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ایران در جهان

هاینونــن معــاون ســابق آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی از دیــدار خــود بــا وزیــر خارجــه ایــران و 
گفتگــوی مفصــل بــا وی خبــر داد.

»اولــی هاینونــن« معــاون ســابق آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر  
گفــت کــه دوشــنبه شــب در حاشــیه حضــور وزیــر خارجــه ایــران در نیویــورک بــا وی بطــور مفصل 

دیــدار و گفتگــو کــرده اســت.
ــی هاینونــن« از خــط دهنــدگان اصلــی و موافقــان بازرســی از مراکــز نظامــی  گفتنــی ســت »اول
ایــران توســط آژانــس بــوده و در نوشــته هــای اخیــر خــود بــه اقامــه دلیــل در خصــوص ضــرورت 
ــی  ــاع از دموکراس ــز دف ــر در مرک ــال حاض ــت. وی در ح ــه اس ــی پرداخت ــز نظام ــی از مراک بازرس

ــه کار اســت. مشــغول ب
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان کــه بــرای شــرکت در هفتــاد و دومیــن نشســت مجمــع عمومــی 
ــا بســیاری از مقامــات  ســازمان ملــل متحــد در نیویــورک حضــور دارد، در حاشــیه ایــن نشســت ب
کشــورهای اروپایــی و آســیایی دیــدار و در خصــوص موضوعــات مختلــف از جملــه روابــط دوجانبه، 

تحــوالت منطقــه و توافــق هســته ای ایــران و 1+5 بــه گفتگــو و رایزنــی پرداختــه اســت.
ــف در نشســت کمیســیون مشــترک برجــام کــه در ســطح  ــه، ظری ــر دیدارهــای دوجانب عــاوه ب
ــران و 1+5 برگــزار شــد، شــرکت و مــوارد  وزرای خارجــه کشــورهای طــرف توافــق هســته ای ای
نقــض برجــام از ســوی آمریــکا را در ایــن نشســت مطــرح کــرد. دیگــر کشــورها حاضــر در ایــن 

نشســت نیــز بــر پایبنــدی همــه طــرف هــا بــر توافــق هســته ای تاکیــد کردنــد.

همچنیــن در ایــن ســفر نشســت ســه جانبــه وزرای امــور خارجــه ایــران، عــراق و ترکیــه در حاشــیه 
ــژه موضــوع همــه  ــه وی ــل متحــد برگــزار شــد و مســائل منطقــه ب مجمــع عمومــی ســازمان مل

پرســی در کردســتان عــراق در ایــن نشســت مــورد گفتگــو و تبــادل نظــر قــرار گرفــت.

در گفتگو با مهر اعالم شد؛

گفتگوی مفصل ظریف با معاون و بازرس ارشد پیشین آژانس اتمی

بــه مــوازات البــی گــری هــای ترامــپ و آنــگا مــرکل، تــاش 
ــکا  ــاالت متحــده آمری ــده ای ــی نماین ــی هیل ــای مجــدد نیک ه
ــر آژانــس بیــن  ــرای اعمــال فشــار ب در ســازمان ملــل متحــد ب

المللــی انــرژی اتمــی آغــاز شــده اســت.
دونالــد ترامــپ، رئیــس جمهــور ایــاالت متحــده آمریــکا اخیــرا با 
آنــگا مــرکل، صدراعظــم آلمــان در خصــوص توافق هســته ای 
بــا ایــران گفــت و گو کــرده اســت. هنــوز از جزئیــات ایــن گفت و 
گــو اخبــاری منتشــر نشــده اســت، امــا بــه نظر مــی رســد ترامپ 
در فاصلــه حــدود دوو هفتــه باقیمانــده تــا انتشــار گــزارش خــود 
بــه کنگــره در خصــوص پایبنــدی ایــران بــه برجــام، قصــد دارد 
از ظرفیــت ترروییــکای اروپایــی در راســتای مواجهــه بــا توافــق 

هســته ای نهایــت بهــره ممکــن را ببــرد.
ــع  ــزاری مجم ــان برگ ــه در جری ــت ک ــن اس ــر ای ــت ام واقعی
ــی  ــپ رایزن ــورک، ترام ــد در نیوی ــل متح ــازمان مل ــی س عموم

هــای زیــادی بــا مقامــات اروپایــی و صهیونیســتی در خصــوص 
برجــام صــورت داد. ایــن ایزنــی هــا بــه انــدازه ای زیــاد بــود کــه 
ــی  ــه اصل ــد ک ــراف کردن ــی اعت ــای غرب ــانه ه ــیاری از رس بس
تریــن دغدغــه ترامــپ در نیویــورک، مواجهــه بــا توافــق هســته 
ــا نخســت  ــدار ب ــپ در دی ــوده اســت.اگرچه ترام ــران ب ــا ای ای ب
ــر در  ــزوم ایجــاد تغیی ــم صهیونیســتی در خصــوص ل ــر رژی وزی
توافــق هســته ای بــا توافقاتــی دســت یافــت، امــا بــا همراهــی 
ــی  ــد. حت ــه نش ــیر مواج ــن مس ــی در ای ــات اروپای ــق مقام مطل
ــن  ــپ در ای ــا ترام ــی ب ــات اروپای همراهــی نســبی برخــی مقام
خصــوص، بــه انــدازه ای نبــود کــه منجــر بــه رضایــت رئیــس 

ــکا شــود. ــاالت متحــده آمری جمهــور ای
قبــل از برگــزاری نشســت مجمــع عمومی ســازمان ملــل متحد، 
ــپ قصــد دارد از  ــه ترام ــود ک ــزارش داده ب ــرگ گ ــایت بلومب س
مقامــات فرانســوی و انگلیســی در نیویــورک بخواهــد تــا آلمــان 
را در مســیر مواجهــه بــا توافــق هســته ای بــا واشــنگتن همــراه 
ســازند. بــا ایــن حــال، بــه نظــر مــی رســد ترامــپ پــس از عــدم 

موفقیــت در نیویــورک، تصمیــم گرفتــه اســت خــود بــه صــورت 
مســتقیم بــا مــرکل در ایــن خصــوص وارد مذاکــراه شــود. این در 
حالیســت کــه چنــدی پیــش زیگمــار گابریــل وزیــر امــور خارجه 
ــود کــه  ــاع از کلیــت برجــام  اظهــار نمــوده ب آلمــان ضمــن دف
کشــورش آمادگــی دارد بــه همــراه آمریــکا ، انگلیــس و فرانســه 
، ایــران را در خصــوص عمــل بــه همــه تعهداتــش وفــق توافــق 
ــی  ــارات در حال ــن اظه ــد! ای ــرار ده ــار ق ــت فش ــته ای تح هس
صــورت مــی گیــرد کــه آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی در 
هشــت گــزارش مکــرر خــود، پایبنــدی ایــران نســبت بــه توافــق 

هســته ای را مــورد تاییــد قــرار داده اســت.
ــی گــری هــای ترامــپ و  ــوازات الب ــه م ــه دیگــر اینکــه ب نکت
ــده  ــی نماین ــی هیل ــدد نیک ــای مج ــاش ه ــرکل، ت ــگا م آن
ایــاالت متحــده آمریــکا در ســازمان ملــل متحــد بــرای اعمــال 
فشــار بــر آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی آغــاز شــده اســت. 
ــه  ــت ک ــرده اس ــام ک ــر اع ــار دیگ ــیرا ب ــی اخس ــی هیل نیک
بازرســی هــای هســته ای از ایــران کافــی نیســت و آژانــس بایــد 
بــه اماکــن نظامــی در ایــران بــرای راســتی آزمایــی! در خصوص 
فعالیتهــای هســته ای ایــن کشــور دسترســی داشــته باشــد. بــه 
نظــر مــی رســد، موضــوع اصلــی مذاکــره ترامــپ و آنــگا مرکل 
نیــز همیتــن مســئله بــوده اســت. بــه نظر مــی رســد، ترامــپ در 
ــه موضــوع بازرســی از  ــه کنگــره، ب گــزارش مــاه اکتبــر خــود ب
اماکــن نظامــی ایــران، اشــاره مســتقیمی کــرده و در مذاکــره بــا 

ســران اروپایــی نیــز نســبت بــه ایــن مســئله اصــرار ورزد.
جمهـوری اسـامی ایـران بارهـا اعـام کـرده اسـت که اساسـا 
بازرسـی از اماکن نظامی کشـورمان و دسترسـی به اسـرار نظامی 
کشـور، از سـوی بازرسـان آژانـس بیـن المللـی انرژی اتمـی و به 
بهانـه راسـتی آزمایـی فعالیتهـای هسـته ای امکانپذیـر نیسـت. 
موضوعـی کـه یوکیـو آمانو نیز نسـبت بـه آن آگاه اسـت. تاکنون 
بارهـا مواضع رسـمی جمهـوری اسـامی ایـران در این خصوص 
به جامعـه جهانـی و آژانس بیـن المللی انـرژی اتمی اعام شـده 

اسـت. مواضعـی که تحـت هیچ شـرایطی قابـل تغییر نیسـت.

تحرکات تازه ترامپ علیه برجام/واشنگتن از برلین چه می خواهد؟
حنیف غفاری
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ــی  ــر عقان ــی لفاظــی هــای غی ــکا در پ ــاالت متحــده امری ای
ترامــپ، در یــک قدمــی جنــگ بــا کــره شــمالی قــرار گرفتــه 

ــت. اس
پایــگاه تحلیلــی دفنــس وان اخیــرا مقالــه ای بــا عنــوان 
»ایــاالت متحــده آمریــکا در دو قدمــی جنــگ بــا ایــران و کــره 
شــمالی« بــا قلــم »کریســتوفر بــوالن« منتشــر کــرده اســت.
ــا تهــران  ــکا ب ــر احتمــال جنــگ امری ــه ب ــن مقال ــوالن در ای ب
ــا  ــوده و ادع ــاره نم ــان اش ــور همزم ــه ط ــگ ب ــگ یان و پیون
ــا ایــران و کــره شــمالی بــه طــور  مــی کنــد: جنــگ امریــکا ب
ــه  همزمــان خــارج از توانایــی و قــدرت امریکاســت. متــن مقال

ــت. ــش روی شماس پی
ــد  ــی( چن ــه کار آمریکای ــکده محافظ ــج )اندیش ــاد هریتی بنی
ســال پیــش اســتدالل کــرد هیــچ  ابرقدرتــی توانایــی 
ــق  ــان در مناط ــور همزم ــه ط ــمن ب ــا دو دش ــدن ب جنگی
ــه  ــک ده ــی و ی ــه دفاع ــش بودج ــدارد و کاه ــف را ن مختل
ــکا  ــی امری ــروی نظام ــده نی ــث ش ــی باع ــارزات طوالن مب
توانایــی جنگیــدن بــا دو دشــمن بــه طــور همزمــان را 

ــد. ــته باش نداش
بــا ایــن وجــود واشــنگتن در حــال حاضــر در یــک قدمــی جنگ 
بــا کــره شــمالی و دو قدمــی رویارویــی نظامــی بــا ایــران قــرار 
ــه ای  ــد فاجع ــی کــه در آن یــک اشــتباه مــی توان دارد، وضعیت

عظیــم ایجــاد کنــد.
لفاظــی هــای بســیار شــدید میــان »دونالــد ترامــپ« و »کیــم 
جونــگ اون« در طــی چنــد مــاه گذشــته بســیار شــدید شــده 
ــل  ــودی کام ــه ناب ــری را ب ــک دیگ ــه هری ــه طوریک ــت ب اس
کشــورش تهدیــد مــی کنــد. هــر دو طــرف اقدامــات نظامــی 
ــه  ــه نحــوی کــه طــرف دیگــر ب ــز انجــام داده ب تحریــک امی

ــد. ــی کن ــداد م ــز قلم ــک آمی ــدام تحری ــک اق ــار آن را ی اجب
ــای  ــن ه ــب افک ــته بم ــد روز گذش ــی چن ــال ط ــرای مث ب
آمریکایــی بــر فــراز آبهــای شــرقی کــره شــمالی پــرواز کردنــد. 
ــا  ــرد: م ــره شــمالی اعــام ک ــور خارجــه ک ــر ام در پاســخ وزی
حــق داریــم اقدامــات تافــی جویانــه انجــام داده از جملــه بمب 
افکــن هــای امریکایــی را حتــی خــارج از حریــم هوایــی کــره 

ــم. ــرار دهی شــمالی هــدف ق
ــی  ــن الملل ــران بی ــان و ناظ ــی از کارشناس ــن اســت برخ ممک
ــد  ــا بای ــد ام ــور کنن ــی تص ــوچ و توخال ــوق را پ ــدات ف تهدی
گفــت کــه بــا نــگاه بــه تاریــخ روابــط کــره شــمالی و امریــکا 
مــی تــوان شــاهد حمــات کــره شــمالی بــه نیروهــای نظامــی 
ــه  ــود. 1. حمل ــابه ب ــرایطی مش ــکا در ش ــده آمری ــاالت متح ای
 Pueblo USS قایق های گشــت کره شــمالی به ناو هواپیمابر
ــردن  ــدم ک ــارت در آوردن آن، ۲. منه ــه اس ــال 1۹۶۸ و ب در س
ــن  ــی بی ــم هوای ــکا در حری ــین آمری ــدون سرنش ــای ب هواپیم

ــال 1۹۶۹. ــی در س الملل
ــه نیکســون رئیــس  طبــق اســناد منتشــر شــده در آن زمــان ب
جمهــور وقــت امریــکا لیســتی از گزینــه هــای نظامــی علیــه 
پیونــگ یانــگ پیشــنهاد شــد، از جملــه اســتفاده از تســلیحات 
هســته ای تاکتیکــی بــه منظــور پاســخ نظامــی ارتــش امریــکا 
بــه حمــات کــره شــمالی. در آن زمــان بــا توجــه بــه شــرایط 
خــاص سیســتم دو قطبــی از وقــوع جنــگ اجتنــاب مــی شــد 
بــه همیــن دلیل نیکســون گزینــه هــای نظامــی را رد نمــود. در 
حــال حاضر بــا حملــه کــره شــمالی بــه نیــروی نظامــی امریکا 
هیــچ تضمینــی جهــت اجتنــاب از جنــگ بیــن امریــکا و کــره 

شــمالی وجــود نخواهــد داشــت.  

در مــورد ایــران بایــد گفــت کــه ایــاالت متحــده امریــکا در 
ــپ  ــر ترام ــرار دارد. 15 اکتب ــران ق ــا ته ــگ ب ــی جن دو قدم
بایــد مجــددا پایبنــدی ایــران بــه برجــام را مــورد تاییــد قــرار 
دهــد. اگــر ترامــپ پایبنــدی ایــران بــه برجــام را مــورد تاییــد 
قــرار ندهــد، کنگــره ظــرف مــدت ۶۰ روز مــی توانــد تحریــم 
ــو  ــران لغ ــته ای ای ــق هس ــاد تواف ــان انعق ــه در زم ــی ک های
شــده بــود را بــار دیگــر علیــه ایــران تحمیــل کنــد. ایــن امــر 
ــرد و باعــث  ــد ک ــق هســته ای را نقــض خواه ــت تواف ماهی
ــود را  ــته ای خ ــه هس ــدت برنام ــه ش ــران ب ــد ای ــد ش خواه
ــک  ــدون ش ــی آن، ب ــد. در پ ــعه ده ــه و توس ــر گرفت از س
ــی  ــدام نظام ــام اق ــان انج ــی خواه ــتمداران امریکای سیاس

ــود. ــد ب ــران خواهن ــه ای پیشــگیرانه علی
ســناریو مربــوط بــه کــره شــمالی و ســناریو مربــوط بــه ایــران 
ــوده و امــکان واقعــی شــدن آنهــا در یــک  ــاک ب بســیار خطرن
زمــان وجــود دارد زیــرا تنــش میــان پیونــگ یانگ و واشــنگتن 
، واشــنگتن و تهــران بــه طــور همزمــان افزایــش یافتــه اســت. 
رهبــران در پیونــگ یانــگ و تهــران بــه خوبــی متقاعــد شــده 
ــره  ــران و ک ــت در ای ــر حکوم ــنگتن تغیی ــد واش ــه قص ــد ک ان

شــمالی اســت.
واقعیــت ایــن اســت کــه حمــات نظامــی امریــکا علیــه کــره 
ــکا را  ــف امری ــای مخال ــت ه ــر حکوم ــران، دیگ ــمالی و ای ش
متقاعــد مــی کنــد کــه دســتیابی بــه ســاح هســته ای تنهــا 
عامــل بازدارنــده آنها اســت. حتــی اگــر سیاســتگذاران امریکایی 
از اقــدام نظامــی علیــه دو کشــور )ایــران وکــره شــمالی( صــرف 
نظــر کننــد اقــدام نظامــی علیــه یــک کشــور مــی توانــد ســایر 
بازیگــران در مناطــق مختلــف را جهــت محــدود کــردن منافع و 

مزایــای امریــکا جســور کنــد.
ــا  ــگ ب ــکا وارد جن ــده امری ــاالت متح ــر ای ــال، اگ ــرای مث ب
ــا  ــای شــرقی ی ــه ســمت اروپ ــران شــود، روســیه ب ــا ای کــره ی
ــن  ــرد. چی ــد ک ــت خواه ــتری حرک ــرعت بیش ــا س ــوریه ب س

مــی توانــد اقدامــات تحریــک آمیــز بیشــتری در دریــای چیــن 
ــد داعــش،  ــی مانن ــر دولت ــران غی ــد. بازیگ ــی انجــام ده جنوب
القاعــده و دیگــر گروههــای تروریســتی مــی تواننــد در آفریقــا 
ــرای  ــا امریــکای التیــن پیشــروی کننــد. در واقــع صحنــه ب ی
مواجهــه نظامــی چند جانبــه امریــکا در مقیــاس جهانــی فراهم 

ــود. ــی ش م
ــن  ــاب از ای ــر اجتن ــد ب ــز سیاســتگذاران در واشــنگتن بای تمرک
نتایــج فاجعــه بــار متمرکــز شــود. دولــت ترامــپ بایــد واقعیــت 
ــا  ــه و ب ــور ماهران ــه ط ــرار داده و ب ــی ق ــورد بررس ــا را م ه
هماهنگــی متحــدان امریــکا تصمیمــات الزم را جهــت اجتناب 

ــد. ــران اتخــاذ نمای ــا ای ــره شــمالی ی ــا ک ــگ ب از جن
در واقــع رئیــس جمهــور ترامــپ بایــد مواظــب لفاظــی هایــش 
ــکا باعــث کاهــش  ــی امری ــدرت و توانای ــراز مکــرر ق باشــد. اب
ــه  ــدات ب ــر تهدی ــده و دیگ ــکا ش ــدات امری ــی تهدی اثربخش

ــرد. ــد ک ــده عمــل نخواهن ــل بازدارن ــک عام ــوان ی عن
ــد خطــوط قرمــز ایــن  ــز بای ــکا  نی ــی امری مقامــات امنیــت مل
ــن  ــر کشــوری ای ــد اگ ــد کنن ــوده و تهدی کشــور را ترســیم نم
ــکا  ــی امری ــش نظام ــا واکن ــرد ب ــض ک ــز را نق ــوط قرم خط

ــد. ــد ش ــه خواه مواج
ــر عنصــر  ــد ب ــت ترامــپ بای ــن اســت کــه دول ــه مهــم ای نکت
ــد  ــود تاکی ــدان خ ــمنان و متح ــا دش ــاط ب ــی در ارتب دیپلماس
کنــد. کاربــرد ایــن گزینــه در ارتبــاط بــا تهــران و پیونــگ یانگ 
ــاط  ــا ایــن دو کشــور ارتب ــکا ب ــرا امری بســیار ســخت اســت زی

ــدارد. ــک رســمی ن دیپلماتی
امریــکا مــی توانــد جهــت برقــراری ارتبــاط دیپلماتیــک بــا کره 
ــث )ســوئیس در تهــران، ســوئد  ــران از کشــور ثال شــمالی و ای
در پیونــگ یانــگ( اســتفاده کنــد. اســتفاده از عنصــر دیپلماســی  
ــط  ــی محاســبات غل ــی شــود سیاســتمداران امریکای باعــث م
انجــام نــداده و رهبــران در واشــنگتن، پیونــگ یانــگ و تهــران 

دچــار ســوء تفاهــم نشــوند.

دفنس وان بررسی کرد؛

ترامپ مواظب لفاظی خود علیه ایران باشد/ آثار فاجعه بار جنگ با کره

http://mehrnews.com


صفحه 6 | شماره 22 |  آذر 96  MEHR NEWSAGENCY

ایران در جهان

ــس  ــه ســفر رئی ــا اشــاره ب ــه ب کارشــناس ارشــد مســائل منطق
جمهــور ترکیــه بــه ایــران گفــت اگــر ســفر اردوغــان همــراه بــا 
تغییــر ذهنیت باشــد مــی توانــد منشــأ تحــوالت مثبــت در روابط 

ــکارا شــود. تهــران و آن
ــاهد  ــر ش ــای اخی ــاه ه ــه در م ــر در منطق ــی تحــوالت اخی در پ
ســفرهای مقامــات سیاســی و نظامــی ایــران و ترکیــه هســتیم.

بعــد از یــک دوره طوالنــی پرتنــش در روابــط دو کشــور از آغــاز 
ــدات  ــه تهدی ــتیم ک ــاهد آن هس ــروز ش ــوریه، ام ــوالت س تح
ــت  ــده اس ــور ش ــتر دو کش ــی بیش ــب همگرای ــترک موج مش
بطوریکــه از مــاه گذشــته تــا کنــون بعــد از حــدود ۴ دهــه بــرای 
ــا  ــه ب ــات نظامــی دو کشــور دو مرتب ــن مقام ــار عالیتری ــن ب اولی
ــای  ــکاری ه ــش هم ــر افزای ــد و ب ــرده ان ــدار ک ــر دی همدیگ

ــد. ــرده ان ــد ک ــور تاکی ــی دو کش نظام
ــه  ــور ترکی ــس جمه ــان« رئی ــب اردوغ ــز »رجــب طی ــروز نی ام
ــا باالتریــن  ــه وارد تهــران مــی شــود و ب ــی بلندپای در راس هیات
ــت  ــد. در خصــوص اهمی ــی کن ــدار م ــران دی ــات ارشــد ای مقام
ــه تهــران در ایــن مقطــع زمانــی خــاص گفتگویــی  ســفر وی ب
بــا صــادق ملکــی کارشــناس ارشــد مســائل منطقــه انجام شــده 

ــر آمــده اســت: اســت کــه مشــروح آن در زی

ــط  ــش در رواب ــک دوره پرتن ــد از ی ــان بع || اردوغ
تهــران -آنــکارا قــرار اســت بــه ایــران ســفر کنــد. 

ــی از ایــن ســفر چیســت؟ ارزیابــی جنابعال
ــای  ــفرهای دوره ای روس ــوب س ــه در چارچ ــفراردوغان اگرچ س
جمهــور اســت امــا اگــر ســفر بــه همــراه تغییــر ذهنیــت اردوغان 
و اصــاح رفتــار ایشــان باشــد مــی توانــد گامــی مهــم بــرای دور 

شــدن از فضــای تنــش و رســیدن بــه نقطــه همــکاری باشــد.

ــول در  ــل تح ــد عام ــی توان ــفر م ــن س ــدر ای || چق
ــد؟ ــط باش رواب

هیــچ ســفری بــه تنهایــی عامــل تغییــرات بنیــادی و راهبــردی 
ــد از نقطــه ای شــروع  ــی بای ــط کشــورها نمــی شــود ول در رواب
کــرد. ســفر در ســطح رئیــس جمهــور مهــم و دارای بــار سیاســی 
اســت. انجــام ایــن ســفر در شــرایط گــذار و بحرانــی خاورمیانــه 
و در حالــی تحوالتــی چــون همــه پرســی اربیــل برگــزار شــده و 

داعــش شکســت خــورده بــر ابعــاد و اهمیــت ایــن ســفر افــزوده 
اســت.

|| اردوغــان بــا چــه کســانی مالقــات کــرده و 
دســتور کار ســفر چیســت؟

اردوغــان را مقــام معظــم رهبــری بحضــور پذیرفتــه و ایشــان بــا 
رئیــس جمهــور نیــز ماقــات خواهــد داشــت. برگــزاری شــورای 
ــه،  ــایل دوجانب ــوص مس ــرات در خص ــردی، مذاک ــی راهب عال
منطقــه ای، همــه پرســی اقلیــم، نشســت های آســتانه، مســایل 
ــرژی  ــش ان ــای در بخ ــکاری ه ــترش هم ــراق، گس ــوریه، ع س
ــن ســفر  ــن در ای ــه محورهــای مهــم گفتگوهــای طرفی از جمل

ــود. خواهــد ب

|| اشــاره بــه برگــزاری نشســت شــورای راهبــردی 
ــن  ــه ای ــوان ب ــی ت ــا م ــد. آی ــفر نمودی ــن س در ای

ــود؟ ــدوار ب ــت امی نشس
پــس از همــکاری هــای اخیــر و مواضع نســبتا نزدیک دو کشــور 
در خصــوص همــه پرســی اقلیــم و از همــه مهمتر ســفر روســای 
ــی در  ــا جلســات قبل ــاس ب ــن نشســت در قی ســتاد مشــترک ای
شــرایط بهتــری برگــزار مــی شــود. بــا ایــن وجــود نبایــد نســبت 

بــه آن بیــش از انــدازه بــزرگ نمایــی گــردد.
ــام هــا  و برگــزاری نشســت هــا  روابــط راهبــردی، حاصــل ن
ــی  ــور زمان ــان دو کش ــردی می ــط راهب ــت. رواب ــوده و نیس نب
شــکل مــی گیــرد کــه کشــورها نــه در شــعار بلکــه در 
ــعه  ــت، توس ــری را امنی ــع دیگ ــعه و مناف ــت، توس ــل امنی عم
و منافــع خــود ببیننــد. ترکیــه بــا عــراق و ســوریه نیــز توافــق 

ــت. ــردی داش راهب
رســیدن بــا روابــط راهبــردی اگرچــه مســیری دو طرفــه اســت 
امــا عملکــرد ترکیــه نشــان داده اســت کــه ایــن کشــور همچنان 
ــا  ــت. ت ــته اس ــخ گذش ــیر تاری ــدران و اس ــت چال ــر ذهنی درگی
زمانــی کــه ایــن ذهنیــت تغییــر نکنــد مــا شــاهد اقداماتــی چون 
دیوارکشــی در مرزهــای صلــح چهارصدســاله ای خواهیــم بود که 
بجــای صلــح و دوســتی، تــرس، جدایــی را منعکــس مــی نماید. 
ــف  ــب تعری ــان رقی ــران همچن ــو،  ای ــه عضــو نات ــگاه ترکی در ن

شــده اســت.

|| آیــا مــی تــوان عنصــر رقابــت را در روابــط ایــران 

و ترکیــه حــذف کــرد؟
شــدنی اســت، امــا کاری ســخت بــوده و نیــاز بــه شــکل گیــری 
ــای  ــت ه ــان سیاس ــه می ــش فاصل ــی دارد. کاه اراده ای واقع
ــرای  ــی ب ــی اساس ــی، گام ــای اعمال ــت ه ــا سیاس ــی ب اعام
ــری  ــل شــکل گی ــن نقطــه اســت. بررســی عل ــه ای ــیدن ب رس
داعــش و شــرایطی کــه کمــک کــرد اربیــل علیرغــم مخالفــت 
بغــداد، تهــران، آنــکارا و... همــه پرســی برگــزار نمایــد، مــی تواند 
راهنمایــی بــرای رســیدن بــه نقشــه راهــی باشــد کــه انتهــای 
آن همــکاری ایــران و ترکیــه و در نقطــه مطلــوب رفتــن بســوی 

ــه متحــد اســت. خاورمیان
اتــاق هــای فکــر بجــای کارهــای پنهــان، بایــد روی کارهــای 
ــط فرصــت ایجــاد  ــق رواب ــرای تعمی آشــکار متمرکــز شــده و ب
نماینــد. بــا شــعار و کارهــای مقطعــی نمــی تــوان بــه ایــن هدف 
نایــل شــد. ناحیــه لــرن در روابــط آلمــان و فرانســه عامــل چالش 
ــن دو کشــور در  ــاف را ای ــود. اخت ــس ب ــن و پاری ــط برلی در رواب
گام اول بــا تغییــر ذهنیــت حــل کــرده و بعــدا در وســعت جغرافیــا 
نیــز حل شــد. مســلما نقــاط اشــتراک ایــران و ترکیــه از آلمــان و 

فرانســه اگــر بیشــتر نباشــد، کمتــر نیســت.
ــران و  ــی ای ــای ژئوپلیتیک ــت ه ــرای رقاب ــی ب ــه پایان ــد نقط بای
ترکیــه  یافــت و ایــن میســر نمی شــود مگــر آنکــه ژئواســتراتژی 
ــا در  ــت ه ــا و رقاب ــری ه ــد داد. درگی ــم پیون ــور را به دو کش
خاورمیانــه در  بخــش مهمــی  حاصــل دخالــت هــای بیگانــگان 
خــارج از ایــن جغرافیاســت. بایــد بــا همــکاری ایــران و ترکیــه به 

ــان داد. آن پای
ــه تکــرار شــود. بایــد روی  ــا در خاورمیان ــه تلــخ اروپ نبایــد تجرب
ــه  ــران و ترکی ــط ای ــد. در رواب ــز ش ــکاری متمرک ــح و هم صل
الزامــات ناشــی از تاریــخ و بخصــوص جغرافیــا و منافــع حاصلــه 
از همکاریهــا، دیــر یــا زود همگرایــی میــان دو کشــور را ضروری 
و اجتنــاب ناپذیــر خواهــد کــرد. بــا بهــای کمتــر بایــد بسترســاز 

ــه ایــن نقطــه شــد. رســیدن ب
در ایـن راسـتا ایـران ترکیـه الزم اسـت در کنـار توجـه بـه زمینه 
هـا و قابلیـت هـای مختلـف همـکاری در حـوزه های سیاسـی، 
اقتصادی،امنیتـی، به همـکاری در بخش انرژی به عنـوان یکی از 
مهمتریـن عوامـل  ارتقـای روابط به سـطح ایـده آل توجه خاص 
نماینـد. در این راسـتا سـفر اردوغـان به ایـران اگر همـراه با تغییر 
ذهنیـت باشـد، می تواند منشـا تحـوالت مثبـت در روابـط تهران 

-آنـکارا گردد، لـذا بایـد از آن اسـتقبال کرد.

صادق ملکی:

همگرایی ایران و ترکیه اجتناب ناپذیر است/ اهمیت سفر اردوغان
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ــا  ــه ایــن واقعیــت کــه واشــنگتن در حــال حاضــر ب ــا توجــه ب ب
ــپ  ــدام ترام ــن اق ــت، بهتری ــه اس ــی مواج ــم داخل ــائل مه مس
جهــت تامیــن منافــع امنیتــی و اقتصــادی امریــکا در صحنه بین 

الملــل، حفــظ برجــام اســت.
ــوان  ــا عن ــه ای ب ــرا مقال ــی نشــنال اینترســت اخی ســایت تحلیل
ــل  ــم »دانی ــا قل ــاز دارد؟« ب ــام نی ــه برج ــنگتن ب ــرا واش » چ
دیویــس«، ســرهنگ بازنشســته ارتــش امریــکا منتشــر نمــوده 
ــام  ــب رد برج ــه عواق ــن مقال ــس« در ای ــل دیوی ــت. »دانی اس
ــش  ــه پی ــه مقال ــرده اســت. ترجم ــان ک توســط واشــنگتن را بی

روی شماســت.
دیپلماســی وســیله ای اســت کــه سیاســتمداران و رهبــران 
کشــورها بــا اســتفاده از آن، منافــع اقتصــادی، امنیتــی و فرهنگی 
کشــور خــود را در محیــط پیچیــده بیــن الملــل دنبــال مــی کنند. 
بایــد گفــت ، محکــوم کــردن توافــق هســته ای ایــران )برجــام( 
ــد  ــکا آســیب خواه ــدت امری ــد م ــدت و بلن ــان م ــع می ــه مناف ب
ــش  ــی کاه ــه معن ــکا ب ــوی امری ــام از س ــرا رد برج ــاند زی رس
ــی اســت.  رد  ــن الملل ــه بی ــکا در صحن ــی امری ــدرت دیپلماس ق
ــران  ــی ای ــر توانای ــه تنهــا محدودیــت هــای موجــود ب برجــام ن
جهــت رســیدن بــه تســلیحات هســته ای را حــذف نمــوده بلکــه 
حــل مســائل بــا ایــران را ســخت تــر کــرده و قــدرت چانــه زنــی 

ــا تهــران را کاهــش خواهــد داد. واشــنگتن ب
مهمتریــن نتیجــه رد برجــام ایــن اســت که متحــدان و دوســتان 
امریــکا بــه ایــن نتیجــه مــی رســند کــه ایــاالت متحــده امریــکا 
ــه  ــذا ب ــوده ل ــاد نب ــل اعتم ــی قاب ــن الملل ــر بی ــک رهب ــر ی دیگ
ــبرد  ــت پیش ــه جه ــی ک ــن قراردادهای ــکا در تعیی ــی امری توانای
منافــع ملــی و اقتصــادی امریــکا ضــروری هســتند، آســیب وارد 

خواهــد کــرد.
متاســفانه ترامــپ نمــی خواهــد قبــول کنــد کــه ایــاالت متحــده 
امریــکا در محیــط پیچیــده بیــن الملل قــرار داشــته و نمــی تواند 
ــه  ــه فاضل ــه دســت آورد. در مدین ــد ب ــی خواه ــه م آن چــه را ک
ایــاالت متحــده امریــکا مــی توانــد شــاهد وجــود ایــران بــدون 
ــا در  برنامــه موشــکی بالســتیک و  برنامــه هســته ای باشــد، ام
دنیــای واقعــی ایــن امــر شــدنی نبــوده و امریــکا مجبــور اســت 
ایــران را بــه عنــوان یــک قــدرت در منطقــه خاورمیانــه بپذیــرد. 
در دنیــای واقعــی امریــکا بایــد بــر دشــمنان خــود نفــوذ داشــته و 

بــا دوســتان و متحــدان خــود همــکاری نمایــد. بــه صراحــت می 
ــاه مــدت  ــد مــدت و کوت ــوان گفــت کــه رد برجــام منافــع بلن ت

امریــکا در سراســر جهــان را تحــت تاثیــر قــرار خواهــد داد.
اگــر رئیــس جمهــور ترامــپ پایبنــدی ایــران بــه برجــام را مــورد 
ــم هــای  ــا اعمــال تحری ــرار ندهــد و ســپس کنگــره ب ــد ق تایی
گذشــته برجــام را نقــض کنــد، کنتــرل هــای موثــر بــر برنامــه 
هســته ای ایــران حــذف خواهــد شــد. پــس از آن ایــران انگیــزه 
الزم را جهــت شــروع دوبــاره برنامــه هســته ای خــود بــه دســت 
خواهــد آورد. در پــی آن  نومحافظــه کاران در واشــنگتن  دولــت 
را جهــت اقــدام نظامــی علیــه ایــران تحــت فشــار قــرار خواهنــد 
داد. در ایــن مرحلــه ایــران برنامــه هســته ای خــود را بــا ســرعت 
بیشــتری دنبــال نمــوده و بــه ســطح بازدارندگــی هســته ای بــا 
ــع  ــاف مناف ــت خ ــن واقعی ــا ای ــید. طبیعت ــد رس ــکا خواه امری

ــود . امنیتــی امریــکا و اســرائیل خواهــد ب
ــه  ــران ب ــتیابی ته ــل از دس ــران قب ــه ای ــی علی ــدام نظام  اق
تســلیحات هســته ای نیــز یــک اشــتباه بــزرگ و جبــران ناپذیــر 
خواهــد بــود. زیــرا در پــی حملــه بــه ایــران خاورمیانــه بــه یــک 
ــود خواهــد کــرد. ــکا را ناب ــل شــده کــه امری کــوره مــذاب تبدی
ــد  ــان ارش ــا فرمانده ــت ب ــد از نشس ــنبه بع ــپ روز پنجش  ترام
نظامــی آمریــکا کــه در آن دربــاره ایــران و کــره شــمالی بحــث 
شــده بــود بــدون ارائــه جزئیــات بیشــتر خطــاب بــه خبرنــگاران 

ــان اســت. ــل از طوف ــت: شــاید االن آرامــش قب گف
ــه  ــران و مقابل ســخنان رئیــس جمهــور ترامــپ در خصــوص ای
ــا آن یــک اشــتباه بــزرگ و خطرنــاک اســت. ترامــپ  نظامــی ب
فکــر مــی کنــد امریــکا مــی توانــد در طــی یــک حملــه نظامــی  
مقــرون بــه صرفــه ایــران را شکســت دهــد، امــا بایــد گفــت کــه 
تصــور ترامــپ خیــال پــردازی محــض اســت. ایــاالت متحــده 
امریــکا در طــی حملــه بــه عــراق در ســال ۲۰۰1 هزینــه گزافــی 
) از لحــاظ اقتصــادی، نظامــی، امنیتــی و پرســتیژ بیــن المللــی ( 
پرداخــت. حــال وســعت ایــران تقریبــا دو برابــر عــراق بــوده لــذا 
در پــی حملــه نظامــی بــه ایــران، امریــکا چندیــن برابــر هزینــه 
پرداخــت خواهــد کــرد و خشــونت و تروریســم منطقــه خاورمیانه 

را فــرا خواهــد گرفــت.
ــکا را در  ــع امری ــام، مناف ــده، رد برج ــر ش ــوارد ذک ــر م ــاوه ب ع
ــرار داده و  ــر ق ــت تاثی ــدان آن تح ــتان و متح ــا دوس ــاط ب ارتب

توانایــی امریــکا جهــت تضمیــن قراردادهــای امنیتــی و تجــاری 
ــه،  ــه فرانس ــکا از جمل ــدان امری ــر متح ــد داد. اگ ــش خواه کاه
آلمــان و ژاپــن بــه ایــن بــاور برســند کــه  امریــکا امــروز توافقــی 
بیــن المللــی را امضــاء نمــوده امــا بــا روی کار آمدن دولــت جدید 
توافــق را لغــو خواهــد کــرد، دیگر بــه واشــنگتن اعتمــاد نخواهند 
کــرد. اگــر دوســتان امریــکا نتوانند بــه آن اعتمــاد کنند دشــمنان 
واشــنگتن  نیــز نمــی تواننــد بــه آن اعتمــاد کننــد و ایــن یــک 

فاجعــه خواهــد بــود.
بــرای مثــال امریــکا ادعــا مــی کنــد از طریــق دیپلماتیــک مــی 
توانــد مســئله کــره شــمالی را حــل کنــد. امــا اگــر »کیــم جونگ 
اون« متوجــه شــود واشــنگتن بعــد از ســالها مذاکــره بــا ایــران، 
برجــام را بــه راحتــی کنــار مــی گــذارد، منطقــی اســت کــه فکــر 
کنــد هــر گونــه توافقــی بــا امریــکا جهــت کنــار گذاشــتن برنامه 
هســته ای خــود، یــک اشــتباه بــزرگ اســت. بنابرایــن پیونــگ 
ــن  ــرد و ای ــد ک ــال خواه ــود را دنب ــته ای خ ــه هس ــگ برنام یان
ــرار  ــکا ق ــی و امنیتــی امری ــا منافــع مل ــز در تضــاد ب واقعیــت نی

دارد.
ــش  ــکا، کاه ــط امری ــام توس ــب رد برج ــر از عواق ــی دیگ یک
ــن در  ــکو و پک ــا مس ــنگتن ب ــی واش ــه زن ــدرت چان ــار و ق اعتب
ــال حاضــر  ــکا در ح ــده اســت. امری ــی آین ــن الملل ــرات بی مذاک
خواســتار مذاکــره بــا مســکو و پکــن در مــورد موضوعــات مهــم 
بیــن المللــی از جملــه حاکمیــت کریمــه و اوکرایــن اســت. اگــر 
واشــنگتن مــی خواهــد بــه نتیجــه مذاکــرات بــا مســکو و پکــن 
امیــدوار باشــد بایــد کاری کنــد کــه چیــن و روســیه بــاور کننــد 
امریــکا بــه توافقــات بیــن المللــی کــه امضــاء مــی کنــد پایبنــد 
اســت. اگــر آنهــا بــر ایــن بــاور باشــند کــه امریــکا بــه توافقــات 
بیــن المللــی پایبنــد نیســت،  شــانس واشــنگتن جهــت رســیدن 

بــه توافــق بــا آنهــا تقریبــا صفــر خواهــد بــود.
 در حــال حاضــر ایــاالت متحــده امریــکا بــا مســائل بســیار مهم 
داخلــی مواجــه بــوده لــذا ترامــپ بایــد بــه توافقــات بیــن المللــی 
کــه امضــاء نمــوده پایبنــد باشــد و اهــداف امنیتــی و اقتصــادی 
امریــکا را مــد نظــر داشــته باشــد. رد برجــام بــه معنــای از دســت 
دادن اعتبــار دیپلماتیــک واشــنگتن در صحنــه بیــن المللــی بوده 
ــذا منافــع ملــی، اقتصــادی و امنیتــی امریــکا در صحنــه بیــن  ل

الملــل بــا رد برجــام تحــت تاثیــر قــرار خواهــد گرفــت.

نشنال اینترست بررسی کرد:

ترامپ قدرت ایران را باید بپذیرد/چرایی نیاز واشنگتن به برجام
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ایران در جهان

نظریه پرداز آمریکایی در گفتگو با مهر:

هرگز نمی شود به آمریکا اطمینان 
کرد/ اقدام ایران در واکنش به ترامپ

»اســتفن لندمــن« بــا بیــان اینکــه هرگــز نمــی شــود بــه امریــکا اعتمــاد کــرد گفــت: ترامــپ ســعی می 
کنــد ایــران را تحریــک کنــد ولــی ایــران اقــدام ســنجیده خــود را خواهد داشــت.

دولــت ترامــپ 15 اکتبــر بایــد پایبنــدی ایــران بــه برجــام را مــورد تاییــد قــرار دهــد. در صــورت عــدم 
تاییــد پایبنــدی ایــران بــه برجــام، کنگــره ظــرف ۶۰ روز مــی توانــد تحریــم هایــی کــه در زمــان انعقــاد 

توافــق هســته ای لغــو شــده بودنــد را بــار دیگــر علیــه تهــران تحمیــل کنــد.
در ایــن خصــوص خبرنــگار مهــر گفتگویــی بــا »اســتفن لندمــن« نظریــه پــرداز آمریکایــی انجــام داده 

کــه در ادامــه مــی آیــد.

|| برخــی منابــع خبــری غربــی اعــالم کــرده انــد دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــوری 
ایــاالت متحــده آمریــکا عــدم پایبنــدی ایــران بــه برجــام را اعــالم خواهــد کــرد و 

عمــال برجــام را نقــض خواهــد کــرد. نظــر شــما در ایــن خصــوص چیســت؟
آخریــن مهلــت ترامــپ هفتــه آینــده اســت. مــن تصــور مــی کنــم کــه او قصــد دارد کاری را انجــام دهد. 

مــا نمــی دانیــم تــا وقتــی کــه اعــام کند.
دشــمنی غیــر منطقــی ترامــپ نســبت بــه ایــران، همــراه بــا نومحافظــه کاران آلــوده واشــنگتن، بســیار 
نگــران کننــده اســت. آنهــا ســوریه را از دســت دادنــد، بنابرایــن ممکــن اســت بــه وســیله لغــو معاهــده 

هســته ای ایــران را بــه چالــش بکشــند.
مــن بــه شــدت شــک دارم کــه آنچــه کــه اواعــام مــی دارد را ایــران قبول کنــد و به رســمیت بشناســد؛ 
آنچــه کــه همــه دنیــا مــی دانــد، و اجــازه شــرکت در آن را مــی دهــد. مــا هفتــه آینــده یــا زودتــر از آن 

آنچــه کــه ترامــپ در نظــر دارد را خواهیــم دانســت.

|| اگر ترامپ برجام را نقض کند گام بعدی وی در خصوص ایران چه خواهد بود؟
مــن انتظــار دارم تحریــم هــای غیــر قانونــی یــک جانبــه تحمیــل شــود. ترامــپ ایــران را تحریــک مــی 
کنــد کــه در پاســخ بــه اقداماتــش کاری نادرســت انجــام دهــد کــه ایــن اتفــاق نخواهــد افتــاد. امیــدوارم 
کشــورهای دیگــر P5 + 1 همچنــان ازبرجــام JCPOA پشــتیبانی کنند. بــرای اطمینان روســیه و چین، 
انگلیــس و فرانســه یــک عامــت ســوال هســتند، امــا حــدس مــی زنــم کــه آیــا آنهــا نیــز خواهنــد بود.

|| اگـر ترامـپ برجام را نقض کنـد در این صورت برای بازگشـت تحریمهای هسـته ای 
ایران، کنگـره آمریکا بایـد رای گیری کند. آیـا کنگره چنین تصمیمـی خواهد گرفت؟

هــر اتفاقــی کــه بیفتــد، درکنگــره دموکراتهــای غیــر دموکراتیــک در کنــار حــزب جمهوریخواهــان ، بــر 
علیــه ایــران از ترامــپ حمایــت خواهنــد کــرد.

|| برخــی افــراد ماننــد Richard Goldberg معتقــد هســتند اگــر ترامــپ برجام را 
نقــض کنــد در ایــن صــورت اروپایــی هــا وی را در خصــوص تحریــم مجدد هســته 

ای ایــران همراهــی خواهنــد کــرد. نظــر شــما در ایــن خصوص چیســت؟
مــن شــک دارم کــه اتحادیــه اروپــا ازبرجــام JCPOA عقــب نشــینی کنــد، امــا ممکــن اســت دوبــاره 
بریتانیــا و فرانســه تحــت فشــار قــرار بگیرنــد. در هیــچ چیــزی نمــی شــود بــه امریــکا اطمینــان کــرد.

تاریــخ کثیــف و پســت آنهــا نشــانگر ایــن موضــوع اســت.

فاطمه محمدی

اهمیت برجام و ناکامی ترامپ

بهانــه هــای ضــد برجــام »دونالــد ترامــپ« کــه از ســوی نئوکان هــا و البــی هــای عربی 
ـ صهیونیســتی حمایــت مــی شــود، تنهــا باعــث تزلــزل اعتبــار جهانــی آمریــکا خواهــد 

شــد.
توافقنامــه ســال ۲۰15 میــان ایــران و شــش قــدرت جهانــی ســبب شــد پرونــده هســته 

ای 1۲ ســاله در یــک بــازه زمانــی در مســیر گــره گشــایی قــرار بگیــرد.
ویژگی های برجام از سطوح مختلف:

1ـ ســطح همــکاری اســتراتژیک دو دولــت: خدشــه دار شــدن رابطــه آمریــکا و اســرائیل 
یکــی از ایــن ویژگــی هاســت. رابطــه محکــم دولــت غاصب اســرائیل بــا آمریــکا حمایت 
همــه جانبــه بــوده اســت. ایــن حمایــت بــه رابطــه غیــر قابــل خدشــه در طــول ســال هــا 
تبدیــل شــده بــود. مخالفــت اوبامــا بــا صحبــت هــای نتانیاهــو و تصویــب قطعنامــه ای 
ــرای  ــه تجــاوزات اســرائیل در شــهرک ســازی ب ــل علی ــت ســازمان مل در شــورای امنی
نخســتین بــار تنــش را افزایــش داد. برجــام بــرای نخســتین بــار میــان دولــت آمریــکا و 
رژیــم اســرائیل شــکاف ایجــاد کــرد امــا بــا بازگشــت ترامــپ ایــن رابطــه بهبــود یافــت.

۲ـ  ســطح داخلــی کشــور آمریــکا: ادامــه برجــام در طــول نزدیــک یــک ســال ریاســت 
جمهــوری ترامــپ میــان کارگــزار )agent( و ســاختار )structure( اختــاف ایجــاد 
کــرد. پوپولیســت راســتی کــه در طــول انتخابــات شــعار شکســتن ســاختار واشــنگتن را 
بارهــا تکــرار کــرد امــا دوام نیــاورد و حواریــون افراطــی ترامــپ یــک بــه یــک بــا فشــار 

ســاختار کنــار گذاشــته شــدند. جــدل بارهــا میــان هــم حزبــی هــا تکــرار شــد.
۳ـ  سطح نظام بین الملل و قدرت های بزرگ:

برجــام همچنیــن توانســت اعتبــار آمریــکا را خدشــه دار کنــد. تنهــا توافقنامــه برجــام نبود 
کــه دولــت جدیــد آمریــکا بــه آن متعهــد نمانــد امــا مهمتریــن توافقنامــه بعــد از دو ســال 

مذاکــره فشــرده بــود. 
تاییــد گــزارش هــر ســه مــاه یــک بــار برجــام توســط رییــس جمهــور آمریــکا بــه کنگره 
بــرای ویــو کــردن تحریم هــای هســته ای یک موضــوع داخلــی آمریکاســت و بــه برجام 
ــه  ــرژی اتمــی ب ــس ان ــی کــه آژان ــا زمان ــکا متعهــد اســت ت ــت آمری ــدارد. دول ربطــی ن
عنــوان تنهــا مرجــع داوری بیــن المللــی، تعهــد ایــران بــه برجــام را تاییــد مــی کنــد، بــه 

مفــاد ایــن توافقنامــه پایبنــد باشــد.
بهانــه هــای ترامــپ کــه از ســوی نئوکانهــا و البــی هــای عربــیـ  صهیونیســتی حمایت 
مــی شــود، تنهــا باعــث تزلــزل اعتبــار جهانــی آمریــکا مــی شــود. وفــای بــه عهــد جــزو 
اصــول اصلــی حقــوق بیــن الملــل اســت کــه دولــت هــا در توافقنامــه هــای بیــن المللی 
چنــد جانبــه ملــزم بــه اجــرای آن هســتند. آمریــکا همــواره در گذشــته کــه ســازمان های 
بیــن المللــی را نادیــده گرفتــه ســرانجام  در پــی توجیــه حقوقــی عمــل خــود بوده اســت. 
ــان اســت کــه ترامــپ و مخالفــان  ــا نقــاط قــوت حقوقــی آن چن برجــام ضعــف دارد ام
برجــام را بــر مــرز بــی خــردی کشــانده اســت و قــدرت تحلیــل درســت را از آنــان گرفتــه 

اســت.
ترامــپ بــا گفتــن نام جعلــی بــرای خلیــج فــارس ســطح مناقشــه را از میــان نخبــگان به 
ســطح ملــی ایــران ســوق داد. تضعیــف هویــت ملــی و پــاک کــردن نــام تاریخــی خلیــج 
ــا مناســبات  ــان خــارج کشــور اســت کــه حتــی ب فــارس، خــط قرمــز بســیاری از ایرانی
سیاســی ج.ا.ا موافــق نباشــند. مــی تــوان ایرانیــان مقیــم آمریــکا کــه سیاســی نیســتند 
امــا از موقعیــت اجتماعــی باالیــی در آمریــکا برخوردارنــد، در یــک البــی غیــر سیاســی 
بــا هــدف مقابلــه علیــه وطــن ســازماندهی کــرد و در مقابــل البــی هــای فعــال دشــمن 

ــرار داد. ق
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ســفر ملــک ســلمان بــه مســکو جــدای از حواشــی آن 
مثــل از کار افتــادن پلــه برقــی وی در فــرودگاه، مــورد 
توجــه تحلیلگــران امــور منطقــه خاورمیانــه و رئیــس 

جمهــور آمریــکا اســت.
سـلمان بـن عبدالعزیـز پادشـاه عربسـتان چهارشـنبه 
گذشته عازم مسـکو شد و در روز پنجشـنبه 1۳ مهرماه 
در کاخ کرملیـن بـا والدیمیـر پوتیـن رئیـس جمهـور 
روسـیه دیـدار کـرد. وی درباره ایـران، یمن، فلسـطین 

و سـوریه، عـراق، تروریسـم و انـرژی حـرف زد.
ــعودی  ــتان س ــه عربس ــد ک ــام کردن ــا اع ــانه ه رس
ــور  ــن کش ــاه ای ــفر پادش ــان س ــنبه در جری روز پنجش
بــه مســکو، توافقنامــه اولیــه خریــد ســامانه اس ۴۰۰ 

ــتان در  ــی عربس ــع نظام ــازمان صنای ــرد. س ــا ک ــیه را امض روس
ــاض  ــه، ری ــن توافقنام ــب ای ــه موج ــرد: ب ــام ک ــه ای اع بیانی
ــر اســاس  ــد. ب ــداری مــی کن ســامانه اس ۴۰۰ را از روســیه خری
ــن  ــه جدیدتری ــن ب ــور، عربســتان ســعودی همچنی ــه مذک بیانی
موشــک  هــای روســیه بــرای حمایــت از حریــم هوایــی خــود از 
جملــه ســامانه پدافنــد هوایــی اس-۴۰۰ و موشــک  هــای ضــد 
ــک   ــن نارنج ــداز و همچنی ــک  ان ــت- ای ام« و موش زره »کورن
انــداز )ای.جــی.اس. ۳۰( و مسلســل  هــای کاشــینکوف 
ــه،  ــن بیانی ــق ای ــد. طب ــی  کن ــدا م ــی پی ــی.1۰۳( دسترس )ک
ــکی  ــاع موش ــامانه دف ــاخت س ــرح س ــاد ط ــرای ایج ــن ب طرفی
اس-۴۰۰ و نگهــداری قطعــات در عربســتان همــکاری خواهنــد 
ــل  ــور منتق ــن کش ــه ای ــی ب ــزات نظام ــاوری تجهی ــرد و فن ک

ــد. ــد ش خواه
ــه روســیه  ــم از اهــداف ســفر ملــک ســلمان ب ــا اگــر بخواهی ام
ــدف آن در  ــران ه ــی تحلیلگ ــاد برخ ــه اعتق ــم ب ــخن بگویی س
ــیه و  ــان روس ــط می ــرار دادن رواب ــعاع ق ــت الش ــه اول تح وهل
ایــران و کاســتن از همــکاری راهبــردی میــان تهــران و مســکو 
ــا  ــردی آنه ــران دشــمن راهب ــگاه آل ســعود، ای ــرا از ن اســت. زی
ــه  ــا ب ــعودی ه ــود. س ــی ش ــه محســوب م ــه خاورمیان در منطق
دنبــال توســعه همــکاری هــای اقتصــادی بــا روســیه و تبدیــل 
ایــن همــکاری بــه عنــوان پایگاهــی محکــم بــرای اثــر گــذاری 
آن در موضوعــات سیاســی و کاســتن از اختافــات موجــود 
میــان روســیه و عربســتان اســت. اســتراتژی کــه ســعودی هــا 
ــا وجــود  در قبــال چیــن نیــز اتخــاذ کــرده انــد همیــن اســت. ب
اینکــه دو کشــور در زمینــه سیاســی اختــاف دارند امــا همکاری 

ــرار اســت. ــان دو کشــور برق اقتصــادی می
ســعودی هــا در حــال حاضــر بــه دنبــال توســعه روابــط اقتصادی 
ــذاری گســترده در بخــش هــای  ــا روســیه شــامل ســرمایه گ ب
ــت،  ــای نف ــه ه ــژه در زمین ــه وی ــیه ب ــادی روس ــف اقتص مختل
توســعه راههــا و نیــز بخــش نظامــی شــامل خریــد تســلیحات 
ــرارداد  ــه ق ــت ک ــن راستاس ــتند. در همی ــیه هس ــی از روس نظام
ــترک  ــکاری مش ــته ای، هم ــرژی هس ــش ان ــکاری در بخ هم
ــا  ــا ب ــعودی ه ــواره س ــاب ماه ــن، پرت ــوط راه آه ــه خط در زمین
موشــک هــای روســی رخ امضــا مــی شــود. از ســویی روســها 
هــم تــاش مــی کننــد کــه روابــط آنها بــا ایــران بــر روابطشــان 

بــا عربســتان تاثیــر منفــی نداشــته باشــد.
امــا موضوعــی اســت کــه در بخــش خریدهــای نظامــی 
ــدازه  ــه ان ــن اســت کــه ســعودی هــا ب عربســتان وجــود دارد ای
کافــی ســاح آمریکایــی، انگلیــس و فرانســوی خریــداری کــرده 
انــد و نیــازی بــه خریــد ســاح بیشــتر ندارنــد پــس چــه دلیلــی 
بــرای خریــد ســاح از ایــران وجــود دارد؟ از ســویی روســیه بــه 
ســود از طریــق فــروش جنــگ افــزار مــی رســد و از ســوی دیگر 

ــه  ســعودی هــا تمــام تــاش خــود را مــی کننــد کــه ســاح ب
ــرای  ــه ب ــی ک ــه ســاح های ــد ک ــرود و حاضرن ــران ن ســوی ای

ــد. ــداری کنن ــی رود را خری ــران م ای
امــا موضــوع ایــن اســت کــه روســها تــا چــه انــدازه بــه خواســته 
هــای ســعودی ها پاســخ مــی دهنــد. اینکــه پوتیــن به اســتقبال 
ملــک ســلمان کــه بــرای اولیــن بــار بــه روســیه ســفر مــی کرد، 
نرفــت خــود ســئواالت و ابهامــات زیــادی را مطــرح مــی کنــد. 
کمــا اینکــه صــورت نگــران ملــک ســلمان در 15 متــری میــان 
هواپیمــا و زمیــن و از کار افتــادن پلــه برقــی و واکنــش روســها به 
ایــن موضــوع کــه ایــن پلــه برقــی ربطــی بــه آنها نداشــته اســت 

نیــز گویــای حقایــق دیگــری اســت.
ــه  ــه متحــدان خــود را ب ــرده اســت ک ــت ک ــون ثاب ــن تاکن پوتی
ــی  ــز موضــع نفت ــد و ازســویی هرگ ــوش نمــی کن ــی فرام راحت
ــه اقتصــاد ایــن کشــور را  ــه زدن ب ــا هــدف ضرب ســعودی هــا ب
ــی اســت  ــی موضوع ــق نفت ــد تواف ــد. تمدی ــوش نکــرده ان فرام
کــه دیگــر اصــراری از جانــب پوتیــن در ایــن بــاره صــورت نمــی 

ــد. گیــرد بلکــه ایــن ســعودی هــا هســتند کــه اصــرار دارن
ــان  ــکاری می ــرای هم ــل ب ــت و تمای ــر رغب ــارت دیگ ــه عب ب
ــاح  ــرژی و س ــی و ان ــای سیاس ــه ه ــکو در زمین ــاض و مس ری

ــیه. ــا روس ــت ت ــتان اس ــب عربس ــتر از جان بیش
ملـک سـلمان در کاخ کرملین کوشـید کـه با موضع گیـری علیه 
ایـران اقدامـی انجـام دهد امـا تیرش به سـنگ خـورد زیـرا تاثیر 

چندانی نداشـت و بـرای رهبـر کرملین جذابیتی نداشـت.
اینکــه بافاصلــه روســها اعــام کــرده انــد کــه همــکاری فنــی 
و نظامــی بــا عربســتان علیــه طــرف دیگــری نیســت گــواه ایــن 
مدعاســت. روســها بیشــتر حامــل ایــن پیــام بــرای آمریــکا بودند 
کــه بــازار تســلیحاتی عربســتان نفــوذ کــرده انــد موضوعــی کــه 
ــکا از  ــاع آمری ــال داشــت و وزارت دف ــه دنب ــکا را ب ــی آمری نگران
اینکــه همپیمانانــش بــه خریــد ســامانه هــای موشــکی روســیه 

گرایــش پیــدا کــرده انــد ابــراز نگرانــی کــرد.
مــی تــوان گفــت کــه بیشــتر روســیه برنــده ایــن ســفر اســت تــا 
ــه نظــر مــی  ــاره ســوریه نیــز ب ملــک ســلمان و عربســتان. درب
رســد کــه موضــع ســعودی هــا بــه موضــع مســکو نزدیک شــده 
اســت؛ دیگــر آنهــا حرفــی از کنــار رفتــن بشــار اســد نمــی زننــد.
روزنامه البناء در مطلبی با اشـاره به سـفر ملک سـلمان به روسـیه 
و دیـدار بـا پوتیـن آورده اسـت: »سـئوالی کنونـی ایـن اسـت که 
کـدام طـرف از میان عربسـتان و روسـیه قادر بـه تاثیرگـذاری بر 
طـرف دیگر در موضوع سـوریه اسـت؟ آیا ملک سـلمان می تواند 
رئیـس جمهور روسـیه را در پذیرش دیـدگاه ریاض درباره سـوریه 
مجـاب کند یا اینکـه پوتین موفق می شـود که دیدگاه عربسـتان 

درباره سـوریه را عـوض کند؟
ایــن رســانه در ادامــه مــی نویســد: تحــول خاصــی در ایــن زمینه 
ــن  ــاف بی ــار ائت ــتان در کن ــش عربس ــرا نق ــد داد زی رخ نخواه

ــه هدایــت آمریکاســت کــه طــراح و حامــی  المللــی ب
جنــگ تروریســتی در ســوریه اســت و عربســتان نمــی 
توانــد خــارج از ایــن ائتــاف حرکــت کنــد و هــر گونــه 
تغییــر در موضــع عربســتان در قبال ســوریه در راســتای 
ــورهای  ــی و کش ــن الملل ــاف بی ــقف ائت ــن س همی
ــرای  ــد طــرح هــای آنهــا ب ــع شــده ان ــی کــه قان غرب
برانــدازی نظــام ســوریه و تبدیــل ســوریه بــه همپیمان 
ــرو شــده اســت، تعریــف مــی  ــا شکســت روب غــرب ب
شــود. بــا توجــه بــه رونــد تحــوالت میدانــی و ســنگین 
بــودن کفــه تــرازو بــه نفــع ارتــش ســوریه و متحدانش 
اســت، واقعیــت طلــب می کنــد که بازگشــت از ســقف 
ــع  ــاید موض ــرد. ش ــرار بگی ــر ق ــد نظ ــی  م ــای عال ه
گیــری ترکــی الفیصــل بــه رســانه هــای روســی کــه 
سرنوشــت بشــار اســد را ســوری هــا تعییــن مــی کننــد 
و اینکــه از احتمــال تغییــر موضــع عربســتان ســخن گفته اســت 

در ایــن راســتا باشــد.
البنــاء آورده اســت: اینکــه روســیه بــرای دســت برداشــتن 
از ســوریه در مبــارزه باتروریســم بــا وسوســه روبــرو شــود 
ــن  ــت و ای ــده اس ــپری ش ــخ آن س ــه تاری ــت ک ــی اس موضوع
پــس از توســعه ســطح حمایــت روســیه و بــا توجــه بــه ارزیابــی 
ــر امنیــت آن اســت. وانگهــی  روســیه از مخاطــرات تروریســم ب
ــا تروریســم در ســوریه  روســیه از طریــق مشــارکت در جنــگ ب
بــه دســتاوردهای سیاســی رســیده اســت و جایــگاه بیــن المللــی 
روســیه ارتقــا یافتــه اســت و ســوریه تنهــا عرصــه ای اســت کــه 
ــای  ــه ج ــیه ب ــا روس ــی ب ــو و رایزن ــت گفتگ ــر سیاس ــکا ب آمری
ــور شــده اســت.« ــی مجب ــم و اعمــال مجــازات و رویاروی تحری

ــدام  ــا اق ــه ب ــد ک ــه ان ــا پذیرفت در موضــوع ســوریه، ســعودی ه
نظامــی نمــی تواننــد بشــار اســد را کنــار بزننــد و این بشــار اســد 
اســت کــه توانســته اســت بخــش اعظــم اراضــی را بــه کنتــرل 

ــود درآورد. خ
امـا دربـاره پرونـده ایـران، موضع سـعودی ها همچنـان خصمانه 
اسـت و روسـیه ایـن موضـع را اشـتباه مـی دانـد بـه ویـژه کـه 
مسـکو همـواره در راسـتای نزدیک کـردن دیدگاهها میـان ایران 
و عربسـتان حرکت مـی کند. طـرف سـعودی به خوبی مـی داند 
کـه نمـی تواند موضـع مسـکو را در قبـال تهـران تغییر دهـد و از 
همیـن رو ملـک سـلمان و وزیر خارجـه اش با حرفهـای خود ضد 
ایـران در واقع تیری در تاریکی شـلیک کردند. اما روسـیه از اینکه 
بتوانـد نقشـی در کاهـش اختافـات میان ایـران و عربسـتان ایفا 

کند، خرسـند خواهـد بود.
امـا بُعـد دیگر این سـفر بـه آمریکا و روسـیه و موفقیت مسـکو به 
ملحـق کردن متحـدان واشـنگتن از جملـه ترکیه و عربسـتان به 
جرگـه همپیمانانش اسـت. پوتین رئیـس جمهور زیرکی اسـت و 
قصـد دارد که بـا ائتاف بندی بـا ترکیه، ایـران، عـراق و مصر به 
عنـوان کشـورهای اصلـی خاورمیانه نفـوذ آمریکا را محـدود کند 
و کشـورش را بـه عنوان بازیگـر قـوی در حل بحرانهـای منطقه 
مطـرح کنـد. پوتین بـه دنبال جذب عربسـتان بـه اردوی روسـیه 
نیز هسـت. بدون شـک ترامـپ این سـفر را به دقت زیر نظـر دارد 
و از این نزدیکی میان روسـیه و عربسـتان خرسند نیسـت به ویژه 
کـه به عنـوان تاجر شـاهد عقـد قراردادهای کان میان مسـکو و 

ریاض اسـت.
ــه  ــلمان ب ــک س ــا و مل ــعودی ه ــن س ــاره موضــوع یم ــا درب ام
دنبــال یافتــن راه خروجــی از ایــن بحرانــی کــه روز به روز بیشــتر 
در آن در حــال غــرق شــدن هســتند، و پنــاه آوردن بــه روســها در 
ایــن زمینــه اســت. روســها هــم از اینکــه بتواننــد نقشــی در ایــن 
بــاره ایفــا کننــد خرســند خواهنــد شــد زیــرا جایــگاه منطقــه ای 

آنــان را تقویــت مــی کنــد.

بررسی موضوع ایران در سفر ملک سلمان/ پوتین برنده و ترامپ نگران است
فرزاد فرهادی
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ایران در جهان

ــکا گفــت: ممکــن اســت کنگــره  مشــاور مجلــس ســنای آمری
آمریــکا تحریمهایــی را علیــه ایــران در نظــر بگیــرد کــه برجــام 

ــد. را نقــض نکن
ــس  ــپ« رئی ــد ترام ــت »دونال ــی رف ــار م ــه انتظ ــه ک همانگون
جمهــور آمریــکا روز جمعــه ۲1 مهــر در گــزارش خــود بــه کنگره 

مدعــی عــدم پایبنــدی ایــران بــه برجــام شــد.
ــران  ــه ای ــق ب ــد: تواف ــی ش ــود مدع ــارات خ ــپ در اظه ترام
اجــازه مــی دهــد کــه برنامــه هســته ایــش را کامــل کنــد و تــا 
ــران  ــا برطــرف شــود؛ ای ــت ه ــه محدودی ــد ســال دیگــر ک چن
ــر یــک  ــه ســراغ تأسیســات هســته ای مــی رود. فقــط در براب ب
تعلیــق موقــت، ایــران بــرای مــدت کوتاهی از تاسیســات هســته 
ای عقــب افتــاده اســت. آمریــکا مــی گویــد کــه چــرا در ابتــدای 
توافــق کلّــی پــول بــه ایــران داده شــده اســت؟ ایــران مرتکــب 
ــت  ــار از محدودی ــن پیمــان شــده اســت و دو ب ــوارد نقــض ای م
1۳۰ متریــک ُتــن غنــی ســازی خــود فراتــر رفتــه اســت. ایــران 

ــرده اســت. ــاب ک بازرســان را ارع
ترامــپ ادعــا کــرد: برخــی معتقدنــد کــه ایــران بــا کــره شــمالی 
همــکاری داشــته اســت. ایــران روح برجــام را نقــض کرده اســت. 
ــات کمــک  ــح وثب ــه صل ــران ب ــق هســته ای ای ــود تواف ــرار ب ق
ــران روح  ــد. ای ــی کن ــده م ــم را پراکن ــران تروریس ــا ای ــد؛ ام کن

ــرده اســت. ــق را نقــض ک تواف
امــا قــدرت هــای جهانــی بــه رغــم عــدم تائیــد پایبنــدی ایــران 
بــه توافــق هســته ای از ســوی دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــوری 
ــه اجــرای برجــام متعهــد هســتند و حســن  ــکا، کمــاکان ب آمری
روحانــی، رئیس جمهــوری ایــران نیــز  در واکنــش بــه اظهــارات 
ترامــپ گفتــه اســت آمریــکا امــروز تنهاتــر از همیشــه در برابــر 
برجــام قــرار گرفتــه اســت. ایــران تــا زمانــی کــه از منافــع برجام 

ــذارد. ــرام می گ ــه آن احت ــوردار اســت، ب برخ
فرانســه، آلمــان و بریتانیــا هــم نســبت بــه ســخنان ترامــپ ابراز 
نگرانــی کــرده و بــر تعهــد خــود در قبــال برجــام تاکیــد کرده اند. 
ــت  ــع امنی ــه نف ــته ای ب ــق هس ــد تواف ــه کشــور گفته ان ــن س ای

ملــی ایــن کشورهاســت.
ــا  ــه اروپ ــی اتحادی ــئول سیاســت خارج ــی، مس ــکا موگرین فدری
نیــز گفتــه اســت برجــام یــک قطعنامــه شــورای امنیت ســازمان 
ملــل اســت و رئیــس جمهــور هیــچ کشــوری نمی توانــد بــه آن 
ــاد کــرده و  ــان بدهــد. روســیه هــم از اظهــارات ترامــپ انتق پای
گفتــه اســت چنیــن روش هایــی بــرای حــل مشــکات محکــوم 

بــه شکســت اســت.
در خصــوص ابعــاد مختلــف ایــن اقــدام خبرنــگار مهــر گفتگویی 
بــا »برایــان کاتولیــس« مشــاور ســنای آمریکا انجــام داده اســت 

کــه در ادامــه مــی آیــد.
برایــان کاتولیــس عضــو ارشــد مرکــز پیشــرفت آمریــکا اســت 
کــه در آن کار خــود را در سیاســت امنیــت ملــی ایــاالت متحــده 

در خاورمیانــه و جنــوب آســیا متمرکــز اســت.
وی بــه عنــوان مشــاور ســازمان هــای متعــدد دولــت آمریــکا، 
ــی  ــر دولت ــای غی ــازمان ه ــی و س ــای خصوص ــرکت ه ش
در پــروژه هــای کشــورهایی از جملــه عــراق، پاکســتان، 
افغانســتان، یمــن، مصــر، و کلمبیــا خدمــت کــرده اســت. وی 
بــه عنــوان ســخنران در جلســات کمیتــه هــای مهــم مجلــس 
ــط خارجــی و نیروهــای  ــه رواب ــه کمیت ــکا از جمل ســنای آمری
ــد و مشــاور ســناتورهای مهمــی نیــز  مســلح حضــور مــی یاب

ــت. هس
وی عضــو وزارت دفــاع و وزارت خارجــه آمریــکا و شــورای امنیت 

ملــی آمریــکا نیــز بوده اســت.

ــی و  ــای داخل ــت ه ــه مخالف ــی ک ــپ در حال || ترام
ــا لغــو برجــام از ســوی وی  ــادی ب ــی زی ــن الملل بی
ــن کار از  ــل ای ــرد. دالی ــو ک ــام را لغ ــت، برج داش
ســوی وی چــه بــود و خواســتار ارســال چــه پیامــی 
در داخــل امریــکا از یــک ســو و جامعــه بیــن المللی 

ــود؟ از ســوی دیگــر ب
ــه وعــده  ــی ترامــپ عمــل ب ــزه اصل ــم انگی مــن فکــر مــی کن
هایــی بــود کــه در طــی مبــارزات انتخابــات ریاســت جمهــوری 
داده بــود - یــا حداقــل عمــل بــه خواســته هایــی بــود کــه بایــد 
ــران و  ــه ای ــام را ب ــن پی ــی خواســت ای ــی شــدند. او م انجــام م
متحــدان خــود در خاورمیانــه ارســال کنــد کــه قصــد دارد 
ــران در  ــا اقدامــات ای ــه ب اقدامــات ســخت تــری را جهــت مقابل
منطقــه در پیــش گیــرد امــا بایــد گفــت کــه میــان لفاظــی هایی 
کــه ترامــپ مطــرح مــی کنــد و اقداماتــی کــه تاکنــون انجــام 

ــود دارد. ــکاف وج ــت ش داده اس
ترامــپ مــی خواهــد ایــن پیــام را بــه کنگــره ارســال کنــد کــه 
او قصــد دارد نماینــدگان کنگــره اقدامــات بیشــتری در رابطــه بــا 
تحریــم هــا علیــه ایــران در خصوص موشــک هــای بالســتیک و 

حمایــت از تروریســم در پیــش گیرنــد.

|| اگــر کنگــره تحریمهــای هســته ای را بــاز گرداند 
یعنــی عمــال نقــض برجــام صــورت گرفتــه اســت. 
بــا ایــن حســاب ترامــپ مســئولیت نقــض برجــام 
ــره  ــا کنگ ــرد. آی ــد ک ــره خواه ــه کنگ ــز متوج را نی

تحریمهــای هســته ای را بــاز مــی گردانــد؟
ــل برجــام چــه  پیــش بینــی ایــن موضــوع کــه کنگــره در مقاب
ــا  ــره ب ــد داد بســیار ســخت اســت - کنگ ــی انجــام خواه اقدام
مســائل زیــادی بــه خصــوص در صحنــه داخلــی مواجــه اســت. 
ــران در  ــه ای ــی علی ــی اضاف ــم های کنگــره ممکــن اســت تحری
ــوان  ــه عن ــد؛ ب ــرد کــه شــرایط برجــام را نقــض نکنن نظــر بگی
ــران در خصــوص  ــه ای ــال اعمــال تحریــم هــای بیشــتر علی مث

ــت از تروریســم. ــای بالســتیک و حمای ــه موشــک ه برنام

ــض  ــوص نق ــدی در خص ــدای واح ــا ص || در اروپ
ــود.  ــی ش ــنیده نم ــکا ش ــوی امری ــام از س برج
امانوئــل ماکــرون رئیــس جمهــوری فرانســه چندی 
پیــش اعــالم کــرد کــه بایــد چنــد بنــد بــه برجــام 
اضافــه شــود و مســائل موشــکی و حقــوق بشــری 
ــن  ــود. ای ــام اورده ش ــب برج ــز در قال ــران نی ای
ــه ترامــپ  ــزی اســت ک ــا همــان چی ســخن تقریب
ــا خواســت  ــا ب ــد اروپ ــی کنی ــد. تصــور م ــی گوی م
ــام  ــوص برج ــر در خص ــرای تجدیدنظ ــکا ب امری

ــد؟ ــد ش ــراه خواه هم
بــه نظــر مــی رســد کــه واکنــش اصلــی اروپــا مخالفــت بــا پیــام 
ــال  ــپ باشــد. موضــع فرانســه در ح ــات ترام ســخنرانی و اقدام
حاضــر تــا حــدی متفــاوت از موضــع کشــورهای اروپایــی اســت.

|| محمـد جـواد ظریـف وزیـر خارجـه ایـران اعالم 
کرده کـه برجام یـا با حضـور همه طرفهـای متعاهد 
اسـت یا بـدون هیچ کـس. بر ایـن اسـاس واکنش 

ایـران به خـروج امریـکا از برجام چیسـت؟
ایــران همچنان نســبت بــه اظهــارات و اقدامــات ترامــپ بدگمان 
اســت. ایــران در بــازی طوالنــی درگیــر شــده و بــه خوبــی مــی 
ــزوای ایــاالت متحــده امریــکا در جامعــه  ــد کــه ترامــپ از ان دان
بیــن المللــی آســیب خواهــد دیــد و اینکــه ممکــن اســت ترامــپ 
ــه  ــه خاورمیان ــران در منطق ــوص ای ــر در خص ــه ای معتب برنام

نداشــته باشــد.

مشاور سنای آمریکا در گفتگو با مهر:

پیش بینی واکنش کنگره در خصوص برجام دشوار است/ ساز مخالف فرانسه
جواد حیران نیا
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ایران در جهان

کارشــناس آمریکایــی مســائل ژئوپلیتیــک معتقــد اســت دلیــل 
ــن  ــامی ای ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس ــا س ــکا ب ــمنی آمری دش
اســت کــه ایــن گــروه نظامــی مانعــی در برابــر هژمونــی آمریــکا 

ــه اســت. در منطق
در پــی دالیــل اصلــی پشــت پــرده تخاصــم آمریــکا علیــه ســپاه 
ــک  ــق مســائل ژئوپلیتی ــی کارتالوچــی« محق پاســداران، »آنتون
در بانکــوک معتقــد اســت تضعیــف ســپاه پاســداران بــه آمریــکا 
اجــازه مــی دهــد تــا برنامــه هــای خــود را در منطقــه بــه پیــش 

ببــرد.
ــد را  ــای جدی ــم ه ــاره ای از تحری ــه پ ــپ روز جمع ــت ترام دول
علیــه ســپاه پاســداران انقــاب اســامی، بــه عنــوان ســازمانی 
ــه در  ــرد ک ــام ک ــی اع ــی و نظام ــاظ امنیت ــه لح ــد ب قدرتمن
ــر  ــه ب ــران در منطق ــذاری ای ــدی در اثرگ ــی کلی ــت نقش حقیق
عهــده دارد. ایــن تحریــم هــا در حقیقــت بخشــی از دســتور کار 
گســترده تــر دولــت ترامــپ بــرای تنــگ تــر کــردن عرصــه بــر 
ایــران کــه بــه ادعــای آمریــکا حامــی تروریســم در خاورمیانــه به 

ــد. ــه حســاب مــی آی شــمار مــی رود ب
ــرده  ــای اهــداف پشــت پ ــر شــدن بیشــتر زوای ــرای روشــن ت ب
ــداران،  ــپاه پاس ــه س ــا علی ــم ه ــن تحری ــل ای ــکا از تحمی آمری
خبرنــگار مهــر گفتگویــی بــا آنتونــی کارتالوچــی محقق مســائل 

ــک مســتقر در بانکــوک داشــته اســت. ژئوپلیتی
متن کامل این مصاحبه در ادامه آمده است:

ــام،  ــه برج ــران ب ــدی ای ــد پایبن ــم تایی || علیرغ
ــه  ــران را ب ــر ای ــود ب ــارهای خ ــکا فش ــت آمری دول
ــرده اســت.  ــظ ک ــات واهــی حف ــا و اتهام ــه ه بهان

ــت؟ ــکا چیس ــی آمری ــدف واقع ه

ــای 1۹5۳ )۲۸  ــان رخ دادن کودت ــی از زم ــتمداران آمریکای سیاس
ــران و  ــرل ای ــال کنت ــه دنب ــواره ب ــران هم ــرداد 1۳۳۲( در ته م
تحــرکات سیاســی ایــن کشــور بــوده انــد. از آن زمــان، آمریــکا 
همــواره بــه صــورت مســتقیم و یــا غیرمســتقیم تــاش کــرده 
تــا از طریــق ابزارهــای اقتصــادی، دیپلماتیــک، نظامــی و دیگــر 
ــرده و  ــر ســوال ب ــران را زی ــر ای ــق ب ابزارهــا، نظــم سیاســی فائ

ــرار دهــد. ــدازی ق ــورد بران م
ــه در آن،  ــت ک ــد اس ــن فرآین ــرار ای ــن تک ــا آخری ــام تنه برج
ــا  ــد ت ــه چیدن ــال ۲۰۰۹ توطئ ــی از س ــتمداران آمریکای سیاس
»پیشــنهادی فــوق العــاده« بــه ایــران ارائــه دهنــد و بعــد ادعــا 
کننــد کــه ایــران بــه تعهــدات خــود عمــل نکــرده اســت تــا این 
کار زمینــه ای شــود بــرای توجیــه کــردن مواجهــه اقتصــادی و 

ــران. ــا ای ــر ب نظامــی مســتقیم ت
»نهــاد بروکینگــز« بــه عنــوان یکــی از اتــاق هــای فکــر آمریکا 
بــا انتشــار مطلبــی بــا عنــوان »راه دســتیابی بــه ایــران چیســت؟ 
گزینــه هایــی بــرای اســتراتژی جدیــد آمریــکا در برابــر ایــران«، 
بــه صراحــت اشــاره مــی کنــد کــه اســتقبال جامعــه جهانــی از 
ــوده و  ــف ب ــیار ضعی ــران بس ــه ای ــکا علی ــی آمری ــاوز نظام تج
حمایــت چندانــی از آن نمــی شــود. سیاســتمداران بروکینگــز در 
ایــن مطلــب اشــاره کردند کــه احتمــاال حمایــت بیشــتر از تجاوز 
آمریــکا بــه ایــران از ایــن راه حاصــل خواهــد شــد کــه آمریــکا در 
ظاهــر )بــرای بهبــود روابــط بــا ایــران( تــاش کنــد امــا رســیدن 
بــه توافــق دیپلماتیــک بــا ایــران بــاز بمانــد. واضــح اســت کــه 

آمریــکا ایــن کار را از طریــق برجــام انجــام داد.
بــه عبــارت دیگــر، توافــق ایــران همــواره بــه ایــن معنا بــوده که 
کارشــکنی از ســوی آمریــکا در آن اجتنــاب ناپذیــر بــوده اســت-
هیــچ یــک از عملکردهــای ایــران نمــی توانــد توقعــات آمریــکا 
ــع واشــنگتن  ــرده و مناف ــرآورده ک ــام را ب ــال برج ــران در قب از ای
را تامیــن کنــد. ایــن کار همــواره بــه معنــای مکانیســمی بــرای 
ــه دســت  ــه ب ــوده اســت و ن ایجــاد تحریــک و توجیــه جنــگ ب

ــح. آوردن صل

|| چـرا دولـت آمریکا سـعی در هـدف گرفتن سـپاه 
پاسـداران و نیروهـای نظامـی نخبه ایـران دارد؟

نیروهــای ســپاه پاســداران در حقیقــت همــان نیروهــای نظامــی 
نخبــه ایــران هســتند و بــه همیــن خاطــر مــورد هــدف )آمریــکا( 
ــورد  ــد، م ــی کن ــایی م ــکا شناس ــد. آمری ــده ان ــه ش ــرار گرفت ق
هــدف قــرار مــی دهــد، و بــا قــدرت نابــود مــی کنــد، نهادهــای 
مختلــف را در میــان ملــت هــای خارجــی متحــد مــی کنــد تــا 
ــورد هــدف  ــر خــود را در کشــور م ــدرت و تاثی ــق ق ــن طری از ای
بــه نمایــش بگــذارد. در ایــران، در بیــن دیگــر نهادهــا، ســپاه بــه 

ــرای آمریــکا بــه حســاب مــی آیــد. عنــوان هدفــی ویــژه ب
ســپاه خــود را بــه عنــوان یــک نیــروی موثــر هــم در ایــران و هم 
در خــارج از مرزهــای ایــن کشــور بــه خصــوص در برابــر گــروه 
ــران  ــکا از آنهــا در داخــل ای ــی کــه آمری هــای تروریســتی نیابت
ــن در  ــران و همچنی ــردم ای ــرار دادن م ــدف ق ــور ه ــه منظ و ب
ســوریه، جایــی کــه ایرانیــان در حــال مبــارزه بــا شــبه نظامیــان 
مــورد حمایــت کشــورهای خارجــی هســتند، اســتفاده مــی کنــد.

ســپاه پاســداران یــک مرکــز بســیار بــزرگ قــدرت ژئوپلیتیکــی 
را در خاورمیانــه و آســیای میانــه نمایندگــی مــی کنــد کــه هــم 
ــونت  ــر خش ــم در براب ــد و ه ــی کن ــکا کار م ــع آمری ــه مناف علی

هــای نیابتــی آمریــکا دفــاع مــی کنــد.
همانطــور کــه امپراطورهــا در سراســر تاریــخ عمــل کــرده انــد، 
آمریــکا نیــز بــه ســادگی بــرای رفــع موانــع موجــود بــر ســر راه 
هژمونــی خــود در خاورمیانــه تــاش مــی کنــد. ســپاه پاســداران 
بزرگتریــن مانــع )بــر ســر راه آمریــکا( اســت. هــدف قــرار دادن و 
تضعیــف ســپاه نــه تنها بــه آمریــکا اجــازه خواهــد داد تا سیاســت 
ــز در  ــران را نی ــه ای ــد، بلک ــال کن ــود را دنب ــه ای خ ــای منطق ه
برابــر برانــدازی هــای حاصــل از حمایــت هــای آمریــکا آســیب 

پذیــر خواهــد کــرد.

