــالح ه ــتفاده از س اس
ــکا، صهیونیســت هــا و  ــه هــای آمری را رســوا کنــد و بهان
برخــی کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس و ترکیــه بــرای 
ــری از فروپاشــی  ــه منظــور جلوگی ــوریه ب ــه در س مداخل
گــروه هــای تروریســتی را از بیــن ببــرد. ماموریــت مــا در 
حــوزه سیاســی تبییــن و توضیــح حقایــق ســوریه بــرای 
ــلیحات  ــق از تس ــتفاده دمش ــدم اس ــد ع ــان مانن جهانی
شــیمیایی اســت. نیروهای ســوریه بــرای دفــاع از اراضی و 
کشــور خــود در برابــر تروریســت های جنایتــکار بــا آن ها 
مبــارزه مــی کننــد و ایــن اقدامی مشــروع اســت و مــا باید 

ــرای جهانیــان توضیــح دهیــم. ایــن را ب

نماینده پارلمان سوریه:

تجاوز آمریکا به سوریه حقیقت موضع واشنگتن در قبال دمشق را نشان داد
محمد فاطمی زاده
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آمـریـــــکا

بررســی تحــوالت اخیــر نشــان مــی دهــد کــه مــی تــوان 
ســخنان جنجالــی ترامــپ را ســرآغازی بــر ســریال 

ــت. ــوئد دانس ــی در س ــای امنیت بحرانه
جامعه سـوئد در التهاب ناشـی از حادثه تروریسـتی اخیر 
در اسـتکهلم قـرار دارد. در ایـن حادثـه ، 4 نفـر کشـته و 
1۲ نفـر زخمی شـده اند. در ایـن خصوص یـک تبعه 3۹ 
سـاله ازبـک توسـط پلیس سـوئد دسـتگیر شـده اسـت، 
فـردی کـه گفته می شـود بـا گـروه تروریسـتی-تکفیری 

داعـش در ارتبـاط بوده اسـت.
ــر  ــذرد؟ درگی ــی گ ــروز در ســوئد چــه م ــه راســتی ام ب
ــای  ــا بحرانه ــا ب ــه دنی ــورهای مرف ــی از کش ــدن یک ش
امنیتــی، بــه ســود چــه بازیگرانــی اســت؟ آیــا مــی تــوان 
افزایــش ســطح هشــدارهای امنیتــی در اســتکهلم، 
یوتــه بــری) گوتنبــرگ(، مالمــو و حتــی شــهرهایی 
ــو و اوپســاال را موضوعــی ســاده  ــد اومئ دانشــجویی مانن
قلمــداد کــرد؟ چــرا بحرانهــای امنیتــی در ســوئد از زمان 
ســرکار آمــدن دونالــد ترامــپ در ایــاالت متحــده آمریــکا 
تشــدید شــده اســت؟ میــان جنجــال ســازی هــای اخیــر 
ــا   ترامــپ در خصــوص وضعیــت امنیتــی ســوئد ومتعاقب
ــه در ایــن کشــور  وقــوع حــوادث تروریســتی و خرابکاران

ــود دارد؟ ــی وج ــه ارتباط چ

پــرده اول: اظهــارات ضــد امنیتــی ترامــپ علیــه 
ســوئد

چنــدی پیــش، دونالــد ترامــپ در یکــی از مواضــع 
ــی در ســوئد  ــی خــود، از وجــود بحرانهــای امنیت جنجال
ســخن بــه میــان آورد. رئیــس جمهــور آمریــکا  مدعــی 
وقــوع حادثــه ای تروریســتی در ســوئد شــده بــود، 
ــن  ــود. ای ــته ب ــوع نپیوس ــه وق ــا ب ــه اساس ــه ای ک حادث
ــهروندان  ــب ش ــی و تعج ــه نارضایت ــر ب ــارات منج اظه

ــد. ــور گردی ــن کش ــتمداران ای ــوئدی و سیاس س
ــب  ــود را تکذی ــارات خ ــا اظه ــه تنه ــا ن ــپ بعده ترام
نکــرد، بلکــه مدعــی شــد کــه منبــع اظهاراتش، گــزارش 
ــاک  ــت خطرن ــوص وضعی ــوز در خص ــس نی ــبکه فاک ش
ــوده اســت! ترامــپ حتــی  مهاجریــن در کشــور ســوئد ب
در اظهــارات بعــدی خــود مدعــی شــد کــه شــهروندان 
ــی اظهــارات وی ) در خصــوص وجــود  ــه خوب ســوئدی ب
ــن کشــور( را متوجــه مــی شــوند! بحــران امنیــت در ای

ــرده دوم: آغــاز ســریال بحرانهــای امنیتــی در  پ
ســوئد

درســت دو روز پــس از اظهــارات ترامــپ، شــاهد شــورش 
ــع در  ــی واق ــه ب ــه رینک ــده ای در منطق ــوش! ع خودج
حومــه اســتکهلم بودیــم. در جریــان ایــن شــورش 
ــه  ــد  و ب ــیده ش ــش کش ــه آت ــودرو ب ــی، ده خ خیابان

ــد. ــارت وارد ش ــا خس ــازه ه ــی و مغ ــن عموم اماک
هنــوز جامعــه ســوئد از شــوک حادثــه رینکــه بــی خــارج 
نشــده بــود کــه شــاهد وقــوع آتــش ســوزی در در مرکــز 
ــه  ــری یوت ــبوی) در ۸0 کیلومت ــهر ونش ــان ش پناهجوی
بــری( بودیــم. ایــن حادثــه  منجــر بــه زخمــی شــدن 15 

تــن از پناهجویــان شــد.
ســرانجام ،حادثــه تروریســتی شــوک آور اخیــر در ســوئد 
بــه وقــوع پیوســت و یــک راننــده کامیــون، بــه صــورت 
ــز  ــوئدی را در مرک ــهروندان س ــده ای از ش ــه ع عامدان

ــت. ــر گرف شــهر اســتکهلم زی
ــی ترامــپ  ــوان ســخنان جنجال ــن وســیله، مــی ت ــه ای ب
ــوئد  ــی در س ــای امنیت ــریال بحرانه ــر س ــرآغازی ب را س
دانســت. بحرانــی دونالــد ترامــپ و همراهانــش در دولــت 

ــد. ــکا از آن اســتقبال مــی کنن آمری

پــرده ســوم: چرایــی عاقــه ترامــپ بــه 
ســوئد امنیتــی  بحرانهــای 

اصلــی تریــن دلیــل اســتقبال ترامــپ از وقــوع حمــالت 

تروریســتی در ســوئد و ایجــاد چالشــهای امنیتــی مزمــن 
و پایــدار در ایــن کشــور اروپایــی، چنــد فرهنگــی بــودن 
ــا  ــت. اساس ــوئد اس ــه س ــودن جامع ــر ب ــر پذی و مهاج
ترامــپ وجــود کشــورهای مهاجرپذیــر و چنــد فرهنگــی 

ــد. ــر نمــی تاب ــا را ب در اتحادیــه اروپ
ــه بحــران مهاجــرت  ــی ک ــالدی، زمان از ســال ۲015 می
در اروپــا تشــدید شــد، ســوئد رونــد مهاجرپذیــری خــود 
ــه و  ــن موضــوع، خشــم ترامــپ از جامع ــه داد . ای را ادام
ــت کــرده اســت. از  ــت ســوئد را بیــش ازپیــش تقوی دول
ــد  ــا رون ایــن رو هــر اقدامــی کــه در راســتای مواجهــه ب
ــورد اســتقبال  ــه ســوئد انجــام شــود م جــاری در جامع

ــرد. ــرار مــی گی ــش درکاخ ســفید ق ترامــپ و همراهان
ــدارد  ــپ ن ــرای ترام ــی ب ــا اهمیت ــان، اساس ــن می در ای
کــه کــدام جریــان ) تکفیــری هــا یــا طرفــداران جریــان 
راســت افراطــی( مولــد خشــونت در ســوئد باشــند، بلکــه 
ــرایط  ــدن ش ــه ش ــت دارد، دفرم ــرای وی اهمی ــه ب آنچ
جــاری در ســوئد از طریــق وقــوع بحرانهــای  امنیتــی در 
ایــن کشــور اســت. ترامــپ از اینکــه جریانهــای ملــی گرا 
و ضــد مهاجــرت و ضــد اســالم در اروپــا و ســوئد قــدرت 
ــی  ــد فرهنگ ــاختار چن ــه س ــهروندان را علی ــه و ش گرفت

تحریــک کننــد بــه شــدت اســتقبال مــی کنــد.
ــی  ــی و مل ــت افراط ــای راس ــان جریانه ــون می ــم اکن ه
ــت  ــفید قراب ــر کاخ س ــم ب ــان حاک ــا و جری ــرا در اروپ گ
ــن  ــت. ای ــده اس ــاد ش ــادی ایج ــی زی ــری و سیاس فک
قاعــده در خصــوص جریــان راســت افراطــی ســوئد 
) حــزب دموکــرات( بــه رهبــری جیمــی آکســون و 

ــد. ــی کن ــدق م ــز ص ــش نی همراهان
بــدون شــک از ایــن پــس ، دیالکتیــک و منازعــه میــان 
گروههــای طرفــدار مهاجــرت و ضــد مهاجــرت، بــا 
محوریــت جریــان راســت افراطــی ســوئد در ایــن کشــور 
ــزی  ــان چی ــن هم ــت. ای ــد گرف ــتری خواه ــدت بیش ش
اســت کــه ترامــپ در اســتکهلم و دیگــر شــهرهای ســوئد 

ــال آن مــی باشــد. ــه دنب ب

سایه شوم ترامپ بر آسمان استکهلم/تشدید بحران امنیتی سوئد

حنیف غفاری
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ــاد از  ــن انتق ــی ضم ــر آمریکای ــنده و تحلیلگ ــک نویس ی
ــه پایــگاه الشــعیرات در ســوریه  حملــه اخیــر واشــنگتن ب
اعــالم کــرد کــه ایــن حملــه شــأن آمریــکا را پاییــن آورد.
و  نویســنده   )Jim W.Dean( »دیــن دبلیــو  »جیــم 
 Veterans تحلیلگــر امریکایی و ســردبیر پایــگاه تحلیلــی
Today اســت و مقاالتــش در روزنامه ها و ســایتهای معتبر 
ــت  ــد اس ــود. وی معتق ــی ش ــر م ــی منتش خبری-تحلیل
اقــدام آمریــکا در حملــه خودســرانه بــه ســوریه، چهــره ای 
منفــی از ایــن کشــور در ســطح جهــان ارائــه داد و به شــأن 
ــگار  ــن روزنامه ن ــخهای ای ــرد. پاس ــه وارد ک ــکا خدش آمری
ــی  ــر م ــگار مه ــهای خبرن ــه پرسش ــده را ب ــناخته ش ش

ــد. خوانی

|| بــه نظــر شــما، آمریــکا چــه اهدافــی را از حملــه 
بــه ســوریه دنبــال مــی کــرد؟

ترامــپ بــا ایــن حملــه مــی خواســت خــودش را بــه عنوان 
ــد.  ــی کن ــی معرف ــخت جنگ ــور سرس ــس جمه ــک رئی ی
همچنیــن مــی خواســت توجهــات را از دولــت مغشوشــش 
منحــرف کنــد. همچنیــن، مــی خواســت روســها و ســوری 
هــا را مرعــوب کنــد. البتــه ایــن حملــه بــرای رســیدن این 
اهــداف کارســاز نبــود. آمریکایــی هــای هوشــمند از اینکــه 
دیدنــد دولتشــان بــدون هیــچ ســند و مدرکــی دســت بــه 
ایــن حملــه زده، شــوکه شــدند. بســیاری از مــردم آمریــکا 
ــات  ــه اطالع ــر پای ــد ب ــی خواهن ــا م ــه آنه ــد ک ــی دانن م
ــات  ــر از اطالع ــد. بدت ــگ کنن ــور را وارد جن ــتباه، کش اش
اشــتباه، اطالعــات ســاختگی اســت. وارد کــردن کشــور بــه 
جنــگ بــه ایــن شــکل، بدتریــن نــوع خیانــت بــه کشــور 

اســت.

|| آیــا آمریــکا بــه دنبــال وادار کــردن روســیه بــه 
ــردن  ــدود ک ــل، مح ــا حداق ــوریه ی ــروج از س خ
نقــش ایــن کشــور در ســوریه اســت؟ اگــر جــواب 
مثبــت اســت، آیــا در ایــن کار موفــق مــی شــود؟

ــم  ــد متوه ــن ح ــا ای ــکا ت ــم آمری ــی کن ــر نم ــن فک م

باشــد. روســیه وارد ســوریه نشــده کــه بــه ایــن راحتــی 
بترســد و صحنــه را خالــی کنــد. امــا آمریــکا بــا شــلیک 
موشــکهای »تــام هــاوک« کــه 1۸0 میلیــون دالر 
ــن آورد.  ــود را پایی ــت خ ــأن و منزل ــود، ش ــش ب قیمت
ایــن 1۸0 میلیــون دالر در حالــی هزینــه شــد کــه 
ــی  ــی نم ــروی دریای ــی نی ــای جنگ ــی از هواپیماه نیم
تواننــد پــرواز کننــد زیــرا پــول کافــی بــرای تعمیرشــان 
ــاع  ــتم دف ــد از سیس ــی توان ــکو م ــالوه، مس ــت. بع نیس
ــی  ــن حمالت ــا چنی ــه ب ــرای مقابل ــکی اش ب ــد موش ض
ــه  ــد از حمل ــه بع ــم بالفاصل ــن ه ــد و پوتی ــتفاده کن اس
ــکی اش را در  ــاع موش ــتم دف ــه سیس ــت ک ــکا گف آمری

ــرد. ــد ک ــت خواه ــوریه را تقوی س

|| رکــس تیلرســون اخیــرا گفتــه کــه روســیه باید 
بیــن آمریــکا و ایــران یکــی را انتخــاب کنــد. نظــر 

ــاره ایــن گفته چیســت؟ شــما درب
ایــن جملــه بســیار اهانــت آمیــز اســت؛ از آن گفتــه هــای 
کالســیک »زشــت آمریکایــی«. تیلرســون بــا ایــن ســخن 
و تصــور اینکــه مــی توانــد گزینــه هــای سیاســت خارجــه 
روســیه را محــدود کنــد، خــودش را کوچــک کــرده اســت. 
ــر  ــه ای ب ــخن ابلهان ــن س ــه ای چنی ــات حرف ــک دیپلم ی
زبــان نمــی رانــد. بســیاری مــی گوینــد ترامــپ مبتــال بــه 
ــت  ــردگی( اس ــی )شیدایی-افس ــی دو قطب ــالل روان اخت

ــچ ارزشــی  ــرد دمدمــی مزاجــی هی ــن ف ــا چنی ــق ب و تواف
ــدارد. ن

ــی  ــوریه را اقدام ــه س ــه ب ــوان حمل ــی ت ــا م || آی
ــی  ــب داخل ــای ملته ــردن فض ــت آرام ک در جه
ــپ را  ــه، ترام ــن حمل ــا ای ــت؟ آی ــکا دانس آمری

ــس؟ ــا برعک ــد ی ــی کن ــر م ــوب ت محب
نظــر ســنجی هــا نشــان مــی دهنــد کــه میــزان محبوبیت 
ــن  ــود، و ای ــتر ب ــه پیش ــت ک ــدی اس ــان 3۹ درص او، هم
بــرای مــردی کــه خــود را »مــرد مــردم« مــی نامــد اصــال 
خــوب نیســت. اغلــب ناسیونالیســتهای آمریکایی بــا تغییر 
رژیــم در ســوریه مخالفنــد؛ همچنیــن بــا ایــن موضــوع که 
آمریــکا پلیــس دنیــا باشــد و جنگهــای بیشــتری بــه راه بی 
ــد،  ــپ رأی دادن ــه ترام ــه ب ــرادی ک ــیاری از اف ــدازد. بس ان

امــروز از ایــن کارشــان پشــیمانند.

|| در صورتــی کــه آمریــکا بــه حملــه بــه مواضــع 
ــا  ــد، آی ــه ده ــوریه ادام ــی س ــای دولت نیروه
احتمــال درگیــری نظامــی مســتقیم بیــن آمریــکا 

ــود دارد؟ ــیه وج و روس
بلــه، قطعــا. ممکــن اســت حملــه موشــکی آمریــکا، مرحله 
اول از یــک ســری حمــالت دیگــر باشــد. در حــال حاضــر 
یــک ارتــش اشــغالگر در مرزهای اردن و ســوریه مســتقرند، 
متشــکل از نظامیــان ســعودی و تانکهــای »آبرامــز« 

آمریکایــی کــه هدفشــان تهدیــد دمشــق اســت.
ترامــپ در حالیکه اســلحه ای را مقابل شــقیقه اســد گرفته 
مــی خواهــد بــا او معامله کنــد. روســیه اکنــون در موقعیت 
ــالش  ــم ت ــه و اســرائیل ه ــرا ترکی ــرار دارد، زی ــری ق خطی

دارنــد تــا موفقیتهــای ارتــش ســوریه را خنثــی کننــد.
ــه و  ــات ترکی ــاره نی ــزی درب ــیه چی ــود، روس ــن وج ــا ای ب
اســرائیل نمــی گویــد و همیــن، آنهــا را تهاجمــی تــر کرده 
اســت. مــن نمــی دانــم چــرا روســیه نســبت بــه اقدامــات 
آنهــا بــی تفــاوت اســت و فکــر هــم نمــی کنــم کــه مســکو 
در آینــده نزدیــک چیــزی در ایــن بــاره بــه مــا بگویــد. بــا 
ایــن همــه حمایــت ارتــش روســیه از ارتــش ســوریه امــری 

مهــم بــود.