محقق آمریکایی در گفتگو با مهر:

سپاه پاسداران بزرگترین مانع آمریکا برای هژمونی منطقه ای است
پیمان یزدانی

http://mehrnews.com


صفحه 12 | شماره 22 |  آذر 96  MEHR NEWSAGENCY

ایران در جهان

کارشــناس مســائل منطقــه بــا پرداختــن بــه اختافــات تاکتیکی 
آمریــکا و اروپــا دربــاره توافــق هســته ای گفــت اساســا مشــکل 
واشــنگتن بــا ایــران بــه خاطــر اســتقال عمــل ایــران در عرصه 

سیاســت خارجــی اســت.
ــس  ــپ« رئی ــد ترام ــت »دونال ــی رف ــار م ــه انتظ ــه ک همانگون
جمهــور آمریــکا روز جمعــه ۲1 مهــر در گــزارش خــود بــه کنگره 

مدعــی عــدم پایبنــدی ایــران بــه برجــام شــد.
ــران  ــه ای ــق ب ــد: تواف ــی ش ــود مدع ــارات خ ــپ در اظه ترام
اجــازه مــی دهــد کــه برنامــه هســته ایــش را کامــل کنــد و تــا 
ــران  ــا برطــرف شــود؛ ای ــت ه ــه محدودی ــد ســال دیگــر ک چن
ــر یــک  ــه ســراغ تأسیســات هســته ای مــی رود. فقــط در براب ب
تعلیــق موقــت، ایــران بــرای مــدت کوتاهی از تاسیســات هســته 
ای عقــب افتــاده اســت. آمریــکا مــی گویــد کــه چــرا در ابتــدای 
توافــق کلّــی پــول بــه ایــران داده شــده اســت؟ ایــران مرتکــب 
ــت  ــار از محدودی ــن پیمــان شــده اســت و دو ب ــوارد نقــض ای م
1۳۰ متریــک ُتــن غنــی ســازی خــود فراتــر رفتــه اســت. ایــران 

ــرده اســت. ــاب ک بازرســان را ارع
ترامــپ ادعــا کــرد: برخــی معتقدنــد کــه ایــران بــا کــره شــمالی 
همــکاری داشــته اســت. ایــران روح برجــام را نقــض کرده اســت. 
ــات کمــک  ــح وثب ــه صل ــران ب ــق هســته ای ای ــود تواف ــرار ب ق
ــران روح  ــد. ای ــی کن ــده م ــم را پراکن ــران تروریس ــا ای ــد؛ ام کن

ــرده اســت. ــق را نقــض ک تواف
امــا قــدرت هــای جهانــی بــه رغــم عــدم تائیــد پایبنــدی ایــران 
بــه توافــق هســته ای از ســوی دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــوری 
ــه اجــرای برجــام متعهــد هســتند و حســن  ــکا، کمــاکان ب آمری
روحانــی، رئیس جمهــوری ایــران نیــز  در واکنــش بــه اظهــارات 
ترامــپ گفتــه اســت آمریــکا امــروز تنهاتــر از همیشــه در برابــر 
برجــام قــرار گرفتــه اســت. ایــران تــا زمانــی کــه از منافــع برجام 

ــذارد. ــرام می گ ــه آن احت ــوردار اســت، ب برخ
فرانســه، آلمــان و بریتانیــا هــم نســبت بــه ســخنان ترامــپ ابراز 
نگرانــی کــرده و بــر تعهــد خــود در قبــال برجــام تاکیــد کرده اند. 
ــت  ــع امنی ــه نف ــته ای ب ــق هس ــد تواف ــه کشــور گفته ان ــن س ای

ملــی ایــن کشورهاســت.
ــا  ــه اروپ ــی اتحادی ــئول سیاســت خارج ــی، مس ــکا موگرین فدری
نیــز گفتــه اســت برجــام یــک قطعنامــه شــورای امنیت ســازمان 
ملــل اســت و رئیــس جمهــور هیــچ کشــوری نمی توانــد بــه آن 
ــاد کــرده و  ــان بدهــد. روســیه هــم از اظهــارات ترامــپ انتق پای
گفتــه اســت چنیــن روش هایــی بــرای حــل مشــکات محکــوم 

بــه شکســت اســت.
ــادق  ــا ص ــم ب ــته ای ــی داش ــئله گفتگوی ــن مس ــوص ای در خص
ملکــی کارشــناس ارشــد مســائل منطقــه کــه مشــروح آن در زیر 

آمــده اســت:

ــام   ــران و برج ــوص ای ــپ در خص ــارات ترام || اظه
ــع  ــل واق ــه و تحلی ــورد توج ــی م ــل سیاس در محاف
شــد. در ایــن خصــوص جویــای نظــر صــادق ملکی 
ــده و  ــی ش ــد سیاس ــر ارش ــناس و تحلیلگ کارش
گفتگــوی خــود را بــا ایشــان بــا ایــن ســئوال آغــاز 

ــال چیســت؟ ــم کــه ترامــپ بدنب کردی
ــد  ــل  بای ــکا و نظــام بیــن المل ــرای آمری انتخــاب ترامــپ را ب
ــود  ــردی خ ــفانه م ــروز متأس ــرد. ام ــی ک ــه تلق ــک فاجع ی
ــوری  ــت جمه ــند ریاس ــر مس ــه ب ــش ک ــیفته و روان پری ش
ــرد.  ــاط ک ــا او احتی ــه ب ــد در مواجه ــه بای ــت ک ــته اس نشس
ــه در  ــت ک ــری اس ــه ای تاج ــت خاورمیان ــپ در سیاس ترام

خدمــت ریــاض و تــل آویــو اســت.  عقبــه بیــش از یــک دهــه 
ــتورعمل  ــته از دس ــت برخاس ــری عقانی ــا بکارگی ــره ب مذاک
نرمــش قهرمانانــه توانســت  در ســایه  خردجمعــی و مذاکــرات  
ــد. اگرچــه در  ــر برجــام منجــر گردی ــه تدبی ــم هســته ای ب تی
ــام  ــدارد برج ــای ن ــدان در سیاســت ج ــه چن ــی ک ــگاه آرمان ن
ــا در  ــت ام ــوده و نیس ــده آل نب ــه ای ــم نقط ــران ه ــرای ای ب
شــرایط خــاص راهگشــا خــروج از بحــران جــدی بــوده اســت. 
ــق  ــه  تواف ــد ک ــان می ده ــپ نش ــودن ترام ــروز روی کار ب ام
ــال  ــت. در ح ــوده اس ــب ب ــرایط  مناس ــان و ش ــام در  زم برج
حاضــر پایبنــدی بــه برجــام بــرای ترامــپ  کابوس شــده امــا کار 
چندانــی از او بــر نمــی آیــد. اگرچــه برجــام توافقــی چندجانبــه و 
ــکا در آن از دیگــران پررنــگ  بین المللــی اســت امــا نقــش آمری
تــر بــوده اســت و توجــه داشــته باشــیم کــه ترامــپ بــا وجــود 
ــا آن و علیرغــم همــه جاروجنجــال هــا همچنــان  مخالفــت ب

ــد.   ــو نمای ــام را لغ ــته اســت برج نتوانس

ــکا و ترامــپ هســت کــه  ــه آمری ــا اعتمــادی ب || آی
برجــام لغــو نشــود؟

اعتمــاد بــه آمریــکا ســاده لوحــی اســت. مذاکــرات برجــام هــم 
نــه براســاس اعتمــاد و نــه بــا هــدف اعتمادســازی بــوده اســت. 
ــته و در  ــود را داش ــی خــاص خ ــرات چارچــوب تعریف ــن مذاک ای
آن راســتا هــم توافقــات صــورت گرفتــه اســت. در مــورد ترامــپ 
هــم نبایــد نگــران بــود لغــو برجــام از ســوی آمریــکا غیرممکــن 
نیســت امــا بســیار دشــوار بــوده و بطــور جــدی بــه اعتبــار ایــن 
کشــور لطمــه وارد خواهــد کــرد. فــارغ از آن لغــو برجــام پایــان 
ــط  ــد خ ــو نمای ــه لغ ــرا یک طرف ــکا آن ــر آمری ــت و اگ ــا نیس دنی
ــای  ــایر طرف ه ــا س ــو آن ب ــی از لغ ــده ناش ــاد ش ــه ایج فاصل
برجــام، خــود فرصتــی اســت کــه برجــام  ایجــاد خواهــد کــرد. 
یعنــی در صــورت خــروج آمریــکا از برجــام  بــاز شــرایط ایــران در 
قیــاس بــا شــرایط قبــل از برجــام در فضــای بین المللــی شــرایط 
بهتــری خواهــد بــود. در ایــن میــان لغــو برجــام بــه بهانه هــای 
ــی  ــدت مل ــجام و وح ــل انس ــود عام ــکا خ ــط آمری ــی توس واه
ــم  ــان شــکنی ، ظل ــدری، پیم ــن قل ــان شــده  و ای بیشــتر ایرانی
ــر عاشــورای ایرانیــان معنــای  و ... در فرهنــگ و نــگاه مبتنــی ب

ــود را دارد. ــاص خ خ

|| چــرا شــرایط بهتــری خواهــد بــود در حالــی کــه 
مــا زیرســاخت هــا را از میــان بــرده ایــم؟

در پاســخ بیشــتر شــرایط سیاســی در فضــای بین المللــی و 
خــروج ایــران از فصــل هفتــم شــورای امنیــت،  مــد نظــر بــود. 
امــا بــاز بایــد توجــه داشــت کــه در موضــوع هســته ای آمریــکا 
بیــش از تــرس از زیر ســاخت هــای هســته ای، از پیشــرفت های  
علــم مربــوط بــه دســتیابی ایرانیان بــه تکنولــوزی  دانش هســته 
ــنگر  ــز روش ــرور دانشــمندان هســته ای نی ــوده و ت ــران ب ای نگ
ــش  ــران دان ــود. ای ــران ب ــد نگ ــت. نبای ــوده اس ــی ب ــن نگران ای
هســته ای خــود را دفــن نکــرده اســت. آلمــان و یــا ژاپــن کشــور 
هســته ای نیســتند امــا بــا توجــه بــه ســطح پیشــرفت و دانــش 
ــته  ــای هس ــان قدرت ه ــن در می ــرار گرفت ــورها ، ق ــن کش در ای
ای بــرای ایــن کشــورها، امکانــی قابــل دســترس اســت. اگرچــه 
ــن  ــل ت ــا یکــی از دالی ــه دارد ام ــن کشــورها فاصل ــا ای ــران ب ای
ــان از  ــی آن ــدگان آگاه ــره کنن ــوی مذاک ــام از س ــه برج دادن ب
ــس رســیدن و  ــوده اســت. پ ــران ب ــش هســته ای ای ــزان دان می
حتــی فراتــر رفتــن ایــران بــه قبــل از برجــام در موضــوع هســته 

ــدان دشــوار نیســت. ای چن

ــا و  ــان اروپ ــه می ــه  فاصل ــوان ب ــی ت ــدر م || چق
آمریــکا دل بســت؟

ــن  ــوده و عرصــه تأمی ــتگی نب ــه سیاســت محــل دل بس صحن
ــوص  ــکا در خص ــا و آمری ــان اروپ ــات می ــت. اختاف ــع اس مناف
ایــران راهبــردی نبــوده و تاکتیکــی اســت. امــا در عرصــه 
ــی  ــات تاکتیک ــن اختاف ــات همی ــیاری از اوق ــت در بس سیاس
ــای  ــاً برخــی از شــرکت ه ــه حتم ــی باشــد. بل فرصــت ســاز م
ــکا را  ــا آمری ــود ب ــع کان خ ــات مناف ــی ماحظ ــزرگ اروپای ب
ــد داد.  ــرار خواهن ــر ق ــران مدنظ ــرمایه گذاری در ای ــتر از س بیش
توجــه داشــته باشــید در صــورت بــروز یــک بحــران در ارتبــاط با 
ایــران، اروپــا بــه کانــون بحــران نزدیــک اســت نــه آمریــکا، لــذا 
در بخشــی فــارغ از منافــع، نــگاه امنیتــی ناشــی از بحران هســته 
ای و مســایل حاشــیه ای آن، مــد نظــر پایتخــت هــای اروپایــی 
ــان توجــه داشــته باشــید اختــاف بروکســل  اســت. در ایــن می
بــا واشــنگتن بیشــتر در حــوزه هســته ای و برجــام بــوده و اروپــا 
و آمریــکا در خصــوص اتهامــات حقــوق بشــری و ایران هراســی 
ــا امریــکا همنــوا هســتند. حتــی در  ناشــی از قــدرت موشــکی ب
ــد  ــم می توان ــر ه ــگام ت ــا پیش ــری اروپ ــوق بش ــارهای حق فش

باشــد.

|| با مــد نظر قــرار دادن عملکــرد کشــورهای منطقه 
خصوصــا در مــورد حمایــت از گروههای تروریســتی 
چــون داعــش آیــا در دوران ترامــپ بحــران جــدی 
میــان تهــران و واشــنگتن قابــل پیش بینــی اســت؟
ــم در  ــت آن ه ــوار اس ــش رو دش ــده پی ــاره آین ــگویی درب پیش
منطقــه خاورمیانــه ای کــه در حــال عبــور از تحوالتــی مهــم امــا 
ــا ایــران بســیار  ــه چالــش جــدی ب گــذار اســت. ریســک ورود ب
ــکا  ــران و آمری ــش ای ــود. چال ــد ب ــه خواه ــر دامن ــه و پ پرهزین
ــتقال  ــا اس ــکا ب ــت. آمری ــته ای نیس ــوع هس ــل موض حاص
ــیده و  ــران هراس ــدن ای ــو ش ــکل دارد. از الگ ــران مش ــل ای عم
ــارج از  ــگاه خ ــد در ن ــی می دان ــه خوب ــکا ب ــد. آمری ــی هراس م
ــردم  ــران و م ــت ای ــت، دول ــه سیاس ــف عرص ــات کثی ماحظ
ــه ای  ــا نظــام هــای قبیل ــوده و ب ــدرن و تاریخــی ب ــی م آن دولت
و یــا کشــورهای قومــی و مذهبــی منطقــه فاصلــه زیــادی دارد. 
ــکوالر  ــام س ــی نظ ــور مدع ــر از کش ــزاران نف ــه ه ــی ک در حال
ــد  ــته ان ــش و... پیوس ــای داع ــت ه ــه تروریس ــو ب ــو نات و عض
ــوده  ــا تروریســت هــا ب ــارزه ب ایــران و ایرانیــان در صــف اول مب
انــد. اتهامــات آمریــکا در خصــوص ایــران، ناشــی از ماحظــات 
سیاســی و اقتصــادی بــوده و واشــنگتن بــا توجــه بــه دسترســی 
هــای اطاعاتــی و تجربیــات افغانســتان و عــراق  بیــش از همــه 
می دانــد کــه عملکــرد و کارنامــه ایــران در مواجهــه بــا ترویســم 

ــکا نیســت. ــه ای آمری ــن منطق ــا متحدی ــاس ب ــل قی قاب

صادق ملکی در گفتگو با مهر:

مشکل آمریکا با استقالل عمل ایران است
پیمان یزدانی
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ــئوالنه  ــر مس ــا غی ــکا ب ــاح آمری ــرل س ــه کنت ــس موسس رئی
ــر  ــه اگ ــت ک ــوان داش ــپ« عن ــای »ترام ــت ه ــدن سیاس خوان
کنگــره تحریمهــا را بازگردانــد رفتــار ایــران در خصــوص برجــام 

ــا وابســته اســت. ــار اروپ ــه رفت ب
»دونالــد ترامــپ« رئیــس جمهــور آمریــکا روز دوشــنبه ۲۴ مهــر 
در ادامــه بدعهــدی ایــن کشــور در قبــال توافــق هســته اِی 1۴ 
جــوالی ســال ۲۰15 )۲۳ تیرمــاه 1۳۹۴( موســوم بــه »برجــام« 
ــان  ــرد: پای ــام ک ــت و اع ــنگتن از آن ســخن گف ــروج واش از خ
کامــل برجــام یــک احتمــال بســیار واقعــی و قــوی اســت. دیگــر 
ــاید  ــده  ام. ش ــته ش ــکا خس ــران از آمری ــن دیگ ــاز گرفت از امتی
برخــی بگوینــد کــه احتمــال بیــرون آمــدن آمریــکا از برجــام، از 

احتمــال مانــدن در ایــن توافــق بیشــتر باشــد.
ترامـپ روز جمعـه گذشـته نیـز از تائیـد پایبنـدی ایران بـه برجام 
خـودداری کـرده و مدعـی شـد: توافـق بـه ایـران اجازه مـی دهد 
کـه برنامـه هسـته ایـش را کامـل کنـد و تا چنـد سـال دیگر که 
محدودیـت هـا برطـرف شـود؛ ایران به سـراغ تأسیسـات هسـته 
ای مـی رود. فقـط در برابر یـک تعلیق موقـت، ایران بـرای مدت 
کوتاهـی از تاسیسـات هسـته ای عقـب افتـاده اسـت. آمریکا می 
گویـد کـه چـرا در ابتـدای توافـق کلّی پـول به ایـران داده شـده 
اسـت؟ ایـران مرتکـب مـوارد نقض ایـن پیمان شـده اسـت و دو 
بـار از محدودیـت 1۳۰ متریـک ُتن غنی سـازی خـود فرارتر رفته 

اسـت. ایـران بازرسـان را ارعـاب کرده اسـت.
اتخــاذ ایــن رویکــرد از ســوی رئیــس جمهــور آمریــکا بــا واکنش 
ــور  ــران ام ــه وزی ــا جائیک ــد ت ــه ش ــادی مواج ــی زی ــای منف ه
خارجــه کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپا در نشســت روز دوشــنبه 
ــن  ــه ای ضم ــدور بیانی ــا ص ــورگ ب ــود در لوکزامب ــر خ ۲۴ مه
حمایــت همــه جانبــه از برجــام از کنگــره آمریــکا نیــز خواســتند 
تــا از خــروج واشــنگتن از توافــق هســته ای کشــورهای 1+5 بــا 

ایــران جلوگیــری کنــد.
ــرای  ــده مبهمــی را ب ــن رویکــرد از ســوی ترامــپ آین اتخــاذ ای
ــات  ــوی مقام ــد از س ــرد متح ــاذ رویک ــم زده و اتخ ــام رق برج
ایرانــی نیــز موجــب شــده تــا ادامــه حیــات توافــق هســته ای در 
ــر  ــن ت ــرای روش ــن رو ب ــرد از همی ــرار بگی ــام ق ــه ای از ابه هال

ــه  ــس موسس ــال« رئی ــل کیمب ــا »داری ــت ب ــن وضعی ــدن ای ش
ــه گفتگــو نشســتیم. ــکا ب ــرل ســاح آمری کنت

کیمبــال از ســال ۲۰۰1 تــا کنــون مدیــر اجرایــی انجمــن 
تحقیقاتــی کنتــرل ســاح آمریکاســت و در ســال ۲۰۰۴ میادی 
توســط نشــنال ژورنال بــه عنــوان یکــی از 1۰ چهــره تاثیرگذاری 
ــی در  ــری سیاســت هــای آت ــه شــکل گی ــات آنهــا ب کــه نظری
ــی  ــد معرف ــی کن ــده تســلیحات هســته ای کمــک م ــورد آین م
ــه شــرح زیــر اســت: شــده اســت.  متــن کامــل ایــن گفتگــو ب

ــوان  ــر عن ــنبه 24 مه ــپ« روز دوش ــد ترام || »دونال
ــیار  ــال بس ــک احتم ــام ی ــان برج ــه پای ــرد ک ک
ــام  ــد برج ــز از تائی ــه نی ــت. وی روز جمع ــوی اس ق
ــه  ــرد چ ــن رویک ــاذ ای ــود. اتخ ــرده ب ــودداری ک خ

ــد؟ ــی زن ــم م ــام رق ــرای برج ــی را ب وضعیت
در حقیقــت ترامــپ بــا ایــن اقــدام خــود کاری کــرد کــه احتمــال 

ــود  ــا وج ــپ ب ــت. ترام ــوت گرف ــام ق ــل برج ــن کام ــن رفت از بی
توصیــه هــای متحــدان کلیــدی آمریــکا و کارشناســان پیشــرو 
در موضــوع منــع اشــاعه جهــان، اعــام کــرد کــه برجــام ایــن 
ــران و  ــن ای ــال ۲۰15 بی ــه در س ــته ای ک ــق هس ــق موف تواف
کشــورهای 1+5 و اتحادیــه اروپــا بــه ســرانجام رســید، را تائیــد 
نمــی کنــد. ترامــپ در بیــان دلیــل خــود بــرای ایــن کار عنــوان 
داشــت کــه معتقــد اســت تحریــم هــای لغــو شــده علیــه تهــران 
ــران در  ــرای ای ــده ب ــف ش ــای تعری ــت ه ــا محدودی متناســب ب
برجــام نیســتند. ترامــپ با ایــن کار درهــا را بــرای اقــدام کنگره و 
اعمــال مجــدد تحریــم هــای لغــو شــده علیــه ایــران و همچنین 

اعمــال تحریــم هایــی اضافــه بــر آنهــا بــاز کــرد.
ترامــپ همچنیــن تهدیــد کــرده کــه اگــر کنگــره نتوانــد قانــون 
ــکا در  ــور آمری ــه حض ــد ب ــال کن ــران اعم ــه ای ــدی را علی جدی
ــال  ــکان اعم ــب ام ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــی ده ــان م ــام پای برج
ــران فراهــم مــی شــود. در همیــن  ــاره تحریــم هــا علیــه ای دوب
ــن« کــه هــر دو از  ــام کات ــاب کورکــر« و »ت رابطــه ســناتور »ب
جمهوریخواهــان حاضــر در کنگــره هســتند اعــام کــرده اند که 
بــر اســاس خواســته ترامــپ پیــش نویــس قانونــی را آمــاده مــی 
کننــد کــه بــر اســاس آن اگــر ایــران از محدودیــت هــای در نظر 
ــاد برجــام  ــر اســاس مف ــن کشــور کــه ب ــرای ای ــه شــده ب گرفت
تاریــخ هایــی بــرای پایــان ایــن محدودیــت هــا در نظــر گرفتــه 

شــده، عبــور کنــد تحریــم هایــی علیــه تهــران اعمــال شــود.

ــناتور  ــر س ــورد نظ ــس م ــش نوی ــه پی ــما ب || ش
ــا  ــد، آی ــاره کردی ــران اش ــه ای ــن علی ــر و کات کورک
ــکان  ــت موجــود در کنگــره ام ــه وضعی ــا توجــه ب ب

ــود دارد؟ ــب آن وج تصوی
بــه موجــب پیــش نویــس مــورد نظــر کاتــن و کورکــر، امــکان 
مذاکــره مجــدد و یکجانبــه بــا ایــران بــرای تغییــر یــک توافــق 
ــی  ــش نویس ــن پی ــود. چنی ــی ش ــر م ــکان پذی ــه ام ــد جانب چن
ــه رای بــاالی مثبــت دارد. مثــا در ســنا  ــرای تصویــب نیــاز ب ب
بایــد از 1۰۰ رای ۶۰ رای مثبــت را بــه خــود اختصــاص دهــد. در 
حالیکــه تعــدادی از ســناتورهای کلیــدی دموکــرات و برخــی از 
ســناتورهای جمهوریخــواه مخالفــت خــود را بــا چنیــن رویکــرد 
افــراط گونــه ای اعــام کــرده انــد پیــش بینــی مــی شــود کــه 

رئیس موسسه کنترل سالح آمریکا:

ایران نیازی به تخطی از برجام ندارد/ اقدام ترامپ غیرمسئوالنه بود
عبدالحمید بیاتی
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ایران در جهان

ایــن پیــش نویــس در کنگــره تصویــب نشــود.
ــه  اگــر کنگــره ایــن پیــش نویــس را تصویــب نکنــد و ایــران ب
ــود  ــات خ ــه حی ــام ب ــت برج ــن اس ــند ممک ــد باش ــام پایبن برج
ــا  ــران ت ــور ای ــس جمه ــی« رئی ــن روحان ــد. »حس ــه بده ادام
کنــون رفتــار عاقانــه ای داشــته و بصــورت منطقی اعــام کرده 
کــه ایــران اولیــن کشــوری نخواهــد بــود کــه از برجام خــارج می 
شــود. امــا وی ایــن موضــع را نیــز اعــام کــرده کــه اگــر دیگــر 
طــرف هــا برجــام را بــه هــم بزننــد ایــران فعالیــت صلــح آمیــز 

هســته ای خــود را از ســر مــی گیــرد.
ــا مشــخص  ــرده ام ــان ک ــارات را بی ــن اظه ــی ای ــد روحان هرچن
نیســت کــه در صــورت نقــض برجــام از ســوی آمریــکا و حرکت 
ترامــپ در مســیر اعمــال دوبــاره تحریــم هــا علیــه تهــران کــه 
نقــض صریــح برجــام محســوب مــی شــود آیــا ایــران فعالیــت 
هــای هســته ای ممنــوع شــده در برجــام را انجــام مــی دهــد یــا 
خیــر. اینکــه ایــران چنیــن رفتــاری را از خــود نشــان مــی دهــد 

یــا نــه تــا حــد زیــادی بــه اقدامــات اروپــا بســتگی دارد.

|| شــما بــه رفتــار اروپــا اشــاره کردیــد، اگــر آمریکا 
ــش  ــد واکن ــام بگیری ــروج از برج ــه خ ــم ب تصمی

ــود؟ ــه خواهــد ب ــه آن چگون ــا ب اروپ
ــع  ــران وض ــه ای ــدی را علی ــای جدی ــم ه ــکا تحری ــر آمری اگ
ــه  ــران ب ــه ته ــددا علی ــی را مج ــای قبل ــم ه ــا تحری ــرده و ی ک

اجــرا بگــذارد ایــن تحریــم هــا شــامل محدودیــت هــای »فــرا 
آمریکایــی« مــی شــوند کــه در خصــوص شــرکت هــا و بانــک 
ــر  ــود. اگ ــی ش ــال م ــد اعم ــی کنن ــران کار م ــا ای ــه ب ــی ک های
ــا در  ــه اروپ ــم اتحادی ــی کن ــر م ــد فک ــی رخ ده ــن وضعیت چنی
مقــام دفــاع از بانــک هــا و شــرکت هــای خــود در برابــر چنیــن 
تحریــم هــای فــرا آمریکایــی برآیــد. چنینــی اقدامــی از ســوی 
اتحادیــه اروپــا تــا حــد زیــادی قــدرت تاثیــر تحریــم هــای جدید 
آمریــکا را کاهــش داده و احتمــال ادامــه حضــور ایــران در برجــام 
را افزایــش مــی دهــد زیــرا بــه ایــن ترتیــب ایــران مــی توانــد از 
فوایــد ســرمایه گــذاری و تجــارت کــه بــه موجــب برجــام فراهم 

شــده همچنــان بهــره منــد شــود.
ــت وی  ــا درخواس ــه ب ــام ک ــد برج ــدم تائی ــپ در ع ــتباه ترام اش
بــرای تصویــب قانــون و تهدیــد وی بــرای خــروج از آن همــراه 
شــده اســت بــا حمایــت جامعــه بیــن الملــل همــراه نمــی شــود 
ــی از  ــران از برخ ــه ای ــازد ک ــی س ــم م ــکان را فراه ــن ام و ای

ــد. ــام تخطــی کن ــود در برج ــای موج ــت ه محدودی
ــا در دامــی کــه توســط برخــی در  ــد هوشــیار باشــد ت ــران بای ای
ــن  ــوان عامــل از بی ــه عن ــا تهــران را ب واشــنگتن پهــن شــده ت
رفتــن برجــام معرفــی کننــد نیافتــد. عــاوه بــر آن ایــران بنــا بــه 
دالیــل فنــی و اقتصــادی بــرای تولیــد ایزوتــوپ هــای پزشــکی 
ــی کــه در  ــت های ــه تخطــی از محدودی ــازی ب ــرق نی ــد ب و تولی
برجــام بــرای ایــن کشــور در نظــر گرفتــه شــده نــدارد. ایــران به 

ســاز و کارهایــی بــا کشــورها دیگــر از جملــه روســیه در خصوص 
ــن  ــا رســیده، بنابرای ــرای راکتوره ــاز ب ــورد نی ــن ســوخت م تامی
بصــورت منطقــی ایــران نیــازی بــه افزایــش توانایــی خــود برای 

غنــی ســازی اورانیــوم )افزایــش ســطح غنــی ســازی( نــدارد.

ــه  ــکا چ ــه آمری ــای خصمان ــت ه ــه سیاس || ادام
ــد؟ ــته باش ــد داش ــی توان ــی م تبعات

متاســفانه سیاســت غیر مســئوالنه ترامــپ ادامــه حیات برجــام را 
زیــر ســوال بــرده و مــی توانــد بــار دیگــر مــا را بــه ســمت جنگ 
ســوق دهــد بویــژه اگــر ایــران تصمیــم بگیــرد کــه بطــور ویــژه 
ای توانایــی خــود در غنــی ســازی اورانیــوم را افزایــش دهــد و یــا 
تهــران از همــکاری کامــل بــا آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمی 
در خصــوص بازرســی هــا کــه بــا هــدف تائیــد صلــح آمیــز بودن 

برنامــه هســته ای ایــن کشــور طراحــی شــده ســرباز بزند.
روزهای سـختی در پیش داریم. اما ممکن اسـت رهبران هوشـیار 
بر این وضعیت پیروز شـوند. موسسـه مـا )انجمن کنترل سـاح( 
اینجـا در واشـنگتن بر روی این موضـوع کار می کنـد که رهبران 
منتخـب آمریکا را متقاعـد کند که ایاالت متحده بـه تعهدات خود 
در برجـام عمل کند تا این تشـویقی باشـد برای همه طـرف ها تا 
بطور کامـل تعهدات خـود را انجـام داده و بدنبـال حمایت جهانی 
بـرای حیات بندهـای خاقانه عدم اشـاعه موجـود در توافق برای 

سـال های آینده باشـیم.

ــه  ــد ک ــیده ان ــه رس ــن نتیج ــه ای ــنگتن ب ــات واش ــرا مقام ظاه
ــه  ــار گذاشــت و توافقــی ثانوی ــد عمــا توافــق موجــود را کن بای
ــه  ــد گان ــد دغدغــه هــای چن ــاره منعقــد کــرد کــه بتوان در این ب

ــد. ــن کن ــام تامی ــکا را در برج ــور آمری ــس جمه رئی
جــان بولتون نماینــده اســبق ایــاالت متحــده آمریکا در ســازمان 
ــان توافــق هســته  ــن مخالف ــی تری ــل متحــد و یکــی از اصل مل
ای، در تــازه تریــن ســخنان خــود تاکیــد کــرده اســت کــه برجــام 

اساســا قابــل تغییــر نیســت. 
بولتــون اذعــان کــرده اســت کــه  توافــق هســته ای امضــا شــده 
ــی  ــت و نم ــاح نیس ــل اص ــران قاب ــورهای 1+5 و ای ــن کش بی

تــوان بنــدی بــه آن اضافــه کــرد.
ــاره تاکیــد کــرده اســت: »آنچــه مهــم اســت  بولتــون در ایــن ب
ــه ایــن توافــق نیســت بلکــه اصــل  افــزودن بندهــای فرعــی ب
توافــق اشــتباه بــوده و بــه هیــچ وجــه قابــل اصــاح نیســت«!

ایــن اظهــارات بولتــون را بایــد در کنــار اظهــارات اخیــر رکــس 
تیلرســون وزیــر خارجــه آمریــکا قــرار داد. وی کــه خــود یکــی از 
مخالفــان نقــض ظاهــری توافق هســته ای از ســوی کاخ ســفید 
اســت، اخیــرا از احتمــال انعقــاد »توافــق ثانویــه« میــان ایــران و 

اعضــای 1+5 ســخن بــه میــان آورده اســت! 
ــی ســی ان ان  ــا شــبکه تلویزیون ــرا در گفت وگــو ب تیلرســون اخی
ــال  ــره درخواســت اعم ــفید از کنگ ــه کاخ س ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب
ــام  ــو برج ــب لغ ــه موج ــدارد ک ــران را ن ــه ای ــی علی تحریم های
ــق  ــن تواف ــوص ای ــی در خص ــر اقدام ــت: »اگ ــه اس ــود گفت ش
صــورت نگیــرد، رئیــس جمهــوری اصــرار دارد کــه از آن خــارج 
ــران  ــال ای ــری در قب ــرد جامع ت ــوری راهب ــس جمه ــود. رئی ش
می خواهــد. بــرای مــدت زمانــی طوالنــی و بــه ویــژه در دولــت 
ــه توافــق هســته ای  ــران را محــدود ب ــا ای ــط ب ــا رواب پیشــین، م
کردیــم. ایــن توافــق نقــص هــا و ضعف هایــی دارد کــه مــا نــه 
ــد  ــه قص ــم، بلک ــیدگی کنی ــا رس ــه این ه ــم ب ــا می خواهی تنه

داریــم مجموعــه تهدیدهــای بســیار دیگــری هــم کــه از جانــب 
ایــران متوجــه منطقــه اســت، مــورد بررســی قــرار دهیــم. یــک 
ــرای رفــع  ــا دیگــر طرف هــا ب توافــق داریــم کــه می خواهیــم ب
ــوارد را در  ــن م ــه ای ــکان دارد ک ــم و ام ــاش کنی ــص آن ت نواق

ــه بگنجانیــم«! توافقــی ثانوی
بــه نظــر مــی رســد مشــاوران حقوقــی ترامــپ بــه ایــن نتیجــه 
ــام در  ــد در برج ــای جدی ــت ه ــه وضــع محدودی ــد ک ــیده ان رس
قالــب یــک الحاقیــه یــا اصاحیــه اساســا امــکان پذیــر نیســت 
زیــرا الحاقیــه، نبایــد بــه مثابــه نقــض مفــاد و بندهــای اصلــی 
یــک توافــق تلقــی شــود. ایــن در حالــی اســت کــه تاکیــد ترامپ 
در خصــوص اصــاح بندهــای موســوم بــه »غــروب آفتــاب« به 

معنــای تغییــر متــن توافــق اصلــی خواهــد بــود.
در چنیــن شــرایطی، مقامــات آمریکایــی بــه ایــن نتیجــه رســیده 
ــاری گذاشــت و  ــه کن ــق موجــود را ب ــد عمــا تواف ــه بای ــد ک ان
ــد  ــه بتوان ــرد ک ــد ک ــوص منعق ــن خص ــه در ای ــی ثانوی توافق

ــال  ــکا را در قب ــور آمری ــس جمه ــه رئی ــد گان ــای چن ــه ه دغدغ
ــد. ــن کن ــام تامی برج

بدیهــی اســت کــه میــان اظهــارات بولتــون دربــاره غیــر قابــل 
تغییــر بــودن برجــام و اظهــارات تیلرســون در خصــوص احتمــال 
انعقــاد توافقــی ثانویــه هماهنگــی کامــل وجــود داشــته اســت. 

الزم بــه ذکــر اســت کــه طــی هفتــه هــای اخیــر، بحــث هــای 
ــر ســر شــیوه و  ــکا ب ــه بررســی برجــام در آمری ــادی در کمیت زی
ــه  ــورت پذیرفت ــته ای ص ــق هس ــر در تواف ــال تغیی ــکل اعم ش

ــت. اس
ــرای جمهــوری اســامی  آنچــه مســلم اســت اینکــه؛ اساســا ب
ایــران اهمیتــی نــدارد کــه مقامــات آمریکایــی در راســتای اعمال 
خواســته هــای ترامــپ در برجــام بــه کــدام مکانیســم ظاهــری و 
شــکلی متوســل شــوند و هرگونــه تــاش و اقدامــی در راســتای 
تغییــر توافــق هســته ایـ  هــر انــدازه هــم ایــن تغییــر کوچــک 
و محــدود باشــدـ  از ســوی کشــورمان غیــر قابــل قبــول اســت.

محمد قادری
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جنــگ در ســوریه اگــر چــه بــه اعتقــاد ناظــران امــور ایــن کشــور 
فصــول پایانــی خــود را طــی مــی کنــد امــا ایــن بــه منزلــه تمام 
ــه  ــه خاورمیان ــکا در منطق ــرکات آمری ــا و تح ــه ه ــدن توطئ ش

نخواهــد بــود.
ــه پیــش مــی رود کــه کامــا  ــه نحــوی ب شــرایط در ســوریه ب
متفــاوت بــا ســالهای اول بحــران اســت امــا هنــوز تــاش هــا و 
تحــرکات آمریــکا و همپیمانــان منطقــه ای آن در جریــان اســت. 
موضوعــی که بشــار الجعفــری نماینــده دائم ســوریه در ســازمان 
ــاد  ــی ی ــکار عموم ــراف اف ــردازی و انح ــه دروغ پ ــل از آن ب مل

کــرده اســت.
وی اعــام کــرد: »سیاســت ســوریه بر دو محــور مبــارزه نامحدود 
بــا تروریســم و همزمــان پیگیــری رونــد سیاســی بــرای حــل و 
ــرات  ــه مذاک ــه اینک ــاد ب ــز اســت و اعتق فصــل بحــران متمرک
ســوری- ســوری راهــکار حــل بحــران ســوریه و موضــع ثابــت 
دمشــق اســت. زمــان پایــان دروغ هــا و انحــراف افــکار عمومــی 
دربــاره جنــگ تحمیلــی ضــد ســوریه فــرا رســیده اســت. دولــت 
ســوریه از ابتــدای جنــگ بــا ســازمان ملــل و نهادهــای وابســته 
بــه آن همــکاری کــرده اســت و آمــاده همــکاری بــا هــر تــاش 
صادقانــه ای کــه بــه نفــع ملــت ســوریه بــه دور از سیاســت های 
ــه  ــه شــده اســت. برخــی از مطالبــی ســخن ب ــی و دیکت تحمیل
ــا و دروغ  ــه ه ــه گفت ــی نیســت و ب ــه واقع ــد ک ــی آورن ــان م زب
ــا خواســتار  ــی شــود. م ــوط م ــای مرب ــانه ه ــای رس ــردازی ه پ
روابــط بــر پایــه قانــون و اخــاق بــا ســازمان ملــل و مبتنــی بــر 
عــدم سیاســی کــردن پرونــده انســانی و نیــز رابطــه شــراکت و 
ــدام بشردوســتانه را  واقعــی هســتیم. اینکــه برخــی کشــورها اق
بــه شــروط سیاســی ربــط بدهنــد نابــود کننــده نقــش ســازمان 
ملــل اســت. مــا بــا پیشــنهاد کمیتــه بیــن المللــی بــرای ایجــاد 
ســاز و کار ســه جانبــه ســوریه، روســیه و ســازمان ملــل بــا هدف 
ــای  ــتانه و کمــک ه ــور بشردوس ــاره ام ــت هماهنگــی درب تقوی
ــا  ــن کمکه ــر ضــرورت ارســال ای ــم و ب انســانی موافقــت کردی
بــه همــه مناطــق از جملــه مناطقــی بــه دســت ارتــش ســوریه 

ــزور آزاد شــده، هســتیم«. ــه در دیرال از جمل
بحــران ســوریه بــا تحــرکات کشــورهای غربــی و ادوات آنهــا در 
منطقــه بــرای ســرنگونی نظــام ســوریه آغــاز شــد و فشــارها در 
ســال هــای اول بحــران بــه اوج خــود رســید امــا زمانــی کــه در 
ــا حمایــت قــوی روســیه  شــورای امنیــت تــاش هــای آنهــا ب
از دمشــق راه بــه جایــی نبــرد و همــه تحــرکات آنهــا در جبهــه 
نظامــی نیــز بــا ناکامــی روبــرو شــد از برانــدازی بشــار اســد نــا 
امیــد شــدند و تغییــر رویــه دادنــد. پیــروزی هــای ارتــش ســوریه 
و متحدانــش در ایــن میــان نقــش بــه ســزایی در تغییــر موازنــه 

داشــت.
ــش سیاســت صــرف  ــای ارت ــدای بحــران ســوریه، نیروه در ابت
نظــر کــردن از جغرافیــا با هــدف تثبیــت و بهبــود شــرایط دفاعی 
را مــورد توجــه قــرار دادنــد بــه عبــارت دیگــر در ســه ســال اول 
بحــران اولویــت دولــت ســوریه پیــاده کــردن ایــن سیاســت بــود 
امــا در ســه ســال بعــد اوضــاع عــوض شــد و سیاســت توســعه 
جغرافیایــی مــد نظــر قــرار گرفــت و عملیــات هــای نظامــی در 
ــه  ــه ب ــه اراضــی از دســت رفت ــف ســبب شــد ک مناطــق مختل
آغــوش دمشــق بازگــردد و ترجمــان عملــی تســلط بــر مناطــق 
ــه  ــود و آنچ ــتها ب ــریالی تروریس ــای س ــت ه ــترده و شکس گس
وزارت دفــاع روســیه از ســیطره ارتــش ســوریه و متحدانــش بــر 

ــر داد. ۸۷ درصــد مســاحت ســوریه خب
ــی  ــی در گفتگوی ــر نظام ــناس وتحلیلگ ــی کارش ــر معربون عم
ــاره گفــت: »پــس از شــروع عملیــات فجــر  ــا العهــد در ایــن ب ب

ــش ســوریه و  ــات ارت ــوریه، عملی ــه س ــه ســمت البادی ــزرگ ب ب
متحدانــش از مرحلــه دفــاع متحــرک کــه شــامل دفــاع منفــی 
و مثبــت بــود بــه مرحلــه حملــه فراگیــر و راهبــردی ســوق داده 

ــده اســت. ش
ــت  ــت تثبی ــگ اولوی ــت جن ــه نخس ــد: در مرحل ــی افزای وی م
ــی شــدند  ــب ســوریه محســوب م ــه قل ــی ک مواضــع در مناطق
ــود. مناطقــی کــه شــامل  ــد، ب ــردی برخوردارن ــت راهب و از اهمی
ــا و تاسیســات  ــان آنه ــای ارتباطــی می ــزرگ، راهه شــهرهای ب
حیاتــی ســوریه در آن قــرار داشــت. امــا هــم اکنــون ایــن مرحلــه 
بــه پایــان رســیده اســت و ایــن بــا بــا آزادســازی حلــب و حومــه 
ــازی  ــع آزادس ــتها رخ داده اســت. در واق ــوث تروریس ــرقی از ل ش
حلــب زیــر بنــای مرحلــه ای اســت کــه در آن بــه ســر مــی بریم
بــه ویــژه کــه همزمــان بــا آن عملیــات هــای آشــتی بــا توجــه 
بــه فشــار نظامــی کــه بــر روی گروههــای مســلح وجــود داشــت 
در آن برهــه صــورت گرفــت و داریــا، المعضمیــه، خــان الشــیح، 
الکســوه و الدرخبیــه و برخــی دیگــر از مناطــق و حتــی صعصــع 
ــا، قدســیا،  ــه غباغــب در شــمال درع در ورودی قنیطــره و منطق

الهامیــه و بــرزه و القابــون بــه ســیطره دولــت ســوریه درآمدنــد.
معربونــی تاکیــد کــرد: همــه ایــن مناطــق بــا عملیــات نظامــی 
ــوش  ــه آغ ــت، ب ــورت گرف ــش ص ــوی ارت ــه از س ــاری ک و فش
ســوریه بازگشــتند. پــس از آن عملیــات نظامــی در حومه شــرقی 
ــزور و  ــه دیرال ــا ب ــیدن نیروه ــر 1،۲،۳ و رس ــر و فج ــب، تدم حل
ــه ایــن ترتیــب ۸۷ درصــد از  شکســتن محاصــره انجــام شــد. ب
شــهر در کنتــرل ارتــش ســوریه قــرار گرفــت و ارتــش در شــمال 

ــه پیشــروی هــای خــود ادامــه داد. ــز ب ــزور نی دیرال
ــه پیشــروی هــای ارتــش  ایــن کارشناســان نظامــی در ادامــه ب
ســوریه بــا حمایــت متحدانــش اشــاره مــی کنــد و مــی افزایــد: 
آتــش ســنگین و مشــارکت فعــال متحــدان ارتــش ســوریه نقش 
اساســی در بازپــس گیــری محــور حمیمــه، شــاره الوعــر، وادی 
ــهر  ــه ش ــیدن ب ــدف رس ــا ه ــف ب ــمال شــرق التن ــه درش رطیم
البوکمــال داشــت و ایــن همزمــان بــا عملیــات ارتــش ســوریه از 
دیرالــزور بــه ســوی شــهر المیادیــن پــس از احــداث پــل شــناور 

ــود. از ســوی روســها ب
معربونــی نســبت ســیطره بــر اراضــی ســوریه از ســوی طرفهای 
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رئیــس پیشــین میــز ایــران در وزارت خارجــه آمریــکا بــا اشــاره 
ــر مــی کنــد گفــت:  ــه اینکــه »تجزیــه« اوضــاع عــراق را بدت ب

ایــران مشــکلی بــا مســأله قومیتهــا هرگــز نداشــته اســت.
علیرغــم افزایــش مخالفــت هــای بغــداد و کشــورهای همســایه 
عــراق بــا جدایــی اقلیــم کردســتان و تجزیــه عراق،همــه پرســی 

جدایــی کردســتان عــراق امــروز در حــال برگــزاری اســت.
ناظــران معتقــد هســتند جدایــی احتمالــی اقلیــم نفــع و صرفــی 
بــرای مــردم کــرد نخواهــد داشــت؛ چــرا کــه کشــوری محصــور 
در خشــکی و بــا ضعــف ژئوپلیتیــک و عــدم شناســایی از ســوی 
جامعــه بیــن المللــی در ســرزمین پــر منازعــه خاورمیانــه ظهــور 

خواهــد کــرد.
»جــان لیمبــرت« رئیــس پیشــین میــز ایــران در وزارت خارجــه 
آمریــکا در خصــوص همــه پرســی اقلیــم کردســتان عــراق بــه 
خبرنــگار مهــر گفــت: اصــول در اینجــا مهــم اســت. بســیاری از 
کشــورهای خاورمیانــه بایــد راهــی را بــرای زندگــی بــا هویتهای 

قومــی، نــژادی و مذهبــی بیابنــد.
وی در ادامــه تصریــح کــرد: ایــران هرگــز در خصــوص 

ــی  ــا برخ ــت. ام ــته اس ــکلی نداش ــا مش ــا قومیته ــتی ب همزیس
ــکاتی  ــوع دارای مش ــن موض ــا ای ــراق ب ــه ع ــورها از جمل کش

ــد. ــوده ان ب
ــه  ــکا در ادام ــران در وزارت خارجــه آمری ــز ای رئیــس پیشــین می
افــزود: از همیــن رو اســت کــه در عــراق شــاهد ایــن معضــات 

هســتیم.
ــرک و  ــرب، ت ــرد، ع ــن ک ــا بی ــران مرزه ــد: در ای ــادآور ش وی ی
فــارس هرگــز متصلــب نشــده اســت. بســیاری از مناطــق دارای 
ــوام  ــان اق ــی می ــتند و ازدواجهای ــوع هس ــی متن ــب جمعیت ترکی

ــه اســت. ــف صــورت گرفت مختل
ــکا در ادامــه تأکیــد  ــر خارجــه پیشــین آمری دســتیار معــاون وزی
کــرد: در خصــوص مرزهــای مذهبــی هــم در خصــوص ایــران 

ــوان ایــن موضــوع را گفــت و تصدیــق کــرد. مــی ت
جــان لمبــرت در ادامــه افــزود: در عــراق میراثــی از سیاســتهای 
ــا  ــراق ب ــز ع ــال حاضــر نی ــود دارد و در ح ــی وج ــی و مذهب قوم

ــراث مواجــه اســت. ایــن می
ایــن مقــام ســابق وزارت خارجــه آمریــکا در ادامــه گفت: امــا باید 
توجــه داشــت کــه تقســیم کشــور عــراق بــه دولتها)کشــورها(ی 

کوچــک هیــچ چیــزی را حــل نخواهــد کرد.

وی افزود: در واقع تقسیم عراق اوضاع را وخیم تر می کند.
لمبـرت در پایـان تصریح کـرد: البتـه همسـایگان عـراق از اقدام 
همه پرسـی اقلیم کردسـتان عراق خوشـحال و خرسـند نخواهند 
شـد. چرا کـه این کشـورها جمعیتهـای کـردی در خـود دارند که 

برخـی از آنها نسـبت به آن آسـیب پذیر هسـتند.

گفتگو بامقام سابق وزارت خارجه آمریکا:

»تجزیه« اوضاع عراق را بدتر می کند/ ایران مشکلی با قومیتها ندارد
جواد حیران نیا

درگیــر را اینگونــه توضیــح مــی دهــد:
ــت  ــوریه را تح ــی س ــد از اراض ــا 15 درص ــط 11 ت ــش فق داع
ــد،  ــتی 15 درص ــای تروریس ــر گروهه ــود دارد. دیگ ــغال خ اش
ــی  ــده م ــک خوان ــوریه دموکراتی ــای س ــه نیروه ــی ک کردهای
شــوند ۲۲ درصــد و بقیــه در اختیــار ارتــش ســوریه و متحدانــش 

ــت اس
ــت  ــوریه را تح ــی س ــد از اراض ــا 15 درص ــط 11 ت ــش فق داع
ــد،  ــتی 15 درص ــای تروریس ــر گروهه ــود دارد. دیگ ــغال خ اش
ــی  ــده م ــک خوان ــوریه دموکراتی ــای س ــه نیروه ــی ک کردهای
شــوند ۲۲ درصــد و بقیــه در اختیــار ارتــش ســوریه و متحدانــش 

ــت. اس
ــر مرحلــه ای کامــا متفــاوت قــرار  وی تاکیــد کــرد: مــا در براب
داریــم کــه تحــول راهبــردی محســوب مــی شــود. پیــروزی در 
دیرالــزور، مرتبــط کــردن مرزهــای ســوریه بــا عــراق. بــه ویــژه 
کــه ایــن بــرای محــور مقاومــت از اهمیت بــه ســزایی برخــوردار 
اســت. بــه زودی شــاهد پایــان کامــل گروههــای تروریســتی در 

ســوریه خواهیــم بــود«.
ایــن درحالــی اســت کــه تیــم اندرســون نویســنده کتــاب جنــگ 
کثیــف علیــه ســوریه در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر دربــاره چشــم 
ــه،  ــد هم ــم از دی ــی کن ــر م ــت: »فک ــداز بحــران ســوریه گف ان
ــح  ــری واض ــا ام ــن آنه ــوریه و متحدی ــای س ــروی نیروه پیش
ــا  ــی ت ــل سیاس ــول راه ح ــری و حص ــان درگی ــا پای ــت. ام اس
حــدی بــه کنــار آمــدن بــا حامیــان گــروه هــای تروریســتی نظیر 
ــه، اســرائیل و برخــی دیگــر از  عربســتان ســعودی، قطــر، ترکی
کشــورها بســتگی دارد. بــه همیــن دلیــل نیــز هســت کــه نقــش 
دیپلماتیــک ایــران و روســیه در ایــن میــان از اهمیــت برخــوردار 
اســت چراکــه بــه عنــوان مثــال ســوریه بــا ترکیــه و قطــر رابطــه 
ای نــدارد حــال آنکــه ایــران از چنیــن امکانــی برخــوردار اســت. 
ــاوت از  ــوریه متف ــال س ــیه در قب ــران و روس ــرد ای ــه رویک البت
ــرای یافتــن  ــه هــر حــال مذاکــره ب ترکیــه و قطــر اســت امــا ب
راه حــل دیپلماتیــک بلنــد مــدت بــرای پایــان دادن بــه بحرانــی 
ــادی  ــت زی ــت، از اهمی ــی اس ــل خارج ــر عوام ــت تاثی ــه تح ک

برخــوردار اســت. در حــال حاضــر هــم در داخــل ســوریه، وضعیت 
»بشــار اســد« رئیــس جمهــوری کشــور نســبت بــه آغاز بحــران، 
ــان نیروهــای  ــدا کــرده اســت. وی در می ــود چشــمگیری پی بهب
نظامــی ســوری از محبوبیــت زیــادی برخــوردار اســت. اگرچــه در 
آغــاز بحــران، انتقادهایــی از بابــت ضعــف، متوجــه اســد بــود و 
ــد وی را  ــی ســعی مــی کردن در همــان حــال رســانه هــای غرب
دیــو صفــت نشــان دهنــد؛ تجربیــات حاصــل از جنــگ بــه بهبود 
وجهــه وی کمــک بزرگــی کــرد. در حــال حاضــر، به طور نســبتا 
پیوســته شــاهد پیــروزی ســوریه و متحدانــش در میــدان هــای 
ــا  ــردد تروریســت ه ــف ت ــود، توق ــن وج ــا ای ــگ هســتیم. ب جن
بــه داخــل مرزهــای ایــن کشــور، مــدت زمــان بیشــتری طــول 
خواهــد کشــید و بــه طــور حتــم بــه برخــی تعامــات بــا دولــت 
هــای منطقــه ای کــه حامــی تروریســم هســتند، بســتگی دارد. 
در ایــن جــا منظــور اصلــی قطــر، ترکیــه و عربســتان ســعودی 
ــکا،  ــت آمری ــا حمای ــت، ب ــه نوب ــورها ب ــن کش ــه ای ــت. هم اس
انگلســتان و فرانســه در جانبــداری از تروریســم نقــش داشــته اند. 
امــا نشــانه هایــی وجــود دارد مبنــی بــر اینکــه حتــی ایــن قدرت 
هــای بــزرگ نیــز رفتــه رفتــه از طــرح شکســت خــورده خــود، 

عقــب نشــینی مــی کننــد«.
در پایــان مــی تــوان گفــت کــه چشــم انــداز ســوریه حکایــت از 
ایــن دارد کــه جنــگ در ســوریه در فصــل پایانــی خــود قــرار دارد 
امــا ایــن بــه منزلــه پایــان جنــگ هــای خاورمیانــه و تحــرکات 
بــی ثبــات کننــده آمریــکا و رژیــم صهیونیســتی نخواهــد بــود. 
طــرح هــای آمریکایی-صهیونیســتی بــرای فروپاشــی منطقه به 

نحــوی کــه در خدمــت تــل آویــو باشــد ادامــه دارد.
ــل  ــن فص ــرار دارد خطرناکتری ــوریه در آن ق ــه س ــه ای ک مرحل
ــه  ــوم نیســت ک ــدان مفه ــن ب ــا ای ــی اســت ام ــای نظام جنگه
دیگــر فصــل هــای جنــگ ســوریه از اهمیت کمتــری برخــوردار 
اســت. شکســت تروریســم در ســوریه بــه مفهــوم پایــان طــرح 
هــای آمریــکا، رژیــم صهیونیســتی و هــم پیمانــان آن در منطقه 
نیســت. طــرح هــای آنهــا بــه ادوات و ابــزار و شــیوه هــای دیگــر 
ــان  ــارت دیگــر حتــی پــس از پای ــه عب ادامــه خواهــد داشــت. ب
جنــگ، تحــرکات و حمــات بــه شــیوه هــای مختلــف بــه دولت 

ســوریه و محــور مقاومــت ادامــه مــی یابــد.

خاورمیانه و شمال آفریقا
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ــان اینکــه  ــا بی ــی ب ــال سیاســی بحرین ــز« فع ــی الفای »عل
رژیــم آل خلیفــه مشــروعیت خــود را از دســت داده، گفــت: 
آل خلیفــه بــرای بازیابــی مشــروعیت بــه برقــراری روابــط با 

دشــمن صهیونیســتی متوســل شــده اســت.
مــردم بحریــن در ســال ۲014 بــه منظــور تحقــق مطالبات 
مشــروعی کــه آل خلیفــه از آنهــا ســلب کــرده بــود، قیــام 
ــد. در طــول تمامــی روزهــا، ماه هــا و ســال هایی کــه  کردن
ــون  ــود انقالبی ــپری می ش ــن س ــی در بحری ــام مردم از قی
هیچــگاه از مســیر صلح طلبــی در بیــان خواســته های 
بــه حــق خــود خــارج نشــده اند. ایــن درحالــی اســت کــه 
ــواع و اقســام  ــه ان در طــول ایــن مــدت، رژیــم آل خلیفــه ب
ــا هــدف  راه هــا و شــیوه های اعمــال فشــار بــر انقالبیــون ب
منصــرف ســاختن آنهــا از خواسته هایشــان، متوســل 
ــکنجه ها،  ــف ش ــکال مختل ــتفاده از اش ــت. اس ــده اس ش
ــازل  ــه من ــورش ب ــام، ی ــم اته ــدون تفهی ــت های ب بازداش
ــادی  انقالبیــون و تخریــب آنهــا، ســلب تابعیــت شــمار زی
ــا  ــی تنه ــاع خارج ــه اتب ــت ب ــای تابعی ــیعیان و اعط از ش
ــه  ــت ک ــترده ای اس ــارهای گس ــله فش ــه ای از سلس گوش
توســط حــکام آل خلیفــه بــر انقالبیــون بحرینــی تحمیــل 
ــله  ــا سلس ــز ب ــرا نی ــه اخی ــارهایی ک ــت؛ فش ــده اس ش
تدابیــر ناپختــه تصمیم گیــران خانــدان آل خلیفــه تشــدید 

شــده اند.
ــا »علــی  ــگار مهــر گفتگویــی را ب در همیــن ارتبــاط خبرن
ــز« فعــال سیاســی بحرینــی ترتیــب داده اســت کــه  الفای

ــذرد؛ ــی گ مشــروح آن از نظــر م

ــاه  ــه ۴ م ــب ب ــد قری ــی دانی ــه م ــه ک || همانگون
اســت کــه از اقامــت اجباری شــیخ عیســی قاســم 
ســپری مــی شــود و رژیــم آل خلیفــه همچنــان از 
شکســت آن خــودداری مــی کنــد. تــداوم اقامــت 
ــه  ــن چ ــیعیان بحری ــی ش ــر عال ــاری رهب اجب
پیامدهایــی مــی توانــد بــه دنبــال داشــته باشــد؟

هــدف قــرار دادن شــیخ عیســی قاســم در بحریــن در 
ــت  ــی اقشــار مل ــرار دادن تمام ــدف ق ــه ه ــه مثاب ــع، ب واق
ــا میــان  ــه دنبــال آن اســت ت بحریــن اســت. آل خلیفــه ب
شــیخ عیســی قاســم و انقالبیــون بحرینــی فاصلــه بینــدازد 
و آنهــا را از هــم دور کنــد. رژیــم آل خلیفــه بــا ایــن اقــدام، 
ارزشــها و باورهــای ملــت بحریــن را هدف قــرار داده اســت. 
ایــن رژیــم در صــدد تغییــر باورهــای مــردم بحریــن اســت. 
امــا نمــی دانــد کــه مــردم بحریــن تحــت هیــچ شــرایطی 
حاضــر بــه دســت کشــیدن از شــیخ عیســی نیســتند و بــه 

راه وی ادامــه مــی دهنــد.
ادامــه اقامــت اجبــاری شــیخ عیســی قاســم توســط رژیــم 
ــی را  ــون بحرین ــم انقالبی ــوی خش ــک س ــه از ی آل خلیف
ــر  ــر ب ــد و از ســوی دیگ ــی ده ــش م ــش افزای ــش از پی بی
انــزوای رژیــم آل خلیفــه خواهــد افــزود. امــروز مــا شــاهد 
ــزوی  ــم من ــک رژی ــه ی ــه ب ــم آل خلیف ــه رژی ــتیم ک هس
ــی  ــه نمایندگ ــد ک ــی دانن ــه م ــل شــده اســت و هم تبدی

ــدارد. ــده ن ــن را برعه ــردم بحری م

|| اکنــون کــه در مــاه محــرم الحــرام قــرار داریــم، 
شــاهد آن هســتیم کــه رژیــم آل خلیفــه در 

ــا دیــن اســام در تعــارض  اقداماتــی کــه کامــا ب
ــد  ــا اصــل آزادی اندیشــه و بیــان و عقای ــوده و ب ب
ــر  ــدن مظاه ــه برچی ــدام ب ــت،  اق ــض اس در تناق
ــد.  ــی کن ــور م ــن کش ــر ای ــورایی از سرتاس عاش

ــت؟ ــن چیس ــدام موه ــن اق ــن ای ــدف از ای ه
امــام حســین )ع( بزرگتریــن الگــوی انقالبیــون بــه شــمار 
مــی رونــد. امام حســین )ع( ســید و ســرور تمامــی آزادگان 
ــه  ــد ک ــی آموزن ــون م ــه انقالبی ــان ب ــتند. ایش ــم هس عالَ
ــم و  ــا ظل ــد و ب ــه مســیر خــود ادامــه دهن ــد ب ــه بای چگون
فســاد مبــارزه کننــد. ایشــان بــه مبــارزان مــی آموزنــد کــه 
ــل  ــدان زمــان مبــارزه کــرد و در مقاب ــا یزی ــد ب ــه بای چگون
آنهــا ایســتاد. برهمیــن اســاس، اقدامــات رژیــم آل خلیفــه 
ــینی )ع(  ــورایی و حس ــر عاش ــرار دادن مظاه ــدف ق در ه
ــای  ــا اشــعارها و ارزش ه ــه ب ــه منظــور مقابل در کشــور، ب

ــرد.  حســینی )ع( صــورت مــی گی
آل خلیفــه بــه خوبــی مــی دانــد کــه روح اباعبــداهلل 
الحســین )ع( در وجــود مؤمنیــن، مســلمانان و آزادگان 
ــه  ــت ک ــزی اس ــان چی ــن هم ــت. ای ــان اس ــم در جری عالَ
ــعائر  ــا ش ــارزه ب ــت. مب ــتوه آورده اس ــه س ــم را ب ــن رژی ای
امــام حســین )ع( در عصرهــای دیگــر همچــون بنــی 
امیــه و بنــی عبــاس هــم مســبوق بــه ســابقه بــوده اســت. 
ــا اندیشــه  ــم هــای دیکتاتورمــآب و مســتبد ب تمامــی رژی
ــد.  ــف بوده ان ــان مخال ــین )ع( و راه ایش ــام حس ــای ام ه
ــی  ــت م ــیر حرک ــن مس ــم در همی ــه ه ــم آل خلیف رژی
کنــد. بــدون شــک آل خلیفــه در ایــن مســیر شکســت می 
خــورد چراکــه هیچکــس قــادر بــه ایســتادن در برابــر امــام 

ــت. ــین )ع( نیس حس

ــد  ــود دارن ــادی وج ــواهد زی ــر ش ــال حاض || درح
کــه نشــان مــی دهنــد روابــط خوبــی میــان رژیم 
ــت.  ــرار اس ــتی برق ــه و صهیونیس ــای آل خلیف ه
شــما ایــن مســأله را چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟

ملــت بحریــن هرگونــه عــادی ســازی روابــط میــان 
ــد  ــی کن ــتی را رد م ــم صهیونیس ــه و رژی ــم آل خلیف رژی
ــم  ــن، رژی ــردم بحری ــدگاه م ــف اســت. از دی ــا آن مخال و ب
صهیونیســتی دشــمن شــماره یــک امــت اســالمی اســت. 

از دیــدگاه ملــت بحریــن، مســأله فلســطین مســأله اصلــی 
امــت اســالمی اســت. رژیــم آل خلیفــه اکنــون نمایندگــی 
ــه  ــن ب ــردم بحری ــدارد. م ــده ن ــر عه ــن را ب ــردم بحری م
مســأله فلســطین پایبنــد هســتند و صهیونیســتها را 

ــد.  ــی پندارن ــود م ــمن خ دش
دوســتان و دشــمنان ملــت بحریــن کامــال واضــح و 
مشــخص هســتند. مــردم بحریــن در محــور حــق و 
ــد و صــف دوســت و دشــمن  ــی کنن ــت م ــت حرک حقیق
ــد. صهیونیســتها در صــف دشــمن  خــود را جــدا کــرده ان
ــا آنهــا ارتبــاط  قــرار دارنــد و ایــن آل خلیفــه اســت کــه ب
برقــرار مــی کنــد. ابــزار مــا، ابــزار مقاومــت اســت. رژیــم آل 
خلیفــه منتخــب مــردم بحریــن نیســت و بــر اســاس اراده 
ملــت بحریــن حرکــت نمــی کنــد. آل خلیفــه بــا برقــراری 
ارتبــاط بــا رژیــم صهیونیســتی تــالش مــی کنــد تــا بــرای 

ــرد.  ــروعیت بخ ــود مش خ

ــال  ــت س ــه هف ــب ب ــول قری ــه در ط || آل خلیف
ــونت  ــات خش ــام اقدام ــواع و اقس ــه ان ــته ب گذش
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــری ب ــوق بش ــد حق ــز و ض آمی
ــن  ــا ای ــن متوســل شــده اســت. آی انقــاب بحری
ــرکات  ــف تح ــه توق ــر ب ــون منج ــات تاکن اقدام

ــد؟ ــده ان ــر ش ــن منج ــردم بحری ــِی م انقاب
بــه هیــچ وجــه رژیــم آل خلیفــه تاکنــون نتوانســته اســت 
کــه افــکار و عقایــد مــردم بحریــن را ســرکوب کنــد. گلولــه 
ــا را از جســم  ــان ه ــد ج ــی توان ــا م ــه تنه ــای آل خلیف ه
هــا بســتاند و کار بیشــتری انجــام نمــی دهــد. بــا شــلیک 
گلولــه، افــکار، عقایــد و ارواح کشــته نمــی شــوند. رژیــم آل 
خلیفــه تنهــا بــه جســم انقالبیــون آســیب مــی رســانند. 

ــه  ــه علی ــورت گرفت ــای ص ــرکوب ه ــی س ــود تمام باوج
مــردم بحریــن، روح انقالبــی همچنــان در رگ هــای 
انقالبیــون جریــان دارد و آل خلیفــه خــود نیــز ایــن مســأله 
را بــه خوبــی مــی دانــد. رژیــم آل خلیفــه تاکنــون از طریق 
ــه اهدافــش نرســیده  ســرکوبگری هــای گســترده خــود ب
ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــأله ه ــن مس ــی ای ــت اصل ــت. عل اس
ــی آن  ــن و روح انقالب ــت بحری ــل مل صهیونیســتها در مقاب

ــز هســتند. عاج

فعال سیاسی بحرینی در گفتگو با مهر:

آل خلیفه فاقد مشروعیت است/تالش برای برقراری رابطه با صهیونیسم
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ــوع انفجــار تروریســتی در روز  ــی وق در مــورد خبــر ادعای
یازدهــم محــرم در بحریــن بایــد پرســید پشــت پــرده این 

خبــر چیســت و انتشــار آن بــه نفــع چــه کســی اســت؟
ــور  ــط وزارت کش ــده توس ــره ش ــر مخاب ــوص خب درخص
ــه  ــه ب ــتی ای ک ــاری تروریس ــر انفج ــی ب ــن مبن بحری
ــد  ــر چن ــت ذک ــده اس ــس انجامی ــج پلی ــت پن مجروحی

ــت. ــروری اس ــه ض نکت
ــرار  ــن ق ــن از ای ــور بحری ــی وزارت کش ــر ادعای خب
ــت  ــه مجروحی ــر ب ــتی منج ــار تروریس ــت: »انفج اس
ــه در  ــد ک ــس ش ــای پلی ــر از نیروه ــج نف ســطحی پن
ــه  ــزاداری در منطق ــم ع ــت مراس ــن امنی ــال تامی ح

ــد«. ــه بودن الدی
نکتــه قابــل توجــه اینکــه زمــان انتشــار ایــن توییــت هــم 
ــان  ــت جوان ــرکوب حرک ــس از س ــاعت پ ــا دو س تقریب

ــوء اســت. ــدان اللول بســوی می
ــار  ــرده انفج ــت پ ــید: پش ــد پرس ــوص بای ــن خص در ای
تروریســتی ادعایــی در روز یازدهــم محــرم و در طــی 
ــن چیســت؟  ــه )ِده( بحری ــه الدی ــزاداری منطق مراســم ع

ــع کیســت؟ ــه نف ــر ب ــن خب ای
ــام آل  ــه نظ ــی ک ــات پازل ــتن قطع ــم گذاش ــار ه ــا کن ب
خلیفــه طــی دهــه محــرم امســال در جلــوی چشــمان ما 
قــرار داده اســت بــه راحتــی مــی تــوان بــه چیســتی خبــر 

ادعایــی پــی بــرد:
نیروهــای امنیتــی، لبــاس شــخصی هــا و مــزدوران نظــام 
ــب  ــه تخری ــدام ب ــرم اق ــاه مح ــاز م ــش از آغ ــی پی حت
نمادهــای محرمــی در بســیاری از مناطــق بحریــن 

ــد. نمودن
بســیاری از مســوولین حســینیه هــا، مداحــان و خطیبــان 
پیــش از آغــاز مراســمها و در طــول دهــه احضــار، تهدیــد 

و یــا بازداشــت شــدند.
ــف مســجد  ــه توقی ــدام ب ــم در روز هشــتم محــرم اق رژی
ــورا  ــب عاش ــاز ش ــه نم ــل اقام ــه مح ــه ک ــه منام الخواج
ــان آن را  ــوده و متولی ــود نم ــورا ب ــه عاش ــت خطب و قرائ
تهدیــد کــرد کــه حــق بازگشــایی و اســتفاده از امکانــات 

آن را ندارنــد.
فیلمهــا و تصاویــر بســیاری از ایــن اقدامــات تجاوزگرانه 
ــق و  ــی مناط ــا اهال ــان ب ــری آن ــام، در گی ــمی نظ رس
ــاچمه ای  ــلحه س ــک آور و اس ــه گاز اش ــا ب ــل آنه توس
ــور  ــه ط ــرم ب ــه مح ــول ده ــردم در ط ــا م ــه ب در مقابل
وســیع نشــر شــد کــه تــا روز یازدهــم محــرم نیــز ادامــه 

ــت. داش
انعــکاس ایــن اخبــار رژیــم آل خلیفــه را متهــم بــه اعمال 
ــیعه  ــت ش ــال اکثری ــه در قب ــض گرایان ــت تبعی سیاس
ــی  ــی و عقیدت ــای دین ــکار آزادی ه ــض آش ــن و نق بحری

ــوده اســت. نم
مــردم بحریــن در حرکتــی تاریخــی در شــب عاشــورا بــا 
حمــل تصاویــر آیــت اهلل عیســی قاســم در منامــه و اطراف 
مســجد الخواجــه تجمــع نمــوده در خیابان نمــاز جماعت 
اقامــه کردنــد و بــه طــرق مختلــف خطبــه عاشــورا را کــه 
شــیخ حســین الدیهــی معــاون دبیــرکل جنعیــت الوفــاق 
ــت مــی کــرد در سراســر منامــه  از خــارج از بحریــن قرائ

بطــور مســتقیم پخــش نمودنــد.
ــت اهلل  ــت از آی ــه حمای ــعارهایی ب ــردم ش ــن م همچنی
عیســی قاســم ســر داده و ســپس دســته عــزاداری علمــا 
ــه  ــردم در منام ــا همراهــی پرشــور م بطــور منســجم و ب

ــود. ــت نم حرک
صبــح عاشــورا نیروهــای امنیتــی منامــه و تمامــی مغــازه 
هــا و منــازل و اماکــن حوالــی مســجد الخواجــه و مســجد 
را بــه دقــت تفتیــش نمودنــد تــا امکانــات و منابــع مــردم 

بــرای پخــش خطبــه عاشــورا را کشــف نماینــد.
ــزل  ــرف من ــه ط ــورا ب ــر عاش ــدراز ظه ــه ال ــی منطق اهال
ــه  ــعی ب ــرده و س ــت ک ــم حرک ــی قاس ــت اهلل عیس آی
ــا  ــا وجــود مواجهــه ب ــد و ب شکســتن محاصــره آن نمودن
ســرکوب شــدید نظامیــان ایســتادگی نمــوده و خــود را تا 

ــاندند. ــان رس ــزل ایش ــی من نزدیک
ــن در بیانیــه ای حرکــت  غــروب عاشــورا علمــای بحری
ــام  ــینی و پی ــه ای حس ــتوده و آن را حماس ــردم را س م
ــر  ــی سراس ــش روزهای ــد بخ ــن و نوی ــورای بحری عاش

ــد. ــینی خواندن ــالح حس ــط اص ــی در خ آمادگ
همچنیــن علمــای بحریــن اعــالم کردنــد تمامــی 
ــن را در راســتای نصــرت  تحــرکات سیاســی در بحری
ــی  ــالمی م ــادی اس ــین ع و مب ــام حس ــه ام ــه قضی ب

ــد. دانن
ــر در  ــری مختص ــاه و خب ــی کوت ــورا فیلم ــب عاش ش
ــناس در  ــور ناش ــکا بط ــفیر آمری ــور س ــوص حض خص
ــی  ــای اجتماع ــبکه ه ــط ش ــه توس ــمهای منام مراس
هــای  شــخصیات  و  کاربــران  کــه  شــد  مخابــره 
ــان  ــش نش ــه آن واکن ــف ب ــد مختل ــی از دو بع سیاس
ــرای  ــم ب ــه  رژی ــکاری و حیل ــده ای آن را م ــد، ع دادن
ــر  ــرای ســرپوش گذاشــتن ب ــه ب آرام  نشــان دادن منام
اقدامــات تجاوزگرانــه اش کــه تــا آن روز منتشــر شــده 
ــد داشــتند ســفیر  ــم تاکی ــده ای ه ــد، و ع ــود خواندن ب
ــا چشــمان خــود دیــد کــه شــیعیان بحریــن  ــکا ب آمری
مســالم انــد و هیــچ عمــل خرابکارانــه ای در مجالــس و 

ــرد. ــی گی ــورت نم ــرم ص ــمهای مح مراس
باتوجــه بــه اینکــه طبــق رســم دیرینــه عــزاداری مرکــزی 

بحریــن در روز یازدهــم محــرم در منطقــه الدیــه)ِده( 
صــورت مــی گیــرد و باتوجــه بــه خطبــه هــای حماســی 
ــا و  ــن مراســم توســط علم ــه ســالهای پیــش در ای ای ک
فــی المثــال شــیخ علــی ســلمان القــا شــده اســت و بــا در 
نظــر گرفتــن نزدیکــی ایــن منطقــه بــه میــدان اللولــوه، از 
صبــح روز یازدهــم محــرم )روز انفجــار ادعایــی( نیروهــای 
ــه و  ــن منطق ــراف ای ــترده در اط ــورت گس ــی بص امنیت
میــدان اللولــوه مســتقر شــده و منطقــه را تحــت کنتــرل 

داشــتند.
عصــر روز یازدهــم جوانــان پــس از پایان مراســم عــزاداری 
بــه طــرف میــدان اللولــوه حرکــت کردنــد کــه بــه شــدت 
توســط نیروهــای امنیتــی ســرکوب شــده و مــورد هــدف 
ــد  ــرار گرفتن گازهــای اشــک آور و اســلحه ســاچمه ای ق

کــه بــه مجروحیــت عــده زیــادی انجامیــد.
تمامــی ایــن مــوارد حکایــت از آن مــی کنــد که رژیــم آل 
خلیفــه بایــد طبیعتــا از مــاه محــرم و بخصــوص عاشــورا 
واهمــه داشــته و خــود را در ایــن ایــام مــورد خطر بیشــتر 
و قــوی تــری ببینــد کــه چــه بســا بــه ســرنگونی آن ولــو 
در بلنــد مــدت بیانجامــد. چــرا کــه بــه خوبــی درک کرده 
ــروی  ــنگر راه و نی ــین )ع( روش ــام حس ــام ام ــت قی اس
ــدنی  ــوش ش ــز خام ــه هرگ ــت ک ــیعیان اس ــرک ش مح

نیســت.
بدیهــی اســت کــه نظــام بــه هــر بهانــه ای بــرای محــدود 
کــردن و نهایتــا برچیــدن این دســتگاه متوســل شــود. چه 
ــه.  ــام تروریســم و اعمــال خرابکاران ــر از اته ــه ای بهت بهان
اتهامــی کــه هــم در عرصــه بیــن المللــی و هــم داخلــی 

ــی دارد. ــرای آن دســت آوردهای ب
همچنیــن ایــن مطلــب در عرصــه بیــن المللــی توجیهــی 
ــل راه را  ــوده و در داخ ــام ب ــه نظ ــات تجاوزگران ــر اقدام ب
بــرای ســرکوب شــدیدتر و اعمــال محدویــت بیشــتر بــر 

ــر مــی کنــد. شــؤونات مذهبــی شــیعیان هموارت

پشت پرده خبر ادعایی انفجار تروریستی یازدهم محرم در بحرین
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عضــو ارشــد دفتــر سیاســی حمــاس بــا بیــان اینکــه ورود اعضــای 
ــال ۲۰11 در  ــق س ــاس تواف ــزه براس ــه غ ــی ب ــاق مل ــت وف دول
قاهــره صــورت گرفتــه، گفــت: توافــق اســتراتژیکی میــان فتــح و 

حمــاس حاصــل نشــده اســت.
اعضــای دولــت وفــاق ملــی فلســطین پــس از ســالیان طوالنــی، 
امــروز دوشــنبه وارد نــوار غــزه شــدند. اعضــای دولــت وفــاق ملــی 
ــوار غــزه  فلســطین کــه قــرار اســت جلســه هفتگــی خــود را در ن
برگــزار کنــد، از گــذرگاه »عوفــر« در غــرب رام اهلل عبــور کــرده و 
از طریــق گــذرگاه »ایــرز« وارد نــوار غــزه شــدند. در همیــن راســتا 
ــه آزادی بخــش فلســطین  ــرکل جبه ــو یوســف« دبی »واصــل اب
اعــام کــرد کــه توافــق قاهــره بــه تکمیــل آشــتی میان حمــاس و 
فتــح منجــر شــده اســت و هشــدار داد کــه در ســایه لجاجــت های 
اســرائیل و ســکوت ایــاالت متحــده در برابــر شــهرک ســازی های 
ــان هــای فلســطینی  ــان جری ــم صهیونیســتی،  شــکاف در می رژی

مــی توانــد خطرنــاک باشــد.
ایـن اقـدام )ورود اعضـای دولت وفـاق ملی به غـزه( بعـد از توافقی 
اسـت کـه اخیـرا در قاهره صـورت گرفـت و بـر اسـاس آن حماس 
اعـام کـرد کمیتـه اداری خـود را منحـل خواهـد کـرد تـا دولـت 
وفـاق ملـی کار خـود را در نـوار غـزه از سـر بگیـرد و به ایـن ترتیب 
شـکاف های ایجاد شـده میـان فلسـطینیان از بیـن برونـد. »رامی 
الحمـد اهلل« نخسـت وزیـر دولـت وفـاق ملی پـس از ورود بـه غزه 
گفت: »کشـور فلسـطین بدون وحـدت جغرافیایی و سیاسـی کرانه 
باختـری و نـوار غـزه تشـکیل نخواهد شـد. ما به غـزه آمدیـم تا به 
دودسـتگی و اختافات داخلی برای همیشـه پایان دهیـم. از تاش 
هـای مصـر و تمامی گروه های فلسـطینی در مسـیر تحقق آشـتی 
ملـی و برچیدن دودسـتگی فلسـطینیان تقدیر و تشـکر مـی کنیم. 
تنها طرفی که از دودسـتگی و اختافات فلسـطینیان سـود می برد، 

رژیم صهیونیسـتی اسـت«.
ــود  ــا »محم ــی را ب ــر گفتگوی ــگار مه ــاط، خبرن ــن ارتب در همی
ــر سیاســی جنبــش مقاومــت اســامی  الزهــار« عضــو ارشــد دفت
حمــاس ترتیــب داده اســت کــه مشــروح آن از نظــر مــی گــذرد؛

ــاق  ــت وف ــر دول ــت وزی ــد اهلل« نخس ــی الحم || »رام
ــوار غــزه شــد و هــدف  ملــی فلســطین امــروز وارد ن
از ایــن اقــدام را برداشــتن گامــی در راســتای پایــان 
جدایــی هــا و تحقــق آشــتی ملــی خوانــد. بــه نظــر 
ــری  ــه تأثی ــی چ ــاق مل ــت وف ــأت دول ــما ورود هی ش

ــد در تحقــق آشــتی ملــی داشــته باشــد؟ مــی توان
هیــچ ســنخیتی میــان رویکــرد حماس کــه مبتنــی بــر »مقاومت« 
ــا  ــر پایــه همــکاری هــای امنیتــی ب اســت و رویکــرد فتــح کــه ب

دشــمن اســرائیلی اســتوار اســت، وجــود نــدارد
ــم  ــرده بودی ــق ک ــح تواف ــا فت ــتر ب ــاس پیش ــش حم ــا در جنب م
کــه دولــت وفــاق ملــی در نــوار غــزه تشــکیل شــده و بــه انجــام 
وظایــف و مســئولیتهایش بپــردازد. بــا ایــن حــال، شــاهد آن بودیم 
ــاز زد و  کــه دولــت وفــاق ملــی از عمــل بــه وظایــف خــود ســر ب
بــه مســئولیت هایــش عمــل نکــرد. در زمینــه هــای مختلفــی از 
جملــه مســائل آموزشــی، پزشــکیـ  بهداشــتی و همچنین مســائل 
مربــوط بــه محیــط زیســت، دولــت وفــاق ملــی بــه آنچــه کــه می 

بایســت، عمــل نکــرد. 
ــش  ــزه، جنب ــوار غ ــا در اداره ن ــی ه ــن کوتاه ــس از مشــاهده ای پ
حمــاس تشــکیل یــک کمیتــه اداری کــرد تــا امــور مختلــف را که 
پیشــتر بــدان اشــاره شــد، رتــق و فتــق کنــد تــا بدیــن ترتیــب از 
شــدت مشــکات انســانی در نــوار غزه کاســته شــود. پــس از مدتی 
مقامــات جنبــش فتــح اعــام کردنــد کــه بــرای انجــام وظایــف و 

مســئولیت هــای خــود آمــاده هســتند. ما نیــز زمانــی کــه از موضع 
آنهــا آگاهــی پیــدا کردیــم، اقــدام بــه انحــال کمیتــه اداری کــرده 

و مســئولیت را بــه دولــت وفــاق ملــی واگــذار کردیــم.
ــت.  ــاوت اس ــا متف ــأله کام ــی، مس ــتی مل ــوص آش ــا در خص ام
آنچــه کــه امــروز انجــام شــد و اعضــای دولــت وفــاق ملــی وارد 
نــوار غــزه شــدند، براســاس توافــق هــای قبلــی میــان دو طــرف 
بــود. امــا مســأله آشــتی ملــی چیــز دیگــری اســت. هیچ ســنخیتی 
میــان رویکــرد حمــاس کــه مبتنی بــر »مقاومــت« اســت و رویکرد 
فتــح کــه بــر پایــه همــکاری هــای امنیتــی بــا دشــمن اســرائیلی 
اســتوار اســت، وجــود نــدارد. لــذا نبایــد ورود اعضــای هیــأت دولت 
وفــاق ملــی بــه نــوار غــزه را بــا مســأله آشــتی ملــی َخلــط کــرد. ما 

از مقاومــت دســت نمــی کشــیم. 

|| بـر اسـاس آنچـه کـه دربـاره اختالفـات راهبـردی 
میـان دو جنبش حماس و فتـح مطرح کردیـد، آیا نمی 
تـوان دورنمای روشـنی را بـرای تحقق آشـتی ملی در 

اراضی اشـغالی متصـور بود؟
بــه ایــن مســأله اشــاره کــردم کــه رویکردهــا و برنامــه هــای فتــح 
و حمــاس بــا یکدیگــر متناقــض اســت. طبــق توافقــی که در ســال 
۲۰11 میــان دو جنبــش فتــح و حمــاس بــه امضــاء رســید، ســاز و 
کارهــای تحقــق آشــتی ملــی مشــخص شــد. در آنجــا صحبــت از 
مســائلی همچــون انتخابــات و تشــکیل دولــت وحــدت ملــی بــه 
میــان آمــد. مــا نیــز طبــق آنچــه کــه در توافــق حاصــل شــده آمده 

اســت، اداره غــزه را بــه دولــت وفــاق ملــی واگــذار کردیــم. 
بنابرایــن، آنچــه کــه اکنــون اتفــاق افتــاده اســت، عمــل بــه توافقی 
اســت کــه حمــاس در ســال ۲۰11 آن را در قاهــره پذیرفتــه بــود. 
ایــن بــدان معنــا نیســت کــه مــا از گزینــه هــای خــود کــه مقاومت 

اصلــی تریــن آن اســت عــدول کــرده ایــم. 

ــای  ــاز و کاره ــدن س ــخص ش ــه مش ــه ب || باتوج
ــفر  ــغالی و س ــی اش ــی در اراض ــتی مل ــق آش تحق
ــزه،  ــوار غ ــه ن ــی ب ــاق مل ــت وف ــأت دول اعضــای هی
آیــا در آینــده مذاکراتــی میــان فتــح و حمــاس بــرای 
ــام  ــدف، انج ــن ه ــه ای ــاندن ب ــل پوش ــه عم جام

ــد؟ ــد ش خواه
بــه احتمــال زیــاد طــی هفتــه آینــده نشســت مشــترکی بــا هــدف 
بررســی مســائل مربــوط بــه آشــتی ملــی و پایــان دادن بــه جدایــی 
هــای کنونــی، میــان ســران دو جنبــش فتــح و حمــاس در شــهر 

قاهــره پایتخــت مصــر برگــزار خواهــد شــد.

ــاح  ــت »عبدالفت ــه ریاس ــره ب ــت قاه ــش دول || نق
السیســی« را در مذاکــرات میــان دو جنبــش حمــاس 
ــره در  ــا قاه ــد؟ آی ــی کنی ــی م ــه ارزیاب ــح، چگون و فت
سلســله تحــوالت اخیــر در عرصــه مســأله فلســطین 

ــت؟ ــته اس ــری داش ــش مؤث نق
هماهنگونــه کــه پیشــتر نیــز ذکــر کــردم، ســاز و کارهــای تحقــق 
ــق  ــت. طب ــده اس ــن ش ــخص و معی ــره مش ــی در قاه ــتی مل آش
توافــق صــورت گرفتــه مــا مــی بایســت کــه اداره نــوار غــزه را بــه 
حکومــت رام اهلل واگــذار می کردیــم کــه اکنــون بــه وظیفــه خــود 
ــه  عمــل کردیــم. اکنــون نوبــت دولــت وفــاق ملــی اســت کــه ب

وظایــف خــود در عرصــه هــای مختلــف عمــل کنــد.
مــا مشــکات زیــادی در زمینــه هــای پرداخت حقــوق هــا، کمبود 
آب و بــرق و کمبــود امکانــات پزشــکی داریــم کــه تمامــی ایــن ها 
بایــد در ســایه مدیریــت دولــت وفــاق ملــی حــل و فصــل شــوند. 
آنچــه کــه مصــر اکنــون روی آن تأکیــد دارد، اداره امــور نــوار غــزه 
توســط دولــت وفــاق ملــی در نــوار غــزه اســت. تــا بدیــن لحظــه 
هیــچ توافــق اســتراتژیکی میــان فتــح و حمــاس در زمینــه آشــتی 

ملــی صــورت نگرفتــه اســت.

|| اخیــرا یــک شــهروند فلســطینی در عملیاتــی 
ــم  ــی رژی ــه نظام ــد س ــق ش ــه موف ــهادت طلبان ش
صهیونیســتی را بــه هالکــت برســاند. ارزیابــی شــما 
از ایــن عملیــات استشــهادی موفقیــت آمیــز و پیــام 

ــت؟ ــتی چیس ــمن صهیونیس ــرای دش ــای آن ب ه
ایـن عملیـات در نزدیکـی کرانه باختـری به وقـوع پیوسـت. ما اگر 
نگاهی بـه وضعیت زندگـی فلسـطینیان در کرانه باختـری بیندازیم 
بـه خوبـی درخواهیم یافـت که آنهـا همچون مـردم عـادی زندگی 
نمی کنند و وضعیت خوبی در سـایه اقدامات خصمانه صهیونیسـتها 
ندارنـد. اگـر فلسـطینیان سـاکن کرانـه باختـری بخواهنـد تنهـا از 
روسـتایی بـه روسـتای دیگر نقل مـکان کنند بایـد از گـذرگاه های 
صعب العبـور بگذرنـد و در این میان، بـه صورتی کامـا اهانت آمیز 

توسـط صهیونیسـتها تفتیش می شـوند. 
عملیات استشـهادی در نزدیکی کرانه باختـری در واقع بیانگر عمق 
مشـکاتی اسـت که مردم فلسـطین در ایـن منطقه با آنها دسـت و 
پنجـه نرم می کننـد و نمی خواهنـد این وضعیـت ادامه یابـد. امروز 
اشـغالگران، تمامـی مؤسسـات رسـمی و مناطـق کرانه باختـری را 
تحـت اشـغال خـود درآورده انـد و روز بـه روز شـهرک سـازی ها را 
گسـترش می دهنـد. عملیات هـای شـهادت طلبانـه در واکنش به 

ایـن اقدامـات، صورت مـی گیرند.

محمود الزهار در گفتگو با مهر:

ورود »حمداهلل« به غزه طبق توافق است/ عدم توافق راهبردی فتح و حماس
رامین حسین آبادیان

خاورمیانه و شمال آفریقا
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»ویلیــام بیمــن« معتقــد اســت جدایــی اقلیــم کردســتان 
ــه  ــه خاورمیان ــی در منطق ــی ثبات ــث ایجــاد ب ــراق باع از ع

خواهــد شــد.
ــورهای  ــداد و کش ــای بغ ــت ه ــش مخالف ــم افزای علیرغ
ــه  ــتان و تجزی ــم کردس ــی اقلی ــا جدای ــراق ب ــایه ع همس
عــراق، همــه پرســی جدایی کردســتان عــراق ۲5 ســپتامبر 

ــد. ــزار ش برگ
ــع  ــم نف ــی اقلی ــی احتمال ــتند جدای ــد هس ــران معتق ناظ
ــه  ــرا ک ــت؛ چ ــد داش ــرد نخواه ــردم ک ــرای م ــی ب و صرف
ــک و  ــف ژئوپلیتی ــا ضع کشــوری محصــور در خشــکی و ب
عــدم شناســایی از ســوی جامعــه بیــن المللی در ســرزمین 

ــه ظهــور خواهــد کــرد. ــر منازعــه خاورمیان پ
ــور  ــا پروفس ــی ب ــر گفتگوی ــگار مه ــه خبرن ــن زمین در ای
ــکا  ــوتا آمری ــه س ــگاه مین ــتاد دانش ــن« اس ــام بیم »ویلی

ــد. ــی آی ــه م ــه در ادام ــام داده ک انج

|| رفرانــدوم اقلیــم کردســتان عــراق در تاریــخ ۲۵ 
ســپتامبر برگــزار شــد. تأثیــر ایــن رفرانــدوم بــر 

جریانــات سیاســی درون اقلیــم چیســت؟
ــا داشــتن کشــور  ــه کرده ــی اول ب ــگ جهان ــان جن در پای
ــه  ــا توســط انگلیــس ک ــا آنه ــد، ام ــده دادن مســتقل را وع
خواهــان دسترســی بــه نفــت در منطقــه کردســتان بــود، 

ــد. ــب خــورده بودن فری
ــدون کشــوری  ــان ب ــی در جه ــروه قوم ــن گ ــا بزرگتری آنه

بــرای خودشــان هســتند، بنابرایــن آنهــا هنوزهــم در ایــن 
ــود را  ــای خ ــدوم رویاه ــزاری رفران ــا برگ ــتند. ب ــا هس روی
پــرورش مــی دهنــد و ایــن امیــد را بــه آنهــا مــی دهــد کــه 
روزی آنهــا ملــت خــود )کشــور خــود( را داشــته باشــند.

|| واکنــش قدرتهــای منطقــه ای بــه جدایــی اقلیم 
ــت؟ ــتان از عراق چیس کردس

کردهــا در پنــج کشــور - ایــران، عــراق، ترکیــه، ســوریه و 
اتحــاد جماهیــر شــوروی ســابق زندگــی مــی کننــد. اگــر 
کردهــا بخواهنــد بــه یــک کشــور یــا منطقــه مســتقل در 
عــراق دســت یابنــد، کشــورهای دیگــر مــی ترســند کــه 

ــا  ــه آنه ــتن ب ــه پیوس ــل ب ــان مای ــرد خودش ــت ک جمعی
ــراق  ــی خــود باشــند. ع و جــدا شــدن از کشــورهای کنون
تــرس از دســت دادن نفــت در کردســتان را دارد و همچنین 
در مــورد یــک جنــگ داخلــی ممکــن اســت نگــران باشــد.

||  واکنــش قــدرت هــای بیــن المللــی بــه جدایــی 
منطقــه کردســتان از عــراق چیســت؟

ــه طــور کلــی معتقــد اســت کــه  جامعــه بیــن المللــی ب
ــی  ــی ثبات ــاد ب ــث ایج ــراق باع ــتان از ع ــی کردس جدای
ــود  ــی وج ــل اضاف ــک عام ــد. ی ــد ش ــه خواه در منطق
ــا  ــت کرده ــرده اس ــعی ک ــرائیل س ــه در آن اس دارد ک
ــک  ــده ی ــت. ای ــوده اس ــاط آزم ــایر نق ــراق و س را در ع
ــگ  ــوان زن ــرائیل بعن ــا اس ــد ب ــتقل متح ــتان مس کردس
هشــدار بــزرگ توســط کشــورهای منطقــه مــورد توجــه 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق

||  پــس از همــه پرســی، مــا شــاهد تحریم شــدید 
اربیــل بودیــم. بــا توجــه بــه ایــن تحریــم هــا، آیا 
ــم  ــی از تصمی ــه بارزان ــد ک ــی کنی ــر م ــما فک ش
ــینی  ــب نش ــداد عق ــی از بغ ــرای جدای ــود ب خ

ــرد؟ ــد ک خواه
بارزانــی مــی توانــد بــر اســاس احساســات ناسیونالیســتی 
مطــرح شــده توســط رفرانــدوم همچنــان قــدرت را حفــظ 
ــراق  ــتان را از ع ــی کردس ــد جدای ــی توان ــا او نم ــد، ام کن
بــدون یــک درگیــری داخلــی تحمــل کنــد. دولــت بغــداد 
از منابــع نفتــی در منطقــه اربیــل دســت برنخواهد داشــت.

استاد دانشگاه مینه سوتا در گفتگو با مهر:

جدایی اقلیم کردستان عراق باعث ایجاد بی ثباتی در منطقه خواهد شد
فاطمه محمدی

بــا مــرگ جــال طالبانــی، نــه تنهــا کردهــا بلکــه مــردم کشــور 
عــراق یکــی از شــخصیت هــای برجســته و کاریزمــا خــود را کــه 

مشــی اصلــی وی اعتــدال و میانــه روی بــود، از دســت دادنــد.
شــخصیتی معتــدل و میانــه رو، اهــل تعامــل و همــکاری و مــورد 
ــای سیاســی در  ــان ه ــا و جری ــروه ه ــی گ ــل تمام ــاد کام اعتم
کشــور عــراق کــه طــی دو دهــه اخیــر بــه یکــی از چهــره هــای 
شــاخص در ایــن کشــور نیــز تبدیــل شــد، کســی که هیــچ وقت 
خســته نشــد و همــواره در طــول بیــش از نیــم قــرن تــاش کرد 

تــا کشــور جنــگ زده اش بــه ســاحل آرامــش برســد.
ــام  ــا م ــول کرده ــه ق ــا ب ــت ی ــی اس ــال طالبان ــخن از ج س
جــال، نگاهــی بــه ســابقه درخشــان جــال طالبانــی در کشــور 
ــر جنــگ عــراق نشــان مــی دهــد  همیشــه بحــران زده و درگی
ــن  ــور چنی ــن کش ــر هیچــگاه ای ــرن اخی ــک ق ــاید در ی ــه ش ک
فــردی را در دامــن خــود ندیــده اســت، کســی کــه بعــد از ســقوط 
صــدام حســین و رژیــم بعــث، توانســت عنــان قــدرت را در ایــن 
کشــور در دســت گرفتــه و بــه محــور تعامــل و همــکاری تمامی 

گــروه هــا و جریــان هــای سیاســی تبدیــل شــود.
جــال طالبانــی از روزی کــه لبــاس رزم پوشــید و در کــوه هــای 
ــا  ــد ت ــه ســران کشــور عــراق جنگی ــر علی ــل ب ســلیمانیه و اربی
ــوان رئیــس  ــه عن ــن کــرد و ب ــر ت ــاس سیاســت ب روزی کــه لب
ــن  ــد از ای ــای جدی ــره ه ــر و چه ــراق، تصوی ــور ع ــور کش جمه
کشــور ارائــه کــرد، دارای یــک ویژگــی مشــترک بــود و آن هــم 
ــود  ــدر در خ ــی را آنق ــن ویژگ ــت و ای ــه روی اس ــدال و میان اعت
ــالهای  ــت در س ــی توانس ــا وی م ــاید تنه ــه ش ــرد ک ــت ک تقوی
نخســتین پس از ســقوط بعثــی ها، کشــتی طوفــان زده عــراق را 

ــه ســاحل آرامــش برســاند. ب
بــدون شــک بخشــی از ســابقه و تاریــخ جــال طالبانــی را بایــد 
بــه عنــوان یــک چریــک ورق زد، تــا جایــی کــه وی بــه عنــوان 
ــا  ــارزه ب ــا گفتمانــی جدیــد وارد مب چریکــی تحصیــل کــرده و ب
ســران کشــور عــراق شــد و البتــه در ایــن راه نیــز از همــکاری و 
کمــک کشــورهای همســایه خــود بــه ویــژه جمهوری اســامی 
ایــران هیچــگاه غافــل نشــد و بــه همیــن دلیــل بــود که همــواره 
ایــران را دوســت و حامــی اصلــی کردهــا و مــردم کشــور عــراق 

معرفــی مــی کــرد.
جــال طالبانــی بعــد از ســالها مبــارزه در اقلیــم کردســتان عراق، 
موفــق شــد بعــد از ســقوط صــدام بــه یکــی از بازیگــران اصلــی 
قــدرت سیاســی در کشــور عــراق تبدیــل شــده و در ایــن مــدت 
بــا صبــر و مــدارا و بــا همــان پیشــه کــردن اعتــدال و میانــه روی 
ــان هــای سیاســی  ــن گــروه هــا و جری وفاقــی عجیــب را در بی

ایــن کشــور ایجــاد کنــد.
در حالــی کــه بــر اســاس قانــون اساســی عــراق، پســت ریاســت 
جمهــوری تشــریفاتی بــود ولــی جــال طالبانی بــه عنــوان اولین 
رئیــس جمهــور ایــن کشــور بعــد از ســقوط صــدام، هویتــی تــازه 
ــن  ــردن و همچنی ــو ک ــا گفتگ ــد ب ــق ش ــید و موف ــه آن بخش ب
ادامــه رویــه معتــدل خــود تمامــی جریــان هــای سیاســی را دور 
یــک میــز جمــع کــرده و عــراق را بــه ســمت و ســوی آرامــش 

ســوق دهــد.
شــاید ذکــر تنهــا این نکتــه در خصــوص جایــگاه جــال طالبانی 

در کشــور عــراق کافی اســت کــه با کنــاره گیــری وی از ریاســت 
جمهــوری بــه دلیــل بیمــاری، ایــن کشــور بــار دیگــر وارد یــک 
جنــگ داخلــی شــد و دیگــر هیــچ زمــان روی آرامــش را بــه خود 
ندیــد و گــروه هــای سیاســی در ایــن کشــور بــار دیگــر بــه جــان 

هــم افتادند.
جــال  طالبانــی در همــه شــرایط معتقــد بــه حفــظ یکپارچگــی 
ــای  ــل در نخســتین روزه ــن دلی ــه همی ــود و ب ــراق ب کشــور ع
ــل  ــه در مقاب ــکا در منطق ــور آمری ــث و حض ــم بع ــقوط رژی س
شــماری از گــروه هــای سیاســی اقلیــم کردســتان عــراق بــرای 
مســتقل شــدن محکــم ایســتاد و بــر حضــور کردهــا در تقســیم 
ــه عنــوان یکــی از مطالبــات و  قــدرت دولــت مرکــزی عــراق ب

ــد کــرد. ــی تاکی خواســته هــای اصل
ــردم  ــا م ــه تنه ــه ن ــای منطق ــی کرده ــرای تمام ــام جــال ب م
اقلیــم کردســتان عــراق چهــره هــای کاریزما و دوســت داشــتنی 
بــود و بــه همیــن دلیــل اســت کــه مــرگ وی بعــد از یــک دوره 
ــای  ــبکه ه ــرده و در ش ــر ک ــه ررا متاث ــاله هم ــج س ــاری پن بیم
ــرای  ــم ب ــی و مه ــات اصل ــی از موضوع ــه یک ــز ب ــی نی اجتماع

ــادل نظــر تبدیــل شــده اســت. بحــث و تب
بــدون شــک از دســت دادن جــال طالبانــی بــه دلیــل ویژگــی 
هایــی کــه ذکــر شــد بــرای کشــور عــراق اتفاقــی نگــران کننده 
و تلــخ اســت و نــه تنهــا کردهــا، بلکــه مــردم ایــن کشــور دیگــر 
نمــی توانــد شــخصتی ایــن چنیــن مــورد تکریــم و احتــرام را بــه 

خــود ببینــد.

آرمان نصراللهی

جالل طالبانی؛ چریک سیاستمدار
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»عبداللطیــف القانــوع« ســخنگوی جنبــش حمــاس در واکنــش 
بــه درخواســت نتانیاهــو از دولــت وفــاق ملــی بــرای قطــع رابطه 
بــا ایــران، گفــت: روابــط حمــاس بــا ایــران متمایــز اســت و تــل 

آویــو نمــی توانــد برایمــان تعییــن تکلیــف کنــد.
اعضــای دولــت وفــاق ملــی فلســطین پــس از ســالیان طوالنــی، 
روز دوشــنبه وارد نــوار غــزه شــدند. اعضــای دولــت وفــاق ملــی 
فلســطین کــه قــرار اســت جلســه هفتگــی خــود را در نــوار غــزه 
برگــزار کنــد، از گــذرگاه »عوفــر« در غــرب رام اهلل عبــور کــرده و 
از طریــق گــذرگاه »ایــرز« وارد نــوار غــزه شــدند. در همین راســتا 
»واصــل ابــو یوســف« دبیــرکل جبهــه آزادی بخــش فلســطین 
اعــام کــرد کــه توافــق قاهره بــه تکمیــل آشــتی میــان حماس 
و فتــح منجــر شــده اســت و هشــدار داد کــه در ســایه لجاجــت 
ــهرک  ــر ش ــده در براب ــاالت متح ــکوت ای ــرائیل و س ــای اس ه
ــان  ــان جری ــکاف در می ــتی،  ش ــم صهیونیس ــای رژی ــازی ه س

هــای فلســطینی مــی توانــد خطرنــاک باشــد.
ایــن اقــدام )ورود اعضــای دولــت وفــاق ملــی بــه غــزه( بعــد از 
توافقــی اســت کــه اخیــرا در قاهــره صــورت گرفــت و بر اســاس 
آن حمــاس اعام کــرد کمیتــه اداری خــود را منحــل خواهد کرد 
تــا دولــت وفــاق ملــی کار خــود را در نــوار غــزه از ســر بگیــرد و 
بــه ایــن ترتیب شــکاف هــای ایجــاد شــده میــان فلســطینیان از 
بیــن بــرود. »رامــی الحمــد اهلل« نخســت وزیــر دولت وفــاق ملی 
پــس از ورود بــه غــزه گفــت: »کشــور فلســطین بــدون وحــدت 
ــکیل  ــزه تش ــوار غ ــری و ن ــه باخت ــی کران ــی و سیاس جغرافیای
نخواهــد شــد. مــا بــه غــزه آمدیــم تــا بــه دودســتگی و اختافات 
ــم. از تــاش هــای مصــر و  ــان دهی ــرای همیشــه پای ــی ب داخل
تمامــی گــروه هــای فلســطینی در مســیر تحقــق آشــتی ملــی 
و برچیــدن دودســتگی فلســطینیان تقدیــر و تشــکر مــی کنیــم. 
تنهــا طرفــی کــه از دودســتگی و اختافــات فلســطینیان ســود 

مــی بــرد، رژیــم صهیونیســتی اســت«.
در همیــن ارتبــاط، خبرنــگار مهــر گفتگویــی را بــا »عبداللطیــف 
القانــوع« ســخنگوی جنبــش مقاومــت اســامی حمــاس ترتیب 

داده اســت کــه مشــروح آن از نظــر مــی گــذرد؛

|| »رامــی الحمــد اهلل« نخســت وزیــر دولــت وفــاق 
ملــی فلســطین امــروز وارد نــوار غــزه شــد و هــدف 
از ایــن اقــدام را برداشــتن گامــی در راســتای پایان 
جدایــی هــا و تحقــق آشــتی ملــی خوانــد. بــه نظــر 
شــما ورود هیــأت دولــت وفــاق ملــی چــه تأثیــری 

مــی توانــد در تحقــق آشــتی ملــی داشــته باشــد؟
انحــال کمیتــه اداری در نــوار غــزه و واگــذاری امــور بــه دســت 
دولــت وفــاق ملــی، یــک تصمیــم سرنوشــت ســاز و اســتراتژیک 
توســط جنبــش مقاومــت اســامی حمــاس بــود. این تصمیــم در 
راســتای اجرایــی ســاختن توافــق هــای قبلــی صــورت گرفتــه با 
فتــح اتخــاذ شــد. اتخــاذ ایــن تصمیــم موجــب شــد تــا شــرایط 
ــوار غــزه فراهــم  ــه ن ــی ب ــاق مل ــت وف ــرای ورود اعضــای دول ب

شــود. 
ــوار  ــه هــا و مؤسســات در ن ــون دیگــر اداره تمامــی وزارتخان اکن
ــت و  ــده اس ــذار ش ــی واگ ــاق مل ــت وف ــت دول ــه دس ــزه ب غ
حمــاس دیگــر مســئولیتی در قبــال اداره امــور نــوار غــزه نــدارد. 
از ســوی دیگــر، طــی یکــی دو روز گذشــته دولــت وفــاق ملــی 
ــرار  ــزه ق ــوار غ ــطین در ن ــردم فلس ــترده م ــتقبال گس ــورد اس م
ــزه،  ــه غ ــی ب ــاق مل ــت وف ــای دول ــس از ورود اعض ــت. پ گرف
امیــد فلســطینیان ســاکن ایــن منطقــه بــه آینــده بیــش از پیــش 

ــا  ــن اســتقبال موجــب شــد ت ــدا کــرده اســت. همی ــش پی افزای
ــه روز  ــود ک ــه خ ــن جلس ــی در آخری ــاق مل ــت وف ــات دول مقام
گذشــته برگــزار شــد، تصمیمــات تنبیهــی تشــکیات خودگردان 

ــوار غــزه را لغــو کننــد. علیــه ن

ــاح  ــت »عبدالفت ــه ریاس ــره ب ــت قاه ــش دول || نق
السیســی« را در مذاکــرات میــان دو جنبــش حماس 
ــره  ــا قاه ــد؟ آی ــی کنی ــی م ــه ارزیاب ــح، چگون و فت
در سلســله تحــوالت اخیــر در عرصــه مســأله 

ــت؟ ــته اس ــری داش ــش مؤث ــطین نق فلس
مــا در طــول مــدت زمــان گذشــته از تمامــی تــاش ها از ســوی 
هــر طرفــی بــرای تحقــق آشــتی ملــی اســتقبال کردیــم. جنبش 
هــای حمــاس و فتــح تاکنــون نشســت هــای گوناگونــی در نقاط 
ــن،  ــتان، یم ــر، عربس ــا در قط ــته اند. م ــر داش ــف بایکدیگ مختل
ــم و  ــزار کردی ــددی برگ ــای متع ــت ه ــره نشس ــنگال و قاه س
رایزنــی هــای زیــادی را در خصــوص آشــتی ملــی انجــام دادیــم. 
آخریــن نشســت گــروه هــای فلســطینی بــرای تحقــق آشــتی 
ــی هــم در شــهر قاهــره پایتخــت مصــر انجــام شــد. مصــر  مل
همــواره نقش بســیار مهمی در پیشــبرد مذاکــرات آشــتی ملی در 
فلســطین ایفــا کــرده اســت. اکنــون نیــز دولــت مصــر در تحقــق 
ــن  ــر روی ای ــی در اراضــی اشــغالی جــدی اســت و ب آشــتی مل
ــا  ــی ه ــان جدای ــال پای ــه دنب ــی ورزد. مصــر ب مســأله اصــرار م
میــان گــروه هــای فلســطینی اســت. ســفر روز گذشــته هیــأت 
ــاش هــای  ــزه در چارچــوب ت ــوار غ ــه ن ــی مصــری ب اطاعات
قاهــره بــرای تحقق آشــتی ملــی میــان فلســطینیان، انجام شــد. 
قــرار اســت طــی هفتــه آینــده گــروه هــای فلســطینی دیــداری 

ــا مســئوالن مصــری داشــته باشــند.  ب

|| اخیــرا »بنیامیــن نتانیاهــو« نخســت وزیــر رژیــم 
صهیونیســتی ضمــن مداخلــه در امــور فلســطینیان، 
تأکیــد کــرده کــه رژیــم اســرائیل تنهــا در صورتــی 
ــت  ــه دول ــود ک ــد ب ــی خواه ــتی مل ــق آش مواف
ــاس  ــی حم ــاخه نظام ــطین، ش ــی فلس ــدت مل وح
ــرای  ــت ب ــر اس ــاس حاض ــا حم ــد. آی ــل کن را منح
تحقــق آشــتی ملــی از گزینــه مقاومــت عبــور کنــد؟
اظهــارات »بنیامیــن نتانیاهــو« نخســت وزیــر رژیــم اســرائیل در 
خصــوص مســأله آشــتی ملــی فلســطین در وهلــه اول دخالــت 
آشــکار تــل آویــو در امــور داخلــی فلســطین بــه شــمار مــی رود. 
ــو  ــل آوی ــه ت ــی فلســطین اساســا ارتباطــی ب مســأله آشــتی مل
پیــدا نمــی کنــد کــه مقامــات آن در این بــاره اظهــار نظــر کننــد. 

ســخنان نتانیاهــو بــه خوبــی نشــان داد کــه رژیــم صهیونیســتی 
ــطینی در  ــای فلس ــی گروه ه ــداوم جدای ــود را از ت ــترین س بیش

ــرد. اراضــی اشــغالی، مــی بَ
ــوان گفــت کــه در  ــه ضــرس قاطــع مــی ت برهمیــن اســاس، ب
ــت  ــکیل دول ــطین و تش ــی در فلس ــتی مل ــق آش ــورت تحق ص
وحــدت ملــی، ایــن رژیــم اســرائیل خواهــد بــود کــه بیشــترین 
ــه دنبــال آن هســتیم  زیــان را متحمــل مــی شــود. امــروز مــا ب
تــا از طریــق تقویــت وحــدت داخلــی، بیــش از پیــش بــا دشــمن 
ــه  ــود ب ــت وحــدت خ ــا تقوی ــا ب ــم. ب ــه کنی صهیونیســتی مقابل

ــا صهیونیســتها مــی پردازیــم. مواجهــه ب
نکتــه بعــدی در خصــوص مســأله مقاومــت، گزینــه مقاومت و 
درخواســت صهیونیســتها از دولــت وفــاق ملــی بــرای انحــال 
شــاخه نظامــی حمــاس اســت. تــا زمانــی کــه اشــغالگری در 
ــود  ــز وج ــت نی ــه مقاوم ــود دارد، گزین ــطین وج ــی فلس اراض
خواهــد داشــت. در ســایه وجــود اشــغالگران، ســاح مقاومــت 
ــا از  ــد. م ــد ش ــته نخواه ــار گذاش ــت فلســطین کن ــط مل توس
گزینــه مقاومــت عــدول نخواهیــم کــرد. بــکار گیــری ســاح 
ــی  ــق طبیع ــرائیل، ح ــم اس ــا رژی ــه ب ــرای مقابل ــت ب مقاوم

ــت فلســطین اســت.  مل

رژیــم  وزیــر  نخســت  ایــن،  بــر  عــالوه   ||
ــط  ــع رواب ــتار قط ــن خواس ــتی همچنی صهیونیس
ــده  ــران ش ــالمی ای ــوری اس ــا جمه ــطینیان ب فلس
ــن  ــر بنیامی ــارات اخی ــه اظه ــه ب ــا توج ــت. ب اس
ــطین  ــی فلس ــدت مل ــت وح ــط دول ــو، رواب نتانیاه
ــه  ــده را چگون ــران در آین ــا جمهــوری اســالمی ای ب

ــد؟ ــی کنی ــی م ارزیاب
ــرف  ــرم ط ــک مج ــا ی ــروز ب ــا ام ــه م ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
هســتیم. مــا اجــازه نخواهیــم داد کــه رژیــم صهیونیســتی برنامه 
ــازد.  ــی س ــود را در فلســطین اجرای ــای شــوم خ ــروژه ه ــا و پ ه

ــا جمهــوری اســامی ــا ب ــط م رواب
ایــران، روابطــی قــوی، فعــال و متمیــز اســت. مــا بــه اشــغالگران 
ــط را نمــی  ــن رواب ــه در ای و هیــچ طــرف دیگــری اجــازه مداخل

دهیــم. روابــط مــا بــا همــه حســنه اســت.
ــورهای  ــی کش ــا تمام ــنه ب ــط حس ــاد رواب ــال ایج ــه دنب ــا ب م
منطقــه ای و بیــن المللــی هســتیم. رژیــم اســرائیل نمــی توانــد 
بــرای مــا تعییــن کند کــه با چــه کســی ارتبــاط داشــته باشــیم و 
بــا چــه کســی ارتباطمــان را قطــع کنیــم. مــا از رابطــه بــا تمامی 
کشــورهایی کــه از مســأله فلســطین و گزینــه مقاومــت حمایــت 

بــه عمــل مــی آورنــد، اســتقبال مــی کنیــم.

سخنگوی حماس در گفتگو با مهر:

روابط حماس با ایران متمایز است/نتانیاهو برای ما تعیین تکلیف نکند
رامین حسین آبادیان

خاورمیانه و شمال آفریقا
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ــدید  ــدار ش ــان و هش ــزب اهلل لبن ــر کل ح ــر دبی ــخنان اخی س
ــروزی،  ــگ اف ــاره جن ــه وی درب ــو و کابین ــه نتانیاه ــن ب اللح

محافــل صهیونیســت را ســرگردان و مبهــوت کــرد.
ــبت  ــان از مناس ــزب اهلل لبن ــر کل ح ــراهلل دبی ــن نص ــید حس س
عاشــورا اســتفاده کــرد و آمادگــی کامــل مقاومــت لبنــان بــرای 
هــر رویارویــی احتمالــی بــا رژیــم صهیونیســتی را اعــام کــرد. 
ــه  ــدیدا ب ــو ش ــل آوی ــل ت ــی در مقاب ــتای بازدارندگ وی در راس
دشــمن صهیونیســت هشــدار داد کــه اگــر کوچکتریــن حماقتــی 
در جنــگ مرتکــب شــود بهــای ســنگینی را خواهــد پرداخــت.

نصــراهلل اعــام کــرد: »نتانیاهــو و کابینــه وی ارزیابی درســتی از 
جنــگ پیشــرو ندارنــد و از مســاحت و میادیــن جنــگ اطاعــی 
ندارنــد. آنهــا نمــی داننــد کــه اگــر جنگــی را شــروع کننــد پایــان 

آنــرا نمــی تواننــد رقــم بزننــد«.
ــه اعــان تثبیــت  ــه مثاب ــد دبیــر کل حــزب اهلل ب در واقــع تهدی
معــادالت و موازیــن جدیــد در نتیجــه پیــروزی محــور مقاومــت 
اســت. مراکــز مطالعاتــی و راهبردی رژیــم صهیونیســتی و غربی 
بــه افزایــش قــدرت حــزب اهلل در نتیجــه جنــگ ضــد داعــش در 
ســوریه و منطقــه اذعــان دارنــد. ســید حســن نصــراهلل ایــن بــار 
یهودیــان را از صهیونیســت هــا جــدا کــرد و بــه آنهــا هشــدار داد 

کــه هیــزم جنــگ احمقانــه نتانیاهــو نشــوند.
ایــن موضــع گیــری دبیــر کل حــزب اهلل چنــدی پــس از 
ــی  ــزاران نظام ــا مشــارکت ه ــم صهیونیســتی ب ــای رژی مانوره
ایــن رژیــم برگــزار شــد کــه در آن راههــای اشــغال کــردن لبنان 

ــود. ــن شــده ب تمری
ــاف  ــار تشــتت و اخت ــل صهیونیســت دچ ــان محاف ــن می در ای
دربــاره برخــورد بــا حــزب اهلل شــده انــددر حالــی کــه برخــی بــر 
لــزوم جنــگ فراگیــر ضــد لبنــان اصــرار دارنــد و اینکــه حمــات 
بــه حــزب اهلل در ســوریه بــی اثــر بــوده اســت. برخــی دیگــر بــر 
ــه حــزب اهلل قبــل از بازگشــت از ســوریه اصــرار  ــه ب ــزوم حمل ل
دارنــد امــا ژنرالهــای اســرائیلی هرگــز ایــن طــرح هــای غیرقابل 
اجــرا را نمــی پســندند و آنــرا شــبیه پنــاه بــردن بــه آتــش بــرای 

در امــان مانــدن از گرمــا مــی داننــد.
ــران را  ــگاه تحلیلگ ــان ن ــزب اهلل لبن ــر کل ح ــدار دبی ــن هش ای

ــرد. ــغول ک ــود مش ــه خ ــددا ب مج
ســرکیس ابوزیــد تحلیلگــر سیاســی لبنانــی بــه النشــره گفــت: 
نصــراهلل بــا علــم و آگاهــی از تناقضــات موجــود در اســرائیل بــر 
روی نقطــه ضعــف آنهــا دســت گذاشــت. ســید بــه خوبــی مــی 
دانــد کــه در داخــل اســرائیل افــرادی منتظــر مواضع وی هســتند 
ــان  ــن رو یهودی ــد و از همی ــی کنن ــول م ــای وی را قب و حرفه

داخــل اســرائیل را مــورد خطــاب قــرار داد.
وی افـزود: نصـراهلل از یهودیـان غیـر صهیونیسـت خواسـت کـه 
حسـاب خود را صهیونیسـتها جدا کند و فلسطین اشـغالی را ترک 
کننـد و بـه کشـورهایی کـه آمـده انـد بازگردنـد تـا هیـزم جنگ 
کابینـه نتانیاهو احمـق نشـوند. این حرف حسـاب شـده ای بود و 
بـه مثابـه بازدارندگی معنوی بود تا دسـت بـه ماجراجویی و جنگ 
نزنند. دشـمن مـی داند که موشـک های حـزب اهلل بـه هر نقطه 

ای از فلسـطین اشـغالی می رسـد.
ــارز جهــان عــرب در رای الیــوم  عبدالبــاری عطــوان تحلیلگــر ب
نوشــت: »وقتــی ســید حســن نصــراهلل بــه یهــودی هــا توصیــه 
مــی کنــد کــه فــورا فلســطین اشــغالی را تــرک کننــد، آیــا بایــد 
ــر حــزب اهلل  ــوع اســت؟ رهب ــگ در شــرف وق ــم کــه جن بگویی
چــه اســراری را مــی دانــد کــه دیگــران از آن مطلــع نیســتند؟ آیا 
جنگــی کــه از آن ســخن مــی گویــد قــرار اســت در پاســخ بــه 

تــاش بــرای تقســیم عــراق و تجزیــه منطقــه صــورت بگیــرد 
یــا اینکــه در پــی خــروج ترامــپ از توافــق هســته ای بــا ایــران؟
ــا،  ــی ه ــش بین ــه هشــدارها، موضــوع، پی ــاره ب ــا اش ــوان ب عط
ــی و  ــده منطقــه عرب ــح و آشــکار در خصــوص آین مواضــع صری
تغییراتــی کــه ممکــن اســت در نقشــه کشــورها و مرزهــای آن 
و جنــگ هایــی کــه ممکــن اســت ایجــاد شــود کــه در ســخنان 
دبیــرکل حــزب اهلل لبنــان گنجانــده شــده بــود تأکیــد کــرده کــه 
ســخنرانی اخیــر ســید حســن نصــر اهلل ماننــد ســخنرانی هــای 

پیشــین او نبــوده اســت.
ــان  ــار می ــن ب ــرای اولی ــن ب ــید حس ــد: س ــی نویس ــوان م عط
ــد کــه  ــل شــده و مــی گوی ــان تفــاوت قائ صهیونیســم و یهودی
ــی از  ــتانه اســت و دوم ــژاد پرس ــغالگر ن ــان اش ــک جری ــی ی اول
ادیــان آســمانی کــه الیــق و شایســته احتــرام اســت. تأکیــد او بر 
ایــن بود کــه نبــرد حــزب اهلل بــا صهیونیســم اســت نــه یهودیان 
امــا بــه یهودیــان هــم هشــدار داد کــه وارد طــرح و برنامــه هــای 
آمریکایــی هــا نشــوند زیــرا مــی خواهنــد از آنهــا )یهودیــان( بــه 

عنــوان آتــش جنــگ بعــدی در منطقــه اســتفاده کننــد.
ــید حســن  ــه س ــی نویســد ک ــر برجســته فلســطینی م تحلیلگ
ــردن  ــار ک ــرای گرفت ــو ب ــرح نتانیاه ــه ط ــاره ب ــا اش ــراهلل ب نص
منطقــه در جنگــی دیگــر کــه نــه مــی داننــد بــه کجــا ختــم می 
شــود و چــه مناطقــی را شــامل مــی شــود، بــه گونــه ای از جنگ 
پیــش رو ســخن مــی گویــد کــه گویــی قــرار اســت ایــن جنــگ 

فــردا آغــاز شــود.
ــاد  ــش نه ــک جنب ــزب اهلل ی ــت ح ــش مقاوم ــزود: جنب وی اف
محــور، بــا بانــک هــای استراتژیســت هــای برتــر، یــک مرکــز 
ــق و بررســی و بیــش از اینکــه یــک حــزب باشــد شــبیه  تحقی
بــه یــک دولــت اســت. روابــط ائتافــی مســتحکمی بــا قــدرت 
هــای منطقــه ای از جملــه ایــران دارد و بــدون شــک اطاعــات 
ــتراتژی و  ــده اس ــث ش ــه باع ــترده ای دارد ک ــات گس و تحقیق
راهبــرد دفاعــی خــود را بــر اســاس آن تنظیــم کنــد و وقتی ســید 
حســن از یهــودی هــا مــی خواهــد کــه فلســطین را تــرک کننــد 
و بــه آنهــا هشــدار مــی دهــد کــه آتــش جنــگ احمقانــه نتانیاهو 
نباشــند و تأکیــد مــی کنــد کــه شــاید حــاال وقتــی بــرای خــروج 
ــا در اراضــی  ــد و آنه ــده باش ــی مان ــا باق ــرای آنه از فلســطین ب
اشــغالی امنیــت نخواهنــد داشــت، ایــن ســخنان را در چارچــوب 
جنــگ روانــی مطــرح نمــی کنــد بلکــه ایــن اظهــارات از ســوی 
ــب  ــی قری ــت وارد جنگ ــرار اس ــه ق ــود ک ــی ش ــان م ــی بی کس

ــوع شــود. الوق
عطــوان نوشــته هشــدار هــای ســید حســن را بایــد در چارچــوب 
ــرای  ــکا ب ــور آمری ــس جمه ــپ رئی ــد ترام ــه دونال ــی ک تصمیم
خــروج از برجــام قــرار اســت بگیــرد، بررســی کــرد. ترامــپ مــی 
خواهــد بــه بهانه عــدم پایبنــدی ایــران بــه توافــق هســته ای در 
نیمــه اکتبــر از ایــن توافــق خــارج شــود. خــروج آمریــکا از توافق 
هســته ای بــه معنــای اعــام جنــگ اســت زیــرا بــار دیگــر مــی 
ــد  ــران اعمــال کن ــه ای ــم هــای اقتصــادی را علی ــد تحری خواهن

و در پاســخ ایــران هــم غنــی ســازی اورانیــوم را از ســر خواهــد 
ــن  ــم، ای ــه تروریس ــگ علی ــان جن ــه پای ــه ب ــا توج ــت و ب گرف
مســأله احتمــال درگیــری نظامــی را از هــر زمــان دیگری بیشــتر 

مــی کنــد.
ــا  ــرائیلی ه ــای اس ــی ه ــده: بررس ــزارش آم ــن گ ــه ای در ادام
نشــان مــی دهــد کــه حــزب اهلل بیــش از صدهــزار موشــک و 
ده هــا هــزار عرابــه تــوپ دارد، هشــدار ســید حســن نصــراهلل بــه 
یهودیــان در خصــوص همیــن مســأله بــود زیــرا او بــه خوبــی از 

ــا اطــاع دارد. ــن موشــک ه ــدرت ای ــی و ق توانای
وی افــزود: هیــچ بحثــی در ایــن نیســت کــه بــر اســاس 
ــان اعــام کــرد طــرح اســتقال  ــرکل حــزب اهلل لبن آنچــه دبی
کردســتان توطئــه ای آمریکایــی بــرای تجزیــه عــراق و شــکاف 
ــدود  ــراق مح ــه ع ــم ب ــه ه ــن تجزی ــت، ای ــه اس در خاورمیان
ــری را  ــه ای دیگ ــی و خاورمیان ــد و کشــورهای عرب ــد ش نخواه
هــم شــامل خواهــد شــد امــا جنــگ پیــش رو کــه ســید حســن 
دربــاره آن ســخن گفــت در ســرزمین فلســطین رخ خواهــد داد، تا 
ایــن توطئــه بــرای تقســیم منطقــه در منبــع و مرکــز اصلــی آن 

ــرود. ــن ب ــت اشــغالگر اســرائیل از بی ــی دول یعن
ــوردار  ــی برخ ــت باالی ســخنرانی ســید حســن نصــراهلل از اهمی
ــه را  ــه گفت ــه هرچ ــان شــده ک ــردی بی ــرا از ســوی م اســت زی
عملــی کــرده و تــا کنــون وارد هیــچ جنگــی نشــده مگــر اینکــه 
ــان  ــوب لبن ــازی جن ــگ آزادس ــود، از جن ــارج ش ــروز از آن خ پی
ــه  ــال ۲۰۰۶ ک ــگ ۳۳ روزه در س ــا جن ــه ت ــال ۲۰۰۰ گرفت در س
ــران سیاســی و نظامــی آن را  ــم صهیونیســتی و رهب ارتــش رژی

ــر کــرد. تحقی
عطــوان مــی نویســد: اســرائیل آمریــکا را بــرای ورود بــه جنــگ 
دیگــری تحریــک مــی کنــد و از اســتقال کردســتان و توافــق 
هســته ای ایــران بــه عنــوان بهانــه هــای ایــن جنــگ اســتفاده 
مــی کنــد، اســرائیل بزرگتریــن اشــتباه عمــرش را مرتکــب مــی 
شــود و بــه هــر حــال عمــر کوتاهــی هــم خواهــد داشــت. جنگ 
پیــش رو اگــر شــعله ور شــود خامــوش نخواهــد شــد و از همــه 
جنــگ هــای گذشــته خطرنــاک تــر خواهــد بــود. هرکســی جای 
یهــودی هــای ســرزمین هــای اشــغالی باشــد بایــد بــا دقــت بــه 
ــر ســید حســن نصــراهلل  ــام هــای موجــود در ســخنرانی اخی پی

توجــه کنــد«.
بــه هــر حــال ســید حســن نصــراهلل بــر آمادگــی حــزب اهلل تاکید 
کــرد. وی بــه خوبــی بنیــان سســت رژیــم صهیونیســتی کــه بــر 
ــه را  ــکل گرفت ــورها ش ــر کش ــان دیگ ــرت یهودی ــاس مهاج اس
نشــانه گرفــت و بــه خوبــی مانــور اخیــر صهیونیســتها و چنــگ و 
دنــدان نشــان دادن آنهــا را خنثــی کــرد. مواضــع نصــراهلل عــاوه 
ــع نوعــی  ــی محســوب مــی شــد در واق ــگ روان ــر اینکــه جن ب

محاســبات دقیــق نیــز اســت.
حــزب اهلل بــه خوبــی نحــوه اداره نبــرد بــا تــل آویــو را مــی دانــد 
ــر خــاف صهیونیســتها کــه  و ارزیابــی دقیقــی از اوضــاع دارد ب
ــد. محافــل صهیونیســت نمــی  ــه ســر مــی برن در ســرگردانی ب
داننــد کــه ســخنان دبیــر کل حــزب اهلل لبنــان در راســتای جنگ 
روانــی اســت یــا آمــاده شــدن بــرای نبــرد قریــب الوقــوع اســت.

ــی  ــی نظام ــل و ارزیاب ــدرت تحلی ــراهلل ق ــن نص ــید حس س
ــرده اســت.  ــت ک ــه ثاب ــن را تجرب ــی دارد و ای ــی دقیق و امنیت
رژیــم صهیونیســتی تــاش زیــادی کــرده اســت کــه از نقطــه 
ــون نتوانســته اســت  ــا تاکن ــرد ام ضعــف حــزب اهلل بهــره گی
ــاع و  ــزب اهلل در اداره اوض ــاالی ح ــدرت ب ــه ق ــه ب ــا توج و ب
تبدیــل کــردن تهدیــد بــه فرصــت هرگــز نخواهــد توانســت. 
تــل آویــو هیچــگاه نتوانســته اســت کــه اقدامــات حــزب اهلل 
ــواره برداشــت غلطــی  ــد و هم ــی کن ــی و ارزیاب ــش بین ــا پی ب

ــت. ــته اس داش

هشدار شدید اللحن؛ هنگامی که نصراهلل اردوی دشمن را به هم می ریزد
فرزاد فرهادی

خاورمیانه و شمال آفریقا
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»اســتفن لندمــن« بــا بیــان اینکــه جامعــه بین المللــی مخالــف 
ــرائیل از  ــط اس ــت: فق ــت گف ــراق اس ــتان ع ــتقال کردس اس
ــاد  ــتار ایج ــرا خواس ــد زی ــت می کن ــتقال حمای ــی اس همه پرس

ــه اســت. ــف در منطق ــای ضعی دولته
علیرغــم افزایــش مخالفــت هــای بغــداد و کشــورهای همســایه 
ــه  ــراق، هم ــه ع ــتان و تجزی ــم کردس ــی اقلی ــا جدای ــراق ب ع

ــد. ــزار ش ــپتامبر برگ ــراق ۲5 س ــتان ع ــی کردس ــی جدای پرس
ناظـران معتقد هسـتند جدایی احتمالـی اقلیم نفـع و صرفی برای 
مـردم کرد نخواهد داشـت؛ چرا که کشـوری محصور در خشـکی 
و بـا ضعـف ژئوپلیتیـک و عـدم شناسـایی از سـوی جامعـه بیـن 

المللـی در سـرزمین پر منازعـه خاورمیانـه ظهور خواهـد کرد.

»اســتفن لندمــن« نظریــه پــرداز آمریکایــی در خصــوص همــه 
پرســی اقلیــم کردســتان عــراق بــه خبرنــگار مهــر گفــت: همــه 
پرســی اقلیــم کردســتان عــراق مــی توانــد زمینــه مهیــا شــدن 

جنــگ داخلــی در ایــن عــراق شــود.
وی تصریح کرد: بعـد از رفراندوم، بغداد تهدید به ارسـال نیروهای 
مسـلح به منطقـه کرد، تا ایـن منطقـه و میدانهای نفتی بـا ارزش 
آن را  کـه روزانـه صدها هزار بشـکه تولید می کند را بدسـت آورد. 

بر این اسـاس جنـگ داخلی ممکن اسـت فـوران کند.
لندمــن گفــت: رئیــس جمهــور ترکیــه اردوغــان نیــز تهدیــد بــه 
بســتن خــط لولــه، حمــل نفــت خــام از ایــن منطقــه بــه دریــای 
ــرد از  ــران ک ــیدن رهب ــت کش ــتار دس ــرد و خواس ــه را ک مدیتران

ــان تاریــک شــد. ــا یــک پای ــی ب ــن ماجراجوی ای
وی افـزود: نیروهـای عراقـی و تـرک تمرینـات مشـترک نظامی 
را اعـام کردنـد - یـک مانور مشـترک بـرای مداخله مشـترک؟

ــی در  ــن الملل ــه بی ــری جامع ــع گی ــوص موض ــن در خص لندم
ــدگان  ــکا و نماین ــداد، آمری ــت: بغ ــز گف ــدوم نی ــوص رفران خص
پارلمــان اتحادیــه اروپــا رفرانــدوم را رد کردنــد و گفتنــد کــه ایــن 
نتایــج بــه رســمیت شــناخته نمــی شــود، واز وحــدت و تمامیــت 

ــد. ــت کردن ــراق ابرازحمای ــی ع ارض
وی افــزود: وزارت امــور خارجــه آمریــکا در ایــن خصــوص 
گفــت کــه ایــاالت متحــده بــه شــدت مخالــف رفرانــدوم اقلیــم 
ــپتامبر  ــخ ۲5 س ــه در تاری ــت ک ــتقال اس ــرای اس ــتان ب کردس

برنامــه ریزی شــده اســت. همــۀ همســایگان عــراق و تقریبا کل 
ــد. جامعــه بیــن المللــی نیــز مخالــف ایــن رفرانــدوم بودن

ــت  ــه سیاس ــن بیانی ــت: ای ــه گف ــکا در ادام ــرداز آمری ــه پ نظری
همیشــگی ایــاالت متحــده منطقــه ای کــه تجزیه منطقه اســت 
و حمایــت بریتانیــا از همــان سیاســت، روســیه و چیــن برعلیه آن 

را نادیــده گرفــت.
وی افــزود: نتانیاهــو از »تــاش هــای قانونــی مــردم کردســتان 
بــرای دســتیابی به دولــت خــود« حمایــت کــرد. نتانیاهــو امیدوار 
ــه اســرائیل  ــد ب ــی توان ــا م ــه اهــداف اســتقال کرده اســت ک
ــت هــای  ــا دول ــه تســلط برســد و ب کمــک کنــد و در منطقــه ب

ضعیــف تــر، راحــت تــر باشــد.
لندمـن در خصـوص موضع گیـری ایران نیـز تصریح کـرد: ایران 
بـا جدایـی طلبـی کـردی مخالفـت مـی کنـد و خواسـتار حفـظ 
تمامیـت ارضی عراق شـده اسـت، روزهـای پیـش از آن، پروازها 

از ایـن منطقـه را بـه خاک خـود به حالـت تعلیـق درآورد.
وی افــزود: شــورای امنیــت نیــز بــه اتفــاق آرا بــا انتشــار بیانیه ای 
از »تأثیــر بالقــوه بــی ثبــات کننــده« همــه پرســی هشــدار داد و 

خواســتار گفتگــو و ســازش بــا بغــداد شــد.
ــه  ــات و ریش ــه ثب ــت اول منطق ــت: اولوی ــان گف ــن در پای لندم
ــائل  ــن مس ــه ای ــت ک ــد اس ــت. بعی ــم اس ــردن تروریس ــن ک ک
بــه زودی حــل شــود زیــرا صلــح و ثبــات در منطقــه بــا اهــداف 

ــدارد. ــی ن ــکا همخوان ــتی آمری امپریالیس

نظریه پرداز آمریکایی در گفتگو با مهر:

اسرائیل خواهان دولتهای ضعیف در منطقه است

فاطمه محمدی

»ریچــارد کوزالریــچ« معتقــد اســت کــه برگــزاری همــه پرســی 
ــه را  ــی در منطق ــای قوم ــت ه ــر اقلی ــراق، دیگ ــتان ع در کردس

جهــت کســب خودمختــاری بیشــتر تحریــک خواهــد کــرد.
در پـی تهاجـم داعـش بـه شـمال عـراق کـه در نتیجـه آن 
پیشـمرگ های کـرد به طور غیررسـمی کنتـرل برخـی از مناطق 
را کـه نیروهـای تحـت کنترل بغـداد رهایشـان کـرده بودنـد، در 
دسـت گرفتند، خواسـته ها برای استقال کردسـتان قوت گرفت. 
بـا عملیـات مشـترک نیروهـای کـرد و حکومـت مرکـزی عراق 
بـرای آزادسـازی موصـل، تاریـخ همه پرسـی بارهـا اعـام شـد 
و بـه تعویـق افتاد. سـرانجام مقام هـای بلندپایـه دولتـی و احزاب 
سیاسـی کردسـتان عراق تاریخ برگزاری همه پرسـی بـرای اعام 
اسـتقال کردسـتان عراق را ۲5 سـپتامبر ۲۰1۷ اعام کردند. این 
تصمیـم در طـی نشسـتی در اربیـل عـراق به ریاسـت »مسـعود 

بارزانـی« رهبـر کردسـتان عـراق گرفته شـد.
علیرغـم افزایـش مخالفـت هـای بغـداد و کشـورهای همسـایه 
عـراق بـا جدایـی اقلیـم کردسـتان و تجزیه عـراق، همه پرسـی 
جدایی کردسـتان عـراق ۲5 سـپتامبر برگزار شـد. ناظـران معتقد 
هسـتند جدایـی احتمالـی اقلیـم نفـع و صرفـی بـرای مـردم کرد 
نخواهد داشـت؛ چـرا که کشـوری محصور در خشـکی و با ضعف 
ژئوپلیتیـک و عـدم شناسـایی از سـوی جامعـه بیـن المللـی در 

سـرزمین پـر منازعـه خاورمیانـه ظهـور خواهـد کرد.
در ایــن راســتا خبرنــگار مهــر گفتگویــی بــا »ریچــارد کوزالریچ« 

تنظیــم نمــوده کــه در ادامــه مــی آید.
»ریچــارد کوزالریــچ«  مدیــر اندیشــکده علــوم و سیاســت گذاری 
ــکا در  ــرژی در دانشــگاه جــرج میســون و ســفیر پیشــین آمری ان

ــن  ــنی و هرزگوی ــان )1۹۹۴-1۹۹۷( و و بوس ــوری آذربایج جمه
ــت. ) 1۹۹۷-1۹۹۹( اس

|| رفرانــدوم اقلیــم کردســتان عــراق در تاریــخ 25 
ــر  ــدوم ب ــن رفران ــر ای ــزار شــد. تأثی ســپتامبر برگ

ــم چیســت؟ ــات سیاســی درون اقلی جریان
ــر  ــی تاثی ــورد چگونگ ــت در م ــخت اس ــیار س ــن بس ــرای م ب
ــورهای  ــر کش ــا در دیگ ــر کرده ــراق ب ــتان ع ــدوم کردس رفران
ــدوم و  ــن رفران ــه ای ــاور دارم ک ــن ب ــم. م ــت کن ــه صحب منطق
ــه و  ــا دیگــر اقلیــت هــای قومــی در خاورمیان ــدوم کاتالونی رفران
اروپــا را جهــت کســب خودمختــاری بیشــتر تحریــک مــی کنــد. 

|| واکنــش قدرتهــای منطقــه ای بــه جدایــی اقلیــم 
کردســتان از عــراق چیســت؟

ــتان از  ــی کردس ــال جدای ــه در قب ــم، ترکی ــی کن ــر م ــن فک م
عــراق بیــش از حــد واکنــش نشــان داده اســت. مــن بــه خوبــی 

ــود  ــرو خ ــرد داخــل قلم ــت ک ــا جمعی ــه ب ــه ترکی ــم ک ــی دان م
مشــکات سیاســی داخلــی دارد. امــا تهدیــد بــه قطــع صــادرات 
نفــت از مناطــق کــرد نشــین عــراق بــه خــارج از طریــق ترکیــه، 
نــه بــه نفــع ترکیــه اســت و نــه بــه نفــع کردهــا. در حــال حاضــر 
ــردن آن  ــنج ک ــه متش ــاع و ن ــردن اوض ــه آرام ک ــد ب ــه بای ترکی

ــد. کمــک کن

||  واکنــش قــدرت هــای بیــن المللــی بــه جدایــی 
منطقــه کردســتان از عــراق چیســت؟

ــل  ــازمان مل ــه س ــی از جمل ــن الملل ــه بی ــی جامع ــور کل ــه ط ب
ــد  ــراق را متقاع ــر کردهــای ع ــرده اســت رهب متحــد، ســعی ک
کنــد کــه رای گیــری و رفرانــدوم نمــی توانــد بــه آنهــا کمــک 
کنــد. پــس از رفرانــدوم بســیاری از کشــورها فراینــد رای گیــری 

ــد. ــی شناســایی نکردن ــدام قانون ــوان یــک اق ــه عن را ب

||  پـس از همـه پرسـی، مـا شـاهد تحریـم شـدید 
اربیـل بودیـم. بـا توجه بـه این تحریـم ها، آیا شـما 
فکـر مـی کنیـد کـه بارزانـی از تصمیـم خـود برای 

جدایـی از بغـداد عقـب نشـینی خواهـد کرد؟
 مـن به خوبی می دانم کـه اقدامات گوناگون بسـیاری علیه اربیل 
از سـوی دولـت عـراق صورت گرفتـه اسـت. از جملـه ممنوعیت 
صـادرات نفـت از مناطق کردنشـین عـراق، ممنوعیـت پروازهای 
بیـن المللـی به اربیـل عـراق، و قطع دسترسـی اربیل به سیسـتم 
بانکی عـراق. اینکه آیـا این اقدامات بـر کردهای عـراق تاثیرگذار 
خواهـد بـود یا نه هنوز مشـخص نیسـت و زود اسـت در این مورد 
صحبت کنیـم. آنچه در حال حاضر مهم اسـت آرام کـردن اوضاع 

در طـی یـک دوره موقت می باشـد.

سفیر سابق آمریکا در آذربایجان با مهر مطرح کرد؛

پیامدهای همه پرسی اقلیم کردستان عراق برای منطقه
فاطمه محمدی پور

خاورمیانه و شمال آفریقا
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دکتــر »یاســر الحــوری« دبیــرکل شــورای عالــی سیاســی یمــن 
بــا اشــاره بــه اینکــه »ولــد الشــیخ« فرســتاده ســازمان ملــل در 
ــه  ــل، ب ــا راه ح ــت ت ــکل اس ــی از مش ــور بخش ــن کش ــور ای ام

ــکا و انگلیــس در جنــگ یمــن پرداخــت. بررســی نقــش آمری
حمــات رژیــم ســعودی بــه مــردم بــی دفــاع و بــی گنــاه یمــن 
بــا وجــود گذشــت بیــش از دو ســال و نیــم از آغــاز ایــن حمات، 
همچنــان ادامــه دارد. طبــق آخریــن گــزارش های منتشــر شــده 
ــن حمــات  ــی، ای ــن الملل ــای بی ــا و نهاده ــازمان ه توســط س
ــن دیگــر  تاکنــون بیــش از 1۲ هــزار یمنــی شــهید و هــزاران تَ
بــه شــدت زخمــی شــده انــد. ایــن درحالــی اســت کــه جامعــه 
جهانــی تاکنــون هیــچ اقدامــی بــرای توقــف ایــن جنایــت هــای 
ضــد حقــوق بشــری و ضــد حقــوق بشردوســتانه صــورت نــداده 
اســت. حمــات گســترده رژیــم ســعودی بــه مناطــق مختلــف 
ــر  ــاوه ب ــن ع ــور همچنی ــن کش ــای ای ــاخت ه ــن و زیرس یم
خســارت هــای مــادی و جانــی فراوانــی کــه بــه دنبــال داشــته، 
موجــب فراگیــر شــدن بیمــاری کشــنده وبــا نیــز شــده اســت. 

درهمیــن ارتبــاط، ســازمان بهداشــت جهانــی در بیانیــه ای اعام 
کــرده اســت کــه در مجمــوع ۸۰۰ هــزار و ۶۲۶ نفر در ۲۲ اســتان 
از ۲۳ اســتان یمــن بــه بیمــاری وبــا مبتــا شــده انــد. بــر ایــن 
ــزارش  ــا گ ــه ب ــه در مقایس ــن هفت ــان ای ــمار قربانی ــاس ش اس
ــش  ــر افزای ــت ۲۴ نف ــی بهداش ــازمان جهان ــته س ــه گذش هفت
یافتــه اســت. در همیــن حــال شــمار مــوارد مشــکوک بــه ابتــا 
ــورد رســیده اســت. بیشــتر  ــزار و 1۰۲ م ــه ۳۳ ه ــز ب ــا نی ــه وب ب
تلفــات بیمــاری وبــا در اســتان حجــه در شــمال یمن و بیشــترین 
مــوارد ابتــا بــه ایــن بیمــاری در اســتان حدیــده در شــمال غرب 
یمــن در ســاحل دریــای ســرخ گــزارش شــده اســت. کمیتــه بین 
المللــی صلیــب ســرخ پیــش بینــی کــرده اســت بــا ایــن رونــد، 
شــمار افــراد مبتــا بــه ایــن بیمــاری در یمــن تــا پایــان ســال به 

یــک میلیــون نفــر برســد.
درهمیــن ارتبــاط، خبرنــگار مهــر گفتگویــی را بــا دکتــر »یاســر 
ــی سیاســی یمــن ترتیــب داده  الحــوری« دبیــرکل شــورای عال

اســت کــه مشــروح آن از نظــر مــی گــذرد؛ 

|| درحــال حاضــر خبرهایــی مبنــی بــر وجــود 
اختالفــات گســترده میــان احــزاب و جریــان هــای 
ــنیده  ــی ش ــره مل ــاراهلل و کنگ ــه انص ــی از جمل یمن
ــار را تأییــد مــی  مــی شــود. آیــا صحــت ایــن اخب
ــت؟ ــاری چیس ــن اخب ــار چنی ــدف از انتش ــد؟ ه کن

ــزاب و  ــان اح ــد می ــراکت جدی ــک ش ــه ی ــاهد تجرب ــون ش اکن
ــتیم.  ــور هس ــور کش ــن در اداره ام ــی یم ــای سیاس ــان ه جری
بنابرایــن کامــا طبیعــی اســت کــه در طــول ایــن تجربــه جدید، 
اختافاتــی میــان طــرف هــای مختلــف داخلــی شــکل بگیــرد. 
امــا نکته اینجاســت کــه تمامــی ایــن اختافــات، توســط تمامی 
طــرف هــا قابــل کنتــرل هســتند و از یــک حــد و مرز مشــخصی 

فراتــر نخواهنــد رفــت. 
جــای هیــچ شــکی وجــود نــدارد کــه ســطح ایــن اختافــات بــه 
ــاء نخواهــد  ــد، ارتق ــل دارن آنچــه کــه متجــاوزان ســعودی تمای
ــاف  ــن اخت ــه ای ــد ک ــل دارن ــعودی تمای ــاوزان س ــت. متج یاف
نظرهــا میــان احــزاب سیاســی یمــن بــه مواجهــه نظامــی میــان 

آنهــا منجــر شــود کــه چنیــن اتفاقــی نخواهــد افتــاد. 
عربســتان ســعودی و امــارات متحــده عربــی هــرگاه کــه تــاش 
هایشــان در یمــن بــا شکســت مواجــه مــی شــود، تــاش خــود 

را بــرای شــایعه پراکنــی جهــت ایجــاد روزنــه ای بــرای اختــاف 
افکنــی میــان گــروه هــای سیاســی یمــن بــه کار مــی گیرنــد. 
ــه انصــاراهلل  درهــر حــال، تمامــی گــروه هــای سیاســی از جمل
ــا  ــده م ــت آین ــه اولوی ــد ک ــی دانن ــی م ــه خوب ــی ب و کنگــره مل

مقابلــه بــا متجــاوزان ســعودی اســت.

ــده  ــر ش ــای منتش ــزارش ه ــن گ ــق آخری ||طب
توســط ســازمان بهداشــت جهانــی، تعــداد 
قربانیــان بیمــاری وبــا در یمــن از مــرز 2000 نفــر 
ــن  ــاری در یم ــن بیم ــیوع ای ــت. ش ــته اس گذش
ــور را  ــن کش ــفناک در ای ــانی اس ــت انس و وضعی

ــد؟ ــی کنی ــی م ــه ارزیاب چگون
اگــر مــا امــروز نتوانیــم بــا ارائــه اســناد و مــدارک متقــن دســت 
داشــتن کشــورهای عضــو ائتــاف متجــاوز ســعودی در شــیوع 
بیمــاری وفــا را اثبــات نکنیــم، شــکی نیســت روزی خواهــد آمــد 
ــوا  ــاوزان را رس ــات و متج ــأله را اثب ــن مس ــن ای ــردم یم ــه م ک
مــی کننــد. امــروز عربســتان ســعودی و ائتــاف متجــاوز تحــت 
ــگ  ــه جن ــی ب ــه نظام ــت در مواجه ــس از شکس ــری آن پ رهب

ــه یمنــی هــا روی آورده اســت. اقتصــادی علی
از ســوی دیگــر، عربســتان ســعودی و ائتــاف تحت رهبــری آن 
شــیوع میکــروب هــا و بیمارهــای مســری در یمــن را در دســتور 
ــدان  ــا در می ــت آنه ــران شکس ــا جب ــد ت ــرار داده ان ــود ق کار خ
نظامــی صــورت پذیــرد. ایــن جنایــت بــا گذشــت زمــان از اذهان 
پــاک نمــی شــود. همانگونــه کــه محاصــره زمینــی، دریایــی و 
هوایــی مــردم یمــن یــک جنایت ضــد حقوق بشــری محســوب 
مــی شــود، اقــدام بــرای شــیوع بیمــاری هــای مســری هــم یک 

جنایــت بــه شــمار مــی رود.
ــرده  ــوی انســانیت ب ــی ب ــر اندک ــی اگ ــه جهان الزم اســت جامع
اســت، هرچــه ســریعتر بــرای جلوگیــری از ایــن جنایــت هــای 
عربســتان ســعودی و ائتــاف آن وارد عمــل شــود. در غیــر ایــن 
صــورت، جامعــه جهانــی نیــز در جنایــت هــای ســعودیها علیــه 

مــردم یمــن شــریک و همدســت اســت.

||سـازمان ملـل متحد اخیر عربسـتان سـعودی را در 
لیسـت سـیاه کشـورهای ناقض حقوق کودکان یمن 
قـرار داده اسـت. ایـن سـازمان در موضعـی دوپهلو 
همچنیـن از برخی اقدامـات عربسـتان در حمایت از 
حقوق کـودکان یمن! قدردانـی کرده اسـت. ارزیابی 

شـما در این خصوص چیسـت؟
مواضــع جامعــه جهانــی و ســازمان ملــل متحــد در قبــال بحران 
یمــن بــه طــور کامــل در جانبــداری از ســعودیها اتخــاذ شــد. این 
مواضــع تحــت تأثیــر اســتکبار جهانــی و پروژه هــای شــوم آن در 
منطقــه اتخــاذ شــدند. شــورای عالــی سیاســی یمــن و همچنین 
دولــت نجــات ملــی، جامعــه جهانــی را در جریــان تمامــی جنایت 
ــدان  ــچ وج ــا هی ــد ام ــرار دادن ــاوزان ق ــعودیها و متج ــای س ه
بیــداری بــرای ممانعــت از ادامــه ایــن جنایتهــا وجــود نداشــت. 

از ســوی دیگــر، ســازمان ملــل متحــد نیــز بــه مســئولیت هــای 
خــود در قبــال یمنــی هــا عمل نکــرده اســت. ما شــاهد هســتیم 
کــه اســماعیل ولــد الشــیخ فرســتاده ایــن ســازمان بــه ابــزاری 
در دســتان دشــمن تبدیــل شــده اســت.  امــروز ولــد الشــیخ بــه 
عنصــری تبدیــل شــده اســت کــه بــا خواســت ســعودیها حرکت 
مــی کنــد بــا اراده آنهــا نیــز از حرکــت بازمــی ایســتد. ولد الشــیخ 
بخشــی از مشــکل در یمــن اســت و نــه بخشــی از راه حــل. مــا 
ــل متحــد در مواضــع آن در  ــد نظــر ســازمان مل خواســتار تجدی

قبــال یمــن هســتیم.

ــه  ــتند ک ــی از آن هس ــا حاک ــزارش ه ــی گ || برخ
عربســتان ســعودی بــه دنبــال راهــی بــرای خــروج 
از یمــن و باتالقــی کــه در آن گرفتــار شــده اســت، 

ــد. مــی گــردد. در ایــن خصــوص توضیــح دهی
عربسـتان سعودی کشـوری اسـت که ایاالت متحده آمریکا آن را 
وارد جنگ یمن کرده اسـت. از سـوی دیگر، امـارات متحده عربی 
نیـز به دسـتور دولت انگلیـس خـود را وارد جنگ یمـن در مناطق 
جنوبـی ایـن کشـور کرده اسـت. بـا کمال تأسـف اکنـون مناطق 
جنوبـی یمن تحت اشـغال و اسـتعمار همیـن اشـغالگران اماراتی 
هسـتند. عربسـتان سـعودی از زمـان ورود بـه جنـگ یمـن بارها 
خواسـتار خـروج از آن بوده اسـت؛ چراکـه تاکنون شکسـت های 

متعددی را متحمل شـده اسـت. 
ــرف  ــوی ط ــز از س ــددی نی ــای متع ــا و اظهارنظره ــزارش ه گ
ــاش  ــده ت ــان دهن ــه نش ــد ک ــی خورن ــم م ــه چش ــعودی ب س
ــا  ــام اینه ــا تم ــت. ب ــن اس ــاق یم ــروج از بات ــرای خ ــاض ب ری
آنچــه کــه امــروز در حــال وقــوع اســت، ایــن اســت کــه شــهوت 
ــده  ــره ش ــعودی چی ــران س ــل س ــر عق ــن ب ــردم یم ــتار م کش
اســت. عربســتان ســعودی همچنــان بــه دنبــال راهــکار نظامــی 
ــزم  ــز ع ــی نی ــل، نیروهــای یمن در یمــن اســت. در طــرف مقاب
ــد و عقــب  ــا طغیانگــران جــزم کــرده ان ــه ب ــرای مقابل خــود را ب

ــد نشســت. نخواهن

|| بــه نظــر شــما قــدرت موشــکی ارتــش و کمیتــه 
ــا  ــرد ب ــدی در نب ــه ح ــا چ ــن ت ــی یم ــای مردم ه

ــت؟ ــته اس ــی داش ــش بازدارندگ ــعودیها نق س
قـدرت موشـکی ارتـش و کمیتـه هـای مردمـی یمـن بزرگترین 
عامـل بازدارنده در برابر تجاوزهای رژیم سـعودی اسـت. نیروهای 
یمنـی ثابت کردند که بُرد موشـک هایشـان تا دبـی و ابوظبی هم 
می رسـد. ایـن قدرت موشـکی در نـزد نیروهـای مقاومـت یمن، 
معادالت میدانی را به کلی تغییر داد و محاسـبات دشـمن سعودی 
را برهـم زد. اگـر ایـن تجاوزها و محاصره ها و کشـتارها از سـوی 
عربسـتان و هم پیمانـان آن اتفاق نمی افتاد، قدرت موشـکی یمن 

تـا این حد پیشـرفت نمـی کرد. 
دشـمن سـعودی و همپیمانـان آن تـاش کردنـد تـا از طریـق 
خامـوش کردن انقـاب یمن، این کشـور را به حیـات خلوت خود 
تبدیـل کننـد امـا در این زمینه متحمل شکسـت سـختی شـدند. 
اکنـون دیگـر سـعودیها هیـچ چـاره ای جز به رسـمیت شـناختن 

حقـوق مـردم یمن و احتـرام بـه تمامیـت ارضـی آن ندارند.

دبیرکل شورای عالی سیاسی یمن:
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ــق  ــش از طری ــا داع ــه ب ــی مقابل ــواره مدع ــا هم ــی ه آمریکای
ائتــاف بیــن المللــی هســتند، امــا اســناد و حقایــق میدانــی در 
مناطــق تحــت اشــغال تکفیــری هــا بــه ویــژه در ســوریه خاف 

ــرا ثابــت مــی کنــد. آن
همواره در رسـانه ها شـاهد اخباری در زمینه حمایـت های پنهان 
و آشـکار آمریکایی ها از داعشـی ها هسـتیم. برخی اخبـار از هلی 
بـرن نیروهـای آمریکایـی در برخی مناطـق تحت اشـغال داعش 
و انتقـال سـرکرده هـای آنهـا بـه مناطـق دیگـر حکایـت دارد و 
برخـی اخبـار دیگر نیـز به ویژه از سـوی روسـها درباره همسـویی 

واشـنگتن بـا داعش مخابره شـده اسـت.
ایگــور کوناشــنکوف ســخنگوی رســمی وزارت دفــاع روســیه از 
حملــه داعــش بــه نیروهــای ســوریه از منطقــه اســتقرار نیروهای 
آمریکایــی خبــر داد. بــه گفتــه وی، در تاریــخ ۲۸ ســپتامبر۲۰1۷، 
داعــش ســعی در محاصــره ارتفاعــات القریتیــن داشــتند. در ایــن 
عملیــات تروریســت هــا از پســت هــای مخفــی نیروهــای دولتی 
را دور زدنــد و مختصــات دقیــق آنهــا را مــی دانســتند، ایــن کار 

تنهــا از طریــق اطاعــات مخفــی هوایــی امــکان پذیــر بــود.
ســخنگوی رســمی وزارت دفــاع روســیه همچنیــن اعــام کــرده 
اســت: »روســیه هنــوز پاســخی بــه ایــن ســئوال دریافــت نکرده 
اســت کــه نیروهــای نظامــی ویــژه آمریکایــی بــا چــه کســانی و 
علیــه چــه کســانی در ســوریه در حــال جنگیــدن هســتند. توجــه 
شــما را دوبــاره بــه ایــن مســئله جلــب مــی کنــم کــه در تصاویــر 
ــون در  ــه اکن ــده از مواضــع ترویســتهای داعشــی ک بدســت آم
اختیــار نیروهــای ویــژه آمریکایــی قــرار دارد، هیــچ نشــانه ای از 
درگیــری نظامــی یــا حملــه موشــکی یــا توپخانــه ای دیــده نمی 
شــود. ضمــن اینکــه همانطــور کــه در تصاویــر مشــخص اســت، 
اصــا هیــچ اســتقرار حفاظتــی و نگهبانــی هــم در اطــراف محل 
اســتقرار نظامیــان آمریکایــی وجــود نــدارد. بــا توجــه بــه تجربــه 
ــتی  ــروه تروریس ــات گ ــده از اقدام ــت آم ــاله بدس ــی دو س نظام
داعــش در جریــان عملیــات نیروهــای نظامی روســیه در ســوریه، 
ایــن شــواهد تنهــا یــک ســئوال را در ذهــن بوجــود مــی آورد و 
آن اینکــه نیروهــای نظامــی ویــژه آمریکایــی واقعــا با چه کســی 
و علیــه چــه کســی در ســوریه در حــال جنــگ هســتند؟ البتــه ما 
تاکنــون توضیــح قانــع کننــده ای بــرای ایــن ســئوال از طــرف 

مقامــات واشــنگتن دریافــت نکــرده ایــم.«
اســپوتنیک بــه نقــل از ایگــور کوناشــینکوف ســخنگوی رســمی 
وزارت دفــاع روســیه بیــان کــرد: آمریــکا مــی گوید آخریــن حمله 
تروریســتهای داعــش بــه مواضــع نیروهــای ســوریه درمناطــق 
تحــت کنتــرل آنهــا اتفاقــی بــوده اســت، روســیه نیــز مــی توانــد 

همــه ایــن اتفاقــی بودنهــا را در آن منطقــه از بیــن ببــرد.   
اگـر آمریکایـی هـا چنیـن عملیاتـی را بـه عنـوان اتفاقـات غیـر 
قابـل پیش بینـی و اتفاقـی در نظر بگیـرد، نیروی هوایـی نظامی 
روسـیه در سـوریه این آمادگـی را دارد تـا بطور کامل ایـن حوادث 

»تصادفـی« را در منطقـه تحـت کنترل خـود از بیـن ببرد.
دربـاره نقـش آمریکایـی و حمایـت آنهـا از داعـش سـید حسـن 
نصـراهلل دبیـر کل حـزب اهلل لبنـان بیـان کـرد: »داعـش فانـی 
اسـت و از بیـن مـی رود و طرفی که جنـگ با داعـش را به تعویق 
می انـدازد و مانع تراشـی مـی کند آمریکایـی ها هسـتند. آمریکا 
خواهـان پایـان داعـش در کوههـای العیـن، راس بعلبـک و القاع 
نبـود و بـرای توقـف جنـگ بـه ارتـش و دولت لبنـان فشـار وارد 
آوردنـد و تهدیـد کردند. مانع تراشـی آمریکایی هـا در خاتمه دادن 
بـه پایـان کار داعـش راه بـه جایـی نمـی بـرد و مانـع جنگ ضد 
داعـش نخواهـد شـد. آمریکا عجلـه ای بـرای پایـان دادن به کار 

داعـش نـدارد زیرا بـرای آنهـا آنچه مطلوب اسـت نابـودی ارتش 
هـا و ملت هـا و فرسـایش همه اسـت و این سیاسـت آمریـکا در 
موضـوع داعش اسـت. نیـروی هوایـی آمریـکا در برخـی مناطق 
مانع پیشـروی ارتش سـوریه و متحدانش در مناطق تحت اشـغال 
داعـش می شـود. مـا در البادیـه سـوریه در اطراف شـهر المیادین 
بـه پیـش مـی رویـم و آن پـس گرفتـه خواهـد شـد. دربـاره رقم 
زدن سرنوشـت جنـگ در غـرب االنبـار در منطقـه القائـم عـراق 
اصـرار و عزم راسـخ وجـود دارد. آنچه در منطقه جریـان دارد طرح 
آمریکایی-سـعودی اسـت و در عراق و لبنان شکسـت خـورد و در 
سـوریه در مسیر سرنوشـت و خاتمه دادن اسـت. حزب اهلل افتخار 
مشارکت در شکسـت طرح آمریکایی-سـعودی را دارد و شهیدان 

مقاومـت گواه آن هسـتند«.
ــان  ــش از زب ــکا از داع ــت آمری ــاره حمای ــری درب ــندی دیگ س
یــک مســئول ارشــد در ارتــش ســوریه مطــرح شــد کــه طــی آن 
اعــام کــرده کــه ســاح هــا و تجهیــزات نظامــی آمریــکا بــرای 

داعــش و جبهــه النصــره ارســال شــده اســت.
ــش  ــای ارت ــات ه ــش عملی ــس بخ ــی رئی ــی العل ــرال عل ژن
ــه از  ــی ک ــاح های ــتن س ــش گذاش ــه نمای ــن ب ــوریه در حی س
تروریســت هــای داعــش مصــادره شــده اعــام کــرد کــه ایاالت 
متحــده بــه معارضــان مســلح ســوری ســاح نمــی دهــد بلکــه 
تروریســت هــای داعــش و جبهــه النصــره را تجهیــز مــی کنــد.
وی تأکیــد کــرد کــه ارتــش ســوریه مطلــع شــده کــه در فاصلــه 
زمانــی ژوئــن گذشــته تــا 15 ســپتامبر دســت کــم 1۴۲1 
محمولــه ســاح و تجهیــزات نظامــی بــه ایــن بهانــه کــه ایــن 
ســاح هــا بــرای مقابلــه بــا تروریســم ارســال شــده اســت بــه 

ــه النصــره رســیده اســت. دســت عناصــر داعــش و جبه
ســرتیپ محمــد عیســی کارشــناس نظامــی و راهبــردی ســوری 
نیــز گفــت: »از حقایــق جنــگ ســوریه ایــن اســت کــه نیروهای 
آمریکایــی نیروهــای اشــغالگر هســتند. اینکــه اعــام مــی کننــد 
هدفشــان جنــگ بــا تروریســم اســت کــدام منطقــه بــا کمــک 
ــویی  ــت؟ از س ــده اس ــش آزاد ش ــوث داع ــا از ل ــی ه آمریکای
داعــش بــا این حمایــت لجســتیک تانکــی و توپخانــه و پهپــاد از 
کجــا آمــده اســت؟ دســتگاههای ارتباطــی ماهــواره ای و هزینــه 

هــای داعــش چگونــه تامیــن مــی شــود؟
ایــن نظامــی ارشــد ســوری مــی افزایــد: داعــش ارتــش 
ــه از  ــی ک ــش محل ــا پوش ــا ب ــت ام ــش آمریکاس ــن ارت جایگزی
ــه  ــه خاورمیان ــم در منطق ــی مه ــوالت ژئوسیاس ــق آن تح طری
ایجــاد کنــد. آمریکایــی مــی گوینــد کــه کمــک هایــی کــه بــا 
چتــر پرتــاب شــده اســت اشــتباهی اســت چگونــه ممکــن اســت 

ــتباه شــود؟ ــر اش ــا کیلومت ــه دهه ک
عیســی بیــان کــرد: پایــگاه التنــف محــور امــداد رســانی 

لجســتیکی داعــش و متحدانــش اســت«.
آنچــه بایــد گفــت ایــن اســت کــه اصــوال سیاســت هــای غــرب 
ــط  ــه و بس ــی در خاورمیان ــی ثبات ــاد ب ــتم در ایج ــرن بیس در ق
ــا  ــی ایف ــش مهم ــه نق ــی در منطق ــای نظام ــلطه دیکتاتوره س
ــروز  کــرد. آمریــکا در قــرن بیســت و یکــم نقــش در ظهــور و ب
جریــان ســلفی و داعشــی ها نقــش مهمی داشــته اســت. دخالت 
هــای نظامــی آمریــکا بــه ویــژه اشــغال عــراق فاجعــه بزرگــی را 
بــرای تاریــخ منطقــه رقــم زد. هــرج و مــرج و بــی ثباتــی منطقه 

ــس از ۲۰۰۳ تشــدید شــد. پ
تروریســم یکــی از ابــزاری کــه آمریــکا از آن بــرای تغییــر 
ــرد.  ــی گی ــره م ــود به ــای خ ــت ه ــا سیاس ــر ب ــای مغای نظامه
ــتفاده از  ــال اس ــه دنب ــکا ب ــارم آمری ــل چه ــای نس ــگ ه در جن
افــراد اجیــر شــده بــرای بهــره بــرداری در کشــور مــورد هــدف 
اســت تــا ســربازانی در خدمــت ایــاالت متحــده بــرای تخریــب 
و ویرانــی ایــن کشــور باشــند. آمریــکا معمــوال افــراد اجیره شــده 

را آمــوزش مــی دهــد و آنــگاه از آنهــا اســتفاده مــی کنــد. آمریــکا 
معمــوال بــرای ســرنگون نظــام کشــور مغایر بــا سیاســت هایش 
از ابزارهــای مختلفــی از جملــه داعــش و گروههــای مرتبــط بــا 

ــرد. آن بهــره مــی ب
بـر اسـاس گـزارش هـای مخابـره شـده؛ نیروهـای آمریکایـی 
در منطقـه التنـف و دیرالـزور همسـویی کاملـی بـا داعشـی ها به 
عمـل آورده اند. حضـور خودروهـای هامر آمریکایـی و توپ های 
خودکششـی در قلـب مناطـق تحـت اشـغال داعش آنهـم بدون 
هیـچ گونـه درگیـری و مقاومت یـا حمله هوایـی قبلـی و حضور 
ادوات داعـش در کنـار آنهـا آنگونه کـه وزارت دفاع روسـیه اعام 
کـرده اسـت حمایـت آتشـباری و تقویـت تـوان ارتـش جایگزین 
ارتش آمریکا یعنی تروریسـتهای اجیر شـده از سـوی آمریکاست.

ــوریه در  ــور س ــس جمه ــد رئی ــار اس ــاور بش ــعبان مش ــه ش بثین
ــای  ــت ه ــی از حمای ــده اصل ــان کنن ــد: زی ــی گوی ــاره م ــن ب ای
ــن  ــراق و یم ــوریه، ع ــش در س ــکا از داع ــکار آمری ــان و آش پنه
خــود ایــن کشــورها و مــردم آن هســتند.   مــا شــاهد عبــور دهها 
خــودرو آمریکایــی از عــراق بــه شــمال شــرقی ســوریه هســتیم 
ــن  ــا مطــرح مــی شــود کــه داعــش ای ــرای م ــن ســئوال ب و ای
خودروهــای ســاخت آمریــکا را کجــا آورده اســت در حالــی 
کــه کشــورهای مــا نمــی تواننــد ســرم کــودکان بــرای نجــات 
زندگــی آنهــا بــه ســبب تحریــم هــا تهیــه کننــد؟ داعــش حقوق 
هــزاران تروریســت را مــی پــردازد و ایــن ســئوال بزرگــی دربــاره 

ــد. ــی ایجــاد مــی کن ــی دالر آمریکای گــردش مال
وی مــی افزایــد: رابطــه میــان غــرب و صهیونیســتها بــا 
ــه  ــوم ب ــروه موس ــره و  گ ــه  النص ــش و جبه ــتهای داع تروریس
ــن  ــت. ای ــی اس ــه ای قدیم ــا رابط ــر گروهه ــش آزاد و دیگ ارت
گروههــا از ابــزار صهیونیســتها بــرای هدف قــرار دادن و اســتعمار 

ــتند«. ــا هس ــور م کش
ــی  ــه نوع ــذرد ب ــی گ ــا م ــه م ــه در منطق ــال آنچ ــر ح ــه ه ب
ــکا  ــری آمری ــا از رهب ــویی اروپ ــت. از س ــدی اس ــه جدی مرحل
ــدان  ــیه و متح ــن، روس ــر چی ــوی دیگ ــت و از س ــند اس ناخرس
ــا  آن از رهبــری دنیــا از ســوی غربــی راضــی نیســتند. جنــگ ب
داعــش و تکفیــری هــا نیــز بــه منزلــه زور آزمایــی میــان ائتافی 
اســت کــه نمــی خواهــد دنیــا تغییــر کنــد و بــه دنبــال تثبیــت 
هیمنــه آمریکاســت و ائتــاف دیگــری کــه هیمنــه تــک قطبــی 
را بــر نمــی تابــد و بــر ایــن بــاور اســت کــه زمــان پایــان آن فــرا 

ــیده اســت. رس
نکتــه ایــن اســت کــه بــا وجــود حمایــت هــای آمریــکا از داعش، 
ــش و  ــر داع ــکا ب ــه آمری ــود از غلب ــق خ ــپ در نط ــد ترام دونال

تروریســم از طریــق ائتــاف بیــن المللــی ســخن مــی گویــد!
ــه  ــتای تجزی ــا در راس ــی ه ــت آمریکای ــی سیاس ــور کل ــه ط ب
ــای  ــت ه ــات مل ــات و تمای ــر از احساس ــرف نظ ــه ص منطق
ــه  ــی آن اســت. در ســوریه طــرح منطق ــت جمعیت ــه و باف منطق
حائــل میــان ســوریه و لبنــان از القلمــون تــا قنیطــره مطــرح بود 
امــا شکســت خــورد. طــرح دیگــر منطقــه حائــل از قنیطــره تــا 
جنــوب ســوریه کــه راه به جایــی نبــرد. هــدف آمریــکا از حمایت 
ــق  ــاد مناط ــع ایج ــن در واق ــش جایگزی ــان ارت ــا هم ــش ی داع
ــق  ــه مناط ــوریه ب ــش س ــا ورود ارت ــت. ب ــه اس ــل و تجزی حائ
ــای  ــرح ه ــت و گاز ط ــن نف ــزور و میادی ــرقی دیرال ــمال ش ش

ــرد. ــی نمــی ب ــه جای ــکا راه ب ــه آمری تجزی

آمریکا و داعش؛ ارتش جایگزین با پوشش محلی
فرزاد فرهادی

خاورمیانه و شمال آفریقا
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ــه  ــدن هم ــی خوان ــن غیرقانون ــراق ضم ــان ع ــده پارلم نماین
ــل راهــی  ــرد: اربی ــد ک ــم کردســتان تأکی پرســی اســتقال اقلی
ــرای حــل بحــران  ــت اهلل سیســتانی ب ــرش دعــوت آی جــز پذی

ــدارد. ــی ن کنون
علیرغــم افزایــش مخالفــت هــای بغــداد و کشــورهای همســایه 
ــه  ــراق، هم ــه ع ــتان و تجزی ــم کردس ــی اقلی ــا جدای ــراق ب ع

ــد. ــزار ش ــپتامبر برگ ــراق ۲5 س ــتان ع ــی کردس ــی جدای پرس
ناظــران معتقــد هســتند جدایــی احتمالــی اقلیــم نفــع و صرفــی 
بــرای مــردم کــرد نخواهــد داشــت؛ چــرا کــه کشــوری محصــور 
در خشــکی و بــا ضعــف ژئوپلیتیــک و عــدم شناســایی از ســوی 
جامعــه بیــن المللــی در ســرزمین پــر منازعــه خاورمیانــه ظهــور 

خواهــد کــرد.
ــه  ــوص هم ــراق در خص ــان ع ــده پارلم ــی نماین ــاس البیات عب
ــر  ــگار مه ــه خبرن ــراق ب ــتان ع ــم کردس ــتقال اقلی ــی اس پرس
گفــت: ایــن همــه پرســی غیــر قانونــی و نامشــروع اســت و بــه 
هیــچ وجــه منطبــق بــر قانــون اساســی عــراق نیســت. بغــداد به 
طــور قاطــع و صریــح اعــام کــرده اســت کــه نتایــج ایــن همــه 
پرســی را بــه رســمیت نمــی شناســد و از نظــر بغــداد چنیــن همه 
ــم  ــرد. اقلی ــه ک ــر آن تکی ــوان ب ــی ت پرســی باطــل اســت و نم
کردســتان اگــر خواهــان گفتگــو بــا بغــداد بــرای حــل اختافات 
اربیــل- بغــداد اســت بایــد همــه پرســی اســتقال را رهــا کنــد 

زیــرا عراقــی هــا بــا ایــن موضــوع کنــار نمــی آینــد.
ــی  ــه پرس ــاره هم ــی درب ــه دالیل ــا ب ــرد: بن ــان ک وی خاطرنش
اســتقال اقلیــم کردســتان عــراق اختــاف نظــر وجــود دارد. اول 
اینکــه ایــن همــه پرســی بــه صــورت یکجانبــه و از ســوی یــک 
ــه شــرکای سیاســی عــراق  ــا بقی ــق ب ــدون تواف طــرف واحــد ب
انجــام شــد. اقلیــم کردســتان عــراق تنهــا بخشــی از عراق اســت 
ــدون هماهنگــی و  ــی و ب ــه تنهای ــد ب و یــک منطقــه نمــی توان
توافــق بــا دیگــر طــرف هــا تصمیــم بــه جدایــی بگیــرد. دلیــل 
دیگــر اینکــه همــه پرســی اســتقال کردســتان عــراق از ســوی 
ــه غیــر  هیــچ گــروه و جریانــی در کشــور مــورد تاییــد نبــود و ب
از بــرادران کــرد زبــان، همــه طــرف هــا از جملــه اهــل تســنن، 
شــیعه، مســیحی، ایــزدی، ترکمــن و ... بــا ایــن موضــوع مخالف 
ــه پرســی اســتقال کردســتان  ــل ســوم اینکــه هم ــد. دلی بودن
عــراق، مناطــق مــورد مناقشــه را کــه هنــوز دربــاره آنهــا اختاف 
ــه  ــن هم ــزاری ای ــرد و برگ ــی گی ــود دارد، در برم ــه وج و منازع
ــی شــود و  ــع محســوب م ــر واق ــل ام ــه نوعــی تحمی پرســی ب
ــای  ــرف ه ــف و ط ــی طوائ ــت تمام ــت و موافق ــارج از خواس خ

موجــود در مناطــق مــورد مناقشــه اســت.
ــده پارلمــان عــراق در ادامــه گفــت: دلیــل چهــارم اینکــه  نماین
چنیــن همــه پرســی بــه تقســیم و تجزیــه کشــورهای منطقــه 
منجــر خواهــد شــد و امنیــت و صلــح در خاورمیانــه را تهدیــد می 
کنــد لــذا چنیــن تهدیــدی بایــد از بیــن بــرود چــرا کــه تبعــات و 
پیامدهــای خطرناکــی بــه همــراه دارد و ایــن خطــرات نــه تنهــا 
ــرار مــی دهــد  ــژه ملــت کــرد را هــدف ق ــه وی ملــت عــراق و ب
بلکــه کل منطقــه را شــامل مــی شــود. ایــران، ترکیــه، ســوریه، 
آمریــکا و اروپــا کــه بــا جدایــی اقلیــم کردســتان عــراق مخالــف 
هســتند معتقدنــد کــه ایــن امــر سرمنشــا درگیــری هــای جدیــد 
در منطقــه خواهــد شــد چــرا کــه بســیاری از کشــورهای منطقــه 
ــاختار  ــی س ــی و مذهب ــی، قومیت ــب جمعیت ــاظ ترکی ــه لح ب
اجتماعــی و اقتصــادی شــبیه عــراق هســتند حتــی برخــی گــروه 
هــای سیاســی در اقلیــم کردســتان عراق همچــون گــوران، تغییر 
و جماعــت اســامی مخالــف همــه پرســی اســتقال کردســتان 
هســتند و بــر ایــن بــاور هســتند کــه در شــرایط زمانــی و فعلــی، 

ایــن مســئله بــه صــاح اقلیــم کردســتان عــراق نیســت.
وی دربــاره اهــداف همــه پرســی اســتقال کردســتان عــراق از 
ســوی رهبــران اقلیــم اظهــار داشــت: برخــی رهبــران کردســتان 
عــراق دارای مشــکات داخلــی هســتند، در ایــن منطقــه 
ــلیمانیه  ــل و س ــان اربی ــده ای می ــل نش ــی ح ــات سیاس اختاف
وجــود دارد، گــروه هــای سیاســی موجــود در اربیــل و ســلیمانیه 
دربــاره موضوعــات مختلــف بــا یکدیگــر اختــاف دارنــد و همــه 
پرســی اســتقال کردســتان عــراق بــا هدف ســرپوش گذاشــتن 
ــت  ــه مل ــر اینک ــه دیگ ــد. نکت ــرح ش ــات مط ــن اختاف ــر ای ب
ــرد  ــی نگ ــک آرزو م ــوان ی ــه عن ــه اســتقال ب ــواره ب ــرد هم ک
ــا و تاریــخ در ایــن زمینــه ایفاگــر نقــش هســتند، در  امــا جغرافی
واقــع تاریــخ و جغرافیــا بــا چنیــن خواســته ای مخالــف اســت و 
نمــی تــوان همــه خواســته هــا را محقــق کــرد. تنهــا ملــت کــرد 
ــد کــه  ــا وجــود دارن ــت هــای بســیاری در دنی نیســت بلکــه مل
بــه چنیــن موضوعــی مــی اندیشــند و تاریــخ و جغرافیــا بــه آنهــا 

ــداده اســت. اجــازه تحقــق خواســته هایشــان را ن
ــی از  ــه پرس ــوم هم ــدف س ــرد: ه ــح ک ــی تصری ــاس البیات عب
ســوی مســعود بارزانــی رئیــس اقلیــم کردســتان عــراق، تحــت 
فشــار گذاشــتن بغــداد در راســتای توســعه روابــط از فدرالــی بــه 
ــی  ــون اساس ــح قان ــص صری ــم ن ــت. فدرالیس ــم اس کنفدرالیس
ــون  ــر قان ــه تغیی ــاز ب ــم نی ــرای کنفدرالیس ــا ب ــت ام ــراق اس ع
اساســی اســت و چنیــن تغییــری بایــد بــا موافقــت تمامــی گــروه 
هــا و جریانهــا در عــراق و تصویــب پارلمــان صــورت گیــرد لــذا 
ــه د  ــه کنفدرالیســم ب ــراق از فدرالیســم ب ــت در ع ــر حکوم تغیی
ــر در  ــال حاض ــراق در ح ــاز دارد و ع ــی نی ــون اساس ــاح قان اص

ــد. ــن مســئله را محقــق کن شــرایطی نیســت کــه ای
ایــن نماینــده عراقــی افــزود: مــن گمــان مــی کنــم کــه بــرادران 
کــرد عراقــی بــه طــور دقیــق، واکنــش هــا در خصــوص همــه 
پرســی اســتقال کردســتان عــراق را پیــش بینــی نکــرده بودنــد 
ــه  ــا ب ــت ام ــوار اس ــیر هم ــن مس ــه ای ــد ک ــی کردن ــور م و تص
عنــوان مثــال کشــورهایی کــه پیــش از برگــزاری همــه پرســی 
ــد در حــال  ــار کــرده بودن اقلیــم کردســتان عــراق ســکوت اختی
حاضــر و پــس از اعــام نتایــج، نظــر صریــح و مخالفــت خــود 
ــک راه  ــا ی ــرایطی تنه ــن ش ــن در چنی ــد. بنابرای ــان کردن را بی
بــرای بــرادران کــرد زبــان باقــی اســت و آن اینکــه همــه پرســی 
و نتایــج آن را فرامــوش کننــد چــرا کــه ایــن مســئله برخــاف 

آنچــه کــه تصــور مــی کردنــد ســهل و آســان نیســت.
عبــاس البیاتــی دربــاره اقدامــات و راهکارهــای بغــداد علیــه همه 
پرســی اســتقال اقلیــم کردســتان عــراق گفــت: دولت عــراق در 
نخســتین اقــدام بــه دنبــال افزایــش کنتــرل و مدیریــت خــود بر 
مناطــق اقلیــم کردســتان عــراق اســت مثــا بــه موجــب قانــون 

اساســی عــراق، اداره مناطــق و گــذرگاه هــای مــرزی برعهــده 
حکومــت مرکــزی بغــداد اســت امــا از ســال ۲۰۰۳ تاکنــون، اداره 
گــذرگاه هــای زمینــی عــراق بــا ترکیــه و ایــران بــه عهــده اقلیم 
ــود و درآمدهــای گمرکــی در  کردســتان عــراق گذاشــته شــده ب
اختیــار ایــن منطقــه قــرار مــی گرفــت. نیروهــای پلیــس در ایــن 
گــذرگاه هــا نیــز تابع اقلیــم کردســتان عــراق بودنــد. امــا در حال 
ــه  ــا ب ــذرگاه ه ــن گ ــد اداره ای ــون اساســی بای ــق قان حاضــر طب
دولــت عــراق ســپرده شــوند و فــرودگاه هــای اربیــل و ســلیمانیه 
نیــز کــه پیــش از ایــن از ســوی اقلیــم کردســتان عــراق اداره می 
شــد بایــد از ســوی بغــداد اداره شــوند. لــذا نخســتین اقــدام دولت 
عــراق در خصــوص همــه پرســی اســتقال کردســتان عــراق، 
طبــق قانــون اساســی، افزایــش کنتــرل خــود بــر گــذرگاه هــا و 

اداره فــرودگاه هــا طبــق قانــون اساســی عــراق اســت.
ــد  ــی کنن ــاش م ــان ت ــرد زب ــرادران ک ــت: ب ــه گف وی در ادام
ــوا،  ــوک، نین ــه در کرک ــورد مناقش ــق م ــود را در مناط ــوذ خ نف
ــه شــدت بخشــند.  ــن و شــمال شــرق دیال ــوب صــاح الدی جن
ــی و  ــه لحــاظ مال ــون اساســی عــراق ب ــن مناطــق طبــق قان ای
اداری تابــع دولــت عــراق اســت، در حــال حاضــر دولــت عــراق 
بــه موجــب قانــون اساســی بــه دنبــال اداره ایــن مناطــق اســت. 
ــوند  ــی ش ــوب م ــراق محس ــردم ع ــی از م ــرد بخش ــت ک مل
ــرد و  ــد ک ــت خواه ــوق آن را پرداخ ــی حق ــراق تمام ــت ع و دول
چنیــن تصمیمــی از ســوی بغــداد بــا هــدف محاصــره و تحــت 
فشــار گذاشــتن رهبــران سیاســی اقلیــم کردســتان عــراق بــرای 
ــی  ــورت م ــتقال ص ــی اس ــه پرس ــج هم ــی از نتای ــم پوش چش

ــرد. گی
ــه در  ــده منطق ــا و آین ــاره پیامده ــراق درب ــان ع ــده پارلم نماین
ــار  ــراق اظه ــتان ع ــم کردس ــتقال اقلی ــر اس ــرار ب ــورت اص ص
داشــت: بــرادران کــرد زبــان راهــی جــز پذیــرش دعــوت آیــت 
اهلل سیســتانی مرجــع عالیقــدر عــراق ندارنــد. آیت اهلل سیســتانی 
اخیــرا طــرح نقشــه راهــی را در ایــن رابطــه ارائــه کردنــد کــه اگر 
ــد از پیامدهــای منفــی همــه پرســی  ــرادران کــرد مــی خواهن ب
اســتقال کردســتان عــراق رهایــی یابنــد بایــد ایــن طرح نقشــه 
راه را بپذیرنــد. ایــن طــرح مبتنــی بــر ۳ عنصــر اســت: اول اینکــه 
رهبــران اقلیــم از نتایــج همــه پرســی اســتقال کردســتان عراق 
پیــروی نکننــد و مخالفــت خــود را بــا تجزیه عــراق اعــام کنند. 
ــوم  ــود و س ــات موج ــل اختاف ــرای ح ــداد ب ــا بغ ــو ب دوم گفتگ
ــل  ــرای ح ــراق ب ــی ع ــی و دادگاه عال ــون اساس ــه قان ــوع ب رج

اختافــات اســت.
ــرد  ــرادران ک ــر ب ــه راه در براب ــرح نقش ــک ط ــذا ی ــزود: ل وی اف
ــه  ــر اینصــورت کشــورهای عــراق، ترکی ــرار دارد، در غی ــان ق زب
ــاذ  ــی اتخ ــد داد و تصمیمات ــام خواهن ــی را انج ــران اقدامات و ای
خواهنــد کــرد کــه بــه موجــب آن بــا همــکاری یکدیگــر، همــه 
ــه  ــان را ب ــران کــرد زب پرســی اقلیــم کردســتان را ابطــال و رهب
ــران  ــد داد. اصــرار رهب ــوق خواه ــتقال س ــی از اس چشــم پوش
سیاســی اقلیــم کردســتان عــراق بــر جدایــی، بــه واکنش بیشــتر 
کشــورهای مذکــور و اتخــاذ اقدامــات شــدیدتر و دخالــت هــای 
بیشــتر منجــر خواهــد شــد. دخالــت هایی کــه اوضــاع منطقــه را 
متشــنج خواهــد کــرد. ما بــا هــر گونــه اســتفاده از زور و خشــونت 
ــاز  ــتفاده از زور نی ــه اس ــا ب ــتیم. م ــف هس ــه مخال ــن زمین در ای
نداریــم و مــن گمــان مــی کنــم اقدامــات قانونــی دولــت عــراق 
و پیــروی از قانــون اساســی و همــکاری بغــداد، تهــران و آنــکارا 
بــرای تحــت فشــار گذاشــتن رهبــران سیاســی اقلیــم کردســتان 
عــراق بــا هــدف چشــم پوشــی از جدایــی اقلیــم کردســتان عراق 

کافــی خواهــد بــود.

نماینده پارلمان عراق در گفتگو با مهر:

اربیل راهی جز پذیرش دعوت آیت اهلل سیستانی ندارد
سمیه خمارباقی
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ــع  ــه واق ــه شــیعه نشــین المســوره در مرکــز شــهر العوامی محل
ــروژه  ــه پ ــه بهان ــعودی ب ــم س ــان رژی ــه نظامی ــت ک ــده اس ش
ــب و ســاکنانش را  ــه شــدت تخری ــه« آن را ب »بهســازی منطق

کرده انــد. آواره 
رژیــم ســعودی طــی مــاه هــای اخیــر بــه گونه ای شــهر شــیعه 
ــات  ــدف حم ــف را ه ــتان القطی ــع در اس ــه واق ــین العوامی نش
نظامــی گســترده خــود قــرار داده اســت کــه مخاطــب بــا نگاهی 
بــه تصاویــر و فایــل هــای صوتــی منتشــر شــده از ایــن شــهر، 
ــه دلیــل حجــم گســترده تخریــب  در صــورت عــدم آگاهــی، ب
و نابــودی گمــان مــی کنــد کــه چنیــن تصاویــری متعلــق بــه 

ســوریه، عــراق و یــا افغانســتان اســت.