تحلیلگر آمریکایی:

اهداف ترامپ از حمله به سوریه محقق نشد/ سخن تیلرسون احمقانه است

آمـریـــــکا

ونداد الوندی پور

نظرسنجی جدید مشخص کرد؛

حمایت اندک مردم آمریکا از اقدام ترامپ در اخراج »کومی«
نتایــج یــک نظرســنجی جدیــد در آمریــکا نشــان مــی دهــد کــه 
بخــش بســیار کمــی از مــردم ایــن کشــور از تصمیــم ترامــپ در 

اخــراج رئیــس اف بــی آی حمایــت مــی کننــد.
بـر اسـاس نتایـج یـک نظرسـنجی مشـترک کـه توسـط وال 
اسـتریت ژورنال و شـبکه خبری ان بی سـی انجام شـده فقط ۲۹ 
درصـد از مردم آمریـکا از اقـدام »دونالد ترامپ« در کنار گذاشـتن 
»جیمـز کومـی« از ریاسـت پلیـس فـدرال آمریـکا )اف بـی آی( 

حمایـت مـی کنند.
کومــی ســه شــنبه هفتــه گذشــته از ریاســت اف بــی آی برکنــار 
شــد و دلیــل آن بــر اســاس مســتندات موجــود تحقیقاتــی بــود 
ــپ و  ــم ترام ــا تی ــیه ب ــاط روس ــورد ارتب ــی آی در م ــه اف ب ک
احتمــال دخالــت مســکو در انتخابــات ریاســت جمهــوری ۲۰۱۶ 

ــی داد. ــکا انجــام م آمری

در همیــن رابطــه شــب گذشــته اعضــای بلندپایــه مجلــس ســنا 
از هــر دو حــزب دموکــرات و جمهوریخــواه از »دونالــد ترامــپ« 
رئیــس جمهــوری آمریــکا خواســتند تــا همــه مکالمــات ضبــط 
ــه  ــی آی را ب ــار شــده اف ب شــده »جیمــز کومــی« رئیــس برکن

آنهــا تحویــل دهــد.
»چــاک شــومر« رهبــر اقلیــت دموکــرات ســنا هشــدار داد معدوم 
ــون  ــه قان ــه منزل ــط شــده، ب ــای ضب ــک از نواره ــر ی ــردن ه ک

شــکنی تلقــی مــی شــود.
»لیندســی گراهــام« عضــو جمهوریخــواه ســنا نیــز گفــت: کاخ 
ســفید بایــد دربــاره ایــن موضــوع کــه آیــا نــوار ضبــط  شــده ای 

از مکالمــات کومــی وجــود دارد، شــفاف ســازی کنــد.
اظهــارات مقامــات ســنا در واکنــش بــه توئیــت ترامــپ خطــاب 
ــد  ــوی تهدی ــگ و ب ــدی رن ــا ح ــه ت ــد ک ــراد ش ــی ای ــه کوم ب

ــت. داش
ــه رســانه هــا  ــه کومــی هشــدار داده پیــش از آنکــه ب ترامــپ ب
علیــه وی مطلبــی بگویــد، بهتــر اســت امیــدوار باشــد کــه کاخ 

ــط نکــرده باشــد. ســفید مکالمــات آن دو را ضب
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مشــاور روســای جمهــور اســبق آمریــکا معتقــد اســت کــه 
ــی  ــوریه نوع ــال س ــکا در قب ــل آمری ــت قب ــت دول سیاس
دیوانگــی بــوده و »دونالــد ترامــپ« بــا جریــان هــای مختلف 

ــت. ــر اس ــکا درگی ــه آمری در وزارت خارج
تحــوالت خاورمیانــه بــه گونــه ای در حــال پیشــرفت اســت 
کــه احتمــال پیــش بینی تحــوالت آتــی آن مشــکل اســت و 
حملــه موشــکی اخیــر آمریــکا بــه ســوریه نیــز بــه پیچیدگی 

هــای ایــن منطقــه افــزوده اســت.
ــور  ــس جمه ــپ« رئی ــد ترام ــران »دونال ــورد ای ــا در م و ام
ــرد  ــی رویک ــای انتخابات ــت ه ــان رقاب ــکا از زم ــد آمری جدی
خصمانــه ای را در قبــال ایــران در پیــش گرفــت و صحبــت از 

ــان آورد. ــه می ــض آن ب ــام و نق ــردن برج ــاره ک پ
ــفید  ــه کاخ س ــد از ورود وی ب ــی بع ــرد ضــد ایران ــن رویک ای
ــت  ــران در لیس ــرار دادن ای ــون ق ــی همچ ــام اقدامات ــا انج ب
کشــورهایی کــه ســفر اتباعشــان بــه آمریــکا ممنــوع اســت 
تکمیــل شــد و موجــب شــد تــا حساســیت هایــی در مــورد 
رویکــرد دولــت جدیــد آمریــکا در قبــال ایــران شــکل بگیرد.
سرنوشــت برجــام در دولــت ترامــپ چــه خواهــد بــود؟ و یــا 
ــان آمریــکا در قبــال اقدامــات ضــد ایرانــی ترامــپ  همپیمان
چــه واکنشــی خواهنــد داشــت؟ ایــن ســواالت مــا را بــر آن 
ــابق  ــاوران س ــا« از مش ــری والنت ــر »جی ــا دکت ــا ب ــت ت داش
وزارت خارجــه آمریــکا و از یکــی از منتقــدان سیاســت 
خارجــی دولــت اوبامــا بــه گفتگــو نشســتیم. والنتــا ســابقه 
ــر،  ــون کارت ــکا همچ ــت آمری ــد دول ــه چن ــاوره ب ــه مش ارائ
ریــگان، جــرج بــوش پــدر و پســر را داشــته و حتــی مدتــی 
را نیــز بــه عنــوان مشــاور در وزارت خارجــه جمهــوری چــک 

ــرده اســت.   ــت ک فعالی
ــور  ــس جمه ــار رئی ــاور چه ــوان مش ــه عن ــا ب ــر والنت دکت
آمریــکا فعالیــت کــرده و ســابقه بیــش از 10 ســال فعالیــت 
در دانشــکده تحصیــالت تکمیلــی نیــروی دریایــی آمریــکا را 
ــکا  دارد. او از اعضــای قدیمــی شــورای روابــط خارجــی آمری
بــوده و مقــاالت زیــادی را بــه رشــته تحریــر در آورده اســت. 
ــات دوران  ــراه همســرش »لنــی« مؤسســه مطالع ــه هم وی ب
ــد.  وی  ــی کنن ــرده و اداره م ــر ک ــت را دای ــس از کمونیس پ
بــه حــزب جمهوریخــواه آمریــکا و محافظــه کاران آمریکایــی 
گرایــش دارد. مشــروح ایــن مصاحبــه بــه شــرح زیــر اســت:

ــکا  ــد آمری ــت جدی ــای دول ــت ه ــما سیاس ||  ش
ــران را  ــوریه و ای ــال س ــژه در قب ــه بوی در خاورمیان

ــد؟ ــی کنی ــی م ــور ارزیاب چط
ــارات  ــه اظه ــم ک ــر کن ــه را ذک ــن نکت ــت ای ــدا الزم اس ابت
ــه  مــن بعنــوان مواضــع دولــت آمریــکا نیســت بلکــه مــن ب
ــت  ــم. دول ــی کن ــت م ــق مســتقل صحب ــک محق ــوان ی عن
آمریــکا در زمــان ریاســت جمهــوری بــاراک اوبامــا در مــورد 
ــود.  اهــداف خــود در ســوریه دچــار چنــد دســتگی شــده ب
ــالری  ــت هی ــان هدای ــژه در زم ــکا بوی ــه آمری وزارت خارج
کلینتــون بیشــتر تمایــل به مقابلــه و از میان برداشــتن بشــار 
اســد داشــت تــا از میــان برداشــتن گــروه هــای تروریســتی 
همچــون داعــش. ایــن در حالــی بــود کــه پنتاگــون )وزارت 
ــود  ــی خ ــدف اصل ــوان ه ــه عن ــش را ب ــکا( داع ــاع آمری دف
ــون  ــا و کلینت ــر اوبام ــوی دیگ ــود. از س ــرده  ب ــاب ک انتخ
ســازمان ســیا را نیــز هدایــت مــی کردنــد. بــه اعتقــاد مــن 
آنهــا راهبــردی احمقانــه و خطرنــاک را در ســوریه دنبــال می 

کردنــد کــه ممکــن بــود منجــر بــه جنگ بــا ایــران و روســیه 
ــا( شورشــیانی را  ــون و اوبام ــا )کلینت ــت آنه شــود. در حقیق
تســلیح مــی کردنــد کــه میانــه رو نبودنــد بلکــه گــروه هــای 

ــود.   ــن دیوانگــی ب ــد و ای افراطــی بودن
ترامــپ مــی خواهــد تمــام ایــن مــوارد را تغییــر دهــد. او بــه 
ــراق  ــکا در ع ــای آمری ــگ ه ــه جن ــرده ک ــی ب ــه پ ــن نکت ای
ــا و  ــت ه ــرا تروریس ــده زی ــر ش ــت منج ــه شکس ــی ب و لیب
افراطیــون بعــد از ســقوط دیکتاتورهــا در ایــن کشــورها آغــاز 
بــه کار کردنــد. در نتیجــه مــن معتقــدم کــه ترامــپ در مورد 
ــد در  ــار اس ــه بش ــد ک ــته باش ــه را داش ــن اندیش ــوریه ای س
قــدرت باقــی بمانــد و آینــده ایــن کشــور از طریــق انتخابــات 
آزاد تعییــن شــود و آمریــکا بــرای نابــودی داعــش وارد 
ــا روســیه شــود. فکــر مــی کنــم ترامــپ بســیار  همــکاری ب
عالقمنــد اســت تــا از طریــق گفتگــو بــا پوتیــن بحــران های 

ــد. ــن را حــل کن ســوریه و اوکری
متاســفانه موانعــی در ایــن رابطــه وجــود دارنــد. ترامــپ هــم 
ــرادی در وزارت  ــا اف ــارزه ب ــال مب ــو در ح ــک س ــون از ی اکن
خارجــه اســت کــه از دولــت قبــل باقــی مانده انــد و از ســوی 
ــه مــی کنــد کــه از  ــت مقابل ــه دول ــرادی در بدن ــا اف دیگــر ب
ــت  ــته ناراح ــال گذش ــات س ــون در انتخاب ــت کلینت شکس
هســتند. افــرادی کــه ترامپ بــا آنهــا در حــال مقابله اســت از 
ایــن نکتــه نــاآگاه هســتند کــه هیــالری کلینتــون در زمــان 
عهــده دار بــودن ســمت وزارت خارجــه مســئول جنــگ های 
ــد ترامــپ را  ــوده اســت. آنهــا مــی خواهن لیبــی و ســوریه ب
ســرنگون کننــد و در ایــن رابطــه دســت بــه افشــاگری درباره 
ارتباطــات قبلــی ترامــپ و اطرافیانــش بــا روســیه مــی زننــد. 
ــون  ــم اکن ــپ ه ــت ترام ــوان گف ــی ت ــاس م ــن اس ــر همی ب

رئیــس جمهــوری اســت کــه در بنــد اســت.

||  بـا ایـن اوصاف شـما اقدام بعـدی ترامـپ در قبال 
ایـران را چطـور ارزیابـی می کنیـد آیا ممکن اسـت 

کـه وی اقـدام به نقـض برجـام کند؟
اجــازه بدیــد شــفاف باشــم. توافق هســته ای کشــورهای 5+1 
بــا ایــران بــرای آمریــکا توافــق بــدی اســت. ترامــپ در دوران 
ــق  ــن تواف ــن ای ــی خــود از دور انداخت ــای انتخابات ــت ه رقاب
صحبــت مــی کــرد امــا مشــاوران وی بــه او توصیــه کــرده اند 
کــه از ایــن کار صــرف نظــر کنــد. مطمئنــا ترامــپ بــر روی 
یــک توافــق خــوب تاکیــد خواهــد کــرد و مــن حــدس مــی 
زنــم کــه ایــن توافــق خــوب شــامل بازرســی هــای ایرانــی ها 
از تاسیســات هســته ای خــود نباشــد. سیاســت آتــی ترامــپ 
در قبــال ایــران تــا حــدی زیــادی بســتگی بــه رفتــار تهــران 

دارد و ایــن انتظــار وجــود دارد کــه صبــوری ترامــپ در قبــال 
ایــران کمتــر از اوبامــا باشــد.

بــه نظــر مــی رســد ترامــپ از ایــران بخواهــد کــه بــه توافــق 
ــران  ــران کــه شــامل تعلیــق فعالیــت هــا ی ای هســته ای ای
ــای  ــکاری ه ــپ از هم ــا ترام ــد. مطمئن ــد باش ــت پایبن اس
ــای  ــکاری ه ــن هم ــت و ای ــمالی آگاه اس ــره ش ــا ک ــران ب ای
کــه در زمینــه تکنولــوژی هســته ای اســت مــی توانــد پایانی 
ــات  ــز مطالع ــن رابطــه مرک ــن باشــد. در همی ــق وی ــر تواف ب
اســتراتژیک بگین-ســادات در تل آویــو )BESA( گزارشــی را 
دربــاره همــکار ی هــای ایــران و کــره شــمالی آمــاده کــرده 
ــرهنگ دوم  ــکاری س ــا هم ــه ب ــزارش ک ــن گ ــت. در ای اس
»دنــی شــوهام« و دکتــر »رِفائــل اوفــک« تهیــه شــده آمــده 
ــه  کــه ایــران از طریــق کــره شــمالی در پــی دســت یابــی ب

تســلیحات هســته ای اســت.

||  تــر امــپ در زمــان تبلیغــات انتخاباتــی از تصمیم 
خــود بــرای برهــم زدن برجــام ســخن گفتــه بــود، 
ــد  ــی بزن ــن اقدام ــه چنی ــت ب ــکا دس ــر آمری اگ
ــه خواهــد  ــا چگون ــه اروپ واکنــش روســیه و اتحادی

ــود؟ ب
ــه  ــد بلک ــم نمــی زن ــران را بره ــق هســته ای ای ــپ تواف ترام
تــالش مــی کنــد تــا آن را »مجــددا تنظیــم« کنــد و اتحادیه 
ــا  ــن امــر حمایــت مــی کنــد. اگــر ترامــپ ب ــز از ای ــا نی اروپ
پوتیــن دیــدار کنــد از وی خواهــد خواســت تــا در ایــن رابطه 

بــه مســکو کمــک کنــد.
ــکا در راســتای  ــه اعتقــاد مــن برخــی از کســانیکه در آمری ب
بهبــود روابــط واشنگتن-مســکو تــالش مــی کننــد در پــی 
رفــع تحریــم هــای روســیه هســتند و ایــن امــری اســت کــه 
مســکو بــه آن نیــاز دارد. روســیه وضعیــت اقتصــادی خوبــی 
نــدارد و نمــی توانــد وارد یــک جنــگ تســلیحاتی جدیــد بــا 

ــکا شــود. آمری

|| اخیرا گـزارش هایی دربـاره احتمال اعمـال تحریم 
هـای جدیـد علیـه ایـران از سـوی آمریکا منتشـر 

شـده، ارزیابـی شـما در باره ایـن اقدام چیسـت؟  
ــکی  ــش موش ــه آزمای ــش ب ــد در  واکن ــای جدی ــم ه تحری
ــود.  ــد ب ــد خواه ــام ش ــه انج ــاه فوری ــه در م ــران ک ــر ای اخی
ایــن تحریــم هــای علیــه افــراد و شــرکت هایــی کــه از برنامه 
ــوند.  ــی ش ــال م ــد اعم ــی کنن ــت م ــران حمای ــکی ای موش
ــران  ــن امــر توجــه دارد کــه دو ســال قبــل ای ــه ای ــکا ب آمری
ــت  ــورد فعالی ــود در م ــت موج ــه ممنوعی ــرد ک ــت ک موافق

ــد.   ــدا کن ــه پی ــن کشــور ادام موشــکی ای
ــی  ــدال لفظ ــه ج ــدم ک ــاهد بوی ــته ش ــای گذش ــاه ه در م
ســنگینی میــان وزیــر خارجــه ایــران و مقامــات آمریکایــی 
بــر ســر مانــور موشــکی ایــران درگرفــت. اینطــور فکــر نکنید 
کــه در صــورت تحریــک آمریــکا ترامــپ عقــب نشــینی مــی 
ــه  ــرای رســیدن ب ــردی اســت کــه 16 رقیــب را ب کنــد. او ف
ســمت ریاســت جمهوری پشــت ســر گذاشــته اســت. ترامپ 
ــی. وی  ــار روان ــک بیم ــه ی ــت و ن ــگ اس ــک دالل جن ــه ی ن
یــک فــرد زیــرک، بــا کاریزمــای مناســب و معتقــد بــه صلــح 
ــی  ــا کس ــی ب ــل و رویاروی ــت و از تقاب ــدرت اس ــق ق از طری

نمــی ترســد.
و نکتـه آخر اینکـه فکر می کنـم در دوره ترامپ فرصت خوبی 
بـرای رسـیدن بـه صلـح در سـوریه وجود داشـته باشـد پس 
همه بایـد بهترین عملکرد را نشـان داده و بـا کاهش تنش ها 

در راسـتای رسـیدن به صلـح گام بردارند.

مشاور رؤسای جمهور اسبق آمریکا:
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آ ســـــــیا

ــن در برخــورد  ــکا و ژاپ ــی آمری ــودن رهبــران فعل تنــدرو ب
بــا مســائل سیاســی، گمانــه زنــی دربــاره همــکاری متقابل 
ــع  ــن مناف ــن هســته ای و تامی ــای ژاپ ــر روی ــا در تعبی آنه
ــی  ــش م ــیفیک را افزای ــنگتن در آسیا-پاس ــی واش نظام

ــد. ده
هنگامــی کــه »شــینزو آبــه« نخســت وزیــر ژاپــن در مــاه 
میــالدی فوریــه بــار ســفر بــه آمریــکا را بســت تا نخســتین 
ــا »دونالــد ترامــپ«  رهبــر دنیــای پاســیفیک باشــد کــه ب
ــد،  ــات کن ــور مالق ــن کش ــازه کار ای ــوری ت ــس جمه رئی
بســیاری از بــزرگان دنیــای سیاســت، وی را بــا این هشــدار 
ــد کاخ ســفید را  ــادا مســتاجر جدی ــد کــه مب ــه کردن بدرق

ــازاری. بی
پیــش بینــی ناپذیــر بــودن ترامــپ و هــرج و مرجــی کــه 
بــه واســطه سیاســت هــای مهاجرتــی و تجــاری وی ایجــاد 
شــده اســت، گمانــه زنــی دربــاره آینــده را دشــوار مــی کند 
تــا آنجــا کــه تاکیــد بــر لــزوم حفــظ احتیــاط و ارائه پاســخ 
هــای ســنجیده بــه وی، بــه تکیــه کالم کارشناســان تبدیل 
شــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه تغییــر بنیادیــن در 
رابطــه توکیو-واشــنگتن امــر بعیــدی بــه نظــر نمــی رســد.