مسأله العوامیه
شــهر العوامیــه در اســتان القطیــف واقــع شــده اســت. این شــهر 
کامــا شــیعی بــوده و تعــداد ســاکنان آن بــه ۳۰ هــزار نفــر مــی 
ــتان،  ــعودی در عربس ــم س ــدن رژی ــس از روی کار آم ــد. پ رس
شــهر العوامیــه بــه دلیــل گرایــش هــای دینــی و مذهبــی خــود 
از تمامــی امکانــات محــروم اســت و حتــی شــهروندان ســاکن 
ــز برخــوردار نیســتند. شــهید شــیخ  آن از حقــوق شــهروندی نی
نمــر النمــر روحانــی برجســته عربســتانی از اهالــی همیــن شــهر 
یعنــی العوامیــه بــود کــه به دلیــل انتقــادات گســترده از سیاســت 
هــای داخلــی و خارجــی عربســتان ســعودی به شــهادت رســید.  
ــه  ــه شــهامت و شــجاعت مشــهور هســتند ب ــه ب مــردم العوامی
گونــه ای کــه نظامیــان آل ســعود هیچــگاه جــرأت ورود بــه این 

شــهر را نداشــتند.

محله المسوره کجاست؟
در مرکــز شــهر العوامیــه یــک محلــه قدیمــی بــه نــام المســوره 
قــرار دارد کــه جــزو آثــار تاریخــی العوامیــه نیــز هســت. قدمــت 
ســاختمان هــای موجــود در ایــن محلــه بــه بیــش از ۴۰۰ ســال 
ــی  ــر زندگ ــزار نف ــدود هشــت ه ــه ح ــن محل ــد. در ای ــی رس م
ــای  ــه ه ــک و کوچ ــای باری ــه راه ه ــن محل ــد. در ای ــی کنن م
تنگــی وجــود دارد. بســیاری از جوانــان مظلــوم آن کــه خواســتار 
اصاحــات سیاســی و پایــان سیاســت هــای تبعیض آمیــز رژیم 
ســعودی هســتند، زمانــی کــه توســط نظامیــان ایــن رژیــم مورد 
تعقیــب قــرار مــی گیرند بــه ایــن کوچــه هــای تنــگ و راه های 
ــم ســعودی  ــد و پنهــان مــی شــوند. رژی ــاه مــی برن باریــک پن
مدتهاســت کــه بــه بهانــه ســاختگی پــروژه »بهســازی محلــه 
ــد و  ــی کن ــب م ــترده تخری ــورت گس ــه ص ــوره« آن را ب المس

جوانــان آن را نیــز بــه قتــل مــی رســاند.

تبدیل العوامیه به میدان جنگ
ــاری  ــال ج ــی س ــخ 1۰ ِم ــعودی در تاری ــم س ــان رژی نظامی
میــادی یــورش نظامــی گســترده ای را بــه محلــه المســوره 
ــن  ــه ای ــیانه ب ــورش وحش ــا در ی ــعودی ه ــد. س ــب دادن ترتی
ــای خــود  ــه کوچــک از تســلیحات ســنگین و توپخانه ه محل
ــوره،  ــه المس ــلحانه ب ــورش مس ــس از ی ــدند. پ ــل ش متوس
ــه صــورت گســترده  ــا ب ــه و ســاکنان آن ه ــن محل ــازل ای من
هــدف گلولــه هــای جنگــی نظامیــان ســعودی قــرار گرفتنــد. 
بســیاری از مــردم بــی دفــاع و بــی گنــاه ســاکن ایــن محلــه 
بــه شــهادت رســیده و یــا زخمــی شــدند. بســیاری از مســاجد 
و حســینیه هــا نیــز تخریــب شــدند. ســعودیها عمــدا برخــی 
از مســاجد را نیــز بــه آتــش کشــیدند. ازهمیــن روی، 
ــدان جنــگ شــباهت  ــه یــک می ــز ب ــه بیــش از هرچی العوامی
ــی  ــهید و زخم ــاکنان آن ش ــادی از س ــمار زی ــرد و ش ــدا ک پی

شــدند. دامنــه تخریــب گــری رژیــم آل ســعود در العوامیــه و 
ــا را  ــراف آنه ــق اط ــا مناط ــرد ت ــدا ک ــترش پی ــوره گس المس
نیــز شــامل شــود. آل ســعود اقــدام بــه قطــع بــرق از مناطــق 
ــاف  ــم برخ ــن رژی ــرد. ای ــوره ک ــه و المس ــراف العوامی اط
ــری،  ــوق بش ــول حق ــن اص ــی و همچنی ــن الملل ــن بی قوانی
ــش  ــا خودروهــای آت ــدادی و ی ــه خــودروی ام از ورود هرگون
نشــانی بــه مناطــق شــیعه نشــین شــرق عربســتان ممانعــت 

ــل آورد. ــه عم ب

کوچ اجباری اهالی العوامیه
ــا سلســله اقدامــات نظامــی و خصمانــه خــود  رژیــم ســعودی ب
علیــه مــردم العوامیــه موجبــات کــوچ اجبــاری ۶۰ درصــد از آنها 
را از ایــن شــهر فراهــم آورد؛ ایــن درحالــی اســت کــه هیــچ یک 
ــی آرام و  ــرای زندگ ــی ب ــه جای ــت ب ــران در نهای ــن مهاج از ای
برخــورداری از امکانــات دســت نیافتنــد. در ایــن میــان، برخــی 
ــه آوارگان  ــه کمــک رســانی ب ــدام ب انســان هــای خیرخــواه اق
ــای  ــود ج ــای خ ــکونت گاه ه ــا را در س ــد و آنه ــه کردن العوامی
ــه وقــوع پیوســت،  ــه ب ــد. اتفاقــات ناگــواری کــه در العوامی دادن
دروغ بــزرگ رژیــم ســعودی مبنــی بــر انجــام »پــروژه بهســازی 
ــرد و  ــا ک ــی برم ــکار عموم ــرای اف ــرقی« را ب ــق ش در مناط
نقــاب از چهــره اهــداف شــوم ایــن رژیــم بــرای مناطــق شــیعه 

نشــین برداشــت.

اهــداف آل ســعود از اقدامــات خصمانــه علیــه 
شــیعیان العوامیــه

ازجملــه مهمتریــن اهــداف رژیــم ســعودی از اقدامــات خصمانــه 
در العوامیــه مــی تــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره کــرد؛

ــه  ــهر ب ــن ش ــرک ای ــه ت ــه ب ــیعیان العوامی ــردن ش 1ـ  وادار ک
ــی. ــی و دین ــای مذهب ــش ه ــل گرای دلی

۲ـ  مجــازات دســته جمعــی مــردم العوامیــه بــه دلیــل مطالبــه 
ــان. ــوق مسلم ش ــردن حق ک

ــتن در  ــت داش ــه دس ــه ب ــیعیان العوامی ــاختن ش ــم س ۳ـ  مته
ــی. ــکار عموم ــب اف ــدف فری ــا ه ــتی ب ــات تروریس اقدام

۴ـ  سســت کــردن اراده جوانانــی کــه در برابــر اقدامــات نظامــی 
مقاومــت کردنــد.

تحوالت اخیر
رژیــم آل ســعود در تاریــخ ۸ جــوالی ســال جــاری میــادی 
ــت  ــه مقاوم ــان دادن ب ــرای پای ــود را ب ــژه خ ــای وی نیروه
جوانــان شــیعی عربســتان بــه العوامیــه اعــزام کــرد. 
ــلیحات  ــد از تس ــات جدی ــن عملی ــعودی در ای ــان س نظامی
ــتفاده  ــته اس ــا گذش ــه ب ــر در مقایس ــرفته ت ــب پیش ــه مرات ب
ــش از  ــن دور بی ــه در ای ــه ای العوامی ــاران توپخان ــد. بمب کردن
گذشــته تشــدید شــد. پــس از آن، ســعودی ها توانســتند وارد 
ــه  ــان ســعودی پــس از ورود ب ــه المســوره شــوند. نظامی محل
ــه  ــن محل ــود در ای ــی خ ــن و پایکوب ــوره از جش ــه المس محل
تصویربــرداری و فیلمبــرداری کردنــد تــا شــادی و خوشــحالی 
خــود را بــه نمایــش گذاشــته باشــند. آنهــا همچنیــن بــا هدف 
ــم  ــت )علیه ــل بی ــب اه ــروان مکت ــه پی ــایی علی ــده گش عق
ــورد  ــک م ــت و رکی ــیار زش ــاظ بس ــا الف ــا را ب ــام( آنه الس

ــد. ــرار دادن ــاب ق خط

وظیفه علماء و بزرگان دینی
در قبــال آنچــه کــه امــروز شــیعیان مناطق شــرقی عربســتان با 
آن مواجــه هســتند، علمــاء و چهــره هــای دینــی برجســته نیــز 
مســئولیت دارنــد کــه ازجملــه آنهــا بــه مــوارد ذیــل اشــاره مــی 

شــود؛
1ـ  تأکیــد بــر تکلیــف شــرعی و انســانی در قبــال آوارگان 
ــی  ــات زندگ ــات و ضروری ــردن امکان ــرای فراهــم ک ــه ب العوامی

ــا. آنه
ــم آل  ــکام ظال ــه ح ــدم مشــروعیت کمــک ب ــر ع ــد ب ۲ـ  تأکی
ســعود در کشــتار مــردم بــی گنــاه و همچنیــن تأکیــد بــر عــدم 
تأییــد اقدامــات آل ســعود در اعــدام افراد بــی گناه و مســتضعف.
۳ـ  تأکیــد بــر لــزوم حفــظ مصالــح اســامی و دینــی و ترجیــح 

آن بــر منافــع شــخصی و حزبــی.
۴ـ  تأکیــد بــر ضــرورت آگاهــی سیاســی و عــدم گرفتــار شــدن 
ــت هــای آزاده و  ــا مل ــه ب ــرای مقابل ــم ســعودی ب ــازی رژی در ب

مقــاوم در منطقــه.
5ـ  دعــای خیــر بــرای جوانــان مقــاوم مناطق شــرقی عربســتان 
و همچنیــن دعــا بــرای شــفای آســیب دیــدگان و حفــظ 

ــیعیان. ش
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ــه  ــی ک ــته بحرین ــال برجس ــون« فع ــم المده »ابراهی
توســط آل خلیفــه ســلب تابعیــت شــده معتقــد اســت: 
باتوجــه بــه منافــع مشــترک میــان منامــه و تــل آویــو، 
روابــط بــا صهیونیســتها بــرای آل خلیفــه اکنــون یــک 

ــت. ــرورت اس ض
تحــوالت بحریــن بــه تازگــی وارد فــاز جدیــدی 
شــده اســت. نظامیــان رژیــم آل خلیفــه فــاز ســرکوب 
هــا علیــه غیرنظامیــان و انقابیــون را بــه طــور 
ــاط  ــن ارتب ــد. در همی ــرده ان ــدید ک ــابقه ای تش بی س
ــم المدهــون«  ــا »ابراهی ــی را ب ــگار مهــر گفتگوی خبرن
فعــال برجســته بحرینــی کــه توســط آل خلیفــه ســلب 
ــروح آن از  ــه مش ــت ک ــام داده اس ــده، انج ــت ش تابعی

ــذرد؛ ــی گ ــر م نظ

ــاری  ــت اجب ــداوم اقام ــه ت ــه ب ــا توج || ب
علیــه شــیخ عیســی چــه پیامدهایــی مــی توانــد در 

ــد؟ ــه باش ــم آل خلیف ــه رژی ــده متوج آین
ــم آل  ــه رژی ــرد ک ــاره ک ــی اش ــل و عوامل ــه عل ــد ب ــدا بای در ابت
ــه اعمــال اقامــت اجبــاری  ــا دســت ب ــر آن داشــت ت خلیفــه را ب
علیــه شــیخ عیســی قاســم بزنــد. واقعیــت ایــن اســت کــه شــیخ 
عیســی قاســم بزرگترین مرجعیــت شــیعی در بحرین اســت. وی 
همچنیــن بزرگتریــن مرجعیت سیاســی در کشــور محســوب می 
شــود. زمانــی کــه شــماری از چهره هــای برجســته دینــی از وی 
خواســتند تــا بــه بحریــن بازگــردد و در امــور سیاســی مشــارکت 
ــه  ــد و ب ــف بمان ــا در نج ــح داد ت ــی ترجی ــیخ عیس ــد، ش نمای
تحصیــل ادامــه دهــد. امــا زمانــی کــه اســتاد وی یعنــی محمــد 
باقــر الصــدر از وی خواســت بــه بحریــن بازگــردد، وی ایــن کار را 

انجــام داد و بــه بحریــن بازگشــت.
ــرای  ــن ب ــه بحری ــس از بازگشــت ب ــیخ عیســی پ ــن، ش بنابرای
ــون اساســی در  ــن قان ــت در شــورای تدوی ــا عضوی ــار ب ــن ب اولی
ــد سیاســی کشــور شــد. پــس از آن شــیخ  ســال 1۹۷1، وارد رون
ــد و  ــزد ش ــز نام ــی نی ــورای مل ــت در ش ــرای عضوی ــی ب عیس
بیشــترین رأی را آورد. شــیخ عیســی زمانــی کــه بــرای دومیــن 
ــن بازگشــت، شــورای علمــای اســامی را  ــه بحری ــار از قــم ب ب
تأســیس کــرد. بــه همیــن دلیــل وی در هدایــت جنبش سیاســی 

ــا کــرده اســت.  ــن نقــش مهمــی ایف در بحری
ــه  ــود ب ــی خ ــات انقاب ــا اقدام ــون ب ــیخ عیســی قاســم تاکن ش
ــا  ــز ب ــه نی ــت. آل خلیف ــه را آزار داده اس ــام آل خلیف ــدت نظ ش
ــازات  ــع وی را مج ــیخ عیســی در واق ــه ش ــاری علی ــت اجب اقام
مــی کنــد. در حــال حاضــر رژیــم آل خلیفــه از ســوی دو دولــت 
ــی  در حاشــیه خلیــج فــارس مــورد حمایــت هــای گســترده مال
ــه  ــتند ک ــی هس ــاض و ابوظب ــرار دارد و آن دو ری ــی ق و سیاس
تاکنــون از هیــچ حمایتــی بــه منامــه دریــغ نکــرده انــد. در عرصه 
ــه از ســوی  ــه آل خلیف ــاهد آن هســتیم ک ــز ش ــی نی ــن الملل بی

ــت مــی شــود. ــکا و انگلیــس حمای آمری
ــبرد  ــی در پیش ــوری و اساس ــش مح ــون نق ــی تاکن ــیخ عیس ش
اهــداف انقــاب مــردم بحریــن ایفــا کــرده اســت. اعمــال اقامت 
اجبــاری علیــه شــیخ عیســی قاســم در واقــع نوعــی مبــارزه بــا 
ــه حــق ملــت بحریــن اســت. آل خلیفــه  مطالبــات مشــروع و ب
نمــی خواهــد کــه ایــن مطالبــات بــه نتیجــه برســند. درســت بــه 
همیــن دلیــل اســت کــه شــیخ عیســی را در اقامــت اجبــاری قرار 
داده اســت. از آنجایــی کــه مــن ملــت بحریــن را بهتــر از هرکس 
دیگــری مــی شناســم، مــی توانــم صراحتــا بگویــم کــه تــداوم 

ــرای آل  ــی ب ــای وخیم ــی پیامده ــیخ عیس ــاری ش ــت اجب اقام
خلیفــه بــه دنبــال خواهــد داشــت. 

درحــال حاضــر شــیخ عیســی قاســم ســمبل سیاســی و دینــی 
مــردم بحریــن بــه شــمار مــی رود و مــردم بــرای تــداوم جنبــش 
انقابــی خــود از وی الهــام مــی گیرنــد. بنابرایــن حکمرانــان آل 
خلیفه کــه از هیــچ مشــروعیتی برخــوردار نیســتند نمــی توانند از 
پیامدهــای وخیــم تــداوم اقامــت اجبــاری شــیخ عیســی در امــان 
ــود  ــغال خ ــه اش ــن را ب ــال 1۷۸۳ بحری ــه از س ــند. آل خلیف باش

ــت. درآورده اس

|| رژیــم آل خلیفــه اخیــرا سلســله بازداشــت 
ــال آن  ــه دنب ــرده و ب ــاز ک ــترده ای را آغ ــای گس ه
ــتگیر  ــی را دس ــی و سیاس ــای حقوق ــخصیت ه ش
ــت؟ ــات چیس ــن اقدام ــدف از ای ــت. ه ــرده اس ک
اقدامــات آل خلیفــه علیــه علمــاء و فعــاالن سیاســی و حقوقــی 
بحرینــی از ســال ۲۰11 آغــاز شــده و تاکنــون نیــز کــه قریــب 
ــه هفــت ســال مــی گــذرد، متوقــف نشــده اســت. آل خلیفــه  ب
ــردم  ــی م ــت انقاب ــف حرک ــه توق ــق ب ــات موف ــن اقدام ــا ای ب
نشــده اســت. حتــی ســازمان مــل متحــد نیــز اقدامــات آل خلیفه 
علیــه فعــاالن حقــوق بشــری بحریــن را محکــوم کــرده اســت. 
امــروز، آل خلیفــه در مقابــل جنایــت هــای خــود علیــه انقابیون 

بحرینــی ایســتاده اســت. 
طبـق آمـار موجـود تاکنـون 1۷5 توصیه از سـوی شـورای حقوق 
بشـر سـازمان ملـل بـرای مقامـات آل خلیفه صادر شـده اسـت. 
ایـن بـه دلیـل آن اسـت که سلسـله بازداشـت هـا و شـکنجه ها 
علیـه انقابیـون و تعرض به نوامیس آنها فاش شـده اسـت. امروز 
جـادان آل خلیفـه باید به خاطـر اقداماتی که انجـام داده اند مورد 

مؤاخذه و مجـازات قـرار گیرند. 

ــای آل  ــت ه ــوص جنای ــی در خص ــرا خبرهای || اخی
ــی  ــنیده م ــم ش ــن رژی ــای ای ــدان ه ــه در زن خلیف

ــد. ــح دهی ــوص توضی ــن خص ــود. در ای ش
سلســله جنایــت هــای رژیــم آل خلیفــه علیــه زندانیــان اندیشــه 
در بحریــن اخیــرا تشــدید شــده اســت. رژیــم آل خلیفــه تخلفات 
ــان سیاســی در کشــور مرتکــب  ــه زندانی بســیار دیگــری را علی
ــت  ــه ممانع ــوان ب ــی ت ــات م ــن تخلف ــه ای ــود. ازجمل ــی ش م
ــه  ــی آل خلیف ــار اشــاره کــرد. حت ــان بیم ــداوای زندانی ــا از م آنه
بــه خانــواده هــای زندانیــان سیاســی در بســیاری از مــوارد اجــازه 
نمــی دهــد تــا بــا آنهــا ماقــات کننــد. زندانیــان بحرینــی حتــی 

حــق ادای فرایــض دینــی خــود را ندارنــد و آل خلیفــه 
بــه آنهــا اجــازه نمــی دهنــد کــه آداب و رســوم دینــی 

ــد.  ــه جــای آورن شــان را ب
بســیاری از زندانیــان سیاســی در بنــد آل خلیفــه هــم 
اکنــون در زنــدان انفــرادی بــه ســر مــی برنــد و ایــن 
ــمار  ــه ش ــن ب ــر در بحری ــوق بش ــکار حق ــض آش نق
مــی رود. حتــی آل خلیفــه اجــازه ورود کمیســر عالــی 
ســازمان ملــل بــه بحریــن بــرای بازدیــد از وضعیــت 
ــدم  ــد. ع ــی ده ــن کشــور را نم ــوق بشــری در ای حق
ــازمان  ــی س ــر عال ــرای ورود کمیس ــوز ب ــد ور مج ص
ــر  ــادن ب ــرپوش نه ــه منظــور س ــن ب ــه بحری ــل ب مل

ــرد.  ــی پذی ــه صــورت م ــای آل خلیف ــت ه جنای

|| دیــدگاه شــما در خصــوص موضــع 
ــال وضعیــت حقــوق  ــی در قب جامعــه جهان

ــت؟ ــن چیس ــری در بحری بش
ــه از  ــای آل خلیف ــدان ه ــل زن ــه از داخ ــی ک خبرهای
جملــه زنــدان هــای »جــو« و »الحــوض الجــاف« بــه مــا مــی 
ــد کــه نظامیــان ایــن رژیــم  رســد، جملگــی حکایــت از آن دارن
ــر زندانیــان تنــگ و تنگ تــر کــرده انــد.  عرصــه را بــه شــدت ب
ــان در  ــه زندانی ــه ب ــر شــدیم کــه آل خلیف ــی متأســفانه باخب حت
برخــی مــوارد، اجــازه نمــی دهــد تــا از ســرویس هــای بهداشــتی 
ــدان هــا  ــن بســیار جــای تأســف دارد. در زن ــد و ای اســتفاده کنن

همچنیــن بــه عقایــد زندانیــان اهانــت و هتاکــی مــی شــود. 
بــا تمــام ایــن هــا شــاهد آن هســتیم کــه جامعــه بیــن المللــی 
ــردم  ــال م ــف و مســئولیت هــای خــود در قب ــه وظای ــون ب تاکن
بحریــن و مظلومانــی کــه بــی گنــاه، کشــته مــی شــوند، عمــل 
ــی  ــن الملل ــه و بی ــان منطق ــان، حامی ــن می نکــرده اســت. در ای
رژیــم آل خلیفــه نیــز ماننــد عربســتان، امــارات، آمریــکا و 
انگلیــس هیــچ مجازاتــی نمــی شــوند. ایــن بــدان معناســت کــه 
در عرصــه بیــن المللــی نیــز مــردم بحریــن مظلــوم واقــع شــده 
انــد و هیــچ حمایتــی از آنهــا در ایــن زمینــه بــه عمــل نمــی آیــد.

ــم آل خلیفــه را  ــط رژیــم صهیونیســتی و رژی || رواب
چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟

روابــط میــان رژیــم صهیونیســتی و رژیــم آل خلیفــه اکنــون بــه 
ــرای هــر دو طــرف تبدیــل شــده اســت. ایــن  یــک ضــرورت ب
ــت  ــورد حمای دو توســط اســتعمارگران انگلیســی و فرانســوی م
ــد. اکنــون هــدف اصلــی رژیــم هــای  قــرار گرفتــه و مــی گیرن
صهیونیســتی و آل خلیفــه در تقســیم و تجزیــه کشــورهای 
امــت اســامی خاصــه مــی شــود. البتــه دو طــرف در راســتای 
تشــکیل دولــت بــزرگ اســرائیل در منطقــه نیــز تــاش 
ــورد  ــه م ــس و فرانس ــط انگلی ــان توس ــن می ــد و در ای می کنن

ــد. ــی گیرن ــرار م ــت ق حمای
ــا توجــه بــه منافــع مشــترک میــان دو طــرف مــی تــوان  ــذا ب ل
بــه ماهیــت ارتبــاط آنهــا پــی بــرد. امــروز خانــدان آل خلیفــه بــه 
ــژه پــس از انحــال پارلمــان در ســال 1۹۷5 از ســوی حمــد  وی
بــن عیســی، هیــچ مشــروعیتی در بحریــن ندارنــد. تــا پیــش از 
ظهــور انقــاب اســامی ایــران روابــط میــان رژیــم هــای عربی 
بــا رژیــم صهیونیســتی ِســری و محرمانــه بــود. امــا پــس از قیام 
انقــاب اســامی و ظهــور رهبــری همچــون امــام خمینــی )ره( 
ــه  ــد ک ــام کردن ــه اع ــان بافاصل ــرد. ایش ــر ک ــت تغیی وضعی
ــت  ــت.  مل ــرام اس ــتی ح ــم صهیونیس ــا رژی ــط ب ــه رواب هرگون
بحریــن بــه طــور کامــل مخالــف بــا هرگونــه روابــط میــان رژیم 

صهیونیســتی اســت.

فعال برجسته بحرینی در گفتگو با مهر:

رابطه با صهیونیسم برای آل خلیفه به یک ضرورت تبدیل شده است
رامین حسین آبادیان
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دیــدار پادشــاه عربســتان بــا پوتیــن در حالــی از شــکل گیری دور 
ــای  ــه طرح ه ــد ک ــر می ده ــور خب ــان دو کش ــط می ــازه رواب ت
ــا  ــش ب ــوریه و داع ــاله س ــال مس ــه و در قب ــی در منطق امریکای

شکســت مواجــه شــده اســت.
ــد  ــی می بین ــوان بازیگــری جهان ــه عن ــیه را ب ــاض، روس ــا ری آی
کــه می توانــد خــاء امریــکا را در منطقــه غــرب آســیا پــر کنــد؟ 
آیــا پیروزی هــای اخیــر در ســوریه و عــراق علیــه داعــش زنــگ 
خطــر ســلطنت اعــراب را بــه صــدا درآورده اســت؟ آیا عربســتان 
ــران و  ــه ای ــاز علی ــرح ائتاف س ــرای ط ــدد اج ــعودی درص س
محــور مقاومــت در غــرب آسیاســت؟ دیــدار ملــک ســلمان بــن 
عبدالعزیــز پادشــاه عربســتان بــا والدیمیــر پوتیــن رئیس جمهــور 
روســیه در حالــی از شــکل گیری دور تــازه روابــط میــان دو 
کشــور خبــر می دهــد کــه طرح هــای امریکایــی در منطقــه و در 
قبــال مســاله ســوریه و داعــش بــا شکســت مواجــه شــده اســت.

ــه  ــذار ب ــال گ ــود، در ح ــتراتژی های خ ــر اس ــا تغیی ــکا ب و امری
مرحلــه جدیــدی از حضــور در ایــن منطقــه اســت. تغییــری کــه 
ــون  ــی کشــورهایی چــون عربســتان کــه تاکن ــه نگران منجــر ب
بــا حمایــت مســتقیم ایــن کشــور بــه اعمــال نفــوذ و قــدرت در 

ــت. ــده اس ــت، ش ــه می پرداخ ــات منطق مناقش
ــه ســابق  ــا حــدودی موازن ــه ت ــکا در منطق ــش امری کاهــش نق
حاکــم بــر غــرب آســیا را دچــار نوســان کــرد و برخــی از 
ــرادی  ــه صــورت انف ــا ب ــر آن داشــت ت ــه را ب کشــورهای منطق
ابتــکار عمــل را بــه دســت بگیرنــد. حمایــت رژیــم صهیونیســتی 
ــاض  ــط ری ــای رواب ــردن یخ ه ــتان و آب ک ــی کردس از همه پرس
بــا مســکو و نزدیــک شــدن ترکیــه بــه ایــران بــرای جلوگیــری 
از خطــر تجزیــه نیــز جملگــی نشــان از تغییــر وضعیــت موجــود 
ــه  ــت، اگرچ ــکا اس ــت امری ــش غیب ــورت افزای ــه در ص منطق
همچنــان کشــمکش ها بــر ســر موضــوع ســوریه، یمــن، لیبــی 
ــی و  ــرار دادن شــرایط کنون ــد نظــر ق ــا م ــه دارد. ب ــراق ادام و ع
ــا در منطقــه، ایــن فــرض  کاهــش ســطح روابــط امریــکا و اروپ
ــی پیش دســتانه و  ــا حرکت ــل بحــث اســت کــه عربســتان ب قاب
براســاس منطــق حفــظ بقــا بــه ســمت روســیه تمایــل یافتــه تــا 
ــه، در  ــکا در منطق ــوذ امری ــش نف ــایه کاه ــذر در س ــن رهگ از ای

ــد. ــته باش ــی داش ــدرت چانه زن ــا ق ــور و اروپ ــن کش ــل ای مقاب
ــگ ســرد و  ــل از جن ــه دو دوره قب ــیه ب ــط عربســتان و روس رواب
پــس از جنــگ ســرد تقســیم شــده بــود. پیــش از وقــوع جنــگ 
ــال 1۹۲۶  ــه در س ــود ک ــوری ب ــتین کش ــوروی نخس ــرد، ش س
ــا  ــک داشــت، لکــن عربســتان ب ــط دیپلماتی ــا عربســتان رواب ب
تعطیلــی ســفارت خــود در ایــن کشــور در ســال 1۹۳۸ تــا پایــان 
ــطح  ــن س ــوروی پایین تری ــی ش ــرد و فروپاش ــگ س دوران جن

ــه کــرد. ــا شــوروی را تجرب ــط ب رواب
افــزون بــر ایــن گرایــش بیــش از پیــش عربســتان بــه امریــکا 
تــا جایــی پیــش رفــت کــه حتــی تجــارت دوجانبــه عربســتان 
بــا روســیه رقــم ثابتــی داشــت. ایــن روابــط در ســال های اخیــر 
نیــز بــه دلیــل بــروز اختافــات عمیــق بــا بی اعتمــادی و نگرانی 
ــارت،  ــرمایه گذاری و تج ــت، س ــت نف ــن قیم ــود. تعیی ــراه ب هم
ــه  ــعودی ها در قضی ــت س ــه سیاس ــبت ب ــیه نس ــای روس ادعاه
ــه  ــکو از جمل ــران و مس ــی ته ــای فن ــز همکاری ه ــن و نی چچ

ــت. ــمار می رف ــه ش ــات ب اختاف
ــد  ــن ۲۰15، محم ــات، ژوئ ــا و مناقش ــن تنش ه ــود ای ــا وج ب
بــن ســلمان کــه در آن زمــان معاونــت نخســت وزیری 

ــت،  ــده داش ــر عه ــتان را ب عربس
در مجمــع اقتصــادی ســالیانه 
ــرد  ــرکت ک ــورگ ش ــنت پترزب س
ــی  ــدوق حمایت ــد، صن ــاه بع و م
متعهــد  ســعودی،  عربســتان 
بــه ســرمایه گذاری 1۰ میلیــارد 
دالری در روســیه طــی پنــج ســال 
شــد. رونــد جدیــد از چرخــش 
رفتــار عربســتان نســبت بــه 
ــت داشــت. اگرچــه  روســیه حکای
ــود،  ــی ب ــان باق ــات همچن اختاف
امــا رضایــت هــر دو طــرف را بــه 

ــت. ــال داش دنب
ــل اســتقبال مســکو از گرم شــدن روابطــش  ــن دالی محوری تری
بــا عربســتان را  در ســه حــوزه اقتصــاد و انــرژی، تامیــن امنیــت 
روســیه از طریــق عــدم تحریــک گروه هــای تجزیه طلــب ایــن 
ــری از  کشــور از ســوی عربســتان در مرزهــای روســیه و جلوگی
بحران زایــی عربســتان در منطقــه و تســهیل در رونــد بازگشــت 

ــات در غــرب آســیا خاصــه می شــد. ثب
ــز  ــا ۴۰۰ اس و نی ــد هواپیم ــکی ض ــامانه های موش ــن س تامی
ــامانه های  ــت ای ام، س ــک کورن ــامانه های موشــکی ضــد تان س
ســنگین آتشــباری تــوس بوراتینــو و همچنیــن توافــق شــرکت 
تســلیحاتی روزوبورون اکســپورت روســیه و صنایــع نظامــی 
ــنیکف  ــوزدار کاش ــد مج ــازماندهی تولی ــرای س ــتان ب عربس
و مهمــات آن در عربســتان در مذاکــرات روزهــای گذشــته 
ــه تنهــا در راســتای دســتیابی روســیه  طرفیــن روس و عــرب، ن
بــه اهــداف اش در ســه حیطــه ذکــر شــده بــود، بلکــه عربســتان 

ــرد. ــع می ک ــز منتف را نی
ــه  ــوط ب ــوادث مرب ــکا در ح ــف امری ــرد ضعی ــت عملک در حقیق
مســلمانان پــس از ســال ۲۰1۰ و بعدتــر از آن عقب نشــینی 
داعــش و ضعــف تروریســت های حمایــت شــده از ســوی 
ــیه  ــرای روس ــکان را ب ــن ام ــوریه ای ــران س ــتان در بح عربس
فراهــم کــرد تــا بــرای نفــوذ در جهــان عــرب ایــن بــار بــا بلیــط 
عربســتان بــازی کنــد. مســکو از ســال ۲۰1۳ بــه طــور متمرکزتر 
بــرای بــه دســت آوردن موقعیــت قدرتمنــد ســابق خــود، پــس از 
گذشــت ۲۳ ســال از فروپاشــی شــوروی بــه افزایــش مشــارکت 

در سیاســت های بین المللــی پرداخــت.
ــای  ــی طرف ه ــا تمام ــاط ب ــتن ارتب ــه داش ــه اینک ــه ب ــا توج ب
مناقشــات در منطقــه غــرب آســیا از مختصــات سیاســت خارجی 
روســیه و مزایــای آن در نســبت بــا دیگــر رقبای غربی اش اســت، 
مســکو از ایــن طریــق قــادر اســت همزمــان از دســتاوردهای هر 
ــری  ــدرت البی گ ــم از ق ــرده و ه ــود ب ــات س ــرف مناقش دو ط
آنــان بــرای پیشــبرد اهــداف سیاســت خارجــی اش بهــره گیــرد. 
لــذا رابطــه بــا عربســتان نیــز بــه جــز تامیــن منافــع داخلــی در 
ــور  ــدرت مان ــاد، ق ــی و اقتص ــع دفاع ــت، صنای ــای امنی حوزه ه
بیشــتری را بــرای اثرگــذاری بــر کشــورهای عــرب منطقــه نیــز 

ــد.   ــم می کن فراه
ــدرت  ــد ق ــاش می کن ــتان ت ــه عربس ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــا اعمــال برخــی اصاحــات  منطقــه ای را بــه دســت گرفتــه و ب
ــیا  ــرب آس ــردم غ ــی م ــکار عموم ــود را در اف ــی خ ــر منف تصوی
ــدار  ــر از م ــروج قط ــن و خ ــر یم ــرل ب ــدم کنت ــد. ع ــل کن تعدی
ــد در  ــت اس ــدن حکوم ــی مان ــتان و باق ــری عربس ــت رهب تح
ــه  ــا نزدیکــی ب ــن کشــور ب ــا ای ــر علــت شــد ت ــد ب ســوریه مزی
روســیه بــه طــور غیــر رســمی تغییــرات سیاســت هایش در قبــال 

ــد. ــام کن ــه را اع ــر منطق کشــورهای دیگ
ــا اســتفاده از روســیه،  در عیــن حــال ایــن کشــور در نظــر دارد ب
ــی  ــرایط بی تحرک ــران در ش ــری ای ــه رهب ــت را ب ــور مقاوم مح
ــی  ــادی و سیاس ــای اقتص ــا دادن امتیازه ــا ب ــگاه دارد و عم ن
بــه مســکو، رونــد رو بــه رشــد فعلــی نفــوذ ایــران در منطقــه را 
کنــد کــرده و بــا اســتفاده از روســیه حتــی ایــران را در حمایــت از 

ــد. ــاکام بگذارن ــن ن ــای یم حوثی ه
ــه، عربســتان  ــران در منطق ــگ شــدن حضــور ای ــا پررن ــا ب قطع
ــاختار  ــاح س ــامی و اص ــداری اس ــش بی ــای جنب ــاهد احی ش
ذهنــی غــرب آســیا نســبت بــه ســرمایه داری غــرب و کارگــزاران 
منطقــه اش خواهــد بــود. بــه همیــن خاطــر عربســتان بــا متنــوع 
ســازی در گرفتــن شــرکای منطقــه ای ســعی در حفظ ســاختارها 
و حاکمیت هــای موجــود و نیــز محدوســازی بازیگــران موثــر در 

تغییــر نظــم منطقــه را دارد.
بنابرایــن القــای ایــن مســاله بــه روســیه که عربســتان به چشــم 
جایگزیــن امریــکا بــه آن می نگــرد، ورود به پــروژه اعتمادســازی 
از ســوی عربســتان بــرای روســیه و گام برداشــتن در مســیر ادامه 
ــرب  ــود در غ ــوذ خ ــش نف ــور در افزای ــن کش ــای ای جاه طلبی ه
آسیاســت. همچنیــن بــا توجــه بــه ارزیابــی کشــورهای عربــی از 
وضعیــت روســیه در مقطــع کنونــی و وجــود تنش هــای جــاری و 
تحریم هــای همــه جانبــه غــرب علیــه ایــن کشــور، در ضــرورت 
تعامــل بیشــتر مســکو را کشــورهای عربــی تاکیــد داشــته و بــه 
همیــن مناســبت گرفتــن امتیــازات بیشــتری از روســیه را کــه در 
شــرایط عــادی امــکان کســب آن با دشــواری روبروســت در ســر 

می پروراننــد.
پیشــرفت در ایــن برهــه زمانــی ایــن زمینــه را بــرای عربســتان 
ایجــاد می کنــد تــا بــا ســرمایه گذاری بــر رای روســیه در 
نهادهــای بین المللــی خصوصــا شــورای امنیــت ســازمان ملــل 
ــری  ــع کمت ــا موان ــردی اش ب ــداف راهب ــه اه ــتیابی ب ــرای دس ب
ــار عمــل کامــل  مواجــه شــده و پیرامــون بحریــن و یمــن اختی

ــد.  ــته باش داش
ــده منطقــه غــرب آســیا شــاهد  ــم در ماه هــای آین ــه طــور حت ب
تعریــف روابــط جدیــد میــان نیروهــا اســت و بــر همیــن اســاس  
ــه  ــود. ب ــد ب ــده خواه ــن کنن ــورها تعیی ــک از کش ــر ی ــش  ه نق
ویــژه در شــرایطی کــه مســاله برجــام موضــوع مــورد اختــاف 
میــان اروپــا، امریــکا و حتــی روســیه قــرار گرفتــه و در ایــن بیــن 
عربســتان کــه خواهــان ســهم بیشــتری از قــدرت منطقــه ذیــل 
تضعیــف ایــران از مســیر برجــام و اثرگــذاری روســیه در کنتــرل 
ــا  ــی ب ــرای چانه زن ــی ب ــر فرصت ــت، از ه ــت اس ــور مقاوم مح
ــذاری  ــا اثرگ ــرده و ب ــتفاده ک ــرقی اش اس ــی و ش ــن غرب طرفی
بــر نقــش منطقــه ای ایــران و مرزهــای جنوبــی روســیه، ضمــن 
ایجــاد فضــای نگرانــی، دور تــازه ای از بازتعریــف جایــگاه 

ــد. ــدا کن ــا روس هــا را پی ــران ب ــه ای ای منطق
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ــه دمشــق یکــی از  ــژه در حوم ــه وی ــا در ســوریه ب ــگ تونله جن
شــاخصه هــای نبــرد در ایــن مناطــق میــان تروریســتها و ارتــش 

ســوریه اســت.
جنــگ در ســوریه جــدای از نبــرد روی زمیــن در زیــر زمیــن نیــز 
بــه شــکل مخــوف در جریــان اســت. جنــگ شــهری در ســوریه 
ــی آن  ــه ط ــا ک ــگ تونله ــه در جن ــده ای دارد ک ــه پیچی مرحل
ارتــش ســوریه بــا تروریســتها مــی جنگنــد، نمایــان مــی شــود. 
ــه  وجــود صدهــا تونــل کــه بســیاری از آنهــا مســیر ارتباطــی ب
ــز  ــه مجه ــرفتهای ک ــی پیش ــتند؛ تونلهای ــی هس ــق جنگ مناط
بــه منافــذ ورود هــوا هســتند و از سیســتم روشــنایی و ارتباطــی 
پیشــرفته ای برخــوردار هســتند. ایــن تونل هــا گاهــی بــه طــول 
بیــش از ۲۰۰ متــر در زیــر مناطــق جنگــی احــداث شــده و مجهز 
ــدرن و  ــی م ــتگاه های ارتباط ــنایی و دس ــش و روش ــه هواک ب
ــه  اتاق هــای عملیــات نظامــی و دوربین هــای نظارتــی اســت. ب
گفتــه یــک منبــع نظامــی، در زیــر اراضــی ســوریه جنــگ از نوع 
ــان اســت و  دیگــری یعنــی جنــگ شناســایی و تعقیــب در جری
درگیــری در زیــر زمیــن شــدیدتر و مهــم از درگیــری روی ســطح 

زمیــن اســت.
ایــن رونــد جنــگ کامــا متفــاوت و مخــوف تــر از جنــگ روی 
زمیــن اســت زیــرا امــکان هیــچ اشــتباهی وجــود نــدارد. اصــل 
نظامــی اولیــن اشــتباه آخریــن اشــتباه اســت در جنــگ تونلهــا 
ــی  ــای دولت ــم نیروه ــواردی ه ــت. در م ــان اس ــی عی ــه خوب ب
ســوریه ناچــار می شــوند خــود بــه حفــر تونــل جدیــدی بپردازنــد 
تــا تونــل آنــان بــه تونــل افــراد مســلح نزدیــک شــود. معمــوال 
ــن  ــنگینی بی ــای س ــا، درگیری ه ــردن تونل ه ــد از منفجــر ک بع
دو طــرف آغــاز می شــود زیــرا ارتــش ســوریه بــه تعقیــب افــراد 
مســلح ســنگر گرفتــه در داخــل ســاختمان های بــاالی تونل هــا 

می پــردازد.  
ــه دمشــق یکــی از  ــژه در حوم ــه وی ــا در ســوریه ب ــگ تونله جن
شــاخصه هــای نبــرد در ایــن مناطــق میــان تروریســتها و ارتــش 

ســوریه اســت.
در ایــن جنــگ تروریســتهای بــرای در امــان مانــدن از حمــات 
و دیــد ارتــش ســوریه بــه تونــل مــی خزند.تاکنــون بســیاری از 

تونلهــا از ســوی ارتــش ســوریه کشــف شــده اســت. بــه عبــارت 
دیگــر در کنــار شــیوه هایــی ماننــد بــه کار گیــری تــک 
ــن از  ــده در روی زمی ــذاری ش ــای بمبگ ــدازان و خودروه تیران
ســوی تروریســتها، در زیــر زمیــن اوضــاع حکایتــی دیگــر دارد. 
ــات  ــدن از حم ــان مان ــای در ام ــی از راهه ــل یک ــع تون در واق
بــه شــمار مــی رود. تونلهایــی کــه بــه روشــنایی مجهز هســتند.
ــرای امــداد رســانی، ارتبــاط میــان   تروریســتها از ایــن تونلهــا ب
ــی  ــتفاده م ــدگان اس ــی ش ــه زخم ــی، تخلی ــای نظام ــت ه پس
شــود و هنگامــی کــه احســاس مــی کننــد کــه نیروهــای ارتــش 
ســوریه در حــال کشــف محــل آنها هســتند تونــل را بمبگــذاری 
ــن  ــت ها از ای ــای تروریس ــیاری از تک تیراندازه ــد. بس ــی کنن م
ــوریه  ــام س ــداران نظ ــرار دادن طرف ــدف ق ــت ه ــا جه تونل ه

ــد. ــتفاده می کنن اس
ــل معمــوال در جنــگ شــهری اســتفاده مــی شــود.  ــر تون از حف
معمــوال طرفیــن درگیــر در داخــل خانــه هــا و عمــارت ها ســنگر 
گرفتــه انــد و طرفیــن را بــه ایــن فکــر مــی انــدازد کــه از ایــده 
قدیمــی شــامل حفــر تونــل اســتفاده کننــد. ایــده کنــدن تونــل 
جدیــد نیســت امــا بــا هــدف در امــان مانــدن از رصــد و هــدف 
ــاط  ــوان ارتب ــد و ت ــدن از دی ــن از هــوا و مخفــی مان ــرار نگرفت ق
ــی  ــدای از آن  تروریســتها م ــر اســت. ج ــا یکدیگ تروریســتها ب
تواننــد از طریــق تونــل بــه مناطــق تحــت کنتــرل ارتش ســوریه 

برســند.
یکــی از مناطــق مهــم کــه جنــگ تونلهــا ویژگــی عمــده جنــگ 

در آن اســت محــل جوبــر در حومــه دمشــق اســت.
محلــه جوبــر از ملتهب تریــن جبهه هــای جنــگ میــان ارتــش و 
گروه هــای تروریســتی از ابتــدای جنــگ در ســال ۲۰11 به شــمار 
ــا  ــغال تکفیری ه ــه اش ــه ب ــود ک ــه ای ب ــن منطق ــی رود و اولی م
ــک  ــتند و ی ــاکن نیس ــان س ــه غیرنظامی ــن منطق ــد. در ای درآم
ــه  ــر دروازه غوطــه شــرقی ب ــا نظامــی اســت. جوب منطقــه صرف

ــود. ــداد می ش ــت قلم ــمت پایتخ س
ــی از  ــت ها حت ــا، تروریس ــگ تونل ه ــی جن ــر یعن ــگ جوب جن
ــد،  ــه حمــات انتحــاری می زنن ــا دســت ب ــن تونل ه ــق ای طری
ــذاری  ــای مرگ)بمب گ ــن خودروه ــی از ای ــه یک ــوری ک ــه ط ب
شــده( از یکــی از همیــن تونل هــا خــارج شــد تــا علیــه نیروهــای 

ارتــش بــه کار گرفتــه شــود.
ــت.  ــل اس ــرقی وص ــه ش ــق غوط ــه عم ــر ب ــای جوب تونل ه

اهمیــت محلــه جوبــر در نزدیــک بــودن آن بــه میــدان 
»العباســیین« یکــی از بزرگتریــن میادین دمشــق و مشــهورترین 
ــیین  ــدان العباس ــا می ــر ب ــا  5۰۰ مت ــه تنه ــت، این محل آن اس
فاصلــه دارد، ایــن میــدان محلــی اســت کــه تروریســت ها ده هــا 
بــار بــرای رســیدن بــه آن تــاش کردنــد تــا بــه زعــم خــود آن 
ــن راه  ــد کــه در ای ــرای خــود قلمــداد  کنن ــروزی بزرگــی ب را پی

ــد. ــاکام ماندن ن
ــان  ــن می ــه ت ــن ب ــرد ت ــه صــورت نب ــر ب ــه جوب جنــگ در محل
ــرف  ــر دو ط ــان دارد و ه ــت ها جری ــش و تروریس ــای ارت نیروه
ــع  ــا مان ــد ت ــر می کنن ــتمر حف ــکل مس ــه ش ــی را ب تونل های
رســیدن طــرف مقابــل شــوند. تروریســتها از ایــن تونلهــا بــرای 
رســیدن بــه ســاختمانها بــرای منفجــر کــردن آن اســتفاده مــی 

ــد. کنن
بــه اعتقــاد برخــی ناظــران امــور ســوریه و کارشناســان نظامــی 
شــاید بــه جــرات بتــوان گفــت کــه هیــچ نقطــه ای در دنیــا بــه 
انــدازه ای کــه تونــل در ســوریه وجــود دارد، تونــل نــدارد. حفــر 
تونــل در جنــگ شــهری ســوریه از ۲۰1۲ رواج پیــدا کــرد. گــروه 
موســوم بــه اجنــاد الشــام در غوطــه شــرقی بــه ایــن شــیوه روی 

آورد.
ترکــی حســن از کارشناســان نظامــی ســوریه بــه العالــم گفــت: 
ــه  ــزات از جمل ــی تجهی ــق برخ ــون از طری ــه اکن ــن تجرب »ای
ــت  ــده اس ــل ش ــوریه منتق ــه س ــک ب ــاری کوچ ــزات حف تجهی
ــه  ــود ک ــتفاده می ش ــرادی اس ــن از اف ــا همچنی و در حفاری ه
ــا برخــورد  ــن تونل ه ــا ای ــا دو شــیوه ب ــش ب ــوده شــده اند. ارت رب
می کنــد یــا بــه طــور مســتقیم بــه آنهــا یــورش بــرده و آنهــا را 
ــر  ــذاری و منفج ــه بمب گ ــدام ب ــه اق ــا اینک ــد ی ــدم می کن منه
ــد.«. ــه دیگــر می کن ــا منطق ــه ب ــک منطق ــن ی ــا بی ــردن آنه ک

ناظــران معتقدنــد جنــگ تونل هــا بعــد از تکنیــک وصــل کــردن 
ــتن  ــا و بس ــاد درگاه در آنه ــق ایج ــر از طری ــه یکدیگ ــا ب خانه ه
شــمار زیــادی از خیابان هــا در مناطــق مختلــف از طریق مســتقر 
کــردن تــک تیرانــدازان - مســئله ای بســیار پیچیــده در صحنــه 

عمــل بــه شــمار مــی رود.
ــه  ــاره ایــن تونلهــا ب ــرال ارتــش ســوریه درب »نبیــل عســرا« ژن
نووســتی روســیه گفــت: »گروههــای مســلح جنــگ مخفــی در 
دمشــق از طریــق بــه کارگیــری شــبکه هــای تونــل هــای پیــچ 
در پیــچ در حومــه دمشــق بــه ویــژه عیــن ترمــا و جوبــر دارنــد. 

جنگ تونل ها در سوریه؛ جنگی پنهان و مخوف تر از روی زمین
فرزاد فرهادی
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ــاش  ــاندن ت ــی کش ــه تعطیل ــال ب ــه دنب ــلح ب ــای مس گروهه
ــق و  ــش در دمش ــش تن ــق کاه ــاد مناط ــود در ایج ــای موج ه

ــه آن هســتند. حوم
ایــن ژنــرال ســوری دربــاره حفــر تونــل بیــان کــرد: هنگامــی که 
گروههــای مســلح تونلهــای خــود را حفــر می کننــد در بســیاری 
ــل ســبب کشــته شــدن بســیاری از  ــن تون ــرو ریخت ــوارد ف از م
آنهــا مــی شــود امــا بــا ایــن وجــود آنهــا بــه مــکان ریــزش بــاز 
ــرا جنــگ تونلهــا  ــد زی ــه حفــر ادامــه مــی دهن ــد و ب مــی گردن
بســیار فعــال اســت زیــرا از ایــن تونلها بــه مواضع مــا تیرانــدازی 
ــا در  ــم آنه ــی کنی ــل م ــه مث ــه مقابل ــی ک ــد و هنگام ــی کنن م

تونلهایشــان مخفــی مــی شــوند.
نبیـل عسـرا تاکیـد کرد: ایـن تونلهـای محکـم به تروریسـتهای 
جبهـه النصـره این تـوان را مـی دهد که میـان محله های شـهر 
جوبـر جابجـا شـوند و در آن واحد به سـوی مواضع ارتش سـوریه 
و گروههـای مسـلحی کـه منطقـه کاهش تنـش را قبـول کرده 
انـد، آتـش مـی گشـایند تـا منطقـه کاهـش تنـش نقض شـود. 
تروریسـتها معموال بـا ابزارهای ابتدائـی تونل حفر می کننـد اما از 

حفرکننـدگان بومـی نیـز بهره مـی گیرند.
ــای احــداث شــده از ســوی  ــی افزاید:طــول برخــی تونله وی م
ــه  ــی ب ــد نظام ــد و واح ــی رس ــر م ــه 5۰ کیلومت ــتها ب تروریس
انــدازه یــک گــردان کامــل مــی توانــد در داخــل آن حرکــت کند 

ــار مهمــات و اســتراحت وجــود دارد و  ــرای انب ــی ب ــه های و محل
مجهــز بــه نقــاط تیرانــدازی محکــم و حفاظــت شــده و پنهــان 

ــد اســت. از دی
ایــن ژنــرال ســوری گفــت: ســاکنان بومــی کــه از جنــگ خســته 
شــده انــد نیروهــای ارتــش را بــه ورودی و دهانــه هــا و خروجــی 
ــس از  ــه پ ــش بافاصل ــد و ارت ــی کنن ــت م ــا هدای ــن تونله ای
ــت از  ــرای ممانع ــا ب ــه انفجــار آنه ــدام ب ــا اق ــن تونله کشــف ای

ــد. اســتفاده اش از ســوری گروههــای مســلح مــی کن
وی تاکیــد کــرد: تروریســتها از تاکتیــک هــای جنــگ ســری و 
شــیوه هــای جنــگ زیــر زمینــی اســتفاده مــی کننــد کــه ایــن 
محــدود بــه حومــه دمشــق نیســت و بســیاری از ایــن تونلهــا در 
ــرا در شــرق اســتان  ــات کــه اخی ــب و شــهرک عقیرب شــهر حل
ــات  ــهرک عقیرب ــد. در ش ــرده ان ــتفاده ک ــد، اس ــاه آزاد ش حم
ــی شــده  ــر زمین ــه ایجــاد شــهر کامــل زی ــق ب تروریســتها موف
بودنــد و تنهــا طــول یــک تونــل حــدود 1۰۰ تــا ۸۰۰ متــر اســت 
و از طریــق گذرگاههــای مخفــی بــه یکدیگــر متصل شــده اند و 
ایــن بــه تروریســتها اجــازه تحــرک و انتقــال مهمــات و ســاح و 
محمولــه هــای خــود از نقطــه ای بــه نقطــه دیگــر بــدون خــارج 
شــدن از تونــل را مــی دهــد. تخریــب ایــن تونلهــا از طریــق بهره 
گرفتــن از نیــروی هوایــی روســیه صــورت گرفــت کــه طــی آن 
پهپادهــای بــرای تخریــب و ویرانــی آنهــا بــا بمــب هــای بتــون 

شــکن ایــن تونلهــا را نابــود کردنــد. ایــن احتمــال وجــود دارد که 
ــل  ــر تون ــه حف ــز دســت ب ــزور نی تروریســتهای داعــش در دیرال

ــد«. بزنن
ــه  ــه روزنام ــوری ب ــع س ــک منب ــه ی ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــک  ــری تاکتی ــه کارگی ــاده ب ــش آم ــت: ارت ــوریه گف ــن س الوط
هــای جدیــدی بــرای مقابلــه بــا جنــگ تونلها کــه تروریســتهای 
جبهــه النصــره و همپیالــه هــای آنهــا بــه کار مــی گیرند، اســت. 
ایــن منبــع بــه دالیــل مســائل نظامــی از ماهیــت ایــن تاکتیــک 
ــردن آن طــی  ــی ک ــا از اجرای ــاورد ام ــان نی ــه می ــا ســخنی ب ه

ــت. ــی ســخن گف ــای آت روزه
ــا  ــن اســت کــه ارتــش ســوریه کــه در جنــگ ب ــدر مســلم ای ق
ــف  ــای مختل ــک ه ــری تاکتی ــا بکارگی ــواره ب ــتها هم تروریس
ــده از  ــر ش ــای حف ــا تونله ــه ب ــرای مقابل ــت ب ــوده اس ــق ب موف
ســوی تروریســتها نیــز شــگرد خــاص خــود را خواهــد داشــت. 
ارتــش ســوریه تونلهــا حفــر شــده از ســوی تروریســتها را تبدیــل 
بــه گــوری بــرای آنهــا مــی کنــد. ایــن ترفنــد تروریســتها نیــز 
راه بــه جایــی نخواهــد بــرد. ارتــش ســوریه موفــق شــده اســت 
بســیاری از ایــن تونل هــا را شناســایی، کشــف و ویــران کنــد و در 
ــر مبنــای  ایــن راه از تاکتیــک جدیــدی اســتفاده می کنــد کــه ب
ــر  ــردن آن روی س ــر ک ــذاری و منفج ــل و بمبگ ــایی تون شناس

ــراد مســلح داخــل آن متکــی اســت. اف

ــع  ــارات از مواض ــن و ام ــراه بحری ــه هم ــعودی ب ــتان س عربس
ــران ذوق زده شــده  ــه ای ــکا علی ــه رئیــس جمهــور آمری خصمان
ــه  ــی اســت ک ــن درحال ــد ای ــتقبال کردن ــی از آن اس ــه گرم و ب

ــت. ــه کشورهاس ــان هم ــه زی ــه ب ــی در منطق بی ثبات
ــه  ــکا ب ــور آمری ــس جمه ــپ رئی ــد ترام ــه دونال ــس از اینک پ
تشــریح راهبــرد خــود دربــاره ایــران پرداخــت واکنــش هایــی به 
آن شــد کــه در ایــن میــان مطابــق معمــول کشــورهایی ماننــد 
ــه شــدت از مواضــع و ســخنان  عربســتان، امــارات و بحریــن ب

ــد. رئیــس جمهــور آمریــکا ضــد ایــران اســتقبال کردن
»ســلمان بــن عبدالعزیــز« پادشــاه عربســتان بــه صــورت تلفنی 
بــا »دونالــد ترامــپ« رئیــس جمهــور آمریــکا پیرامــون راهبــرد 
جدیــد وی ضــد ایــران گفتگــو کــرد. وی در ایــن تمــاس تلفنــی 
ــران اســتقبال  ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــد واشــنگتن ب از رویکــرد جدی

کــرد!
احمــد قطــان ســفیر عربســتان ســعودی در مصر نیــز بــه راهبرد 
ضــد ایرانــی ترامــپ واکنــش نشــان داد و از آن اســتقبال کــرد. 
ــان عربســتان و  ــش مشــترک می ــوان چال ــه عن ــران ب وی از ای
ــاد کــرده و مدعــی شــد: تحــرکات ایــران در منطقــه  آمریــکا ی

ــه اســت! تجاوزکاران
در  جویانــه  مداخلــه  اظهارنظــری  در  قطــان همچنیــن 
خصــوص توافــق هســته ای ایــران و کشــورهای 5+1 
و همچنیــن بــدون اشــاره بــه حمایــت هــای گســترده 
کشــورش از تروریســم گفــت: توافــق هســته ای درآمــد 
ــد  ــن درآم ــز از ای ــران نی ــته و ای ــران داش ــرای ای ــادی ب زی
بــرای فعالیــت هــای ثبــات زدا در منطقــه اســتفاده مــی کنــد. 
حمایــت از تروریســم و بــه ویــژه حــزب اهلل و توســعه برنامــه 
ــات اســت! ســفیر عربســتان  ــن اقدام موشــکی بخشــی از ای
ــورش  ــی کش ــر آمادگ ــز ب ــان نی ــره در پای ــعودی در قاه س
ــه  ــکا جهــت مقابل ــاالت متحــده آمری ــا ای ــرای همــکاری ب ب

ــرد. ــی ک ــام آمادگ ــه اع ــران در منطق ــا ای ب

ــود کــه  ــا رژیــم صهیونیســتی ب ایــن موضــع گیــری همســو ب
ــد. ــو خــوش آم ــل آوی ــه مــذاق ت ــن ســخنان ترامــپ ب ای

ــد  ــرد جدی ــن راهب ــود را از ای ــل خ ــت کام ــز حمای ــارات نی ام
ــنگتن  ــا واش ــکاری ب ــروز داد و از هم ــران ب ــال ای ــکا در قب آمری
ــران  ــده ای ــات کنن ــی ثب ــا آنچــه سیاســت هــای ب ــه ب در مقابل

ــر داد. ــد، خب ــده ش خوان
بحریــن نیــز از راهبــرد جدیــد ترامــپ اســتقبال کــرد و ایــران را 

بزرگتریــن حامــی تروریســم خوانــد!
ــاالت  ــی ای ــد ایران ــد ض ــرد جدی ــه راهب ــش ب ــر در واکن مص
ــات  ــی ثب ــه اتخــاذ سیاســت های ب ــران را ب ــکا، ای متحــده آمری

ــور  ــن راســتا، وزارت ام ــرد! در همی ــه متهــم ک ــده در منطق کنن
خارجــه مصــر روز شــنبه طــی بیانیــه ای اعــام کــرد کــه قاهره 
ــه  ــکا روز جمع ــس جمهــور آمری ــه رئی ــردی را ک ــات راهب جزئی

ــه دقــت دنبــال مــی کنــد. اعــام کــرد ب
وزارت خارجــه مصــر اعــام کــرد کــه قاهــره جزئیــات راهبــرد 
ــه  ــران را ک ــت های ای ــر از سیاس ــی مص ــل نگران ــکا و عل آمری
بــه ادعــای قاهــره منجــر بــه بــی ثباتــی کشــورهای منطقــه و 
تاثیــر بــر امنیــت کشــورهای عربــی مــی شــود بــه دقــت دنبال 

می کنــد.
ــه  ــره همیش ــه قاه ــزود ک ــن اف ــر همچنی ــه مص وزارت خارج

هلهله آل نفت از مواضع خصمانه آمریکا ضد ایران
فرزاد فرهادی

خاورمیانه و شمال آفریقا
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از طریــق  اعتمادســازی در خاورمیانــه  تقویــت  خواســتار 
ــد  ــه را تهدی ــات منطق ــت و ثب ــه امنی ــت ک ــت هایی اس سیاس
نکــرده و از هرگونــه دخالــت منفــی در امــور داخلــی کشــورهای 

عربــی جلوگیــری می کنــد.
ایــن هلهله و شــادی برخــی کشــورهای عربــی مانند عربســتان 
و امــارات در واکنــش بــه ســخنان ترامــپ قابــل بحــث اســت. 
ــی  ــق م ــخصیتی احم ــپ را ش ــا ترام ــه دنی ــه هم ــی ک در حال
ــد و  ــی دانن ــت وی را فیلســوف م ــا عربســتان و آل نف ــد ام دانن
ــاب  ــت از ارب ــن در راســتای تبعی ــد ای ــی زنن ــرای وی کــف م ب
ــن از  ــاب شــجاعت نیســت. ای ــام از ارب ــی غ اســت. فرمانروای
آل ســعود کــه اســرائیل را دوســت مــی داننــد و سیاســت هــای 
آنهــا در ســوریه و یمــن و دیگــر مناطــق بــر اســاس تخریــب و 

ویرانگــری اســت عجیــب نیســت.
عــاوه بــر اســتقبال حــکام ایــن کشــورها، رســانه هایشــان نیــز 
همســو بــا مقامــات آنهــا ســعی کردنــد کــه فضــا را بــه گونــه 
ــبیه  ــه اوضــاع ش ــد ک ــوه دهن ــپ جل ــخنان ترام ــس از س ای پ
ســخنان بــوش بــه صــدام معــدوم قبــل از جنــگ اســت. آنهــا 
ــخن  ــران س ــه ای ــگ طلبان ــت جن ــپ از ماهی ــا ترام ــو ب همس
گفتنــد و در مقابــل از قدرت و حســنات نداشــته آمریــکا و ترامپ 

ــد. حــرف زدن
ــده  ــه بازن ــد ک ــد بدانن ــت بای ــه آل نف ــن اســت ک ــه ای ــا نکت ام
ــا  ــه اول آنه ــایند در وهل ــوالت ناخوش ــه تح ــر گون ــی از ه اصل
هســتند. ترامــپ بــا تهدیــد در واقــع بــه دنبــال دوشــیدن بیشــتر 
کشــورهایی اســت کــه از ســخنان ترامــپ ضــد ایــران بــه وجــد 

ــد. آمــده ان
بــه دنبــال ســخنان ضــد ایرانــی ترامــپ رجــز خوانی مســئوالن 
عربســتان نیــز شــروع شــد امــا واقعیــت این اســت که ســعودی 
هــا و آل نفــت بایــد مراقــب دســتان ترامــپ باشــند کــه در حال 

خالــی کــردن خزینــه هــای آل ســعود اســت.
ــن  ــاره ای ــران درب ــور ای ــناس مصــری ام ــر کارش ــد جاب ــو زی اب
ــد  ــپ ض ــخنان ترام ــی از س ــورهای عرب ــی کش ــتقبال برخ اس
تهــران و جانبــداری از آمریــکا ضــد ایــران بــه اســپوتنیک گفت: 
»در حالــی کــه هنــوز سرنوشــت توافــق هســته ای جهانــی کــه 
ایــران بــا کشــورهای بــزرگ در اکتبــر ۲۰15 امضــا کــرده اســت 
ــداری  ــن جانب ــت ای ــخص نیس ــپ مش ــد ترام ــرد جدی در راهب
ــی  ــن در حال ــتباه اســت. ای ــی از آن اش ــی کشــورهای عرب برخ
اســت کــه اقــدام ترامــپ بــرای خــروج از توافــق هســته ای بــا 

مخالفــت هــای گســترده بیــن المللــی روبــرو اســت.
جابــر افــزود: کشــورهای عربــی نبایــد بخشــی از طــرح آمریــکا 

باشــد و حداقــل فرصــت را بــه میانجــی گــران بدهنــد.

ــکا را  ــت آمری ــپ و دول ــه ترام ــن کارشــناس مصــری در ادام ای
مســئول بحرانــی کــه دنیــا بــا آن روبــرو خواهــد شــد دانســته و 
بــه پاســخ حســن روحانــی رئیــس جمهــوری ایــران بــه مواضــع 
ــی رئیــس  ــان کــرد: واکنــش حســن روحان ترامــپ اشــاره و بی

جمهــور ایــران بــه مواضــع ترامــپ شــدید اللحــن بــود«.
احمــد الســیوفی نویســنده مصــری و کارشــناس امــور ایــران 
ــپ  ــه ترام ــرد خصمان ــاره راهب ــری درب ــع گی ــه  موض ــز ب نی
ــکا در  ــت: »آمری ــپوتنیک گف ــه اس ــت و ب ــران پرداخ ــد ای ض
ــده توافــق  ــاره پرون ــی درب راســتای فروپاشــی ائتــاف اروپای
ــه  ــد ک ــی خواه ــرب نم ــد و غ ــی کن ــت م ــته ای حرک هس
ــال  ــس از 1۰ س ــرب پ ــد.  غ ــر برس ــه صف ــه نقط ــاره ب دوب
از مذاکــرات مطمئــن شــده اســت کــه ایــران ســاح هســته 
ای تولیــد نخواهــد کــرد و منافــع سیاســی و اقتصــادی میــان 
ــن  ــت و ای ــرده اس ــدا ک ــعه پی ــا توس ــه اروپ ــران و اتحادی ای
کشــورها منافــع خــود را بــه راحتــی قربانــی نمــی کننــد و از 
آمریــکا دنبالــه روی نمــی کننــد و مواضــع آلمــان، فرانســه و 

ــه آن دارد. ــاره ب ــس اش انگلی
الســیوفی تاکیــد کــرد: مــا بــا توافــق دوجانبــه میــان دو کشــور 
روبــرو نیســتیم کــه بتــوان آنــرا یکطرفــه لغــو کــرد بلکــه توافق 
هســته ای از ســوی 5 کشــور بــزرگ دنیــا امضــا شــده اســت یــا 
مــی تــوان آن را شــورای اداره دنیــا نامیــد امضــا شــده اســت و 
در صــورت خــروج آمریــکا از توافــق ایــن ســبب نخواهــد شــد 
کــه وجهــه بیــن المللــی توافــق از بیــن بــرود و آمریــکا بــه دلیل 
خــروج از اجمــاع بیــن المللــی بازنــده خواهــد شــد و ایــن خــروج 
ــا  ــل مــی انجامــد و ب ــن المل ــه و بی ــی در خاورمیان ــی ثبات ــه ب ب
خــروج آمریــکا از ایــن توافــق مشــکات زیــادی برایــش ایجــاد 

مــی شــود.
وی افــزود: ترامــپ بــا بحــران داخلــی دســت و پنجــه نــرم مــی 
کنــد کــه ســعی مــی کنــد بــا دامــن زدن بــه ایــن موضوعــات 
ــت  ــی اس ــن در حال ــذارد ای ــکات بگ ــن مش ــر ای ــی ب سرپوش
کــه برخــی طرفهــای داخلــی بــا ایــن مواضــع مخالــف هســتد 
از جملــه دموکراتهــا و برخــی از جمهوریخواهــان و همــه مخالف 
ــه دســت آمــده  ــر پــس از دســتاورد ب ــه نقطــه صف بازگشــت ب
هســتند و تفریــط بــه بحرانهــا منتهــی مــی شــود و زمینــه ســاز 

بــروز جنگهــا مــی شــود.
ــابه  ــی را مش ــاع کنون ــه اوض ــا ک ــل ه ــی تحلی ــاره برخ درب
فضــای جنــگ ضــد عــراق توصیــف مــی کننــد ایــن 
ــون مختلــف اســت  ــان کــرد: اوضــاع هــم اکن کارشــناس بی
ــی  ــان آمریکای ــی می ــن الملل ــاف بی ــان ائت ــرا در آن زم زی
هــا و اروپایــی هــا و برخــی از کشــورهای منطقــه ای وجــود 

داشــت و طرفهــای زیــادی در ایــن ائتــاف مشــارکت 
ــم  ــی بینی ــکا را م ــط آمری ــا فق ــران م ــاره ای ــا درب ــتند ام داش
و اتحادیــه اروپــا، چیــن و روســیه همگــی مخالــف بازگشــت 
بــه نقطــه صفــر هســتند. ترامــپ بــر طبــل جنــگ مــی کوبــد 
ــم  ــل در اداره تصمی ــای عاق ــه طرفه ــم ک ــی کن ــان نم و گم

ــد. ــرا بدهن ــازه آن ــنگتن اج ــی در واش ــذاران سیاس گ
الســیوفی اعــام کــرد: تحریــم هــای جدید آمریــکا ضــد تهران 
تاثیــری نخواهــد داشــت زیــرا ایــن تحریمهــا از ســالیان قبــل 
ضــد ایــران وجــود داشــته اســت و ایــران بــه آن عــادت کــرده 
ــرده اســت و  ــل ک ــا آن تعام ــی ب ــا اقتصــادی مقاومت اســت و ب
طبــق تجربــه ســابق ایــران محاصــره ایــران را قــوی مــی کنــد 
نــه ضعیــف. ایــران باوجــود تحریــم پرونــده هســته ای خــود را 
اداره کــرده اســت و بســیاری از ســاحها را توســعه داده و صنایــع 

ــق داده اســت«. خــود را رون
بــه هــر حــال نکتــه ای کــه دربــاره واکنــش برخــی کشــورهای 
عربــی و اســتقبال آنهــا از سیاســت ترامــپ در قبــال ایــران مــی 
ــه  ــن س ــری ای ــع گی ــه اوال، موض ــت ک ــن اس ــت ای ــوان گف ت
کشــور در راســتای تبعیــت و دنبالــه روی از واشــنگتن و کســب 
توجــه ترامــپ اســت و ایــن بــا وجــود گرفتــن منابــع و پولهــای 
ایــن کشــور از ســوی رئیــس جمهــور آمریکاســت. در نظــر ایــن 
ــت از آن  ــه روی و اطاع ــاب اســت و دنبال ــکا ارب کشــورها، آمری

واجــب اســت.
ثانیــا، ایــن موضــع گیــری در حالــی بــا اســتقبال ایــن 
کشــورها روبــرو مــی شــود کــه ایــن کشــورها بــا مشــکات 
ــد و  ــی کنن ــرم م ــه ن ــت و پنج ــی دس ــه دموکراس ــوط ب مرب
اگــر ترامــپ توجهــی بــه ایــن کشــورها دارد بــه خاطــر پــول 
ــکا  ــع آمری ــت و مناف ــا آنهاس ــذاری ه ــرمایه گ ــت و س و نف
ــد. از ســویی  ــی دهن ــح م ــر موضــوع دیگــری ترجی ــر ه را ب
شکســت سیاســت هــای ایــن کشــورها در ســوریه، عــراق و 
یمــن و دیگــر کشــورها ســبب اتخــاذ ایــن رویکــرد از ســوی 

ــا شــده اســت. آنه
ثالثــا، کشــورهای مذکــور بایــد بداننــد کــه آنهــا همســایه ایــران 
هســتند و حــق همســایگی مهمتــر از هــر اصــل دیگری اســت. 
ــال  ــه دنب ــط ب ــد فق ــی آین ــا م ــوی مرزه ــه آنس ــی ک بیگانگان
ــه  ــودی ملتهــای منطق ــی کشــورها و ناب ــی و ویران جنــگ طلب
هســتند و فقــط منافــع خــود را جســتجو مــی کننــد و پیوندهای 
ــایگان  ــران و همس ــان ای ــی می ــی، فرهنگ ــی، جغرافیای تاریخ
وجــود دارد. ایــن کشــورها نبایــد از مواضــع ضــد ایرانــی بــه ذوق 
آینــد زیــرا هــر گونــه بــی ثباتــی در منطقــه در نهایــت بــه زیــان 

همــه کشــورهای منطقــه و ملتهــای آنهاســت.

خاورمیانه و شمال آفریقا
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ــداز ۲۰۳۰  ــرای ســند چشــم ان ــلمان« در راســتای اج ــن س »ب
اصاحــات فرهنگــی در عربســتان را در حالــی آغــاز کــرده کــه 
ــا و  ــن مفتی ه ــردن ذه ــاده ک ــرای آم ــازی ب ــچ فرهنگ س هی

شــیوخ وهابــی صــورت نگرفتــه اســت.
ســردمدران عربســتان ســعودی مدتــی اســت کــه بــه منظــور 
فراهــم آوردن زمینــه مناســب جهــت تکیــه زدن »محمــد بــن 
ســلمان« ولیعهــد ســعودی بــر کرســی پادشــاهی، دســت بــه 
اجــرای سلســله اصاحــات سیاســی و اجتماعــی زده انــد؛ 
اصاحاتــی کــه البتــه می بایســت طــی ده هــا ســال گذشــته در 
عربســتان بــه مرحلــه اجــرا درمی آمــد و بــا ایــن وجــود، اکنــون 
ــاض  ــات ری ــد. مقام ــر آن افتاده ان ــه فک ــعودی ب ــدان س خان
درصــدد هســتند تــا از رهگــذر اجــرای اصاحــات ظاهــری در 
ــلمان،  ــن س ــدن ب ــش از روی کار آم ــف، پی ــای مختل عرصه ه
ارکان قــدرت وی را مســتحکم ســازند تــا حتی االمــکان از 
شــدت مشــکات و معضــات دوره حکمرانــی ایــن شــاهزاده 
جــوان، بی پــروا و ناپختــه ســعودی کاســته باشــند. اصاحاتــی 
کــه ســعودی ها تاکنــون اعمــال کــرده و در آینــده نیــز دامنــه 
آنهــا را گســترده تر خواهنــد کــرد، در واقــع در راســتای عملیاتــی 
ــن ســند توســط  ســاختن ســند »چشــم انداز ۲۰۳۰« اســت. ای

بــن ســلمان ۳۰ ســاله تهیــه و تنظیــم شــده اســت.
ــه صــورت جــدی،  ــات مدنظــرش را ب ــرای اصاح ــاض اج ری
ــی  ــا انجــام یــک خانه تکان در آوریــل ســال جــاری میــادی ب
ــک  ــل، مل ــاه آوری ــد زد. در م ــود کلی ــه خ ــترده در کابین گس
ــیاری از وزراء،  ــه بس ــی جداگان ــدور فرمان های ــا ص ــلمان ب س
ــار  ســفراء، اســتانداران و دیگــران مســئوالن عربســتان را برکن
و نزدیــکان خــود و بن ســلمان را جایگزین شــان کــرده و 
ــای گذشــته  ــارد. طــی ماه ه ــدی گم ــا را در مناصــب کلی آن ه
ــه  ــان، ب ــدان ســعودی ضمــن تابوشــکنی در حــوزه زن نیــز خان
فرهنــگ و ســنت خشــک و بــی روِح ده هــا ســاله خــود پشــت 
ــوز در  ــران دانش آم ــارکت دخت ــوز مش ــدور مج ــد. ص ــا زده ان پ
ــان،  ــه زن ــی ب ــوز رانندگ ــای مج ــدارس، اعط کاس ورزش م
ــک زن  ــاب ی ــای زن و انتص ــه مفتی ه ــوا ب ــدور فت ــازه ص اج
ــا گوشــه ای از سیاســت های  ــاون شــهردار، تنه ــوان مع ــه عن ب

ــت. ــعودی، اس ــان س ــال زن ــاض در قب ــه ری اصاح طلبان
ــتان  ــه عربس ــات جامع ــکات و معض ــا، مش ــام این ه ــا تم ب
تنهــا در بحران هــای اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی محــدود 
و محصــور نمی شــوند. در عرصه هــای دیگــر از جملــه عرصــه 
ــی خــوِد  ــز در عربســتان، مشــکاتی وجــود و حت فرهنگــی نی
بن ســلمان بــه آنهــا اذعــان دارد. وی درســخنانی در آوریل ســال 
گذشــته میــادی صراحاتــا اذعــان کــرد: »مــا در ارائــه خدمــات 
فرهنگــی بــه مــردم عربســتان دچــار مشــکل هســتیم. مــردم 
ــی  ــی الزم و کاف ــای فرهنگ ــا ابزاره ــد ام ــادی دارن ــد زی درآم
ــان را در  ــی از درآمدش ــا بخش ــه آنه ــدارد ک ــود ن ــور وج در کش
زمینه هــای فرهنگــی هزینــه کننــد«. اکنــون و در آســتانه روی 
کار آمــدن بن ســلمان، شــاهد وجــود یــک بحــران فرهنگــی در 
عربســتان ســعودی هســتیم کــه تــاش شــده اســت مهمترین 

آنهــا مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد.

دانشگاه های عربستان و بحران هویت
مقامــات عربســتان ســعودی طــی ســال های گذشــته در 
راســتای بهبــود بخشــیدن به وضعیــت فرهنــگ آموزشــی خود 
کــه در ســطح بســیار ناامیدکننــده ای قــرار داشــت، بــه اعمــال 
سلســله اصاحاتــی در ایــن زمینــه مبــادرت ورزیدنــد. ازجملــه 
ــاخت  ــه س ــوان ب ــوزه می ت ــن ح ــعودی ها در ای ــات س اقدام
ــی  ــز پژوهش ــیس مراک ــگاه ها، تأس ــتری از دانش ــداد بیش تع

وابســته بــه آن هــا و همچنیــن بورســیه کــردن صدها دانشــجو 
ــال،  ــا این ح ــرد. ب ــاره ک ــان، اش ــف جه ــورهای مختل ــه کش ب
ــی  ــتان ط ــی عربس ــاخت های علم ــه زیرس ــیدگی ب ــدم رس ع
ســالیان گذشــته و همچنیــن تمرکــز بــر روی برخــی اصاحات 
ــگ  ــف فرهن ــات تضعی ــق، موجب ــه ای و عمی ــدان ریش نه چن
آموزشــی ایــن کشــور را بــه دنبــال داشــته اســت؛ بــه گونــه ای 
کــه دانشــگاه های ســعودی از لحــاظ علمــی قــادر بــه رقابــت 

ــتند. ــان نیس ــر در جه ــگاه های دیگ ــا دانش ب
درهمیــن ارتبــاط، یــک مجلــه علمــیـ  پژوهشــِی آمریکایی در 
ســال ۲۰1۲ بــا انتشــار گزارشــی اعــام کرد کــه دانشــگاه های 
بزرگ عربســتان ســعودی بــه منظــور درج نــام  خــود در مقاالت 
عملــیـ  پژوهشــی مهــم و بهبــود جایگاهشــان در رتبه بنــدی 
دانشــگاه های جهــان، مبالــغ هنگفتــی را بــه اســاتید بین المللی 
بــه عنــوان رشــوه پرداخــت  می کننــد. ایــن مســأله بــه خوبــی 
ــتان  ــی در عربس ــی آموزش ــام عال ــه نظ ــد ک ــان می ده نش
ــه شــدت دچــار مشــکل شــده و انتقــادات فراوانــی  ســعودی ب
ــه فرهنــگ آموزشــی در ایــن کشــور، ســبب شــده اســت.  را ب
ــد  ــاره معتق ــعودی در این ب ــگر س ــی« پژوهش ــد العیس »احم
ــگ آموزشــی اســت و  ــف فرهن ــار ضع اســت: »عربســتان دچ
علــت اصلــی ایــن مســأله نیــز بــه عــدم برخــوداری دانشــگاه ها 
از اســتقال بازمی گــردد. امــروز دانشــگاه های عربســتان از 
اســتقال اداری، مالــی و فکــری برخــوردار نیســتند«. ازهمیــن 
ــا  ــر واضــح اســت کــه امــروز دانشــگاه های ســعودی ب روی، پ
ــتند؛  ــه هس ــت« مواج ــران هوی ــوان »بح ــت عن ــی تح معضل
هویتــی کــه برخــورداری از آن در گــرو اســتقال یافتــن مراکــز 

ــی آموزشــی اســت. عال

بایکوت مظاهر اسالم حقیقی
یکــی از ضعف هــای بــزرگ عربســتان ســعودی طــی  ده هــای 
گذشــته بایکــوت مفاهیــم اســامی در ایــن کشــور بــه شــمار 
مــی رود. درحــال حاضــر، عمــا در کشــور عربســتان یــک موزه 
اســامی کــه نشــانگر آثار،ارزش هــا و مفاهیــم اســامی باشــد، 
وجــود نــدارد. ایــن درحالــی اســت کــه مقامــات ســعودی خــود 

ــورهای  ــری کش ــه رهب ــد و داعی ــام می دانن ــدار اس را پرچم
جهــان اســام را دارنــد. البتــه جــای هیــچ تعجــب و شــگفتی 
نیســت کــه در جامعــه ای کــه مفتی هــای وهابــی در آن 
ــول  ــم اســامی مغف ــا و مفاهی ــد، ارزش ه ــدان داری می کنن می
ــه  ــی ب ــأله بی توجه ــد. مس ــیه برون ــه حاش ــده و ب ــع ش واق
مظاهــر اســام حقیقــی در عربســتان ســعودی، در عرصه هــای 
ــای  ــوزان، کتاب ه ــی دانش آم ــب درس ــون ُکُت ــری همچ دیگ
ــل  ــی قاب ــه خوب ــی ب ــای تلویزیون ــن برنامه ه ــی و همچنی دین
مشــاهده اســت. بــه فراموشــی ســپرده شــدن فرهنگ اســامی 
در جامعــه عربســتان بــه حــدی رســیده کــه حتــی بــن ســلمان 
ــاط  ــن ارتب ــزد. وی درای ــاح می ری ــک تمس ــرای آن اش ــز ب نی
ــوزه  ــک م ــه در عربســتان ی ــول اســت ک ــا معق ــد: »آی می  گوی
ــی از  ــرای آگاه ــران ب ــا دیگ ــد ت ــته باش ــود نداش اســامی وج
ــن  ــد؟ ای ــا برون ــه آنج ــف ب ــاط مختل ــامی از نق ــگ اس فرهن
غیرمنطقــی اســت. ایــن مســأله حاکــی از وجــود خــأ در ارائــه 
خدمــات فرهنگــی اســت کــه عربســتان بــه آن احتیــاج دارد«.

خأل ابزارها و امکانات فرهنگی سرگرم کننده
یکــی دیگــر از مشــکات و معضــات عربســتان ســعودی در 
عرصــه فرهنگــی، خــأ ابزارهــا و امکانــات فرهنگــی ســرگرم 
کننــده بــرای مــردم اســت. ممنوعیــت ســینما و کمبــود مراکــز 
ــای  ــی از خأه ــا بخش ــعودی تنه ــتان س ــی در عربس تفریح
امکانــات فرهنگــی ســرگرم کننــده بــرای مــردم در این کشــور 
ــرده اســت  ــازد. عربســتان ســعودی اعــام ک ــان می س را نمای
ــهر  ــک »ش ــور ی ــن کش ــت ای ــاض پایتخ ــه ری ــه در حوم ک
ــدازه الس وگاس  ــه ان ــعتش ب ــه وس ــازد ک ــرگرمی« می س س
درآمریــکا اســت. عربســتان گفتــه اســت کــه ایــن شــهر، اولین 
مــکان بــا چنیــن امکاناتــی در جهــان خواهــد بــود. قــرار اســت 
کار ســاخت از ســال آینــده آغــاز شــود و اولیــن فــاز آن در ســال 
ــت  ــوب سیاس ــز در چارچ ــأله نی ــن مس ــود. ای ــاده ش ۲۰۲۲ آم
ــار اصاحــات  ــد »گشــایش فرهنگــی« ســعودی ها در کن جدی
سیاســی و اجتماعــی طبــق ســند دورنمــای ۲۰۳۰ قابــل تعریف 

اســت.