ــی  ــا آنجــا پیــش مــی رود کــه حت ــن عــدم قطعیــت ت ای
مــی تــوان گفــت تعامــل بــا ترامــپ نــه تنهــا یــک مســئله 
سیاســی بــرای ژاپــن بلکه چالشــی فلســفی بــرای نخبگان 

ایــن کشــور اســت.
تهدیــد به خــروج نیروهــای آمریکایــی از ژاپــن در صورتیکه 
ایــن کشــور حاضــر بــه تقبــل هزینــه اســتقرار آنهــا نشــود، 
خــروج از پیمــان تجــاری ترانس-پاســیفیک کــه ژاپــن بــه 
عنــوان ســومین قــدرت اقتصــادی دنیا بــر روی آن حســاب 
بــاز کــرده بــود و در نهایــت پیشــنهاد توســعه ســالح هــای 
هســته ای در راســتای خــروج ژاپــن از زیــر چتــر امنیتــی 
آمریــکا، از جملــه تغییــرات پیشــنهادی ترامــپ اســت کــه 

دولــت توکیــو آمادگــی پذیــرش آنهــا را نــدارد.
امــا ژاپنــی هــا کــه از بعــد از جنــگ جهانــی دوم بــه ایــن 
ســو، سیاســت و امنیــت خــود را بــه آمریــکا گــره زده انــد، 
ــپ  ــه ترام ــه ک ــرش آنچ ــرای پذی ــی ب ــر تمایل ــی اگ حت
ــال اتخــاذ سیاســت  ــه دنب ــد، نداشــته باشــند؛ ب مــی گوی
ــی  ــح م ــتند و ترجی ــم نیس ــا او ه ــل ب ــدی در تعام جدی
دهنــد فعال فقــط ضــرورت حفــظ اتحــاد توکیو-واشــنگتن 

ــد. ــکا گوشــزد کنن ــوری آمری ــه رئیــس جمه را ب
بــا ایــن حــال، آبــه و ترامــپ، وجــه مشــترکی بــا یکدیگــر 
ــا مســائل  ــدرو بودنشــان در برخــورد ب ــد و آن هــم تن دارن
سیاســی اســت تــا جاییکــه نخســت وزیــر ژاپــن علیرغــم 
فشــارهای داخلــی کــه بــه کاهــش شــدید محبوبیــت وی 
منجــر شــد؛ تصمیــم گرفتــه اســت تــا هــر طــور کــه شــده 
مــاده ۹ قانــون اساســی کشــورش را مبنــی بــر اجتنــاب از 

جنــگ مــورد بازبینــی قــرار دهــد.
ایــن بازبینــی بــه قیمــت فاصلــه گرفتــن ژاپــن از منشــور 
صلــح تمــام مــی شــود و بــه ایــن معنا اســت کــه توکیــو در 
صــورت تهدیــد منافع ملــی خــود و یــا یکــی از متحدینش 
ــرای  ــی اش را ب ــوای نظام ــه طــور خــاص واشــنگتن( ق )ب
نخســتین بــار پــس از خاتمــه جنــگ جهانــی دوم و پایــان 
ــرکت در  ــه ش ــن ب ــتی ژاپ ــای امپریالیس ــروازی ه بلندپ

ــرون مــرزی وا مــی دارد. جنــگ هــای ب
پافشــاری آبــه بــرای ایجــاد چنیــن تغییــر بزرگــی در قانون 
اساســی کشــور تــا آنجــا پیــش مــی رود کــه حتــی برخــی 
ــردن  ــد ک ــکا را متقاع ــه آمری ــفر وی ب ــی س ــزه اصل انگی
ترامــپ بــه حمایــت از وی در اصــالح مــاده ۹ عنــوان مــی 

کننــد.
ــه از ســوی  ــه آب ــد طــرح بلندپروازان ــد تایی ــد دی حــال بای
ترامــپ چــه منافعــی را بــرای طرفیــن در دراز مــدت 
تامیــن مــی کنــد. امــا پیــش از پرداختــن بــه ایــن مقولــه 
ــر روی یکــی  شــاید بهتــر باشــد، تاملــی داشــته باشــیم ب
ــدای  ــر و ص ــا س ــن روزه ــه ای ــپ ک ــنهادهای ترام از پیش
ــه  ــا زدن ب ــت پ ــتای پش ــرده و در راس ــا ک ــه پ ــادی ب زی
ــن پاســیفیک  ــال متحدی ــکا در قب ــی آمری تعهــدات امنیت

ــود. ــی ش ــی م تلق
ــت  ــد وق ــی گوی ــکا م ــازه کار آمری ــوری ت ــس جمه رئی
ــر  ــه ب ــا تکی ــاع از خــود ب ــرای دف ــن ب ــه ژاپ آن رســیده ک
ــه فکــر ســاخت تســلیحات اتمــی  ــش هســته ایــش ب دان
بیفتــد. اســتدالل حامیــان طــرح نیــز آن اســت کــه وقتــی 
کشــوری مثــل کــره شــمالی در یــک قدمــی ژاپــن بمــب 
ــی موشــک  ــر از گاه ــد و ه ــی کن ــش م ــی آزمای هیدروژن
هــای بالســتیک خــود را بــه حریــم آبــی توکیــو در دریــای 
ــد ســالح  ــا نبای ــی ه ــس چــرا ژاپن ــی فرســتد، پ ــن م ژاپ
هســته ای داشــته باشــند. تــازه در ایــن میــان نیــاز بــرای 
پاســخگویی بــه دغدغــه هــای دیگــری مثــل قــدرت یابــی 
ــادالت  ــیه از مع ــی روس ــهم خواه ــه و س ــن در منطق چی

ــد فرامــوش کــرد. ــز نبای ــی را نی جهان
ــابه  ــبتا مش ــی نس ــه دالیل ــز ب ــرح نی ــن ط ــا مخالفی ام
ــاری  ــه ع ــوان منطق ــه عن ــظ آسیا-پاســیفیک ب ــزوم حف ل
از تســلیحات اتمــی را گوشــزد مــی کننــد و مــی گوینــد 
ــن  ــی را بی ــات قدیم ــاب منازع ــن ب ــدن ژاپ ــته ای ش هس
ــون  ــه هژم ــدن ب ــل ش ــال تبدی ــه دنب ــه ب ــورهایی ک کش
نظامــی در ســطح منطقــه هســتند، بــاز مــی کنــد و اولیــن 
ــا  ــوش روســیه و ی ــه آغ ــن ب ــز بازگشــت چی نشــانه آن نی
ــدرت  ــت ق ــا در راســتای تقوی ــالش ه ــل، تســریع ت حداق

ــت. ــن اس ــته ای چی ــی هس بازدارندگ
واشــنگتن حداقــل از ۸ ســال پیــش بــه ایــن ســو دیگــر بــا 
ــدم زدن  ــه مصلحتــش را در ق ــی ک هســته ای شــدن ژاپن
ــت.  ــته اس ــکلی نداش ــد مش ــی بین ــکا م ــایه آمری ــر س زی
آنچــه کــه آمریــکا را نگــران مــی کنــد ایــن اســت کــه اگــر 
ــد آن  ــن ســمت و ســو هــل بده ــه ای ــن را ب ــروا ژاپ ــی پ ب
وقــت متحدانــی مثــل کــره جنوبــی و تایــوان هــم مدعــی 
مــی شــوند و در نهایــت دیگــر هیــچ قدرتــی نمــی توانــد 
جلــودار هندوســتان باشــد کــه بــا طفــره رفتــن از امضــای 
پیمــان منــع گســترش ســالح اتمــی، مــدت هاســت کــه 

منافــع خــود را در ایــن ماجــرا دنبــال مــی کنــد.
واقعیــت آن اســت کــه جهــان آمــاده پذیــرش ناگهانــی این 
همــه قــدرت هســته ای نیســت و حســابگری آمریــکا برای 
تســلیح نزدیکتریــن متحــدش در دنیــای پاســیفیک نبایــد 

بــه ضــررش تمــام شــود.
بــا ایــن همه پــس چــرا ترامــپ چنیــن بــی مالحظــه ژاپن 
ــا  ــه ســمت تســلیحات هســته ای هــل مــی دهــد؟ آی را ب
آنگونــه کــه مخالفینــش می گوینــد اینهــا توهمــات مردی 
اســت کــه از سیاســت سررشــته ای نــدارد یا پیشــنهاد وی 
تنهــا تلنگــری اســت بــر افــکار عمومــی و پیــش آگهــی که 
اگــر الزم باشــد هــم ژاپــن مــی تواند هســته ای باشــد و هم 

آمریــکا مــی خواهــد کــه چنیــن شــود.
حــال از زاویــه ای جدیــد بــه ایــن ســوال نــگاه کنیــم کــه 
تاییــد طــرح بلندپروازانــه آبــه از ســوی ترامــپ مبنــی بــر 
تغییــر مــاده ۹ قانــون اساســی ژاپــن چــه منافــع دوجانبــه 

ای را بــرای توکیو-واشــنگتن تامیــن خواهــد کــرد؟
راهبــرد دفاعــی ژاپــن پــس از جنــگ جهانــی دوم در درجه 
نخســت بــر مبنــای تکیــه بــر آمریــکا تعریــف می شــود به 
ایــن معنــا کــه بایــد بــرای راضــی نگــه داشــتن واشــنگتن 
ــروری  ــع ض ــن و در مواق ــروری کمتری ــر ض ــع غی در مواق

بیشــترین تــالش را بــه خــرج داد.
ــا راهبــرد واشــنگتن  حــال اگــر راهبــرد دفاعــی ژاپــن را ب
ادغــام کنیــم مبنــی بــر لــزوم تســلط بــر اقیانــوس آرام از 
راهــی کــه نیــاز بــه حضــور بلندمــدت نیروهــای آمریکایــی 

چرخش به پاسیفیک با تکیه بر نیروی اتم؛

سایه ترامپ بر ارتش ژاپن/ سامورایی ها برای عمو سام شمشیر می زنند
مریم خرمائی
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آ ســـــــیا
وحید پورتجریشی

ــد  ــاند و بع ــل برس ــه حداق ــی را ب ــر بوم ــه ای غی در منطق
ــو و  ــه توکی ــم ک ــرور کنی ــن م ــپ را در ذه ــد ترام تهدی
ــت  ــن امنی ــود را در تامی ــهم خ ــد س ــئول بای ــی س حت
منطقــه بپردازنــد؛ نتیجــه آن مــی شــود کــه قطعــا رئیــس 
جمهــوری جدیــد آمریــکا هزینــه تســلط بــر آســیا-
پاســیفیک را بــا قــوای نظامــی ژاپــن پرداخت خواهــد کرد.

بــه ایــن ترتیــب در معاملــه ای پایاپــای، آمریــکا قیــد و بند 
نظامــی را از ســومین قــدرت اقتصــادی دنیــا بــر مــی دارد؛ 
ــرای عمــو ســام شمشــیر  در عــوض ســامورایی هــا هــم ب

مــی زننــد.
ــه  ــه الیح ــتناد ب ــا اس ــن ب ــی ژاپ ــالت نظام ــف مداخ طی
حضــور در جنــگ هــای فراســرزمینی مــوارد متعــددی را 
شــامل مــی شــود کــه از آن میــان دو مــورد بیشــتر جلــب 

توجــه مــی کنــد:
ــه  ــی ک ــمالی در صورت ــره ش ــای ک ــک ه ــدام موش - انه
نقطــه ای را در داخــل خــاک آمریــکا هــدف گرفته باشــند.

- رفــع ممنوعیــت اعــزام کمــک هــای نظامــی بــه متحدان 
منطقــه ای و نیروهــای آمریکایــی مســتقر در آســیا - 

ــیفیک. پاس
در کوتــاه مــدت، تامیــن ایــن دو هــدف مادامیکــه کــره 
شــمالی همچنــان در حــال آزمــودن بــرد موشــک هــای 
ــعه  ــت، از راه توس ــکا اس ــه آمری ــیدن ب ــرای رس ــود ب خ
سیســتم دفــاع موشــکی ژاپــن از جملــه تقویــت ســامانه 
ــکان  ــتی، ام ــر روی کش ــب ب ــل نص ــس قاب ــای آجی ه
ــه  ــدی در چارچــوب تکی ــه تهدی ــر اســت و هــر گون پذی

ــع اســت. ــل دف ــارف قاب ــر تســلیحات متع ب
تــا ایــن جــای امــر، اصــالح مــاده ۹ قانــون اساســی ژاپــن، 
تغییــر شــگرفی را در میــزان اســتفاده از دانــش نظامــی این 
کشــور ایجــاد نمــی کنــد. امــا ســال گذشــته کابینــه آبــه 

بیانیــه ای را صــادر کــرد کــه تلنگــری کوچــک و در عیــن 
ــون  ــاده ۹ قان ــه م ــر اینک ــی ب ــود مبن ــدرت ب ــر ق ــال پ ح
ــک  ــع تمل ــا مان ــگ، لزوم ــاب از جن ــاره اجتن ــی درب اساس
ــن کشــور  و اســتفاده از تســلیحات هســته ای از ســوی ای

نیســت.
ــن نکتــه تاکیــد شــد کــه  ــر ای البتــه، در بیانیــه کابینــه ب
دولــت همچنــان بــه اصــول سیاســی خــود مبنــی بــر عدم 
ــد  ــوع کــه باشــد، پایبن ــک تســلیحات اتمــی از هــر ن تمل
ــد: پاراگــراف  ــا ایــن حــال، ایــن بیانیــه مــی افزای اســت. ب
ــی  ــاع مل ــای دف ــه پ ــی مادامیک ــون اساس ــاده ۹ قان دوم م
ــع از  ــت، مان ــال محدودی ــرط اعم ــه ش ــد، ب ــان باش در می

ــه تســلیحات اتمــی نخواهــد شــد. دســتیابی کشــور ب
ــه  ــزم ب ــال مل ــو متقاب ــاده ۹، توکی ــا اصــالح م ــر ب حــال اگ
ــی اش در  ــت مل ــد، امنی ــدش باش ــت متح ــن امنی تامی
مواقــع ضــروری بــا امنیــت ملــی آمریــکا ادغــام مــی شــود.

ــا  ــم و بپرســیم آی ــه ســوال دوم بازگردی اکنــون جــا دارد ب
ژاپنــی هــا دنبــال ســالح هســته ای هســتند؟

در پاســخ بایــد گفــت در کوتــاه مــدت خیــر، امــا در بلنــد 
مــدت، قابلیــت معکــوس شــدن در راســتای بــرآورده 

ــود دارد. ــنگتن وج ــای واش ــردن نیازه ک
اگــر کــره شــمالی توانمنــدی موشــکی و هســته ای خــود 
ــزوم  ــرای ل ــکا ب را اثبــات کنــد، اولیــن توجیهــی کــه آمری
هســته ای شــدن ژاپــن ارائــه مــی دهــد، نیــاز ایــن کشــور 
ــه  ــر ضرب ــر ه ــی در براب ــام جوی ــرای انتق ــی ب ــه آمادگ ب
احتمالــی اســت. آمادگــی کــه در اصطــالح بــه آن »تــوان 
ــر  ــه اگ ــی ک ــن معن ــه ای ــی شــود ب ــه م ــه دوم« گفت حمل
ــا  ــن ی ــی ژاپ ــاران اتم ــرات بمب ــگ ج ــگ یان روزی پیون
متحــدش آمریــکا را داشــته باشــد؛ توکیــو بایــد بتوانــد بــا 

ــر وادارد. ــد نظ ــه تجدی ــابه، دشــمن را ب ســالحی مش

ــاده  ــرای اصــالح م ــه ب ــه تــالش هــای آب ــه ب ــن زاوی اگــر از ای
ــه  ــن اظهــارات ســتیزه جویان ــن و همچنی ــون اساســی ژاپ ۹ قان
ــای  ــالح ه ــترش س ــه گس ــور ب ــن کش ــب ای ــپ در ترغی ترام
ــدف  ــن دو ه ــه ای ــویم ک ــی ش ــه م ــم؛ متوج ــگاه کنی ــی ن اتم
هــای متمایــزی را دنبــال نمــی کننــد. تنهــا تفــاوت آن اســت که 
نخســت وزیــر ژاپــن در ســکوت کار خــود را دنبــال مــی کنــد و 

ــکا اهــل هیاهــو اســت. رئیــس جمهــوری آمری
واقعیــت آن اســت کــه توکیــو و واشــنگتن، هــر دو خــواب ژاپــن 

هســته ای را مــی بیننــد و منتظــر تعبیــر آن هســتند.
ــرار  ــر اص ــال حاض ــن در ح ــم ژاپ ــر بدانی ــد اگ ــد نباش ــاید ب ش
زیــادی بــه اســتفاده از ســوخت MOX در راکتورهای خــود دارد- 
ــوم  ــوم و اورانی ــب اکســید پلوتونی ــه محصــول ترکی ســوختی ک
ــه  ــم صرف ــران و ک ــه ای گ ــه MOX گزین ــب آنک ــت. جال اس
اســت امــا بــه هــر حــال بهتریــن راه بــرای فرونشــاندن دغدغــه 
جامعــه بیــن الملــل و منحــرف کــردن ذهــن آنهایــی اســت کــه 
ــد و از  ــراض دارن ــن اعت ــم ژاپ ــر پلوتونی ــم ذخای ــه حجــم عظی ب

ــد. ــی مــی کنن ــراز نگران ایــن بابــت اب
گفتنــی اســت دولــت توکیــو بــه غیــر از ۳۳۱ کیلوگــرم 
ــروی  ــد کشــتی نی ــار دو فرون ــارس ۲۰۱۶ ب ــه م ــی ک پلوتونیوم
دریــای انگلســتان کــرد و بــه ســایت هســته ای »ســاوانا ریــور« 
ــک  ــتاد؛ ۳۶ متری ــکا فرس ــی« آمری ــای جنوب ــت »کارولین در ایال
ــه  ــه ب ــس و فرانس ــزد انگلی ــود را ن ــوم خ ــره پلوتونی ــن از ذخی ُت
ــن دیگــر را در  ــک ُت ــن حــال، ۱۱ متری ــت گذاشــته و در عی امان
ژاپــن نگهــداری مــی کنــد. مجمــوع ایــن ارقــام بــرای ســاخت 

ــی اســت. ــی کاف ــب اتم ــزار بم ۶ ه
ــه ایــن ترتیــب، از بدبینــی هــا و منفــی نگــری هــا هــم کــه  ب
بگذریــم، روی میــز گذاشــتن گزینــه ســالح هســته ای اگــر تنها 
انگیــزه ژاپــن بــرای حفــظ ذخیــره پلوتونیــوم نباشــد، بــه طــور 

قطــع یکــی از انگیــزه هــای اصلــی اســت.