موانع اصالحات فرهنگی یک شبه »محمد بن 
سلمان«/شیوخ وهابی کمین کردند

رامین حسین آبادیان

خاورمیانه و شمال آفریقا

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 35 |  شماره 22 |  آذر 96

اوضــاع فرهنگــی نامناســب در عربســتان ســعودی مســأله ای 
ــاد  ــورد انتق ــف م ــی مختل ــع زمان ــی در مقاط ــه حت ــت ک اس
رســانه های ایــن کشــور قــرار گرفتــه اســت. روزنامــه ســعودی 
»الوطــن« در این بــاره می نویســد: »وضعیــت نهادهــا و 
ــدار  ــت و ناپای ــا سس ــتان، کام ــی در عربس ــات فرهنگ مؤسس
ــی  ــتاورد فرهنگ ــچ دس ــون هی ــات تاکن ــن مؤسس ــت. ای اس
ــتاوردهای  ــا دس ــد. تنه ــان نیاورده ان ــه ارمغ ــور ب ــرای کش را ب
ــه  ــردی اســت و ن فرهنگــی کشــور، مرهــون خاقیت هــای ف
طرح هــای ازپیــش  برنامه ریزی شــده. مهمتریــن مشــکل 
ــدم  ــت و ع ــه دول ــتگی  آن ب ــور وابس ــی کش ــش فرهنگ بخ
اســتقالش اســت«. گــزارش ایــن روزنامــه ســعودی بــه خوبی 
گویــای وجــود نوعــی »فقــر فرهنگــی« در جامعــه عربســتان و 
اعمــال قــدرت و نفــوذ مقامــات دولتــی در ایــن حــوزه اســت.  
وجــود همیــن ضعف هــا و تنگناهــا در حــوزه فرهنگ عربســتان 
موجــب شــده اســت تــا مقامــات ایــن کشــور از ســال گذشــته 
ــی  ــت از شــرایط فعل ــرای برون رف ــر خاصــی را ب سلســله تدابی
ــه  ــن زمین ــف ۲۲« درای ــی »رصی ــگاه عرب ــد. پای ــه کار گیرن ب
ــم انداز  ــند چش ــه در س ــه ک ــق آنچ ــت: »طب ــزارش داده اس گ
ــال ۲۰۲۰،  ــا س ــد ت ــر دارن ــاض درنظ ــت، ری ــده اس ۲۰۳۰ آم
ــازند.  ــهروندان بس ــرای ش ــی ب ــیـ  تفریح ــز فرهنگ ۴5۰ مرک
ایــن درحالــی اســت کــه بــرای تقویــت و بهبــود فعالیت هــای 
فرهنگــیـ  ورزشــی نیــز تدارکاتــی از ســوی مقامــات ریــاض 
ــا می بایســت  ــده ای از آنه ــه بخــش عم ــده اســت ک ــده ش دی

ــق شــود«. ــا ســال ۲۰۲۰ محق ت
ــند  ــرای س ــتای اج ــز در راس ــادی نی ــته می ــال گذش در س
ــعودی از  ــتان س ــانی عربس ــگ و اطاع رس ــر فرهن ۲۰۳۰ وزی
ــر داد. وی  ــن کشــور خب آغــاز طــرح »تحــول فرهنــگ« در ای
تصریــح کــرد: »وزارت فرهنــگ قصــد دارد بــه منظــور جامــه 
عمــل پوشــاندن بــه ایــن طــرح، مراکــز و مؤسســات فرهنگــی 
ــم  ــد. برنامــه داری ــری گســترده ای را در کشــور ایجــاد کن ـ هن
یک گــروه موســیقی ملــی تشــکیل داده و تئاترهــای تلویزیونی 
ــرای مشــارکت  ــرای کــودکان را رونــق بخشــیم. ب ــژه ب ــه وی ب
ــدارک  ــی را ت ــز برنامه های ــگ نی ــوزه فرهن ــان در ح دادن زن
دیده ایــم«. احســاس مقامــات ریــاض بــه لــزوم اصــاح 
ــه  ــت ک ــش رف ــی پی ــتان تاجای ــی در عربس ــت فرهنگ وضعی
در مــاه ِمــی ســال ۲۰1۶ وزارت فرهنــگ و اطاع رســانی 
ــرای ســاماندهی  ــی فرهنگــی« ب آن از تشــکیل »شــورای عال
طرح هــای مختلــف در ایــن زمینــه خبــر داد. درهمیــن راســتا، 
اولیــن نمایشــگاه هنرهــای تجســمی عربســتان در تاریــخ ایــن 
ــزار  ــاض برگ ــادی در ری ــاری می ــاه ج ــل م ــور، در اوای کش
ــده  ــش وع ــک ســال پی ــه ســعودی ها ی شــد؛ نمایشــگاهی ک
ــی در  ــای فرهنگ ــت فعالیت ه ــوب تقوی ــزاری آن در چارچ برگ

ــد. ــور را داده بودن کش
اصاحــات مقامــات ســعودی و در رأس آنهــا محمــد بــن 
ــرانجام  ــه س ــبه ب ــاید یک ش ــی، ش ــه فرهنگ ــلمان درعرص س
برســد امــا ســؤالی کــه بــه اذهــان متبــادر می شــود ایــن اســت 
کــه آیــا خانــدان ســعودی قــادر خواهنــد بــود بــا همین ســرعت 
ــه از  ــأت گرفت ــی نش ــکات اجتماع ــا مش ــی ب ــدون معطل و ب
ــه  ــز مقابل ــزار فرهنگــی تفریحــی و ســرگرم کننده نی فقــدان اب
ــواد  ــی، گســترش م ــیب های اجتماع ــن آس ــی از ای ــد؟ یک کنن
ــالهای  ــه طــی س ــان ســعودی اســت ک ــان جوان مخــدر در می

ــد صعــودی داشــته اســت. ــر رون اخی
ــس اداره  ــل« رئی ــداهلل الجمی ــرا »عب ــاط، اخی ــن ارتب درهمی
ــا مــواد مخــدر در عربســتان فــاش کــرد کــه توزیــع  ــارزه ب مب
ــر  ــن کشــور طــی ۹ ســال اخی ــواد مخــدر در ای و اســتفاده از م
بــه نســبت هــزار درصــد افزایــش یافتــه اســت. وی همچنیــن 
ــایع در  ــدر ش ــاده مخ ــوع م ــن ن ــرد: »خطرناکتری ــح ک تصری
عربســتان قرصهــای کپتاگــون اســت که مصــرف آن در کشــور 
شــیوع پیــدا کــرده اســت. قرصهــای کپتاگــون از هروئیــن هــم 
ــنده  ــمی و کش ــواد س ــا م ــاده ب ــن م ــت و ای ــر اس خطرناک ت
دارویــی ترکیــب شــده اســت. حشــیش دومیــن مــاده خطرناک 
شــایع در عربســتان اســت کــه پــس آن هروئیــن و کوکائیــن در 
جایــگاه بعــدی قــرار دارنــد«. لــذا رهایــی یافتــن از بحران هــای 
اجتماعــی ناشــی از عــدم رشــد فرهنگــی در جامعــه عربســتان، 
خــود بــه تنهایــی یــک ابرچالــش در مســیر اصاحــات 

ــت. ــلمان اس ــی بن س فرهنگ

ریشه دوانی فرهنگ وهابیت
ــه  ــا آن مواج ــه عربســتان ب ــروز جامع ــه ام ــی ک مشــکل مهم
اســت، میــدان داری مفتی هــای وهابــی در ایــن کشــور اســت. 
ــلمان  ــد بن س ــط محم ــرا توس ــه اخی ــی ک ــع، اصاحات در واق
ــدون  ــده، ب ــال ش ــی اعم ــی و اجتماع ــای فرهنگ در حوزه ه
فرهنگ ســازی و آمــاده کــردن ذهــن مفتی هــا و شــیوخ 
ــه  ــدان معناســت ک ــن ب ــت. ای ــیده اس ــام رس ــه انج ــی ب وهاب
تحقــق اصاحــات اساســی در عربســتان در ســایه عــدم 
آماده ســازی قبلــی شــیوخ وهابــی، در هالــه ای از ابهــام اســت. 
ــاالری  ــردم س ــام م ــک نظ ــا ی ــعودی ت ــتان س ــه عربس فاصل
دینــی بســیار زیــاد اســت. جامعــه عربســتان کــه یــک 
ــدون فرهنگ ســازی،  ــا بســته و ســنتی اســت، ب ــه کام جامع
اصاحــات فرهنگــی را برنمی تابــد. اگــر ایــن اصاحــات 
بــه همیــن شــکل ادامــه پیــدا کنــد، شــاهد تقابــل دو جریــان 

ــود.  ــم ب ــتان خواهی ــه عربس ــنت گرا در جامع ــب و س اصاح طل
ــای  ــخت علم ــای سرس ــایه مخالفت ه ــلمان در س ــذا بن س ل
ــا  ــی ب ــی و اجتماع ــات فرهنگ ــاد اصاح ــرای ایج ــی، ب وهاب

ــد. ــد ش ــه خواه ــدی مواج ــای ج چالش ه
از ســوی دیگــر، شــیخ »عبداألمیــر قبــان« رئیــس مجلــس 
اعــای اســامی شــیعیان لبنــان درخصــوص ترویــج 
وهابیــت در عربســتان می گویــد: »روابــط بســیار مســتحکم 
و تنگاتنگــی میــان خانــدان رژیــم ســعودی و پیــروان مکتــب 
وهابیــت وجــود دارد. کمتــر کســی پیــدا می شــود کــه 
ــد«.  ــکار کن ــتراتژیکی را ان ــاط اس ــن ارتب ــود چنی ــد وج بتوان
ــتان  ــروز عربس ــد: »ام ــه می افزای ــی در ادام ــم لبنان ــن عال ای
ــت؛  ــت اس ــت از وهابی ــف اول در حمای ــم ردی ــعودی مته س
وهابیتــی کــه مأموریــت اصلــی آن تنهــا کاشــت بــذر کینــه و 

ــلمانان اســت«. ــان مس ــرت در می نف
لــذا ایــن طــرز تفکــر مفتی هــای وهابــی بــه بزرگتریــن مانــع 
ــده  ــل ش ــتان تبدی ــی در عربس ــران فرهنگ ــع بح ــر رف در براب
اســت. مقامــات ریــاض بــدون مقابلــه بــا ریشــه های فرهنــگ 
وهابیــت، بــدون تردیــد قــادر بــه پاســخگویی دربرابــر نیازهــای 
فرهنگــی نســل کنونــی جامعــه خــود، نخواهنــد بــود. چگونــه 
ــی  ــای فرهنگ ــه در آن فعالیت ه ــه ای ک ــت جامع ــن اس ممک
توســط علمــای وهابــی فســق و فجــور و دروازه ای بــه ســمت 
ــه ســمت »گشــایش اقتصــادی«  ــده می شــوند، ب ــم خوان جهن
حرکــت کنــد؟ جــای هیــچ شــکی نیســت کــه تــداوم حاکمیت 
ایدئولــوژی مفتی هــای وهابــی، موجبــات ظهــور و بــروز 
ــت و نســل های  ــداران وهابی ــان پرچم ــات گســترده می اختاف
جدیــد عربســتان و بــه خصــوص صدهــا فارغ التحصیــل 
دانشــگاه های خارجــی را کــه در نهایــت بــه کشورشــان  

ــد آورد. ــم خواه ــد، فراه بازمی گردن
واقعیــت ایــن اســت کــه اصاحــات فرهنگــی مدنظــر محمــد 
بن ســلمان در جامعــه عربســتان بــدون بسترســازی های 
ــد  ــید؛ هرچن ــد رس ــر نخواه ــه موردنظ ــه نتیج ــب آن ب مناس
کــه بســیاری از تحلیلگــران برایــن باورنــد کــه ایــن اصاحــات 
ــدف از  ــوند و ه ــری می ش ــری پیگی ــاص دیگ ــداف خ ــا اه ب
آن هــا بهبــود وضعیــت جامعــه عربســتان نیســت. درهرصورت، 
ــه عربســتان  ــت جامع ــد رضای ــه می توانن ــی ن اصاحــات کنون
ــا  ــد ت ــه قادرن ــد و ن ــب کنن ــدت جل ــدت و میان م را در کوتاه م
ــف و  ــورهای مختل ــعودی در کش ــم س ــای رژی ــر جنایت ه ب
شکســت های ســنگینی کــه ایــن رژیــم در خــارج از مرزهــای 

ــد. ــرپوش بگذارن ــده اســت، س ــل ش ــود متحم خ

خاورمیانه و شمال آفریقا

http://mehrnews.com


صفحه 36 | شماره 22 |  آذر 96  MEHR NEWSAGENCY

»الکــس وطــن خــواه« بــا بیــان اینکــه جامعــه جهانــی مخالــف 
همــه پرســی اســتقال کردســتان عــراق اســت گفــت: ایــران، 
ترکیــه و بغــداد بایــد در ایــن مــورد مذاکــره کــرده و بــه توافــق 

ــند. برس
ــه آن  ــه در نتیج ــراق ک ــمال ع ــه ش ــش ب ــم داع ــی تهاج در پ
ــی از  ــرل برخ ــمی کنت ــور غیررس ــه ط ــرد ب ــمرگ های ک پیش
مناطــق را کــه نیروهــای تحــت کنتــرل بغــداد رهایشــان کــرده 
بودنــد، در دســت گرفتنــد، خواســته ها برای اســتقال کردســتان 

ــت. ــوت گرف ق
بـا عملیـات مشـترک نیروهـای کـرد و حکومـت مرکـزی عراق 
بـرای آزادسـازی موصـل، تاریـخ همه پرسـی بارهـا اعام شـد و 
بـه تعویـق افتـاد. سـرانجام مقام هـای بلندپایـه دولتـی و احـزاب 
سیاسـی کردسـتان عراق تاریخ برگزاری همه پرسـی بـرای اعام 
اسـتقال کردسـتان عراق را ۲5 سـپتامبر ۲۰1۷ اعام کردند. این 
تصمیـم در طـی نشسـتی در اربیـل عـراق به ریاسـت »مسـعود 

بارزانـی« رهبـر کردسـتان عراق گرفته شـد.
علیرغـم افزایـش مخالفـت هـای بغـداد و کشـورهای همسـایه 
عـراق بـا جدایـی اقلیـم کردسـتان و تجزیه عـراق، همه پرسـی 
جدایی کردسـتان عـراق ۲5 سـپتامبر برگزار شـد. ناظـران معتقد 
هسـتند جدایـی احتمالـی اقلیـم نفـع و صرفـی بـرای مـردم کرد 
نخواهد داشـت؛ چـرا که کشـوری محصور در خشـکی و با ضعف 
ژئوپلیتیـک و عـدم شناسـایی از سـوی جامعـه بیـن المللـی در 

سـرزمین پـر منازعـه خاورمیانـه ظهـور خواهـد کرد.
ــن  ــس وط ــا »الک ــی ب ــر گفتگوی ــگار مه ــتا خبرن ــن راس در ای

ــد. ــی آی ــه م ــه در ادام ــام داده ک ــواه« انج خ
ــه،  »الکــس وطــن خــواه« کارشــناس امــور امنیتــی خــاور میان
بــا تمرکــز ویــژه بــر ایــران، عضــو ارشــد موسســه خــاور میانــه 

آمریــکا اســت. او از ســال ۲۰۰1 تــا ۲۰۰۶، بــه عنــوان کارشــناس 
ارشــد سیاســی حــوزه خاورمیانــه در جیــن لنــدن حضــور داشــته 
و از ســال ۲۰۰۶ تــا ۲۰1۰، ســردبیری تحلیــل امــور اســامی آن 
را عهــده دار بــود. وطــن خــواه همچنیــن بــه عنــوان کارشــناس 
ــروی  ــژه نی ــات وی ــه در مدرســه عملی ــات خاورمیان ارشــد مطالع

هوایــی ایــاالت متحــده )USAFSOS( فعالیت کرده اســت.

|| رفرانــدوم اقلیــم کردســتان عــراق در تاریــخ 25 
ــر  ــدوم ب ــن رفران ــر ای ــزار شــد. تأثی ســپتامبر برگ

ــم چیســت؟ ــات سیاســی درون اقلی جریان
ــراق لحظــه ای  ــم کردســتان ع ــه پرســی در اقلی ــزاری هم برگ
تاریخــی بــرای مــردم کــرد محســوب مــی شــود. در ایــن مــورد 
شــکی وجــود نــدارد. بســیاری از کردهــا در منطقــه بــا انجــام این 
همــه پرســی احســاس غــرور مــی کننــد و بــه ایــن بــاور رســیده 
انــد کــه بــه خودمختــاری دســت یابنــد. در عیــن حــال بــا توجــه 
ــا  بــه روش رهبــری رفرانــدوم و مخالفــت هــای بیــن المللــی ب
ــا در  ــی ه ــه نگران ــبت ب ــا نس ــم کرده ــی کن ــر م ــن فک آن، م

ــک  ــم مهمــی ممکــن اســت ی ــن تصمی ــه - اینکــه چنی منطق
جانبــه محســوب شــود - حســاس خواهنــد شــد.

|| واکنــش قدرتهــای منطقــه ای بــه جدایــی اقلیــم 
کردســتان از عــراق چیســت؟

در منطقــه خاورمیانــه، از ترکیــه گرفتــه تــا ایــران، بغــداد و جهان 
ــد. درســت  ــا انجــام ایــن همــه پرســی مخالفــت کردن عــرب ب
ــا  ــل درک هســتند ام ــه ای قاب ــی هــای منطق ــه نگران اســت ک
مطالبــات اقلیتهــا نیــز از ســوی برخــی کشــورها نیــز بایــد مــورد 

توجــه باشــد.

||  واکنــش قــدرت هــای بیــن المللــی بــه جدایــی 
منطقــه کردســتان از عــراق چیســت؟

همانطــور کــه در ســوال قبــل ذکــر شــد کشــورهای خاورمیانــه 
و جامعــه بیــن المللــی بــا انجــام همــه پرســی اقلیــم کردســتان 
عــراق مخالفــت کردنــد. مخالفت هــا، انتقادهــا و ســکوت جامعه 
ــه  ــوط ب ــا کردهــا در مذاکــرات مرب ــی باعــث شــده ت بیــن الملل
آینــده آنهــا نقــش زیــادی نداشــته باشــند - مذاکراتی کــه کردها 
بتواننــد احســاس کننــد آرزوهــا  و ایــده هایشــان مــورد احتــرام 

قــرار مــی گیــرد.

|| پــس از همــه پرســی، مــا شــاهد تحریــم شــدید 
اربیــل بودیــم. بــا توجــه بــه ایــن تحریــم هــا، آیــا 
شــما فکــر مــی کنیــد کــه بارزانــی از تصمیــم خــود 
ــد  ــینی خواه ــب نش ــداد عق ــی از بغ ــرای جدای ب

ــرد؟ ک
مــن فکــر نمی کنــم اعمــال فشــار بــه تنهایــی موثــر باشــد. این 
موضــوع نیــاز به مصالحــه داشــته و ایــران و ترکیــه و البتــه بغداد 
ــر  ــا کردهــای عــراق درگی ــده و بســتان ب ــد ب ــد در یــک رون بای

شــوند.

کارشناس موسسه خاورمیانه آمریکا در گفتگو با مهر:

جامعه جهانی مخالف استقالل اقلیم کردستان است
فاطمه محمدی پور

معاون وزیر خارجه پیشین آمریکا در گفتگو با مهر:

جدایی احتمالی اقلیم کردستان 
عراق، منطقه را بی ثبات تر می کند

معــاون وزیــر خارجــه پیشــین 
آمریــکا معتقــد اســت جدایــی 
احتمالــی اقلیــم کردســتان عــراق 
ــی  ــر ب ــداد ب ــت مرکــزی بغ از دول
ثباتــی هــا در عــراق و ســوریه 
ــی را  ــزود و شــرایط فعل خواهــد اف

ــد. ــی کن ــز م ــل نی ــر از قب بدت
مخالفــت  افزایــش  علیرغــم 
کشــورهای  و  بغــداد  هــای 
همســایه عــراق بــا اســتقال 
اقلیــم کردســتان، صحبتهایــی در 
ــق  ــه تعوی ــال ب ــوص احتم خص
ــه پرســی در صــورت  ــادن هم افت

دریافــت طــرح جایگزیــن از ســوی مســعود بارزانــی مطــرح شــده اســت.
امــا اقلیــم کردســتان تــا ایــن لحظــه همچنــان بــر لــزوم برگــزاری همــه پرســی بــرای اســتقال از 
عــراق در روز ۲5 ســپتامبر تاکیــد دارد کــه ایجــاد بــی ثباتــی در منطقــه از عواقــب احتمالــی آن بــه 

شــمار مــی آیــد.
»ریچــارد مورفــی« ســفیر پیشــین آمریــکا در عربســتان و ســوریه در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر در 
خصــوص آثــار و نتایــج منطقــه ای همــه پرســی جدایــی اقلیــم کردســتان عــراق گفــت: قبــل از 
پاســخ بــه ایــن پرســش بایــد توجــه داشــت کــه منطقــه در حــال حاضــر در وضعیــت بــی ثباتــی 

اســت.
ــد توجــه  ــی مناســبی نیســتند. بای ــت امنیت ــزود: در حــال حاضــر عــراق و ســوریه در وضعی وی اف
ــی ثبــات کننــده  ــر معضــات و مشــکات و عوامــل ب داشــت کــه اســتقال کردســتان عــراق ب

ــزود. ــد اف ــراق و ســوریه خواه ع
معــاون پیشــین وزارت خارجــه آمریــکا در ادامــه گفــت: در واقــع جدایــی اقلیــم کردســتان عــراق بــر 

بــی ثباتــی هــا در عــراق و ســوریه خواهــد افــزود و شــرایط فعلــی را بدتــر از قبــل نیــز مــی کنــد.
وی در خصــوص حمایــت آمریــکا از کردهــا نیــز تصریــح کــرد: در واشــنگتن احتــرام زیــادی بــرای 

نقــش کردهــا در مبــارزه بــا داعــش وجــود دارد.
ــا داعــش  ــارزه ب ــری در مب ــکا نقــش موث ــان کــرد از نظــر آمری ــد کــرد: جنگجوی مورفــی تأکی
ایفــا کــرده انــد و آمریــکا نیــز در مبــارزه بــا داعــش روی نقــش آنهــا حســاب جــدی بــاز کــرده 

اســت.
وی در ادامــه یــادآور شــد: بــرای نمونــه شــاهد حمایــت آمریــکا از کردهــای ســوری هســتیم و ایــن 
نیروهــا در ســوریه بــا هماهنگــی آمریــکا کمــک شــایانی بــه آمریــکا در نبــرد بــا داعــش ایفــا مــی 

کننــد و مــورد حمایــت تســلیحاتی آمریــکا نیــز قــرار گرفتــه انــد.
معــاون وزیــر خارجــه پیشــین در ادامــه یــادآور شــد: امــا ایــن احتــرام باعــث نمــی شــود تــا آمریــکا 

از جدایــی اقلیــم کردســت

فاطمه محمدی

خاورمیانه و شمال آفریقا
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»چارلــز چمیتــز« بــا بیــان اینکــه هــدف عربســتان از جنــگ یمــن تســلط بــر ایــن کشــور اســت، 
گفــت: نقــش ایــاالت متحــده آمریــکا در جنــگ یمــن بســیار پررنــگ اســت.

عملیــات نظامــی عربســتان در یمــن در ۶ فروردیــن 1۳۹۴ )۲5 مــارس ۲۰15( بــا حمــات گســترده 
هوایــی ائتافــی از ۹ کشــور عربــی بــه رهبــری عربســتان ســعودی تحــت نــام »عملیــات طوفــان 
قاطعیــت« آغــاز شــد. عربســتان، امــارات متحــده عربــی، بحریــن، قطــر، مصــر، اردن، مراکــش، 
ــکا،  ــف از ســوی آمری ــه درجــات مختل ــد ب ــاد شــده ان ســنگال و ســودان کــه اعضــای ائتــاف ی
بریتانیــا، کانــادا، ترکیــه، چیــن و آلمــان حمایــت می شــوند و در عیــن حال از پشــتیبانی لجســتیکی 

جیبوتــی، اریتــره، ســومالی و فرانســه نیــز برخوردارنــد.
نگاهـی بـه سـازماندهی جنگ از سـوی عربسـتان و اجـرای »عملیـات طوفـان قاطعیـت« که پس 
ازحمله هـای ۲۷ روزه عمدتـاً هوایـی بـه در گیریهـای دریایـی و زمینی نیز کشـیده شـد، نشـان می 
دهـد کـه برنامه ریزان سیاسـی و استراتژیسـت های نظامی عربسـتان سـعودی بر این بـاور بودند که 
در مدتـی کوتـاه بـه هدفهای خـود در یمن نایـل خواهند شـد، اما بعـد از نزدیک بـه ۲۸ مـاه بمباران 
هوایـی، محاصـره دریایـی و جنگهـای زمینی نـه تنها جنـگ در یمـن پایـان نیافته بلکـه فقیرترین 

کشـور عربـی را بـا بدترین فجایـع انسـانی مواجه کرده اسـت.
در ایـن راسـتا خبرنگار مهـر گفتگویی با پروفسـور »چارلز چمیتز« اسـتاد دانشـگاه تاوسـان آمریکا و 

کارشـناس مسـائل خاورمیانـه و یمن در موسسـه خاورمیانه انجـام داده کـه در ادامـه می آید.

|| رسـانه هـای سـعودی ادعـا می کننـد که هـدف از حمـالت عربسـتان به یمن 
بازگردانـدن ثبـات به منطقه اسـت. نظـر شـما در این ارتباط چیسـت؟

واضــح اســت کــه جنــگ نــه تنهــا باعــث ایجــاد ثبــات در یمــن نشــده بلکــه باعــث بــی ثبــات 
شــدن یمــن و منطقــه مــی شــود. عربســتان ســعودی مــی خواهــد بــار دیگــر بــر یمــن مســلط 
شــود. از نظــر ســعودیها یمــن یــک تهدیــد امنیتــی بــوده و آنهــا مــی خواهنــد مطمئــن شــوند 
ــه هــدف خــود  ــت ب ــا در نهای ــر یمــن هســتند. آنه ــدرت خارجــی مســلط ب ــن ق ــه بزرگتری ک
ــرا عربســتان از لحــاظ اقتصــادی  ــگ. زی ــق جن ــه از طری ــا شــاید ن ــت، ام ــد یاف دســت خواهن
تاثیــر زیــادی بــر یمــن داشــته و هــر کســی کــه بــر یمــن حکومــت مــی کنــد بایــد بــا ســعودی 

هــا تعامــل داشــته باشــد زیــرا آنهــا  نفــوذ بســیار زیــادی بــر یمــن دارنــد.

|| نقش ایاالت متحده آمریکا در جنگ یمن را چگونه ارزیابی می کنید؟
نقــش ایــاالت متحــده امریــکا در جنــگ یمــن بســیار پررنــگ اســت. ایــاالت متحــده آمریــکا بــه 
طــور مســتقیم از طریــق کمپیــن مبــارزه بــا القاعــده و بــه طــور غیــر مســتقیم از طریــق حمایــت 
ــد  ــکا و عربســتان ســعی کــرده ان ــد. آمری ــت مــی کن از عربســتان ســعودی در جنــگ یمــن دخال
تلفــات غیرنظامیــان را بــا هــدف گیــری دقیــق حمــات هوایــی کاهــش دهنــد، امــا ســطح تلفــات 

غیرنظامیــان یمــن همچنــان باالســت.

||وضعیــت انســانی در یمــن را چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد و جامعــه بیــن المللی 
چــه اقداماتــی جهــت کاهــش درد و رنــج مــردم یمن انجــام داده اســت؟

ســازمان ملــل، آمریــکا، انگلیــس و دیگــر کشــورها کمــک هــای بشردوســتانه را بــه ســمت یمــن 
ارســال کــرده انــد امــا بزرگتریــن نیــاز مــردم یمــن و دولــت آن، پــول اســت. دولــت )هــر دو دولــت( 
بــه پــول نیــاز دارنــد تــا حقــوق پرســنل پزشــکی و کارمنــدان دولــت را بدهنــد و مــردم به پــول نیاز 
دارنــد تــا بتواننــد مــواد غذایــی پایــه خــود را تهیــه کننــد. یمنــی هــا قبــل از جنــگ فقیــر بودنــد و 
جنــگ موجــب فروپاشــی اقتصــاد آنهــا شــد. در حــال حاضــر مــردم پول جهــت خریــد مــواد غذایی 

حتــی اگــر مــواد غذایــی در بــازار موجــود باشــد را ندارنــد.

||چــرا جنــگ یمــن در صحنــه بیــن الملــل کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه و 
ــه اســت؟ ــام گرفت جنــگ خامــوش ن

از دیــد کشــورهای منطقــه خاورمیانــه و قدرتهــای بیــن المللــی، بحــران عــراق و ســوریه نســبت 
بــه یمــن از اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت. عــاوه بــر ایــن پناهندگانــی کــه وارد کشــورهای 
اروپایــی مــی شــوند از عــراق ، ســوریه و لیبــی مــی آینــد و نــه از یمــن. مــردم یمــن نمــی تواننــد از 
کشــور خــارج شــوند، بنابرایــن درد و رنــج آنهــا داخلــی بــوده و بعــد بیــن المللــی پیــدا نکرده اســت.

استاد دانشگاه تاوسان در گفتگو با مهر:

عربستان سعودی می خواهد بر یمن مسلط شود
فاطمه محمدی پور
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رئیــس جمهــوری ســابق یمــن در حــال فــرار از صنعــاء پایتخــت 
ایــن کشــور در منطقــه تحــت ســیطره هوایــی امــارات متحــده 

عربــی کشــته شــد.
ــح رئیــس جمهــوری ســابق یمــن در حــال  ــداهلل صال ــی عب عل

ــاء کشــته شــد. ــرار از صنع ف
ــود. عــاوه  ــاء ب ــرار از صنع ــا خــودروی زرهــی در حــال ف وی ب
ــح، »عــارف زوکا« معــاون وی و »یاســر  ــداهلل صال ــی عب ــر عل ب

العواضــی« دبیــرکل حــزب کنگــره ملــی نیــز کشــته شــدند.
شــواهد حاکــی از تــرور علــی عبــداهلل صالــح بــه دســت ائتــاف 

ســعودی اســت
پــس از انتشــار خبــر کشــته شــدن علــی عبــداهلل صالــح رئیــس 
جمهــور ســابق یمــن بــه همــراه چندتــن از همراهانــش، برخــی 
ــای  ــه نیروه ــاق را متوج ــن اتف ــئولیت ای ــی مس ــع در حال مناب
ــه هــای مردمــی دانســتند کــه شــواهد موجــود حاکــی از  کمیت

ــرور اســت. ــن ت ــاف ســعودی در ای نقــش نیروهــای ائت
ــان  ــعودی و هم پیمان ــزدوران س ــود، م ــواهد موج ــاس ش ــر اس ب
ــد. ــح بوده ان ــداهلل صال ــی عب ــه عل ــه ب ــی حمل آنهــا عامــل اصل

ــد روزی  ــن، چن ــبق یم ــور اس ــزارش، رئیس جمه ــن گ ــر ای بناب
ــاع  ــته و اوض ــدی داش ــی تن ــای سیاس ــه چرخش ه ــت ک اس

ــه اســت. ــم ریخت ــه ه ــز ب ــن را نی ــی یم داخل
ــی  ــه عل ــم آنک ــعودی از بی ــتان س ــد عربس ــر می رس ــه نظ ب
عبــداهلل صالــح بــه دســت نیروهــای وابســته بــه دولــت وحــدت 
ــا ســعودی ها آشــکار شــود،  ــد و ارتباطــات او ب ــا بیفت ملــی صنع

ــت. ــرده اس ــرور ک وی را ت
گفتنــی اســت، عــاوه بــر علــی عبــداهلل صالــح، »عــارف زوکا« 
معــاون وی و »یاســر العواضــی« دبیــرکل حــزب کنگــره ملی نیز 
در میــان کشته شــدگان قــرار دارنــد. ایــن گــروه در حــال فــرار بــا 

یــک دســتگاه خــودروی زرهــی از صنعــاء بوده انــد.
مشــاور رســانه ای شــورای عالــی سیاســی یمن:»علــی عبــداهلل 
صالــح« در منطقــه تحــت ســیطره هوایــی امــارات کشــته شــد

»احمــد الحبیشــی« مشــاور رســانه ای شــورای عالــی سیاســی 
یمــن اعــام کــرد کــه »علــی عبــداهلل صالــح« در منطقــه تحت 

ســیطره هوایــی امــارات کشــته شــده اســت.
ــارات  ــای ام ــده ه ــت: جنگن ــزارش، وی گف ــن گ ــاس ای ــر اس ب

کــه از اعضــای ائتــاف متجــاوز ســعودی هســتند شــب گذشــته 
مواضــع وابســته بــه علــی عبــداهلل صالــح را بمبــاران کردنــد. 

ایــن مقــام یمنــی گفــت: وزارت کشــور یمــن تــا دقایقــی دیگــر 
ــماری  ــح و ش ــداهلل صال ــی عب ــرگ عل ــه ای م ــدور بیانی ــا ص ب

ــد. دیگــر را اعــام مــی کن

علی عبداهلل صالح هنگام فرار از صنعاء کشته شد
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»توفیق شــومان« کارشــناس مســائل اســتراتژیک معتقد اســت، 
ــل  ــل و فص ــی ح ــا جدایی طلب ــتان ب ــم کردس ــکات اقلی مش
نخواهــد شــد و ایــن اربیــل اســت کــه مذاکرات سیاســی بــا بغداد 

را بــه شکســت کشــانده اســت.
ــه مســئوالن  ــرد ک ــام ک ــوم اع ــیه الی ــرا گزارشــگر روس اخی
ــه  ــرای ب ــی ب ــن الملل ــرح بی ــا ط ــراق ب ــتان ع ــم کردس اقلی
تاخیــر انداختــن همــه پرســی اســتقال ایــن اقلیــم موافقــت 
ــم  ــن اقلی ــی متشــکل از اعضــای ای ــتر هیأت ــد. پیش ــرده ان ک
بــرای دیــدار بــا مقامــات بغــداد عــازم ایــن شــهر شــده بودنــد. 
بافــل طالبانــی، معــاون رئیــس دولــت اقلیــم کردســتان عــراق 
اعــام کــرد کــه ایــن دولــت تصمیمــی مبنــی بــر بــه تاخیــر 
انداختــن همــه پرســی اقلیــم کردســتان اتخــاذ کــرده اســت. 
ــی  ــورای عال ــل از ش ــه نق ــن ب ــه المیادی ــن در حالیســت ک ای
ــن  ــم کردســتان عــراق گــزارش داد کــه ای همــه پرســی اقلی
ــن  ــد. همچنی ــد ش ــزار خواه ــنبه برگ ــی روز دوش ــه پرس هم
حــزب دموکــرات کردســتان نیــز اعــام کــرد کــه ایــن همــه 
پرســی در زمــان مقــرر خــود برگــزار خواهــد شــد و ســخنان 

ــه و اســاس اســت. ــی پای ــی ب ــل طالبان باف
از ســوی دیگــر، »بکــر بــوزداغ« معــاون نخســت  وزیــر ترکیــه 
ــران ایــن کشــور  ــأت وزی امــروز )شــنبه( پــس از نشســت هی
ــرای  ــت: ب ــراق گف ــتان ع ــم کردس ــه پرســی اقلی ــاره هم درب
ــا عقــل ســلیم  ــم ب ــار هشــدار مــی دهیــم کــه اقلی آخریــن ب
ــاون نخســت   ــد. مع ــو کن حرکــت کــرده و همــه پرســی را لغ
وزیــر ترکیــه ادامــه داد: همــه گزینــه هــا در برابــر همه پرســی 
مذکــور روی میــز اســت و تمامــی ابعــاد ایــن موضــوع یعنــی 
انجــام یــا لغــو همــه پرســی هــم بررســی شــده اســت. »بکــر 
بــوزداغ« در ادامــه افــزود: تصمیمــات الزم در ایــن بــاره 
ــه  ــن هم ــزاری ای ــورت برگ ــه در ص ــت ک ــده اس ــه ش گرفت
پرســی ترکیــه چــه تدابیــری را اتخــاذ کــرده و در کــدام بــازه 
زمانــی ایــن تدابیــر را اجرائــی خواهــد کــرد؛ لــذا اعــام مــی 
کنــم کــه همــه ابعــاد ایــن همــه پرســی را مــورد نظــر قــرار 

ــم. داده ای
ــق  ــا »توفی ــی را ب ــر گفتگوی ــگار مه ــاط، خبرن ــن ارتب درهمی
شــومان« تحلیلگــر مســائل سیاســی و اســتراتژیک ترتیــب داده 

ــذرد؛ ــی گ ــر م ــروح آن از نظ ــه مش ــت ک اس

ــدارد از  ــد ن ــل قص ــه اربی ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ || ب
ــی  ــه پرس ــزاری هم ــر برگ ــی ب ــود مبن ــع خ موض
ــد.  ــینی کن ــب نش ــتان عق ــم کردس ــتقالل اقلی اس
علــت اصلی عــدم عقــب نشــینی اقلیــم کردســتان 
از تصمیــم خــود در ایــن زمینــه را چــه مــی دانیــد؟

مــن معتقــدم زمانــی کــه مســعود بارزانــی تاریــخ ۲5 ســپتامبر 
ــم کردســتان  ــه پرســی اســتقال اقلی ــزاری هم ــرای برگ را ب
ــاده ســازی  ــا هــدف خــود را پی تعییــن کــرد، قصــد داشــت ت
کنــد. بارزانــی از ایــن طریــق تــاش کــرد تــا تعصــب ُکــردی 
در داخــل اقلیــم کردســتان را برانگیــزد و تحریــک کنــد. ایــن 
مســأله، یــک مســأله کامــا سیاســی اســت. بارزانــی کســی 
ــت  ــه شکس ــداد را ب ــل و بغ ــان اربی ــق می ــه تواف ــت ک اس

ــق نشــد.  ــه تواف کشــاند و حاضــر ب
ــه نیســت توجــه داشــت  ــن نکت ــه ای ــد ب از ســوی دیگــر، بای
ــد  ــان بغــداد و اربیــل بســیار بلن ــی اعتمــادی می ــوار ب کــه دی
ــه عوامــل مهــم در عــدم  ــز از جمل اســت و همیــن مســأله نی

موفقیــت مذاکــرات میــان دو طــرف طــی هفتــه هــای اخیــر 
ــوده اســت. ب

|| برگــزاری همــه پرســی اســتقالل اقلیم کردســتان 
عــراق در شــرایطی کــه نیروهــای ایــن کشــور بــه 
ســختی مشــغول مبــارزه بــا تروریســم هســتند آیــا 

منجــر بــه هــرج مــرج در عــراق نخواهــد شــد؟
نیروهــای عراقــی در حــال حاضــر در زمینــه مبــارزه با تروریســم 
در نیمــه راه قــرار دارنــد. بــه نظــر مــی رســد کــه تعییــن تاریــخ 
ــر  ــدف تأثی ــا ه ــی ب ــه پرس ــزاری هم ــرای برگ ــپتامبر ب ۲5 س
گــذاری اقلیــم کردســتان بربعضــی از نبردهــای ضــد تروریســتی 
بــه ویــژه در الحویجــه و مناطــق مــورد مناقشــه میــان بغــداد و 
اربیــل، صــورت گرفتــه اســت. امــا آنچــه کــه اکنــون درجریــان 
اســت، ایــن اســت نیروهــای ارتــش عــراق و حشــد شــعبی هــم 
اکنــون در جبهــه هــای مختلــف بــه نبــرد بــا داعــش مشــغول 

هســتند و عقــب ننشســته انــد. 
امــا در هــر صــورت، تــاش اقلیــم کردســتان بــرای اســتقال از 
دولــت مرکــزی بغــداد در شــرایط کنونــی کــه نیروهــای عراقــی 
ــه اراده  ــی ک ــا زمان ــتند، ت ــم هس ــا تروریس ــارزه ب ــغول مب مش
مبــارزه ضــد تروریســتی وجــود داشــته باشــد، بــر رونــد مبــارزه با 
تروریســم تأثیــر نخواهــد گذاشــت. بــدون شــک تأثیــرات منفــی 
منازعــات سیاســی کنونــی بــر رونــد مبــارزه بــا تروریســم، کمتــر 

خواهــد بــود. 

ــا  ــر ب ــال حاض ــراق در ح ــتان ع ــم کردس || اقلی
مشــکالت داخلــی بســیاری مواجه اســت کــه گمان 
ــد  ــی توان ــی م ــه پرس ــزاری هم ــا برگ ــد ب ــی کن م
ــتی  ــه راس ــا ب ــد. آی ــه کن ــکالت غلب ــن مش ــر ای ب
ــم  ــکالت اقلی ــل مش ــی راه ح ــه پرس ــزاری هم برگ

ــت؟ ــتان اس کردس
مــن تصــور نمــی کنــم کــه مشــکات اقلیــم کردســتان عــراق 
ــت مرکــزی  ــزاری همــه پرســی اســتقال از دول ــق برگ از طری
حــل و فصــل شــود. چراکــه برگــزاری همــه پرســی اســتقال و 
رأی مثبــت ُکردهــا بــه آن از لحــاظ تئــوری یــک مســأله اســت، 

اســتقال یافتــن ُکردهــا و تشــکیل دولــت مســتقل کردســتان از 
ــه طــور کلــی، گمــان  لحــاظ عملــی، مســأله دیگــری اســت. ب
نمــی کنــم کــه برگــزاری همــه پرســی بــه برقــراری ثبــات در 

منطقــه منجــر شــود. 
ــه  ــه مثاب ــم کردســتان ب ــه پرســی اســتقال اقلی ــزاری هم برگ
کارگذاشــتن بمــب هــای ســاعتی بــود و مشــکات زیــادی را در 
منطقــه بــه وجــود مــی آورد؛ چــه بســا منجــر بــه ایجــاد جنــگ 

هــا و نبردهــای بســیاری در منطقــه بشــود. 

|| رژیــم صهیونیســتی ازجملــه معــدود طــرف هایی 
ــتقالل  ــی اس ــه پرس ــزاری هم ــه از برگ ــت ک اس
ــرده  ــت ک ــالم حمای ــراق اع ــتان ع ــم کردس اقلی
ــتها از  ــی صهیونیس ــی و اساس ــدف اصل ــت. ه اس
حمایــت اقلیــم کردســتان در ایــن زمینــه را چطــور 

ــد؟ ــی کنی ــی م ارزیاب
بــدون شــک رژیــم صهیونیســتی همــواره تــاش مــی کنــد 
تــا بــه هــر طریقــی کــه شــده منطقــه را وارد تنــش و بحــران 
کنــد. رژیــم صهیونیســتی بــه خوبــی مــی دانــد کــه اســتقال 
ــراق  ــی در ع ــکار عموم ــراق، اف ــتان ع ــم کردس ــن اقلی یافت
ــط  ــر، رواب ــوی دیگ ــد. از س ــی کن ــرف م ــرائیل منح را از اس
حســنه ای از مــدت هــا پیــش میــان مســعود بارزانــی و رژیــم 

ــود دارد.  ــرائیل وج اس
ــرد در  ــودی ُک ــر یه ــدود 15۰ نف ــه ح ــت ک ــی اس ــن در حال ای
اراضــی اشــغالی فلســطین زندگــی مــی کننــد و مســعود بارزانــی 
بــا رهبــر بســیاری از ایــن ُکردهــای یهــودی در اراضــی اشــغالی 
ــا  ــرائیلی ه ــه اس ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ــذا ب ــاط اســت. ل در ارتب
ــه  ــادی را ب ــی و اقتصــادی زی ــه مســاعدت هــای مال وعــده ارائ

ــد. ــتان داده ان ــم کردس اقلی
بــه طــور کلــی، آرزوی برپایی دولــت ُکــردی در منطقــه غیرقابل 
ــاظ  ــأله ای از لح ــن مس ــق چنی ــه تحق ــت، چراک ــترس اس دس
ــر  ــا در ه ــد. ام ــی کن ــرج م ــرج و م ــار ه ــه را دچ ــی منطق امنیت
ــوق سیاســی، اقتصــادی و  ــی حق ــا از تمام ــد ُکرده صــورت، بای
ــون دوران  ــا همچ ــا آنه ــند و ب ــوردار باش ــود برخ ــی خ فرهنگ

ــورد نشــود. ــدوم برخ صــدام مع

تحلیلگر لبنانی در گفتگو با مهر:

اربیل مقصرشکست مذاکرات با بغداد است/عدم برپایی دولت ُکردی درمنطقه
رامین حسین آبادیان

خاورمیانه و شمال آفریقا

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 39 |  شماره 22 |  آذر 96

اروپـــــا

http://mehrnews.com


صفحه 40 | شماره 22 |  آذر 96  MEHR NEWSAGENCY

اروپـــــــا

نظرســنجی هــای اخیــر نشــان دهنــده کاهــش محبوبیــت 
تــزا مــی نخســت وزیــر انگلیــس و حزب متبــوع وی اســت؛ 
امــری کــه ســران حــزب محافظــه کار را نســبت بــه آینــده 

سیاســی خــود نگــران ســاخته اســت.
نظرســنجی هــای اخیــر در انگلیــس نشــان دهنــده کاهش 
محبوبیــت تــزا می نخســت وزیــر انگلیــس و حــزب متبوع 
ــزب  ــران ح ــا، س ــنجی ه ــن نظرس ــار ای ــت. انتش وی اس
ــده سیاســی خــود نگــران  ــه آین محافظــه کار را نســبت ب
ســاخته اســت. نظرســنجی منتشــر شــده در نشــریه »میل 
ــه حــزب  ــد  ک ــی ده ــس  نشــان م ــاندی« در انگلی آن س
ــری پنــج درصــدی نســبت  ــا 43 درصــد رای برت کارگــر ب
ــه  ــد رای ب ــه 3۸ درص ــه کار ک ــم محافظ ــزب حاک ــه ح ب

دســت آورده، دارد.
ــدود  ــنجی، ح ــن نظرس ــه در ای ــه اینک ــب توج ــه جال نکت
40 درصــد از طرفــداران حــزب محافظــه کار ، حضــور تــرزا 
مــی در رقابتهــای انتخاباتــی دور بعــدی را غیــر قابــل تصور 
دانســته انــد. ایــن موضــوع، نشــان دهنــده شــکافی اســت 
کــه میــان طرفــداران حــزب محافظــه کار بــر ســر بقــا یــا 
عــدم بقای تــرزا مــی در قــدرت وجــود دارد. فراتــر از آن، در 
نظرســنجی انجــام شــده،  40 درصــد شــرکت کننــدگان از 
پیــروزی جرمــی کوربین، رهبــر حــزب کارگــر در انتخابات 
بعــدی انگلیــس حمایــت کردند کــه یــک درصد بیشــتر از 
حمایــت از نخســت وزیر این کشــور اســت.به عبــارت بهتر، 
نــه تنهــا در این نظرســنجی حــزب کارگــر برتری بیشــتری  
نســبت بــه حــزب محافظــه کار دارد، بلکــه موقعیــت 
سیاســی جرمــی کوربیــن نیــز نســبت بــه تــزا می نخســت 

وزیــر کنونــی انگلیــس بهتــر اســت.
واقعیـت امـر این اسـت که مـواردی مانند شکسـت نسـبی  
در انتخابـات زودهنـگام، کنـدی و اختـالف  در مذاکـرات 
برگزیـت، طـرح دوبـاره موضـوع اسـتقالل اسـکاتلند و .... 
جملگـی سـبب شـده اسـت تـا محبوبیـت نخسـت وزیـر 
انگلیـس کاهش پیـدا کند. این مسـئله، بـر روی محبوبیت 
حـزب متبـوع ترزا مـی یعنی حـزب محافظـه کارنیـز تاثیر 

گذاشـته اسـت. در حال حاضـر، برخی چهره ای سرشـناس 
حزب محافظـه کار معتقدند که پس از شکسـت ترزا می در 
انتخابات زودهنگام امسـال، دیگر بهانه ای بـرای حضور وی 
در قـدرت وجـود نـدارد. با ایـن حال، برخـی دیگر از سـران 
حـزب محافظه کار معتقدند کـه وی باید تا زمـان به نتیجه 
رسـیدن مذاکرات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، در سـمت 

خـود باقـی بماند.
ــی  ــع برخ ــی در جم ــرزا م ــه ت ــه اینک ــل توج ــه قاب نکت
ــه در  ــت ک ــرده اس ــالم ک ــه کار اع ــزب محافظ ــای ح اعض
ســال ۲01۹ میــالدی از ســمت خــود کنــاره گیــری 
ــه ایــن ترتیــب، حــزب محافظــه کار فــرد  خواهــد کــرد. ب
ــگ  ــماره ده داونین ــه ش ــور در خان ــرای حض ــری را ب دیگ
اســتریت کاندیــد خواهــد کــرد. امــا هیــچ گونــه تضمینــی 
وجــود نــدارد کــه نامــزد بعــدی حــزب محافظــه کار بتواند 
در برابــر جرمــی کوربیــن، کــه محبوبیــت وی همچنــان در 
حــال افزایــش اســت، مقاومــت کنــد. در ایــن میان، انتشــار 

نظرســنجی هــای اخیــر نیــز  زنــگ خطــر را بــرای حــزب 
ــه صــدا در آورده اســت. ــس ب ــم انگلی حاک

جرمـی کوربین در یکـی از اظهـارات اخیر خود، از تشـکیل 
»دولـت در انتظـار« بـه جـای » دولت در سـایه« خبـر داده 
اسـت. بـه عبـارت بهتـر، کوربیـن بـه صورتی کامـال جدی 
خـود را برای حضـور در خانه شـماره ده داونینگ اسـتریت 
آمـاده می کنـد. البته کوربین در این مسـیر، با مانع تراشـی 
هایـی از سـوی مخالفان سیاسـی خـود مواجه خواهد شـد. 
یکـی از ایـن افـراد، تونـی بلر نخسـت وزیـر اسـبق انگلیس 
اسـت کـه علـی رغفـم تعلـق بـه حـزب کارگـر، از حضـور 
کوربیـن در مسـند رهبـری ایـن حـزب بـه شـدت ناراضی 
اسـت. بلـر تالشـهای زیادی کـرد تـا کوربین در این مسـند 
حضـور پیـدا نکنـد امـا در نهایـت موفـق نشـد به خواسـته 
خود دسـت یابـد. جمـی کوربین، آغـاز جنگ عراق توسـط 
بلـر )در همراهی بـا بوش پسـر( را همـواره محکوم کـرده و 

آن را یـک فاجعه دانسـته اسـت.

سایه کوربین بر داونینگ استریت/ کاهش محبوبیت حزب محافظه کار
حنیف غفاری

رهبــر حــزب مخالــف کارگــر در انگلیــس در پیامــی ســکوت نخســت وزیــر ایــن کشــور در برابر 
ریــاض را همدســتی وی در رنــج مــردم یمــن توصیــف کرد.

ــروش  ــداوم ف ــه ت ــا اشــاره ب ــس ب ــر در انگلی ــف کارگ ــر حــزب مخال ــن« رهب ــی کوربی »جرم
ــع یمــن در پیامــی  ــاض در فجای ــت از ری ــه عربســتان و حمای تســلیحات توســط کشــورش ب
توئیتــری در ایــن خصــوص اعــام کــرد: ســکوت تــرزا مــی در جریــان ســفرش بــه عربســتان 
ســعودی دربــاره محاصــره یمــن و نقــش انگلیــس در ایــن جنــگ، همدســتی او در رنــج مــردم 

ــد. ــان می ده ــن را نش یم
ــتان  ــه عربس ــا ب ــلیحات م ــروش تس ــه و ف ــان یافت ــد پای ــن( بای ــه داد: محاصــره )یم وی ادام

ــد. ــق درآی ــه تعلی ــد ب ــات مســتقل بای ــک تحقیق ــا انجــام ی ســعودی ت
الزم بــه ذکــر اســت، نخســت وزیــر انگلیــس روز گذشــته از ریــاض خواســته بــود کــه محاصره 

یمنــی هــا را بــه منظــور جلوگیــری از بــروز فاجعــه انســانی کاهــش دهد.
شــایان ذکــر اســت کــه اشــک تمســاح ریختــن تــرزا مــی بــرای یمنــی هــا در حالــی اســت 
کــه وی بــا توقــف فــروش ســاح بــه عربســتان و کشــورهای ائتــاف ضــد یمــن مخالفــت 

کــرده اســت.
گفتنــی اســت، ائتــاف تحــت ســرکردگی آل ســعود عــاوه بــر بمبــاران هــای گســترده و بــه 
خــاک و خــون کشــیدن یمنــی هــا بــا اعمــال محاصــره ظالمانــه قصــد دارد کــه یمنــی هایــی 
کــه بــرای اســتقال خــود مبــارزه مــی کنــد و زیــر بــار قیمومیــت عربســتان نمــی رونــد را بــا 

گرســنگی و قحطــی از بیــن ببــرد.

جرمی کوربین:

سکوت ترزا می، همدستی وی در 
رنج مردم یمن را نشان می دهد
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اروپـــــــا

که  است  معتقد  سیاسی  کارشناس  شجاع«  »داود 
درصورت قطع روابط اقتصادی گسترده ترکیه با اقلیم 
کردستان، مقامات این اقلیم با مشکالت زیادی مواجه 

شد. خواهند 
وضعیت سیاسی در عراق به دنبال برگزاری همه پرسی 
استقالل اقلیم کردستان از دولت مرکزی هم اکنون به 
کردستان  اقلیم  است.  شده  نزدیک  حساسی  مراحل 
مدعی است که دولت بغداد قصد دارد علیه آن از گزینه 
نظامی استفاده کند. این در حالی است که دولت عراق 
رسما این مسأله را تکذیب کرده است. از سوی دیگر، 
دولت بغداد اعالم کرده که بدون لغو نتایج همه پرسی 
استقالل اقلیم کردستان حاضر به مذاکره با اربیل نیست. 
در همین ارتباط گفتگویی را با »داود شجاع« تحلیلگر 
مسائل سیاسی و غرب آسیا انجام داده است که مشروح 

آن از نظر می گذرد؛ 

ــر  ــی از پافشــاری ب ــی مســعود بارزان || هــدف اصل
برگــزاری همــه پرســی اســتقالل اقلیــم کردســتان 
ــد باشــد؟  ــزی مــی توان ــت مرکــزی چــه چی از دول
ــات  ــت؟ اقدام ــی اس ــی قانون ــه پرس ــن هم ــا ای آی

ــم کردســتان چیســت؟ بعــدی اقلی
همــه پرســی اســتقال اقلیــم کردســتان غیرقانونی بود. ریاســت 
مســعود بارزانــی بــر اقلیــم کردســتان چهــار ســال پیــش تقریبــا 
بــه پایــان رســید و تــداوم ایــن مســئولیت بــرای وی غیرقانونــی 
ــان  ــه پای ــم ب ــر اقلی ــی ب ــت بارزان ــال ۲۰1۳ ریاس ــت. در س اس
رســید. امــا بــه دالیــل مختلــف ازجملــه قــدرت طلبــی بارزانــی، 
پارلمــان اقلیــم بــدون هماهنگــی بــا دولــت مرکــزی بغــداد طی 
جلســه ای ریاســت بارزانــی را دو ســال تمدیــد کــرد. حتــی ایــن 
مــدت زمــان تعییــن شــده نیــز در ســال ۲۰15 بــه پایــان رســید. 
بنابرایــن از ســال ۲۰1۳ تاکنــون پســت ریاســت اقلیم کردســتان 
بــرای مســعود بارزانــی غیرقانونــی اســت. بارزانــی طــی دو ســال 
گذشــته از وضعیــت امنیتــی نابســامان امنیتــی در عــراق بــرای 
ــدت  ــن م ــول ای ــرد. وی در ط ــتفاده ک ــود اس ــگاه خ ــاء جای ارتق
بســیاری از احــزاب بــزرگ ُکــردی در اقلیــم کردســتان را نادیــده 

گرفــت. 
علیرغــم غیرقانونــی بــودن ریاســت بارزانــی بــر اقلیم کردســتان، 
ــی را  ــه پرس ــام هم ــه ن ــری ب ــی دیگ ــدام غیرقانون ــک اق وی ی
انجــام داده اســت. در ایــن انتخابــات هیــچ ناظــر و بــازرس مــورد 
اعتمــادی حضــور نداشــت. ســازوکارهای مــورد تأییــد نظــام بین 
ــتان  ــم کردس ــتقال اقلی ــی اس ــه پرس ــزاری هم ــل در برگ المل
رعایــت نشــد. لــذا نتایــج ایــن همــه پرســی نمــی توانــد مــورد 
ــی اعــام کــرد کــه بیــش از ۹۰  ــد بارزان ــرش باشــد؛ هرچن پذی
درصــد از شــرکت کننــدگان در آن بــه همــه پرســی رأی مثبــت 
دادنــد. در هــر صــورت، مــی تــوان گفــت کــه یکــی از اهــداف 
مهــم بارزانــی از برگــزاری ایــن همــه پرســی، باقــی مانــدن در 
صحنــه قــدرت اســت. متأســفانه بارزانــی بــا تــاش بــرای باقــی 
مانــدن در قــدرت بــه دنبــال ایجــاد فتنــه ای جدیــد در منطقــه 

اســت.
اقلیــم کردســتان در اولیــن گام پــس از برگــزاری همــه 
پرســی، نــام شــورای عالــی همــه پرســی را بــه شــورای عالــی 
ــت  ــای تشــکیل دول ــه معن ــن ب ــه ای ــر داد. البت اســتقال تغیی
ــم کردســتان  ــدی اقلی ــردی نیســت. گام هــای بع مســتقل ُک

ــل دارد  ــم بســیار تمای ــن اقلی ــا ای ــی مشــخص نیســت ام خیل
کــه گام هــای آتــی را بــه ســرعت بــردارد. در حالــت طبیعــی 
ــه  ــی را ب ــه پرس ــج هم ــد نتای ــتان بخواه ــم کردس ــر اقلی اگ
ــه  ــد، ب ــانده و کشــور مســتقل تشــکل ده ــور رس منصــه ظه
حمایــت هــای منطقــه ای و فرامنطقــه ای و بــه ویــژه آمریــکا 

ــت. ــد داش ــاز خواه نی

ــون کــه همــه پرســی انجــام شــده و مــردم  || اکن
کردســتان بــه آن پاســخ مثبــت داده انــد، آیــا مــی 
ــردی در  ــتقل ُک ــت مس ــکیل دول ــار تش ــوان انتظ ت
عــراق را داشــت؟ ایــران و ترکیــه بــا چــه ابزارهایی 
مــی تواننــد مانــع از تشــکیل دولــت مســتقل کردی 

ــوند؟  ش
حداقــل تــا دو ســال آینــده شــاهد تشــکیل دولت مســتقل کردی 
نخواهیــم بــود. ایــران و ترکیــه مــی تواننــد بــا اســتفاده از اهــرم 
هــای فشــار سیاســی و اقتصــادی مانــع از تحقــق این امر شــوند. 
ــم  ــا اقلی ــود ب ــای خ ــد مرزه ــی توانن ــراق م ــه و ع ــران، ترکی ای
کردســتان را ببندنــد کــه البتــه تاحــدودی ایــن کار را انجــام داده 
انــد. ایــران و ترکیــه همچنیــن مــی تواننــد از طریــق رایزنــی بــا 
دولــت هــای منطقــه ای و فرامنطقــه ای آنهــا را قانــع ســازند که 

دیگــر از اقلیــم کردســتان نفــت نخرنــد. 
از ســوی دیگــر، ترکیــه در بحــث انتقــال انــرژی از اقلیــم 
ــد  ــی توان ــه م ــد. ترکی ــه کن ــاد وقف ــد ایج ــی توان ــتان م کردس
ــه  ــم کردســتان ب موانعــی را در مســیر انتقــال نفــت و گاز از اقلی
ــد؛ هرچنــد  کشــورهای دیگــر از طریــق خــاک خــود ایجــاد کن
کــه ایــن اقــدام مضراتــی را نیــز بــرای خــوِد آنــکارا بــه دنبــال 
خواهــد داشــت. اگــر آنــکارا نــگاه بــه منافــع بلنــد مــدت خــود 
داشــته باشــد، بــدون شــک چنیــن گامــی را برخواهــد داشــت و 

ــرد. ــد ک ــن خواه ــود را تأمی ــی خ ــت مل امنی
افــزون برایــن، ترکیــه مــی توانــد برخــی پــروژه هــای خــود بــا 
اقلیــم کردســتان را بــه حالــت تعلیــق درآورد. بــه عنــوان مثــال، 
ــد. ارزش  ــف کن ــد متوق ــی توان ــرودگاه »دهــوک« را م ــروژه ف پ
تقریبــی ایــن پــروژه بــا اقلیــم کردســتان ۴5۰ هــزار دالر اســت. 
نــام ایــن پــروژه »گســترش و تقویــت فــرودگاه دهــوک« اســت. 
در صــورت اقــدام ترکیــه علیــه ایــن پــروژه، پیامدهــای اقتصادی 
و غیراقتصــادی زیــادی در انتظــار اربیــل خواهــد بــود. در بحــث 

فــرودگاه اربیــل نیــز ترکیــه مــی توانــد همیــن اقــدام را انجــام 
دهــد. در زمینــه گســترش و تقویــت فــرودگاه اربیــل قــراردادی 
بــه ارزش 5۰۰ هــزار دالر بــا ترکیــه امضــاء کــرده انــد. ترکیــه از 
ایــن طریــق نیــز بــا متوقف ســاختن پــروژه مــی توانــد بــه اربیل 

فشــار وارد کنــد.
روابــط تجــاری و غیرنفتــی ترکیــه بــا اقلیــم کردســتان 
ــل  ــم قاب ــک رق ــن ی ــود. ای ــی ش ــرآورد م ــارد دالر ب ۲.5 میلی
توجــه اســت. ترکیــه از طریــق لغــو بخشــی از ایــن مــراودات 
ــد.  ــم کردســتان وارد کن ــه اقلی ــادی را ب ــد فشــار زی ــی توان م
ایــران نیــز مــی توانــد بازارچــه هــای مــرزی خــود بــا اقلیــم 
کردســتان را تعطیــل کنــد تــا منافــع اقتصــادی ایــن بازارهــا 
ــای  ــی ه ــن، رایزن ــر ای ــاوه ب ــود. ع ــع ش ــل قط ــرای اربی ب
میــان ایــران و ترکیــه تاکنــون بســیار خــوب بــوده امــا کافــی 
ــه تهــران  ــال، ســفر اردوغــان ب ــوان مث ــه عن ــوده اســت. ب نب

ــود.   بســیار مثمــر ثمــر ب

|| مواضــع رژیــم صهیونیســتی در قبال همه پرســی 
را چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟ اساســا چــه ارتباطی 
ــا در  ــی ه ــتها و بارزان ــن صهیونیس ــد بی ــی توان م

کردســتان عــراق وجــود داشــته باشــد؟ 
واقعیــت ایــن اســت کــه همــه پرســی اســتقال اقلیم کردســتان 
مقدمــه تجزیــه خــاک عــراق اســت. طبیعــی اســت کــه رژیــم 
ــه کشــورهای منطقــه قــدرت بیشــتری  ــا تجزی صهیونیســتی ب
ــه  ــن هم ــه از ای ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــد و ب ــی کن ــدا م پی
ــم  ــن روی، رژی ــل آورده اســت. از همی ــه عم ــت ب پرســی حمای
صهیونیســتی تنهــا طرفــی اســت که بــه صــورت آشــکار از همه 
پرســی حمایــت کــرده اســت. در اربیــل یــک منطقــه یهــودی 
ــو قــول داده اســت  ــه تــل آوی ــی ب نشــین وجــود دارد کــه بارزان
کــه در صــورت اســتقال یافتــن، یهودیــان آن منطقــه را تقویت 

مــی کنــد. 
ــات  ــدیدترین اقدام ــا ش ــت ت ــدد اس ــم در ص ــرائیل ه ــذا اس ل
منطقــه ای علیــه ایــران از طریــق اربیــل را دنبــال کنــد. بنابراین، 
ــای اســرائیل در  ــا اســتقال یافتــن اقلیــم کردســتان، جــای پ ب
ــر خواهــد شــد و بیــش از هــر وقــت دیگــری  اربیــل محکــم ت
تــل آویــو مــی توانــد از طریــق اربیــل فعالیــت هــای جاسوســی 
ــتی در  ــم صهیونیس ــی رژی ــور نظام ــد. حض ــه ده ــود را ادام خ

کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با مهر:

ترکیه همکاری های اقتصادی با اقلیم کردستان عراق را قطع کند
رامین حسین آبادیان
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اروپـــــــا

»جافری کارلینر« معتقد است که اتحادیه اروپا مخالف 
سرسخت لغو برجام بوده و در این مسیر با واشنگتن همراه 

نخواهد بود.
دولت ترامپ ۱۵ اکتبر باید پایبندی ایران به برجام را 
مورد تایید قرار دهد. در صورت عدم تایید پایبندی ایران 
به برجام، کنگره ظرف ۶۰ روز می تواند تحریم هایی را 
که در زمان انعقاد توافق هسته ای لغو شده بودند بار دیگر 

علیه تهران تحمیل کند.
»پروفسور  با  گفتگویی  مهر  خبرنگار  راستا  همین  در 
جافری کارلینر« استاد دانشگاه بوستون آمریکا انجام 

داده که در ادامه می آید.

ــد  ــرده ان ــالم ک ــی اع ــری غرب ــع خب ــی مناب || برخ
ــد ترامــپ رئیــس جمهــوری ایــاالت متحــده  دونال
آمریــکا عــدم پایبنــدی ایــران بــه برجــام را اعــالم 
خواهــد کــرد و عمــال برجــام را نقــض خواهــد کــرد. 

نظــر شــما در ایــن خصــوص چیســت؟
ــام  ــر اع ــپ« 15 اکتب ــد ترام ــاد »دونال ــی زی ــال خیل ــه احتم ب
ــروه 5+1  ــا گ ــق هســته ای ب ــه تواف ــران ب ــه ای ــرد ک خواهــد ک
پایبنــد نیســت. بــه نظــر مــی رســد ترامــپ ایــن اقــدام را انجــام 
دهــد حتــی اگــر همــه مشــاوران وی از جملــه »جیمــز متیــس« 
ــس  ــور خارجــه، آژان ــر ام ــاع، »رکــس تیلرســون« وزی ــر دف وزی
بازرســی ســازمان ملــل و دیگــر کارشناســان بگوینــد کــه ایــران 

ــوده اســت. ــه برجــام متعهــد ب کامــا ب

|| اگــر ترامــپ برجــام را نقض کنــد گام بعــدی وی 
در خصــوص ایــران چــه خواهــد بــود؟

ــه برجــام  ــان دادن ب ــای پای ــه معن ــا ب ــکا لزوم ــدی آمری   گام بع
نیســت. مرحلــه بعــدی ایــن اســت کــه کنگــره آمریــکا بایــد بــه 
تحمیــل دوبــاره تحریــم هــا علیــه ایــران رای دهــد. اینکــه چــه 
اتفاقــی در آینــده نزدیــک رخ خواهــد داد هنوز مشــخص نیســت.

ــرای  ــورت ب ــن ص ــد در ای ــض کن ــام را نق ــپ برج ــر ترام *اگ
ــد  ــکا بای ــران، کنگــره آمری بازگشــت تحریمهــای هســته ای ای
رای گیــری کنــد. آیــا کنگــره چنیــن تصمیمــی خواهــد گرفــت؟

بســیاری از جمهوریخواهــان در کنگــره برجــام را بــه شــدت مورد 
ــاره تحریــم هــا علیــه ایــران  ــه اعمــال دوب انتقــاد قــرار داده و ب
رای مثبــت خواهنــد داد. امــا دیگــر نماینــدگان درک کــرده انــد 
کــه هــر توافقی بــه مراتــب بدتــر از برجــام بــرای آمریــکا خواهد 
بــود. عــاوه برایــن، روســیه، چیــن، بریتانیــا، فرانســه و آلمــان از 

آمریــکا جهــت پایــان دادن بــه برجــام حمایــت نخواهنــد کــرد. 
دموکراتهــا در کنگــره بــه احتمــال زیــاد مخالــف پایــان دادن بــه 
ــا  برجــام و بازگشــت مجــدد تحریــم هــا علیــه ایــران باشــند. ب
توجــه بــه اظهــارات متیــس، تیلرســون، آژانس بازرســی ســازمان 
ملــل و دیگــران در مــورد اینکــه ایــران کامــا بــه برجــام متعهــد 
بــوده اســت هنــوز نامشــخص اســت کــه آیــا جمهوریخواهــان 
رای کافــی جهــت بازگشــت تحریــم هــا علیــه ایــران خواهنــد 
داشــت یــا خیــر؟ شــاید در مــورد برنامــه  هســته ای ایــران ماننــد 
ــون اوبامــا کــر هیــچ اتفــاق خاصــی علــی رغــم ســخنرانی  قان
هــای جنجالــی رخ ندهــد. و شــاید چیــزی کــه واقعــا ترامــپ می 
خواهــد ایــن باشــد: عدم تغییــر در سیاســتی کــه منجر بــه جنگ 
ــار  ــران ب ــه هســته ای ای ــا باعــث شــود برنام ــران شــده ی ــا ای ب
دیگــر از ســر گرفتــه شــود. در این صــورت انتقــادات و ســخنرانی 
ــت  ــب رضای ــت کس ــران جه ــه ای ــپ علی ــدید ترام ــای ش ه
حامیــان وی در داخــل ایــاالت متحــده امریــکا بیــان مــی شــود. 

|| برخــی افــراد ماننــد Richard Goldberg معتقــد 
هســتند اگــر ترامــپ برجــام را نقــض کنــد در ایــن 
ــم  ــوص تحری ــا وی را در خص ــی ه ــورت اروپای ص
ــرد.  ــد ک ــران همراهــی خواهن مجــدد هســته ای ای

نظــر شــما در ایــن خصــوص چیســت؟
ــان از  ــه و آلم ــا، فرانس ــه بریتانی ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ــد ب   بعی

ــم  ــره تصمی ــر کنگ ــد اگ ــروی کنن ــکا پی ــده امری ــاالت متح ای
بگیــرد تحریــم هــا بــار دیگــر علیــه ایــران اعمــال شــوند. بیانیــه 
ــان  ــی نش ــای اروپای ــات ه ــوی دیپلم ــوی از س ــیار ق ــای بس ه
مــی دهــد کــه آنهــا نمــی خواهنــد برجــام لغــو شــود. ادعاهــای 
مخالفــان برجــام در امریــکا ماننــد »ریچــارد گولدبــرگ« بســیار 
ــه در  ــفیر فرانس ــی از »ژرار آرو« س ــت. وقت ــی اس ــی و خیال واه
ــت بازگشــت  ــکا جه ــا فرانســه از امری ــد آی ــیده ش ــکا پرس امری
مجــدد تحریــم هــا علیــه ایــران حمایــت مــی کنــد؟ پاســخ داد: 
فرانســه بــه هیــچ وجــه از امریــکا جهت بازگشــت مجــدد تحریم 
هــا علیــه ایــران حمایــت نمــی کنــد. فرانســه از مذاکــره مجــدد 
در مــورد برنامــه هســته ای ایــران نیــز حمایــت نخواهــد کــرد. 
ایــران کامــا بــه برجــام پایبنــد بــوده و هیــچ راهــی جــز پذیرش 
برجــام وجــود نــدارد. »دیویــد ســولیوان« نماینــده اتحادیــه اروپــا 
در امریــکا نیــز گفــت: اگــر امریــکا تحریــم هــا را بــار دیگــر علیه 
ایــران اعمــال کنــد، بانــک هــای اروپایــی بــه تحریــم هــا توجــه 
نمــی کننــد لــذا امریــکا بانــک هــای اروپایــی را مجــازات خواهد 
ــم هــا  ــل تحری ــا تحمی ــا ب ــه اروپ ــن صــورت اتحادی کــرد. در ای
علیــه شــرکت هــای امریکایــی تافــی خواهــد کــرد. »فدریــکا 
موگرینــی« وزیــر امــور خارجــه اتحادیــه اروپــا نیــز اعــام نموده 
اتحادیــه اروپــا مخالــف پایــان برجــام مــی باشــد.  روســیه و چین 
ــا ترامــپ جهــت پایــان دادن بــه  نیــز بســیار بعیــد اســت کــه ب

برجــام همــکاری کننــد.

استاد دانشگاه بوستون در گفتگو با مهر:

اتحادیه اروپا با واشنگتن در لغو برجام همراهی نخواهد کرد
فاطمه محمدی پور

ــدودی  ــا ح ــدرت ت ــه ق ــذا موازن ــد. ل ــد ش ــت خواه ــل تقوی اربی
دســتخوش تغییــر می شــود و حاشــیه امنی بــرای صهیونیســتها 

در منطقــه ایجــاد مــی شــود.
ــواره  ــی هم ــه بارزان ــد توجــه داشــت ک ــز بای ــه نی ــن نکت ــه ای ب
ــی  ــز از بارزان ــرائیل نی ــل، اس ــوده و در مقاب ــرائیل ب ــی اس حام
ــا یکدیگــر ارتباطــات  حمایــت کــرده اســت. ایــن دو همیشــه ب

ــد. ــته و دارن ــه ای داش ــک و صمیمان نزدی

|| یکــی از مناطقــی کــه در کردســتان بســیار مهــم 
ــی  ــش نظام ــون آرای ــت. اکن ــوک اس ــت، کرک اس
ــای  ــن نیروه ــا ای ــت و آی ــه اس ــوک چگون در کرک

ــتراتژیک آن  ــاط اس ــه در نق ــتند ک ــمرگه هس پیش
ــداد  ــزم بغ ــه ع ــه ب ــا توج ــا ب ــد؟ آی ــور دارن حض
بــرای بــه دســت گرفتــن کنتــرل چــاه هــای نفــت 
کرکــوک، احتمــال وقــوع درگیــری نظامــی میــان دو 

ــود دارد؟ ــرف وج ط
ــل،  ــداد و اربی ــورد مناقشــه بغ ــن مناطــق م ــی تری یکــی از اصل
ــی در  ــار نفت ــم و سرش ــع عظی ــر و مناب ــت. ذخای ــوک اس کرک
ــوده اســت. در حــال  کرکــوک همــواره مــورد توجــه همــگان ب
ــتند. از  ــتقر هس ــوک مس ــمرگه درکرک ــای پیش ــر، نیروه حاض
آنجایــی کــه اقلیــم کردســتان احتمــال اقــدام نظامــی بغــداد در 
کرکــوک را مــی داد، حضــور پیشــمرگه را در کرکــوک تقویــت 

ــه شــاید در  ــی دهــد ک ــال را م ــن احتم ــل ای ــرده اســت. اربی ک
کرکــوک درگیــری نظامــی بــه وجــود آیــد. درســت بــه همیــن 
دلیــل اســت کــه شــمار نیروهــای نظامــی پیشــمرگه در کرکوک 

ــه اســت. ــش یافت افزای
احتمــال وقوع درگیــری نظامی میــان بغــداد و اربیــل در کرکوک 
خیلــی ضعیــف اســت. دولــت بغــداد هــم اکنــون درگیــر برخــی 
مســائل داخلــی اســت. مبــارزه بــا داعــش حداقــل ســه تــا چهــار 
مــاه دیگــر در عــراق بــه طــول مــی انجامــد. وضعیــت اقتصادی 
در عــراق نیــز یکــی دیگــر از دل مشــغولی هــای دولــت بغــداد 
اســت. لــذا احتمــال ورود دولــت بغــداد بــه درگیــری نظامــی بــا 

پیشــمرگه هــا بســیار ضعیــف اســت.
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اروپـــــــا

ترامــپ فــردا ســناریوی نهایــی خــود را دربــاره 
توافــق هســته ای ایــران علنــی می کنــد حــال 
آنکــه ظاهــرا مدتی اســت اروپــا و حتــی آژانس 
بین المللــی انــرژی اتمــی عهــده دار نقــش 

ــده اند. ــازی ش ــن ب ــود در ای خ
دونالد ترامـپ رئیس جمهوری آمریـکا از روزی 
کـه سـکان دار کاخ سـفید شـد و حتـی پیـش 
از آن بارهـا و بارهـا رویـای خـود را پـاره کردن 
توافـق هسـته ای ایـران عنوان کـرد. امـا او که 
تـا پیـش از ورود بـه عرصـه رقابـت ریاسـت 
جمهـوری ۲016 آمریـکا جـز داللـی و تجارت 
و خندانـدن مـردم در مقام کمدیـن برنامه های 
ناگهـان  نداشـت،  دیگـری  پیشـه  تلویزیونـی 
بـا ایـن واقعیـت مواجه شـد کـه در نظـام بین 

الملـل یک معادلـه چند وجهـی را نمی تـوان یک شـبه و آن 
هم بـه صـورت یـک جانبـه بر هـم زد.

ــود  ــای خ ــا وی از ادع ــد ت ــب ش ــم موج ــئله ه ــن مس همی
ــدی  ــا ح ــه و ت ــات جاهالن ــه مطالب ــه و ب ــب رفت ــی عق گام
جــاه طلبانــه خــود، رنــگ و بــوی دیگــری ببخشــد. در همین 
راســتا، او رفتــه رفتــه داســتان پــاره کردن برجــام را بــا زمزمه 
بازمذاکــره آن جایگزیــن و تمــام همــت خــود و تیــم امنیــت 
ــن خواســته در  ــن ای ــی کاخ ســفید را صــرف جــا انداخت مل

ذهــن جامعــه بیــن الملــل کــرد.
البتــه آمــاده کــردن ذهــن جامعــه بیــن الملــل بــرای طــرح 
ــت و  ــر نیس ــکان پذی ــی ام ــه راحت ــته ای ب ــن خواس چنی
ادعــای ترامــپ در ایــن زمینــه تــا حــدی دور از ذهــن اســت 
کــه حتــی حــاال آن هــم بــه فاصلــه یکــی دو روز مانــده بــه 
موعــد ارائــه ســومین گــزارش آمریــکا دربــاره تاییــد پایبندی 
ایــران بــه توافــق هســته ای، »فدریــکا موگرینــی« مســئول 
ــم  ــاز ه ــت ب ــور اس ــا مجب ــه اروپ ــی اتحادی ــت خارج سیاس

ــه او گوشــزد کنــد. واقعیــت را ب
موگرینــی همیــن چهارشــنبه خطــاب بــه رئیــس جمهــوری 
ــی درک  ــه خوب ــن موضــوع را ب ــم ای ــکا گفــت: مــی دان آمری
مــی کنــی کــه بــه هــر حــال ایــن راه درســت توافــق کــردن 
ــه  ــه در عرص ــی و ن ــت خارج ــه سیاس ــه در عرص ــت، ن نیس

ــی. ــارت خصوص تج
ــر  ــه زدن ب ــش از تکی ــا پی ــه ت ــپ اگرچ ــال ترام ــن ح ــا ای ب
مســند قــدرت کاخ ســفید از سیاســت سررشــته ای نداشــت، 
ــا آگاه اســت و  ــه اروپ ــه وضــوح از رویکــرد سیاســی اتحادی ب
ــا واشــنگتن کنــار  روی ایــن مســئله کــه نهایتــا بروکســل ب

ــاز مــی کنــد. ــژه ای ب خواهــد آمــد، حســاب وی
حــال بایــد اندکــی تامــل کــرد و دیــد ترامــپ از ایــن همــه 

ــی دارد. شــلوغ کاری و جنجــال رســانه ای چــه هدف
انگیزه ترامپ از تغییر معادله بازی

ــپ  ــاال ترام ــه احتم ــت ک ــی از آن اس ــا حاک ــی ه گمانه زن
ــه  ــار ارائ ــرای خالصــی از گزارشــی کــه هــر ۹0 روز یــک ب ب
مــی شــود؛ ایــن بــار از تاییــد تطابــق ایــران بــا توافــق هســته 
ای طفــره مــی رود. بــه ایــن ترتیــب تــوپ بــه زمیــن کنگــره 

آمریــکا مــی افتــد.
ــران  ــدی ای ــر پایبن ــزارش اکتب ــپ در گ ــر ترام ــع اگ در واق
ــی رود  ــان نم ــود از می ــه خ ــود ب ــام خ ــد، برج ــد نکن را تایی
بلکــه کنگــره 60 روز فرصــت خواهــد داشــت تــا در ایــن باره 
تصمیــم گیــری کنــد و تحریــم هــای جدیــدی را علیــه ایران 

وضــع کنــد.
ــر عــدم  ــه وعــده خــود مبنــی ب ــن ترتیــب، ترامــپ ب ــه ای ب
تاییــد برجــام عمــل کــرده، از تاییدیــه 3 ماهــه خالص شــده 

و ســایه تحریــم هــا را هــم پررنــگ تــر کــرده اســت.
از ســوی دیگــر، ایــران و اروپــا را هــم بــر ســر دو راهــی لغــو 

یــا اصــالح برجــام قــرار داده اســت.
در ایــن میــان، بایــد دیــد موضــع اروپــا چگونــه اســت و آیــا 
آنهــا واقعــا تــا آخریــن نفــس پشــت ســر توافــق هســته ای 

ایــران خواهنــد ایســتاد؟
اروپا؛ دوست عمو سام یا قیم برجام!

آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی در تمامــی ۸ گزارشــی که 
در بــاره برجــام ارائــه داده، پایبنــدی ایــران بــه تمــام تعهدات 
ــا هــم مــی  هســته ای را اعــالم کــرده اســت و اتحادیــه اروپ

گویــد مــالک حــرف آژانــس اســت امــا...
ــا و  ــه ام ــدی ک ــایه تردی ــد از س ــل نبای ــن المل در عرصــه بی
ــه  ــدازد، ب ــی ان ــم هــای سرنوشــت ســاز م ــر تصمی ــا ب اگره
راحتــی عبــور کــرد. بــرای اینکــه بدانیــم ایــن ســایه تــا چــه 
انــدازه ســنگین اســت، کافــی اســت مــروری داشــته باشــیم 
ــت  ــیه نشس ــش در حاش ــاه پی ــک م ــه ی ــی ک ــر اظهارات ب
ــل متحــد از ســوی رهبــران و  عمومــی مجمــع ســازمان مل

ــد. ــرح ش ــی مط ــئولین اروپای مس
ــم از  ــی کنی ــادی م ــه ی ــم و اول از هم ــی روی راه دوری نم
ــل ماکــرون« رئیــس جمهــوری جــوان فرانســه کــه  »امانوئ
از وقتــی وارد الیــزه شــده، در راســتای احیــاء نقــش ســنتی 
پاریــس بــه میانجی گــری در مســائل بیــن المللــی، در صــف 
ــفر  ــان س ــه و در جری ــرار گرفت ــام ق ــت از برج ــدم حمای مق
بــه نیویــورک هــم مصاحبــه هایــش پیرامــون ایــن موضــوع 

ــود. خبرســاز ب
ــت از  ــه در حمای ــث ک ــرف و حدی ــه ح ــد از آن هم وی بع
ــرد:   ــه ادا ک ــص کالم را اینگون ــا مخل ــت؛ نهایت ــام گف برج
ــت! ــل نیس ــود کام ــودی خ ــه خ ــی ب ــب فعل ــام در قال برج
ماکــرون در توضیــح ادعــای خــود مــی افزایــد: ایــن توافــق 
کامــل اســت؟ بایــد بگویــم خیــر. برجــام بــا توجــه بــه تحول 
ــال  ــه اعم ــر منطق ــران ب ــه ای ــاری ک ــه، فش ــاع منطق اوض
ــای  ــک ه ــه موش ــطح برنام ــش س ــه افزای ــد و البت ــی کن م

ــود. ــی ش ــوب نم ــی محس ــق کامل ــتیک، تواف بالس
البتــه ایــن طــور نیســت کــه بقیــه متحدیــن بــا وی همســو 
ــه  ــر خارج ــاپ« وزی ــی بیش ــال »جول ــرای مث ــند، ب نباش
اســترالیا هــم در آن ایــام در مصاحبــه ای از برجــام بــه عنوان 
بهتریــن گزینــه موجــود یــاد کــرد حــال آنکــه مدعــی شــد 

ــل نیســت! ــق کام ــن تواف ای
ــه  ــام ارائ ــص« برج ــد »نق ــه در تایی ــا را ک ــه ه ــن زمزم ای
ــی  ــا ادعــای مقامــات آمریکای ــد در تجمیــع ب مــی شــود بای
و صهیونیســتی ارزیابــی کــرد تــا بــه گزندگــی کــه در عمــق 

ــرد. ــی ب آنهــا نهفتــه اســت پ
ــه  ــکا ک ــه آمری ــر خارج ــس تیلرســون« وزی ــه »رک ــه گفت ب

مدافــع مانــدن آمریــکا در برجــام اســت، آمریکا 
بــه طــور قطــع نیازمنــد حمایــت اروپایــی هــا 
و دیگــر متحــدان اســت تــا بــه ایــران بفهمانــد 

ایــن توافــق واقعــا نیازمنــد بازبینــی اســت!
وی در جــای دیگــری مدعــی مــی شــود: 
ــاب«  ــروب آفت ــه »غ ــوم ب ــد موس ــپ از بن ترام
ــد  ــی گوی ــرده و م ــی ک ــالم نارضایت ــام اع برج
ــه  ــت برنام ــه الزم اس ــور ک ــق آنط ــن تواف ای

ــد. ــی کن ــد نم ــران را کن ــته ای ای هس
محــض یــادآوری بایــد گفــت ایــن بنــد شــامل 
بــازه زمانــی رفــع محدودیــت هــای هســته ای 
ــا آن  ــم صهیونیســتی ب ــه از قضــا رژی اســت ک

ــف اســت. مخال
ــش  ــد روز پی ــزارش چن ــه گ ــی ب ــاال نگاه ح
»جروزالــم پســت« بیندازیــم کــه در آن از نقش 
موثــر البــی صهیونیســتی »آیپــک« در شــکل 
ــه و  ــران ســخن گفت ــه ای ــع ترامــپ علی ــرد جام دهــی راهب
تاکیــد کــرده بــود: ایــن البــی اصــال دنبــال خــروج آمریــکا 
ــره را  ــد مذاک ــی کوش ــه م ــت بلک ــته ای نیس ــق هس از تواف
بــه ســمت رفــع ۲ نقــص برجــام هدایــت کنــد: بنــد غــروب 

ــران! ــر مراکــز نظامــی ای آفتــاب و نظــارت ب
جالــب آنکــه ظاهــرا راهبــرد ترامــپ کــه قــرار اســت امــروز و 
فــردا اعــالم شــود، چنــد وقتــی اســت در قالــب غیــر رســمی 

در حــال اجــرا اســت.
نمایشــی کــه ترامــپ بــا همــکاری اروپــا و آژانــس اجــرا مــی 

کنــد
سـناریو پیـش رو بـه ایـن صـورت اسـت: آمریـکا و رژیـم 
صهیونیسـتی فرضیـه نقـص برجـام را مطـرح مـی کننـد، 
اروپـا )بهتریـن نمونـه ماکـرون فرانسـوی( این نقـص را تایید 
مـی کنـد، »یوکیـا آمانـو« مدیـرکل آژانـس انـرژی اتمی هم 
با ژسـت بـی طرفانـه ادعـا می کنـد به زعـم وی فرقـی میان 
اماکـن نظامـی و غیرنظامـی ایـران وجـود نـدارد، و اگـر الزم 

باشـد در زمـان مقتضـی ایـن کار را انجـام مـی دهـد.
ــزا رایــس« جمهوریخــواه  ــه مــی شــود کــه »کاندولی اینگون
ــه اســبق  ــر خارج ــی و وزی ــت مل پیشکســوت، مشــاور امنی
آمریــکا چنــد روز مانــده بــه اعــالم نظــر قطعــی ترامــپ، بــا 
»فاکــس نیوز« کــه رســانه محبوب رئیــس جمهــوری آمریکا 
اســت، مصاحبه کــرده و بــا اطمینــان از راهبــرد احتمالــی )!( 
او ســخن مــی گویــد: توافــق را تاییــد نمــی کنیــم. امــا از آن 
هــم خــارج نمــی شــویم. تــالش مــی کنیــم نواقصــش را رفع 
کنیــم. هــر چــه باشــد رضایــت شــرکای اروپایــی در میــان 
اســت. امــا خــوب بــا توجــه بــه رفتــار ایــران در خاورمیانــه به 
ویــژه ســوریه و یمــن، دوام توافــق بــه شــکل فعلــی خیلــی 

هــم میســر نیســت.
جالــب آنکــه اظهــارات خانــم رایــس بــه طــرز غریبی یــادآور 
اظهــارات ماکــرون جــوان اســت وقتــی از عــدم تکامــل برجام 
و دغدغــه از بابــت برنامــه موشــکی ایــران صحبــت مــی کرد! 

همــه یــک منظــور دارنــد: برجــام ناقــص اســت.
ــه  ــی ب ــا راض ــل، اروپ ــت بروکس ــه رضای ــی ب ــکا راض آمری
رضایــت واشــنگتن. ایــن میــان انــگار فقــط ایــران اســت کــه 
هنــوز پــای میــز بازمذاکــره ننشســته و بــه ایــن حــرف خانم 
موگرینــی دل خــوش کــرده کــه: شــکایتی در میان نیســت و 
اگرهــم باشــد خــارج از چارچــوب برجــام قابــل بحــث اســت!

لحــن خانــم موگرینــی هــم قابــل تامــل اســت. ظاهــرا اروپا و 
آمریــکا متفــق القــول هســتند حــاال کــه ایــران بــه تعهــدات 
خــود در ایــن چارچــوب خــاص پایبنــد اســت، بایــد از بابــت 
تعهداتــی کــه نــداده و در چارچوب هایــی کــه هنــوز تعریــف 

نشــده، تحــت فشــار باشــد.

سناریوی عدم تایید برجام/ آیا اروپا به »عمو سام« پشت می کند؟
مریم خرمائی
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اروپـــــــا

رمزگشایی از اظهارات جانسون و 
پاس گل لندن به کنگره آمریکا

انگلیـس در دوران ریاسـت جمهـوری اوبامـا، 
از اصلـی تریـن همراهـان کاخ سـفید در وضـع 
تحریـم هـای هسـته ای علیـه ملـت ایـران 
بـود. پـس از امضـای برجام نیـز لندن بـه بازی 

مسـتقیم خـود در زمیـن آمریـکا ادامـه داد.
وزیــر خارجــه انگلیــس در تــازه ترین اظهــارات 
خــود، از برجــام بــه عنــوان معاهــده ای 

ــت. ــرده اس ــاد ک ــمند ی ارزش
بوریــس جانســون در گفت وگــو بــا نشــریه 

ــق  ــام هســتند، تعلی ــوز بخشــی از برج ــا هن ــرده اســت: »آمریکایی ه ــد ک ــی تلگــراف تاکی دیل
ــه  ــود دارد ک ــال وج ــن احتم ــون ای ــت. اکن ــی اس ــاله مهم ــن مس ــه و ای ــه یافت ــا ادام تحریم ه
کنگــره برجــام را پــاره کنــد؛ امــا مــن بایســتی ایــن نکتــه را مشــخص کنــم کــه بعیــد اســت 
ــا دوســتان و هــم  پیمانانمــان را در  چنیــن اتفاقــی رخ دهــد چــون مــا تــاش خواهیــم کــرد ت
کنگــره متقاعــد ســازیم کــه برجــام، معاهــده ای ارزشــمند اســت. بســیاری از نماینــدگان کنگــره 

ــد.« ــان بردارن ــه آنکــه از می ــد، ن ــد کــه برجــام را اصــاح کنن ــل دارن تمای
در خصــوص اظهــارات وزیــر خارجــه انگلیــس نکاتــی وجــود دارد کــه نبایــد بــه راحتــی از کنــار 
ــوان  ــه عن ــام ب ــی از برج ــون در حال ــس جانس ــه؛ بوری ــه اینک ــن نکت ــم تری ــت. مه ــا گذش آنه
توافقنامــه ای ارزشــمند یــاد مــی کنــد کــه در ژانویــه امســال، در حالــی کــه حــدود دو هفتــه از 
حضــور ترامــپ در کاخ ســفید گذشــته بــود، تــرزا مــی، نخســت وزیــر انگلیــس از توافــق هســته 

ای بــه عنــوان توافقــی »بحــث برانگیــز« یــاد کــرده بــود!
 هــم اکنــون مقامــات انگلیســی بایــد ایــن موضــوع را بــرای مخاطبــان ایرانــی و بیــن المللــی 
خــود توضیــح دهنــد کــه توافــق هســته ای باالخــره بحــث برانگیــز اســت یــا ارزشــمند؟ البتــه 
ایــن گفتــار دوگانــه، نشــات گرفتــه از ذات سیاســتمداران انگلیســی اســت کــه اساســا صداقــت و 

شــفافیت در آن جایــی نــدارد.
نکتــه بعــدی اینکــه؛ بوریــس جانســون در بخــش دیگــری از اظهارات خــودـ  کــه نباید از ســوی 
دســتگاه دیپلماســی کشــورمان نادیــده انگاشــته شــودـ  عمــا به کنگــره ایــاالت متحــده آمریکا 

در خصــوص اصــاح یــا تغییــر برجــام چراغ ســبز نشــان داده اســت.
وی عمــا در دوگانــه »خــروج از برجــام« یــا »اصــاح برجــام« گزینــه دوم را انتخــاب کــرده و 
انتخــاب آن از ســوی کنگــره آمریــکا را نیــز طبیعــی جلــوه مــی دهــد، ایــن در حالــی اســت کــه 
میــان اصــاح توافــق هســته ای و ابطــال آن یــا خــروج آمریــکا از برجــام اساســا تفاوتــی وجــود 

ــدارد. ن
الزم بــه ذکــر اســت کــه انگلیــس در دوران ریاســت جمهــوری اوبامــا، از اصلــی تریــن همراهان 
کاخ ســفید در وضــع تحریــم هــای هســته ای علیــه ملــت ایــران بــود. پــس از امضــای برجــام 

نیــز لنــدن بــه بــازی مســتقیم خــود در زمیــن ایــاالت متحــده آمریــکا ادامــه داد.
طــی دو ســال اخیــر، بارهــا مقامــات انگلیســی حمایــت کلــی خــود را از توافــق هســته ای اعــام 
کــرده انــد امــا در عمــل، همــگام بــا ایــاالت متحــده آمریــکا بــه بدعهــدی در قبــال تهــران ادامه 
داده انــد. بــه عنــوان مثــال، در آوریــل امســال، وزارت خارجــه انگلیــس در بیانیــه ای جنجالــی و 
بــه تاســی از مقامــات آمریکایــی، از ایــران بــه عنــوان مکانــی چالــش برانگیــز بــرای معامــات 

تجــاری یــاد کــرد!
 اکنــون نیــز، بوریــس جانســون ماموریــت دارد بــا عــادی جلــوه دادن موضــوع »اصــاح توافــق 
ــق هســته ای  ــا تواف ــه ب ــپ در مواجه ــت ترام ــات دول ــه مقام ــت دیگــری ب هســته ای«، خدم

صــورت دهــد.
 وزیــر خارجــه انگلیــس بــه ماننــد ترامــپ ســعی دارد عــدم خــروج مســتقیم و صریــح آمریــکا 
از برجــام را بــه عنــوان یــک دســتاورد بــزرگ تلقــی کــرده و در مقابــل، مذاکــره مجــدد بــر ســر 

توافــق هســته ای را مســئله ای عــادی جلــوه دهــد.
پـس از آن نیـز جانسـون به همـراه مقامات آمریکایی سـعی خواهد کـرد مخالفت ایران بـا مذاکره 

مجـدد بر سـر توافق هسـته ای را تحـت عنوان یـک »مخالفت غیـر عادی« قلمـداد کند!
 بدیهــی اســت کــه در چنیــن شــرایطی دســتگاه دیپلماســی و سیاســت خارجــی کشــورمان بایــد 
ــی و  ــای آت ــدون شــک در روزه ــد. ب ــته ای باش ــق هس ــال تواف ــس در قب ــازی انگلی ــب ب مراق
خصوصــا در آســتانه اعــام نظــر کنگــره آمریــکا، این بــازی از ســوی مقامــات انگلیســی پیچیده 

تــر خواهــد شــد.

حنیف غفاری

ترامپ مهربان درکاخ الیزه!/بازی 
مشترک اروپاوآمریکا با دولحن متفاوت

ــوه دادن خواســته  طبیعی جل
ایــاالت  جدیــد  هــای 
ــه عنــوان  متحــده آمریــکا ب
توافــق  تغییــر  مصادیــق 
هســته ای، تاکتیکــی اســت 
کــه مقامــات فرانســوی نیــز 
بــه ماننــد مقامات انگلیســی 
کار  بــه  را  آن  آلمانــی  و 

ــد. ــه ان گرفت
وزیــر خارجــه فرانســه در 
ــن اظهــارات خــود  ــازه تری ت

دربــاره برجــام، بــا بیــان اینکــه می تــوان رایزنــی دربــاره دوران پســا برجــام را آغــاز کــرد، از کنگــره 
ــد. ــظ کن ــران را حف ــا ای ــق هســته ای ب ــا تواف ــکا خواســت ت آمری

ــه طــور جــدی امیدواریــم کــه  ــو لودریــان« در ایــن رابطــه عنــوان کــرده اســت: »مــا ب  »ژان ای
کنگــره کــه اکنــون مســئول از بیــن رفتــن احتمالــی توافــق هســته ای اســت آن را نابــود نکنــد. از 
نظــر مــا توافــق ویــن یــک توافــق خــوب اســت، اشــاعه هســته ای را محــدود می کنــد و مانــع از 
دســتیابی ایــران بــه تســلیحات هســته ای می شــود. ایــن توافــق قــوی و منســجم اســت. درهــای 
مذاکــرات بــرای زمــان پــس از پایــان توافــق هســته ای، وقتــی کــه محدودیت هــای غنــی ســازی 
ــن  ــان ای ــه زم ــل اســت ک ــا واشــنگتن مای ــاز اســت، ام ــران منقضــی می شــود، ب ــوم در ای اورانی
محدودیت هــا افزایــش یابــد. اگــر توافــق حفــظ شــود، مــا می توانیــم مذاکــرات اولیــه بــا تهــران 
ــاره آنچــه پــس از ســال ۲۰۲5 اتفــاق می افتــد را آغــاز کنیــم! ایــران نیــز می توانــد بــه طــور  درب
کامــل از حقــوق خــود طبــق معاهــده منــع اشــاعه بهره منــد شــود. اگــر پادمان هــا یــا بازرســی هــا 

در ایــن تاریــخ ضــروری باشــند مــا می توانیــم مذاکــرات دربــاره آنهــا را آغــاز کنیــم«!
اظهــارات وزیــر امــور خارجــه فرانســه را مــی تــوان نســخه مهربانانــه ســخنان اخیــر ترامــپ در 
ــد ترامــپ در حاشــبه برگــزاری مجمــع عمومــی ســازمان ملــل  ــا برجــام دانســت! دونال ــل ب تقاب
متحــد در نیویــورک، بــا امانوئــل ماکــرون رئیــس جمهــور فرانســه در خصــوص امــکان مذاکــره 

مجــدد بــر ســر برجــام دیــدار و گفــت و گــو کــرد.
در آن دیــدار، ترامــپ خواســتار اعمــال بازرســی از اماکــن نظامــی ایــران، اعمــال محدودیــت هــای 
دائمــی بــر ســر برنامــه هســته ای ایــران و گنجانــدن مســئله تــوان موشــکی ایــران در برجام شــد.

هــم اکنــون مقامــات فرانســوی در ســخنان بــه ظاهــر آرام خــود، عما دو خواســته از ســه خواســته 
ترامــپ را بــه عنــوان موضوعــی »کامــا عــادی« پذیرفتــه اند!

مقامــات فرانســوی بــه گونــه ای در خصــوص امــکان مذاکــره بــر ســر تمدیــد محدودیــت هــای 
زمانــی پیــش بینــی شــده در برجــامـ  بــرای پــس از ســال ۲۰۲5ـ  یــا بازرســی هــای گســترده تــر 
ــا اساســا در ایــن خصــوص مذاکــره ای صــورت  ــد کــه گوی ــه میــان مــی آورن از ایــران ســخن ب

نگرفتــه و فرانســوی هــا نیــز در آن مذاکــرات نقشــی نداشــته انــد!
طبیعــی جلــوه دادن خواســته هــای جدیــد ایــاالت متحــده آمریــکا بــه عنــوان مصادیــق تغییــر 
توافــق هســته ای، تاکتیکــی اســت کــه مقامــات فرانســوی نیــز بــه ماننــد مقامــات انگلیســی و 

ــد. ــه ان ــه کار گرفت ــی آن را ب آلمان
نکتــه آنکــه؛ در بیــن ســالهای ۲۰1۳ تــا ۲۰15 میــادی، زمانــی کــه مذاکــرات هســته ای میــان 
ایــران و اعضــای 1+5 در ژنــو، لــوزان و ویــن صــورت مــی گرفــت، لــوران فابیــوس وزیــر خارجــه 
فرانســه بــه عنــوان شــخصیتی جنجالــی مــورد توجــه بســیاری از رســانه هــا و تحلیلگران مســائل 

مربــوط بــه برجــام قــرار گرفتــه بــود.
ــه در  ــختانه فرانس ــع سرس ــا مواض ــد ت ــو ش ــت ژن ــق موق ــای تواف ــع از امض ــار مان ــی یکب  او حت
مذاکــرات هســته ای را بــر همــگان اثبــات کند. اکنــون امــا؛ فابیــوس در راس دســتگاه دیپلماســی 
و سیاســت خارجــی فرانســه حضــور نــدارد لکــن جانشــینان وی، ترجمــان همــان رویکرد گذشــته، 

البتــه بــا چهــره ای آرام و مهربــان هســتند.
آنچــه مســلم اســت اینکــه؛ دســتگاه دیپلماســی و سیاســت خارجــی کشــورمان بایــد همچنــان بــر 
روی ایــن موضــع تاکیــد کنــد کــه اساســا امــکان مذاکــره مجــدد بــر ســر هیــچ یــک از بندهــا و 
مفــاد توافــق هســته ای وجــود نــدارد و اعمــال هر گونــه تغییــری در برجــام، چــه در قالــب الحاقیه، 
چــه در قالب اصاحیــه و چه در قالب باز تفســیر بندهایی مانند بنــدT  ضمیمه اول توافق هســته ای، 

متــرادف بــا خــروج طــرف مقابــل از برجــام محســوب مــی شــود.

محمد قادری
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اروپـــــــا

معـاون حـزب جمهـوری خلـق ترکیـه معتقـد اسـت کـه 
همـکاری هـای دو جانبـه ایـران و ترکیـه باید باعـث ایجاد 

ثبـات و امنیـت در منطقـه خاورمیانـه شـود.
»عثمـان فـاروغ لـوغ اوغلـو« معـاون حزب جمهـوری خلق 
ترکیـه در گفتگو بـا خبرنگار مهـر در خصوص روابـط ایران 
و ترکیـه گفـت: مـوج جدیـدی از دیدارهـا میـان مقامـات 
آنـکارا و تهـران پس از تحـوالت سـوریه و به ویـژه رفراندوم 

کردسـتان در عـراق به وجـود آمده اسـت.
وی افـزود: ایـران و ترکیـه بـه عنـوان دو قـدرت منطقه ای 
مـدت طوالنـی در حـال کار بـر روی ایجـاد مناطـق کاهش 
تنـش در سـوریه بوده انـد. با ایـن حال، بـا ظهـور رفراندوم 
کردسـتان، کـه توسـط ترکیه و ایـران بـه عنـوان ضربه ای 
بـرای ثبات منطقـه تلقی می شـود، این دو کشـور همکاری 

خـود را تشـدید کـرده اند.
وی یـادآور شـد: دیـدار »رجـب طیـب اردوغـان« رئیـس 
جمهـور ترکیـه در تهـران بـه منظـور تأییـد عـزم متحـد 
طرفیـن برای مقابلـه با چالش اقلیم کردسـتان بـا تهدید به 
اقدامـات سـخت گیرانـه علیـه این منطقـه صـورت گرفت.

سـفیر پیشـین ترکیـه در آمریـکا در ادامـه گفـت: شـکی 
نیسـت که همکاری میـان ترکیـه و ایران امر مثبتی اسـت. 
اتخاذ تدابیر مشـترک توسط کشـورهای منطقه، یک روش 
موثر اسـت و مطمئنـا باید بـر  مداخله قدرت هـای خارجی 

ترجیح داده شـود.
عضـو حـزب جمهـوری خلـق ترکیـه گفـت: اما دو مسـئله 
مهـم وجـود دارد. یکـی از آن هـا رقابـت طوالنـی مـدت و 
تاریخـی بیـن ترکیـه و ایـران اسـت. این رقابـت ادامـه دارد 
و در جهـت نفـوذ بیشـتر در خاورمیانـه اسـت. در 15 سـال 
گذشـته، که ترکیـه تحت حکومت حـزب عدالت و توسـعه 
بوده اسـت، ایـن رقابت با تکیه بـر فرقه گرایی، که اسـالم را 

به شـیعه و سـنی تقسـیم می کند، کم رنگ تر شـده است.
لـوغ اغلـو ادامـه داد کـه بـا ایـن حـال طـی چندیـن سـال 
اخیـر ما شـاهد اتهامـات شـدید از طرف آنـکارا و تهـران در 
خصـوص اهداف و سیاسـت های آنهـا در خاورمیانه و خلیج 
فـارس بوده ایـم. بـا این وجـود، مکانیسـم های موجـود در 
رابطـه بین این دو همسـایه مسـائل را کنترل مـی کند. چرا 
کـه هر دو کشـور بـرای یکدیگـر احتـرام قائل هسـتند و به 

فرهنـگ و دیپلماسـی یکدیگـر احترام مـی گذارند.
وی افـزود: بنابراین سـهام های بین دو کشـور بـر پایه هایی 
اسـتوار قرار دارنـد. اما رقابت و جهت گیـری های منطقه ای 
آنهـا منجـر بـه روابطی اسـت که صمیمانه و حسـاب شـده 
اسـت، اما به نـدرت خودمانـی و قابل اعتماد اسـت. این الگو 
قـرن ها بـا حفـظ صلـح و مرزهـا کاربرد داشـته اسـت. من 
فکـر مـی کنـم کارکردگرایی برجسـته ایـن رابطـه، چیزی 
اسـت که دانشـجویان روابـط بین الملـل بایـد آن را مطالعه 

. کنند
لـوغ اغلو تصریـح کرد: این سـاختار منحصر به فـرد از رابطه 
آنهـا بـه این ترتیـب اجـازه می دهـد که ترکیـه و ایـران در 
زمینـه مسـائل مربـوط بـه نگرانـی هـای دوطرفه گـرد هم 
آینـد، حتی اگر بیشـتر به مسـائل تاکتیکی محدود شـوند، 
کـه منجر بـه ایجاد اتحـاد موقـت در موضوعـات خاص می 
شـود. در عین حـال، منافـع اسـتراتژیک بلندمـدت آنها در 

حال جـدا شـدن از یکدیگر هسـتند.
وی در ادامـه گفـت: همـکاری کنونـی آنهـا در سـوریه یک 
مـورد اسـت و ایـن دوگانگـی را بـه خوبی نشـان مـی دهد. 
آنهـا نیروهای خـود را برای شکسـت دادن داعش متحد می 
کننـد و با هـم در مناطـق کاهش تنش همـکاری می کنند 
اما چشـم انداز هـای مختلفی در مـورد آینده سـوریه دارند. 
همانطـور کـه ممکن اسـت، تـا زمانی کـه کارهای آنـکارا و 
تهـران با هـم نتایج مثبتـی برای آنهـا و برای منطقـه ایجاد 
کند، زیاد مهم نیسـت که آیا دسـتاوردها تاکتیکی اسـت یا 
اسـتراتژیک. امـا اینجا جایی اسـت کـه مسـئله دوم مطرح 

می شـود.
ایـن دیپلمـات تـرک افـزود: همـکاری ترکیـه و ایـران باید 
نتایج مثبت و سـازنده داشـته باشـد، و باید منجر به افزایش 
امنیـت، ثبـات و رفـاه در منطقـه شـود و بایـد صلـح آمیـز 

. شد با
وی افـزود: ایـن واضـح اسـت کـه کردسـتان عـراق یـک 
رفرانـدوم غیـر قانونـی برگـزار کـرد و راه را بـرای بـی ثبات 
کـردن شـدید عـراق و منطقه بـاز کرد. ترکیـه و ایـران باید 
مسـیر تسـهیل مذاکرات، گفتگو و مصالحه را انتخاب کنند. 
آنهـا همـواره مـی تواننـد ایـن کار را انجـام دهنـد و تمـام 
جهـان نیـز به اسـتثناء چنـد کشـور قـدردان خواهنـد بود.

لـوغ اغلو یـادآور شـد: نکتـه دیگـر در مـورد سـفر اردوغان 
از پذیـرش مشـتاقانه وی در تهـران اسـت. فراتـر از اهمیت 
دو جانبـه ایـن دیـدار، حضـور وی نیـز بـا کشـمکش هـای 
سیاسـی بیـن المللـی مرتبط اسـت. ایـران به طـور طبیعی 
بـه دنبال دوسـتی بـا ترکیـه اسـت در حالی که واشـنگتن 
علیـه تهران شـیطنت می کنـد و همچنین روابـط ترکیه با 
آمریکا در حال کم شـدن اسـت. روسـیه بـه تهـران و آنکارا 
چشـم طمع دارد. همـه اینها از منظر سیاسـت جهانی، فضا 

و نتایـج دیدارهـا را شـرح مـی دهد.
وی در پایان گفت: بدون شـک، سـفر رئیـس جمهور ترکیه 
بـه تهـران، یـک موفقیـت اقتصـادی و تجـاری بـزرگ بود. 
چنـد توافـق نامـه بـرای تقویـت روابط اقتصـادی بـا هدف 
افزایـش حجـم معامـالت دوجانبه بـه باالترین سـطح امضا 
شـد. روابـط تجاری و اقتصـادی اسـتوار و قوی همـواره پایه 
و اسـاس روابـط میـان دو کشـور بـوده و عامـل اصلی حفظ 
رابطـه آنها اسـت. بنابرایـن روابـط اقتصادی بهبـود یافته به 
خوبـی بـرای آینده همـکاری ترکیـه و ایران امیـدوار کننده 
اسـت. من امیـدوارم که رهبـران هر دو طـرف انتخاب هایی 
داشـته باشـند که منجر به تقویـت صلح، امنیـت و ثبات در 
منطقـه و حل اختالفات منطقه ای بدون توسـل به سـالح و 

بـدون مداخلـه نیروهای خارجی شـود.

معاون جمهوری خلق ترکیه در گفتگوبامهر:

همکاری ایران و ترکیه می تواند منجر به ثبات و امنیت در منطقه شود

پیمان یزدانی
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آمـریـــــکا

ــه هــای بازدارندگــی هســته ای و منافــع  ــر اســاس نظری ب
قدرتهــای بزرگــی چــون روســیه و چیــن، حملــه نظامــی 
آمریــکا بــه کــره شــمالی و ســقوط پیونــگ یانــگ منتفــی 

ــود. خواهــد ب
بــدون شــک بحــران هســته ای و موشــکی بــه وجــود آمده 
ــوص  ــه خص ــی ب ــورهای غرب ــمالی و کش ــره ش ــان ک می
آمریــکا طــی مــاه هــای اخیــر بــه یکــی از چالــش 
برانگیزتریــن موضوعــات مطــرح شــده در مناســبات بیــن 

ــت. ــده اس ــدل ش ــل ب المل
ــون  ــده پیرام ــاد ش ــی ایج ــی حواش ــر از تمام ــرف نظ ص
چالــش کــره شــمالی ســواالتی در ایــن خصــوص بــرای هر 
ذهــن آگاهــی در سرتاســر جهــان مطــرح مــی شــوند کــه 
عبارتنــد از: بــا احتســاب تمامــی تحریــم هــا و لفاظــی های 
مقــام هــای آمریکایــی بــه ویــژه دونالــد ترامــپ علیــه کــره 
ــا  ــه نظامــی، آی ــه حمل ــگ ب ــگ یان ــد پیون شــمالی و تهدی
ایــاالت متحــده در عمــل بــه کــره شــمالی حملــه نظامــی 
خواهــد کــرد یــا خیــر؟ سرنوشــت نهایــی کــره شــمالی و 
تکلیــف ایــن کشــور بــا آمریــکا چــه خواهــد شــد؟ نقــش 
روســیه و چیــن در میــان تنــش هــای ایجــاد شــده اخیــر 
ــده  ــتار برچی ــا خواس ــن واقع ــکو و پک ــا مس ــت؟ آی چیس

شــدن تاسیســات هســته ای کــره شــمالی هســتند؟
در ادامــه ســعی خواهیــم کــرد بــه ســواالت مطــرح شــده 

پاســخی اجمالــی دهیــم:

۱.آیــا آمریــکا در نهایــت بــه کــره شــمالی حملــه 
نظامــی خواهــد کــرد؟

ــه  ــخ ب ــاد پاس ــال زی ــه احتم ــوال ب ــن س ــه ای ــخ ب پاس
بزرگتریــن شــبهه بیــن المللــی در خصــوص مســاله کــره 
شــمالی و تســلیحات هســته ای ایــن کشــور خواهــد بــود. 
ســوال اینجاســت کــه بــا وجــود تمامــی تهدیــدات مطــرح 
شــده واشــنگتن علیــه پیونــگ یانــگ چــرا بــاز هــم کــره 
شــمالی نــه تنهــا از مواضــع خــود کوتــاه نیامــده، بلکــه هر 
ــر غــرب باالتــر مــی بــرد؟ روز نیــز صــدای خــود را در براب

یکــی از نظریــه هــای مطــرح شــده توســط رئالیســت های 
ــرح  ــالدی مط ــه ۷0 می ــت از ده ــه در حقیق ــیک ک کالس
شــد بازدارندگــی اســت. بــر اســاس اســناد تاریخــی، 
ــرودی«  ــارد ب ــی »برن ــرداز بازدارنگ ــه پ ــتین نظری نخس
بــود کــه در ســال 1۹5۹ ایــن نظریــه را بــه شــکلی نیمــه 
ــی  ــه پردازان ــس از وی نظری ــه پ ــرد ک منســجم مطــرح ک
»هنــری  و   )1۹66( شــلینگ«  »تومــاس  همچــون 
ــد. در  ــای آن پرداختن ــان ه ــل بنی ــه تکمی ــینجر« ب کیس
ــدن  ــلح ش ــذار مس ــه گ ــی پای ــه بازدارندگ ــت نظری حقیق
ــته ای در دوران  ــلیحات هس ــه تس ــزرگ ب ــای ب ــدرت ه ق

ــد. ــی آی ــاب م ــه حس ــرد ب ــگ س جن
بــر اســاس ایــن نظریــه مســلح شــدن قــدرت هــای هســته 
ای بــه تســلیحاتی از ایــن جنــس، دســت دیگــر قدرتهــای 
متخاصــم در حملــه نظامــی بــه آنهــا را مــی بنــدد. یکــی 
ــش  ــب بی ــدرت تخری ــز ق ــر نی ــن ام ــداد ای ــل رخ از دالی
ــل پیــش بینــی موشــک هــای بالســتیک  ازحــد و غیرقاب
هســته ای )ICBM( در تخریــب مواضــع کشــورهای مــورد 
ــر اســاس نظریــه بازدارندگــی هســته  ــذا ب هــدف اســت. ل
ای، هیــچ یــک از قدرتهــای هســته ای بــه یکدیگــر حملــه 
نخواهنــد کــرد. البتــه نظریــه پــردازان ایــن تئــوری، بعدها 
در دوران پــس از جنــگ ســرد بــه خصــوص از دهــه ۲000 

میــالدی بــه ایــن ســو از رای خــود بازگشــته و وجــود ایــن 
نــوع تســلیحات در دســت قدرتهــای بــزرگ را زمینــه ســاز 
ایجــاد بــی ثباتــی و افزایــش تهدیــد در محیــط نظــام بیــن 
ــد  ــه تمدی ــر ب ــر منج ــن ام ــد و همی ــی کردن ــل معرف المل
 )START( معاهــدات خلع ســالح هســته ای مانند اســتارت

و ســالت )SALT( میان آمریکا و روســیه شــد.
لــذا بــر اســاس مبانــی ایــن نظریــه، آمریــکا قــادر بــه حمله 
نظامــی بــه کــره شــمالی نخواهــد بــود. چراکــه بــا انجــام 
چنیــن حملــه ای بــدون شــک پیونــگ یانــگ و متحدیــن 
ــه  ــه تالفــی جویان کــره شــمالی نیــز درصــدد انجــام حمل

علیــه آمریــکا برخواهنــد آمــد.
در تاییــد ایــن مدعــا، ســرگئی الوروف وزیــر خارجــه 
ــاه  ــخ دوم مهــر م ــه تاری ــه خــود ب ــز در مصاحب روســیه نی
ــه  ــن زمین ــت: الوروف در ســخنانی در ای ســال جــاری گف
ــی  ــدام نظام ــمالی اق ــره ش ــه ک ــکا علی ــرد: آمری ــالم ک اع
انجــام نخواهــد داد و بــه ایــن کشــور حملــه نخواهــد کــرد.

الوروف در بیــان علــت گفتــه خــود تأکیــد کــرد: از 
آنجایــی کــه آمریکایــی هــا از برخــورداری پیونــگ یانــگ از 
تســلیحات هســته ای مطمئــن هســتند، علیــه آنهــا اقــدام 

ــد. ــی نمــی کنن نظام

ــره  ــش ک ــان چال ــن در می ــیه و چی ــش روس ۲.نق
ــت؟ ــرب چیس ــا غ ــمالی ب ش

همانطــور کــه مــی دانیــم روســیه و چیــن از زمــان شــدت 
ــگ و غــرب و البتــه  ــگ یان ــان پیون گرفتــن تنــش هــا می
ــی،  ــره جنوب ــن و ک ــد ژاپ ــرق مانن ــکا در ش ــرکای آمری ش
ــا  مســکو و پکــن همــواره دو طــرف را بــه انجــام گفتگــو ب
یکدیگــر و پرهیــز از هرگونــه درگیــری نظامــی بــا یکدیگــر 

ــد. دعــوت کــرده ان
مســلما نــه مســکو و نــه پکــن، هیــچ یــک خواهــان خلــع 
ــگ  ــقوط پیون ــا س ــمالی و ی ــره ش ــته ای ک ــالح هس س
ــا نگاهــی  ــکا نیســتند. ب ــن آمری ــه دســت متحدی ــگ ب یان
بــه وضعیــت ژئوپولیتیکــی منطقــه، شــبه جزیــره کــره در 
شــرق چیــن و جنــوب شــرق روســیه واقــع شــده اســت. 
ــره از ســمت راســت  ــن شــبه جزی ــز ای از طــرف دیگــر نی
بــه آبهــای دریــای ژاپــن منتهــی شــده و بــا امتــداد بخــش 
ــه  ــورد مناقش ــای م ــه آبه ــره ب ــبه جزی ــن ش ــی ای جنوب

ــم رســید. ــن خواهی ــی چی ــای جنوب دری
بــا ایــن حســاب در صــورت ســقوط پیونــگ یانــگ منافــع 

و امنیــت خــاک روســیه و کــره جنوبــی تــا حــد زیــادی به 
ــه  ــه صــورت تقریبــا یکدســت ب خطــر افتــاده و منطقــه ب
دســت آمریــکا و متحدیــن ایــن کشــور خواهــد افتــد. ایــن 
همــان مســاله ای اســت کــه روســیه و پکــن از آن هــراس 
ــت  ــظ حکوم ــال حف ــه دنب ــل ب ــن دلی ــه همی ــته و ب داش
پیونــگ یانــگ بــه عنــوان حائلــی مطمئــن در برابــر آمریکا 

در منطقــه هســتند.
ــز  ــن نقطــه نظــر نی ــن از ای ــر روســیه و چی از ســوی دیگ
اطمینــان دارنــد کــه پیونــگ یانــگ راهــی جــز اعتمــاد و 
ــا وجــود  ــدارد. چراکــه ب ــن دو کشــور ن ــه ای ــردن ب ــاه ب پن
ــک  ــا ی ــی ب ــن کشــور حت ــه ای ــی علی ــن الملل شــرایط بی
قــدم عقــب نشــینی پیونــگ یانــگ در برابــر خواســته های 
غــرب و آغــاز امحــای تســلیحات هســته ای خــود نــه تنهــا 
در برابــر ســیل تحریــم هــا و فشــارهای بیــن المللــی علیــه 
ایــن کشــور ایمــن نخواهــد شــد، بلکــه آن قــدر فشــارها و 
ــر پیونــگ یانــگ  کارشــکنی هــای ایــاالت متحــده در براب
افزایــش خواهــد یافــت کــه »کیــم جونــگ اون« در عمــل 
بــه ورطــه ســقوط خواهــد افتــاد. پــس بهتریــن و تنهــا راه 
ــه  ــکا ب ــاد و ات ــره شــمالی اعتم ــای ک ــش پ موجــود در پی
پکــن و مســکو در برابــر فشــارهای بــی امــان غــرب خواهد 

ــود. ب
بــا توجــه بــا مطالــب ذکــر شــده در بــاال بــه ایــن نتیجــه 
ــر  ــه وزی ــور ک ــده همانط ــاالت متح ــه ای ــیم ک ــی رس م
ــی از  ــل آگاه ــه دلی ــرد، ب ــاره ک ــز اش ــیه نی ــه روس خارج
وجــود تســلیحات هســته ای در کــره شــمالی و بنابــر اصل 
ــه  ــن کشــور حمل ــه ای بازدارندگــی هســته ای، هیچــگاه ب

ــرد. ــد ک ــی نخواه نظام
ثانیــا در خصــوص حمایــت روســیه و چیــن از کــره 
ــه نظــر مــی رســد مســکو و پکــن از حمایــت  شــمالی ب
خــود دســت نخواهنــد برداشــت و در تصویــب قطعنامــه 
ــد  ــز مانن ــمالی نی ــره ش ــه ک ــت علی ــورای امنی ــای ش ه
ــا واشــنگتن  ــد کــرد و ی ــدازی خواهن همیشــه ســنگ ان
ــگ  ــردن پین ــا ک ــه ارزش ره ــازی ب ــت امتی ــی بایس م
ــن دو  ــا ای ــد ت ــده ده ــیه وع ــن و روس ــه چی ــگ ب یان
ــگ  ــگ یان ــت هــای خــود از پیون کشــور دســت از حمای
ــه شــرایط و وزن کشــی  ــا توجــه ب ــه ب ــد کــه البت بردادن
ــه  ــه ای ب ــه نظــر نمــی رســد گزین ــز ب ــه نی هــای منطق
ــده  ــاالت متح ــوی ای ــنهاد از س ــرای پیش ــن ارزش ب ای

ــد. ــته باش ــود داش وج

آیا آمریکا به کره شمالی حمله می کند؟/نقش روسیه در شبه جزیره کره
وحید پورتجریشی
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آمـریـــــکا

مشــاور ســابق وزارت خارجــه آمریــکا بــا اشــاره بــه تــداوم 
اقدامــات »ســبک ســرانه« ترامــپ بــر لــزوم قطــع حمایــت 
جمهوریخواهــان از وی تاکیــد و رجــوع بــه اصالحیــه ۲5 از 
فصــل 4 قانــون اساســی ایــاالت متحــده را خواســتار شــد.

اقدامــات »دونالــد ترامــپ« رئیــس جمهــور آمریــکا علیــه 
ــه دارد. وی در  ــان ادام ــور همچن ــن کش ــی ای ــع مل مناف
ــر  ــام در توئیت ــار ۲ پی ــا انتش ــود ب ــدام خ ــن اق جدیدتری
ــود  ــه خ ــور خارج ــر ام ــون« وزی ــس تیلرس ــات »رک اقدام
ــان  ــود می ــش آل ــای تن ــردن فض ــعی در آرام ک ــه س را ک
واشــنگتن و پیونــگ یانــگ را داشــت خنثــی کــرده و اعالم 
ــره  ــا ک ــره ب ــرای مذاک ــون ب ــات تیلرس ــه اقدام ــت ک داش
شــمالی اتــالف وقــت اســت و بهتــر اســت وی انــرژی خــود 

ــد. ــدر نده ــوده ه را بیه
ــات و  ــه اقدام ــی انجــام شــد ک ــدام ترامــپ در حال ــن اق ای
اظهــارات تحریــک آمیــز وی علیــه کــره شــمالی و فعالیــت 
هــای هســته ای و موشــکی پیونــگ یانــگ موجب شــده تا 
احتمــال بــروز جنــگ میــان ایــن ۲ کشــور افزایــش بیابــد.

ــر ایــن موضــوع اقدامــات ترامــپ در قبــال ایــران  عــالوه ب
نیــز موجــب بــروز نگرانــی در جامعــه جهانــی در خصــوص 
ــرای  ــه ب ــن رابط ــت در همی ــده اس ــام ش ــت برج وضعی
تحلیــل بهتــر رفتــار ترامــپ خبرنــگار مهــر گفتگویــی بــا 
ــه  ــابق وزارت خارج ــرور« مشــاور س ــل س پروفســور »دانی

ــد. ــه مــی آی ــکا داشــته کــه در ادام آمری
ــث  ــر در مبح ــان حاض ــن کارشناس ــروف تری ــرور از مع س
مدیریــت جنــگ و از کارشناســان ارشــد موسســه »روابــط 
دو ســوی آتالنتیــک« و از اســاتید دانشــگاه »جــان 
هاپکینــز« اســت کــه ســابقه فعالیــت گســترده در مــورد 
جنــگ هــای عــراق، افغانســتان و بالــکان را دارد و از ســال 
1۹۹4 تــا 1۹۹6 بــه عنــوان نماینــده ویــژه آمریــکا در امــر 
میانجیگــری میــان مســلمانان و ُکــروات هــای یوگســالوی 

فعالیــت کــرده اســت.

ــپ  ــای ترام ــوص توئیته ــرور در خص ــل س ــور دانی پروفس
ــره  ــوص ک ــون« را در خص ــس تیلرس ــی »رک ــه نوع ــه ب ک
ــت:  ــر گف ــگار مه ــه خبرن ــرد ب ــالح ک ــع س ــمالی خل ش
ترامــپ بــا پیــام هایــی کــه منتشــر کــرد بــه نوعــی فــرش 
را از زیرپــای تیلرســون و تــالش هــای وی بــرای مذاکــره با 

کــره شــمالی کشــید.
وی افــزود: هــر کســی کــه در قــدرت شــبکه هــای 
ــد.  ــال توجــه کن ــن مث ــه ای ــد ب ــد دارد بای اجتماعــی تردی
هرگــز هیــچ یــک از وزرای خارجــه آمریــکا بــه این ســرعت 

ــد. ــده بودن ــع ســالح نش ــدک خل ــات ان ــا کلم و ب
ــون  ــه تیلرس ــد ک ــی معتقدن ــت: برخ ــه گف ــرور در ادام س
ــا  ــراه ب ــت هم ــر اس ــام داده و بهت ــتی را انج ــدام درس اق
ــاور  ــک مســتر« مش ــاع و »م ــر دف ــس« وزی ــز ماتی »جیم
ــر  ــز در براب ــک خاکری ــوان ی ــه عن ــکا ب ــی آمری ــت مل امنی
ترامــپ بــه کار خــود ادامــه بدهــد. امــا ایــن خاکریــز فــرو 
ریختــه و هیــچ رهبــر خارجــی اعتمــادی بــه حــرف هــای 

ــت. ــد داش ــون نخواه تیلرس
ــر  ــگ اون« رهب ــم جون ــون »کی ــادآور شــد: هــم اکن وی ی
ــرای انتقــاد از آمریــکا دلیــل دارد. ترامــپ  کــره شــمالی، ب
پیشــتر تهدیــد بــه اســتفاده از »آتــش و خشــم« در برابــر 
کره شــمالی کــرده و اکنــون کیــم ایــن تائیدیــه را از ترامپ 
گرفتــه کــه مذاکــره بــی فایــده اســت. بنابراین کره شــمالی 
ــی هــای هســته ای خــود را افزایــش  ــد ســریعتر توانای بای
دهــد تــا از حملــه آمریــکا جلوگیــری کنــد. گزینــه هــای 
کــره شــمالی بــرای بقــا بــه تهدیــد جنــگ اتمــی خالصــه 

شــده اســت.
کارشــناس ارشــد موسســه »روابــط دو ســوی آتالنتیــک« 
ــرای  در ادامــه افــزود: در ایــن میــان تنهــا دلیــل واقعــی ب
آنکــه تیلرســون همچنــان در ســمت وزارت خارجــه آمریکا 
ــه »مایــک پنــس« معــاون رئیــس  ــد آن اســت کــه ب بمان
جمهــور آمریــکا، ملحــق شــده و تــالش هــا بــرای اســتفاده 
از اصالحیــه ۲5 از فصــل چهــارم قانــون اساســی آمریــکا را 

افزایــش بدهــد.

وی تصریــح کــرد: بــر اســاس ایــن اصالحیــه هــرگاه معاون 
رئیــس جمهــور و اکثریتــی از کارکنــان اصلــی ادارات 
اجرایــی و یــا اعضــای کنگــره  و همچنیــن ســنا و رئیــس 
مجلــس نماینــدگان آمریــکا تشــخیص دهنــد کــه رئیــس 
ــاون  ــه انجــام کارهــای خــود نیســت، مع ــادر ب ــور ق جمه
ــور  ــس جمه ــوان رئی ــه عن ــد ب ــی توان ــور م ــس جمه رئی

ــرد. ــور را بدســت بگی ــت ام موق
ســرور در ادامــه گفــت: بــر اســاس اطالعــات مــن 
هیــچ تالشــی از ســوی معــاون رئیــس جمهــور در 
ایــن خصــوص )ســلب قــدرت از رئیــس جمهــور( 
ــن  ــر و در بدتری ــی پرخط ــت اقدام ــن حال ــه در بهتری ک
حاالــت خودکشــی اســت، انجــام نشــده اســت. امــا اگــر 
ــات  ــود از اقدام ــای خ ــت ه ــه حمای ــان ب جمهوریخواه
ــه ترامــپ ادامــه بدهنــد، خیلــی زود خــود  ســبک مغزان
ــا کــره شــمالی خواهیــم دیــد کــه منجــر  را در جنــگ ب
ــن  ــکا( در ای ــا )آمری ــه جنــگ هســته ای مــی شــود. م ب
جنــگ پیــروز مــی شــویم البتــه بعــد از بجــا گذاشــتن 
ــن و نظامیــان  ــی، ژاپ ــرای کــره جنوب تبعــات ســنگین ب

ــه! ــر در منطق ــی حاض آمریکای
ــادآور شــد: زمــان  ــکا ی مشــاور ســابق وزارت خارجــه آمری
ــدرت از وی  ــلب ق ــور و س ــس جمه ــردن رئی ــف ک متوق
ــه پنــس  ــد ک ــون اســت. برخــی ممکــن اســت بگوین اکن
از ترامــپ بدتــر اســت زیــرا وی محافظــه کارتــر از ترامــپ 
اســت. امــا پنــس بــه قانــون اساســی آمریــکا و ارزش هــای 
ــه  ــپ اینگون ــه ترام ــذارد در حالیک ــی گ ــرام م کشــور احت

نیســت.
وی در پایــان گفــت: پنــس کارهایــی را انجــام خواهــد داد 
کــه مــن شــخصا آنهــا را دوســت نــدارم از جملــه بــی اثــر 
ــا  ــرخ مالیــات. ام ــون »اوباماکــر« و اصالحــات ن کــردن قان
بــا ایــن وجــود وی در مــورد کــره شــمالی، ایــران و دیگــر 
چالــش هــای بــزرگ آمریــکا عاقالنــه تر برخــورد مــی کند. 
تیلرســون هنــوز مــی توانــد ارزش خــود را بــا بی اثــر کردن 

اقدمــات خنثــی کننــده خــود ثابــت کنــد.

گفتگو بامشاور سابق وزارت خارجه آمریکا:

زمان برکناری ترامپ فرا رسیده/ ترامپ »تیلرسون« را خلع سالح کرد

عبدالحمید بیاتی
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آمـریـــــکا

ــناریوهای  ــریح س ــا تش ــی ب ــر سیاس ــادی« تحلیگ ــراد عن »م
احتمالــی آتــی آمریــکا بــرای برجــام، گفــت: هم اکنــون 
دودســتگی بزرگــی میــان اعضای کنگــره درقبــال توافق هســته 

ای ایــران وجــود دارد.
ــی  ــاش م ــر ت ــال حاض ــکا درح ــده آمری ــاالت متح ــت ای دول
کنــد برجــام را مغایــر بــا منافــع ملــی خــود نشــان دهــد. بــا ایــن 
ــرود. در عــوض  ــن ب ــر از ای حــال انتظــار نمــی رود ترامــپ فرات
وی بــه کنگــره فشــار مــی آورد تــا بــا توســل بــه ابــزار تحریــم، 
ایــران و اروپــا را بــه رفــع نواقصــی وادار کنــد کــه بــه زعــم وی 
در برجــام وجــود دارد! درهمیــن ارتبــاط، »آسوشــیتد پــرس« در 
ــاره زمــان دقیــق اعــام راهبــرد  ــه زنــی درب ــه گمان گزارشــی ب
نهایــی دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــوری آمریــکا دربــاره ایــران 
پرداختــه اســت. ایــن رســانه از یــک ســو بــا اســتناد به اظهــارات 
ترامــپ کــه گفتــه بــود »خیلــی زود« موضــع خــود را اعــام می 
کنــد و از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه اینکــه در برنامه ای کــه کاخ 
ســفید بــرای امــروز پنجشــنبه ارائــه داده، جایــی برای ســخنرانی 
ترامــپ در نظــر گرفتــه نشــده اســت، احتمــال داد اعــام تصمیم 

نهایــی ترامــپ بــه جمعــه موکــول شــده باشــد.
ــروج از  ــرای خ ــپ ب ــی ترام ــم احتمال ــر، تصمی ــوی دیگ  از س
ــال  ــه دنب ــز ب ــی را نی ــش ســران کشــورهای اروپای ــام واکن برج
داشــته اســت. در همیــن راســتا، »فدریــکا موگرینــی« مســئول 
سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا در مصاحبــه بــا »پــی بــی اس« 
گفــت: خــروج احتمالــی دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــوری آمریکا 
ــا  ــره ب ــرای مذاک ــورها را ب ــر کش ــت دیگ ــن اس ــام، ممک از برج
واشــنگتن دچــار تردیــد کنــد. وی افــزود: پیامــی کــه آمریــکا بــا 
خــروج از برجــام بــه ســایر جهــان ارســال مــی کنــد ایــن اســت 

کــه واشــنگتن از ایــن پــس قابــل اعتمــاد نخواهــد بــود.
در همیــن ارتبــاط، خبرنــگار مهــر گفتگویــی را بــا دکتــر »مــراد 
ــادی« کارشــناس سیاســی و تحلیلگــر مســائل اســتراتژیک  عن

انجــام داده اســت کــه مشــروح آن از نظــر مــی گــذرد؛ 

ــد  ــرده ان ــالم ک ــی اع ــری غرب ــع خب ــی مناب || برخ
»دونالــد ترامــپ« رئیــس جمهــوری ایــاالت متحده 
آمریــکا عــدم پایبنــدی ایــران بــه برجــام را اعــالم 
خواهــد کــرد و عمــال برجــام را نقــض خواهــد کــرد. 

نظــر شــما در ایــن خصــوص چیســت؟
بــدون شــک اقــدام احتمالــی ترامــپ بــرای عــدم تأییــد پایبندی 
ــی  ــق محســوب م ــن تواف ــام، نقــض آشــکار ای ــه برج ــران ب ای
ــن توافقــی  ــده گرفت ــه نادی ــه مثاب ــدام ب ــن اق ــع، ای شــود. در واق
اســت کــه توســط کشــورهای 1+5 بــه امضــاء رســیده و ســپس 
در شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد نیــز تأییــد شــده اســت. 
ــکا  ــده آمری ــاالت متح ــوری ای ــس جمه ــپ« رئی ــد ترام »دونال
بــه دنبــال آن اســت تــا تصویــر جدیــدی را از خــود بــه نمایــش 
بگــذارد. ترامــپ تــاش مــی کنــد تــا اینگونــه القــاء کنــد کــه 
سیاســت هــای او بیــش از اوبامــا، تأمیــن کننــده منافــع ایــاالت 
ــد دارد  ــه وی قص ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــت. ب ــده اس متح
میــراث اوبامــا )توافــق هســته ای( را کنــار بزنــد. اینکــه ترامپ در 
نهایــت موفــق بــه تحقــق و یــا عــدم تحقــق هــدف خــود شــود، 

بــه اقدامــات آینــده جمهــوری اســامی ایــران، بســتگی دارد.

ــام  ــی برج ــض احتمال ــای نق ــات و پیامده || تبع

ــرای  ــکا ب ــده آمری ــاالت متح ــت ای ــوی دول از س
ــدام،  ــن اق ــا ای ــود؟ آی ــد ب ــه خواه ــنگتن چ واش
ــب  ــرد و موج ــد ب ــا را نخواه ــی ه ــروی آمریکای آب
ــه  ــان ب ــطح جه ــادی در س ــی اعتم ــش ب افزای

ــد؟ ــد ش ــنگتن نخواه واش
موضــوع کامــا واضــح اســت. آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمی 
بارهــا بــر پایبنــدی جمهــوری اســامی ایــران بــه مفــاد توافــق 
ــکا  ــال، »فدری ــن ح ــت. در همی ــته اس ــه گذاش ــته ای صح هس
موگرینــی« مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا صراحتــا 
پایبنــدی ایــران بــه برجــام را تأییــد کــرده اســت. از ســوی دیگر، 
کشــورهایی نظیــر روســیه و چیــن نیــز بارهــا بــر پایبنــدی ایران 
بــه برجــام تأکیــد کــرده انــد. جنبــش عــدم تعهــد نیــز مشــابه 

همیــن مواضــع را تاکنــون اتخــاذ کــرده اســت. 
ــون  ــی پیرام ــاع جهان ــک اجم ــه ی ــا واضــح اســت ک ــذا کام ل
پایبنــدی ایــران بــه تعهداتــش در برجــام، شــکل گرفتــه اســت. 
حتــی در خــوِد آمریــکا نیــز نخبــگان آمریکایــی معتقدنــد ایــران 
ــرده  ــل ک ــق هســته ای عم ــود در تواف ــدات خ ــی تعه ــه تمام ب
ــون«  ــد »جــان بولت ــا شــخصی مانن ــان، تنه ــن می اســت. در ای
ــه  ــت ک ــل اس ــازمان مل ــده در س ــاالت متح ــابق ای ــده س نماین
ــه  ــوابق وی ک ــه س ــد. البت ــی کن ــرار م ــپ را تک ــع ترام مواض
ازجملــه نئومحافظــه کارهــای آمریکایــی محســوب مــی شــود، 

ــت. ــخص اس ــا مش کام
ــل  ــراد را در مقاب ــن اف ــی ای ــه تمام ــی مجموع ــن، وقت بنابرای
ــک  ــم کــه در ی ــی درمیابی ــه خوب ــم، ب ــرار مــی دهی یکدیگــر ق
ــن  ــکا، بنیامی ــوری آمری ــس جمه ــپ، رئی ــد ترام ــرف، دونال ط
ــون،  ــان بولت ــتی، ج ــم صهیونیس ــر رژی ــت وزی ــو، نخس نتانیاه
ســفیر ســابق واشــنگتن در ســازمان ملــل و تــام کاتــن، ســناتور 
آمریکایــی قــرار مــی گیرنــد و در طــرف دیگــر، جامعــه جهانــی 
ــر  ــال حاض ــکا درح ــه آمری ــت ک ــن اس ــت ای ــرار دارد. واقعی ق
خــاف قوانیــن و مقــررات بیــن الملــل و تعهداتــش عمــل مــی 
ــاالت  ــارز و شــاخصی از بدعهــدی هــای ای ــد. ایــن نشــانه ب کن

ــی رود.  ــمار م ــه ش ــده ب متح
ایــن اوج بدعهــدی آمریــکا بــه تعهــدات بیــن المللــی اش اســت؛ 
کمــا اینکــه رهبــر معظــم انقــاب اســامی نیــز بارهــا بــر لــزوم 

عــدم اعتمــاد بــه واشــنگتن تأکیــد کردنــد و فرمودنــد کــه نبایــد 
ــه شــخصیت  ــه آخــر هــم ب ــرد. نکت ــزک ک ــکا را ب چهــره آمری
ــه ایجــاد تنــش در  ــردد کــه اساســا ب ــاز مــی گ خــوِد ترامــپ ب

آمریــکا عــادت کــرده اســت.

|| اگــر ترامــپ برجــام را نقــض کنــد در ایــن 
ــته ای  ــای هس ــت تحریمه ــرای بازگش ــورت ب ص
ایــران، کنگــره آمریــکا بایــد رای گیــری کنــد. آیــا 

ــت؟ ــد گرف ــی خواه ــن تصمیم ــره چنی کنگ
درحــال حاضــر، در خــوِد کنگــره نیــز در خصــوص ایــن مســأله 
ــط  ــه رواب ــاب کورکــر« رئیــس کمیت ــی وجــود دارد. »ب اختافات
ــرده  ــام ک ــا اع ــکا باره ــده آمری ــاالت متح ــنای ای ــی س خارج
اســت سیاســت هایــی کــه ترامــپ دنبــال مــی کنــد بــر خــاف 
منافــع آمریکاســت. حتــی برخــی از ســناتورهای آمریکایــی دیگر 
ــف انعقــاد توافــق هســته ای  ــه جــد مخال کــه از همــان ابتــدا ب
ــد  ــرار گرفتن ــان آن ق ــره مدافع ــون در زم ــد، اکن ــران بودن ــا ای ب
ــه  ــه ایــن توافــق ب ــی ترامــپ علی ــد کــه اقــدام احتمال و معتقدن
منافــع آمریــکا آســیب مــی رســاند. لــذا اختافــات جــدی میــان 

ــام وجــود دارد. ــی در خصــوص برج ســناتورهای آمریکای
درهــر صــورت، اعــام احتمالــی عــدم پایبنــدی ایــران بــه برجام 
ــق  ــکا از تواف ــروج آمری ــای خ ــه معن ــا ب ــپ، عم از ســوی ترام
ــد و  ــران را تأیی هســته ای اســت. اگــر هــم ترامــپ پایبنــدی ای
ــد، در اینجــا ســناریوهای  ــه کنگــره محــول کن بررســی آن را ب
مختلفــی بــه وجــود مــی آیــد. فــارغ از وجــود دودســتگی هایــی 
ــمت  ــه س ــره ب ــال دارد کنگ ــود دارد، احتم ــره وج ــه در کنگ ک
ــرای  ــا ب ــردن فض ــاده ک ــران و آم ــر ای ــتر ب ــار بیش ــال فش اعم

ــرود. ــش ب ــرات دیگــری، پی مذاک
ــه  ــز ب ــه نی ــناریو، فرانس ــن س ــق ای ــورت تحق ــن، در ص بنابرای
عنــوان ناجــی وارد مــی شــود و اینگونــه وانمــود مــی کنــد کــه 
بــه دنبــال حــل و فصــل مشــکات بــه وجــود آمــده اســت و می 
خواهــد نگرانــی هــای آمریــکا را رفــع کنــد. بنابرایــن ســخن از 
مذاکــرات در خصــوص مســائل منطقه ای و موشــکی ایــران را به 
میــان مــی کشــد. اینهــا ســناریوی جدیــدی اســت کــه ممکــن 
اســت ترامــپ و اتــاق فکــر او بــرای ایــران تــدارک دیــده باشــند.

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

دودستگی اعضای کنگره آمریکا درقبال برجام/تشریح سناریوهای احتمالی
رامین حسین آبادیان
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آمـریـــــکا

 Richard Goldberg ماننــد افــراد  برخــی   ||
معتقــد هســتند اگــر ترامــپ برجــام را نقــض کنــد 
ــوص  ــا وی را در خص ــی ه ــورت اروپای ــن ص در ای
تحریــم مجــدد هســته ای ایــران همراهــی خواهند 

ــت؟ ــوص چیس ــن خص ــما در ای ــر ش ــرد. نظ ک
متأســفانه تاریــخ ثابــت کــرده کــه در روابــط بیــن الملــل چیــزی 
ــد  ــل متح ــازمان مل ــور س ــه منش ــزام ب ــاق و الت ــم اخ ــه اس ب
ــرده  ــاش ک ــل ت ــازمان مل ــه س ــالی ک ــدارد. در ۷۰ س ــود ن وج
کشــورهای مختلــف را بــه قوانیــن بین المللــی پایبنــد نــگاه دارد، 
ــررات بیــن  ــن مق ــن ناقضی ــاده اســت. بزرگتری ــاق نیفت ــن اتف ای
المللــی، قــدرت هــای بــزرگ هســتند. امــروز، اصــل حاکــم بــر 
روابــط بیــن الملــل، اصــل »بــده و بســتان« اســت. کشــورها بــه 
منافــع خــود نــگاه مــی کننــد. بنابرایــن ایــن احتمــال وجــود دارد 
کــه اگــر شــرایط بــه گونــه ای متفــاوت رقــم بخــورد، اروپایــی 
هــا وضعیــت را بســنجند و در صــف آمریــکا و در مقابــل ایــران، 

قــرار گیرنــد.
ــورو  ــارد ی ــکا 11۰۰ میلی ــا و آمری ــادالت اروپ ــم مب ــروز حج ام
ــا  ــه ب ــل مقایس ــه قاب ــم مبادل ــن حج ــود. ای ــی ش ــرآورد م ب
ــرآورد  ــا ایــران کــه حــدود 15 میلیــارد یــورو ب ــا ب مبــادالت اروپ
مــی شــود، نیســت. لــذا در اینجــا ایــن منافــع اروپایــی هاســت 
کــه حکــم مــی کنــد بــه چــه ســمت و ســویی حرکــت کننــد. 
ــروزی  ــه از پی ــه ای ک ــار ده ــز طــی چه ــی نی ــای اروپای رفتاره
انقــاب اســامی ســپری مــی شــود، نشــان مــی دهــد کــه آنهــا 

ــاش هســتند. ــک قم ــا از ی ــی ه و آمریکای
ــق  ــرای تحق ــا ب ــی ه ــا و آمریکای ــی ه ــوارد، اروپای ــی م در برخ

ــات  ــج اقدام ــد. نتای ــی کنن ــم م ــیم کار ه ــود، تقس ــع خ مناف
ــتادگی و  ــزان ایس ــه می ــتگی ب ــکا بس ــا و آمری ــی اروپ احتمال
مقاومــت  ایــران دارد. هرچقــدر کــه ایــران ایســتادگی و مقاومــت 
بیشــتری از خــود داشــته باشــد، طبیعتــا میــزان چانــه زنــی مــا در 
برابــر طــرف مقابــل، بیشــتر خواهــد شــد. طــرف مقابــل در ایــن 
صــورت، در خواهــد یافــت کــه ایــران یــک طــرف سرســخت و 
نفوذناپذیــر اســت و بــه همیــن دلیــل، چــاره جــز عقــب نشــینی 
نمــی بینــد. بــه حمایــت کنونــی اروپــا از ایــران نمــی تــوان زیــاد 

تکیــه کــرد.

|| اینگونــه بــه نظــر مــی رســد کــه ترامــپ قصــد 
ــپاه  ــود س ــی خ ــد ایران ــع ض ــرد جام دارد در راهب
پاســداران را در لیســت ســیاه قــرار دهــد. هــدف از 

ــی دارد؟ ــه پیامدهای ــت و چ ــدام چیس ــن اق ای
طــرح جامــع اقدامــات ضــد ایرانــِی آمریکا مدتهاســت که توســط 
ــن  ــع ای ــال مــی شــود. ســه ضل ــاالت متحــده دنب ــی در ای مثلث
مثلــث را »مــک مســتر« مشــاور امنیــت ملــی، »جیمــز ماتیس« 
وزیــر دفــاع و »رکــس تیلرســون« وزیــر خارجــه، تشــکیل مــی 
ــاق فکــر آمریکایــی کــه ایــن ســه مثــاث  ــد. خروجــی ات دهن
ــه  ــع مقابل ــد، طــرح جام ــی دهن ــی آن را تشــکیل م ــزاء اصل اج
بــا ایــران اســت. ایــن طــرح جامــع، بخــش هــای مختلفــی دارد 
کــه سیاســت هــای جمهــوری اســامی در منطقــه را هــدف قرار 

مــی دهــد.
 مسـأله قـرار دادن نـام سـپاه پاسـداران در لیسـت گـروه هـای 
تروریسـتی قبـا نیز مطـرح بوده کـه آمریکایـی هـا از آن صرف 

نظـر کردنـد. اکنـون بار دیگـر این پـروژه را کلیـد زده انـد. بخش 
مهمـی از ایـن اقـدام بـه البـی صهیونیسـتی در آمریـکا بـاز می 
گـردد. آمریکایـی به خوبـی می داننـد که در سـال هـای اخیر در 
رویارویـی بـا محور مقاومـت در منطقه شکسـت های سـختی را 
متحمل شـده انـد. محور اصلـی فرهنـگ مقاومـت در منطقه نیز 

سـپاه پاسـدران محسـوب می شـود. 
برآینــد اقدامــات منطقــه ای ســپاه پاســداران در شکســت 
آمریکایــی هایــی هــا و متحــدان آنهــا در ســوریه، یمــن، عــراق 
و دیگــر کشــورها تجلــی یافتــه اســت. اکنــون آنهــا بــه دنبــال 
تخریــب چهــره ســپاه پاســداران اســت. در هــر صــورت، اقــدام 
احتمالــی آمریــکا در قــرار دادن نــام ســپاه در لیســت گــروه هــای 
تروریســتی بــه شــدت بــه زیــان ایــن کشــور خواهــد بــود، چراکه 
امــروز ماننــد گذشــته نیســت کــه رســانه هــا کامــا در اختیــار 
ــان  ــی در تسخیرش ــکار عموم ــد و اف ــزرگ باش ــای ب ــدرت ه ق

قــرار گرفتــه باشــند.
اکنــون رســانه هــای بی طــرف و مســتقل زیادی تشــکیل شــده 
انــد کــه نقــش مهمــی را در آگاهــی بخشــی بــه افــکار عمومــی 
منطقــه و جهــان ایفــا کــرده و مــی کننــد. افــکار عمومــی امــروز 
دیگــر نتایــج عملکــرد آمریــکا در افغانســتان، پاکســتان، یمــن، 
ســوریه و عــراق و کشــتار غیرنظامیــان را بــه خوبــی مــی بیننــد. 
در طــرف مقابــل، اقدامــات ایــران و ســپاه پاســداران در منطقــه 
نیــز کامــا عیــان گشــته اســت. زمانــی کــه افــکار عمومــی در 
ــکا در کشــورهای  ــران و آمری ــان دو نقــش ای ــام مقایســه می مق
منطقــه برمــی آینــد، نظــر مثبتــی نســبت بــه ســپاه پاســداران و 

دیــدگاه منفــی نســبت بــه آمریــکا پیــدا مــی کننــد.

رئیــس دانشــکده علــوم سیاســی دانشــگاه آالبامــای آمریــکا معتقــد اســت بــا مواضــع دولــت امریکا 
در خصــوص برجــام ایــن توافــق در کمــا بــه ســر می بــرد.

دونالــد ترامــپ در ســخنرانی امشــب خــود در قبــال ایــران بــر مســائل موشــکی ایــران، تحریمهــای 
ســپاه و عــدم دســتیابی ایــران بــه ســاحهایی کــه همســایگان ایــن کشــور را تهدیــد مــی کنــد 

تاکیــد کــرد.
در گفتگــو بــا پروفســور »نــادر انتصــار« رئیــس دانشــکده علــوم سیاســی دانشــگاه آالبامــا امریکا به 

بررســی ایــن موضوعــات پرداختــه ایــم کــه در ادامــه مــی آید.
*ترامــپ در ســخنرانی خــود اگــر برجــام را لغــو نکــرد ولــی تــوپ تحریمهــا را در زمیــن کنگــره 

انداخــت. نظــر شــما در ایــن خصــوص چیســت؟
ترامــپ در طــول مبــارزات انتخاباتــی ریاســت جمهــوری و از زمــان پیــروزی، در محکــوم کــردن 
معاهــده هســته ای ایــران )برجــام( را بــه عنــوان چیــزی کــه علیــه منافــع ملــی ایــاالت متحــده 

اســت بیــان کــرده اســت و لــذا ســخنان او چیــز عجیبــی نیســت.
*اگــر کنگــره تحریمهــای هســته ای را بــاز گردانــد یعنــی عمــا نقــض برجــام صــورت گرفتــه 
اســت. بــا ایــن حســاب ترامــپ مســئولیت نقــض برجــام را نیــز متوجــه کنگــره خواهــد کــرد. ایــا 

ــد؟ ــاز مــی گردان کنگــره تحریمهــای هســته ای را ب
آنچــه ترامــپ انجــام داده اســت  ضربــه زدن بــه کنگــره ایــاالت متحــده و بــه بدنــه قانونــی آمریکا 
اســت کــه مســئول انجــام برجــام اســت توجــه بــه ایــن واقعیــت کــه اکثریــت قریــب بــه اتفــاق 
ــاد دارم کــه  ــن اعتق ــل شــده اســت، م ــکا تحمی ــران توســط کنگــره آمری ــه ای ــر علی ــم هاب تحری
کنگــره ایــن تحریــم هــا را تحمیــل مــی کنــد. تحریــم هــا ممکــن اســت در یــک زبــان نباشــد که 
نشــان  دهنــده خــروج رســمی واشــنگتن از برجــام  باشــد، امــا آنهــا تحریــم هایــی خواهنــد بــود که 
در نهایــت برجــام را تبدیــل بــه یــک معاهــده بــی معنــی در کاغــذ خواهــد کــرد. بــه عبــارت دیگــر، 
برجــام شــبیه یــک بیمــار اســت کــه دچــار ســکته مغــزی شــدید شــده اســت، امــا در یــک حالــت 

کمــای مصنوعــی زنــده نگــه داشــته شــده اســت.
*در اروپــا صــدای واحــدی در خصــوص نقــض برجــام از ســوی امریــکا شــنیده نمــی شــود. امانوئل 

ــه برجــام  ــد ب ــد بن ــد چن ماکــرون رئیــس جمهــوری فرانســه چنــدی پیــش اعــام کــرد کــه بای
ــن  ــب برجــام اورده شــود. ای ــز در قال ــران نی ــه شــود و مســائل موشــکی و حقــوق بشــری ای اضاف
ســخن تقریبــا همــان چیــزی اســت کــه ترامــپ مــی گویــد. تصــور مــی کنیــد اروپــا بــا خواســت 

امریــکا بــرای تجدیدنظــر در خصــوص برجــام همــراه خواهــد شــد؟
بلــه متاســفانه، موقعیــت اروپــا در برجــام ضعیف شــده اســت و رهبــران مختلــف آن از هــر دو طرف  
ــه مقــررات آن  ــد. آنهــا مــی خواهنــد ایــران در برجــام باقــی بمانــد و همچنــان ب ســخن گفتــه ان
ادامــه دهــد، در حالــی کــه دیگــران همچنــان بــه نقــض ایــن توافقنامــه ادامــه مــی دهنــد. اروپــا 
مــی خواهــد کیــک خــود را داشــته باشــد و آن را بخورنــد.  )ســهم خــود را از ایــن معاهــده داشــته 

باشــد(  ایــن یــک بــازی خطرنــاک اســت کــه اروپــا بــازی مــی کنــد.
*محمــد جــواد ظریــف وزیــر خارجــه ایــران اعــام کــرده کــه برجــام یــا بــا حضــور همــه طرفهای 
متعاهــد اســت یــا بــدون هیــچ کــس. بــر ایــن اســاس واکنــش ایــران بــه خــروج امریــکا از برجــام 

چیســت؟
عــاوه بــر وزیــر امــور خارجــه ظریــف، تعــدادی از مقامات دیگــر ایــران در هفتــه های اخیــر چندین 
ــه  ــران گزین ــاالت دارد و ته ــه احتم ــرای هم ــی ب ــه های ــران برنام ــه ای ــد ک ــته ان ــار داش ــار اظه ب
مناســبی را انتخــاب کــرده اســت بســته بــه آنچــه ایــاالت متحــده و ســایر اعضــای 5 +1 تصمیــم 
مــی گیریــد مــن گزینــه هایــی کــه ایــران در نظــر گرفتــه اســت را نمــی دانــم، امــا بــا نظــر ظریف 
موافقــم کــه بقــاء برجــام بســتگی بــه پیــروی همــه طرفهــا در مقــررات ایــن توافــق اســت. اگــر 

یــک طــرف قــرارداد از تعهداتــش پیــروی نکنــد، برجــام بایــد نادیــده گرفتــه شــود.

استاد دانشگاه آالباما:

کنگره تحریمها را باز می گرداند/ 
برجام در کما است

جواد حیران نیا

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 51 |  شماره 22 |  آذر 96

آمـریـــــکا

ــرای  ــپ ب ــم ترام ــد تصمی ــی معتقدن ــران بین الملل صاحب نظ
ــت  ــرای دول ــی ب ــی و عرف ــار حقوق ــام دارای آث ــروج از برج خ
ــدد  ــام مج ــراری نظ ــرای برق ــی ب ــال کم ــت و احتم امریکاس

ــود دارد. ــران وج ــه ای ــا علی تحریمه
ــی  ــاش م ــر ت ــال حاض ــکا درح ــده آمری ــاالت متح ــت ای دول
کنــد برجــام را مغایــر بــا منافــع ملــی خــود نشــان دهــد. بــا ایــن 
ــرود. در عــوض  ــن ب ــر از ای حــال انتظــار نمــی رود ترامــپ فرات
وی بــه کنگــره فشــار مــی آورد تــا بــا توســل بــه ابــزار تحریــم، 
ایــران و اروپــا را بــه رفــع نواقصــی وادار کنــد کــه بــه زعــم وی 
در برجــام وجــود دارد! درهمیــن ارتبــاط، »آسوشــیتد پــرس« در 
ــاره زمــان دقیــق اعــام راهبــرد  ــه زنــی درب ــه گمان گزارشــی ب
نهایــی دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــوری آمریــکا دربــاره ایــران 
پرداختــه اســت. ایــن رســانه از یــک ســو بــا اســتناد به اظهــارات 
ترامــپ کــه گفتــه بــود »خیلــی زود« موضــع خــود را اعــام می 
کنــد و از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه اینکــه در برنامه ای کــه کاخ 
ســفید بــرای امــروز پنجشــنبه ارائــه داده، جایــی برای ســخنرانی 
ترامــپ در نظــر گرفتــه نشــده اســت، احتمــال داد اعــام تصمیم 

نهایــی ترامــپ بــه جمعــه موکــول شــده باشــد.
ــروج از  ــرای خ ــپ ب ــی ترام ــم احتمال ــر، تصمی ــوی دیگ  از س
ــال  ــه دنب ــز ب ــی را نی ــش ســران کشــورهای اروپای ــام واکن برج
داشــته اســت. در همیــن راســتا، »فدریــکا موگرینــی« مســئول 
سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا در مصاحبــه بــا »پــی بــی اس« 
گفــت: خــروج احتمالــی دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــوری آمریکا 
ــا  ــره ب ــرای مذاک ــورها را ب ــر کش ــت دیگ ــن اس ــام، ممک از برج
واشــنگتن دچــار تردیــد کنــد. وی افــزود: پیامــی کــه آمریــکا بــا 
خــروج از برجــام بــه ســایر جهــان ارســال مــی کنــد ایــن اســت 

کــه واشــنگتن از ایــن پــس قابــل اعتمــاد نخواهــد بــود.
ــه  ــی ب ــن الملل ــمندان بی ــران و اندیش ــا صاحبنظ ــو ب در گفتگ
بررســی آثــار و تبعــات خــروج امریــکا از برجــام پرداختــه ایــم که 

ــد. ــی ای ــه م در ادام

استفن لندمن نظریه پرداز امریکایی
ــا  ــراه ب ــران، هم ــه ای ــپ نســبت ب ــی ترام ــر منطق ــمنی غی دش

نومحافظــه کاران آلــوده واشــنگتن، بســیار نگــران کننــده اســت. 
ــه  ــت ب ــن اس ــن ممک ــد، بنابرای ــت دادن ــوریه را از دس ــا س آنه
ــش بکشــند. ــه چال ــران را ب ــده هســته ای ای ــو معاه ــیله لغ وس

مــن بــه شــدت شــک دارم کــه تصمیــم ترامــپ را ایــران قبــول 
کنــد و بــه رســمیت بشناســد؛ آنچــه کــه همــه دنیــا مــی دانــد، و 

اجــازه شــرکت در آن را مــی دهــد.
مــن انتظــار دارم تحریــم هــای غیــر قانونی یــک جانبــه تحمیل 
ــه  ــه در پاســخ ب ــد ک ــی کن ــک م ــران را تحری ــپ ای شــود. ترام
اقداماتــش کاری نادرســت انجــام دهــد کــه ایــن اتفــاق نخواهــد 
افتــاد. امیــدوارم کشــورهای دیگــر5+1 همچنــان ازبرجــام 
ــن،  ــیه و چی ــان روس ــرای اطمین ــد. ب ــتیبانی کنن JCPOA پش
انگلیــس و فرانســه یــک عامت ســوال هســتند، اما حــدس می 

زنــم کــه آیــا آنهــا نیــز خواهنــد بــود.

پروفســور »نــادر انتصــار« رئیــس دانشــکده علــوم 
سیاســی دانشــگاه آالبامــای جنوبــی آمریــکا

ترامــپ نســبت بــه »برنامــه جامــع اقــدام مشــترک«- برجــام- 
دیدگاهــی بســیار منتقدانــه داشــت و هرازگاهــی بــه قصــد خــود 
بــرای پــاره کــردن ســند ایــن توافــق و انجــام مذاکــرات مجــدد 
ــا  ــود. ب ــد اشــاره کــرده ب ــه یــک توافــق جدی ــرای دســتیابی ب ب
توجــه بــه ســلطه جمهوریخواهان بــر هــر دو مجلــس نمایندگان 
و ســنا، ترامــپ بــرای نادیــده گرفتــن برجــام و حمایــت از وضــع 
ــان در  ــت و آس ــی راح ــران فرصت ــه ای ــتر علی ــای بیش تحریمه

اختیــار خواهــد داشــت.

»ریچــارد نیفیــو« عضــو تیــم مذاکــرات هســته ای 
امریــکا و معمــار شــبکه تحریــم هــای آمریــکا علیه 

ایــران
امتنــاع از تأییــد اینکــه ایــن توافــق )برجــام( بــه نفع امنیــت ملی 
آمریکاســت، بــه خــودی خــود، تخلــف از مفــاد برجــام بــه شــمار 

نمــی رود.
ــت  ــه حال ــد ب ــی ش ــور م ــه تص ــی ک ــدد تحریمهای ــع مج وض
تعلیــق درآینــد و یــا منقضــی شــوند، ناقــض برجــام خواهــد بــود.
بــه همیــن نحــو، وضــع تحریمهــای مشــابه نیــز حتــی بــا ایــن 
ادعــا کــه هــدِف آنهــا تقویــت رونــد مقابلــه بــا حمایــت ادعایــی 

ایــران از تروریســم، نقــض حقــوق بشــر، آزمایشــهای موشــکی و 
مــوارد دیگــر اســت؛ ناقــض برجــام اســت.

امتنــاع از تأییــد ایــن توافق ]هســته ای[ تنها مســتلزم آنســت که 
کنگــره بررســی کند آیــا تحریمهــا را مجــدداً وضــع مــی نماید یا 
خیــر. از ایــن رو، ایــن مــورد هــم موردنیــاز اســت و هــم اینکــه 

قطعــاً صــورت مــی گیــرد.
ــرای انجــام مذاکــرات  ترامــپ ممکــن اســت تصمیــم بگیــرد ب
پیرامــون یــک ]توافــق[ جایگزیــن بــرای برجــام یــا یــک توافــق 
اضافــی در رأس آن  بــه ایــران نزدیــک شــود، امــا ایــن احتمــال 

ــه ای از ابهــام اســت. ــان در هال همچن

پروفســور شــیرین هانتــر اســتاد دانشــگاه جــورج 
تــاون امریــکا

رفتــار ترامــپ در قبــال برجــام بــه جهــت گیــری رابطــه آمریــکا 
ــه  ــر ب ــه حاض ــه ک ــت. وی گفت ــد داش ــتگی خواه ــران بس و ای
صحبــت بــا هرکســی اســت کــه خواهــان صحبــت کــردن بــا 
آمریــکا باشــد. امــا بــر اســاس اظهــارات وی تســامح کمتــری در 
قبــال برخــی رفتارهــای ایــران نشــان خواهــد داد. ایــن رویکــرد 
در قبــال تحریــم هــا هــم صــدق مــی کنــد. هرچنــد، تصمیــم 
گیــری در بــاره برخــی از تحریــم هــا از قبیــل آنهایــی کــه تحت 
قانــون تحریــم هــای ایران-لیبــی )ISLA( اعمــال شــده اســت، 

بــه کنگــره بســتگی دارد.

انجمــن  اجرایــی  مدیــر  کیمبــال«   »داریــل 
آمریــکا ســالح  کنتــرل  تحقیقاتــی 

بــه رغــم اجــرای مفــاد برجــام از ســوی ایــران هیــچ شــکی در 
ایــن وجــود نــدارد کــه برجــام بــه موجــب اظهــارات »ترامــپ« 
تحــت فشــار ســنگین قــرار دارد. ترامــپ معتقــد اســت کــه انتقاد 
از برجــام و تهدیــد بــرای عــدم تائیــد پایبنــدی ایــران بــه برجــام 
ــام  ــد. برج ــی کن ــن م ــدت وی را تامی ــاه م ــع سیاســی کوت مناف
ــی خــود  ــع داخل ــال مناف ــن از ســوی تندروهــا کــه بدنب همچنی

هســتند نیــز تحــت فشــار اســت.
بــر اســاس قوانیــن آمریــکا، رئیــس جمهــور ایــاالت متحــده باید 
هــر ۹۰ روز یکبــار تائیدیــه ای را در مــورد برجــام صــادر کــرده و 
بــه کنگــره گــزارش بدهــد. تاریــخ صــدور ایــن تائیدیــه امــروز 

کارشناسان بین المللی:

آثار خروج از برجام برای واشنگتن/بعید بودن احیای تحریمهای ایران
جواد حیران نیا
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آمـریـــــکا

15 اکتبــر اســت. اگــر ترامــپ ایــن تائیدیــه و پایبنــدی ایــران بــه 
برجــام را صــادر نکنــد و یــا آنکــه دولــت آمریــکا دلیلــی بیابــد که 
ــوده  ــد نب ــام پایبن ــاد برج ــه مف ــران ب ــد ای ــب آن بگوی ــه موج ب
آنکاه کنگــره ایاالت متحــده به موجــب قانــون INARA )قانون 
بازبینــی توافق هســته ای ایران( که در ســال ۲۰15 تصویب شــده 
مــی توانــد تحریــم هــای مرتبــط بــا برنامــه هســته ای ایــران را 

مجــددا اعمــال کنــد.
بــر اســاس قانــون INARA  رئیــس جمهــور آمریــکا بایــد موارد 

ــد کند: ــر را تائی زی
- ایران بطور کامل برجام را اجرا می کند؛
- ایران مفاد برجام را نقض نکرده است؛

- ایــران هیــچ اقدامــی کــه مشــخصا مــی توانــد موجب توســعه 
برنامــه تســلیحات هســته ای شــود انجــام نداده اســت؛

ــب  ــه موج ــر ب ــب و موث ــی مناس ــا اقدام ــم ه ــق تحری - تعلی
اقدامــات انجــام شــده از ســوی ایــران بــوده و بــه ســود امنیــت 

ــت. ــی آمریکاس مل

تبعات نقض برجام برای امریکا
»داریـل کیمبـال«  مدیر اجرایـی انجمـن تحقیقاتی 

کنتـرل سـالح آمریکا
اعمــال مجــدد تحریــم هــای هســته ای بــدون وجــود مدرکــی 

روشــن در خصــوص اینکــه ایــران از برجــام تخطی کــرده آمریکا 
را بــه عنــوان برهــم زننــده برجــام معرفــی کــرده و خطــر از هــم 
پاشــیدن توافــق هســته ای را افزایــش مــی دهــد. تحــت چنیــن 
شــرایطی بعیــد اســت کــه متحــدان اروپایــی آمریــکا در اعمــال 
مجــدد تحریــم هــای هســته ای علیــه ایــران از جملــه تحریــم 
ــا ایــران  هــای ثانویــه کــه بانــک هــا و تجــار طــرف قــرارداد ب
را تحــت فشــار قــرار مــی دهــد بــا واشــنگتن همراهــی کننــد و 
دیگــر اینکــه »گزینــه مذاکــره مجــدد بــرای رســیدن بــه توافقی 

بهتــر«، گزینــه ای واقــع بینانــه نیســت.

»ریچــارد نیفیــو« عضــو تیــم مذاکــرات هســته ای 
امریــکا و معمــار شــبکه تحریــم هــای آمریــکا علیه 

ایــران
بــا توجــه بــه مســئولیت ]واشــنگتن[ بــرای اجــرای ایــن 
تحریمهــا، معتقــدم کــه صحبــت از همــکاری ســایر کشــورها بــا 
ــم  ــر از محقــق ســاختن ایــن همــکاری در عال ــکا آســان ت آمری
واقعیــت اســت. بــرای آنکــه تحریمهــای وضــع شــده از ســوی 
آمریــکا در اروپــا و هرنقطــه ای دیگــر از جهــان از ارزش و اهمیت 
برخــوردار شــود، تــاش طاقــت فرســایی صــورت گرفتــه اســت.
فکــر مــی کنــم کــه آقــای گولدبــرگ ایــن تاشــهای طاقــت 
فرســا و میــزان اهمیــت ایــن شــرایط را دســت کــم مــی گیــرد. 

امــروز، ایــران- طبــق اعــان آژانس بیــن المللــی انــرژی اتمی- 
در تطابــق بــا توافقنامــه پادمــان منــع اشــاعه هســته ای و برجــام 
عمــل مــی کنــد. ایــن شــرایط امــکان اقنــاع ســایر کشــورها بــه 

پیــروی از آمریــکا را بســیار دشــوار مــی ســازد.

ــوم  پروفســور »محمــود منشــی پــوری« اســتاد عل
ــا  ــل دانشــگاه کالیفرنی ــط بیــن المل سیاســی و رواب

ــی و اســتاد دانشــگاه سانفرانسیســکو برکل
ــطه  ــرای آن بواس ــم و اج ــته ای مه ــق هس ــن تواف ــر ای اگ
عوامــل جانبــی نقــض شــود تاثیــرات آن شــدید و غیــر قابــل 
پیــش بینــی خواهــد بــود. اگــر ایــن ســناریو )برهــم خــوردن 
ــای  ــیب ه ــا آس ــام ب ــود برج ــرا ش ــته ای( اج ــق هس تواف
جربــان ناپذیــر مواجــه مــی شــود و یــا حتــی بدتــر از آن بطــور 

ــی رود. ــن م ــی از بی کل

استفن لندمن نظریه پرداز امریکایی
ــا ازبرجــام JCPOA عقــب  ــه اروپ ــه اتحادی مــن شــک دارم ک
نشــینی کنــد، امــا ممکــن اســت دوبــاره بریتانیــا و فرانســه تحت 

فشــار قــرار بگیرنــد.
ــخ  ــان کرد.تاری ــکا اطمین ــه امری ــود ب ــی ش ــزی نم ــچ چی در هی

ــن موضــوع اســت. ــا نشــانگر ای ــف و پســت آنه کثی

طــراح تحریمهــای ایــران معتقــد اســت معلــوم نیســت کنگــره 
ــاز  ــا ترامــپ، تحریمهــای هســته ای را ب امریــکا در همســویی ب

ــد و باعــث نقــض برجــام شــود. گردان
دولـت ایـاالت متحـده آمریـکا درحـال حاضـر تـاش مـی کند 
برجـام را مغایـر با منافع ملی خود نشـان دهـد. با این حـال انتظار 
نمـی رود ترامـپ فراتر از این بـرود. در عوض وی به کنگره فشـار 
مـی آورد تـا با توسـل بـه ابـزار تحریـم، ایـران و اروپـا را بـه رفع 
نواقصـی وادار کنـد که به زعـم وی در برجام وجـود دارد! درهمین 
ارتباط، »آسوشـیتد پرس« در گزارشـی به گمانه زنـی درباره زمان 
دقیـق اعام راهبرد نهایـی دونالد ترامپ رئیس جمهـوری آمریکا 
دربـاره ایـران پرداختـه اسـت. این رسـانه از یک سـو با اسـتناد به 
اظهـارات ترامپ کـه گفته بود »خیلـی زود« موضع خـود را اعام 
مـی کنـد و از سـوی دیگر بـا توجـه بـه اینکـه در برنامـه ای که 
کاخ سـفید برای امروز پنجشـنبه ارائه داده، جایی برای سـخنرانی 
ترامـپ در نظـر گرفتـه نشـده اسـت، احتمـال داد اعـام تصمیم 

نهایـی ترامپ بـه جمعه موکول شـده باشـد.
 از سـوی دیگر، تصمیم احتمالی ترامپ برای خـروج از برجام واکنش 
سـران کشـورهای اروپایـی را نیـز بـه دنبال داشـته اسـت. در همین 
راسـتا، »فدریکا موگرینی« مسـئول سیاسـت خارجی اتحادیـه اروپا 
در مصاحبـه با »پـی بی اس« گفـت: خـروج احتمالی دونالـد ترامپ 
رئیـس جمهـوری آمریـکا از برجـام، ممکن اسـت دیگر کشـورها 
را بـرای مذاکـره با واشـنگتن دچـار تردید کنـد. وی افـزود: پیامی 
کـه آمریکا بـا خروج از برجام به سـایر جهان ارسـال مـی کند این 

اسـت کـه واشـنگتن از این پـس قابل اعتمـاد نخواهـد بود.
ــارد  ــا »ریچ ــه ای ب ــر مصاحب ــگار مه ــتا، خبرن ــن راس در همی
ــبکه  ــار ش ــوان معم ــه عن ــه از وی ب ــت ک ــته اس ــو« داش نیفی

ــود. ــی ش ــاد م ــران ی ــه ای ــکا علی ــای آمری ــم ه تحری
نیفیــو فارغ التحصیــل رشــته مطالعــات سیاســت های امنیتــی از 
دانشــگاه »جــرج واشــنگتن« و عضــو ســابق تیــم مذاکــره کننده 
آمریــکا در مذاکــرات هســته ای بــا ایــران اســت و مدتــی نیــز بــه 

عنــوان هماهنــگ کننــده ارشــد سیاســت تحریــم هــای آمریــکا 
در وزارت خارجــه ایــن کشــور مشــغول بــه کار شــد.

ــران در  ــش ای ــر بخ ــمت مدی ــا س ــی ب ــن مدت ــو همچنی نیفی
شــورای امنیــت ملــی آمریــکا در کاخ ســفید مشــغول بــه فعالیت 
بــوده اســت. وی در حــال حاضــر محقــق  مرکــز سیاســت انــرژی 

ــورک اســت. ــا«  ی نیوی ــی در دانشــگاه »کلمبی جهان

|| چنانچــه ترامــپ »برنامــه جامــع اقدام مشــترک« 
ــدی  ــد، گام بع ــض نمای ــام- را نق )JCPOA(- برج

علیــه ایــران چــه خواهــد بــود؟
ایـن همان نقطـه ای اسـت که موضـوع مـورد بحث مـا را جالب 
توجـه مـی کند. امتنـاع از تأییـد اینکه ایـن توافق )برجـام( به نفع 
امنیـت ملی آمریکاسـت، به خودی خـود، تخلف از مفـاد برجام به 
شـمار نمـی رود. وضـع مجـدد تحریمهایی کـه تصور می شـد به 
حالت تعلیـق درآیند و یا منقضی شـوند، ناقض برجـام خواهد بود.
بــه همیــن نحــو، وضــع تحریمهــای مشــابه نیــز حتــی بــا ایــن 
ادعــا کــه هــدِف آنهــا تقویــت رونــد مقابلــه بــا حمایــت ادعایــی 
ایــران از تروریســم، نقــض حقــوق بشــر، آزمایشــهای موشــکی و 

مــوارد دیگــر اســت؛ ناقــض برجــام اســت.
امتنــاع از تأییــد ایــن توافق ]هســته ای[ تنها مســتلزم آنســت که 
کنگــره بررســی کند آیــا تحریمهــا را مجــدداً وضــع مــی نماید یا 
خیــر. از ایــن رو، ایــن مــورد هــم موردنیــاز اســت و هــم اینکــه 
قطعــاً صــورت مــی گیــرد. ترامــپ ممکــن اســت تصمیــم بگیرد 
بــرای انجــام مذاکــرات پیرامــون یــک ]توافــق[ جایگزیــن بــرای 
برجــام یــا یــک توافــق اضافــی در رأس آن  بــه ایــران نزدیــک 

شــود، امــا ایــن احتمــال همچنــان در هالــه ای از ابهــام اســت.

|| چنانچـه ترامـپ تصمیـم بگیـرد برجـام را نقـض 
نمایـد، کنگـره آمریـکا مجبور می شـود بـه برقراری 
مجدد تحریمهـای ایـران رأی دهد. آیا کنگـره برای 
همراهـی با ترامـپ چنیـن تصمیمی خواهـد گرفت؟
ــه موضــوع  ــکا ب ــم. بســیاری از اعضــای کنگــره آمری نمــی دان

ایــران توجــه دارنــد، اما نگــران اشــاعه تســلیحات هســته ای نیز 
ــه  ــدی ب ــه گزن ــد کــه وارد آمــدن هرگون ــم آن دارن هســتند و بی

برجــام، احتمــال گســترش ایــن تســلیحات را بــاال ببــرد.
ــرات و  ــزب دموک ــر دو ح ــی از ه ــامل قانونگذاران ــراد ش ــن اف ای
ــا انتظــار  ــوان از آنه ــی ت ــواًل م ــه معم جمهوریخــواه هســتند ک

ــر را داشــت. ــک موضــع افراطــی ت اتخــاذ ی
در شــرایط کنونــی، فــرض مــن ایــن اســت کــه بــرای 
جمهوریخواهــان اتخــاذ موضعــی جداگانــه از رئیــس جمهــور بــه 
لحــاظ سیاســی امــری دشــوار اســت. امــا ایــن امــر اندکــی بــه 

ــتگی دارد. ــپ بس ــرد ترام ــم و راهب ــریح تصمی ــوه تش نح

|| برخـی افـراد همچون ریچـارد گولدبـرگ معتقدند 
در صورتـی که رئیس جمهـور آمریـکا تصمیم بگیرد 
برجـام را نقـض نمایـد، اتحادیـه اروپـا بـا ترامـپ 
همراهـی خواهد کـرد. نظر شـما در اینباره چیسـت؟

بـا توجـه به مسـئولیت ]واشـنگتن[ بـرای اجـرای ایـن تحریمها، 
معتقـدم که صحبـت از همکاری سـایر کشـورها با آمریکا آسـان 
تـر از محقق سـاختن ایـن همـکاری در عالم واقعیت اسـت. برای 
آنکه تحریمهای وضع شـده از سـوی آمریکا در اروپا و هرنقطه ای 
دیگـر از جهـان از ارزش و اهمیـت برخوردار شـود، تـاش طاقت 
فرسـایی صـورت گرفته اسـت. فکر می کنـم که آقـای گولدبرگ 
این تاشـهای طاقت فرسـا و میزان اهمیت این شـرایط را دسـت 
کـم می گیـرد. امـروز، ایـران- طبـق اعـان آژانس بیـن المللی 
انـرژی اتمی- در تطابق با توافقنامه پادمان منع اشـاعه هسـته ای 
و برجـام عمل مـی کند. این شـرایط امکان اقناع سـایر کشـورها 

بـه پیروی از آمریکا را بسـیار دشـوار می سـازد.

جواد حیران نیا-شبنم شکوهی

ریچارد نیفیو:

معلوم نیست کنگره از تصمیم ترامپ حمایت کند
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آمـریـــــکا

مشاور سابق وزارت خارجه آمریکا:

ترامپ با جدا کردن خود از اروپا 
موجب تضعیف آمریکا می شود

مشــاور ســابق وزارت خارجــه آمریــکا در خصــوص ســخنرانی روز جمعه»ترامــپ« گفــت: 
تهــران بایــد از ایــن وضعیــت خوشــحال باشــد چــون ترامــپ بــا ایــن کار موجــب تضعیــف 

آمریــکا شــد.
ــد ترامــپ« رئیــس جمهــور آمریــکا روز جمعــه  ــه کــه انتظــار مــی رفــت »دونال همانگون

ــه برجــام شــد. ــه کنگــره مدعــی عــدم پایبنــدی ایــران ب گذشــته در گــزارش خــود ب
ــران اجــازه مــی دهــد کــه برنامــه  ــه ای ترامــپ در اظهــارات خــود مدعــی شــد: توافــق ب
هســته ایــش را کامــل کنــد و تــا چنــد ســال دیگــر کــه محدودیــت هــا برطــرف شــود؛ 
ایــران بــه ســراغ تأسیســات هســته ای مــی رود. فقــط در برابــر یــک تعلیــق موقــت، ایران 

بــرای مــدت کوتاهــی از تاسیســات هســته ای عقــب افتــاده اســت.
ترامــپ ادعــا کــرد: برخــی معتقدنــد کــه ایــران بــا کــره شــمالی همــکاری داشــته اســت. 
ــح  ــه صل ــران ب ــود توافــق هســته ای ای ــرار ب ــران روح برجــام را نقــض کــرده اســت. ق ای
وثبــات کمــک کنــد؛ امــا ایــران تروریســم را پراکنــده مــی کنــد. ایــران روح توافــق را نقض 

کــرده اســت.
بــه گــزارش مهــر، قــدرت هــای جهانــی بــه رغــم عــدم تائیــد پایبنــدی ایــران بــه توافــق 
هســته ای از ســوی دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــوری آمریــکا، کمــاکان بــه اجــرای برجــام 
متعهــد هســتند و حســن روحانــی، رئیس جمهــوری ایــران نیــز  در واکنــش بــه اظهــارات 
ترامــپ گفتــه اســت آمریــکا امــروز تنهاتــر از همیشــه در برابــر برجــام قــرار گرفتــه اســت. 

ایــران تــا زمانــی کــه از منافــع برجــام برخــوردار اســت، بــه آن احتــرام می گــذارد.
فرانســه، آلمــان و بریتانیــا هــم نســبت بــه ســخنان ترامــپ ابــراز نگرانــی کــرده و بــر تعهد 
ــه  ــق هســته ای ب ــد تواف ــن ســه کشــور گفته ان ــد. ای ــد کرده ان ــال برجــام تاکی خــود در قب

نفــع امنیــت ملــی ایــن کشورهاســت.
فدریــکا موگرینــی، مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا نیــز گفتــه اســت برجــام یک 
قطعنامــه شــورای امنیــت ســازمان ملــل اســت و رئیــس جمهــور هیــچ کشــوری نمی تواند 
بــه آن پایــان بدهــد. روســیه هــم از اظهــارات ترامــپ انتقــاد کــرده و گفتــه اســت چنیــن 

روش هایــی بــرای حــل مشــکات محکــوم بــه شکســت اســت.
امــا اتخــاذ ایــن رویکــرد چــه آینــده ای را بــرای برجــام رقــم خواهــد زد؟ بــرای پاســخ بــه 

ایــن پرســش بــه ســراغ پروفســور »دانیــل ســرور« رفتیــم.
ســرور از معــروف تریــن کارشناســان حاضــر در مبحــث مدیریــت جنــگ و از کارشناســان 
ارشــد موسســه »روابــط دو ســوی آتانتیــک« و از اســاتید دانشــگاه »جان هاپکینز« اســت 
ــکان را دارد  کــه ســابقه فعالیــت گســترده در مــورد جنــگ هــای عــراق، افغانســتان و بال
ــان  ــکا در امــر میانجیگــری می ــژه آمری ــوان نماینــده وی ــه عن ــا 1۹۹۶ ب و از ســال 1۹۹۴ ت
ــرده اســت. پاســخ پروفســور  ــت ک ــای یوگســاوی ســابق فعالی ــروات ه مســلمانان و ُک

ســرور بــه پرســش مهــر بــه شــرح زیــر اســت:
ــکا از  ــا جــدا کــردن آمری ــرد. ترامــپ ب ــه خاطــر ایــن وضعیــت جشــن بگی ــد ب ــران بای ای
متحــدان اروپایــی خــود در خصــوص برجــام و طــرح ایــن ادعــا کــه منافــع برجــام بــرای 
آمریــکا امتیازهــای کســب شــده از ســوی ایــران را توجیــه نمــی کنــد، موجــب تضعیــف 
ــن ادعــای ترامــپ کامــا نادرســت اســت.  ــاالت متحــده شــده اســت. ای تاثیرگــذاری ای
توافــق هســته ای ایــران بــرای مــدت 1۰ تــا ۲5 ســال بدســت آمــده اســت و آنچــه ترامــپ 
مــی گویــد یعنــی مســدود کــردن تمــام راه هــای دسترســی ایــران بــه فعالیــت هســته ای، 

آرزوی شــخصی ترامــپ اســت.

||  آیا برجام آنگونه که ترامپ ادعا می کند توافق بدی است؟
تنهــا ایــراد یــا نقــص اساســی کــه در برجــام وجــود دارد بــه پایــان رســیدن آن در زمــان 
اعــام شــده اســت. اگــر آمریــکا مواضــع فعلــی خــود در خصــوص برجــام را بــه همیــن 
شــکل ادامــه بدهــد در آینــده حــرف زیــادی بــرای گفتــن نخواهــد داشــت. برجــام بــا توجه 
بــه اینکــه امــکان دســتیابی ایــران بــه ســاح هســته ای را بــه تاخیــر مــی انــدازد منافــع 
آمریــکا را تامیــن مــی کنــد و در مــورد ایــران هــم همینطــور اســت چــون بــه اقتصــاد ایــن 
کشــور امــکان بازســازی داده شــده اســت. بــدون وجــود برجــام مــا )آمریــکا( در وضعیــت 

بســیار بــدی قــرار مــی گرفتیــم و وضعیــت بــرای ایــران نیــز بــه همیــن صــورت بــود.