ــک  ــد موش ــش جدی ــه آزمای ــش ب ــه در واکن فرانس
بالســتیک توســط کــره شــمالی اعــالم کــرد: 
ــته  ای و  ــالح هس ــع س ــد خل ــگ رون ــگ یان پیون
ــتیک را  ــای بالس ــک  ه ــه موش ــتن برنام کنارگذاش

ــد. ــاز کن آغ
ــادال« )Romain Nadal( ســخنگوی  »رومن ن
وزارت خارجــه فرانســه بــا انتشــار بیانیــه ای کــه می 
تــوان از آن بــه عنــوان اولیــن موضــع  گیــری ایــن 
کشــور پــس از روی کارآمــدن »امانوئــل ماکــرون« 
ــگ  ــگ یان ــس از پیون ــرد: پاری ــالم ک ــرد، اع ــام بُ ن
ــر از قوانیــن بیــن   ــا هرچــه ســریع  ت مــی  خواهــد ت
المللــی پیــروی کــرده و رونــد خلــع ســالح هســته  
ای و کنارگذاشــتن برنامــه موشــک  هــای بالســتیک 
را بــه صــورت کامــل، غیــر قابــل بازگشــت و قابــل 

راســتی آزمائــی آغــاز کنــد.
ــه  ــمالی ب ــره ش ــش ک ــه، آزمای ــن بیانی ــه ای در ادام

ــده  ــوان ش ــان« عن ــت جه ــرای امنی ــدی ب ــد ج ــوان »تهدی عن
ــت. اس

شـایان ذکـر اسـت، در هفتـه هـای گذشـته و همزمـان بـا اعالم 
خبـر اعزام ناوگـروه آمریکایی »کارل وینسـون« بـه بخش غربی 
اقیانـوس آرام در  مجـاورت شـبه جزیـره کـره، رسـانه دولتی کره 
شـمالی بـه واشـنگتن هشـدار داد کـه پیونـگ یانـگ در صورت 
مشـاهده هرگونـه نشـانه ای دال بـر تجـاوز آمریکا، این کشـور را 

هدف حملـه اتمـی خود قـرار خواهـد داد.

 کــره شــمالی اوایــل اســفند مــاه ســال گذشــته نیــز بــا شــلیک 
چنــد فرونــد موشــک بالســتیک بــه آزمایــش موشــکی جدیــدی 

اقــدام کــرده بــود.
شــورای اروپــا نیــز دوشــنبه ۹ اســفندماه ســال پیــش بــا انتشــار 
بیانیــه ای از تصمیــم خــود بــرای تمدیــد و وضــع برخــی تحریــم 
ــت  ــه شــورای امنی ــر اســاس قطعنام ــه کــره شــمالی ب هــا علی

ســازمان ملــل علیــه پیونــگ یانــگ خبــر داد.
در متــن ایــن بیانیــه آمــده بــود: امــروز در ۲۷ فوریه ســال ۲۰۱۶، 
ایــن شــورا بــا اتخــاذ برخــی تدابیــر قانونــی بــه وضــع تحریــم 

هــای ســخت گیرانــه تــری علیــه کــره شــمالی 
پرداختــه اســت. تحریــم هــای اعمالــی اتحادیه 
اروپــا بــه محدودیــت هــای بیشــتری عــالوه بر 
ــوب ۳۰  ــت مص ــورای امنی ــه ۲۳۲۱ ش قطعنام

نوامبــر ســال ۲۰۱۶ مــی پــردازد.
در ایــن راســتا، خبرگــزاری مرکــزی کــره 
شــمالی )KCNA( نهــم ســپتامبر ســال 
بــود:  کــرده  اعــالم  میــالدی  گذشــته 
ــه  ــتیابی ب ــازه دس ــمالی اج ــره ش ــش ک آزمای
ــای  ــی ه ــته ای و ویژگ ــوان هس ــیل ت پتانس
ــه از  ــتاندارد ک ــته ای اس ــک هس ــک کاله ی
ــردی  ــای راهب ــک ه ــر موش ــب ب ــوان نص ت
بالســتیک برخــوردار باشــد را بــه ایــن کشــور 

داده اســت.
ــی از  ــا موج ــد ت ــث ش ــر باع ــن خب ــالم ای اع
انتقادهــا علیــه »پیونــگ یانــگ« آغــاز و غــرب 
ــره  ــه ک ــی را علی ــم های ــع تحری ــکا وض ــرکردگی آمری ــه س ب

ــد. ــرار ده ــود ق ــتور کار خ ــمالی در دس ش
ایــن در حالــی اســت کــه مذاکــرات شــش جانبــه دربــاره برنامــه 
ــای  ــکنی ه ــا کارش ــال ۲۰۰۹ ب ــمالی در س ــره ش ــته ای ک هس

متعــدد آمریــکا بــه شکســت انجامیــد.
 کــره شــمالی بارهــا اعــالم کــرده اســت کــه برنامــه موشــکی و 
هســته ای ایــن کشــور، به منظــور مقابلــه بــا تهدیــدات آمریکا و 

متحدانــش علیــه »پیونــگ یانگ« اســت.

در اولین موضع  گیری پس از روی کارآمدن ماکرون؛

فرانسه: کره شمالی خلع سالح هسته  ای را آغاز کند
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آ ســـــــیا

ــپ«  ــد ترام ــی »دونال ــش بین ــل پی ــر قاب ــروزی غی ــت پی عل
ــواه در کارزار  ــزب جمهوریخ ــی ح ــی و جنجال ــده افراط نماین
انتخاباتــی ریاســت جمهــوری آمریــکا در زمینه هــای مختلفی 
مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت کــه در ایــن میــان رویکــرد 
اقتصــادی وی بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن دالیــل پیــروزی 

ــه شــمار رفتــه اســت. او ب
ترامــپ نامــزد حزبــی بــه شــمار مــی آیــد کــه بــه پشــتیبانی 
ــت. ــهور اس ــرمایه داری مش ــتم س ــازار آزاد و سیس ــام ب از نظ
ــود،  ــی ش ــوب م ــرمایه دار محس ــک س ــود ی ــه خ ــپ ک ترام
ــه ای از جهانــی شــدن انتقــاد مــی کنــد کــه  ــه همــان گون ب
ــه  ــرات ب ــزب دموک ــپ ح ــاح چ ــندرز«نماینده جن ــی س »برن
ــل  ــه قاب ــک نمون ــرد. ی ــی ک ــه م ــاری حمل ــاز تج ــای ب دره
تأمــل در مخالفــت ترامــپ بــا تجــارت آزاد، انتقــاد او بــه پیمان 
نفتــا)NAFTA( اســت کــه قــرارداد تجــارت آزاد بیــن کانــادا، 
ــه  ــاد ترامــپ ب ــکا و مکزیــک محســوب مــی شــود. انتق آمری
ســازمان تجــارت جهانــی)WTO( هــم کــه ســمبل جهانــی 
ســازی اقتصــاد محســوب مــی شــود نمونــه دیگــری از 

مخالفــت او بــا تجــارت آزاد اســت.
ــوی  ــه در گفتگ ــد ک ــواردی بودن ــده م ــرح ش ــات مط موضوع
خبرنــگار مهــر بــا پروفســور »جفــری فریدن« اســتاد دانشــگاه 

هــاروارد ایاالت متحده امریکا مورد بررســی قــرار گرفت.
و  آمریــکا  معــروف  بانکهــای  برخــی  مشــاور  فریــدن 
ســازمانهای اقتصــادی در سراســر دنیاســت. وی رئیــس بخش 

ــت. ــی آمریکاس ــوم سیاس ــن عل ــی انجم ــاد سیاس اقتص
مشروح این مصاحبه به شرح زیر است:

|| بــا توجــه بــه اینکــه ترامــپ از پیمــان ترانــس 

پاســیفیک خــارج شــد، آینــده نظــم تجاری آســیا 
را چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟

هنــوز خیلــی زود اســت در مــورد آنچــه احتمــاال در دوره ترامپ 
در ارتباط با نظم اقتصادی بین المللی یا آسیا رخ می دهد، صحبت 
کــرد. ما هنوز درک روشــنی از آنچــه ترامپ واقعا انجــام خواهد 
داد نداریــم. لفاظــی سیاســت نیســت و تاکنــون دولــت ترامــپ 
ــپ  ــود، ترام ــن وج ــا ای ــت. ب ــته اس ــی نداش ــت چندان سیاس
ــا شــرکای پاســیفیک را کاهــش  ــکا ب سیاســت تجــاری امری
داده اســت و ایــن واقعیــت احتمــاال باعــث افزایــش نفــوذ چین 

در منطقه خواهد شد.

|| اوبامــا زمانــی کــه پیمــان ترانــس پاســیفیک را 
امضــاء مــی کــرد، در مــورد اهمیــت ایــن پیمــان 
گفــت: اجــازه نمــی دهیــم نظــم تجــاری آســیا در 
قــرن 21 توســط رقبــا ماننــد چیــن تنظیــم شــود. 
از ســوی دیگــر رئیــس جمهــور چیــن اعــام کرد 
رهبری نظم جهانی را بر عهــده می گیرد. آینده نظم 

تجاری نظام بین الملل را چگونه ارزیابی می کنید؟
ــی زود اســت  ــوز خیل ــه هن ــد گفــت ک ــز بای ــورد نی ــن م در ای
بتــوان صحبــت کــرد. دور دوحــه قطعــا مــرده اســت. امــا مــن 
ــوان مرکــز نظــم  ــه عن ــوز ب ــم کــه WTO هن فکــر مــی کن
تجــاری بیــن الملــل وجــود دارد و وجــود خواهــد داشــت. بــه 
نفــع آمریکاســت کــه حتــی در دوره ترامــپ ســاختار نهــادی 
ــم کــه   ــد. مــن فکــر مــی کن نظــام بیــن الملــل را حفــظ کن
 WTO ایــاالت متحــده بــر ارائــه راه حــل هایــی بــر اســاس
تاکیــد دارد و سیاســت هــای یــک جانبــه ای را اتخــاذ خواهــد 

ــد. ــد مــی کن ــی WTO  را تهدی ــه گرای ــه چندجانب ــرد ک ک

ــه  ــری ترامــپ ب ــه رهب ــکا ب ــا اقدامــات امری || آی

ــد؟ ــی آســیب مــی زن نظــم تجــاری جهان
تاکنــون هیــچ اقدامــی در ایــن ارتبــاط انجام نشــده اســت. اگر 
دولــت ترامــپ موانــع تجــاری یــک جانبــه تحمیــل کنــد بــه 
طــور قطــع بــر نظــم تجــاری جهانــی صدمــه خواهــد زد. امــا 
هنــوز مشــخص نیســت کــه آیــا ترامــپ نظــم تجــاری بیــن 

المللــی ا تهدیــد خواهــد کــرد یــا نــه؟

ــم  ــری نظ ــکان رهب ــکا ام ــود آمری ــا در نب || آی
ــود  ــن وج ــون چی ــی چ ــط قدرتهای ــان توس جه

دارد؟
چیــن از لحــاظ اقتصــادی و سیاســی در موقعیتــی نیســت کــه 
نظــم اقتصــاد جهانــی را رهبــری کنــد. قطعــا چیــن در غیــاب 
ــه  ــا اتحادی ــرد، ام ــد ک ــازی خواه ــی را ب ــش مهم ــکا نق امری
ــا همــکاری چیــن در غیــاب امریــکا سیســتم  اروپــا و ژاپــن ب

جهانــی را رهبــری خواهنــد کــرد.

بــرای  احتمالــی  ترامــپ چــه جایگزیــن   ||
ــیفیک و  ــس پاس ــون تران ــاری چ ــای تج پیمانه
ــادی  ــا او اعتق ــا اساس ــت؟ ای ــد داش ــا خواه نفت
بــه رژیــم هــای تجــاری بیــن المللــی کــه باعــث 
ــود،   ــی ش ــکا م ــی امری ــوذ هژمون ــترش نف گس

دارد؟
بــه نظــر مــی رســد کــه ترامــپ مــی خواهــد در مــورد پیمــان 
نفتــا مذکــرات مجــدد را آغــاز کنــد تــا بتوانــد از صنایــع داخلی 
امریــکا حمایــت کنــد. وی تاکنــون نگفتــه اســت اعتقــادی به 
تجــارت بیــن الملــل نــدارد امــا بارهــا تاکیــد کــرده اســت کــه 
ــکا را کاهــش داده و صــادرات آن را  ــی خواهــد واردات امری م
افزایــش دهــد. برنامــه هــای دولــت ترامــپ بــرای رژیــم هــا 

تجــاری بیــن المللــی هنــوز نامشــخص اســت.

استاد دانشگاه هاروارد:

چین در موقعیتی نیست که نظم اقتصادی جهان را رهبری کند
فاطمه محمدی پور
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جایگزینــی نیروهــای آمریکایــی، نگرانــی چین از پیوســتن 
ــن در  ــاری پک ــع تج ــش، مناف ــه داع ــور ب ــیان ایغ شورش
افغانســتان و... چیــن را بــرای حضــور نظامی در افغانســتان 

وسوســه کــرد.
افغانســتان طــی ماه هــای اخیــر شــاهد حضــور کشــورهای 
جدیــد منطقــه ای بــود کــه در گذشــته بــا سیاســت 
ــد  ــن کشــور عمــل می کردن ــه ای ــری نســبت ب محتاطانه ت
ــور  ــی حض ــر و حت ــوری فعال ت ــان حض ــون خواه ــا اکن ام

ــی در افغانســتان هســتند. نظام
 روســیه و چیــن از قدرتمندتریــن کشــورها، طــی ماه هــای 
اخیــر نقــش طرف هــای گفتگــو بــا طالبــان را ایفــا 
ــوان  ــه عن ــد مســکو کــه در گذشــته ب ــد و هــر چن کرده ان
ــردم افغانســتان  ــاز جنــگ و کشــتار م ــل آغ متجــاوز، دلی
بــوده، اکنــون بــا گام هــای محتاطانــه تــری عمــل می کنــد 
امــا بــرای چینــی کــه تاکنــون نقــش فعالــی در ســازندگی 
افغانســتان داشــته اســت، حضــور حتــی نظامــی بــه مراتب 

راحــت تــر اســت.
در تازه تریــن خبــر، رســانه های پاکســتان گزارشــی 
منتشــر کردنــد مبنــی بــر اینکــه هیئتــی از گــروه طالبــان 
بــه دعــوت مقام هــای چیــن بــه ایــن کشــور ســفر 
ــن  ــه روســیه، چی ــی اســت ک ــن در حال ــرده اســت و ای ک
و پاکســتان چندیــن نشســت در راســتای صلح افغانســتان 
ــا  ــه ب ــد ک ــزار کردن ــان را برگ ــا طالب ــو ب ــای گفتگ ــر مبن ب

ــد. ــه ش ــکا مواج ــدید آمری ــاد ش انتق
ــش و  ــورت کاه ــه در ص ــد ک ــر می رس ــه نظ ــی ب  از طرف
یــا خــروج نیروهــای آمریکایــی در افغانســتان و گســترش 
دامنــه جنــگ در ایــن کشــور جنــگ زده، کشــورهای 
منطقــه در تــالش باشــند تــا مانــع رســیدن تبعــات منفــی 
ــن و  ــه کشــورهای خــود شــوند. چی بحــران افغانســتان ب
روســیه از جملــه کشــورهای همســایه افغانســتان انــد کــه 
ــه خصــوص بعــد  از ایــن وضــع نگراننــد، ایــن نگرانی هــا ب
از آغــاز فعالیت هــای گــروه داعــش در افغانســتان افزایــش 

یافتــه اســت.
چیـن هرچنـد مـرز طوالنـی بـا افغانسـتان نـدارد و مـرز 

مشـترک این کشـور با افغانسـتان نیـز در مناطق به شـدت 
صعب العبور واقع شـده، اما چالش های جنگ در افغانسـتان 
می توانـد روی ایـن کشـور قدرتمنـد تأثیـر گـذار باشـد. در 
زمـان حاکمیـت طالبـان، هیئت هایـی از چیـن بـه صورت 
منظـم بـه افغانسـتان سـفر می کـرد و از اینکـه نیروهـای 
ایغـور در افغانسـتان آموزش نظامـی می بینند، ابـراز نگرانی 
می کردنـد و طالبـان نیـز هر بـار متعهد می شـدند کـه این 

کار صـورت نخواهـد گرفت.
اخبــار منتشــر شــده در هفته هــای اخیــر نیــز شــواهدی را 
نشــان می دهــد مبنــی بــر اینکــه نیروهــای زمینــی چیــن 
ــا  ــراه ب ــد و هم ــت ان ــغول فعالی ــتان مش ــاک افغانس در خ
نیروهــای افغانســتانی عملیــات مشــترک ضــد تروریســتی 

ــد. ــام می دهن انج
ایــن مســئله بــر گمانه زنی هــا دربــاره آمادگــی پکــن 
بــرای ایفــای نقشــی مهم تــر در امنیــت افغانســتان پــس از 

ــد. ــن می زن ــو دام ــی و نات ــای آمریکای ــروج نیروه خ
 امــا دامنــه ایــن حضــور نظامــی هنــوز مشــخص نیســت 

ــرده  ــات آن اظهارنظــری نک ــاره جزئی ــز درب ــون نی و پنتاگ
ــاره  ــن ب ــز در ای ــون نی ــخنگویان پنتاگ ــی از س ــت. یک اس
ــا فقــط می دانیــم کــه آن هــا آنجــا هســتند  گفــت کــه م

ــد. ــور دارن و حض
مقام هــای نظامــی آمریــکا در واشــینگتن و کابــل نیــز بــه 

ــد. ــن دســت پاســخ مشــخص نداده ان ســواالتی از ای
ــر  ــتان ه ــن و افغانس ــای چی ــا دولت ه ــود ام ــن وج ــا ای  ب
دو گزارش هایــی دربــاره حضــور مشــترک نظامــی در 
افغانســتان داده انــد. ســال گذشــته نیــز خبرگــزاری رویترز 
تصاویــری منتشــر کــرد کــه خودروهــای نظامــی چینــی 
ــان«  ــتان »بدخش ــک« در اس ــر کوچ ــه »پامی را در منطق

ــی داد. افغانســتان نشــان م
در همیــن حــال، در مــاه ژانویــه ســال جــاری نیــز 
ــان  ــه نش ــد ک ــر کردن ــی منتش ــن گزارش ــانه های چی رس
مــی داد نیروهــای چیــن یگانــی از نیروهــای ویــژه آمریــکا 
ــد،  ــه بودن ــرار گرفت ــه ق ــدف حمل ــتان ه ــه در افغانس را ک

ــد. ــات داده ان نج
ایــن خبــر البتــه احتمــاالً یــک تبلیغــات ســاختگی بــوده 
ــن  ــوع چنی ــکا در افغانســتان وق ــای آمری ــه مقام ه چــرا ک
حملــه ای را رد کردنــد. امــا بــه نظــر می رســد ایــن خبــر بر 
منافــع مشــترک دو کشــور در مبــارزه بــا تروریســم تأکیــد 

ــت. ــرده اس می ک
ــواره از  ــرب، هم ــا غ ــترده ب ــط گس ــود رواب ــا وج ــن ب چی
تــداوم حضــور نظامــی ناتــو و آمریــکا در افغانســتان نگــران 
بــوده و به عنــوان یــک تهدیــد امنیتــی بــه آن نــگاه 

می کنــد.
یعنــی چیــن مخالــف حضــور بلندمــدت آمریــکا در 
افغانســتان اســت و سیاســت چیــن در قبــال افغانســتان بر 
ــدن آمریکایی هــا و ایجــاد ثبــات در افغانســتان  بیــرون ران

ــت. ــوده اس ــز ب متمرک
ــه  ــن ب ــل چی ــت تمای ــی، عل ــل سیاس ــر از دالی ــا غی ام
ــت و  ــورد امنی ــوان در دو م ــتان را می ت ــور در افغانس حض

ــرد. ــتجو ک ــارت جس تج
گـروه  حضـور  بـه  کارشناسـان  امنیـت،  مسـئله  دربـاره 
شـبه نظامی اویغورهـا اشـاره می کننـد کـه سال هاسـت در 
منطقـه فعالیت می کند. دشـمنی ایـن گروه بـا دولت چین 

حضور نظامی در افغانستان؛ وسوسه ای که دامن چین را هم گرفت
بنفشه اسماعیلی
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از سـال 1۹4۹ آغـاز شـد. وزارت خارجـه آمریـکا در سـال 
۲00۲ آن را یـک سـازمان تروریسـتی نامیـد.