عبدالحمید بیاتی

معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا؛

احتمال حفظ برجام از سوی کنگره 
وجود دارد/ نقش مهم سه بازیگر اصلی

عبدالحمید بیاتی

ــد  ــکا معتق ــه آمری ــین وزارت خارج ــاون پیش مع
اســت بــا وجــود آنکــه »ترامــپ« برجــام را تائیــد 
ــره  ــه کنگ ــود دارد ک ــال وج ــن احتم ــرده ای نک

ــد. ــظ کن ــران را حف ــته ای ای ــق هس تواف
همانگونــه کــه انتظــار مــی رفــت »دونالــد 
ــه ۲1  ــکا روز جمع ترامــپ« رئیــس جمهــور آمری
مهــر در گــزارش خــود بــه کنگــره مدعــی عــدم 

ــد. ــام ش ــه برج ــران ب ــدی ای پایبن
ــق  ــد: تواف ــی ش ــود مدع ــارات خ ــپ در اظه ترام
ــران اجــازه مــی دهــد کــه برنامــه هســته  ــه ای ب
ایــش را کامــل کنــد و تــا چنــد ســال دیگــر کــه 
محدودیــت هــا برطــرف شــود؛ ایــران بــه ســراغ 
ــر  ــط در براب ــی رود. فق ــته ای م ــات هس تأسیس
یــک تعلیــق موقــت، ایــران بــرای مــدت کوتاهی 
از تاسیســات هســته ای عقــب افتــاده اســت. 
ــق  ــدای تواف ــرا در ابت ــه چ ــد ک ــی گوی ــکا م آمری
ــران  ــت؟ ای ــده اس ــران داده ش ــه ای ــول ب ــی پ کلّ
مرتکــب مــوارد نقــض ایــن پیمــان شــده اســت 
ــی  ــن غن ــک ُت ــت 1۳۰ متری ــار از محدودی و دو ب
ســازی خــود فرارتــر رفتــه اســت. ایــران بازرســان 

ــت. ــرده اس ــاب ک را ارع
ترامــپ ادعــا کــرد: برخــی معتقدنــد کــه ایــران با 
کــره شــمالی همــکاری داشــته اســت. ایــران روح 
ــود توافــق  ــرار ب برجــام را نقــض کــرده اســت. ق
هســته ای ایــران بــه صلــح وثبــات کمــک کنــد؛ 
امــا ایــران تروریســم را پراکنــده مــی کنــد. ایــران 

روح توافــق را نقــض کــرده اســت.
امــا قــدرت هــای جهانــی بــه رغــم عــدم تائیــد 
ــوی  ــته ای از س ــق هس ــه تواف ــران ب ــدی ای پایبن
آمریــکا،  رئیس جمهــوری  ترامــپ،  دونالــد 
ــتند و  ــد هس ــام متعه ــرای برج ــه اج ــاکان ب کم
حســن روحانــی، رئیس جمهــوری ایــران نیــز  
ــت  ــه اس ــپ گفت ــارات ترام ــه اظه ــش ب در واکن
آمریــکا امــروز تنهاتــر از همیشــه در برابــر برجــام 
ــه از  ــی ک ــا زمان ــران ت ــت. ای ــه اس ــرار گرفت ق
ــرام  ــه آن احت ــت، ب ــوردار اس ــام برخ ــع برج مناف

می گــذارد.
فرانســه، آلمــان و بریتانیــا هم نســبت به ســخنان 

ترامــپ ابــراز نگرانــی کــرده و بــر تعهــد 
ــد.  ــد کرده ان ــال برجــام تاکی خــود در قب
ایــن ســه کشــور گفته انــد توافــق 
ــن  ــی ای ــت مل ــع امنی ــه نف هســته ای ب

کشورهاســت.
ــت  ــئول سیاس ــی، مس ــکا موگرین فدری
خارجــی اتحادیــه اروپــا نیــز گفتــه 
ــورای  ــه ش ــک قطعنام ــام ی اســت برج
ــل اســت و رئیــس  امنیــت ســازمان مل
جمهــور هیــچ کشــوری نمی توانــد 
ــم از  ــیه ه ــد. روس ــان بده ــه آن پای ب
اظهــارات ترامــپ انتقــاد کــرده و گفتــه 
ــل  ــرای ح ــی ب ــن روش های اســت چنی

ــت. ــت اس ــه شکس ــوم ب ــکات محک مش
ــرای  امــا اتخــاذ ایــن رویکــرد چــه آینــده ای را ب
ــن  ــه ای ــخ ب ــرای پاس ــد زد؟ ب ــم خواه ــام رق برج
پرســش بــه ســراغ »مــارک فیتزپاتریــک« معاون 

پیشــین وزارت خارجــه آمریــکا رفتیــم.
ــاح  ــع س ــه خل ــی برنام ــر فعل ــک مدی فیتزپاتری
ــات  ــی مطالع ــن الملل ــاعه موسســه بی ــع اش و من
اســتراتژیک )IISS( بوده و ســابقه حضور در وزارت 
خارجه آمریکا در پســت معاونت وزیر را دارد. پاســخ 

وی بــه پرســش مهــر بــه شــرح زیــر اســت:
ترامــپ بــه برجــام ضربــه زد امــا هنــوز خیلــی 
ــم  ــاوت کنی ــورد قض ــن م ــه در ای ــت ک زود اس
ــت  ــته اس ــق را کش ــن تواف ــپ ای ــا ترام ــه آی ک
ــه  ــادی ب ــد زی ــا ح ــام ت ــده برج ــر؟ آین ــا خی ی
ــن  ــر ای ــی دیگ ــر اصل ــه بازیگ ــات س تصمیم

ــتگی دارد. ــق بس تواف
ــا  ــون ب ــکا اکن ــکا؛ کنگــره آمری اول کنگــره آمری
ــم هــای  ــه تحری ــم مواجــه اســت ک ــن تصمی ای
ــار  ــر. انتظ ــا خی ــد ی ــرار کن ــددا برق ــران را مج ای
ــم  ــی تحری ــره برخ ــه کنگ ــت ک ــن اس ــن ای م
هــای جدیــد در خصــوص برنامــه موشــکی ایران 
ــال  ــران اعم ــه ته ــه ای آن علی ــات منطق و اقدام

ــد. کن
دوم؛ ایــران و ســوم ســایر طــرف هــای حاضــر در 
برجــام بــه ویــژه اروپائــی هــا. اگــر آنهــا بتواننــد 
ــه آمریــکا مقاومــت  ــر تحریــم هــای ثانوی در براب
کننــد آنــگاه ایــران مــی توانــد بــه بهــره منــدی از 

برجــام ادامــه بدهــد.
ــم  ــورد تصمی ــت: در م ــه گف ــک در ادام فیتزپاتری
کنگــره بــرای اعمــال تحریــم هــای غیــر 
ــه  ــران ب ــخ ای ــه پاس ــم ک ــد بگوی ــته ای بای هس
ــن  ــود. ممک ــد ب ــی خواه ــا حیات ــم ه ــن تحری ای
اســت ایــران تصمیــم بگیــرد تــا زمانیکــه دیگــر 
ــرار  ــده برجــام در ایــن ق طــرف هــای امضــا کنن
داد حضــور دارنــد در آن حضــور داشــته باشــد. باید 
بگویــم کــه همــه طــرف هــای برجــام خواســتار 

ــتند. ــظ آن هس حف
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ــت  ــن اس ــت: ممک ــکا گف ــنای آمری ــس س ــاور مجل مش
کنگــره آمریــکا تحریمهایــی را علیــه ایــران در نظــر بگیــرد 

ــد. ــه برجــام را نقــض نکن ک
ــپ«  ــد ترام ــت »دونال ــی رف ــار م ــه انتظ ــه ک همانگون
رئیــس جمهــور آمریــکا روز جمعــه ۲1 مهــر در گــزارش 
ــه  ــران ب ــدی ای ــدم پایبن ــی ع ــره مدع ــه کنگ ــود ب خ

ــد. ــام ش برج
ــه ایــران  ترامــپ در اظهــارات خــود مدعــی شــد: توافــق ب
اجــازه مــی دهــد کــه برنامــه هســته ایــش را کامــل کنــد 
و تــا چنــد ســال دیگــر کــه محدودیــت هــا برطــرف شــود؛ 
ایــران بــه ســراغ تأسیســات هســته ای مــی رود. فقــط در 
برابــر یــک تعلیــق موقــت، ایــران بــرای مــدت کوتاهــی از 
ــی  ــکا م ــت. آمری ــاده اس ــب افت ــته ای عق ــات هس تاسیس
ــران  ــه ای ــول ب ــی پ ــق کلّ ــدای تواف ــد کــه چــرا در ابت گوی
داده شــده اســت؟ ایــران مرتکــب مــوارد نقــض ایــن پیمان 
شــده اســت و دو بــار از محدودیــت 130 متریــک تـُـن غنی 
ســازی خــود فراتــر رفتــه اســت. ایــران بازرســان را ارعــاب 

کــرده اســت.
ــره  ــا ک ــران ب ــه ای ــد ک ــرد: برخــی معتقدن ــا ک ترامــپ ادع
شــمالی همــکاری داشــته اســت. ایــران روح برجــام را نقض 
کــرده اســت. قــرار بــود توافــق هســته ای ایــران بــه صلــح 
وثبــات کمــک کنــد؛ امــا ایــران تروریســم را پراکنــده مــی 

ــران روح توافــق را نقــض کــرده اســت. کنــد. ای
امــا قــدرت هــای جهانــی بــه رغــم عــدم تائیــد پایبنــدی 
ایــران بــه توافــق هســته ای از ســوی دونالــد ترامــپ، 
ــام  ــرای برج ــه اج ــاکان ب ــکا، کم ــوری آمری رئیس جمه
متعهــد هســتند و حســن روحانــی، رئیس جمهــوری ایــران 
نیــز  در واکنــش بــه اظهــارات ترامــپ گفتــه اســت آمریــکا 
ــه  ــرار گرفت ــام ق ــر برج ــه در براب ــر از همیش ــروز تنهات ام
ــوردار  ــام برخ ــع برج ــه از مناف ــی ک ــا زمان ــران ت اســت. ای

ــذارد. ــرام می گ ــه آن احت ــت، ب اس
فرانســه، آلمــان و بریتانیــا هــم نســبت بــه ســخنان ترامپ 
ابــراز نگرانــی کــرده و بــر تعهد خــود در قبــال برجــام تاکید 
کرده انــد. ایــن ســه کشــور گفته انــد توافــق هســته ای بــه 

نفــع امنیــت ملــی ایــن کشورهاســت.
ــه  ــی، مســئول سیاســت خارجــی اتحادی ــکا موگرین فدری
ــورای  ــه ش ــک قطعنام ــام ی ــت برج ــه اس ــز گفت ــا نی اروپ
ــچ  ــور هی ــس جمه ــت و رئی ــل اس ــازمان مل ــت س امنی
ــم  ــیه ه ــد. روس ــان بده ــه آن پای ــد ب ــوری نمی توان کش
ــن  ــت چنی ــه اس ــرده و گفت ــاد ک ــپ انتق ــارات ترام از اظه
ــه شکســت  ــوم ب ــرای حــل مشــکالت محک ــی ب روش های

ــت. اس
ــر  ــگار مه ــدام خبرن ــن اق ــف ای ــاد مختل ــوص ابع در خص
گفتگویــی بــا »برایــان کاتولیــس« مشــاور ســنای آمریــکا 

ــد. ــی آی ــه م ــه در ادام ــام داده اســت ک انج
ــکا  ــرفت آمری ــز پیش ــد مرک ــو ارش ــس عض ــان کاتولی برای
ــی  ــت مل ــت امنی ــود را در سیاس ــه در آن کار خ ــت ک اس
ــز  ــیا متمرک ــوب آس ــه و جن ــده در خاورمیان ــاالت متح ای

ــت. اس
ــت  ــدد دول ــای متع ــازمان ه ــاور س ــوان مش ــه عن وی ب
ــر  ــای غی ــازمان ه ــای خصوصــی و س ــکا، شــرکت ه آمری
دولتــی در پــروژه هــای کشــورهایی از جملــه عــراق، 

ــت  ــا خدم ــر، و کلمبی ــن، مص ــتان، یم ــتان، افغانس پاکس
کــرده اســت. وی بــه عنــوان ســخنران در جلســات کمیتــه 
هــای مهم مجلــس ســنای آمریــکا از جملــه کمیتــه روابط 
ــد و مشــاور  ــی یاب ــای مســلح حضــور م خارجــی و نیروه

ــت. ــز هس ــی نی ــناتورهای مهم س
ــکا و شــورای  ــاع و وزارت خارجــه آمری وی عضــو وزارت دف

امنیــت ملــی آمریــکا نیــز بــوده اســت.

ــی  ــای داخل ــت ه ــه مخالف ــی ک ــپ در حال || ترام
ــوی  ــام از س ــو برج ــا لغ ــادی ب ــی زی ــن الملل و بی
ــن کار  ــل ای ــو کــرد. دالی وی داشــت، برجــام را لغ
ــه  ــال چ ــتار ارس ــود و خواس ــه ب ــوی وی چ از س
ــه  ــو و جامع ــک س ــکا از ی ــل امری ــی در داخ پیام

ــود؟ ــر ب ــوی دیگ ــی از س ــن الملل بی
ــه  ــل ب ــپ عم ــی ترام ــزه اصل ــم انگی ــی کن ــر م ــن فک م
وعــده هایــی بــود کــه در طــی مبــارزات انتخابــات ریاســت 
جمهــوری داده بــود - یــا حداقــل عمــل بــه خواســته هایی 
ــن  ــی خواســت ای ــی شــدند. او م ــد انجــام م ــه بای ــود ک ب
ــه ارســال  ــران و متحــدان خــود در خاورمیان ــه ای پیــام را ب
ــت  ــری را جه ــخت ت ــات س ــد دارد اقدام ــه قص ــد ک کن
مقابلــه بــا اقدامــات ایــران در منطقــه در پیــش گیــرد امــا 
بایــد گفــت کــه میــان لفاظــی هایــی کــه ترامــپ مطــرح 
ــت  ــام داده اس ــون انج ــه تاکن ــی ک ــد و اقدامات ــی کن م

ــود دارد. ــکاف وج ش
ــال  ــره ارس ــه کنگ ــام را ب ــن پی ــد ای ــی خواه ــپ م ترام
ــات  ــره اقدام ــدگان کنگ ــد دارد نماین ــه او قص ــد ک کن
بیشــتری در رابطــه بــا تحریــم هــا علیــه ایــران در 
از  حمایــت  و  بالســتیک  هــای  موشــک  خصــوص 

تروریســم در پیــش گیرنــد.

|| اگــر کنگــره تحریمهــای هســته ای را بــاز 
گردانــد یعنــی عمــا نقــض برجــام صــورت گرفته 
اســت. بــا ایــن حســاب ترامــپ مســئولیت نقــض 
برجــام را نیــز متوجــه کنگــره خواهــد کــرد. آیــا 
کنگــره تحریمهــای هســته ای را بــاز مــی گرداند؟

پیــش بینــی ایــن موضــوع کــه کنگــره در مقابــل برجــام 
ــت -  ــخت اس ــیار س ــد داد بس ــام خواه ــی انج ــه اقدام چ
کنگــره بــا مســائل زیــادی بــه خصــوص در صحنــه داخلی 
مواجــه اســت. کنگــره ممکــن اســت تحریــم هایــی اضافی 
علیــه ایــران در نظــر بگیــرد کــه شــرایط برجــام را نقــض 
ــتر  ــای بیش ــم ه ــال تحری ــال اعم ــوان مث ــه عن ــد؛ ب نکنن
علیــه ایــران در خصــوص برنامــه موشــک های بالســتیک و 

ــت از تروریســم. حمای

ــض  ــوص نق ــدی در خص ــدای واح ــا ص || در اروپ
ــود.  ــی ش ــنیده نم ــکا ش ــوی امری ــام از س برج
امانوئــل ماکــرون رئیــس جمهــوری فرانســه 
چنــدی پیــش اعــام کــرد کــه بایــد چنــد بنــد 
ــکی و  ــائل موش ــود و مس ــه ش ــام اضاف ــه برج ب
حقــوق بشــری ایــران نیــز در قالــب برجــام اورده 
شــود. ایــن ســخن تقریبــا همــان چیــزی اســت 
کــه ترامــپ مــی گویــد. تصــور مــی کنیــد اروپــا 
بــا خواســت امریــکا بــرای تجدیدنظــر در خصوص 

ــد؟ ــد ش ــراه خواه ــام هم برج
بــه نظــر مــی رســد کــه واکنــش اصلــی اروپــا مخالفــت بــا 
پیــام ســخنرانی و اقدامــات ترامــپ باشــد. موضــع فرانســه 
در حــال حاضــر تــا حــدی متفــاوت از موضــع کشــورهای 

اروپایــی اســت.

ــران  ــه ای ــر خارج ــف وزی ــواد ظری ــد ج || محم
ــه  ــور هم ــا حض ــا ب ــام ی ــه برج ــرده ک ــام ک اع
ــدون هیــچ کــس.  ــا ب طرفهــای متعاهــد اســت ی
بــر ایــن اســاس واکنــش ایــران بــه خــروج امریکا 

ــت؟ ــام چیس از برج
ــه اظهــارات و اقدامــات ترامــپ  ــان نســبت ب ــران همچن ای
ــر شــده و  ــی درگی ــازی طوالن ــران در ب بدگمــان اســت. ای
بــه خوبــی مــی دانــد کــه ترامــپ از انــزوای ایــاالت متحده 
ــد و  ــد دی ــیب خواه ــی آس ــن الملل ــه بی ــکا در جامع امری
اینکــه ممکــن اســت ترامــپ برنامــه ای معتبــر در خصوص 

ــه نداشــته باشــد. ــران در منطقــه خاورمیان ای

مشاور سنای آمریکا:

پیش بینی واکنش کنگره در خصوص برجام دشوار است/ ساز مخالف فرانسه

آمـریـــــکا
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دکتریـن خـروج از معاهـدات بیـن المللـی، سیاسـت اول 
»دونالـد ترامپ« اسـت که باعث شـده امریـکا از صحنه نظام 

بیـن الملـل خارج شـود.
پایـگاه تحلیلـی »دفنـس وان« اخیـرا مقالـه ای بـا عنـوان 
»ترامـپ، شـکننده توافق« بـا قلم »یـوری فریدمن« منتشـر 

کـرده اسـت.
فریدمـن در این مقاله معتقد اسـت که خروج امریـکا از برجام 
)توافـق هسـته ای ایـران( ضربه سـختی بـه پرسـتیژ و اعتبار 
امریـکا در صحنه بیـن الملـل وارد خواهد کـرد. ترجمه مقاله 

پیش روی شماسـت.
»دونالـد ترامـپ« خود را یـک معامله گر مـی داند امـا از آغاز 
ریاسـت جمهـوری اش تـا کنـون، هیـچ توافـق بیـن المللـی 
را امضـاء نکـرده اسـت. او فقـط یـک توافـق تسـلیحاتی چند 
میلیـون دالری باعربسـتان سـعودی امضـاء نمـوده کـه بـه 
عنـوان توافـق بیـن المللی چنـد جانبه محسـوب نمی شـود.
در عـوض رهبر ایاالت متحـده امریکا نقش شـکننده توافقات 
بیـن المللـی را ایفـا نمـوده و به طـور مکـرر از توافقـات مهم 
بیـن المللی خارج شـده اسـت. وی تاکنـون از توافقنامه آب و 

هوایـی پاریس و ترانس پاسـیفیک خارج شـده اسـت.
ترامـپ فقـط این هفتـه پایـان عضویـت امریـکا در سـازمان 
یونسـکو، نهاد فرهنگـی سـازمان ملل را بـه بهانه دشـمنی با 
رژیـم صهیونیسـتی اعالم نمـوده، از پایـان توافقنامـه تجارت 
آزاد آمریـکا، کانـادا و مکزیـک )نفتـا( نیـز سـخن گفتـه و 
پایبنـدی ایـران بـه برجـام را مـورد تایید قـرار نـداده و آنرا به 

کنگـره محـول کرده اسـت.
اینکـه رئیس جمهـور امریـکا از توافقـات بین المللـی مهم یا 
سـازمانهای بیـن المللـی خـارج مـی شـود امـری بی سـابقه 
نیسـت، »رونالـد ریگان« نیـز یونسـکو را به علـت مبنای ضد 
امریکایـی آن تـرک کـرد. اما خـروج از این همـه توافقات بین 
المللـی مهـم و عـدم تمایـل بـه ایجـاد توافقـات بیـن المللی 

جدیـد امـری بـی سـابقه در تاریـخ مـدرن امریـکا محسـوب 
مـی شـود. همانطـور کـه »ریچـارد هـاس« رئیـس شـورای 
روابـط خارجی امریـکا گفت: مبنای سیاسـت خارجی ترامپ، 

دکتریـن خروج اسـت.
ترامـپ بارهـا گفته کـه در دوره اولیه ریاسـت جمهـوری بوده 
و ایـن اقدامـت الزمه بازسـازی سیاسـت خارجی امریکاسـت. 
او مـی خواهد بـه وعده هـای عمل کند کـه در طـی مبارزات 

انتخاباتـی خود قـول داد بود.
وی در طـی هفتـه گذشـته در طـی مصاحبـه بـا فوربـس در 
پاسـخ بـه این سـوال کـه آیـا در مقابـل توافقـات دولـت قبل 
احسـاس مسـئولیت مـی کنـد یا خیـر به طـور صریـح گفت 
: نه، احسـاس مسـئولیت نمـی کنم. توافقـات قبلـی امریکا از 
جملـه توافـق آب و هوایـی پاریـس، توافق هسـته ای ایـران و 
توافقـات تجـارت آزاد اشـتباه بـوده و من آنهـا را قبـول ندارم. 
ایـن توافقـات بایـد لغو شـوند. من توافقـات دوجانبـه نه چند 

جانبـه را دوسـت دارم. توافقـات دو جانبـه به تحقق سیاسـت 
اول امریـکا کمـک مـی کنند.

»فیونـا هیـل« عضو شـورای امنیـت ملـی ترامپ گفـت: من 
بیشـتر ترامـپ را بـه عنـوان فـردی می شناسـم کـه صاحب 
قدرتمنـد امالک اسـت نه فـردی محافـظ کار و سیاسـتمدار.

در مـورد توافـق هسـته ای ایـران بایـد گفـت دموکراتهـا، 
متحـدان اروپایی امریکا، مشـاوران امنیت ملـی ترامپ و دیگر 
کشـورهای قدرتمند با تصمیم ترامپ در مـورد عدم پایبندی 
ایـران بـه ایـن توافق بیـن المللـی مخالفت کـرده انـد و قطعا 
ایـن تصمیم ترامپ به پرسـتیژ و اعتبار امریـکا در صحنه بین 
الملـل آسـیب وارد خواهد کرد. بـا لغو توافق هسـته ای ایران، 
»کیـم جونگ اون« و »جاسـتین ترودو« چگونه مـی توانند با 
دولـت ترامـپ به توافق رسـیده و بـه آن اعتماد کننـد؟ عالوه 
برایـن در آینـده آیـا کشـورهای دیگـر مـی توانند به روسـای 
جمهـور امریکا اعتمـاد کنند توافقـات دولت قبلـی را محترم 

شمارند؟
»جـوزف دانفـورد« رئیـس سـتاد مشـترک ارتش امریـکا در 
این ارتبـاط گفت: منطقی اسـت که پایبندی ما بـه توافقنامه 
هایـی که امضـاء کرده ایم بـر تمایل دیگـران به امضـاء توافق 

نامـه با مـا تاثیر می گـذارد.
دکترین خروج در سیاسـت خارجی  شـکی جـدی را در مورد 
تعهـد امریـکا بـه سیسـتم بیـن المللی پیچیـده مطـرح  می 
کند؛ سیسـتمی که بعـد از جنگ جهانی دوم بـا کمک امریکا 
ایجـاد شـده و مسـیر تکامل را طی مـی کند. در این سیسـتم 
کشـورها در مورد موضوعات مهم و حسـاس به توافق رسـیده 
انـد. اگـر امریـکا توافقات بیـن المللـی را یکی پـس از دیگری 
تـرک کنـد، آیـا کشـورهای دیگر بـدون حضـور یـک بازیگر 

اصلـی مـی توانند بـه آنها پایبند باشـند؟
همانطـور کـه یـک دیپلمـات اروپایی گفته اسـت: امریـکا در 

زمـان ترامـپ نظـم لیبـرال چنـد جانبـه را رها کرده اسـت.

دفنس وان بررسی کرد:

دکترین خروج؛ مبنای سیاست خارجی ترامپ/ به خطر افتادن لیبرالیسم

آمـریـــــکا

دونالــد ترامــپ، رئیــس جمهــور آمریــکا امــروز دوشــنبه از آنچــه 
ــی  ــت مل ــن« مشــاور امنی ــکل فلی ــا »مای ــه ب ــار غیرمنصفان رفت

پیشــین خــود توصیــف کــرد، انتقــاد نمــود.
ــگاران در کاخ  ــه خبرن ــاره ب ــن ب ــکا در ای ــور آمری ــس جمه رئی

ــفم. ــن متأس ــرال فلی ــرای ژن ــرد: ب ــام ک ــفید اع س
ترامـپ ادامـه داد: هیـاری کلینتـون بارهـا بـه اف بـی آی دروغ 
گفـت؛ اما هیـچ اتفاقی بـرای او نیفتـاد. فلین یک بـار دروغ گفت، 
امـا زندگـی اش را نابـود کردند. بـه نظر من، این شـرم آور اسـت.

ــکا در  ــور آمری ــس جمه ــن رئی ــه ۴5می ــت ک ــن در حالیس ای
ــرت  ــراد اتهامــات »راب ــه صــورت ضمنــی از ای ایــن اظهــارات ب
ــاره دخالــت روســیه  مولــر« بازپــرس ویــژه کمیتــه تحقیــق درب
در انتخابــات هشــتم نوامبــر ریاســت جمهــوری ســال ۲۰1۶ این 

ــاد کــرده اســت. کشــور انتق
الزم بــه ذکــر اســت، مایــکل فلیــن مشــاور ســابق امنیــت ملــی 
دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــوری آمریــکا شــنبه 11 اذرماه ســال 

جــاری در پرونــده ارتبــاط بــا روســیه متهــم شــد.
وی در ایــن بــاره متهــم بــه ارائــه اطاعــات دروغیــن بــه پلیــس 
فــدرال آمریــکا »اِف بــی آی« شــده اســت. ایــن اتهــام از ســوی 

یــک دادگاه کیفــری در واشــنگتن دی ســی اعــام گردیــد.
»رابـرت مولـر« 15 آبـان ماه سـال جـاری گفتـه بود کـه مدارک 
کافـی بـرای متهـم کـردن ژنـرال مایـکل فلین مشـاور سـابق و 

مسـتعفی امنیت ملـی کاخ سـفید و پسـرش را در اختیـار دارد.
بــر اســاس ایــن گــزارش، بازپــرس ویــژه پرونــده دخالــت ادعائی 
روســیه در انتخابــات ســال گذشــته ریاســت جمهــوری آمریــکا 
ــدرال  ــوران ف ــه مأم ــی ب ــات پولشــویی، دروغگوی ــال اثب ــه دنب ب
ــی یکــی از  ــال احتمال ــن« در انتق ــکل فلی ــرال »مای ــش ژن و نق
ــه ایــن کشــور در  مخالفــان رئیــس جمهــور ترکیــه از آمریــکا ب

مقابــل دریافــت میلیونهــا دالر پــول متهــم اســت.
در ادامـه ایـن گـزارش آمده بـود: با تفهیـم اتهام »پـل منفورت« 
رئیـس سـابق سـتاد انتخاباتـی دونالـد ترامـپ رئیـس جمهوری 

آمریـکا، حـاال فشـارها بـر ژنـرال فلیـن افزایش یافته اسـت.
شــایان ذکــر اســت، مایــکل فلیــن کــه بــه مــدت ۲۴ روز مشــاور 
امنیــت ملــی ترامــپ بــود، بــه دلیــل اتهاماتــی مبنــی بــر رایزنی 
بــا دیپلمــات هــای روس در راســتای رفــع تحریــم های مســکو، 

چنــد مــاه پیــش از ســمت خــود کنــاره گیــری کــرد.
ــکا  ــد ترامــپ« رئیــس جمهــوری آمری در همیــن راســتا، »دونال
ــن وی  ــوان جایگزی ــه عن ــت کاگ« را ب ــان »کی ــز در آن زم نی

ــود. معرفــی کــرده ب
برخـی منابـع آگاه اعـام کـرده بودنـد که فلیـن در ۲۹ سـپتامبر 
سـال ۲۰1۶ یعنـی روزی کـه »بـاراک اوبامـا« رئیـس جمهوری 
سـابق آمریـکا دسـتور اخـراج ۳5 دیپلمـات روس را صـادر و ۲ 
نهـاد اطاعاتی روسـیه را تحریـم کرد، حـدود 5 تمـاس تلفنی با 

»سـرگئی کیسـلیاک« سـفیر روسـیه در آمریکا داشـت.
فلیـن در ابتـدا موضـوع مطـرح کـردن تحریـم هـا در تمـاس بـا 
مقامـات روس را انـکار کرده بـود و »مایک پنس« معـاون ترامپ 
نیـز در روز ۲۰ ژانویـه سـال جـاری میـادی بـا حضـور در برابـر 

دوربیـن رسـانه ها؛ خبـر انـکار وی را رسـماً اعـام کرد.
امــا موضــوع، زمانــی بیشــتر مطرح شــد که »واشــنگتن پســت« 
بــه نقــل از مقامــات آمریکایــی، احتمــال طــرح موضــوع تحریــم 
ــار دیگــر مطــرح  ــک ب ــن را ی ــی فلی ــای تلفن ــاس ه ــا در تم ه
کــرده بــود و جالــب آنکــه فلیــن هــم ایــن احتمــال را رد نکــرد و 
در عیــن حــال گفتــه بــود: حافظــه ام بــه طــور 1۰۰ درصــد مــرا 

در تأییــد صحــت ایــن موضــوع یــاری نمــی کنــد!

ترامپ رفتار با »مایکل فلین« را غیرمنصفانه خواند
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آ ســـــــیا

»مولــوی حســام« رئیــس شــورای اخــوت اســامی افغانســتان 
ــگار مهــر ضمــن اینکــه اســتراتژی ترامــپ  ــا خبرن در گفتگــو ب
ــه دانســت،  ــی در منطق ــا امن در افغانســتان را موجــب تشــدید ن
پیرامــون مســائل جهــان اســام صحبــت و تاکیــد کــرد 
ــاع از خــود ارتشــی  ــرای دف ــد ب کشــورهای اســامی مــی توانن

ــد. ــو را ایجــاد کنن ــر از نات ــد ت قدرتمن
ــتی را  ــم صهیونیس ــه رژی ــاس علی ــزب اهلل و حم ــارزه ح وی مب
یــک تکلیــف اســامی دانســت و از آمریــکا و رژیم صهیونیســتی 
ــرد و عربســتان ســعودی را  ــام ب ــوان تروریســم واقعــی ن ــه عن ب

نیــز غــام حلقــه بــه گــوش آمریــکا خطــاب کــرد.
ــه برداشــت مــی  ــن گون ــه وی، از اســتراتژی ترامــپ ای ــه گفت ب
ــداوم جنــگ در افغانســتان اســت  ــکا خواهــان ت شــود کــه آمری
تــا بتوانــد از ایــن طریــق راه خــود را بــرای رســیدن بــه آســیای 
میانــه و تــاراج کشــورهای اســتقال یافتــه از شــوروی ســابق و 

حتــی ســلطه بــر روســیه بــاز کنــد.
ــکا از راه تشــدید  ــل گــر جهــان اســام، آمری ــن تحلی ــد ای از دی
جنــگ در افغانســتان، کشــورهای آســیای میانــه را نــا امــن کرده 

تــا بــه منابــع اقتصــادی آنهــا دســت پیــدا کنــد.
بــه گفتــه حســام، بــا پایــان جنــگ در افغانســتان، امنیــت و ثبات 
در آســیای میانــه حکــم فرمــا شــده و ایــن مســئله آمریــکا را از 

اهــداف خــود دور نگــه مــی دارد.
ــر قرقیزســتان و  ــکا را تســلط ب وی یکــی دیگــر از اهــداف آمری
ناامــن کــردن روســیه عنــوان کــرد و گفــت: آمریــکا مــی خواهد 
بــا کشــاندن جنــگ بــه مرزهــای ایــن کشــورها حکومــت هــای 

آنــان را تضعیــف کنــد.
حســام تاکیــد کــرد: آمریــکا در نظــر دارد بــا تــداوم جنــگ  دامنه 

آتــش را بــه کشــورهای آســیای میانه بکشــاند.
بــه گفتــه رئیــس شــورای اخــوت اســامی افغانســتان، بــا توجــه 
بــه موضوعــات یــاد شــده، بــا اطمینــان مــی تــوان گفــت صلــح 

در افغانســتان بــه نفــع تمــام کشــورهای منطقــه اســت.
ایــن عالــم دینــی افغانســتانی، برقــراری صلــح در کشــورش را به 
۳ شــیوه امــکان پذیــر دانســت کــه عبارتنــد از: صلــح مردمــی، 

صلــح جنــاح هــای سیاســی و صلــح منطقــه ای.
ــردم  ــف م ــن اقشــار مختل ــح بی ــار داشــت کــه صل حســام اظه
ــا ایثــار  هیــچ شــرطی را نمــی پذیــرد، بایــد مــردم افغانســتان ب
و از خودگذشــتگی مشــکات را کنــار گذشــته و بــه رونــد صلــح 

کمــک کننــد.
ــدن  ــار آم ــح را کن ــراری صل ــای برق ــر از راه ه وی یکــی از دیگ
جنــاح هــای سیاســی و حتــی مخالفیــن حکومت بــا دولــت کابل 
دانســته و اظهــار داشــت کــه دولــت بایــد همــه تــاش خــود را 

بــرای فراهــم کــردن صلــح بــه خــرج دهــد.
رئیــس شــورای اخــوت اســامی افغانســتان ســومین راه صلــح را 
تحکیــم اخــوت و بــرادری بیــن کشــورهای منطقــه عنــوان کرد.

ــع  ــام مان ــمنان اس ــرد دش ــد ک ــام تاکی ــر، حس ــوی دیگ از س
ــد. ــده ان ــامی ش ــت اس ــن ام ــح بی ــراری صل برق

بــه گفتــه وی، طالبــان و دولــت افغانســتان نیــز بــرای برقــراری 
صلــح اســتقال ندارنــد و بــر اســاس منافــع کشــورهای تامیــن 

کننــده شــان فعالیــت مــی کننــد.
رئیــس شــورای اخــوت اســامی افغانســتان تاکیــد کــرد 
ــح افغانســتان  ــه ای منفعــت خــود را در صل کشــورهای فرامنطق

ــد. ــی بینن نم
وی در ایــن بــاره گفــت: یکــی از راه هــای برقــراری ثبــات، صلــح 
ــه  ــاره آن ب ــد کشــورهای منطقــه درب منطقــه ای اســت کــه بای
ــد  ــان می آی ــه می ــای افغانســتان ب ــی پ ــا وقت اجمــاع برســند، ام
چــون منافــع کشــورهای منطقــه و کشــورهای فرامنطقــه متضاد 

اســت، نمیتــوان صلــح را حکــم فرمــا کــرد.
رئیــس شــورای اخــوت اســامی افغانســتان در بخــش دیگــری 
از گفتگــوی خــود بــا خبرنــگار مهــر، ایجــاد ارتشــی کــه بتوانــد 
ــد  ــاه کن ــه و کشــورهای اســامی را کوت ــرب از منطق دســت غ
ــه نفــع تمــام کشــورهای مســلمان منطقــه دانســت و افــزود:  ب
اگــر حاکمــان دنیــای اســام )واقعــا( مســلمان باشــند و از آمــوزه 
هــای اســام برخــوردار باشــند بــه وجــود آوردن ایــن پدیــده کار 

مشــکلی نیســت.
حســام در ایــن بــاره تاکیــد کــرد: تمــام کشــورهای اســامی بــا 
توانایــی کــه امــروز دارنــد حتــی مــی تواننــد ارتــش فــوق ناتــو را 

ایجــاد کننــد.
بــه گفتــه ایــن عالــم دینــی افغانســتانی؛ دشــمنان اســام قصــد 
ــاره  ــاره پ ــه پ ــه و حیل ــا فتن ــا کشــورهای اســامی را ب ــد ت دارن

ــد. کنن
ــرد و  ــاره ک ــراق اش ــتان ع ــم کردس ــه اقلی ــه ب ــن رابط او در ای
گفــت: غــرب در تــاش اســت کــه اســرائیل دومــی را در منطقه 

ــد. ایجــاد کن
حســام خودکامگــی دراقلیــم کردســتان عــراق را باعــث تشــدید 
ــه  ــان اعــراب کرکــوک، کردهــا و شــیعیان منطق تنــش هــا می
دانســت و ابــراز امیــدواری کــرد کــه کشــورهای ترکیــه، ســرویه، 

عــراق و ایــران از ایجــاد ایــن پدیــده جلوگیــری کننــد.
وی بــا جعلــی خوانــدن رژیم صهیونیســتی، بــه مبــارزات حماس 
و حــزب اهلل لبنــان در مقابــل رژیــم صهیونیســتی اشــاره و تاکیــد 
ــان  ــا تروریســت خطــاب کــردن جری کــرد: غــرب ســعی دارد ب

هــای مبــارز اســامی قــدرت جهــان اســام را تضعیــف کنــد.
بــه گفتــه حســام، تروریســت هــای واقعی رژیــم صهیونیســتی و 

حامــی آن یعنــی آمریکا هســتند.
وی تاکیــد کــرد: رژیــم صهیونیســتی و آمریــکا تروریســت 
ــل  ــان کــه در مقاب ــه حمــاس و حــزب اهلل لبن واقعــی هســتند ن

ــد. ــی کنن ــاع م ــود دف ــرزمین خ ــن، از س متجاوزی
ــورهای  ــه کش ــی ب ــی در حال ــورهای غرب ــت: کش ــام گف حس
ــاد  ــود ایج ــه خ ــد ک ــی کنن ــت وارد م ــام تروریس ــامی اته اس

ــتند. ــی هس ــن الملل ــم بی ــده تروریس کنن
وی ادامــه داد: مــا دیدیــم کــه چگونــه اینهــا در میانمــار حامــی 
ــت میانمــار مــردم را مــی کشــت  ــد، دول تروریســم دولتــی بودن

اینهــا حمایــت مــی کردنــد.
رئیــس شــورای اخــوت اســامی افغانســتان تاکیــد کرد: کســانی 
کــه بــرای حفاظــت از منافــع، دیــن و ارزشــهای خــود مقاومــت 
مــی کننــد، تروریســت نیســتند. آنهــا از اعتقــاد و دیــن و آییــن 

خــود دفــاع مــی کننــد.
حســام گفــت: اگــر حمــاس و حــزب اهلل از خــود دفــاع و 
کشــورهای اســامی از آن هــا پشــتیبانی نکننــد، جلــوی 

تروریســم صهیونیســتی را کــه مــی گیــرد.
ــد  ــاع کن ــود دف ــرزمین خ ــه از س ــی ک ــا کس ــه داد: آی وی ادام
تروریســم اســت؟ یــا کســی کــه بــه ســرزمین دیگــران هجــوم 
آورده و اشــغال گری مــی کنــد؟ آیــا آن هایــی کــه در کشــورهای 
ــند؛  ــلیحات می فروش ــد و تس ــی کنن ــاد م ــگاه ایج ــامی پای اس

تروریســم نیســتند؟
ــه گفتــه رئیــس شــورای اخــوت اســامی افغانســتان، در هــر  ب
ــر آن دســت  ــود پشــت س ــی ش ــه ای ایجــاد م ــه فتن ــی ک جای

ــت. ــرب اس غ
ایــن عالــم دینــی افغانســتانی در ادامــه تاکیــد کــرد: غــرب بــرای 
فلــج کــردن کشــورهای اســامی دســت به کار شــده، از متحــدان 
ــِج  ــیه خلی ــرب حاش ــورهای ع ــد، از کش ــتفاده می کن ــود اس خ
فــارس بــه خصــوص عربســتان ســعودی هــم اســتفاده مــی کند 

تــا تمــام امــت اســامی را در گیــر خــود نگــه دارد.
ــرد:  ــان ک ــاره و اذع ــوریه اش ــاع س ــه اوض ــام ب ــوی حس مول
ــردن  ــن ب ــرای از بی ــزاری ب ــوان اب ــه عن ــش ب ــکا از داع آمری
دولــت ســوریه اســتفاده کــرد تــا بتوانــد منابــع ســوریه را بــه 

ــگ آورد. چن
حســام گفــت: آمریــکا مــی خواهــد یــک حکومــت ســکوالر و 
بــی دیــن را جایگزیــن حکومــت فعلــی ســوریه کنــد. در عــراق 
ــا اعــراب کرکــوک،  ــم اســت ت ــه عظی ــال فتن ــکا دنب هــم آمری

ــه هــم بشــوراند. کردهــا و شــیعیان را علی
ــه  ــعودی ب ــتان س ــی عربس ــی توجه ــت: ب ــت گف وی در نهای
عنــوان یــک کشــور اســامی در قبــال مســائل جهــان اســام 
و صلــح و ثبــات در منطقــه نشــان مــی دهــد کــه ریــاض غــام 

ــش اســت. ــکا و متحدان ــه گــوش آمری ــه ب حلق
بــه گفتــه حســام، عربســتان ســعودی از خــود سیاســت مســتقل 

نــدارد و حامــی منافــع آمریــکا در منطقــه اســت.

رئیس شورای اخوت افغانستان در گفتگو با مهر؛

راهبرد ترامپ تداوم جنگ افغانستان با هدف تسلط بر آسیای میانه است
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بــرادر احمــد شــاه مســعود گفــت کــه بــرادرش مخالــف حضــور 
آمریــکا در افغانســتان بــود و همــواره از آمریــکا تقاضا داشــت که 
جریــان هــای حــق و باطــل را در افغانســتان اعــام و مشــخص 

کنــد.
احمــد ولــی مســعود بــرادر احمد شــاه مســعود کــه قهرمــان ملی 
افغانســتان لقــب داده شــده، اســت. او در حــال حاضــر یکــی از 
ــهید  ــاد ش ــئول بنی ــور و مس ــن کش ــال ای ــداران فع ــت م سیاس

احمــد شــاه مســعود اســت.
ــفیر  ــادی س ــا ۲۰۰۶ می ــال ۲۰۰۳ ت ــعود از س ــی مس ــد ول احم
ــام  ــا ن افغانســتان در انگلســتان بــود و در حکومــت فعلــی کــه ب
حکومــت وحــدت ملــی شــناخته مــی شــود بــه دلیــل آنچــه وی 
ناتوانــی ایــن حکومــت در حــل مشــکات داخلــی قلمــداد مــی 
کنــد بــه عنــوان یــک شــاخه از اپوزیســیون ایــن کشــور فعالیــت 

دارد.
ــد  ــای ارش ــی و از اعض ــال سیاس ــک فع ــوان ی ــه عن ــعود ب مس
ائتــاف ملــی در حــال حاضــر طــرح وفــاق ملــی را بــرای بیرون 
ــای  ــان ه ــام جری ــه تم ــتان ب ــی افغانس ــران داخل ــت از بح رف
سیاســی دخیــل در موضوعــات ایــن کشــور پیــش کــرده اســت.

احمــد ولــی مســعود هماننــد بــرادرش یــک چهــره جهــادی بــه 
شــمار مــی رود، و آن گونــه کــه از کنــش او نمایــان گــر اســت، 
ــل  ــورش تمای ــی در کش ــای خارج ــور نیروه ــه حض ــدان ب چن

ــدارد. ن
احمــد ولی مســعود در خصــوص اســتراتژی ترامپ در افغانســتان 
ــام  ــا اع ــکا ب ــت: آمری ــتان گف ــر در افغانس ــگار مه ــه خبرن ب
ــائل  ــدم از مس ــک ق ــود را ی ــرده خ ــعی ک ــود، س ــتراتژی خ اس

ــد. ــتان دور کن ــی افغانس داخل
مســعود در ایــن گفتگــو اذعــان کــرد کــه اگــر بــرادرش احمــد 
ــوان حضــور  ــچ گاه ت ــکا هی ــود، آمری ــده مــی ب شــاه مســعود زن

فیزیکــی در افغانســتان را نداشــت.
بــه بیــان احمــد ولــی مســعود، بــرادرش همــواره اظهــار نمــوده 
کــه نیــازی بــه حضــور نیروهــای آمریکایــی در کشــورش نمــی 

ــتان  ــت افغانس ــا مل ــکاری ب ــان هم ــکا خواه ــر آمری ــد، و اگ بین
ــد. ــوی کن ــت معن ــن کشــور را حمای اســت ای

احمــد ولــی مســعود در ایــن رابطــه تصریــح کــرد: اگــر احمــد 
ــن  ــا ای ــت ب ــکا نمیتوانس ــود آمری ــی ب ــده م ــعود زن ــاه مس ش
ــات خــود  ــان حی ــد چــرا کــه در زم ــه افغانســتان بیای ــوت ب ق
بارهــا گفتــه بــود کــه مــا حکومــت امریــکا را نیــاز نداریــم و 
اگــر امریــکا مــی خواهــد در افغانســتان کمــک کنــد حمایــت 
ــد کــه کــی حــق اســت و کــه  ــد و مشــخص کن ــوی کن معن

ــل. باط
ــته  ــر گذش ــا فرات ــه پ ــن رابط ــعود در ای ــاه مس ــد ش ــرادر احم ب
ــی  ــود حت ــی ب ــده م ــرادرش زن ــر ب ــه اگ ــت ک ــار داش و اظه

ــد. ــی آم ــد نم ــه ای پدی ــای منطق ــمکش ه کش
ــپ در  ــتراتژی ترام ــه اس ــت ک ــده اس ــن عقی ــه ای ــعود ب مس
افغانســتان بــه گونــه ای طــرح ریــزی شــده تــا آمریــکا بتوانــد 

ــد. ــته باش ــه داش ــتری در منطق ــز بیش تمرک
ــای  ــت ه ــی سیاس ــتان قربان ــت: افغانس ــه گف ــعود در ادام مس
ــاالی  ــت ب ــوان مدیری ــر ت ــال حاض ــده و در ح ــه ای ش منطق
ــاه  ــد ش ــرادرم احم ــر ب ــدارد و اگ ــه ای ن ــای منطق ــت ه سیاس
ــای  ــت ه ــی سیاس ــتان قربان ــود افغانس ــی ب ــده م ــعود زن مس

ــد. ــی ش ــه ای نم ــاک منطق خطرن
ــتراتژی  ــام اس ــا اع ــکا ب ــرد: آمری ــان ک ــن بی ــعود همچنی مس
خــود خواســته تــا یــک قــدم از مســائل داخلــی افغانســتان عقب 

بنشــیند.
مســعود در ایــن رابطــه اظهار کــرد کــه آمریکا بــا این اســتراتژی 
بــه دولت افغانســتان اعــام کرده کــه مســائل داخلی افغانســتان 
را بایســتی خــود افغــان هــا حــل کننــد چــرا کــه آمریــکا یــک 

برنامــه مهــم تــر در منطقــه دارد.
مســعود گفــت: آمریــکا بــا ایــن اســتراتژی پشــت ســر حکومــت 

کابــل را خالــی کــرده اســت.
بــه بیــان احمــد ولــی مســعود؛ ترامــپ بــا اعــام اســتراتژی خود 
نشــان داد کــه امریــکا بیشــتر به منطقــه توجــه دارد و افغانســتان 

قربانــی سیاســت هــای منطقه ای شــده اســت.
مســعود گفــت دولتمــردان مــا درگیــر مســائل داخلــی هســتند 
و نمــی تواننــد رویکــرد منطقــه ای داشــته باشــند و ایــن گونــه 
ــه ای  ــاک منطق ــده و خطرن ــی سیاســت هــای پیچی خــود قربان

ــد. شــده ان
ــه مهــر گفــت از طــرف دیگــر سیاســت  ــی مســعود ب احمــد ول
آمریــکا بــا ایــن اســتراتژی نســبت بــه گذشــته بیشــتر نامفهــوم 

بــه نظــر مــی رســد.
ــگ  ــا مفهــوم و گن ــه شــدت ن ــن سیاســت ب ــت: ای مســعود گف

ــت. اس
بــه بیــان احمــد ولــی مســعود؛ »تــا دیــروز اگــر سیاســت آمریــکا 
در قبــال افغانســتان فاصلــه ای بــه ســمت معلــوم شــدن داشــت، 
حــاال فاصلــه زیــاد شــده و دقیــق نمیدانیــم چــه زمانــی معلــوم 

مــی شــود.«
ــان  ــا اطمین ــوم ب ــن سیاســت نامعل ــت: ای ــه گف ــعود در ادام مس
باعــث برافروختــه شــدن آتــش جنــگ در افغانســتان مــی شــود.

مســعود همچنیــن خبــر از ایجــاد طرحــی بــا نــام »وفــاق ملــی« 
ــد داده  ــوی منتق ــای همس ــان ه ــردن جری ــجم ک ــرای منس ب

ــت. اس
ــه  ــا ب ــته ت ــورش خواس ــی کش ــای سیاس ــان ه ــام جری از تم
واســطه ایــن طــرح بــا یکدیگــر منســجم شــده تــا بــا تشــکیل 

ــد. ــل کنن ــود را ح ــور خ ــکات کش ــوی مش ــم ق ــک تنظی ی
ــی  ــده سیاس ــوان آین ــی ت ــرح م ــن ط ــا ای ــت ب ــعود گف مس

افغانســتان را بــه ســوی پیشــرفت ســوق داد.
او حتــی گفــت کــه بــا طــرح وفــاق ملــی مــی شــود در انتخابات 

آینــده منســجم تــر و بــا برنامــه دقیــق شــرکت کرد.
مســعود همچنیــن بیــان داشــت کــه زمانــی مــی تــوان نشســت 
ــت  ــک دول ــه نتیجــه رســاند کــه ی ــن حکومــت را ب ــا مخالفی ب
قدرتمنــد داشــت در غیــر آن مذاکــرات بــه نتیجــه ای نمی رســد.

ــا ایجــاد یــک حکومــت  ــرادر احمــد شــاه مســعود ب یــه بیــان ب
ــرل کــرد. ــز کنت ــوان مداخــات خارجــی را نی ــد مــی ت قدرتمن

برادر احمد شاه مسعود در گفتگو با مهر:

استراتژی ترامپ ابهام حضور آمریکا در افغانستان را بیشتر کرد
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افزایــش آوارگان روهینگیایــی بــه مناطــق مــرزی بنــگادش 
وضعیــت بحــران انســانی را بــه انتهــای خــود رســانده و همــه 
ایــن فجایــع بــه تاییــد کســی صــورت مــی گیــرد کــه روزی 
از وی بــه عنــوان »فرشــته دموکراســی« تمجیــد شــده بــود.

 میانمــار کشــوری اســت در جنــوب شــرقی آســیا که از شــمال 
ــا  ــا چیــن، از شــرق بــا الئــوس، از جنــوب شــرقی ب شــرقی ب
ــد  ــا هن ــی ب ــمال غرب ــگادش و از ش ــا بن ــرب ب ــد، از غ تایلن
ــگال و از  ــج بن ــا خلی ــی ب ــوب غرب ــرز مشــترک دارد و از جن م
جنــوب بــه دریــای »آندامــان« محصــور اســت. ایــن کشــور 
بــا مســاحت ۶۷۸5۰۰ کیلومتــر مربــع دومیــن کشــور بــزرگ 

آســیای جنــوب شــرقی اســت.
ــغ  ــی بال ــار جمعیت ــه دســت آمده  میانم ــار ب ــن آم ــق آخری طب
بــر 55 میلیــون نفــر دارد و ۷۰ درصــد مــردم میانمــار بودایــی 
هســتند. در ســال 1۹۸۲ قانــون حقوق شــهروندی بــه تصویب 
ــت  ــان 1۴۴ اقلی ــون از می ــن قان ــطه ای ــه واس ــه ب ــید ک رس
ــت  ــهروندی دریاف ــق ش ــت ح ــار 1۳5 اقلی ــود در میانم موج
کردنــد و ۹ دســته از اقــوام اقلیــت از حــق شــهروندی محــروم 

شــدند.
بزرگتریــن ایــن اقلیــت هــا قــوم روهینگیــا اســت، روهینگیا ۴ 
درصــد جمعیــت میانمــار را تشــکیل مــی دهنــد و بیشــتر آنان 
در ایالــت راخیــن در ســواحل غربــی میانمــار ســاکن هســتند. 
ــا  ــر اســت ام ــون نف ــا ۶ میلی ــت روهینگی ــار رســمی جمعی آم
طبــق آمــار غیررســمی جمعیــت ایــن قــوم کــه صــد در صــد 

ــه ۸ میلیــون نفــر می رســد. آن هــا مســلمان هســتند ب
ــه  ــار ب ــش میانم ــط ارت ــلمان توس ــت مس ــن اقلی ــون ای اکن
ــوچ  ــی و ک ــرض نسل کش ــدرو در مع ــای تن ــک بودایی ه کم

ــد. ــه ان ــاری مواج اجب
ــده  ــده زن ــان و کــودکان روهینگیایــی را زن ارتــش میانمــار زن
ــد،  ــش می زن ــلمانان را آت ــزارع مس ــازل و م ــوزاند، من می س
ــد،  ــان را از ســرزمین آبایــی و اجــدادی خــود بیــرون می ران آن
ــا  ــد، ام ــته جمعی می کن ــاوز دس ــان تج ــان و دخترانش ــه زن ب
ــی  ــه گوی ــورد ک ــم می خ ــوری رق ــار ط ــز در میانم همه چی

ــاده اســت. ــی نیفت ــچ اتفاق هی
در ادامــه انتشــار گــزارش هــا دربــاره وضعیــت ناگــوار 
مســلمانان روهینگیــا روز گذشــته ســازمان ملــل آمــاری تــازه 
ــگادش منتشــر  ــی مســتقر در بن ــداد آوارگان روهینگیای از تع
ــت و  ــق تابعی ــی از ح ــار حت ــه در میانم ــلمانانی ک ــرد؛ مس ک

ــتند. ــوردار نیس ــهروندی برخ ــتن ش داش
طبــق اعــام ســازمان ملــل، تعــداد آوارگان روهینگیایــی کــه 
از ۲5 آگوســت بــه بنــگادش پنــاه بــرده انــد، بــه رقــم 5۸۲ 

هــزار نفــر افزایــش یافتــه اســت.
بــا آغــاز مــوج تــازه ورود مســلمانان روهینگیــا و کمبــود منابع، 

خطــر وقــوع بحران انســانی بیشــتر از گذشــته شــده اســت.
 بنــا بــر گزارشــی از رویتــرز، نیروهــای امــدادی کــه در منطقه 
ــه  ــانی ب ــک رس ــال کم ــگادش در ح ــازار« بن ــس ب »کاک
ــات از  ــدید امکان ــود ش ــتند، از کمب ــا هس ــلمانان روهینگی مس
ــی  ــه پناهــگاه هــای اضطــراری، آب ســالم و مــواد غذای جمل

ــد. ــر مــی دهن خب
بــا ورود حــدود ۶۰ هــزار مســلمان روهینگیــا بــه ایــن منطقــه، 

وضعیــت کمــک رســانی بدتــر از قبــل شــده اســت.
بیــش از 1۰ هــزار مســلمان روهینگیــا نیــز در مــرز دو کشــور 
ــداد  ــا ورود تع ــود ب ــی ش ــی م ــش بین ــد. پی ــده ان ــار ش گرفت
ــت  ــگادش، وضعی ــه بن ــا ب ــلمانان روهینگی ــتری از مس بیش
ــد  ــر از گذشــته خواه ــرزی بدت بحــران انســانی در مناطــق م

ــد. ش
ــازه واردهــا، حــدود 1۶ هــزار کــودک کــه در ســن  ــن ت در بی
مدرســه هســتند، وجــود دارنــد و بیــش از 5 هــزار کــودک نیــز 
ــای واکســن  ــه پوشــش ه ــاز ب ــه نی ــال هســتند ک ــر 5 س زی

ــد. دارن
ــرای پوشــش دادن 5 هــزار  ــی تنهــا ب ــات آموزشــی فعل امکان
ــی  ــز آموزش ــش از 5۰۰ مرک ــه بی ــت و ب ــی اس ــودک کاف ک

ــود. ــد ب ــاز خواه دیگــر نی
ــت  ــودکان، آزار و اذی ــتفاده از ک ــوء اس ــری از س ــرای جلوگی ب
ــکار  ــای تبه ــروه ه ــدن در دام گ ــار ش ــا و گرفت ــی آنه جنس
قاچــاق انســان، خانــواده هــای مســلمانان روهینگیــا نیــاز بــه 

ــد. ــتری دارن ــای بیش ــی ه ــوزش و آگاه آم
ــالم و  ــه آب س ــی ب ــدم دسترس ــه ع ــبت ب ــا نس ــی ه نگران

ــت. ــده اس ــته ش ــتر از گذش ــتی بیش بهداش
ــه  ــت ک ــرده اس ــا ک ــار ادع ــش میانم ــا ارت ــان ام ــن می  در ای
عملیــات پاکســازی منطقــه از شــبه نظامیــان و تروریســت هــا 
را آغــاز کــرده و بــه نیروهــای امنیتــی نیــز دســتور داده شــده 

ــا مراقــب غیرنظامیــان باشــند. اســت ت
ــرار کــرده  ــگادش ف ــه بن ــه ب ــا ک ــی مســلمانان روهینگی  ول
ــط  ــلمانان توس ــیع مس ــتار وس ــوزی و کش ــش س ــد، از آت ان
نیروهــای امنیتــی میانمــار خبــر مــی دهنــد کــه هــدف اصلــی 
ــرک  ــرای ت ــلمانان ب ــردن مس ــور ک ــات مجب ــن اقدام از ای

ــت. ــوده اس ــن ب ــتان راخی اس
جالــب اینجاســت کــه همــه ایــن جنایــت هــای فجیــع اکنون 
بــه تأییــد کســی صــورت مــی گیــرد کــه از ســوی نماینــدگان 
ــاراک  ــه و »ب ــل گرفت ــح نوب ــزه صل ــدن« جای ــان متم »جه
اوبامــا« رئیــس جمهــوری پیشــین آمریــکا از وی بــه عنــوان 
»فرشــته دموکراســی« تمجید کــرده بود؛ فرشــته دموکراســی 
ــاه  ــی پن ــی ب ــزاران روهینگیای ــرگ ه ــه الهــه م ــک ب ــا این ام
ــن دلیــل کــه آنهــا مســلمان  ــه ای ــدل شــده اســت؛ تنهــا ب ب

ــد و از آییــن بودایــی هــا، پیــروی نمــی کننــد. ان
 در  ایــن میــان امــا ســکوت ســیاه و ســنگین رســانه ای دنیای 
ــکان داران  ــران و س ــادار س ــار و معن ــی مرگب ــدرن و خاموش م
ــوق بشــری  ــازمان های حق ــژه س ــه وی ــی و ب ــای جهان نهاده
ــع  ــب و فجای ــوار مصای ــم کوه ــر حج ــرب در براب ــرق و غ ش
ــخ و  ــا تل ــت عمیق ــک حقیق ــا از ی ــار، تنه ــاری در میانم ج
ــدرن و  ــی انســان م ــی دارد و آن دروغگوی ــرده برم ــاک پ دردن

ــی اســت. ــدن کنون متم
ــر کرامــت  ــی ب ــان در انســان گرایی مبتن ــروز، آنچن انســان ام
ــد  ــراط می کن ــات اف ــق حی ــژه ح ــه وی ــف و ب ــوق مختل و حق
کــه گویــی ورای انســان چیــز دیگــری در پهنــه هســتی وجود 
نــدارد. از نظــر کنوانســیون ها و بیانیــه هــای جهانــی ممهــور 
بــه مهــر ســازمان ملــل متحــد، بــه عنــوان معتبرتریــن نهــاد 
جهانــی هیــچ چیــز بــه انــدازه انســان برخــوردار از حــق حیات 
و ســایر حقــوق انســانی نیســت؛ امــا کارنامــه همیــن ســازمان 
جهانــی در دفــاع از انســان های مظلــوم سراســر عالــم، 
ــر  ــار، سراس ــتوانه میانم ــاه و پش ــلمانان بی پن ــا مس مخصوص

ســیاهی و تباهــی اســت.

فرشته دموکراسی یا الهه مرگ؛ اوج بحران انسانی در میانمار

بنفشه  اسماعیلی
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آ ســـــــیا

رئیــس مرکــز مطالعــات اســتراتژیک وزارت امــور خارجــه 
ــن  ــی ای ــدت مل ــت وح ــی دول ــت فعل ــتان سیاس افغانس
ــق  ــت از طری ــن امنی ــی و تامی ــی طرف ــرک ب ــور را ت کش

ــرد. ــوان ک ــادی عن ــد اقتص رش
روز شــنبه )۲۹ مهــر( نشــت هــم اندیشــی دکتــر »فرامــرز 
ــور  ــتراتژیک وزارت ام ــات اس ــز مطالع ــس مرک ــا« رئی تمن
ــر  ــگان مهاج ــجویان و نخب ــا دانش ــتان ب ــه افغانس خارج
ــی و  ــراط گرای ــان، اف ــات »جوان ــا موضوع ــتانی و ب افغانس
چالــش هــای امنیتــی افغانســتان« و »سیاســت خارجــی 
افغانســتان« و بــا حضــور دکتــر »نصیــر احمــد نور« ســفیر 
جمهــوری اســالمی افغانســتان، در محــل ایــن ســفارت در 

تهــران برگــزار شــد.
دکتــر تمنــا در ابتــدای نشســت بــه بررســی عوامــل 
موجــود در گرایــش جوانــان افغانســتانی بــه ســمت افراطی 
گــری پرداخــت و بــا  تقســیم ایــن عوامــل بــه ســه بخــش:  
ــر  ــی منج ــرات اقلیم ــواد مخــدر، تغیی ــاق م 1-کالن: قاچ
بــه مهاجــرت، نظــم جهانــی مســتقر در کشــورهای جهــان 
ــای  ــت ه ــه ای و رقاب ــاد منطق ــه: ابع ــر؛  ۲- میان ســوم، فق
منطقــه ای، تعارضــات ایدئولوژیــک و رقابــت هــای دینــی و 
فرهنگــی؛ 3 -خــرد: نقــش فــرد بــه عنــوان عنصــر پویایــی 
دهنــده بــه افــراط گرایــی، مهــم تریــن عامــل در گســترش 
ــان  ــه انس ــت ک ــد و گف ــردی خوان ــت ف ــم را هوی تروریس
فطرتــا هویــت خــواه اســت و بــه همیــن دلیــل بــه دنبــال 
ــی  ــت در پ ــس از کســب هوی ــی رود و پ ــی م ــت جوی هوی
حفــظ هویــت خواهــد رفــت و در مرحلــه بعــدی بــه بســط 
ــه آخــر  ــا مرحل ــردازد ام ــی پ ــت خــود م و گســترش هوی
کــه مهــم تریــن بخــش اســت پیونــد انســان بــه هویــت و 
اعمــال هویــت اســت. گــروه هــای تروریســتی نیــز از ایــن 
ــان هویــت مــی  ــه جوان ــق وارد عمــل مــی شــوند و ب طری

بخشــند.
وی افــزود کــه هــم اکنــون ۷5 درصــد جمعیت افغانســتان 
ــه متاســفانه موجــی از  ــد ک ــی دهن ــان تشــکیل م را جوان
افراطــی گــری در بیــن آنان بــه ویــژه در مناطــق »هلمند« 
»پنجشــیر« »بدخشــان« و »هــرات« شــکل گرفتــه اســت.

 دکتــر تنمــا در ادامــه بــا اشــاره بــه ایــن موضوع کــه هویت 
انســانها از درون و بــرون تهدیــد مــی شــود گفــت زمانی که 

هویــت انســان از درون تهدیــد مــی شــود بیــم انســان را فرا 
ــه  ــی ک ــا زمان ــد ام ــی زن ــه م ــه خــود ضرب ــرد و ب ــی گی م
هویــت انســان از بیــرون تهدیــد می شــود انســان احســاس 

خطــر کــرده و بــه دیگــران ضربــه مــی زنــد.
رئیــس مرکــز مطالعــات اســتراتژیک امــور خارجــه 
افغانســتان در ادامــه گفــت: وقتــی هویــت دچــار تهدیــد از 
بیــرون مــی شــود انســان درصــدد حــذف کســانی برمــی 
آیــد کــه شــبیه وی نیســتند و ایــن همــان سیاســتی کــه 
ــد یعنــی  ــه ان ــا گــروه هــای افراطــی در پیــش گرفت دقیق

ــران. ــذف دیگ ــت ح سیاس
ــا در نظــر گرفتــن دو عنصــر »خــود« و  وی افــزود: پــس ب
»دگــر« در عصــاره روابــط و بــا توجــه بــه اینکــه »هرآنکــه 
مثــل مــن نمــی اندیشــد دگــر اســت« افراطــی گــری بــه 
ــردن سیاســت خــود  ــراد و پیــش ب شــکل دادن هویــت اف
ــم  ــع تروریس ــردازد؛ در واق ــی پ ــر« م ــذف »دگ ــی ح یعن

ــان اســت. ــزار حــذف دیگــران و اندیشــه هــای آن اب
تمنــا  افــزود: حــال زمانــی کــه ایــن خــود فــردی تبدیــل 
بــه خــود جمعــی مــی شــود خطــر آغــاز مــی گــردد یعنی 
وقتــی هویــت خواهــی فــردی تبدیــل بــه هویــت خواهــی 
ــه  ــرد ک ــی گی ــکل م ــی ش ــت جمع ــده و هوی ــی ش جمع
ــی  ــکل م ــه ش ــه مولف ــاس س ــر اس ــود ب ــت خ ــن هوی ای
گیــرد: 1-ملــی: آرمــان ملــی )ناسیونالیســم( که بیشــتر در 
کشــورهای غربــی مصــداق دارد؛ ۲-قومــی: قومیــت گرایی 
مانند صربســتان، بوســنی و هــرزه گویــن و 3-ایدئولــوژِی و 
مذهــب کــه از همــه خطــر نــاک تر اســت و هــم اکنــون در 

افغانســتان نیــز جریــان دارد.
ــتان  ــه در افغانس ــمی ک ــه تروریس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــر  ــد ب ــا تاکی ــرزی اســت و ب ــی و فرام ــرا مل ــان دارد ف جری
اینکــه آمــوزش مهــم تریــن عامــل شــکل دهنــده هویــت 
ــتان  ــتان وارد افغانس ــم از پاکس ــه تروریس ــت ک ــت گف اس
شــده و در مــدارس »دیوبنــدی« کــه در آن ســوی مرزهای 

ــی شــوند. ــوزش داده م ــد آم ــد وجــود دارن دیورن
ــط  ــه توس ــرادی ک ــت اف ــه هوی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــا ب تمن
ــی شــکل  ــه خوب ــی و فرهنگــی ب ــای مدن ــواده، نهاده خان
نگرفتــه و ضعیــف اســت بــه راحتــی  قابلیــت جذب شــدن 
بــه ســمت تروریســم و شــکل گرفتــن بــه ایــن ســو را دارد 

ــت  ــا آمــوزش هوی ــع ب گفــت: گــروه هــای افراطــی در واق
هــای ضعیــف و تهییــج در بیــن جوانــان یــک امر وقعــی را 
بهانــه قــرار داده و آن را تبدیــل بــه یــک امــر ذهنــی کــرده 
و وقتــی ایــن امــر ذهنــی دغدغــه فــرد مــی شــود تبدیــل 

بــه عمــل افراطــی مــی گــردد.
رئیــس مرکــز مطالعــات اســتراتژیک وزارت امــور خارجــه 
ــه  ــزود: تروریســم از ســال ۲001 ب ــه اف افغانســتان در ادام
ــی  ــم هویت ــه تروریس ــی ب ــم سیاس ــو از تروریس ــن س ای
ــت  ــدف و هوی ــو ه ــم ن ــت و در تروریس ــده اس ــل ش تبدی

ــرد. ــه ف ــم اســت و ن مه
وی شــبکه هــای اجتماعــی و اینترنــت را در بســط و 
ــد و گفــت  ــو عامــل اساســی خوان گســترش و تروریســم ن
کــه داعــش از طریق شــبکه اجتماعــی توانمندی بســیاری 
در هویــت دادن بــه کســانی دارد کــه داری هویــت متزلــزل 

هســتند.
ــای  ــال ه ــه س ــی در فاصل ــای افراط ــروه ه ــزود: گ وی اف
ــه  ــود را از 1۲ ب ــای خ ــایت ه ــداد س ــا ۲014 تع 1۹۹۷ ت
150 افزایــش داده انــد و ایــن خــود نشــانگر افزایــش 
مخاطــب گــروه هــای افراطــی طــی 1۷ ســال اخیــر اســت.
تمنــا بــا اشــاره بــه اینکــه خانــواده و نهادهــای مدنــی و 
ــت  ــه هوی ــکل دادن ب ــرای ش ــتان ب ــی در افغانس فرهنگ
ــت  ــن هوی ــت ای ــد گف ــرده ان ــل ک ــف عم ــان ضعی جوان
ــم  ــر پرچ ــود زی ــان دادن خ ــی نش ــف در پ ــای ضعی ه
گــروه هــای افراطــی  نظیــر داعــش برآمــده و در نتیجــه 
ــر  ــال اگ ــرد، ح ــی گی ــکل م ــری ش ــی گ ــت افراط هوی
ــورش و  ــه ش ــت ب ــود دس ــز بش ــد نی ــت تهدی ــن هوی ای
ــح  ــه وض ــه ب ــوء آن در جامع ــار س ــه آث ــالب زده ک انق

ــود. ــی ش ــده م دی
وی در ادامــه بــه بررســی »سیاســت خارجــی« افغانســتان 
پرداخــت و گفــت کــه ژنوتیــپ سیاســت خارجــی 
افغانســتان اصــوال خلــل ناپذیــر اســت و شــامل مــوارد ذیل 
مــی شــود: 1-حــس اســتقالل خواهــی و بیگانــه ســتیزی؛ 
ــارت و اتصــال  ــل تج ــوان پ ــه عن ــتان ب ــگاه افغانس -۲جای
دهنــده کشــورهای منطقــه )ژئــو اکونومیــک(؛ 3- موقعیت 
ــده  ــال دهن ــل اتص ــوان پ ــه عن ــتان ب ــی افغانس جغرافیای
ــت  ــر( و 4-موقعی ــه )ژئوکالچ ــورهای منطق ــگ کش فرهن

ــک کشــور افغانســتان. ژئوپلیتی
ــای سیاســت  ــش ه ــام پوی ــه تم ــت ک ــه گف ــا در ادام تمن
ــت و  ــه ثاب ــد ک ــن 4 محورن ــول ای ــتان ح ــی افغانس خارج

ــد. ــل تغییرن ــر قاب غی
ــتان را  ــی افغانس ــت خارج ــپ سیاس ــه فنوتی وی در ادام
ــه توســعه، امنیــت،  ــاز ب ــی همچــون نی ــه عوامل وابســته ب
ــت،  ــط زیس ــی و محی ــرات اقلیم ــر، تغیی ــا فق ــارزه ب مب
پدیــده مهاجــرت و تعامــل بــا ســازمان هــای بیــن المللــی، 
مناســبات بــا کشــورهای منطقــه و جهــان خوانــد و گفــت 
ــتان  ــف افغانس ــای مختل ــت ه ــل در دول ــن عوام ــه ای ک
متفــاوت بــوده و مثــال در دوران ریاســت جمهــوری »حامد 
ــزول پیــدا کــرده و در دوران  ــکا ن ــا آمری ــط ب کــرزای« رواب

ــه اســت. ــودی گرفت ــی« ســیر صع »اشــرف غن
ــه سیاســت خارجــی افغانســتان از  ــزود ک ــه اف وی در ادام
ابتــدا تاکنــون 4 دوره متفاوت داشــته کــه عبارتنــد از: دوره 
ــتان؛  ــی افغانس ــت خارج ــازی در سیاس ــت س اول: ظرفی
ــن خطــوط سیاســت خارجــی افغانســتان؛  دوره دوم: تدوی
دوره ســوم: ثبــات در سیاســت خارجــی افغانســتان)امضای 
تفاهــم نامه با ۲0 کشــور همســایه( و دوره چهــارم: صنعتی 

ســازی در سیاســت خارجــی افغانســتان.
ــت وحــدت ملــی  ــادآور شــد: در زمــان دول وی در ادامــه ی
افغانســتان سیاســت افغانســتان از بــی طرفی تغییر شــکل 

پیــدا کــرده و اقتصــاد محــور شــده اســت.

نشست سیاست خارجی افغانستان؛

سیاست خارجی دولت افغانستان بی طرفی نیست
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آ ســـــــیا

تمنــا در ادامــه گفــت کــه سیاســت بــی طرفــی منجــر بــه 
ــی طرفــی  ــرک ب ــا سیاســت ت توســعه افغانســتان شــد ام
ــر دوســتی،  ســبب شــکل گــری ائتــالف هایــی مبتنــی ب

ــا رقابــت شــد. دشــمنی و ی
ــی افغانســتان سیاســت  ــت قبل ــح کــرد کــه دول وی تصری
امنیــت محــور داشــت امــا دولــت فعلــی سیاســت اقتصــاد 
ــه  محــور دارد و گــذر و گریــز از سیاســت امنیــت محــور ب
ــرای  ــت وحــدت ملــی ب اقتصــاد محــور هــدف اصلــی دول

ــد اقتصــادی اســت. رش
وی بــه اشــاره بــه نظریــه کارل دویــچ مبتنــی بــر منطقــه 

گرایــی و افغانیــزه کــردن ایــن نظریــه گفــت که هــم اکنون  
اتحادیــه اروپــا، اتحادیــه عــرب و اپــک همــه جوامــع امــن 

بــرای افغانســتان محســوب مــی شــوند.
وی همچنیــن گفــت کــه افغانســتان بــرای حــل مشــکالت 
امنیتــی و پــر کــردن خــال اقتصــادی خــود سیاســت تــرک 
ــان  ــن می ــه درای ــه اســت ک ــی را در پیــش گرفت ــی طرف ب
گرایــش بــه ســمت آمریــکا و ناتــو پیــش از ســایرین اســت.

وی دلیــل ایــن امــر را در اجتمــاع بــرون منطقــه ای 
ــه  ــراف افغانســتان دانســت ک ــی اط ــای امنیت سیســتم ه
بــه ســه دســته سیســتم امنیتــی جنــوب آســیا، سیســتم 
ــه  ــی خاورمیان ــی آســیای مرکــزی و سیســتم امنیت امنیت

ــوند. ــی ش ــیم م تقس
وی افــزود کــه افغانســتان عضــو هیچکــدام از این سیســتم 
هــای امنیتــی نیســت چــرا کــه هیچکــدام از این سیســتم 

هــا بــا ســیتم امنیتــی افغانســتان همخوانی نــدارد.
وی همچنیــن تصریــح کــرد کــه در طــول 4 دهــه گذشــته 
ایــن ســه ســیتم امنیتــی مشــکالت خــود را در افغانســتان 
حــل کــرده و ایــن کشــور بــه محلــی برای تســویه حســاب 

ایــن ســه سیســتم امنیتــی تبدیــل شــده اســت.
افــزون بــر ایــن هیچکــدام از ســه سیســتم امنیتــی اجــازه 
ــذا  ــد. ل ــی دهن ــر را نم ــتم دیگ ــه سیس ــتان ب ورود افغانس
ــه  ــق ب ــه متعل ــارم ک ــی چه ــیتم امنیت ــه س ــتان ب افغانس
ــام  سیســتم  جغرافیــای ایــن منطقــه نیســت و میتــوان ن
امنیتــی ســایه بــر آن نهــاد مــی پیونــدد کــه ناتــو نــام دارد.

وی افــزود: در واقــع قــوی تریــن ارتبــاط بیــن افغانســتان 

ــه  ــرا ک ــت چ ــو اس ــه نات ــی منطق ــای امنیت ــتم ه و سیس
ــا تروریســم،  ــارزه ب ــه مب ــای مشــترکی از جمل ــه ه دغدغ

ــد. ــان و ... دارن آزادی بی
ــتان را  ــی افغانس ــت خارج ــر در سیاس ــل دیگ ــا عام تمن
ــتان  ــگاه افغانس ــد ن ــه بای ــت ک ــد و گف ــتان خوان پاکس
ــر  ــی  و ب ــه پاکســتان عقالن در سیاســت خارجــی خــود ب

ــد. ــن باش ــناریوهای ممک ــاس س اس
وی در ادامــه گفــت در ایــن ســناریو حماســه جایــی نــدارد؛ 
اینکــه پاکســتان قبــال جزئــی از افغانســتان بــوده و تعصــب 
برایــن کشــور در ایــن ســناریو جایــی نــدارد و نــگاه بایــد بر 

اســاس واقعیــت باشــد.
نفــوذ تروریســم از پاکســتان بــه افغانســتان عامــل دیگــری 
ــا اســتراتژی  در سیاســت خارجــی دو کشــور اســت کــه ب
ــوب  ــل افغانســتان و کشــورهای جن ــد ترامــپ در قاب جدی
آســیا و اعمــال فشــار بــه اســالم آبــاد بــرای قطــع حمایــت 
از گــروه هــای تروریســتی ایــن موضــع تــا حــدودی بــرای 

افغانســتان تســهیل شــده  اســت.
ــدرت  ــتان ق ــه پاکس ــت ک ــر داش ــد در نظ ــن بای همچنی
ــل  ــت تقاب بیشــتری از افغانســتان دارد و افغانســتان ظرفی
ــدارد، امــا ســازمان همــکاری اســالمی  ــا ایــن کشــور را ن ب
در جــده مــی توانــد اهــرم فشــاری باشــد بــر پاکســتان در 

ــت از افغانســتان. ــت حمای جه
از دیگــر ســو بروکســل و شــرکای افغانســتان در ناتــو نیــز 
ــل پاکســتان  ــه حمایــت افغانســتان در مقاب مــی تواننــد ب

ــد. بپردازن

ســخنگوی رئیــس جمهــور افغانســتان گفــت: بــه تمــام 
کشــورهای همســایه اطمینــان مــی دهیــم کــه از خــاک 

افغانســتان علیــه آنهــا اســتفاده نخواهــد شــد.
ــور  ــس جمه ــخنگوی رئی ــوی« س ــین مرتض ــاه حس ــید ش »س
ــام  ــه تم ــل ب ــر در کاب ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــتان در گفتگ افغانس
کشــورها خصوصاً کشــورهای همســایه افغانســتان اطمینــان داد 
کــه از خــاک افغانســتان علیــه آنهــا هیــچ اقدامــی صــورت نمــی 

ــرد. گی
ــن  ــرای تأمی ــی ب ــتان را مکان ــای افغانس ــوی« جغرافی »مرتض
منافــع کشــورهای منطقــه خوانــد و اظهار داشــت که افغانســتان 

مــی توانــد ایــران را بــه چیــن وصــل کنــد.
ــک  ــکا را ی ــتان و آمری ــن افغانس ــاط بی ــه ارتب ــی ک وی در حال
رابطــه اســتراتژیک تعریــف شــده عنــوان نمــود در ایــن ارتبــاط 
بــه صراحــت بــه تمامــی کشــورهای منطقــه اطمینــان داد کــه 
از خــاک افغانســتان علیــه هیــچ کشــوری خصوصــاً کشــورهای 

ــت. همســایه اقدامــی صــورت نخواهــد گرف
ســخنگوی ریاســت جمهــوری افغانســتان در حالــی این ســخنان 
را بــه میــان مــی آورد کــه اکثــر کارشناســان سیاســی افغانســتان 
ــتان  ــپ در افغانس ــتراتژی ترام ــه اس ــتند ک ــده هس ــه ای عقی ب
ــر مــی  آتــش جنــگ را از گذشــته هــم در منطقــه برافروختــه ت
ســازد و آمریــکا قصــد دارد توســط ایــن اســتراتژی و بــه بهانــه 
مبــارزه بــا تروریســم در منطقــه بــه ایــران و روســیه ضربــه زده 
ــادی  ــی و اقتص ــی، نظام ــاظ سیاس ــا را از لح ــور ه ــن کش و ای

تضعیــف ســازد.
ــی هــا ســخنگوی ریاســت جمهــوری  ــن نگران ــروز ای ــا ب ــا ب ام
افغانســتان در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر بــه تمامــی کشــورهای 
ــتان  ــایگی افغانس ــه در همس ــورهایی ک ــاً کش ــه خصوص منطق
حضــور دارنــد اطمینــان داد کــه از خــاک افغانســتان علیــه آنــان 

ــت. ــی صــورت نخواهــد گرف اقدام
وی همچنیــن بیــان داشــت کــه رابطــه افغانســتان و آمریکا یک 
رابطــه تعریــف شــده اســت و اســتراتژی آمریــکا ابهاماتــی کــه 
نســبت به کنــش آمریــکا در مبــارزه بــا تروریســم که در گذشــته 

وجــود داشــت را برطــرف ســاخته.
از ســوی دیگــر مرتضــوی از تمــام کشــورها خواســت تــا 
وضعیــت افغانســتان را درک کــرده و ایــن کشــور را بــرای مبــارزه 

ــد. ــکاری کنن ــا تروریســم هم ب
ــا  ــورها ب ــه کش ــه رابط ــت ک ــن اس ــا ای ــد م ــت: تأکی وی گف
ــورها  ــی کش ــفانه برخ ــد. متأس ــور باش ــت مح ــتان دول افغانس
در تــاش ایــن هســتند کــه منافــع سیاســی خــود را از طریــق 

ــد. ــن کنن ــتی تأمی ــای تروریس ــروه ه ــا گ ــاس ب تم
بــه بیــان ایــن مقــام افغانســتانی تمــاس کشــورها بــا گــروه های 
تروریســتی هیــچ کمکــی بــرا حــل مشــکات نخواهــد کــرد و 

خــود یــک تهدیــد و خطــری دیگــر بــه شــمار مــی آیــد.
ســخنگوی ریاســت جمهــوری افغانســتان تصریــح کــرد: 
جغرافیــای افغانســتان مکانــی بــرای تأمیــن منافــع کشــورهای 

ــد. ــد ش ــه خواه منطق
بـه گفتـه وی افغانسـتان در نظـر دارد تا کشـورهای منطقـه را در 
بخـش انتقـال انـرژی، تجـارت و حمـل و نقل بـه هم گـره بزند.

مرتضـوی در این ارتباط خاطر نشـان سـاخت که همـان گونه که 
افغانسـتان به چابهار متصل شـد حکومـت این کشـور در نظر دارد 
تـا از طریـق ازبکسـتان، ترکمنسـتان و دیگر کشـورهای آسـیای 

میانه کشـورهای بـزرگ منطقـه را به هـم متصل کند.
ــتان  ــامی افغانس ــوری اس ــت جمه ــی از دول ــه نمایندگ وی ب
ــه  ــت ک ــان داش ــه اذع ــورهای منطق ــام کش ــه تم ــاب ب خط
ــر  سیاســت افغانســتان؛ سیاســت همــکاری هــای منطقــه ای ب

ــل. ــت تقاب ــه سیاس ــت ن ــی اس ــع جمع ــای مناف مبن
وی همچنیــن تصریــح کــرد کــه افغانســتان در برابر کشــورهایی 
کــه علیــه ایــن کشــور فعالیت هــای خصمانــه انجــام مــی دهند 

ــد کرد. ــارزه خواه مب
ــاز  ــح ب ــای صل ــه دروازه ه ــاخت ک ــر نشــان س مرتضــوی خاط
اســت امــا حکومــت ایــن کشــور در برابــر گــروه هایــی کــه مــی 
جنگنــد و بــر علیــه مــردم بــی دفــاع دســت بــه ســاح بــرده اند 
ــه  ــا جدیــت مقابل ــرای برخــی کشــورها ب ــد ب ــزاری شــده ان و اب

خواهــد کــرد.
ســخنگوی ریاســت جمهــوری افغانســتان در ایــن ارتبــاط گفت: 
دروازه هــای صلــح بــاز اســت و مــا بــرای مذاکــره امادگــی داریم 
ــه جنایــت و کشــتار مــردم مــی زننــد،  ــی کــه دســت ب امــا آنان
ــد،  ــی دهن ــرار م ــه ق ــورد حمل ــدس را م ــن مق ــاجد و اماک مس
ــا  ــه خــاک و خــون مــی کشــند ب هموطنــان بــی دفــاع مــا را ب

قاطعیــت تمــام مبــارزه خواهیــم کــرد.

سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در گفتگو با مهر:

افغانستان اجازه استفاده از خاکش علیه همسایگان را نمی دهد
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ــعودی  ــتان س ــه عربس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــخنگوی طالب س
ــتان  ــی از افغانس ــان خارج ــت: نظامی ــت گف ــان اس ــرادر طالب ب

ــت. ــد داش ــه خواه ــگ ادام ــوند جن ــارج نش خ
ذبیــح  اهلل مجاهــد ســخنگوی گــروه طالبان مســلح کــه به عنوان 
گــروه مخالــف دولــت افغانســتان در ایــن کشــور در حــال جنــگ 
اســت؛ در یــک گفتگــوی تفصیلــی بــا خبرنــگار مهــر، در ارتبــاط 
بــه مســائل سیاســی افغانســتان و همچنیــن مواضــع ایــن گــروه 

در افغانســتان بحــث و گفتگــو کــرده اســت.
مجاهــد در ایــن گفتگــو بــه خیلــی از ســؤال  هایــی کــه از زمــان 
ایجــاد ایــن گــروه تاکنــون مطــرح بــوده و همــواره طالبــان را نزد 
ــوان  ــتان به عن ــت افغانس ــان دول ــی و حامی ــران سیاس تحلیلگ

یــک گــروه تروریســتی معرفــی کــرده پاســخ ارائــه نمــود.
مجاهــد دلیــل اصلــی برافروخته بــودن جنــگ در افغانســتان را از 

دیــد خــود بــه خبرنــگار مهر بیــان داشــت.
ــگ در  ــم جن ــرای خت ــود ب ــوی خ ــان در گفتگ ــخنگوی طالب س
ــی  ــل سیاس ــد در محاف ــود؛ هرچن ــه نم ــکار ارائ ــتان راه افغانس
ایــن بحــث همــواره مطــرح بــوده اســت، کــه طالبــان یکــی از 
ابزارهــای دســت  نشــانده کشــورهای قدرتمنــد ازجملــه آمریــکا، 
ــتان  ــا در افغانس ــگی جنگ ه ــودن همیش ــه ب ــرای برافروخت ب
ــا از ایــن طریــق حضــور ایــن گــروه توجیهــی باشــد  هســت، ت
ــی در  ــورهای غرب ــکا و کش ــدت آمری ــی  م ــای طوالن ــرای بق ب

ــتان. افغانس
مجاهــد در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر در خصــوص دلیــل انجــام 
حمــات انتحــاری اســتدالل نمــود و در مــورد کشــته شــدن غیر 

نظامیــان در ایــن حمــات توجیهــات خــود را ارائــه داشــت.
ســخنگوی طالبــان همچنیــن در ارتبــاط بــه موضوعــات 
ــط  ــان توس ــان افغ ــدن نظامی ــته ش ــون؛ کش ــری همچ دیگ
جنگجویــان طالــب در حالــی کــه ایــن گــروه ادعــای جنــگ 
ــا  ــان ب ــک طالب ــط نزدی ــد، رواب ــا را دارن ــی ه ــا آمریکای ب
ــعود  ــت آل س ــه حکوم ــرایطی ک ــعودی در ش ــتان س عربس
یکــی از متحــدان سرســخت امریــکا هســت و دیگــر مواضــع 
ــل  ــت در افغانســتان دالی ــف دول ــن گــروه جنگجــو و مخال ای

ــود. ــه نم ــود را ارائ خ
ــه  ــاط ب ــو در ارتب ــن گفتگ ــی از ای ــد در بخش ــح اهلل مجاه ذبی
موضــع طالبــان بــا اســتراتژی ترامــپ در افغانســتان و پاکســتان 

ــرد. ــت ک ــز صحب نی
ــه بحــث هایــی کــه  ایــن عضــو برجســته طالبــان در ارتبــاط ب
ــا  ــی ه ــل آمریکای ــیه در مقاب ــان و روس ــاد طالب ــی از اتح حاک

ــی داشــت. ــه های ــز گفت هســت نی
مشــروح گفتگــوی خبرنــگار مهــر بــا ذبیــح اهلل مجاهــد را مــی 

توانیــد در ادامــه دنبــال کنیــد.

|| ســالیان دراز اســت کــه مــردم افغانســتان درگیــر 
ــل  ــن دلی ــه همی ــتند، و ب ــی هس ــای داخل جنگ ه
ــر  ــا فک ــوده، آی ــرو ب ــی روب ــا ناامن ــما ب ــور ش کش
ــن  ــه ای ــه ب ــیده ک ــان آن رس ــه زم ــد ک ــی کنی نم
ــزی  ــوی خونری ــا جل ــود ت ــه داده ش ــا خاتم جنگ ه

ــود؟ ــه ش ــتر گرفت ــای بیش ه
ــگ  ــد، جن ــگ کنن ــه جن ــتند ک ــور هس ــتان مجب ــردم افغانس م
انتخــاب مــردم مــا نیســت و توســط خارجــی هــا بــر مــا تحمیل 
شــده، بدبختــی، مشــکات و زیــان هــای جنــگ از همه بیشــتر 
مــا مــردم افغانســتان را ســوزانده اســت، مــا جنــگ را بــر اســاس 
مجبوریــت بــه پیــش مــی بریــم امــا ایــن جنــگ بــه انتخــاب 
ــا نیســت بلکــه یــک  ــه خاطــر منفعــت شــخصی م ــا ب ــا و ی م

مســئولیت و یــک تکلیــف دینــی اســت.
ــه  ــرد و حمل ــورش بب ــه ای ی ــر بیگان ــا اگ ــر کشــور دنی ــه ه ب
کنــد طبیعتــًا بــا مقابلــه مواجــه مــی شــود کــه ایــن را تاریــخ 
جهــان ثابــت کــرده و ملــل جهــان مــی فهمنــد و درک مــی 
کننــد کــه اگــر هــر کشــور دنیــا نیروهــای نظامــی خــود را بــه 
کشــور دیگــر بفرســتند کشــوری کــه بــا حملــه مواجــه شــده 
حتمــًا مردمــش برمی خیزنــد و بــرای کســب آزادی خــود 

جنــگ مــی کننــد.
ــه  ــم س ــا ه ــس ه ــه انگلی ــه علی ــم ک ــود داری ــخ خ ــا در تاری م
ــال  ــم 1۴ س ــا ه ــراه روس ه ــم، هم ــش بردی ــه پی ــگ را ب جن
ــف  ــا تکلی ــود را دارد ام ــای خ ــان ه ــگ زی ــم، جن ــگ کردی جن
دینــی، مردمــی و انســانی مــا اســت کــه در خــاک خــود بــرای 

ــم. ــگ کنی ــتقال و آزادی جن ــب اس کس
واضــح اســت کــه جنــگ زیــان بــار اســت امــا مــا کوشــش مــی 
ــم و از  ــود برانی ــاک خ ــم دشــمن را از خ ــر بتوانی ــا زودت ــم ت کنی

وطــن و اســتقال کشــور خــود محافظــت کنیــم.

ــوده و  ــگ ب || در افغانســتان ســالهای بســیاری جن
مــردم افغانســتان از ایــن رونــد خســته شــده انــد، 
شــما فکــر نمــی کنیــد کــه زمــان جنــگ هــا خیلــی 
ــرده و  ــته ک ــردم را خس ــده و م ــدت ش ــی م طوالن

آنهــا را نســبت بــه زندگــی نــا امیــد ســاخته؟
ــکلی  ــه مش ــم ک ــم و بگویی ــغال را بپذیری ــم اش ــی توانی ــا نم م
نیســت اگــر مــا بــرده باشــیم، نوکــر بیگانــه باشــیم، یــا مشــکلی 
نیســت کــه در ســلطه امریــکا زندگــی کنیــم و جنــگ نکنیــم.
آن هایــی کــه مــی گوینــد از جنگ در افغانســتان خســته هســتیم 
خــود در رکاب آمریکایــی هــا هســتند و بــه خاطــر منفعــت های 
شــخصی و پــول ایــن صحبــت را مــی کننــد و بــه همیــن دلیــل 
ــان خســته کننــده اســت و اینــان هســتند کــه  ــرای آن جنــگ ب

تلفــات زیــان بــار مــی بیننــد.
کســانی کــه جهــاد مــی کننــد و از آزادی وطــن خــود دفــاع مــی 
کننــد بســیار بــا صبــر و حوصلــه بلنــد و بــا متانــت و حــس وطن 
دوســتی جهــاد مــی کننــد و تــا حــال از جنــگ خســته نشــده اند.

ــت،  ــه اس ــما چگون ــی ش ــتراتژی جنگ ــل اس || اص

شــما چــرا حمــالت انتحــاری را در شــهرها و 
ــد؟ ــی کنی ــزی م ــرح ری ــکونی ط ــق مس مناط

ــش  ــه پی ــود ب ــی خ ــتراتژی جنگ ــدف را در اس ــد ه ــان چن طالب
ــتند: ــی هس ــق نظام ــتر مناط ــه بیش ــه البت ــد ک می برن

ــی  ــا وقت ــا خارجــی هــا هســتند، و ت اول اینکــه هــدف مهــم م
دســت مــا بــه مراکــز و اهــداف خارجــی هــا مــی رســد مــا دیگر 
کاری نمــی کنیــم و اول خارجــی هــا را هــدف قــرار مــی دهیــم.