ــیان  ــرای شورش ــی ب ــگاه امن ــتان پناه ــه1۹۹0 افغانس ده
ــانه های  ــته رس ــال گذش ــالوه در س ــه ع ــود. ب ــوری ب اویغ
بســیاری بــه حضــور نیروهایــی از چیــن در داعــش اشــاره 
کرده انــد و بــه اذعــان مقامــات بلندپایــه چینــی، شــماری 
از اویغورهــا همــراه بــا نیروهــای داعــش در ســوریه و عــراق 

می جنگنــد.
ایــن مســئله موجــب نگرانــی مقامــات چیــن شــده اســت. 
در ایــن راســتا نفــوذ داعــش در افغانســتان، نگرانــی امنیتی 
فزاینــده  ای را در چیــن ســبب شــده اســت تــا مبــادا عوامل 
ــار  ــه خودمخت ــه منطق ــوذ ب ــرای نف ــی ب ــروه راه ــن گ ای

»ســین کیانــگ« در غــرب چیــن بیابنــد.
ــی  ــای اصل ــه از نگرانی ه ــات در منطق ــا و ثب ــت مرزه امنی
چیــن اســت، بنابرایــن اقدامــات ایــن کشــور در افغانســتان 
ــال  ــکا در ح ــه آمری ــتان و درحالی ک ــکاری پاکس ــا هم ب

ــد. ــن می کن ــن را تأمی ــع پک ــت، مناف ــینی اس عقب نش
بنابرایــن واشــینگتن بــر ســر یــک دوراهــی عجیــب قــرار 
ــگ زده  ــور جن ــن در کش ــک چی ــو کم ــه، از یک س گرفت
افغانســتان بــه نظــر مفیــد می آیــداز ســوی دیگــر 
ــی چیــن  ــای جنوب ــر ســر دری ــکا و چیــن ب مناقشــه آمری

ــه دخالــت در  شــدت گرفتــه اســت. پکــن واشــینگتن را ب
مســائل منطقــه ای و تنش زایــی در دریــای جنوبــی چیــن 
ــکا مدعــی اســت چیــن  ــل آمری ــد و در مقاب متهــم می کن
ــورد مناقشــه  ــی در مناطــق م ــر مصنوع ــا ســاخت جزای ب

ــت. ــی اس ــای اراض ــدد احی درص
اقدامــات آمریــکا ازجملــه گشــت زنــی ناوهــای جنگــی آن 
ــا  ــن، باره ــرل چی ــت کنت ــر تح ــک جزای ــق نزدی در مناط

ــی داشــته اســت. اعتــراض و انتقــاد چیــن را در پ
ــه هــر  ــکا تصمیــم گرفت ــه نظــر می رســد آمری ــن ب بنابرای
جــا کــه می توانــد بــا چیــن همــکاری کنــد و هــر جــا کــه 

الزم اســت، بــا آن بــه مقابلــه بپــردازد.
کارشناســان می گوینــد ثبــات در افغانســتان هــم بــه نفــع 

آمریــکا و هــم بــه نفــع چیــن اســت.
دربـاره انگیـزه دوم چیـن از حضـور در افغانسـتان، یعنـی 
تجـارت، نیـز کارشناسـان معتقدنـد منافع اقتصـادی چین 
از طریـق منابـع طبیعـی و معـادن غنـی افغانسـتان و نیـز 
دسترسـی بـه بازارهـای آسـیای مرکـزی تأمیـن می شـود.

ــی  ــذرگاه خوب ــد گ ــتان می توان ــاک افغانس ــن خ همچنی
بــرای انتقــال انــرژی و تأســیس خطــوط انتقــال انــرژی بــه 
ــا در نظــر داشــتن  ــن ب ــع چی ــن باشــد. در واق ســمت چی
پیوســتن افغانســتان بــه پــروژه »کمربنــد اقتصــادی 

ابریشــم« و دیگــر ســرمایه گذاری های اقتصــادی اش در 
آســیای مرکــزی و جنــوب آســیا، تــالش می کنــد از رونــد 

ــد. ــت کن ــتان حمای ــازی افغانس بازس
ــِن متحــد پاکســتان و  ــه چی ــت ک ــوان گف ــی می ت از طرف
ــی  ــا طالبان ــو ب ــرف گفتگ ــد ط ــتان می توان ــی افغانس حام
باشــد کــه هیــچ گاه حاضــر بــه گفتگوی هــای مســتقیم بــا 
دولــت کابــل نبــوده و بدیــن ترتیــب در روزهــای پرتنــش 
ــع  ــده رف ــک کنن ــد کم ــالم آباد می توان ــل و اس ــان کاب می

ــود. ــا ش خصومت ه
امـا ایـن واقعیت را نیـز نمی تـوان نادیده گرفت کـه نزدیکی 
چین بـه پاکسـتان و منافع مشـترک می تواند بـرای حضور 
نظامـی در افغانسـتان چالش برانگیـز باشـد، چرا کـه روابط 
دوسـتانه کابـل بـا هنـد کـه همـواره بـا پاکسـتان در تنش 

اسـت نیـز اخیراً گسـترش یافته اسـت.
ــه  ــی ک ــه در زمان ــت ک ــوان گف ــاید بت ــود ش ــن وج ــا ای  ب
مــردم افغانســتان پــس از 16 ســال از حضــور آمریــکا و ناتو 
ــا طالبــان دلســرد از  در افغانســتان و شکســت در جنــگ ب
ــی  ــن چــه از نظــر نظام ــال چی ــرب شــده اند، نقــش فع غ
ــت  ــا اهمی ــتان ب ــرای افغانس ــد ب ــادی می توان ــه اقتص و چ
ــه تقویــت هــر چــه بیشــتر ایــن کشــور کمــک  باشــد و ب

ــد. کن

ــا  ــالش اســت ت ــه پکــن در ت ــن اســت ک ــرم ای ــدرت ن ــام ق پی
دولــت های آفریقایی را متقاعد کند که چین قدرتی نیکخواه اســت 
که از کشــور هــای کوچکتر و ضعیف تــر حمایت می کنــد و روابط 

ــد. ــی کن ــیم م ــران را ترس ــا دیگ ــگ ب هماهن
امــروزه، افزایــش مبــادالت تجــاری چیــن و آفریقــا، کمــک هــا و 
ســرمایه گذاری های گوناگون گردشــگران چین را به آفریقا جذب 
کرده اســت. برنامه عمــل »پکن« در قالب انجمــن همکاری های 
ــن را در  ــی چی ــی فرهنگ ــا )FOCAC( دیپلماس ــن و افریق چی
آفریقــا جهــت دهــی می کنــد که بــا مقوالتــی نظیــر روزنامــه ها، 
برنامه های تحصیلی، نشــریات و رادیو تلویزیون پوشــش داده می 
ــراد در  ــه اف ــه هــای مبادل ــان، توریســم و برنام ــن می شــود. درای
مراکــز آموزشــی-فرهنگی و اندیشــکده هــا بــرای جوانــان، زنان و 

ورزشــکاران نقــش مهمــی ایفــا مــی کنــد.
ــوان راهــی  ــه عن ــل، گردشــگری را ب ــن المل ــط بی ــب رواب مکات
ــرده اســت و  ــرم شناســایی ک ــدرت ن ــی ســاختن ق ــرای متجل ب
در ایــن بیــن ماهیــت طبیعــت سیاســی توریســم خروجــی چیــن، 
بســط قــدرت نــرم ایــن کشــور در نواحــی کمتــر توســعه یافتــه 
ــا مــی باشــد. دولــت چیــن از توریســم خروجــی در  ــد افریق مانن
ــورهای  ــا کش ــود ب ــده ی خ ــه ش ــط پذیرفت ــرای رواب ــت اج جه
ــا چهــره  ــد. چیــن مشــتاق اســت ت آفریقایــی اســتفاده مــی کن
ــی نوظهــور مطــرح ســازد کــه هــدف  ــوان قدرت ــه عن خــود را ب
توســعه را در کشــور هــای ضعیــف تــر دنبــال کــرده و در صــدد 

بوجــود آوردن روابــط هماهنــگ اســت.
قــدرت نــرم بــر اســاس تعریــف و نظریــه جــوزف نایــی عبــارت 
اســت از »توانایــی بدســت آوردن آنچــه مــی خواهیــم از طریــق 
جــذب کــردن و نــه از راه اجبــار یــا پرداخــت هزینــه«. قــدرت نرم 
از راه جذابیــت هــای فرهنگــی، ایــده هــای سیاســی و مجموعــه 
ــود.  ــی ش ــل م ــور حاص ــک کش ــردی ی ــای کارب ــت ه سیاس
توســعه یافتگــی و اســتقرار قــدرت نــرم در طــی زمــان از طریــق 
ــگ و  ــدور فرهن ــی، ص ــی عموم ــون دیپلماس ــی چ ــطه های واس

مبادالت فرد با فرد با کشــور های هدف صــورت می پذیرد.

مروری تاریخی بر روابط چین –آفریقا
ــا  ــال ۱۹۴۹ ت ــن در س ــق چی ــوری خل ــیس جمه ــان تاس از زم
کنــون، قــاره ی آفریقــا نقــش اساســی در سیاســت بیــن الملــل 
چیــن بــازی کــرده اســت. روابطــی کــه ریشــه هایــی عمیــق در 
تاریــخ مشــترک داشــته و در ســالهای اخیــر شــکوفا شــده اســت. 
از زمــان تاســیس جمهــوری چیــن تــا گشــایش اقتصــادی چیــن 
بــه ســال ۱۹۷۸، سیاســت آفریقایــی چیــن بشــدت متاثــر از ایــد 
ئولــوژی حاکمیتــی بــوده اســت بــا ایــن ادراک کــه جهــان ســوم 
ــه منظــور تحقــق اهــداف ایدئولوژیــک و سیاســی در  فضایــی ب
اختیــار چیــن قــرار داده اســت. بســیاری از پژوهشــگران مشــغول 
بــه کار در حــوزه ی روابــط چین-آفریقــا ماننــد بــروس الرکیــن 
معتقد هستند که چین تعهدی ایدئولوژیک به انقالب جهانی داشته 
و ایــن تعهــد، نیــروی پیشــران در ورای نقش چیــن در افریقــا بوده 
اســت.»مائو« خــود ابــراز داشــته بــود کــه چیــن نیازمنــد بــازی 

ــتعمار و  ــر اس ــدت در براب ــود و مجاه ــی خ ــش تاریخ ــردن نق ک
امپریالیســم در جهان ســوم اســت.

ــن  ــزوای بی ــط، ان ــن رواب ــترش ای ــر در گس ــی دیگ ــل حیات عام
ــوده  ــن کشــور ب ــی ای ــن پــس از جنــگ هــای داخل ــی چی الملل
اســت کــه آفریقــا در آن زمــان چیــن را بــه صــورت موجودیــت 
دولتــی مســتقل و قانونــی  بــه رســمیت شــناخت. چیــن در ایــن 
ــتن  ــور شکس ــه منظ ــد ب ــتجوی متح ــخ و در جس ــه از تاری بره
انــزوای سیاســی خــود، بــا کشــور هــای آفریقایــی بــرای بدســت 
آوردن استقاللشــان متحــد شــد. کنفرانــس »باندونــگ« اندونزی 
به ســال ۱۹۵۵ باعث شــد تا مردم آفریقا و آســیا نسبت به سیاست 
های اســتعماری دولت های غربی حساس شــوند و این خود باعث 
تشــدید و درگیــر شــدن هــر چــه بیشــتر چیــن در آفریقا شــد. این 
کنفرانــس خــود مبنایــی بــرای طــرح ایدئولوژیــک و پایه فلســفی 
همــکاری هــای جنــوب- جنــوب شــد. روح و منطقــی کــه تــا به 

قدرت نرم و گردشگری؛ مطالعه نفوذ چین در آفریقا
سینا برجیان
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امــروز در روابــط چین-آفریقــا مشــهود و اثرگــذار اســت.
ــا  ــاره آفریق ــن، در ق ــدود و نمادی ــد مح ــر چن ــن، ه ــتغال چی اش
ــادی  ــداد زی ــت. تع ــته اس ــادی داش ــک و اقتص ــاد تکنولوژی ابع
ــا  ــا هــدف ارتق ــی ب ــن پزشــکان چین ــا و همچنی از تکنســین ه
ــد.  ــا رفتن ــه آفریق ــاره ســیاه، ب ــن کشــورهای ق زندگــی فقیرتری
ــا رکــود موقــت مواجــه  ــا ب ــط چیــن- آفریق در دهــه ۱۹۸۰، رواب
شــد کــه ایــن بــه دلیــل سیاســت هــای مــدرن ســازی و تغیــرات 
بنیادی»دنــگ جیائوپینــگ« و پرداختــن چیــن بــه مدرن ســازی 

و بازســازی روابطــش بــا خــارج بــوده اســت.
در دهه ۹۰ میالدی، دو عامل باعث بازگشــت دوباره چین به آفریقا 
شد. نخست، انزوای سیاســی چین به دلیل وقایع میدان تیان آنمن 
و بــه دنبــال ان پذیــرش دولــت هــای افریقایــی )بر خــالف دولت 
های غربی( و نشــان دادن فهم مشــترک در برخــورد چین با وقایع 
میــدان تیان آنمن بــود و دومین فاکتور ، مســایل اقتصادی به دلیل 
رشــد ســریع چیــن بــوده اســت. نیــاز چین بــه انــرژی و مــواد خام 
آفریقــا بــرای دادن خــوراک بــه صنایــع رو بــه رشــد چیــن از یک 
ــازار هــای خارجــی بــرای صــادرات  ســو و همچنیــن نیــاز بــه ب
مــازاد تولیــدات چینــی، پیــکان توجــه ایــن کشــور را بــار دیگر به 

ســوی چیــن چرخانــد.

در اواخــر دهــه ۱۹۹۰، دولــت چیــن اســتراتژی جدیــدی در پیــش 
ــرای  ــن را ب ــی چی ــی و خصوص ــای دولت ــرکت ه ــت و ش گرف
ــان  ــن زم ــرد و در ای ــازار هــای خارجــی تشــویق ک توســعه در ب
آفریقــا مقصــد نهایــی بســیاری از ایــن کمپانــی ها شــد. در ســال 
ــه اولیــت شــریک تجــاری افریقــا شــد و  ۲۰۰۹، چیــن مبــدل ب
بیــن ســال هــای ۲۰۰۹ تــا ۲۰۱۱ مقیــاس تجــاری چین-افریقــا 
ــی  ــان حجــم کل ــن زم ــدا کــرد. در ای ــه ســرعت گســترش پی ب
مبــادالت تجــاری چین-آفریقا بــه ۱۹۸.۴۹ میلیارد دالر رســید که 
۸۵.۳۱۹ میلیــارد از این حجم به صــادرات چین و ۱۱۳.۱۷۱ میلیارد 

بــه واردات چیــن از افریقــا تعلــق داشــت.
منابــع ملــی و مــواد خــام در ایــن میــان ســهم شــیر )بیشــترین 
ســهم( را در صــادرات افریقــا داشــت و تقاضــای بــاالی چیــن ، 
قیمت ها را باالبرد که این خود باعث رشــد کلی GDP در سارســر 
آفریقــا شــد. در ســال ۲۰۱۴ تجــارت دوطرفــه بــه ۲۲۸ میلیــارد 
ــارت  ــی تج ــتر از مابق ــد بیش ــم، ۲ درص ــن حج ــه ای ــید ک رس
ــادرات  ــت. ص ــوده اس ــی ب ــازه زمان ــان ب ــن در هم ــی چی خارج
محصوالت مکانیکی، الکترونیکی و فــوق مدرن چین در این زمان 

۱۳% رشــد داشــته است.

چرایی حضور توریست های چینی در آفریقا
عالیق شــخصی، مشــوق های تجاری و سیاســی، عوامــل موثر و 
پیشــران برای حضور روز افزون توریســت های چینی در آفریقا می 

باشــد. با گســترش و قدرتمند شــدن اقتصاد چین، توریســت های 
چینــی بیشــتری مــی تواننــد هزینــه ی ســفر بــه مناطــق دیگــر 
دنیــا را بپردازنــد. بــر اســاس آمــار ســازمان گردشــگری جهانــی 
ملــل متحــد )UNWTO(، چیــن در میــان کشــور هــای جهان، 
ــار دارد و  ــرد توریســم خروجــی را در اختی ــه ک ــه ی اول هزین رتب
مخــارج چیــن در بــازار توریســم خارجــی در ســال ۲۰۱۴ بالــغ بــر 
۱۶۵ میلیــارد دالر بــوده اســت کــه ایــن مبلــغ بــا افزایــش %۲۰ 

نســبت بــه ســال ۲۰۱۳ روبــرو بــوده اســت.
مشــابهت هــای فرهنگــی، نزدیکــی جغرافیایــی و هزینــه هــای 
پاییــن مســافرت، آســیا را مبــدل بــه برتریــن مقصــد گردشــگری 
ــن  ــان دومی ــن می ــت و در ای ــرده اس ــی ک ــای چین ــت ه توریس
ــه  ــا ب ــوده اســت و آفریق ــا ب مقصــد گردشــگری چینــی هــا اروپ
ــود را  ــکا، خ ــتن آمری ــر گذاش ــت س ــا پش ــگفت آوری ب ــرز ش ط
بــه عنــوان ســومین مقصــد گردشــگری توریســم خارجــی چیــن 

ــی کرده اســت. معرف
رشــد پایــه پولــی چیــن و نــزول پایــه پولــی برخــی از کشــورهای 
آفریقایــی در ســال هــای اخیر ســفر بــه آفریقــا را برای توریســت 
ــیاری از  ــت. بس ــرده اس ــه ک ــه صرف ــرون ب ــی مق ــای چین ه
ــکا و  ــا، آمری ــه اروپ ــن ب ــط چی ــه متوس ــای طبق ــت ه توریس

آســیا ســفر کــرده انــد و حــال بســیاری بدنبــال مقاصــد جدیــد 
و هیجــان انگیزتــر بــرای اشــتهای ســفر رو بــه رشــد خــود مــی 
ــه مناطــق خارجــی هیجــان  ــرای چینــی هــا، ســفر ب باشــند. ب
انگیــز و داشــتن ماجراجویــی همــه آن چیــزی اســت که بوســیله 
آن میتواننــد در میــان خانــواده، همــکاران و دوســتان خودنمایــی 
کننــد و افزایــش شــبکه هــای اجتماعــی گوناگــون ایــن فرهنگ 

جدیــد را پــرورش و گســترش مــی دهــد.
قــاره آفریقــا بــا چشــم انــداز طبیعــی منحصــر بــه فــرد و تنــوع 
فرهنگــی متمایــز خود کامــال آســیا، آمریــکا و اروپا متمایز اســت. 
کشــورهایی مانند مصر، کنیــا و آفریقای جنوبــی تجربه هایی بدیع 
ــد کــه  ــار گردشــگران مــی گذارن ــرد را در اختی ــه ف و منحصــر ب
توجــه آژانــس هــای مســافرتی چیــن را بــه خــود جلــب کــرده 
اســت. نتایــج تحقیــق هــا در ۲۰۰۵ نشــان داده اســت کــه مصــر، 
ــومین مقصــد  ــود، س ــی خ ــخ غن ــگ و تاری ــه فرهن ــه ب ــا توج ب
جــذاب بــرای توریســت هــای چینــی پــس از آلمــان و اســترالیا 
بــوده اســت و ایــن در حالــی اســت کــه مخاطبــان تحقیــق بیــان 
ــوب و  ــوای خ ــور آب و ه ــتند فاکت ــی خواس ــر م ــد اگ ــته ان داش
امنیــت را در نظــر بگیرنــد ، مصــر آخریــن مقصــد انتخابــی مــی 

ــت. بوده اس
ــه گردشــگران چینــی  ــه گســترش و عالق جــدا از ظرفیــت رو ب
بــرای رفتن به آفریقــا، افزایش فعالیــت های تجاری چیــن در قاره 
آفریقا، مســیر های جدید پروازی را گســترش داده اســت. به عنوان 

مثــال پــرواز مســتقیم از پکــن بــه ژوهانســبورگ در ســال ۲۰۱۲ 
بــا خــط پــروازی آفریقــای جنوبــی برقــرار گردیــد کــه ایــن خــود 

مســافرت بــه آفریقــا را تســهیل بخشــیده اســت.

توریسم خروجی به مثابه ابزار سیاسی
ــی توریســم، اعطــای  ــت و بازاریاب ــوزه مدیری پژوهشــگران ح
عنــوان »تاییــد وضعیــت مقصــد« )ADS( توســط چیــن بــه 
ــن را  ــی چی ــم خروج ــوزه توریس ــا ح ــط ب ــای مرتب ــور ه کش
تصمیمــی سیاســی مــی داننــد کــه بصــورت کامــال همبســته 
به روابط اســتراتژیک و راهبردی چین و کشــور هــای مورد نظر 
بســتگی دارد و بیشــتر ســفر های تفریحی شــهروندان چینی به 
کشــور هــای خارجــی توســط خــط مشــی ADS  جهــت دهی 
ــی  ــامان ده ــرای س ــی ب ــمی کنترل ــود. ADS مکانیس میش
ــن  ــای بی ــور اپراتوره ــی و ت ــافرتی داخل ــای مس ــس ه آژان
ــان  ــگری اطمین ــا ی گردش ــرویس ه ــه س ــت ک ــی اس الملل
ــه گردشــگران چینــی تضمیــن مــی  ــی خطــر را ب بخــش و ب
کنــد و موافقــت نامــه ای دولتــی و دوجانبــه مــی باشــد. تنهــا 
آژانــس هــای مســافرتی دارای گواهــی ADS اجــازه ی 
تبلیــغ، برنامــه ریــزی و ســازماندهی گــروه هــای گردشــگری 
ــه  ــی ب ــی خارج ــد پول ــت واح ــزا و پرداخ ــات وی ــامل خدم ش

ــتند. ــی را دارا هس ــای خارج ــرف ه ط
چیــن شــرایط متعــددی را در هنــگام اعطــای مجــوز بــه کشــور 
ــد  ــد بای ــرد و کشــورهای کاندی ــی گی هــای خارجــی در نظــر م
روابــط خــوب سیاســی بــا چیــن داشــته باشــند. عــالوه بــر ایــن 
معیارهــای متعــدد مــورد محــک قــرار میگیــرد تــا مشــخص کند 
امنیــت و ازادی ســفر بــدون تبعیــض و همچنیــن ســرویس هــا 
ــی محقــق  ــرای گردشــگر چین ــات توریســتی مناســب ب و خدم
شــده باشــد و در نهایــت ADS بایــد متضمــن جریــان دوطرفــه 
گردشــگری باشــد بــه ایــن مضمــون کــه بــه عنــوان مثــال تعداد 
گردشــگران کشــور هــای افریقایــی در چیــن بایــد در یــک بــازه 

ی زمانــی گســترش یابــد.

ــدرت  ــی ق ــوان دیپلماس ــه عن ــی ب ــم خارج توریس
ــرم ن

پیــام قــدرت نــرم ایــن اســت کــه بیجینــگ در تــالش اســت تــا 
دولــت های آفریقایی را متقاعد کند که چین قدرتی نیکخواه اســت 
که از کشــور هــای کوچکتر و ضعیف تــر حمایت می کنــد و روابط 

ــد. ــا دیگــران را ترســیم مــی کن هماهنــگ ب
در ســالهای اخیــر پژوهشــگران روابــط بیــن الملــل ) مانند شــین 
و بینــگ در ســال ۲۰۱۳( بحثــی را مطــرح کــرده انــد کــه بــرای 
ــد بپذیریــم فلســفه ی مــدرن  درک سیاســت خارجــی چیــن بای
ــر چشــم  ــق ب ــی عمی ــدرن اثرات کونفوسیوســی و سوســیالیزم م

انــداز چینــی روابــط بیــن الملــل داشــته اســت.
ــک  ــود آوردن ی ــود در بوج ــت خ ــا موفقی ــان ب ــن همزم چی
»دولت-ملــت« واحــد، راهــی متمدنانــه بــرای پذیــرش 
ــا دیگــر  ــط هماهنــگ ب ــده اســت و رواب ــی برگزی نظــم جهان
ــن  ــد. ای ــی دان ــم م ــی را بشــدت مه ــه جهان ــران صحن بازیگ
بدیــن معنــی اســت کــه چیــن نمیخواهــد بــه چشــم کشــوری 
دیــده شــود کــه قــدرت گرفتــن خــود را بــه هزینــه ی 

ــران انجــام داده اســت. دیگ
ــادی  ــای اقتص ــی مزای ــای چین ــت ه ــال توریس ــوان مث ــه عن ب
بیشــتری را بــرای کشــورهای آفریقایــی بــه ارمغــان مــی آورنــد 
ــا گردشــگران آفریقایــی کــه از چیــن دیــدار  در مقــام مقایســه ب
ــرای دول  ــن ب ــی روش ــال و پیام ــد مث ــی توان ــن م ــد و ای میکنن
ــا  ــور ه ــن کش ــن از ای ــه چی ــد ک ــی باش ــای افریقای ــت ه و مل
حمایــت مــی کنــد. گذشــته از توریســم ولــی با سیاســت بشــدت 
ــوان شــریک تجــاری  ــه عن ــود را ب ــن نقــش خ ــگ، چی هماهن
قابــل اطمینــان، اعطــا کننــده وام هــای بال عــوض و قــدرت ضد 

هژمونی منطقــه ای قدرت های بــزرگ ایفا می کند.

آ ســـــــیا
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»ســیمون رایــش« معتقــد اســت در غیــاب آمریــکا، چیــن خــالء 
ــر خواهــد کــرد و  ایجــاد شــده در سیســتم اقتصــادی آســیا را پ

رهبــری نظــم تجــاری جهــان را بــر عهــده خواهــد گرفــت.
علــت پیــروزی غیــر قابل پیــش بینــی »دونالــد ترامــپ« نماینده 
ــی  ــواه در کارزار انتخابات ــزب جمهوریخ ــی ح ــی و جنجال افراط
ــورد  ــی م ــای مختلف ــه ه ــکا در زمین ــوری آمری ــت جمه ریاس
بررســی قــرار گرفتــه اســت کــه در ایــن میــان رویکــرد اقتصادی 
وی بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن دالیــل پیــروزی او بــه شــمار 

ــه اســت. رفت
ترامــپ نامــزد حزبــی بــه شــمار مــی آیــد کــه بــه پشــتیبانی از 
نظــام بــازار آزاد و سیســتم ســرمایه داری مشــهور اســت. ترامــپ 
ــان  ــه هم ــی شــود، ب ــک ســرمایه دار محســوب م ــه خــود ی ک
گونــه ای از جهانــی شــدن انتقــاد مــی کنــد کــه »برنی ســندرز« 
نماینــده جنــاح چــپ حــزب دموکــرات بــه درهــای بــاز تجــاری 
حملــه مــی کــرد. یــک نمونــه قابــل تأمــل در مخالفــت ترامــپ 
بــا تجــارت آزاد، انتقــاد او بــه پیمــان نفتــا)NAFTA( اســت کــه 
قــرارداد تجــارت آزاد بیــن کانــادا، آمریــکا و مکزیــک محســوب 
 )WTO(مــی شــود. انتقــاد ترامپ بــه ســازمان تجــارت جهانــی
هــم کــه ســمبل جهانــی ســازی اقتصــاد محســوب مــی شــود 
نمونــه دیگــری از مخالفــت او بــا رژیمهــای تجــاری اســت کــه 

وی احســاس مــی کنــد هزینــه آنهــا را امریــکا نبایــد بپــردازد.
ــوی  ــه در گفتگ ــد ک ــواردی بودن ــده م ــرح ش ــات مط موضوع
خبرنــگار مهــر بــا پروفســور »ســیمون رایــش« اســتاد دانشــگاه 

راتگــرز ایــاالت متحــده امریکا مورد بررســی قــرار گرفت.

ــس  ــان تران ــپ از پیم ــه ترام ــه اینک ــه ب ــا توج || ب
پاســیفیک خــارج شــد، آینــده نظــم تجــاری آســیا 

ــد؟ ــی مــی کنی ــه ارزیاب را چگون
ــروج  ــت خ ــپ جه ــت ترام ــم دول ــه تصمی ــت ک ــکی نیس ش
از TPP نشــان دهنــده یــک تغییــر مهــم در سیاســت 
ــاب کار  ــای »کت ــش ه ــن بخ ــی از مهمتری ــت. یک آمریکاس
واشــنگتن« - توصیــف اوبامــا از رونــد سیاســت خارجــی 
آمریــکا-  تعهــد بــه تجــارت آزاد جهانــی از جملــه در آســیا در 
طــی شــش دهــه گذشــته اســت. نادیــده گرفتــن موقــت ایــن 
تعهــد – همانطــور کــه »دونالــد ریــگان« از اقدامــات حمایــت 
ــوالد و خــودرو  ــه شــرکت هــای ماشــین آالت، ف ــه علی گریان
ژاپــن در دهــه ۱۹۸۰ اســتفاده کــرد – به عنــوان مصلحت های 

موقــت در نظــر گرفته می شــوند.
ــوده  ــی ب ــارت آزاد جهان ــه تج ــت ب ــه بازگش ــدف همیش ــا ه ام
ــی کــرد  ــوان پیــش بین ــت ترامــپ نمــی ت اســت. در مــورد دول
کــه آیــا اقدامــات حمایــت گرایانــه وی موقــت خواهــد بــود یــا 
خیــر. دولــت ترامــپ یــک تغییــر مهــم در سیاســت را اعــالم می 
کنــد که نیــاز اســت صادرکننــدگان آســیایی یــک ارزیابــی جدید 
و همــه جانبــه از آن داشــته باشــند. ارزیابــی کــه صادرکننــدگان 
ــاالت  ــا ای ــه ب ــات دوجانب ــاد توافق ــمت ایج ــه س ــیایی را ب آس
متحــده، روابــط نزدیــک تــر بــا چیــن و ایجــاد بازارهــای جدیــد 

بــرای تولیــدات آنهــا ســوق مــی دهــد.

ــس پاســیفیک را  ــان تران ــه پیم ــی ک ــا زمان || اوبام
ــان  ــن پیم ــت ای ــورد اهمی ــرد، در م ــی ک ــاء م امض
ــم نظــم تجــاری آســیا در  گفــت: اجــازه نمــی دهی
قــرن 21 توســط رقبــا ماننــد چیــن تنظیــم شــود. 
ــام  ــن اع ــوری چی ــس جمه ــر رئی ــوی دیگ از س

کــرد رهبــری نظــم جهانــی را بــر عهــده مــی گیرد. 
ــه  آینــده نظــم تجــاری نظــام بیــن الملــل را چگون

ــد؟ ــی مــی کنی ارزیاب
رئیــس جمهــور چیــن در اجــالس جهانــی اقتصــاد اعــالم کــرد 
کــه چیــن رهبــری نظــم تجــاری را در غیــاب آمریــکا بــر عهــده 
خواهــد گرفــت. چیــن بــدون شــک یکــی از بزرگتریــن ذینفعــان 
ــاری و  ــط تج ــت. رواب ــی اس ــی فعل ــارت آزاد جهان ــتم تج سیس
ســرمایه گــذاری ایــن کشــور در سراســر جهــان در طــی دو دهــه 

گذشــته بــه میــزان قابــل توجهــی افزایــش یافتــه اســت.  
ــواد  ــه م ــداوم ب ــاز م ــور و نی ــل کش ــم در داخ ــوددهی ک س
ــودآور را در  ــاری س ــای تج ــن فرصته ــده چی ــث ش ــام باع خ
سراســر جهــان دنبــال کنــد. جهــت رســیدن بــه ایــن هــدف، 
دولــت چیــن از ســه طــرح کلیــدی صنــدوق جــاده ابریشــم، 
یــک کمربنــد یــک جــاده و تشــکیل بانــک ســرمایه گــذاری 
ــا  ــد. رئیــس جمهــور اوبام زیرســاخت آســیا اســتفاده مــی کن
ــه  ــود ک ــاور ب ــن ب ــر ای ــن، ب ــش چی ــا چال ــه ب ــت مقابل جه
ــارت  ــتم تج ــر سیس ــود ب ــری خ ــظ رهب ــت حف ــکا جه آمری
ــل  ــد. در مقاب ــل کن ــی را تقب ــای داخل ــه ه ــد هزین آزاد بای
ترامــپ اعــالم کــرده اســت کــه ایــن موقعیــت را رهــا خواهــد 
ــر  ــرار دارد )ب ــت ق ــکا در اولوی ــادی آمری ــع اقتص ــرد و مناف ک
ــت از  ــان حمای ــکا وی(. وی خواه ــت اول آمری ــاس سیاس اس
ــی  ــای چین ــل واردات کااله ــی در مقاب ــدگان داخل تولیدکنن

ــت. اس

ــه  ــپ ب ــری ترام ــه رهب ــکا ب ــات امری ــا اقدام || آی
ــد؟ ــی زن ــیب م ــی آس ــاری جهان ــم تج نظ

ــورد بســیار ســخت اســت.  ــن م در حــال حاضــر قضــاوت در ای
ــت در  ــادی را صــرف صحب ــان زی ــپ زم ــت ترام ــروز دول ــا ام ت
مــورد آنچــه مــی خواهــد انجــام دهــد کــرده و در مــورد تغییــرات 
اساســی کــه ایجــاد مــی کنــد صحبــت چندانــی نداشــته اســت. 
ــو، تــرک سیاســت چیــن واحــد، اصــالح  مثــال وی در مــورد نات
برنامــه ســالمت و بهداشــت اوبامــا تــا کنــون صحبــت کــرده و 
اقداماتــی انجــام داده اســت. دولــت جدید مجبــور اســت در برخی 
زمینــه هــا دیــدگاه خــود را تغییــر دهــد یــا در مقابــل مخالفــت 
هــا مقاومــت و ســازش نمایــد. متاســفانه در دولــت جدیــد یــک 
ــال نظــرات مســاعد ترامــپ در  ــدارد. مث صــدای واحــد وجــود ن
ــاع رد  ــر دف ــس« وزی ــز متی ــا توســط »جیم ــیه باره ــورد روس م

شــده اســت.
بایــد گفــت که عملکــرد موثــر و مثبــت سیســتم تجــاری جهانی 

ــد  ــی دهن ــد و انجــام م ــی گوین ــران سیاســی م ــه آنچــه رهب ب
بســتگی دارد. توجــه بازارهــای جهانــی در طــی روزهای گذشــته 
بــه اجــالس گــروه ۲۰ کــه متشــکل از وزرای اقتصاد کشــورهای 
عضــو بــود جلــب شــده بــود. ایــاالت متحــده آمریــکا در اقدامــی 
ــود( در  ــد متناقــض ب ــا گفتــه هــای دولــت جدی عجیــب )کــه ب
بیانیــه مشــترک اجــالس کــه بــر تجــارت آزاد و مدیریــت نظــم 
تجــاری جهانــی بــر اســاس قانــون تاکیــد دارد،  بــا دیگــر هــم 
پیمانــان هــم صــدا شــد. تاثیــر روانــی ایــن اقــدام قابــل توجــه 

اســت.

||  آیــا در نبــود آمریــکا امــکان رهبــری نظــم جهان 
توســط قدرتهایی چــون چیــن وجــود دارد؟

بلــه همانطــور کــه اشــاره شــد، چیــن بــه احتمــال زیــاد خــالء 
ــه  ــال حاضــر نقشــی ک ــرد. در ح ــد ک ــر خواه ایجــاد شــده را پ
اتحادیــه اروپــا در تجــارت بیــن الملــل خواهــد داشــت مشــخص 
نیســت. ایــن موضــوع بــه نتیجــه انتخابــات چنــد کشــور اروپایی 
ــتگی دارد.  ــاری بس ــال ج ــان - در س ــه و آلم ــژه فرانس ــه وی -ب
ــی  ــورهای اروپای ــه کش ــت ک ــن اس ــت ای ــخص اس ــه مش آنچ
قطعــا تعهــد خــود را بــه تجــارت آزاد حفــظ خواهنــد کــرد. امــا 
حتــی در اروپــا نیــز شــاهد رشــد نارضایتــی در مــورد تجــارت آزاد 

ایــن کشــورها بــا چیــن هســتیم.
ــون  ــی تاکن ــه چندان ــه توج ــت ک ــی اس ــک موضوع ــن ی ای
ــم  ــم و پوپولیس ــت ناسیونالیس ــاح راس ــا جن ــده ام ــه آن نش ب
ــت.  ــرده اس ــک ک ــی تحری ــورهای اروپای ــی از کش را در خیل
ناامنــی اقتصــادی موضوعــی بســیار جــدی در افــکار عمومــی 
ــن  ــر ای ــن کشــورها ب ــردم ای ــی اســت و م کشــورهای اروپای
باورنــد کــه چیــن از طریــق عملکردهــای اقتصــادی ناعادالنــه 
ــا  باعــث افزایــش بیــکاری و از دســت رفتــن مشــاغل در اروپ
شــده اســت. بنابرایــن صــرف نظــر از نتایــج انتخابــات تعهــد 
ــکالتی  ــا مش ــده ب ــاه آین ــارت آزاد در دوازده م ــه تج ــا ب اروپ

ــد شــد. ــه خواه مواج

|| ترامــپ چــه جایگزیــن احتمالــی بــرای پیمانهای 
ــد  ــا خواه ــیفیک و نفت ــس پاس ــون تران ــاری چ تج
ــای  ــم ه ــه رژی ــادی ب ــا اساســا او اعتق داشــت؟ آی
ــوذ  ــی کــه باعــث گســترش نف ــن الملل تجــاری بی

ــی شــود، دارد؟ ــکا م ــی امری هژمون
ــه  ــات تجــاری دوجانب ــه توافق ــون تعهــد خــود را ب ترامــپ تاکن
ــورد  ــه در م ــی اســت ک ــن در حال ــکا نشــان داده اســت. ای آمری
پیمانهــای منطقــه ای ماننــد نفتــا اعــالم کــرده مذاکــرات مجدد 

در مــورد آنهــا را آغــاز خواهــد کــرد.
بایــد گفــت کــه بزرگتریــن مخالــف اقدامــات ترامــپ کنگــره 
بــا اکثریــت جمهوریخــواه اســت. جمهوریخواهــان کــه 
ــود را از  ــت خ ــد حمای ــی دهن ــکیل م ــره را تش ــت کنگ اکثری
ــی را افزایــش  ــان هــای مال تجــارت آزاد اعــالم کــرده و جری
ــپ از  ــه ترام ــی ک ــا زمان ــد. جمهوریخواهــان کنگــره ت داده ان
ــا وی همــکاری  ــد ب خواســته هــای کنگــره حمایــت مــی کن
ــه   ــت ک ــد گف ــا بای ــات. ام ــد کاهــش مالی ــرد مانن ــد ک خواهن
ــپ  ــط ترام ــه توس ــالمت ک ــت و س ــه بهداش ــالح برنام اص
مطــرح شــده وجــود شــکاف بیــن جمهوریخواهــان کنگــره و 

ــت. ــوده اس ــکار نم ــپ را آش ترام
ــتار  ــپ خواس ــر ترام ــد اگ ــد ش ــر خواه ــق ت ــکاف عمی ــن ش ای
مذاکــره مجــدد پیمانهــای منطقــه ای شــود  - موضوعــی کــه 
ــه  ــرای اجرایــی شــدن ب باعــث تضعیــف تجــارت آزاد شــده و ب

ــاز دارد. ــره نی ــد کنگ تایی

استاد دانشگاه راتگرز آمریکا:

چین خأل آمریکا در نظام تجارت جهانی را پر خواهد کرد
فاطمه محمدی پور
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ــون  ــورهایی چ ــه کش ــت ک ــی اس ــن از دالیل ــور چی ظه
ــا را  ــا اژده ــرده ت ــو ک ــن را همس ــتان و ژاپ ــکا، انگلس آمری

ــد. ــار کنن مه
ســایت تحلیلــی نشــنال اینترســت اخیــرا در  مقالــه ای بــا 
ــاالت  ــن و ای ــس، ژاپ ــاد انگلی ــز« اتح ــان همینگ ــم »ج قل
ــه چیــن را اتحــادی طبیعــی دانســته و آن را  متحــده علی

ــه پیــش روی شماســت. شــرح مــی دهــد. ترجمــه مقال
ــس  ــاع انگلی ــر دف ــون« وزی ــکل فال ــه ۲016، »مای در ژانوی
ــه  ــه اتحــاد ســه گان در ژاپــن در مــورد تعهــد واشــنگتن ب
انگلیــس، ژاپــن و ایــاالت متحــده آمریــکا ســخنرانی کــرد. 
ــد کــرد کــه هــر ســه کشــور  ــن ســخنرانی تاکی وی در ای
تعهــد خــود را بــه برقــراری روابــط نزدیــک تــر بــا یکدیگــر 

ــرد. ــد ک ــده حفــظ خواهن در آین
ــی  ــا زمان ــرا دقیق ــت زی ــم اس ــیار مه ــخنرانی بس ــن س ای
مطــرح شــده اســت کــه ســواالت جــدی در مــورد ثبــات 
ــن  ــای چی ــده و دری ــاد ش ــیفیک ایج ــیا پاس ــه آس منطق
ــم در  ــیار مه ــائل بس ــی از مس ــه یک ــرقی ب ــی و ش جنوب
ــده  ــل ش ــن تبدی ــکا و چی ــده آمری ــاالت متح ــط ای رواب

ــت. اس
در ۲0 اکتبــر ۲016 ، جهــت عملــی شــدن ســخنرانی 
ــی  ــروی دریای ــان کل نی ــس، فرمانده ــاع انگلی ــر دف وزی
ــر  ــر س ــون ب ــن در پنتاگ ــده و ژاپ ــاالت متح ــس، ای انگلی
ــه را  ــکاری ســه جانب ــه هم ــز نشســته و توافقنام ــک می ی
امضــاء کردنــد. بــر اســاس ایــن توافقنامــه نیــروی دریایــی 
هــر ســه کشــور متعهــد بــه همــکاری بــا یکدیگــر شــده و 
مانورهــای دریایــی و فعالیــت هــای گشــت زنــی مشــترک 
را افزایــش مــی دهنــد. ایــن توافقنامــه در واقــع یک نقشــه 
ــه کشــور  ــان س ــالف می ــتراتژی ائت ــرای اس ــت اج راه جه

علیــه چیــن محســوب مــی شــود.

چرا اتحاد؟
ــرد  ــادی گ ــای زی ــم ، دولته ــخص و مبه ــان نامش در جه
هــم آمــده انــد کــه دارای روابــط غیرســنتی هســتند، بــه 
ایــن معنــا کــه آنهــا متحــدان رســمی نیســتند و بــه طــور 
ــد.  ــی دهن ــر را گســترش م ــا یکدیگ ــط ب غیررســمی رواب

بــا توجــه بــه اینکــه هــر کشــور از منطقــه خاصــی اســت، 
اتحــاد غیررســمی آنهــا بــا یکدیگــر در واقــع واکنشــی بــه 
ســطوح پیچیــده تهدیــدات کــه دموکراســی هــای لیبــرال 

ــا آنهــا مواجــه هســتند، مــی باشــد. امــروزه ب
با توجه به خـروج بریتانیـا از اتحادیه اروپا، تشـکیل اتحاد با 
دیگر دولتهـای قدرتمند در سراسـر جهان برای این کشـور 
بسـیار اساسـی و مهم اسـت. انگلیس، ژاپن و ایاالت متحده 
آمریکا دارای سیسـتم سیاسـی تقریبا مشـابهی هستند لذا 
منافـع گسـترده ای در حفـظ سیسـتم بیـن المللـی که بر 
اسـاس قوانین بیـن المللـی ادراه می شـود، دارنـد. بنابراین 
آنهـا خواهـان حفـظ این نوع سیسـتم بـوده لـذا متحدینی 

طبیعی محسـوب می شـوند.

وضع موجود همکاری انگلیس و ژاپن
ــن مــی  ــط بیــن انگلیــس و ژاپ ــر رواب ــا تمرکــز دقیــق ب ب
ــای همــکاری امنیتــی  ــوان متوجــه شــد کــه ســنگ بن ت
ــت  ــی ۲+۲ اس ــات امنیت ــس، ترتیب ــن و انگلی ــی ژاپ فعل
ــی شــود.  ــزار م ــاالنه برگ ــور س ــه ط ــه از ســال ۲015 ب ک
ــه  ــور خارج ــاع و وزرای ام ــا وزرای دف ــالس ه ــن اج در ای
ــه مــدت دو روز در مــورد طیــف وســیعی  هــر دو کشــور ب
از موضوعــات و اهــداف مشــترک صحبــت مــی کننــد. در 
ــا،  ــی ه ــورد نگران ــن در م ــای ۲+۲ طرفی طــی اجــالس ه
ــوده  ــر نم ــادل نظ ــترک تب ــی مش ــداف امنیت ــع و اه مناف
ــداف خــود  ــث را از مقاصــد و اه ــای ثال ــن و دولته و طرفی
ــر  ــه ۲016 اجــالس ۲+۲ ، ه ــازند. در ژانوی ــی س ــع م مطل
دو کشــور بــر حمایــت خــود از حکومــت قانــون در دریــای 
چیــن جنوبــی و شــرقی تاکیــد کردنــد، آنهــا همچنیــن بر 
تعهــد کامــل خــود از حاکمیــت اوکرایــن تاکیــد نمــوده و 
در مــورد برنامــه هســته ای و موشــکی کــره شــمالی ابــراز 
ــی  ــی ۲+۲ م ــات امنیت ــداف ترتیب ــد. از اه ــی کردن نگران
تــوان بــه همــکاری دو کشــور جهــت دســتیابی بــه منافــع 
ــرای همکاریهــای  ــی ب امنیتــی مشــترک و ایجــاد چارچوب

ــه اشــاره کــرد. امنیتــی دوجانب
در ژانویــه ۲01۷ در اجــالس ۲+۲، هــر دو کشــور توافقنامه 
خدمــات جانبی و آموزشــی )ACSA( را امضــاء کردند که بر 

اســاس آن تدارکات دفاع دوجانبه تسهیل شده و ارتش هر دو 
کشــور جهــت مانورهــا و تمرینــات نظامــی و انجــام عملیات 
حفــظ صلــح در کنــار انجــام ماموریت هــای بشردوســتانه و 
امدادرســانی  بــا یکدیگــر همــکاری مــی کننــد. این مســاله 
باعــث کارآمــدی نیروهــای نظامــی هــر دو کشــور خواهــد 
شــد. بــر اســاس توافقنامــه فــوق، بــرای مثــال، تانکرهــای 
ــوده و  ــری نم ــوخت گی ــن را س ــای ژاپ ــس هواپیماه انگلی
کشــتی هــای بریتانیایــی قــادر بــه ســوخت گیــری کشــتی 

هــای ژاپنــی خواهنــد بــود و برعکــس.
توافقنامــه )ACSA( در واقــع اولیــن گام جهــت همــکاری 
ــث  ــه باع ــت ک ــور اس ــر دو کش ــای ه ــش ه ــک ارت نزدی
ــده  ــان دو کشــور در آین ــا می ــش کارآمــدی همکاریه افزای
ــه  ــای دوجانب ــاد قرارداده ــرای انعق ــاز ب ــود و نی ــد ب خواه

ــد. ــی کن ــع م ــه را رف جداگان

آینده همکاری ژاپن و انگلیس
تحکیـم روابـط امنیتـی ژاپـن و انگلیـس درسـت در زمانی 
انجـام مـی شـود کـه قدرتهـای نوظهـور در منطقـه آسـیا 
پاسـیفیک سـر بـر آورده انـد. ایـن واقعیـت باعـث شـده 
اسـت کـه سیاسـتگذاران، اتحادهـا را در سراسـر جهـان 
تقویـت کننـد. انگلیـس و ژاپـن یـک مثـال خـوب در ایـن 
مـورد هسـتند. در عصـر کاهـش بودجـه دفاعـی و افزایش 
تهدیـدات، همکاری بـا دیگر کشـورهای دارای دموکراسـی 
لیبرال باعث اشـتراک گذاری تکنولوژی هـای مفید و انجام 
تحقیقـات سـنگین با بودجـه معین و مشـترک  می شـود. 
پس مـی تـوان گفت انجـام تحقیقات سـنگین و مشـترک 
دفـاع بیولوژیـک ، شـیمیایی و ..... یکـی دیگـر از اهـداف 
امنیتـی توکیـو و لنـدن در آینـده نزدیـک اسـت کـه باعث 
اشـتراک گـذاری تکنولـوژی هـای جدیـد و مفیـد بیـن دو 
کشـور و ایجـاد چارچوبی بـرای همـکاری نزدیک تـر میان 
دو کشـور در آینـده قابـل پیـش بینـی و در جهانـی کـه 
کشـورها متحـدان خـود را بـا احتیـاط انتخـاب مـی کنند، 
خواهـد شـد. واقعیـت این اسـت کـه در زمانـی کـه ناامنی 
و تهدیـدات علیه کشـورها رشـد کنـد، از چنیـن اتحادها و 

مشـارکت هایـی اسـتقبال می شـود.

نشنال اینترست تحلیل کرد؛

ائتالف جدید آمریکا، انگلیس و ژاپن علیه چین
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ــه آمریــکا نشــان مــی  ــر ژاپــن ب ســفرهای مکــرر نخســت وزی
دهــد کــه ژاپــن مــی خواهــد بــار دیگــر واشــنگتن بــر تعهــدات 

امنیتــی خــود در قبــال ژاپــن تاکیــد کنــد.
ــاالت  ــی ای ــروی دریای ــج جنگــی نی ــل اســمیت« اســتاد کال »پ
ــی  ــایت تحلیل ــه در س ــه ای ک ــی مقال ــکا، در ط ــده آمری متح
ــرر  ــفرهای مک ــت س ــد،  اهمی ــر ش ــت منتش ــنال اینترس نش
»شــینزو آبــه« بــه آمریــکا را شــرح داده و در آخــر نتیجــه گیــری 
ــد ترامــپ« رئیــس جمهــور  مــی کنــد کــه بــه دو دلیــل »دونال

ــد. ــن ســفر کن ــه ژاپ ــد ب ــکا بای آمری
از نوامبــر ۲۰۱۶ »شــینزو آبــه« نخســت وزیــر ژاپــن ســه مرتبــه 
ــن ســفر  ــوده اســت. اولی ــکا ســفر نم ــاالت متحــده آمری ــه ای ب
آبــه بــه ایــاالت متحــده آمریــکا کمــی بعــد از پیــروزی »دونالــد 
ترامــپ« در انتخابــات ریاســت جمهــوری انجــام شــد کــه در آن 
نخســت وزیــر  ژاپــن بــا رئیــس جمهــور منتخــب امریــکا در برج 
ترامــپ مالقــات نمــوده و گفــت: اتحادهــا بــدون اعتمــاد نمــی 
تواننــد خــوب عمــل کننــد. مــن مطمئــن هســتم کــه »دونالــد 

ترامــپ« یــک رهبــر قابــل اعتمــاد اســت.
ــاالت متحــده دســامبر ۲۰۱۶، جهــت  ــه ای ــه ب ــن ســفر آب دومی
ــا  ــات ب ــر« و مالق ــرل هارب ــه »پ ــان حادث ــه قربانی ــرام ب احت
ــد.  ــام ش ــکا انج ــت آمری ــور وق ــس جمه ــا« رئی ــاراک اوبام »ب
ــرل  ــه پ ــان حادث ــواده قربانی ــه خان ــان تســلیت ب ــه پــس از بی آب
هاربــر گفــت: ایــاالت متحــده و ژاپــن متحدانــی هســتند کــه بــا 
ــر  یکدیگــر، حتــی بیشــتر از قبــل، همــکاری خواهنــد کــرد و ب
چالــش هایــی کــه جهــان بــا آنهــا مواجــه اســت، غلبــه خواهنــد 

ــرد. ک
ــه ۲۰۱۷  ــکا در فوری ــاالت متحــده آمری ــه ای ســومین ســفرآبه ب
ــک  ــی ی ــن ط ــر ژاپ ــت وزی ــفر،  نخس ــن س ــد. در ای ــام ش انج
ــح و  ــای صل ــری در کاخ ســفید گفــت: ســنگ بن ــس خب کنفران
ــن و  ــان ژاپ ــوی می ــیا پاســیفیک، اتحــاد ق ــه آس ــاه در منطق رف
ــد ترامــپ«  جهــت  ــاالت متحــده آمریکاســت. مــن و »دونال ای
ــر  ــا یکدیگ ــکا ب ــده آمری ــاالت متح ــن و ای ــاد ژاپ ــت اتح تقوی

ــرد. ــم ک ــکاری خواهی هم
ســه ســفر »شــینزو آبــه« بــه ایــاالت متحــده همــراه بــا مقامات 
ارشــد ژاپــن در ایــن بــازه زمانــی تصادفــی نیســت. ژاپــن در حال 
حاضــر محیطــی را تجربــه مــی کنــد کــه از لحــاظ امنیتــی تنش 
ــال رخ دادن  ــرعت در ح ــا س ــدرت در آن ب ــرات ق ــوده و تغیی زا ب

اســت. در ایــن محیــط ژاپــن بــا چالــش هایــی مواجــه اســت.

اولیــن چالــش ژاپــن در منقطــه آســیا پاســیفیک، کــره شــمالی 
اســت.

ــی در  ــن اختالفات ــن و ژاپ ــت. چی ــن اس ــن، چی ــش دوم ژاپ چال
ــد. ــنکاکو دارن ــر س ــوص جزای خص

چالــش ســوم فعالیــت هــای قاطعانــه روســیه در مناطــق دریایی 
ــرا روســیه از اجــرای  و حریــم هــوای اطــراف ژاپــن اســت . اخی
ــر  ــود در جزای ــی خ ــش حضــور نظام ــی جهــت افزای طــرح های

کوریــل کــه مــورد ادعــای ژاپــن اســت، خبــر داده اســت.
ــه علــت واقــع شــدن در منطقــه آســیا  ــه بیــان ســاده ژاپــن ب ب
ــد  ــن کشــورها کــه آنهــا را تهدی ــا ای پاســیفیک و همســایگی ب
ــاالت  ــی ای ــت امنیت ــه ضمان ــدیدا ب ــد ش ــی دان ــود م ــه خ علی
متحــده جهــت کاهــش تهدیــدات ذکــر شــده و مقابلــه بــا آنهــا 
ــه اســت:  ــن گفت ــاع ژاپ ــر دف ــان کــه وزی وابســته اســت. همچن
ــی بســیار  ــکا  محــور امنیت ــاالت متحــده امری ــن و ای اتحــاد ژاپ
حیاتــی بــوده و بــه نوغــی ســنگ بنــای صلــح و رفــاه در منطقــه 

آســیا پاســیفیک محســوب مــی شــود.
ــاالت  ــاع ای ــر دف ــه همیــن دلیــل ســفر »جیمــز متیــس« وزی ب
متحــده امریــکا بــه ژاپــن بســیار قابــل توجــه بــود. در طــی دیدار 
بــا نخســت وزیــر ژاپــن، متیــس گفــت: ایــاالت متحــده امریــکا 
ــا ژاپــن همــکاری مــی کنــد زیــرا از ایــن رابطــه  ۱۰۰ درصــد ب

منافــع بســیار بــا ارزشــی را دنبــال مــی کنــد.
ــن از آن  ــا ژاپ ــاد ب ــکا در اتح ــه امری ــدی ک ــت کلی ــه مزی س

برخــوردار اســت عبــارت اســت از :
جغرافیــا. همــکاری بــا ژاپــن بــه ایــاالت متحــده امریــکا ایــن 
فرصــت را مــی دهــد تــا نیروهــای نظامــی خــود را در بخــش 
ــال و  ــری ارس ــه کمت ــافت و هزین ــا مس ــان ب ــری از جه دیگ
مســتقر کنــد.  ژاپــن بــه تنهایــی میزبــان پنجــاه هــزار نیــروی 
نظامــی ایــاالت متحــده امریــکا اســت کــه در حــدود هشــتاد 
ــا در  ــی از پایگاهه ــن کشــور )نیم ــر ای ــگاه در سراس ــه پای و ن
ــارد دالر  ــاالنه دو میلی ــن س ــتند. ژاپ ــتقر هس ــاوا ( مس اوکین
ــاک  ــکا در خ ــی امری ــای نظام ــور نیروه ــه حض ــرف هزین ص
خــود مــی کنــد. ســود حضــور نیــروی هــای نظامــی امریــکا 
ــود  ــی ش ــتر م ــه روز بیش ــنگتن روز ب ــرای واش ــن ب در ژاپ
ــا  زیــرا مــی توانــد مشــکالت خــود را در آســیا  بــه موقــع و ب

ــد. ــرده و حــل کن ــایی ک ســرعت بیشــتری شناس
ــی از  ــته برخ ــن. در گذش ــی ژاپ ــی و دفاع ــوان نظام ــش ت افزای
ــی  ــای نظام ــور نیروه ــدم حض ــفید از ع ــد کاخ س ــات ارش مقام

ــر اســاس مــاده ۹  ــح و ... ب ــن در ماموریــت هــای حفــظ صل ژاپ
قانــون اساســی ایــن کشــور انتقاد مــی کردنــد. در ســال ۲۰۱۵ در 
پــی مجموعــه اصالحاتــی کــه در قانــون اساســی ایــن کشــور در 
ارتبــاط بــا امــور دفاعــی انجــام شــد ، ژاپــن تــوان دفاعــی خــود 
را کــه بــا وضعیــت اقتصــادی و سیاســی آن در جهــان متناســب 
اســت افزایــش داده در نتیجــه بــه عنــوان متحــد واقعــی امریــکا 

در آســیا محســوب مــی شــود.
در بیانیــه ۲۰۱۶، دریاســاالر »هــری هریــس« فرماندهــی ایاالت 
متحــده در آســیا، بــرای اولیــن بــار ژاپــن را در صــدر لیســت پنــج 
متحــد واقعــی آســیایی امریــکا قــرار داد. هریــس همچنیــن بیان 
ــت  ــن را جه ــی ژاپ ــن، توانای ــاع ۲۰۱۵ ژاپ ــون دف ــه قان ــرد ک ک
کمــک بــه صلــح و امنیــت بیــن الملــل بــه طــور قابــل توجهــی 

افزایــش داده اســت.
ــکا در  ــاالت متحــده امری ــن و ای ــت اســتراتژیک، اتحــاد ژاپ مزی
واقــع پایــه تــوازن مجــدد آســیا اســت کــه بــرای اولیــن بــار در 
دولــت اوبامــا اعــالم شــد. هــر چنــد »رکــس تیلرســون« وزیــر 
امــور خارجــه ایــاالت متحــده امریــکا در طی ســفر خود بــه ژاپن 
در مــارس ســال جــاری هرگــز کلمــه تــوازن را بــه کار نبــرد، امــا 
بــه پایبنــدی امریــکا در دوره ترامــپ بــه تعهــدات امنیتی نســبت 

بــه ژاپــن تاکیــد کــرد.
ــاالت متحــده  ــه ای ــن ب ــر ژاپ ــر نخســت وزی در طــی ســفر اخی
امریــکا ، آبــه از ترامــپ و معــاون وی جهــت ســفر بــه ژاپــن بــه 
ــر اســاس  ــه ب ــه ای ک ــوت نام ــرد )دع ــوت ک طــور رســمی دع
ــفر  ــت(. س ــی پذیرف ــا گرم ــرا ب ــپ« آن ــد ترام ــها، »دونال گزارش
ترامــپ بــه ژاپــن بــه دو دلیل مــی تواند بســیار مهــم و ارزشــمند 
باشــد. اول اینکــه ایــن ســفر مــی توانــد نشــان دهــد کــه ایاالت 
ــدان  ــا متح ــود ب ــنتی خ ــط س ــظ رواب ــه حف ــکا ب ــده امری متح
آســیایی از جملــه ژاپــن پایبنــد اســت. ایــن ســفر همچنیــن مــی 
توانــد نشــان دهــد کــه امریــکا متمایــل اســت تعهــدات خــود در 
منطقــه بــه ویــژه تعهــدات بــا کشــورهای کــه میزبــان نیــروی 
نظامــی ایــاالت متحــده در آســیا هســتند از جملــه ژاپــن، حفــظ 

ــد. کن
دوم اینکــه ســفر ترامــپ بــه ژاپــن نشــان مــی دهــد کــه دولــت 
ــیا  ــه آس ــی منطق ــاری امنیت ــظ معم ــداوم و حف ــه ت ــپ ب ترام
پاســیفیک متعهــد اســت. معمــاری امنیتــی کــه در طــی شــش 
دهــه گذشــته از ایجــاد جنــگ بیــن قدرتهــای بــزرگ در آســیا و 

ــرده اســت. ــری ک ــای انســانی و اقتصــادی آن جلوگی پیامده
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مالزهــی پرتاب »مــادر بمبهــا« در افغانســتان 
ــگ  ــه پیون را هشــداری از ســوی واشــنگتن ب
یانــگ دانســت بدیــن معنــی کــه تــوان آمریکا 
فراتــر از آن اســت کــه کــره شــمالی بخواهــد 
ــن  ــه رخ ای ــود را ب ــته ای خ ــلیحات هس تس

کشــور بکشــد.
 آمریــکا هفتــه گذشــته در حالــی بزرگتریــن 
ــه  ــوم ب ــود موس ــته ای خ ــر هس ــب غی بم
»مــادر بمــب هــا« را علیــه مواضــع داعــش 
ــر  ــه نظ ــه ب ــرد ک ــاب ک ــتان پرت در افغانس
ــب و  ــم بم ــه حج ــه ب ــا توج ــید ب ــی رس نم
هزینــه هــای بــاالی آن و ماهیتــی کــه ایــن 
بمــب داشــت آمریــکا صرفــا بــه ایــن هــدف 
اقــدام بــه اســتفاده از مــادر همــه بمــب هــا 
آن هــم بــرای اولیــن بــار در افغانســتان 

ــد. ــرده باش ک
ــائل  ــناس مس ــی« کارش ــد مالزه »پیرمحم
ــگار مهــر در  ــا خبرن ــاره در گفتگــو ب شــبه ق
ــوع  ــن ن ــتفاده از ای ــای اس ــوص پیامه خص
بمــب گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه بمبــی کــه 
ــر  ــب غی ــن بم ــد بزرگتری ــرده ش ــه کار ب ب
ــون در  ــا کن ــه ت ــود ک ــکا ب ــته ای آمری هس
ــی از آن  ــه صــورت عمل ــه ای ب ــچ صحن هی
ــل در  ــد از تکمی ــود و بع ــده ب ــتفاده نش اس
ــا در افغانســتان  ــن ب ــرای اولی ســال ۲۰۰۳ ب
و  گرفــت  مــی  قــرار  آزمایــش  مــورد 
ــن بمــب  ــه حجــم ای ــا توجــه ب ــن ب همچنی
و همچنیــن هزینــه بــاالی ۱۶ میلیــون 
دالری آن و بــا در نظــر گرفتــن اینکــه 
خــود آمریکایــی هــا هــم معتقدنــد نیروهــای 
ــت  ــدازه ای نیس ــه ان ــه ب ــش در منطق داع
ــد و در  ــی باش ــن عملیات ــه چنی ــاز ب ــه نی ک
ــه  ــه اضاف ــش ب ــار داع ــق آم ــر طب ــع ب واق
ــه آن  ــان« ب ــرادی کــه از »تحریــک طالب اف
پیوســته انــد در کل حــدود ۶۰۰ تــا ۸۰۰ نفــر 
نیــرو در آن منطقــه دارد بایــد گفــت کــه بــه 
ــن  ــری ای ــه کارگی ــه ب ــد ک ــی رس ــر نم نظ
ــه  ــاده ای را آنگون ــن س ــداف چنی ــب اه بم
ــد،  ــان کــرده ان ــی هــا بی کــه خــود آمریکای

ــد. ــته باش داش
ــرای  ــه ب ــت ک ــی نیس ــن بمب ــزود: ای  وی اف
نابــودی تونــل و ســاخت هــای زیرمینــی 
ــن  ــت ای ــع ماهی ســاخته شــده باشــد و در واق
ــه  ــرای ب ــه ب ــت  ک ــه ای اس ــه گون ــب ب بم
ــاخته  ــن س ــطح  زمی ــر روی س ــری ب کارگی
شــده اســت و عــالوه بــر ایــن هنــوز بــرآوردی 
ــورت  ــته ص ــه داش ــاری ک ــرات آن و آث از تاثی
ــم  ــی ه ــود آمریکای ــوز خ ــت. هن ــه اس نگرفت
در حــال انجــام تحقیقــات در ایــن زمینــه انــد. 
ــار  ــس از انفج ــه پ ــود ک ــل ب ــن دلی ــه همی ب
ــد و  ــتقر ش ــل مس ــکا در مح ــز گارد آمری نی

ــه را  ــه محــل حادث ــچ کــس ب اجــازه ورود هی
نــداد. چــرا کــه ممکــن اســت کــه ایــن بمــب 
ــر  ــت تاثی ــوده و تح ــه را آل ــاک آن منطق خ
مــواد شــیمیایی خــاص قــرار داده باشــد و آثــار 
زیســت محیطــی فراوانــی داشــته باشــد کــه 
هنــوز بــه صــورت کامــل تخمیــن زده نشــده 

ــت. اس
ــل  ــه دلی ــع ب ــرد: در واق ــح ک ــی تصری مالزه
ــن  ــه ای ــت ک ــاری اس ــن ب ــن اولی ــه ای اینک
بمــب مــورد آزمایــش قــرار مــی گیــرد صــرف 
ــته  ــه داش ــی ک ــی های ــته و زخم ــر از کش نظ
ــی  ــه پیامدهای ــه چ ــد اول روشــن شــود ک بای
داشــته اســت و نبایــد تنهــا ظاهــر ایــن قضییه 

ــرد. ــگاه ک را ن
تحلیلگــر مســائل شــبه قــاره در ادامــه 
ــن هــا را  ــن اگــر مجموعــه ای گفــت: بنابرای
ــکا  ــه آمری ــت ک ــد گف ــم بای ــر بگیری در نظ
داشــته  اقــدام  ایــن  از  مهمــی  هــدف 
ــه  ــی ک ــت های ــه مخالف ــه ب ــا توج ــت. ب اس
»حامــد کــرزای« رئیــس جمهــوری ســابق 
افغانســتان نیــز بــا ایــن حملــه انجــام 
ــه  ــی ب ــرف غن ــردن اش ــم ک ــا مته داد و ب
همــکاری بــا آمریــکا اعــالم کــرد آمریکایی 
هــا افغانســتان را بــه محلــی بــرای آزمایــش 
تســلیحات خــود تبدیــل کــرده انــد، میتــوان 
گفــت کــه از ایــن زاویــه ایــن حملــه کامــال 

ــت. ــده اس ــوم ش محک
ــت از  ــوان دو برداش ــی ت ــا م ــزود: ام  وی اف
ــکا  ــه آمری ــی اینک ــت یک ــه داش ــن حمل ای
ــای  ــه نیروه ــه هم ــنی را ب ــام روش ــک پی ی
ــر  ــه از حداکث ــغالگر داد و اینک ــکال اش رادی
ــان اســتفاده  ــودی آن ــرای ناب ــدرت خــود ب ق

خواهــد کــرد. ایــن بــرای طالبــان هــم 
مســئله مهمــی اســت کــه تصمیــم بگیرنــد 
ــه  ــتان ادام ــک در افغانس ــه جن ــا ب ــه آی ک
بدهنــد یــا اینکــه بــه دنبــال مذاکــرات 
ــای  ــاز و کاره ــق س ــئله از طری ــل مس و ح
ــد  ــی توان ــئله م ــن مس ــد و ای ــی برون سیاس
ــروه  ــا گ ــکا ب ــه آمری ــده رابط ــن کنن تعیی

ــد. ــز باش ــه نی ــکال در منطق ــای رادی ه
مالزهــی تأکیــد کــرد: پیــام دومــی کــه مــی 
تــوان از ایــن حملــه برداشــت کــرد ایــن بود 
کــه پرتــاب بزرگتریــن بمــب غیرهســته ای 
ــداری  ــع  هش ــتان در واق ــکا در افغانس آمری
ــه کشــورهای کــره  ــود از جانــب آمریــکا ب ب
شــمالی و چیــن بدیــن معنــا کــه کــره 
شــمالی بــا بــه رخ کشــیدن تســلیحات 
اتمــی خــود بایــد بدانــد کــه واشــنگتن دارای 
ــن  ــر از ای ــوی ت ــب ق ــه مرات ــلیحاتی ب تس

کشورهاســت.
ــره  ــش ک ــم ارت ــل ه ــد روز قب ــزود: چن وی اف
شــمالی  رژه نظامــی عظیمــی را بــه مناســبت 
بزرگداشــت یکصــد و پنجمیــن ســالروز تولــد 
ــوری  ــذار جمه ــونگ« بنیانگ ــل س ــم ای »کی
دموکراتیــک خلــق کــره برگــزار کــرد کــه در 
طــول آن شــماری از موشــک هــای پیشــرفته 
ــر »کیــم جونــگ اون« رهبــر  و جدیــد در براب
ــا  ــد ت ــش درآم ــه نمای ــمالی ب ــره ش ــوان ک ج
وســیله ای باشــد بــرای بــه رخ کشــیدن 

ــگ. ــگ یان ــدرت پیون ق
ــع  ــد:  در واق ــادآور ش ــه ی ــی در ادام مالزه
ــن آمادگــی  ــه ای ــره شــمالی نشــان داد ک ک
ــد از  ــی توان ــاز م ــورت نی ــه در ص را دارد ک
ــد  ــتفاده کن ــود اس ــته ای خ ــلیحات هس تس

و جنــگ هســته ای در منطقــه رخ دهــد. 
ــره  ــه ک ــام را ب ــن پی ــکا ای ــن آمری بنابرای
شــمالی داد کــه الزم نیســت تســلیحات 
ــد  ــکا بکش ــه رخ آمری ــود را ب ــته ای خ هس
هــای  کشــور ســالح  ایــن  کــه  چــرا 
قدرتمنــدی از ســالح هــای اتمــی کــره 

شــمالی در اختیــار دارد.
 وی افــزود: پیــام دیگــر ایــن حملــه مــی تواند 
بــه ایــران و روســیه برگــردد بــه خاطــر فعالیت 

هایــی کــه در ســوریه انجــام مــی دهند.
وی در خصــوص ایــن موضــوع کــه بــا 
توجــه افزایــش فعالیــت هــای اخیــر روســیه 
در افغانســتان و همچنیــن نشســت اخیــر 
مســکو در مــورد افغانســتان کــه ظاهــرا 
آمریــکا از آن چنــدان راضــی بــه نظــر 
نمــی آمــد، آیــا میتــوان پرتــاب بمــب اخیــر 
آمریــکا در افغانســتان را هشــداری بــه  
ــر روســیه درایــن کشــور  فعالیــت هــای اخی
ــه  ــی در درج ــه ول ــت: بل ــت؟ گف ــز دانس نی
ــدازه  ــه آن ان ــا ب ــه روس ه ــرا ک ــر. چ کمت
ــد  ــه بخواهن ــد ک ــع ندارن ــتان مناف در افغانس
ــه  ــد. ب ــم بزنن ــه ه ــدرت را ب ــادالت ق مع
اضافــه اینکــه روس هــا تجربــه جنــگ 
ــد و  ــت را داشــته ان در افغانســتان و شکس
روســیه صرفــا از طالبــان در حــد ابــزار بــرای 
ــد. ــی کن ــتفاده م ــود اس ــداف خ ــبرد اه پیش

ــر  ــه نظ ــد: ب ــادآور ش ــان ی ــی در پای مالزه
مــی رســد کــه مســکو در افغانســتان بیشــتر 
ــاید  ــا آمریکاســت و ش ــه ب ــال معامل ــه دنب ب
ــه دنبــال  ــا اعمــال فشــار از ایــن طریــق ب ب
ــا آمریــکا در افغانســتان  انجــام معاملــه ای ب

ــند. باش
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