ــکان  ــم بیشــتر م ــی کنی ــه مشــخص م ــی ک ــه اهداف دوم اینک
ــان  هــای نظامــی و قــرارگاه هــای دشــمن اســت کــه علیــه آن
ــا مــکان هــای  ــرد. یعنــی اهــداف م ــات صــورت مــی گی عملی

ــی اســت. نظام
ســوم اینکــه در بعضــی از شــهرها اهــداف کلیــدی و بســیار مهم 
اســتخباراتی، یــا یــک هدف بســیار مهــم خارجــی موقعیــت دارد، 
امــا در اجــرای عملیــات همــواره کوشــش کــرده ایــم تا بــه گونه 
ای اجــرا شــود تــا تلفــات مردمــی بــه حداقــل برســد، ســنجیده 
مــی شــود تــا کــه انتحــار کننــده خــود را بــه هــدف مشــخص 
شــده برســاند و بعــد عملیــات انجــام دهــد و یــک مرکــز نظامــی 

را از بیــن ببــرد تــا بــه مــردم آســیب نرســد.

|| بنــا بــر ادعــای شــما و بــرای تنهــا یــک نمونــه 
ــی  ــما در نزدیک ــه ش ــری ک ــه اخی ــا در دو حمل آی
ــت  ــاون دوم ریاس ــق مع ــد محق ــت گاه محم اقام
ــل  ــهر کاب ــک ش ــل بان ــتان و کاب ــی افغانس اجرای
ــای  ــکان ه ــا م ــی ی ــداف خارج ــد، اه ــته ای داش

ــد؟! ــه ان ــرار گرفت ــدف ق ــی ه نظام
ــرای  ــه اول خارجــی هــا ب مــن مشــخص ســاختم کــه در مرحل
مــا مهــم هســتند، بــه عنــوان نمونــه حملــه ای کــه چنــد شــب 
گذشــته در بگــرام صــورت گرفــت. ایــن اهــداف بــرای ما بســیار 

مهــم بــود.
در ردیــف دوم اســتخبارات اداره کابــل بــرای مــا مهــم اســت، بــه 
ایــن دلیــل کــه اداره کابــل، ارگانهــای بســیار مهــم اداره کابــل و 
ســربازان اداره کابــل هــدف مــا در مراکــز خــود هســتند، چــرا که 
اداره کابــل و اســتخبارات کابــل در جــرم و جنایــت خارجــی هــا 
ــه  ــد هــر دو ب ــام بردی ــی کــه شــما ن شــریک هســتند و حمات

اســتخبارات کابــل و مواضــع نظامــی بــوده انــد.

آ ســـــــیا

سخنگوی طالبان در گفتگو با مهر:

عربستان برادر طالبان است/ نظامیان خارجی خارج نشوند جنگ ادامه دارد
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آ ســـــــیا

|| حملــه اخیــر شــما بــه یکــی از شــعبه هــای کابــل 
بانــک رخ داد، آیــا کابــل بانــک یــک ارگان نظامــی 

اســت؟
ــا  ــی ســاخته شــده ت ــن نظام ــه ام ــک منطق ــک در ی ــل بان کاب
نظامیــان اداره کابــل بتواننــد از آن حقــوق خــود را دریافــت کنند، 
بــه همیــن منظــور اســت کــه اداره کابــل حقــوق افــراد خــود را از 
بانــک هــای دولتــی پرداخــت نمــی کنــد و بــرای آن یــک بانک 

خصوصــی ایجــاد کــرده اســت.

ــه کشــته  ــی ب ــی را مبن ــزارش های ــا گ || رســانه ه
ــه  ــما ب ــالت ش ــط حم ــان توس ــر نظامی ــدن غی ش
نشــر رســانده انــد، آیــا مــی پذیریــد کــه در حمالت 
ــی  ــته م ــز کش ــان نی ــر نظامی ــما غی ــاری ش انتح

ــوند؟ ش
مــا همیشــه در فرمــان هــا و رهنمودهــای مختلــف خــود تذکــر 
ــاش  ــود و ب ــا ب ــی ه ــه خارج ــی ک ــکان های ــه در م ــم ک داده ای
دارنــد و یــا گشــت و گــذار می کننــد و همچنیــن مراکــز نظامــی 
ــگاه  ــن مناطــق دور ن ــا مــردم خــود را از ای ــد ت ایجــاب مــی کن

دارنــد تــا تلفــات نبیننــد.
ــگ  ــگ، جن ــه جن ــوم ک ــر ش ــوع را متذک ــک موض ــد ی ــا بای ام
اســت و گاه عــوارض جانبــی دارد و باوجــود ایــن کــه مــا تمــام 
جزئیــات را مــی ســنجیم و تمــام تــوان خــود را بــرای جلوگیــری 
ــر اســاس  ــه کار مــی گیریــم، امــکان دارد ب از تلفــات مردمــی ب
برخــی اشــکاالت فنــی عملیــات نظامــی در نقطــه دقیقــی کــه 
مشــخص شــده نــه بلکــه نزدیــک بــه هــدف صــورت گیــرد و 
بــه همیــن ســبب امــکان دارد کــه برخــی مشــکات را بــه مردم 

ــاورد. ــه وجــود بی ب
 در کل بــا اطمینــان مــی گوییــم کــه هــدف مــا هرگــز کشــتن 
مــردم عــام یــا صدمــه زدن بــه آن هــا نیســت، امــا اگــر چنیــن 
موضوعاتــی بــه دلیــل یــک اشــتباه صــورت مــی گیــرد، ایــن امر 

ــد! ــی باش ــد طبیع می توان
اگــر مــا جنــگ هــای ســایر نقــاط دنیــا را بررســی کنیــم و آن 
ــه خصــوص  ــم ب ــا در افغانســتان مقایســه کنی ــگ م ــا جن را ب
ــه  ــم متوج ــه کردی ــال تجرب ــن 1۶ س ــا در ای ــه م ــی ک جنگ
ــتان  ــگ افغانس ــا در جن ــی ه ــر نظام ــم غی ــیار ک ــات بس تلف

می شــویم.
در عــراق، ســوریه و کشــورهای دیگــر درگیــر جنــگ، اگــر تلفات 
ــه را  ــای صــورت گرفت ــی ه ــان را بســنجیم و ویران ــر نظامی غی
مطالعــه کنیــم ایــن موضــوع روشــن مــی شــود کــه تلفــات غیر 

نظامیــان در جنــگ مــا میــزان حداقلــی را دارد.

ــرای  ــد کــه ب || طالبــان همــواره مطــرح ســاخته ان
ــاد  ــغالگران جه ــا اش ــتقالل و آزادی ب ــب اس کس
ــا  ــان ه ــگ افغ ــات جن ــا بیشــتر تلف ــد، ام ــی کنن م
ــما  ــترهموطنان ش ــما بیش ــات ش ــتند، در عملی هس
ــه  ــی ب یعنــی افغــان هــا کشــته مــی شــوند و خیل
ــالت  ــا در حم ــی ه ــه خارج ــده ک ــده ش ــدرت دی ن
ــما در  ــتدالل ش ــوند، اس ــرده ش ــن ب ــان از بی طالب

ــت؟ ــه چیس ــن رابط ای
کشــته شــدن نظامیــان اداره کابــل مربــوط بــه مــا نمــی شــود 
چــون همیــن افغــان نماهــا هســتند کــه از امریــکا حمایــت مــی 
کننــد، مــا نگفتــه ایــم شــما برویــد از امریــکا حمایــت کنیــد تــا 
مــا شــما را بــه قتــل برســانیم، بارهابــه ایــن نیروهــا گفتــه ایــم 
کــه جنــگ بیــن مــا و امریــکا هســت، امریــکا اشــغال گراســت 

و مــا مدافــع ملــت.
تعــدادی از مــزدوران اداره کابــل کــه افغــان نمــا هســتند و خــود 
را افغــان مــی گوینــد امــا در رکاب کفــار و در مقابــل مــا ایســتاده 
انــد و بــه آمریکایــی هــا خوش خدمتــی مــی کننــد مــا مامــت 
نیســتیم کــه آن هــا بــه قتــل مــی رســند، بایــد هــم ایــن عناصر 

ــته  ــرادی را داش ــن اف ــر چنی ــت اگ ــوند، مملک ــته ش ــد کش فاس
باشــد کــه بــا یورشــگران حمایــت کنــد او خائــن ملی محســوب 

مــی شــود و بایــد از بیــن بــرده شــود.
در زمــان انگلیــس هــا هــم مجاهدیــن افغــان هایــی را از بیــن 
بردنــد کــه از انگلیــس حمایــت کــرده بودنــد و افغــان هایــی را 
کــه بــا شــوروی حمایــت مــی کردنــد را هــم مــا از بیــن بردیــم 
و امــروز کســانی کــه در رکاب آمریکایــی هــا ایســتاده انــد را هم 

مــا خواهیــم کشــت.
ــم  ــرار داری ــم اس ــوز ه ــم و هن ــرده ای ــوت ک ــا دع ــا باره م
کــه اداره کابــل و حامیانــش از حمایــت آمریکایــی هــا 
دســت بردارند و بــا بــرادران مجاهــد خــود نجنگنــد و در 
اســتقال کشــور خــود ســهیم شــوند و در مقابــل ارزش هــای 
دینــی و انســانی در مقابــل ملــت خــود ایســتاد نشــوند و امــا 
ــا در  ــی ه ــاع از آمریکای ــرای دف ــد و ب ــی کنن ــول نم ــر قب اگ
مقابــل مــا ایســتاده انــد طبیعــی اســت کــه مــا بــرای از بیــن 

ــم. ــن ببری ــا را از بی ــود آن ه ــر راه خ ــع س ــردن موان ب

|| پــس از اینکــه امریــکا برعلیــه طالبــان دســت به 
اقــدام نظامــی زد و حکومــت طالبــان را بــا ســقوط 
ــه کوهســتان هــا و دشــت  ــان ب مواجــه کــرد، طالب
هــا پنــاه بردنــد، آیــا فکــر نمــی کنید کــه آمریــکا به 
عنوان یــک کشــور کــه دارای امکانات اســتخباراتی 
پیشــرفته اســت بتوانــد موقعیت شــما را تشــخیص 
ــد؟ از ســوی  ــات ســنگینی وارد کن ــه شــما ضرب و ب
دیگــر همیــن مســئله باعــث شــده کــه خیلــی هــا 
ــود،  ــی ش ــزاری م ــتفاده اب ــان اس ــد از طالب فکرکنن

اســتدالل شــما در ایــن رابطــه چیســت؟
در ابتــدا طالبــان هیــچ گونــه تجربــه و آگاهــی بــرای 
ــری  ــور جلوگی ــه منظ ــتند و ب ــکا نداش ــه آمری ــارزه علی مب
ــال  ــب بیت الم ــهرها و تخری ــب ش ــتر و تخری ــات بیش از تلف
زودتــر مناطــق تحــت کنتــرل خــود را خالــی کردنــد 
ــا  ــد ت ــاه بردن ــت پن ــوه و دش ــمت ک ــه س ــن ب و مجاهدی
امنیــت خــود را تأمیــن کننــد و هــم خــود را از لحــاظ 

اســلحه و مهمــات تکمیــل کننــد.
ــی  ــه آمریکای ــا علی ــه م ــالی ک ــن 1۶ س ــول ای ــد از آن در ط بع
هــا جنــگ کردیــم یــک تجربــه بســیار خــوب بــه دســت آمــده 

ــت. اس
در یــک آکادمــی نظامــی وقتــی کســی خــوب تربیــت می شــود 
ــه  ــد، آن هــم فقــط ب ــم ببین ــج ســال تعلی ــی پن شــاید چهــار ال
صــورت نظــری امــا مــا 1۶ ســال هســت کــه بــا امریــکا درگیــر 

جنگیــم. 
ایــن تهدیدهــای آمریکایــی و کــم و زیــاد کــردن نیروهای شــان 
بــر مــا تأثیــری نــدارد، ایــن کــه یــک بــار میگوینــد مــا ۸ هــزار 
ــی رود  ــر م ــداوم باالت ــام م ــد ارق ــم، بع ــی کنی ــاد م ــی زی نظام

نشــان تــرس امریــکا هســت.

|| عربســتان ســعودی کشــوری اســت کــه از همان 
ابتــدای شــکل گیــری صالبــان در افغانســتان 
ــا  ــرد، ام ــالم ک ــروه اع ــن گ ــود را از ای ــت خ حمای
ســؤال اصلــی اینجاســت کــه ایــن کشــور یکــی از 
هم پیمانــان بســیار متعهــد و حافــظ منافــع امریــکا 
در منطقــه اســت، از ســویی دیگــر طالبــان مدعــی 
ــتند و  ــگ هس ــر جن ــکا درگی ــا امری ــه ب ــتند ک هس
ــه  ــتان را ب ــت افغانس ــان دول ــل و نظامی اداره کاب
دلیــل متعهــد بــودن بــا امریــکا دشــمن خــود مــی 
پندارنــد، شــما چگونــه ایــن مــوارد را اســتدالل می 
ــا عربســتان ســعودی  ــا دوســتی شــما ب ــد؟ آی کنی

ــت؟ ــتراتژیک اس اس
تــا انــدازه ای کــه بــه مــا مربــوط مــی شــود و مــا میتوانیــم اظهار 

نظــر کنیــم؛ میتــوان گفــت کــه طالبــان در مقابــل کشــورهای 
اســامی برنامــه مشــخص خــود را دارنــد.

  مــا نمــی خواهیــم کــه بــا هیــچ کشــور اســامی در تضــاد قــرار 
بگیریــم و بــا آن هــا مخالفــت کنیــم، آن هــم بــا کشــوری مثــل 
عربســتان ســعودی یــا کشــورهای مســلمان دیگــر منطقــه یــا 
فــرا منطقــه ای، بــه ایــن دلیــل کــه بــه ایــن عقیــده هســتیم که 
مســلمان ها بــرادر مــا هســتند و مــی خواهیــم دنیــای اســامی 
ــگ و  ــمت جن ــه س ــه ب ــود ن ــوق داده ش ــاد س ــمت اتح ــه س ب

ــی. آوارگ
ــه  ــه ک ــت و آنچ ــورها اس ــی کش ــائل داخل ــوارد مس ــی م  بعض
بــه مــا برمــی خــورد مــا هرگــز بــا هیــچ کشــور اســامی نمــی 
خواهیــم در تضــاد قــرار داشــته باشــیم بلکــه مــی خواهیــم یــک 
نــوع همزیســتی را در بیــن مســلمان هــا بــه میــان بیاوریــم تا که 
دســت غــرب و آمریکایــی هــا و اشــغالگران کــه در کشــورهای 
ــورهای  ــد را از کش ــی کنن ــزی م ــرح ری ــه ط ــامی دسیس اس

ــم. ــاه کنی اســامی کوت
ــی کشــورهای اســامی مســئله ای اســت کــه   مســائل داخل
شــاید کشــورهای اســامی بــه آن متوجــه شــوند، امــا امــارت 
اســامی بــه عنــوان یــک نهضــت اســامی مــی خواهــد بــا 
ــد و  ــته باش ــتانه داش ــط دوس ــام کشــورهای اســامی رواب تم
ــائل  ــا مس ــتراتژیک آن ه ــای اس ــه ه ــتی در برنام ــم و کاس ک
ــد ملحوظــات خــود  ــی خــود آن هــا اســت کــه مــی توان داخل
را داشــته باشــد امــا در کل بــا وجــود ان مــا فکــر مــی کنیــم 
کــه اتحــاد کشــورهای مســلمان نیــاز بــه خودگــذری و 

ــتر دارد. ــت بیش صمیمی

|| امــا عربســتان ســعودی بــا امریــکا بــرای مبــارزه 
ــد و از  ــته ان ــی داش ــکاری های ــم هم ــا تروریس ب
ســویی آمریکایــی هــا و غــرب شــما را بــه عنــوان 
ــن  ــا ای ــد، ب ــی شناس ــتی م ــدرت تروریس ــک ق ی
ــا  ــما ب ــی ش ــت خارج ــم سیاس ــوز ه ــود هن وج

ــرد؟ ــد ک ــر نخواه ــعودی تغیی ــتان س عربس
 اول بایــد ایــن را روشــن بســازیم کــه ما یک قــدرت تروریســتی 
نیســتیم! و تروریســت بــه کســی گفتــه مــی شــود کــه تــرس و 
وحشــت ایجــاد کنــد، خیلــی از کشــورها هســتند کــه تروریســت 
دولتــی را بــه پیــش مــی برنــد، مثــًا اســرائیل یــک تروریســت 
دولتــی اســت کــه امریــکا از آن حمایــت مــی کنــد و کشــورهای 
ــم  ــت از تروریس ــتند در واقعی ــو هس ــان نات ــه هم پیم ــر ک دیگ

حمایــت مــی کننــد.
ــاید  ــد ش ــی دهن ــی م ــده های ــورها وع ــی کش ــه بعض و اینک
ــا  ــرب ی ــا غ ــد ب ــود را دارن ــی خ ــتراتژی داخل ــکات و اس مش
ــه  ــن ناحی ــا از ای ــل م ــا در عم ــان، ام ــورهای جه ــر کش دیگ
خطــری را احســاس نمــی کنیــم و خواهــان ایــن هســتیم کــه 
ــود و  ــج داده ش ــرادری تروی ــوت و ب ــلمان اخ ــت مس ــن ام در بی
بــه همیــن دلیــل از مســائل اختــاف برانگیــز دوری مــی کنیم و 
نمیخواهیــم خــدای ناخواســته بــا کشــورهای اســامی در مقابله 

ــم. ــرار بگیری ق

ــا  ــیه ب ــک روس ــاط نزدی ــی ارتب ــکا مدع || آمری
ــن موضــوع  ــه فــرض صحــت ای ــان اســت. ب طالب
آیــا امــکان متحــد شــدن ایــن دو علیــه آمریــکا در 

ــود دارد؟ ــتان وج افغانس
در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه مــا از کــی همــکاری مــی خواهیم 
یــا نــه بایــد گفــت؛ هــر راهــکاری کــه مــا را در راســتای آزادی 
ــم کــرد. ــم و از آن اســتفاده خواهی ــد می پذیری ــاری کن کشــور ی
بــه صراحــت مــی گوییــم کــه بــرای اســتقال کشــور خــود از 

همــه گزینــه هــای مثبــت اســتفاده خواهیــم نمــود.

ــدام  ــی آن را اق ــگ برخ ــه میرزاولن ــورد حادث || در م
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آ ســـــــیا

ــا  ــد و برخــی هــم کار داعــش. آی ــان مــی دانن طالب
ــه را  ــن حادث ــان در ای ــتن طالب ــت داش ــما دس ش

ــد؟ ــد مــی کنی تأیی
ــز  ــار رســانه هــای دشــمن چی ــز اســت و اخب واقعیــت یــک چی

ــر. دیگ
حکومــت بــه نــام خیــزش مردمــی مــردم محــل را علیــه طالبان 

مســلح کــرد، کــه از ایــن مــردم ۲۸ تن کشــته شــدند.
ــوچ  ــر ک ــکان دیگ ــه م ــردم ب ــدادی از م ــوع تع ــن موض بعدازای
ــز حضــور  ــودکان نی ــال و ک ــا اطف ــن آن ه ــه در بی ــد ک می کردن
داشــتد و متأســفانه تعــدادی از ایــن مــردم در بیــن جنــگ گرفتار 
مــی شــوند و درگیــری هــا حــدود ۸ تــن جــان خــود را از دســت 

میدهنــد.
ــم، در  ــی کنی ــگ را رد م ــش در میرزاولن ــور داع ــی حض به کل
تمــام میرزاولنــگ یــک داعشــی هــم حضــور نداشــته و همــه 

ــد. ــور دارن ــا حض ــن م مجاهدی

|| در ارتبــاط بــا کشــف گورهــای دســته جمعی نظــر 
ــان  ــا ایــن نشــان جنایــات طالب شــما چیســت؟ آی

نیســت؟
اجســادی کــه از زیرخــاک بیــرون کشــیده شــده بودنــد مربــوط 
بــه افــراد خیــزش مردمــی بودنــد کــه توســط حکومــت مســلح 
ــان جنــگ کشــته  ــر خواســته و در جری ــان ب ــه طالب شــده و علی
شــدند؛ ســپس در بیــن جنــگ توســط موســفیدان بــه صــورت 
ــرون کشــیده شــدند.  موقــت دفــن و بعــد از جنــگ از خــاک بی
خــوب ایــن طبیعــی اســت کــه کســی کــه در مقابــل مــا ایســتاد 

ــود. ــی ش ــاً کشــته م ــود طبع می ش

ــکا  ــتراتژی آمری ــته اس ــد روز گذش ــپ چن || ترام
بــرای افغانســتان را اعــالم کــرد و ضمــن آن 
ــع  ــد و موض ــم خوان ــی تروریس ــتان را حام پاکس
ســختی نســبت بــه پاکســتان گرفــت، ایــن 
ــرف  ــه از ط ــی را چ ــای مختلف ــش ه ــوع واکن موض
اســالم آباد و چــه از طــرف کشــورهای منطقــه 
ــتان و  ــرایط پاکس ــن ش ــت، در ای ــال داش ــه دنب ب
ــاره  ــن ب ــی در ای ــه موضع ــه چ ــورهای منطق کش

ــرد؟ ــد ک ــاذ خواهن اتخ
موجودیــت آمریــکا در منطقــه بــاالی تمــام همســایه هــای مــا 
ــه  ــا اســتراتژی متضــاد خــود کــه ب ــکا ب تأثیــر منفــی دارد. آمری

نفــع هیــچ یــک از کشــورهای منطقــه نبــوده نشــان داد کــه از 
جنــگ 1۶ ســاله عبــرت نگرفتــه و هنــوز هــم مــی خواهــد کــه 
ــا  منطقــه را در آتــش جنــگ بســوزاند. مــا هیچگونــه اتکایــی ب
ــه پاکســتان وارد  پاکســتان نداریــم و فشــارها و اتهاماتــی کــه ب
شــده دررونــد مبــارزه طالبــان تأثیــر نخواهــد گذاشــت؛ چراکــه 
مبــارزه طالبــان بــا حمایــت مردمــی اســتوار اســت و مــا نیــاز بــه 

کمــک هــای بیرونــی نداریــم.
اظهــارات ترامــپ علیــه پاکســتان بــه دلیــل خوشــنود کــردن 
ــی  ــن اظهــارات قصــد ب ــا ای ــکا ب ــه، آمری ــد صــورت گرفت هن
ــن  ــه بی ــی ک ــش های ــود تن ــه را دارد؛ باوج ــی در منطق ثبات
پاکســتان و هندوســتان وجــود دارد ترامــپ پاکســتان را مــورد 
تهدیــد قــرارداد تــا خــود را بــا دولــت هنــد نزدیــک تــر کنــد؛ 
ــت و  ــه اس ــی در منطق ــروی اتم ــک نی ــتان  ی ــه پاکس چراک
آمریــکا مــی خواهــد بــا بــروز اختافــات علیــه پاکســتان ایــن 

ــاورد. ــای در بی ــرو را از پ نی

ــکا  ــرد، آمری ــی گی ــی را نم ــکا جای ــای آمری ــن تهدیده ــه ای البت
ــه بــوش جنــگ را  ــدات بلندپروازان ــا تهدی ــدا هــم ب از همــان ابت
شــروع کــرد و اوبامــا هــم ۸ ســال تهدیــدات خــود را ادامــه داد و 
نیروهــای بســیاری را فرســتاد و هزینــه هــای ســنگینی را متقبل 

شــد.
ــکا  ــل آمری ــت، در عم ــاوت اس ــل متف ــار و عم ــد در گفت تهدی
شکســت خــورده، اقتصــادش از بیــن رفتــه، ناامیــد شــده و اعتماد 

ــی خــود را هــم از دســت داده. جهان
تهدیــد آمریــکا هیــچ ارزشــی بــرای مــا نــدارد و آمریــکا بــا وجود 
ایــن تهدیداتــی کــه کــرده شــاهد خواهیــد بــود کــه پوزشــان را 

ــم. ــه خــاک می مالی ب

ــل  ــپ در داخ ــتراتژی ترام ــه اس ــا ب ــش ه || واکن
افغانســتان متفــاوت بــود، هرچنــد »اشــرف غنــی« 
و »عبــداهلل عبــداهلل« رهبــران دولــت وحــدت ملــی 
ــد  ــتقبال کردن ــرد اس ــن راهب ــور از ای ــن کش ای
ــس  ــرزای« رئی ــد ک ــون »حام ــی همچ ــا مقامات ام
جمهــوری پیشــین ایــن کشــور بــه شــدت بــا ایــن 
ــای  ــش ه ــن واکن ــل ای ــت کرد.دلی ــرد مخالف راهب

ــت؟ ــاوت چیس متف
زیــان وجــود آمریکایــی هــا در منطقــه را همــه درک می کننــد، 

هــم اشــرف غنــی و هــم عبــداهلل و همچنیــن کــرزای.

ــرد و  ــی گی ــاران صــورت م ــه بمب ــد ک ــن اشــخاص میدانن ای
مــردم افغانســتان کشــته مــی شــوند، آن هــا مــی داننــد کــه 
ــن  ــرل زمی ــد کــه کنت افغانســتان اشــغال شــده اســت، میدانن
ــزی کــه  ــی هــا اســت و هــر چی و اســمان در دســت آمریکای
آمریکایــی هــا خواســته باشــند تطبیــق مــی شــود، اداره کابــل 
چــون وابســته بــه آمریکایــی هــا هســت نمــی توانــد حقیقــت 

ــد. ــول کن اشــغال را قب
البتــه ایــن موضــوع را کــه بــودن نیروهــای خارجــی کامــًا بــه 
زیــان مــردم افغانســتان اســت را حتــی یــک کــودک خردســال 
هــم درک مــی کنــد. شــما در هیــچ کشــوری نمــی بینیــد کــه 

نیروهــای خارجــی را بــدون پاســپورت اجــازه دخــول دهنــد.
حامــد کــرزای در ابتــدا حامــی نظامیــان آمریــکا بــود، امــا زمانــی 
کــه تــداوم و شــدت جنــگ و مخالفــت مــردم از حضــور نیروهای 
بیگانــه را دیــد و دانســت کــه ایــن یــک حرکــت مردمــی اســت 
و مــردم خــود جــوش در مقابــل آمریکایــی هــا بــر خواســته انــد 
ــا آمریــکا زد، کــرزای حــاال تــاش مــی  دســت بــه مخالفــت ب
کنــد کــه خــود را بــه جامعــه نزدیــک تــر بســازد تــا پیشــینه خود 

را پــاک کنــد.

|| آیــا طالبــان بــرای ختــم جنــگ و برقــراری صلــح 
ــی  ــح تالش ــرای صل ــما ب ــا ش ــد، آی ــکاری دارن راه
ــی قصــد  ــا چــه زمان ــد؟ ت ــی کنی ــا م ــد ی ــرده ای ک

ــد؟ ــه جنــگ ادامــه دهی ــد ب داری
ایــن ســؤال کــه تــا چــه زمانــی جنــگ هــای ادامــه دارد را بایــد 
از آمریکایــی هــا بپرســید، چــرا کــه ایــن امریــکا هســت کــه بــه 
ــه  ــم ک ــوری ه ــر کش ــان ه ــرده، و مردم ــورش ب ــا ی ــور م کش
ــا مــی  ــد کــه م ــن کاری را مــی کردن ــد همی ــا می بودن جــای م
کنیــم، یعنــی در مقابــل اشــغال گــر ایســتاد مــی شــدند و مبــارزه 

مــی کردنــد.
امــا بــرای برقــراری صلــح مــا حاضــر هســتیم هــر زمانــی کــه 
ــرون شــود مذاکــره و  ــر ســلطه خارجــی هــا بی ــا از زی کشــور م

صلــح کنیــم.
ــی  ــای نظام ــغالگران و نیروه ــه اش ــم ک ــی خواهی ــط م ــا فق م
خارجــی کشــور مــا را تــرک کننــد چــرا کــه افغانســتان خــاک 
مــا و متعلــق بــه مــا هســت و تصمیــم گیــری در رابطه بــه آن در 

اختیــار ملــت افغانســتان میشــود.
ایــن حــق مــا هســت کــه ایــن هــزاران تــن از خارجــی هایــی 
کــه در کشــور مــا جــوالن مــی دهنــد و مــردم بی گنــاه مــا را بــه 

خــاک و خــون میکشــند از کشــور خــود بیــرون کننــد.

ــود  ــا وج ــه ب ــود دارد ک ــیاری وج ــای بس || انتقاده
ادعــای طالبــان مبنــی بــر خــروج نیروهــای 
آمریکایــی، در صورتــی کــه ایــن نظامیــان تــا پایان 
ــارج  ــود را خ ــای خ ــیاری از نیروه ــال 2014 بس س
کــرده انــد امــا هیــچ واکنشــی از ســوی طالبــان که 
بتوانــد باعــث صلــح شــود بــروز داده نشــد، تحلیــل 

ــن رابطــه چیســت؟ شــما در ای
ــور  ــکا در کش ــه آمری ــی ک ــا زمان ــت، ت ــت هس ــن واقعی ــه ای بل
ــرای مــا  مــا حضورداشــته باشــد تعــداد حضــور اشــغال گــران ب

ــدارد. ــی ن تفاوت
هنــوز هواپیماهــای آمریکایــی حریــم کشــور را نقض مــی کنند، 
همیــن چند شــب گذشــته در فــراه هواپیماهــای آمریکایــی خانه 
ــی  ــک هواپیمــای آمریکای ــر ی ــد، اگ ــاران کردن ــا را بمب هــای م

باشــد و ظلــم کنــد مــا مجبــور هســتیم مقابلــه کنیــم.
ایــن دلیــل معقــول نیســت کــه بــا کاهــش نیروهــای آمریکایــی 
مــا جنــگ را هــم کاهش دهیــم، تــا کشــور ما بــه معنــای واقعی 
ــی، اســامی و انســانی  ــف دین ــر اســاس تکلی ــا ب آزاد نشــده، م
ــاع  ــود دف ــم و از آزادی خ ــه دهی ــگ را ادام ــور هســتیم جن مجب

کنیــم.
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آ ســـــــیا

ــی پاکســتان  ــای اجتماع ــا و نیروه ــاختارها، ارزش ه ــر در س اگ
تغییــری حاصــل نشــود، بی ثباتــی سیاســی همچنــان در ایــن 

کشــور تــداوم خواهــد یافــت.
ــه اول  ــتان، در هفت ــر پاکس ــت وزی ــریف، نخس ــد نوازش محم
مــرداد مــاه 1۳۹۶ بــا اعــام نظــر دادگاه عالــی ایــن کشــور بــه 
علــت فســاد اقتصــادی اطرافیــان خــود، از قــدرت برکنــار شــد 
و در روز دهــم مــرداد مــاه، شــاهد خاقــان عباســی وزیــر نفــت 
دولــت نــواز شــریف و کاندیــدای حــزب مســلم لیــگ )شــاخه 
ــس  ــی مجل ــوع ۳۴۲ کرس ــب ۲۲1 رای از مجم ــا کس ــواز( ب ن
ــزب  ــدای ح ــر، کاندی ــیدنوید قم ــر ۴۷ رای س پاکســتان در براب

ــر پاکســتان شــد. مــردم، نخســت وزی
ایــن نخســتین بــار نیســت کــه یــک نخســت وزیــر پاکســتان 
پیــش از پایــان دوره قانونــی خــود، از ســریر  قــدرت بــه وســیله 
ــی  ــود و بی ثبات ــیده می ش ــن کش ــی پایی ــل بیرون ــک عام ی
ــواز شــریف  ــه، ن ــرای نمون سیاســی در کشــور پدیــد می آیــد، ب
ــرال  ــه رهبــری ژن ــان ب ــای نظامی ــز در کودت در ســال 1۹۹۹ نی
ــه  ــپس ب ــت و س ــار، بازداش ــدرت برکن ــرف از ق ــز مش پروی
ــار  ــه کن ــار، اگرچ ــن ب ــا ای ــود. ام ــده ب ــد ش ــتان تبعی عربس
ــوده  ــری همــراه ب ــی کمت ــزان بی ثبات ــا می گذاشــتن شــریف ب
اســت، بــا ایــن حــال دوبــاره، خبــر از وقــوع تحــوالت تــازه ای 
در عرصــه سیاســت پاکســتان و پررنگ تــر شــدن نقــش ارتــش 

ــد. ــور می ده ــن کش ــر در ای ــار دیگ ــرای ب ب
ــدرت در  ــش ق ــت از چرخ ــه ای اس ــتان، عرص ــت پاکس سیاس
ــر کار  ــر س ــات ب ــا انتخاب ــه ب ــی ک ــتمداران مدن ــت سیاس دس
ــه  ــاص، از جمل ــی خ ــه علت ــز ب ــان نی ــاری آن ــد، برکن می آین
کودتــای نظامیــان و قرارگیــری آنــان بــر ســریر قــدرت، اتحــاد 
احــزاب و گروه هــای مخالــف نظامیــان، اجبــار آنــان بــه 
برگــزاری انتخابــات، فــرو افتــادن نظامیــان از قــدرت و تــداوم 
رونــد ایــن چرخــه. امــا پــی بــردن بــه راز ایــن چرخــه قــدرت، 
نیــاز بــه بررســی عمیق تــری از درون سیاســت و جامعــه 

پاکســتان دارد. 
ــزش  ــیدن خی ــه رس ــه نتیج ــا ب ــان ب ــال 1۹۴۷ هم زم در س
مــردم هنــد بــرای اســتقال یافتــن از انگلســتان کــه از 1۸5۷ 
ــارزان مســلمان اســتقال طلب  ــود، بخشــی از مب آغــاز شــده ب
هنــد بــه رهبــری محمدعلــی جنــاح در حزبــی بــه نــام لیــگ 
ــدن  ــی ش ــتار عمل ــه و خواس ــازمان یافت ــد س ــلمانان هن مس
اندیشــه اقبــال الهــوری در 1۹۳۰ مبنــی بــر حضــور مســلمانان 
ــه اســام  ــر پای ــه و ب هنــد بطــور مســتقل در کشــوری جداگان

ــه باشــد. ســامان یافت
از ایــن رو در دو بخــش غربــی و شــرقی هندوســتان کــه 
ــام  ــا تم ــد، ب ــت را تشــکیل می دادن ــت جمعی مســلمانان اکثری
مخالفت هایــی کــه مهاتمــا گانــدی رهبر اســتقال هندوســتان 
ــتان  ــام پاکس ــه ن ــازه ای ب ــور ت ــت، کش ــور داش ــه کش از تجزی
تشــکیل شــد. در همیــن زمــان، مهاجــرت جمعیــت زیــادی از 
ــه هندوســتان و  ــرای جابه جــا شــدن ب هندوهــا و مســلمانان ب
ــد در ســرزمینی کــه همســانی  ــا بتوانن پاکســتان آغــاز شــد، ت
بیشــتر بــا آن دارنــد، ســکونت گزیننــد. البتــه ذکــر ایــن نکتــه 
نیــز اهمیــت دارد کــه پاکســتان شــرقی، ســپس در ســال 1۹۷1 
از جمهــوری اســامی پاکســتان جــدا شــد و نــام بنــگادش را 

بــر خــود نهــاد.
ــام  ــه ن ــوری ب ــاد کش ــی ایج ــل هویت ــام، عام ــه اس ــا اینک ب
پاکســتان، بــا نــوع حکومــت جمهــوری اســامی بــود و ریشــه 
نــام ایــن کشــور نیــز از پــاک برمی خیــزد. بــا ایــن حــال آنچــه 
ــتان  ــتقال پاکس ــرای اس ــیج کننده ب ــزار بس ــوان اب بــه عن
ــود. ــم( ب ــی )ناسیونالیس ــرد، ملی گرای ــاد ک ــوان از آن ی می ت

ــن تعارضــی، در عمــل کشــوری تشــکیل شــد  ــا وجــود چنی ب
ــان کــه در اندیشــه های ملی گــرا  ــود، آنچن ــه ســکوالر ب کــه ن
وجــود دارد و نــه قوانیــن شــریعت در سیاســت آن اجــرا می شــد، 
ــود. از  ــه می ش ــدان توج ــی ب ــام سیاس ــه در اس ــان ک آنچن
ســوی دیگــر ناهمگونــی قومــی را نیــز بایــد بــه ایــن وضعیــت 
ــاختار  ــا س ــوری ب ــاد کش ــه ایج ــر ب ــه منج ــرد ک ــه ک اضاف
ــل،  ــن عوام ــک از ای ــچ ی ــم هی ــوع ه ــد. در مجم ــی ش فدرال
ــای  ــتند ارزش ه ــت، نتوانس ــام و قومی ــی، اس ــی ملی گرای یعن
ــرای ایجــاد پایه هــای مشــروعیت  بخــش  ــن خــود را ب محوری
تــک بُعــدی، در پاکســتان فراهــم آورنــد و بــه ایــن ترتیــب بــود 
کــه نقــش پایــدار مانــدن پاکســتان بــه وجــود دشــمنی بــه نــام 
هنــد، ســپرده شــد تــا تهدیدهــای امنیتــی از ســوی هند کــه در 
پاکســتان بســیار بــزرگ جلــوه داده می شــد و منازعــه بــر ســر 
جامــو و کشــمیر مظهــر آن بــود، بتوانــد ضامــن بقای پاکســتان 
باشــد. بــا چنیــن وضعیتــی، برخــاف انتظــار نخبگانــی چــون 
ــار  ــت انتظ ــاح، نمی توانس ــی جن ــوری و محمدعل ــال اله اقب
ویــژه ای وجــود داشــته باشــد تــا در پاکســتان یــک دموکراســی 
ــک دموکراســی صــوری  ــز ی ــد و در عمــل نی ــد آی ــی پدی واقع
بــر بنیــاد نهادهــای بــر جــا مانــده از دوران اســتعمار انگلســتان 

برقــرار شــد.
ــد در  ــی از ســوی هن ــدات امنیت ــر وجــود تهدی ــه کــردن ب تکی
پاکســتان، بــه مشــکل دیگــری نیــز بــرای پیدایش دموکراســی 
و در پــی آن ایجــاد ثبــات سیاســی دامــن زد کــه تــا کنــون نیــز 
تــداوم یافتــه اســت و آن، پررنگ شــدن نقــش ارتش پاکســتان 
و ســازمان های اطاعاتــی ایــن کشــور نظیــر اطاعــات ارتــش 
پاکســتان )آی.اس.آی( و نیــز ســازمان امنیــت ایــن کشــور کــه 
در اختیــار نظامیــان اســت، گردیــد، کــه در کل نقــش عمــده ای 
در تحــوالت سیاســی و اقتصــادی ایــن کشــور بــازی می کننــد.

میلیتاریــزه شــدن عرصــه سیاســت، رشــد قومیت گرایــی، 
سیاســی شــدن بنیادگرایــی، کنتــرل ارتــش بــر بیشــتر 
بنگاه هــای اقتصــادی بــزرگ، افزایــش شــکاف های اجتماعــی 
ــا  ــتان را ب ــه زودی پاکس ــور، ب ــی کش ــاختار سیاس ــوِد س و خ

ــا  ــه تنه ــه ن ــرد ک ــه رو ک ــکاری روب ــل ان ــای غیرقاب بحران ه
ــه دســت  ــه دســت ب ــد کــه ب اجــازه رشــد دموکراســی را ندادن
ــی  ــه بی ثبات ــت ب ــی و در نهای ــران سیاس ــدرت، بح ــدن ق ش
سیاســی نیــز دامــن زدنــد، تــا آنجــا کــه در پاکســتان معــروف 
اســت کمتــر دولتــی، زمــام امــور را تــا پایــان دوره قانونــی خــود 

ــت. ــد داش ــت خواه در دس
نبایــد از نظــر دور داشــت کــه ثبــات سیاســی از راه هــای 
ــل  ــن عوام ــش کشــیده شــود، ای ــه چال ــد ب ــی می توان گوناگون
ــی، اقتصــادی  ــی، هویت ــی قومــی، مذهب ــی یعن ــد داخل می توان
ــاره  ــادی درب ــه بنی ــک نکت ــا ی ــد. ام ــی باش ــا خارج و... و ی
ــه چشــم می خــورد و  ــات ب ــی سیاســی در بیشــتر نظری بی ثبات
آن رابطــه ای اســت کــه مفهــوم ثبــات سیاســی بــا امنیــت دارد.
ــات  ــت و ثب ــران، امنی ــیاری از صاحب نظ ــب بس ــن ترتی ــه ای ب
ــکه  ــک س ــل دو روی ی ــا حداق ــرده ی ــف ک ــان تعری را یکس
ــا  ــی از تهدیده ــای رهای ــه معن ــت ب ــه امنی ــرا ک دانســته اند، چ
ــه  ــتان ک ــت و پاکس ــه اس ــی جامع ــای اساس ــال ارزش ه در قب
همــواره در تــرس امنیتــی از هندوســتان بــه ســر می بــرد و آن 
را بنیــاد هویــت خــود ســاخته اســت، همــواره ســایه بی ثباتــی 

ــه دوش خواهــد کشــید. ــز ب سیاســی را نی
ــد  ــزرگ نشــان دادن تهدی ــا ب ــاش دارد ب ــه پاکســتان ت اگرچ
هنــد، موازنــه قــوا را بــا آن کشــور حفــظ کنــد و بــر این اســاس 
حتــی بــه بمــب هســته ای نیــز دســت یافتــه اســت، امــا هــم 
سیاســتمداران و هــم نظامیــان پاکســتانی بــه خوبــی می داننــد 
کــه مشــکل اصلــی امنیتــی ایــن کشــور ناشــی از بنیادگرایــی 
ــاکن  ــتون های س ــه پش ــه از ناحی ــت ک ــی اس ــی و قوم مذهب
ــد کــه خاســتگاه طالبــان  شــمال کشــور و جنــوب مــرز دیوران

ــد. ــد می آی ــت، پدی ــتان اس ــی پاکس محل
کســانی کــه قصــد تجزیــه کشــور را بــرای برپایی پشتونســتان 
بــزرگ در ســر می پروراننــد، اینــان همــان کســانی هســتند کــه 
ــش از  ــد، ارت حمــات تروریســتی در پاکســتان انجــام می دهن
قــدرت آنهــا بــرای تــرور مخالفانــی چــون بوتــو و دولت هــای 
ــرای از  ــود ب ــای خ ــا برنامه ه ــاز ب ــا ناس ــو ی ــرکار ناهمس برس

پاکستان و چرخه بی ثباتی سیاسی زهرا باقری

http://mehrnews.com


صفحه 66 | شماره 22 |  آذر 96  MEHR NEWSAGENCY

ــرد. ــره می ب ــان به ــروی آن ــردن نی ــان ب می
در پاکســتان، در ســاختار هــرم سیاســی، قــوه مجریــه متشــکل 
ــورای  ــدرال و ش ــه ف ــر، کابین ــت وزی ــور، نخس ــس جمه از رئی
ــام  ــک مق ــور ی ــس جمه ــه رئی ــا اینک ــت. ب ــی اس ــت مل امنی
تشــریفاتی اســت و نخســت وزیــر مقــام اجرایــی کشــور اســت، 
امــا قوانیــن نانوشــته ســاختار سیاســی پاکســتان موجــب شــده 
ــاء  ــون ضی ــمت، همچ ــن س ــوذ در ای ــردی پرنف ــور ف ــا حض ت
ــع اساســی  ــی زرداری و...، مان ــز مشــرف، آصف عل الحــق، پروی
از ایجــاد ثبــات سیاســی در پرتــو فعالیــت نخســت وزیــر باشــد.
قــوه مقننــه پاکســتان یــا مجلــس شــورا، متشــکل از دو مجلس 
ــت  ــردم هــر ایال ــس را م ــدگان مجل ــی اســت، نماین ســنا و مل
ــاب  ــتقیم انتخ ــور مس ــه ط ــت، ب ــی و پایتخ ــق قبایل و مناط
ــس  ــای مجال ــنا را اعض ــس س ــدگان مجل ــد و نماین می کنن

ایالتــی برمی گزیننــد.
رئیــس جمهــور را هیاتــی متشــکل از اعضــای ســنا، مجلــس 
ملــی و اعضــای مجالــس ایالتــی انتخــاب می کننــد و 
نخســت وزیــر از ســوی نماینــدگان حــزب حاکــم در مجلــس 
ملــی برگزیــده می شــود. امــا قــوه قضائیــه پاکســتان شــامل 
دیــوان عالــی، دیوان هــای ایالتــی، دادگاه هــای محلــی 
ــی را  ــوان عال ــس دی ــت، رئی ــریعت اس ــدرال ش و دادگاه ف
ــل  ــن دلی ــه همی ــد و ب ــور انتخــاب می کن ــس جمه ــم رئی ه
ــادی  ــوذ زی ــور شــود، نف ــس جمه ــدرت رئی ــردی پرق ــر ف اگ
ــاش  ــت، چنانچــه مشــرف ت ــی خواهــد یاف ــوان عال ــر دی ب
ــی  ــوان عال ــات دی ــد و قض ــتفاده کن ــوذ اس ــن نف ــرد از ای ک
ــی و در  ــی سیاس ــه بی ثبات ــر ب ــه منج ــد ک ــزول گردان را مع
ــال ۲۰۰۸  ــات در س ــزاری انتخاب ــا برگ ــقوط او ب ــت س نهای
ــف  ــه مخال ــو ک ــر بوت ــه بی نظی ــی ک ــان انتخابات ــد، هم ش
ــک  ــود، در ی ــان ب ــان از طالب ــت آن ــان و حمای حضــور نظامی
ــی  ــزب وی، یعن ــی ح ــد، ول ــرور ش ــتی، ت ــه تروریس حادث
ــرد، زرداری، همســر  ــات را بب ــردم توانســت، انتخاب حــزب م
وی را، بــه مقــام ریاســت جمهــوری بنشــاند و یوســف رضــا 
ــا  ــه آنه ــاند. البت ــری برس ــام نخســت وزی ــه مق ــی را ب گیان
نیــز بــه دلیــل فســاد زرداری مجبــور بــه کناره گیــری شــده 
ــت در  ــی موق ــال ۲۰1۳، دولت ــات س ــزاری انتخاب ــا برگ و ت

ــود. ــر کار ب ــر س پاکســتان ب
انتخابــات ۲۰1۳ کــه در آن، بــرای نخســتین بــار حــزب ســومی 
بــه نــام تحریــک انصــاف بــه رهبــری عمــران خــان )قهرمــان 

ــت آورده و  ــه دس ــگاه دوم را ب ــت جای ــت(، توانس ــابق کریک س
بــه منازعــه دو حزبــی مســلم لیــگ )تاســیس 1۹۴۷( و حــزب 
ــان  ــتان پای ــی پاکس ــه سیاس ــیس 1۹۶۷( در عرص ــردم )تاس م
دهــد، اگرچــه امــروز کمتــر نامــی از حــزب تحریــک انصــاف در 
ســطح ملــی پاکســتان شــنیده می شــود، امــا در کل، احــزاب بــه 
همــراه گروه هــای مذهبــی و قومــی دارای نفــوذ بخــش دیگری 
ــد و  ــکیل می دهن ــتان را تش ــی در پاکس ــدرت سیاس ــرم ق از ه
ــر  ــا یکدیگ ــه ب ــش، هم ــت و ارت ــان، دول ــان آن ــای می جدال ه
زمینــه اصلــی بی ثباتــی سیاســی را در پاکســتان تشــکیل 

می دهــد.
احــزاب معــروف در پاکســتان کــه بــا ســه مــورد از آنها آشــنایی 
ــه  ــواز( ک ــگ )شــاخه ن ــد از: حــزب مســلم لی داده شــد، عبارتن
محافظــه کار و دســت راســتی اســت، حــزب مــردم، حــزب ملی 
عوامــی، حــزب جنبــش متحد قومــی و حــزب تحریــک انصاف 
کــه هــر چهــار ســکوالر، معتــدل و دســت چپــی هســتند، حزب 
جمعیــت علمــای اســامی و حــزب جماعــت اســامی و ســپاه 
صحابــه کــه بنیادگــرا، افراطــی و طرفــدار طالبــان هســتند، تــا 
ــا فضــل  الرحمــن، رئیــس جمعیــت العلمــای  آنجــا کــه موالن
اســامی، پــدر معنــوی طالبــان نــام گرفته اســت و نیــز نهضت 

جعفــری کــه شــیعه اســت و بــا طالبــان دشــمنی دارد.
تمامــی ایــن احــزاب و گروه هــا نیــز در پاکســتان دارای 
قــدرت هســتند و جــدال آنهــا، بــه ویــژه آنهــا کــه بــه ارتــش 
نزدیک ترنــد، همچــون احــزاب و گروه هــای بنیادگــرای 
طرفــدار طالبــان و نیــز دســت راســتی هایی مثــل مســلم لیــگ، 
بــا دیگــر احــزاب و گروه هــا و جامعــه مدنــی پاکســتان، بــر ســر 
ــدوام  ــی ت ــل اصل ــز اقتصــاد، عوام ــدرت و نی ــع ق ــرل مناب کنت

ــت. ــتان اس ــی در پاکس ــی سیاس بی ثبات
اگرچــه در حــال حاضــر شــاهد خــان عباســی، نخســت وزیــر 
ــه وی  ــا همــه شــواهد نشــان می دهــد ک پاکســتان اســت، ام
ــه  ــتعجل دارد ک ــی مس ــوده و دولت ــت ب ــر موق ــت وزی نخس
نمی توانــد بــه پاکســتان ثبــات ببخشــد، بخشــی از ایــن ناتوانی 
در حفــظ ثبــات نیــز بــه خــود نــواز شــریف بــاز می گــردد کــه 
اگرچــه دیگــر نخســت وزیــر نیســت، امــا در الیه هــای اصلــی 
حــزب، هنــوز رهبــر حــزب مســلم لیــگ )شــاخه نــواز( اســت و 
در سیاســت، گاهــی نفــوذ در قــدرت، بیــش از داشــتن آن ارزش 

دارد.
بــه عــاوه، تصمیــم حــزب بــر پایــه نفــوذ نــواز شــریف بــر 

آن شــده اســت کــه بــرادرش شــهباز شــریف، رهبــری حزب 
را برعهــده بگیــرد و جانشــین نــواز شــود، البتــه بایــد دانســت 
کــه بــا ایــن حــال نیــز، رهبــر پنهانــی حــزب، نــواز شــریف 
باقــی خواهــد مانــد. امــا آنچــه باعــث می شــود ایــن کار تــا 
انتخابــات ســال ۲۰1۸ ناممکــن باشــد، آن اســت کــه شــهباز 
ــت پنجــاب، نماینــده مجلــس  ــی ایال شــریف، ســروزیر کنون
ــود و  ــت وزیر ش ــر نخس ــال حاض ــد در ح ــت و نمی توان نیس
ــورای  ــی ش ــه نمایندگ ــد ب ــور، نخســت بای ــن منظ ــرای ای ب
ــدرت در  ــن ق ــرار گرفت ــود. ق ــاب ش ــس( انتخ ــی )مجل مل
ــرد  ــه ب ــوط ب ــز من ــر نی ــوان نخســت وزی ــه عن دســت وی، ب
ــواز( در  ــاخه ن ــگ )ش ــلم لی ــزب مس ــط ح ــات توس انتخاب

ــت. ــتان اس ــات ۲۰1۸ پاکس انتخاب
ــی و  ــه تازگ ــی زرداری ب ــه آصف عل ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــده پانامــا،  ــه علــت پرون ــواز شــریف ب ــار شــدن ن پــس از برکن
از تبعیــد خــود خواســته در امــارات بــه همــراه پســرش بــاول 
بوتــو زرداری )جانشــین سیاســی هــر دو خانــواده(، به پاکســتان 
ــروزی در  ــا پی ــد ب ــر بتوان ــار دیگ ــا ب ــد دارد ت ــته و امی بازگش
ــه نظــر می رســد  ــه ب ــد و البت ــدرت دســت یاب ــه ق ــات ب انتخاب
بر اســاس تجربیــات سیاســی در پاکســتان کــه بعــد از برکناری 
رهبــر یک حــزب به علــت دســت داشــتن در فســاد اقتصــادی، 
حــزب رقیــب از احتمــال بــرد بیشــتری در انتخابــات برخــوردار 
ــات  ــرد در انتخاب ــا ب ــد قــدرت را ب می شــود، حــزب مــردم بتوان

در اختیــار بگیــرد.
زرداری از همیــن حــاال، مبــارزه انتخاباتــی را بــا متهــم 
ــان  ــرارداد گاز می ــردن ق ــرا نک ــریف در اج ــواز ش ــردن ن ک
ــن  ــرژی در ای ــه ان ــد هزین ــه می توان ــتان ک ــران و پاکس ای
ــت  ــرده اس ــاز ک ــد، آغ ــش ده ــردم کاه ــرای م ــور را ب کش
ــران  ــوری اســامی ای ــرای جمه ــن فرصــت مناســبی ب و ای
ــتان،  ــر در پاکس ــی حاض ــتفاده از بی ثبات ــا اس ــا ب ــت ت اس
خواهــان اجــرای ســریع ایــن پــروژه شــود، چــرا کــه حــزب 
مســلم لیــگ بــا اجــرای آن، می توانــد احتمــال بــرد خــود را 
در انتخابــات ۲۰1۸ افزایــش دهــد و حــزب مــردم نیــز وعــده 
اجــرای آن را بــرای پیــروزی در انتخابــات، بــه شــدت دنبــال 

ــرد. ــد ک خواه
ــای  ــا و نیروه ــاختارها، ارزش ه ــر در س ــر، اگ ــوی دیگ از س
اجتماعــی پاکســتان تغییــری حاصــل نشــود، بی ثباتــی 
ــت.  ــد یاف ــداوم خواه ــور ت ــن کش ــان در ای ــی همچن سیاس
روابــط آمریــکا بــا پاکســتان پــس از روی کارآمــدن ترامــپ، 
ــه در  ــرا ک ــدارد، چ ــین را ن ــب پیش ــت مناس ــر وضعی دیگ
راهبــرد ترامــپ بــرای افغانســتان، پاکســتان بایــد از حمایــت 
ــردارد  ــت ب ــود دس ــاک خ ــان در خ ــاه دادن آن ــان و پن طالب
ــه  ــک شــدن ب ــال نزدی ــواز شــریف در ح ــه ن ــر ک ــن ام و ای
ــه وی از  ــود ک ــده ب ــری ش ــت دیگ ــد عل ــود، مزی ــکا ب آمری
قــدرت برکنــار شــود، چــرا کــه ارتــش بــه هیچ وجــه 
نمی خواهــد نفــوذ خــود را در افغانســتان از دســت دهــد 
حتــی بــه قیمــت بی ثباتــی سیاســی، تــا بتوانــد خطــر 

ــد. ــش ده ــتان را کاه ــه پاکس تجزی
ــه  ــا ب ــت ت ــت اس ــر دول ــار ب ــال فش ــش در ح ــه، ارت در نتیج
چیــن و روســیه کــه از نظــر ســاختاری بیــش از آمریــکا امنیتــی 
هســتند، بــه عنــوان متحــدان جدیــد توجــه کنــد و ایــن تغییــر 
ــی را  ــی سیاس ــد، بی ثبات ــوی متحــدان جدی ــه س ــت ب در حرک
تــداوم خواهــد بخشــید، چــرا کــه می توانــد ســایه آمریــکا بــر 
کنتــرل ســاح های هســته ای پاکســتان را کــم کنــد، معارضــه 
بــا هنــد را تقویــت کــرده و کنتــرل بیشــتری بــه ارتــش بــرای 
تســلط بــر عرصــه سیاســی پاکســتان ببخشــد. در یــک کام، 
ــش  ــداوم آن، از ارت ــتان و ت ــی پاکس ــی از بی ثبات ــش بزرگ بخ
ــوذ  ــش کــه بســیار پرنف ــن کشــور و ســازمان اطاعــات ارت ای

ــرد. ــات می گی ــت، نش اس

آ ســـــــیا
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سفیر ایران در پاکستان گفت که در دوران پسابرجام 
و  ایران  تجاری  روابط  درصدی   ۳۵ افزایش  شاهد 
پاکستان هستیم ولی فقدان روابط بانکی با پاکستان عامل 
مهمی در عدم افزایش تعامالت بازرگانی دوجانبه است.

بخش  در  ویژه  به  پاکستان  و  ایران  روابط  افزایش   
اقتصادی طی سالهای اخیر به ویژه پس از شکسته شدن 
تحریم های ایران و همچنین گسترش تعامالت فرهنگی 
طرفین که از دیرباز به دلیل فرهنگ نزدیک دو کشور 
دوست و همسایه در جریان بوده است، عاملی شد برای 
دیدار خبرنگار مهر با »مهدی هنر دوست« سفیر ایران در  
اسالم آباد و انجام گفتگویی در این راستا که در ادامه از 

نظر می گذرد:

ــی  ــون جنابعال ــا تاکن ــرزی، آی ــت م ــورد امنی || در م
ــاهده  ــور مش ــه منظ ــرزی ب ــق م ــخصا از مناط ش
از  جلوگیــری  جهــت  در  پاکســتان  اقدامــات 
ــتان  ــاک پاکس ــتفاده از خ ــرار واس ــای اش فعالیته

ــد؟ ــرده ای ــدن ک ــران دی ــه ای علی
ــرزی داشــتم  ــوار م ــدی کامــل در ســال گذشــته از ن ــه، بازدی بل
کــه البتــه ایــن بازدیــد بــا هــدف کلــی اطــاع یافتــن از تمامــی 
موضوعــات مربــوط بــه مــرز اعــم از گــذرگاه هــا و بازارچــه های 

مــرزی و مشــکات موجــود و یافتــن راه حــل هــا بــود.

ــزرگ  ــور ب ــاری دو کش ــط تج ــم رواب ــرا حج ||چ
ایــران و پاکســتان، ایــران بــا جمعیــت 80 میلیونــی 
و پاکســتان بــا جمعیــت 200 میلیونــی پائیــن 

ــت؟ اس
دو کشــور ایــران و پاکســتان دارای اشــتراکات فراوانــی 
ــن،  ــن و آئی ــخ و تمــدن، دی ــات، تاری هســتند. فرهنــگ و ادبی
ــتند  ــترکاتی هس ــری مش ــرز ۹۰۰ کیلومت ــا م ــایگی ب همس
ــد.  ــود آورده ان ــن را بوج ــتنی فیمابی ــای ناگسس ــه پیونده ک
ــد  ــتان را در ح ــران و پاکس ــط ای ــه رواب ــی ک ــه عوامل از جمل
کمتــر از انتظــار نــگاه داشــته فقــدان اطاعــات و عــدم 
شــناخت کافــی از همدیگــر اســت. ایــن موضــوع همــه اقشــار 
ــش  ــلما افزای ــت، مس ــه اس ــور را در برگرفت ــات دو کش و طبق
ــی و  ــاق هــای بازرگان ــا تعامــات ات ــط تجــاری ب حجــم رواب
ــا افزایــش شــناخت  ــن هــم ب ــر اســت و ای تجــار امــکان پذی
ــط  ــه رواب ــاء همــه جانب ــارت دیگــر ارتق ــه عب میســر اســت. ب
ــش و  ــوع نق ــن موض ــت و ای ــتر اس ــناخت بیش ــتلزم ش مس
جایــگاه رســانه هــا را مشــخص مــی ســازد کــه مــی تواننــد 
ــن  ــوند. ای ــع ش ــر واق ــود موث ــردم خ ــه م ــی ب ــی ده در آگاه
ــی  ــته هیات ــال گذش ــوع س ــن موض ــه ای ــم ب ــا عل ــفارت ب س
ــت و  ــیل داش ــران گس ــه ای ــتان را ب ــانه پاکس ــاب رس از اصح
ــران در  ــات رســانه ای ای ــز شــاهد حضــور هی ــون نی هــم اکن

ــتیم. ــتان هس پاکس
در دوران پســابرجام و بــا تــاش هــای بــه عمــل آمــده 
شــاهد رونــق نســبی در حجــم روابــط تجــاری بــوده ایــم بــه 
ــاری  ــط تج ــدی رواب ــش ۳5 درص ــاهد افزای ــه ش ــی ک صورت
ــتان  ــا پاکس ــی ب ــط بانک ــدان رواب ــاکان فق ــا کم ــتیم. ام هس
یــک عامــل بســیار مهــم در عــدم افزایــش تعامــات 
ــای  ــوق تحریمه ــوع ف ــر موض ــاوه ب ــه ع ــی دوجانب بازرگان
ــط  ــودن حجــم رواب ــن ب ــری در پائی ــل موث ــی عام ــن الملل بی

تجــاری فیمابیــن بــوده اســت. در دوران پســابرجام و بــا 
تــاش هــای بــه عمــل آمــده شــاهد رونــق نســبی در حجــم 
ــه صورتــی کــه شــاهد افزایــش  ــوده ایــم ب روابــط تجــاری ب
ــدان  ــاکان فق ــا کم ــط تجــاری هســتیم. ام ۳5 درصــدی رواب
روابــط بانکــی بــا پاکســتان یــک عامــل بســیار مهــم در عــدم 
افزایــش تعامــات بازرگانــی دوجانبــه اســت. علیرغــم اینکــه 
بــا امضــای برجــام شــاهد برقــراری روابــط بانکــی بســیاری از 
ــا پاکســتان  ــط بانکــی ب ــم، رواب ــوده ای ــران ب ــا  ای کشــورها ب
ــا  ــان ت ــی در جری ــاش های ــه ت ــت. البت ــده اس ــرار نش برق
روابــط بانکــی برقــرار شــود و امیدواریــم بــه زودی ایــن امــر 

ــود.   ــی ش ــتانی عمل ــرف پاکس ــکاری ط ــا هم ب

||بـه عنـوا ن سـفیر ایـران چـه اقداماتـی درجهـت 
ارتقـای سـطح روابط دو کشـور بـه عمـل آورده اید؟
روابــط دو کشــور ایــران و پاکســتان از اهمیت بســزائی برخــوردار 
اســت و بــه همیــن دلیــل در جهــت ارتقــای همــه جانبــه روابــط 
تــاش هــا و اقدامــات موثــری صــورت پذیرفتــه اســت. یکــی از 
نمودهــای بهبــود روابــط بیــن کشــورها میــزان رفــت و آمدهــای 
ــی و ...  ــادی نظام ــی اقتص ــای سیاس ــخصیت ه ــات و ش مقام

اســت.
ــب در کشــور پاکســتان مســئولیت  ــی کــه اینجان در طــول مدت
داشــته ام رئیــس جمهــور محتــرم کشــورمان آقــای روحانــی در 
راس هیــات هــای بلندپایــه دوبــار بــه ایــن کشــور ســفر داشــته 
ــوده و ســفر  ــه روابــط دوجانبــه ب ــوط ب ــد کــه یــک ســفر مرب ان
دیگــر بــه منظــور شــرکت در اجــاس ســران اکــو در اســام آباد 

صــورت پذیرفتــه اســت.
ــت  ــت یادداش ــای هف ــور امض ــس جمه ــدار اول رئی ــره دی ثم
تفاهــم همــکاری در زمینــه هــای اقتصــادی، بازرگانــی، 
ــفر  ــوده و در س ــگاهی ب ــتی و دانش ــی، بهداش ــی فرهنگ علم
ــه،  ــائل دوجانب ــون مس ــره پیرام ــر مذاک ــاوه ب ــز ع دوم نی
ــی  ــن الملل ــه ای و بی ــگاه همــکاری هــای منطق نقــش و جای
ــل و در  ــور متقاب ــه ط ــت. ب ــده اس ــت گردی ــور تقوی دو کش

جهــت تقویــت روابــط نخســت وزیــر پاکســتان)نواز شــریف( 
ــی  ــتاوردهای ملموس ــه دس ــته ک ــورمان داش ــدار از کش دو دی
ــن چارچــوب دیدارهــای  ــه همــراه داشــته اســت. در همی را ب
ــه  ــوده ک ــرار ب ــور برق ــا و وزرای دو کش ــن روس ــتمری بی مس
ــا  ــورمان ب ــور کش ــس جمه ــر رئی ــدار اخی ــارز آن دی ــوده ب نم
نخســت وزیــر پاکســتان در حاشــیه اجــاس مجمــع عمومــی 

ــد.   ــی باش ــل م ــازمان مل س
تــاش هــای ســفارت جمهــوری اســامی ایــران بــرای ارتقــاء 
ــز در برگرفتــه  ــط، بخــش اقتصــادی و تجــاری را نی ســطح رواب
اســت. آمــار تجــارت دو ســویه رســمی میــان ایــران و پاکســتان 
طــی ســال گذشــته بــه حــدود یــک میلیــارد و ۲۰۰ میلیــون دالر 
افزایــش یافــت کــه بخــش عمــده ایــن رقــم ســهم صــادرات 

ایــران بــه پاکســتان اســت.
ــش  ــت افزای ــددی در جه ــای متع ــی ه ــاس رایزن ــن اس ــر ای ب
افزایــش ارزش مبــادالت تجــاری دو کشــور در جریــان اســت و 
معتقــد هســتم رســیدن بــه میــزان 5 میلیــارد دالر حجــم روابــط 
ــات دو کشــور  ــون اقدام ــل تحقــق اســت. هــم اکن تجــاری قاب
بــرای تحقــق خواســته و تاکید رئیــس جمهــوری اســامی ایران 
و نخســت وزیــر پاکســتان، بــا جدیــت تمــام ادامــه دارد و پــس از 
فعــال شــدن کانــال هــای بانکــی، ســرعت افزایــش همــکاری 

هــای تجــاری دو کشــور، چنــد برابــر خواهــد شــد.
دو طــرف بــه دنبــال توافــق بــر نقشــه راه بــرای رفــع مشــکات 
تعامــات بانکــی بــرای تســهیل تجــارت دو کشــور بــوده و رفــع 
ایــن مانــع نیــز در مراحــل پایانــی قــرار دارد کــه امیدواریــم بــه 

زودی ایــن مانــع برداشــته شــود.
حجــم صــادرات و واردات میــان ایــران و پاکســتان طــی دو ســال 
ــادالت  ــه، در ســال 1۳۹۴، کل مب ــودی گرفت گذشــته ســیر صع
تجــاری رســمی میــان دو کشــور تنهــا ۸۶1 میلیــون دالر بــوده 
اســت. ایــن رقــم در ســال 1۳۹5 به بیــش از یــک میلیــارد و 15۰ 
ــال  ــان س ــی رود در پای ــار م ــت. انتظ ــش یاف ــون دالر افزای میلی
جــاری، تجــارت میــان دو کشــور نســبت بــه ســال گذشــته نیــز 
ــتان در  ــه پاکس ــران ب ــی ای ــام صادرات ــد. ارزش اق ــش یاب افزای

مهدی هنردوست در گفتگو با مهر:

روابط تجاری ایران و پاکستان در پسابرجام ۳۵ درصد رشد داشته است
افشین مجلسی

آ ســـــــیا
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ــزد  ــم در ن ــا محبیــن اهــل بیــت از قدی معــاون رئیــس اجرایــی افغانســتان گفــت کــه دشــمنی ب
دشــمنان اســام جریــان داشــته و تکفیــری هــا نمیتوانــد مانــع عــزاداری مــردم افغانســتان در ایــام 

محــرم شــوند.
ــه  ــد ب ــتان در پیون ــی افغانس ــدت مل ــت وح ــی دول ــت اجرای ــاون دوم ریاس ــق« مع ــد محق »محم
ــر خــود کــه تشــکیل گــروه هــای تروریســتی همچــون داعــش را نتیجــه اشــتباه  اظهــارات اخی
دولــت هــای بــزرگ برشــمرده بــه خبرنــگار مهــر گفــت: دشــمنی بــا محبیــن اهــل بیــت موضــوع 
تــازه ای نیســت و از قدیــم در بیــن دشــمنان اســام رایــج بــوده و داعــش نیــز یکــی از ایــن گــروه 

هــا اســت.
محقــق در ایــن اظهــارات خــود کشــورهای قدرتمنــد را بــه بــاد انتقــاد گرفتــه و بــروز جنــگ هــا در 
افغانســتان را ناشــی از سیاســت هــای غلــط قــدرت هــای بــزرگ برشــمرد کــه بــا پرداخــت میلیارد 

هــا دالر  ایــن کشــور را نــا امــن ســاختند.
وی تصریـح کـرد کـه حمـات تروریسـتی اخیـر زنگ خطـری بود بـرای تهدیـدات بیشـتر و دولت 
افغانسـتان هـم پذیرفـت کـه ایـن گروه هـا به فکـر قتل عام و نسـل کشـی در افغانسـتان هسـتند.
محقــق اظهــار داشــت کــه رخ داد هــای اخیــر باعــث شــده کــه دولــت افغانســتان در کنــار مــردم و 
بــا هوشــیاری، تمــام تــاش خــود را بــرای جلوگیــری از حملــه بــه اماکــن مقــدس خصوصــاً در ایام 

عــزاداری در مــاه محــرم الحــرام بــه کار گیــرد.
معـاون دوم ریاسـت اجرایـی افغانسـتان در ادامـه بـا اظهـار این مطلـب که تکفیـری ها نمـی توانند 
مانـع برگـزاری مراسـم عـزاداری، یا کـم رنـگ کـردن آن در ایام محرم شـوند بیـان نمود کـه مردم 

افغانسـتان بـرای شـرکت در عـزاداری هـای حسـینی مصمم و پر شـور تر از گذشـته هسـتند.
محقــق همچنیــن در بخــش دیگــر از گفتگــوی خــود تأکیــد کــرد کــه انتخابــات شــفاف و نقــش 

ســازنده مخالفیــن سیاســی در آن بــه اصــاح نظــام افغانســتان کمــک خواهــد کــرد.
محمــد محقــق، معــاون دوم ریاســت اجرائــی افغانســتان در ادامــه گفتگــوی خــود بــا خبرنــگار مهر 
اظهــار داشــت کــه انتخابــات آینــده ریاســت جمهــوری و تــاش مخالفیــن سیاســی دولــت در آن، 

می توانــد راهــی بــرای بیــرون رفــت از مشــکات داخلــی افغانســتان باشــد.
وی در محــل اقامــت خــود در کابــل بــه مهــر گفــت کــه مخالفــان سیاســی دولــت فعلی افغانســتان 
ــت مشــکات  ــده و در صــورت موفقی ــوی ظاهرش ــده ق ــات آین ــه در انتخاب ــتند ک ــاش هس در ت
ــوع  ــت را مرف ــده اس ــتان ش ــت افغانس ــر مل ــان گی ــر گریب ــال حاض ــه در ح ــتان ک ــی افغانس داخل

ــد ســاخت. خواهن
ــش  ــه نق ــتند ک ــاش هس ــتان در ت ــت افغانس ــی دول ــان سیاس ــه مخالف ــرد ک ــان ک ــق اذع محق

ــند. ــته باش ــتان داش ــوری افغانس ــت جمه ــس و ریاس ــات مجل ــذار در انتخاب تأثیرگ

ــا و  ــاف ه ــکیل ائت ــتان تش ــد افغانس ــی همانن ــی دموکراس ــت حام ــک دول ــه در ی ــت ک وی گف
ــت. ــی اس ــًا طبیع ــر کام ــک ام ــیون ها ی اپوزس

معــاون دوم ریاســت اجرائیــه افغانســتان تصریــح کــرد کــه ائتــاف هایــی کــه در افغانســتان ایجــاد 
شــده انتقــاد هایــی را نســبت بــه  دولــت افغانســتان دارنــد کــه آن را بــروز داده انــد.

وی افــزود کــه ایــن انتقــاد ایــن ائتــاف هــا بــدون شــک بــرای اصــاح نظــام افغانســتان تأثیــر 
گــذار خواهــد بــود.

رئیــس حــزب وحــدت اســامی مــردم افغانســتان همچنیــن اذعــان کــرد کــه انتقــاد هــا در مقابــل 
حکومــت افغانســتان زیــاد شــده اســت و اپوزســیون هــا مــی تواننــد بــرای رفــع مشــکات نقــش 

مؤثــری داشــته باشــند.
محقــق همچنیــن ائتــاف هــای ایجــاد شــده را ائتــاف هــای پــر قدرتــی در افغانســتان بر شــمرد 

کــه توانایــی ایــن را دارنــد کــه بــرای اصاحــات در نظــام افغانســتان نقــش ایفــا کننــد.
ــرای نجــات افغانســتان«،  ــی ب ــد »ائتــاف مل ــه ائتــاف هایــی همانن معــاون دوم ریاســت اجرائی
»ائتــاف حراســت«، »ائتــاف محــور«، »ائتــاف جبهــه نویــن« و دیگــر ائتــاف هــا را از گــروه 

هــای سیاســی منتقــد و قــوی برشــمرد کــه در بیــن ملــت افغانســتان ریشــه دارنــد.
ــا  ــد ب ــی بتوانن ــت فعل ــف دول ــای مخال ــروه ه ــا گ ــی وجــود دارد ت ــاش های ــق ت ــان محق ــه بی ب
ــد. ــی افغانســتان کنن ــت فعل ــن دول ــی را جایگزی ــت مردم ــک دول ــده ی ــات آین ــرکت در انتخاب ش

معاون رئیس اجرایی افغانستان در گفتگو با مهر:

تکفیریها نمی توانند مانع عزاداری مردم افغانستان در ایام محرم شوند

ســال 1۳۹5 بیــش از ۷۹5 میلیــون دالر و واردات از ایــن کشــور 
همســایه حــدود ۳۶5 میلیــون دالر بــود.

ــران -  ــور )ته ــای دو کش ــت ه ــن پایتخ ــتقیم بی ــروزار مس پ
اســام آبــاد، اســام آبــاد- تهــران( بــا تــاش هــای مســتمر و 
پیگیریهــای دائمــی ســفارت بــرای نخســتین بــار برقــرار شــده 
اســت کــه عاملــی موثــر در جهــت تعامــل گســترده تــر بازرگانان 

ــن اســت. ــادالت فیمابی دو کشــور و افزایــش مب
افزایــش همــکاری دوجانبــه در بخــش هــای ترانزیــت جــاده ای 
و ریلــی و حمــل و نقــل دریائــی و هوائــی را از دیگــر برنامــه های 
در دســت اجــرا بــوده و در ایــن بخــش هــا نیــز توافقاتــی حاصــل 

شــده و بــه زودی اجرائــی مــی شــود.
یکــی از زمینــه هــای مهــم همــکاری بیــن ایــران و پاکســتان 
ــع  ــه لحــاظ مناب ــم ب ــران کشــور ه ــرژی اســت. ای بخــش ان
انــرژی فســیلی غنــی اســت و هــم بــه لحــاظ تولیــد انــرژی 
ــر  ــوی دیگ ــی دارد. در س ــادرات باالئ ــوان ص ــیته ت الکتریس
پاکســتان بــرای تامیــن نیازهــای داخلــی خــود بــرای 
ــرژی اســت. در حــال  مصــارف صنعتــی و شــهری نیازمنــد ان
حاضــر خــط لولــه گاز بیــن ایــران و پاکســتان از ســوی ایــران 
ــات  ــتانی اقدام ــرف پاکس ــم ط ــار داری ــده و انتظ ــل ش تکمی
الزم را جهــت انجــام آن در خــاک خــود و اجرائــی شــدن خــط 
ــردارد. هــم اکنــون صــادرات بــرق ایــران بــه  ــه مذکــور ب لول
ــم  ــوده ای ــی نم ــام آمادگ ــگاوات اســت و اع پاکســتان ۷۶ م

ــه  ــگاوات و در گام هــای بعــدی ب ــه 1۰۰ م ــرا ب در گام اول آن
ــم. . ــش دهی ــگاوات افزای 1۰۰۰ م

ــران و پاکســتان  ظرفیــت هــای همــکاری اقتصــادی بیــن ای
تنهــا منحصــر بــه روابــط دوجانبــه نمــی شــود. در حــال حاضر 
ــا ســرمایه  ــدور اقتصــادی چین-پاکســتان ب در پاکســتان کری
گــذاری طــرف چینــی در حــال انجــام اســت و ایــران اعــام 
آمادگــی نمــوده در ایــن پــروژه هــم بــه لحــاظ تامیــن انــرژی 
و هــم بــه لحــاظ صــدور خدمــات فنــی مهندســی مشــارکت 

ــد. نمای
ــات  ــادل هی ــی، تب ــانه ای، فرهنگ ــای رس ــترش همکاریه گس
هــای خبرنــگاری، گروههــای هنــری، فعــال شــدن کمیســیون 

ــی گنجــد. ــن چارچــوب م ــرزی در ای ــای م ه

|| زمینــه هــای همــکاری مشــترک میــان دو کشــور 
چیســت؟

ــه  ــود در هم ــتراکات موج ــه اش ــه ب ــا توج ــتان ب ــران و پاکس ای
ــاظ  ــه لح ــد. ب ــکاری دارن ــش هم ــیل افزای ــا پتانس ــه ه زمین
ــی  ــن الملل ــه ای و بی ــه، منطق ــات دوجانب ــی در موضوع سیاس
بــه ویــژه موضــوع افغانســتان و امــکان همــکاری و تعامــل بــه 
ــه  ــود دارد. همانگون ــور وج ــه آن کش ــی ب ــات بخش ــور ثب منظ
کــه ذکــر شــد زمینــه هــای اقتصــادی متعــددی ماننــد انــرژی، 
تجــارت، حمــل و نقــل و ... هســتند کــه ظرفیــت باالئــی بــرای 

ــد. ــعه دارن توس
ــان  ــون پروپ ــی همچ ــادرات کاالهای ــش ص ــوان افزای ــران ت ای
و بوتان )LPG(، قیر، خشــکبار و ســایر مشــتقات گازی و نفتی به 
عنــوان مهــم تریــن اقــام صادراتــی کشــورمان بــه پاکســتان را 
دارد. بازرگانــان دو کشــور در بخــش هــای مختلــف نظیر صنعت 
ــای  ــگاه ه ــدازی نمایش ــی، راه ان ــای قیمت ــنگ ه ــدن، س و مع
ــی و  ــع داروئ ــه، کشــاورزی و گردشــگری، صنای تجــاری دوجانب
صنایــع پزشــکی مــی تواننــد همــکاری کننــد و امیــد اســت بــا 
رفــع مشــکات مربــوط بــه بــاز کــردن ال -ســی و رفــع موانــع 
تجــارت آزاد بیــن دو کشــور، حجــم مبــادالت تجــاری دو کشــور 

ــد. افزایــش یاب

ــران  ــه ای ــد ب ــتان عالقمن ــی پاکس ــکار عموم ||اف
اســت. ایــران چگونــه مــی توانــد از ایــن پتانســیل 

ــد؟ ــتفاده کن ــط اس ــق رواب ــرای تعمی ب
ــره  ــه به ــت ک ــه ای اس ــتان گنجین ــردم پاکس ــدی م عاقمن
ــی  ــان م ــط را آس ــود در رواب ــای موج ــت ه ــرداری از ظرفی ب
ســازد. در واقــع بــا برداشــته شــدن موانعــی کــه در اثــر عوامل 
خارجــی بــر روابــط دو کشــور تحمیــل شــده عایــق فیمابیــن 
ــاهد  ــوده و ش ــل نم ــرک عم ــل مح ــک عام ــوان ی ــه عن ب
ــی  ــور در تمام ــط دو کش ــترش رواب ــود و گس ــریع در بهب تس

ــود. ــم ب ــاد خواهی ابع
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ــر توانســته از اختــاف ژئوپلیتیــک  پکــن در طــی ســالهای اخی
ــل  ــوذ قاب ــوده و از نف ــتفاده را نم ــت اس ــکا نهای ــیه و امری روس
ــی  ــیای غرب ــا و آس ــه اروپ ــرژی منطق ــش ان ــی در بخ توجه

ــود. ــوردار ش برخ
ــوش  ــورج ب ــی ج ــت مل ــاون مشــاور امنی ــل« مع ــارک پفیف »م
پســر، رئیس جمهــور پیشــین آمریــکا در مقالــه ای که در ســایت 
ــود: پکــن در  ــا نم ــی نشــنال اینترســت منتشــر شــد ادع تحلیل
طــی ســالهای اخیــر توانســته  از اختــاف ژئوپلیتیــک روســیه و 
ــی در  ــل توجه ــوذ قاب ــوده و از نف ــتفاده را نم ــت اس ــکا نهای امری
بخــش انــرژی منطقــه اروپــا و آســیای غربــی برخــوردار شــود. 

ــه پیــش روی شماســت. متــن  مقال
در حالــی کــه سیاســتمداران در ایــاالت متحــده امریکا بــر توئیت 
ــوی اول کاخ ســفید تمرکــز  هــای رئیــس جمهــور و کفــش بان
ــا ایجــاد  ــد، چیــن تغییــری ژئوپلیتیــک در منطقــه اروپ کــرده ان
کــرده کــه بایــد تــن هــر سیاســتمدار امریکایــی را بــه لــرزه در 
آورد. چیــن بــدون توجــه بــه کشــورهای دیگــر و حواشــی بیــن 
المللــی، قــدرت و نفــوذ اقتصــادی و نظامــی خــود را در منطقــه 
اروپــای شــرقی گســترش داده اســت. در واقــع منطقــه اروپــای 
ــاالت  ــرای ای ــه ای بســیار مهــم و اســتراتژیک ب شــرقی، منطق
متحــده امریــکا بــوده کــه حیــات تجــاری و ژئوپلیتیــک امریــکا 

تــا حــد زیــادی بــه ایــن منطقــه وابســته اســت.
چینــی هــا کــه تــاش چندانــی بــرای متوقــف کــردن برنامــه 
هســته ای کــره شــمالی انجــام نــداده انــد!، اخیــرا توانســته انــد 
ــا  ــد. آنه ــت آورن ــه دس ــا ب ــه اروپ ــی در منطق ــای محکم ــا پ ج
ــد  ــی کنن ــاش م ــان مســلط شــده و ت ــوس یون ــدر پیرائ ــر بن ب
امتیازاتــی مشــابه را در جمهــوری چــک، مجارســتان و لهســتان 
بــه دســت آورنــد. پکــن همچنیــن تــاش نمــوده قراردادهایــی 
ــته ای  ــای هس ــاخت نیروگاهه ــه س ــورها در زمین ــن کش ــا ای ب

امضــاء کنــد. در بلغارســتان تــاش »هیــاری کلینتــون« وزیــر 
امــور خارجــه ســابق امریــکا باعث شــد بلغــاری هــا قــرارداد خود 
را بــا شــرکت دولتــی روســیه در خصــوص غنــی ســازی اورانیــوم 
روس اتــم( ملغــی نماینــد، در نتیجــه بــه چیــن فرصــت ســرمایه 

ــن بخــش داده شــد. ــذاری در ای گ
بــر خــاف روســها کــه در برنامــه توســعه هســته ای بــر طــرح 
وام هــای بیــن دولتــی جهــت تامیــن مالــی ســاخت و ســاز تکیه 
مــی کننــد و مدیریــت را بــه حکومت هــای محلــی می ســپارند، 
چینــی هــا تــاش مــی کننــد کنتــرل موثــر بــر رونــد ســاخت و 

ســاز و امــور مالــی مربــوط بــه آن  داشــته باشــند.
ــورهای  ــته ای کش ــای هس ــاخت ه ــر س ــن زی ــه چی در نتیج
اروپایــی شــرقی را بــه خوبــی کنتــرل مــی کنــد. ایــن موضــوع 
بــه چیــن قــدرت نفــوذ باالیــی در منطقــه اروپــای شــرقی داده 
اســت کــه مــی توانــد بــا قــدرت نفــوذ اتحــاد جماهیــر شــوروی 

ــن منطقــه در زمــان جنــگ ســرد مقایســه شــود. در ای
 در حــال حاضــر چیــن ســعی مــی کنــد امتیــاز قــرارداد ســاخت 
نیــروگاه اتمــی در لهســتان را کــه قبــا به امریکا پیشــنهاد شــده 
بــود، کســب کنــد. واقعیــت ایــن اســت کــه صنعــت هســته ای 
ایــاالت متحــده امریــکا در حــال ورشکســتگی بــوده و شــرکت 
ــه افزایــش ســرمایه گــذاری در  هــای امریکایــی دیگــر  قــادر ب

بخــش زیــر ســاختهای هســته ای در منطقــه اروپــا نیســتند.
چیــن در عــوض ســرمایه و پــول نقــد کافــی حاصــل از تجــارت 
بــا امریــکا را در اختیــار داشــته و مــی توانــد بــه راحتــی در بخش 
زیــر ســاختهای هســته ای ایــن کشــورها ســرمایه گــذاری کنــد.
ــاف  ــن از اخت ــه چی ــن مســئله اســت ک ــت دارد ای آنچــه اهمی
ــرداری نمــوده و مالکیــت  ــکا و روســیه بهــره ب ژئوپلیتیــک امری
ــرژی  ــای ان ــاخت ه ــر س ــم و زی ــای مه ــش ه ــت بخ و مدیری
ــث  ــرا باع ــک اخی ــن تاکتی ــی آورد. ای ــت م ــه دس ــا را ب در اروپ

ــای  ــا دری ــک ت ــای بالتی ــن از دری ــرژی چی ــد ان ــده کمربن ش
ســیاه گســترش یابــد. چیــن بــه طــور موثــر بخــش هــای مهــم 
زیرســاختی در بلغارســتان، جمهــوری چــک، لهســتان، رومانــی و 

ــد. ــی کن ــرل م ــلواکی را کنت اس
برخــی از سیاســتمداران امریکایــی از هــر دو حــزب ایــن 
ــک  ــد. »مای ــرده ان ــزد ک ــا گوش ــم را باره ــیار مه ــئله بس مس
پومپئــو« رئیــس ســیا و »بــن رودرز« معــاون مشــاور امنیــت 
ملــی رئیــس جمهــور  بارهــا پکــن را خطرنــاک تــر از مســکو 

ــد.   دانســته ان
جهــت جلوگیــری از نفــوذ زیاد چیــن در منطقــه اروپا، کاخ ســفید 
بایــد کارشناســان و متخصصــان زبــده و بــا اســتعداد را بــه عنوان 
مشــاوران وزارت امــور خارجــه در بخــش آســیا و اروپــا اســتخدام 
ــه  ــن در منطق ــده چی ــد رشــد فزاین ــن متخصصــان بای ــد. ای کن

آســیای غربــی و اروپــا را بــا دقــت مــورد توجــه قــرار دهنــد.
ــی  ــمت نوع ــه س ــد ب ــن بای ــکا همچنی ــده امری ــاالت متح ای
اســتراتژی حرکــت کنــد کــه بــه شــرکت هــای روســی اجــازه 
ــا داده شــود، طــوری  ــه آســیا و اروپ ــت در منطق و فرصــت فعالی
ــکا  ــی هــای امنیتــی امری ــا و نگران ــرژی اروپ ــه امنیــت ان کــه ب

ــود. ــه وارد نش لطم
در بــازی شــطرنج ژئوپلیتیــک، بازیگــران بایــد عاوه بــر حرکت 
مــورد نظــر خــود دو یــا ســه حرکــت دیگــر را نیــز مدنظــر قــرار 
ــتراتژی  ــف اس ــاد مختل ــد ابع ــن بای ــران همچنی ــد. بازیگ دهن
)نظامــی، ژئوپلیتیــک و اقتصــادی( را مــد نظــر قــرار داده و توجــه 
داشــته باشــند کــه بــا دشــمنان مختلفــی مواجــه خواهنــد شــد.

ــرح  ــت ط ــاخت و مدیری ــت در س ــت، رقاب ــد گف ــت بای در نهای
ــال هــای شــطرنج  ــا فقــط یکــی از مث هــای هســته ای در اروپ
ــازی خــود را در ایــن  ــد قــدرت ب ــکا بای ــوده و امری ژئوپلیتیــک ب

ــاء دهــد. ــه مهــم ارتق منطق

نشنال اینترست بررسی کرد:

استفاده چین از اختالف ژئوپلیتیک روسیه و امریکا/نفوذ در بخش انرژی
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ــه   ــه نقط ــا ک ــت روهینگی ــوق اقلی ــه حق ــی ب ــروز بی توجه ام
ــعه  ــم و توس ــورای نظ ــی ش ــت نظام ــرد دول ــترک رویک مش
از یک ســو و طرفــداران دموکراســی غربــی از ســوی دیگــر 

محســوب می شــود، واقعیتــی تکان دهنــده اســت.
در گســتره ژئوپلیتیــک حقــوق بشــر کــه در قــرن بیســت و یکــم 
ــورده  ــره خ ــل گ ــت بین المل ــا سیاس ــابقه ای ب ــکل بی س ــه ش ب
اســت، تقابــل و تعامــل قــدرت و حقــوق بــا یکدیگــر از مباحــث 
بســیار جــدی و قابــل توجــه حــوزه ی روابــط بین الملــل اســت.

ــه   ــه نقط ــا ک ــت روهینگی ــوق اقلی ــه حق ــی ب ــروز بی توجه ام
مشــترک رویکــرد دولــت نظامــی شــورای نظــم و توســعه از یک 
ســو و طرفــداران دموکراســی غربــی و در رأس آن هــا خانــم آنگ 
ــده  ــی تکان دهن ــت، واقعیت ــر اس ــوی دیگ ــوچی از س ــان س س

ــود. ــی می ش تلق
 در زمینــه  منازعــات قومــی و مذهبــی، هرچنــد بــا شــکل 
ــدی در  ــازی جدی ــکان ظرفیت س ــه ام ــد مدرنیت ــری فراین گی
ــت  ــاخص های هوی ــت و ش ــرد، قومی ــت ف ــت بوم های هوی زیس
ــه  ــای انســان ب ــا نیازمندی ه ــی متناســب ب فرهنگــی و اجتماع
وجــود آمــده اســت، امــا بــا دقــت نظــر در گســترش بــی محابای 
ــاً در  ــه لزوم ــدی را ن ــگاه جدی ــود جای ــوِع خ ــت های از ن خواس
هــواداری از عدالــت اجتماعــی بلکــه بیشــتر در حمایــت از ســتیز، 

ــتیم. ــاهد هس ــی ش ــونت و افراطی گرای خش
ایــن بحــران فرهنگــی زمانــی آشــکارا بــه نبــرد بــا اقلیت هــای 
ــا  ــت کــه ب ــه رو خواهــد رف ــا میان ــر ی ــی و دولت هــای متکث دین
ــی  ــرض جغرافیای ــا بن بســت ع ــای محصــور ی معضــل جغرافی
همــراه شــود و امــکان بهره گیــری از خــأ احتمالــی قــدرت مهیا 
ــوان فرضیه هایــی را  باشــد. در چارچــوب نظــری توســعه مــی ت
بــه طــور مــدون و مبســوط در چگونگــی چنیــن رخــدادی دیــد. 
بــا درنظــر گرفتــن مقولــه  توســعه بــه طــور کلــی چهــار دیــدگاه 

متصــور اســت.
ــن  ــول ای ــنتی ح ــای س ــه دیدگاه ه ــه ب ــت ک ــدگاه نخس در دی
ــی  ــد توســعه، زمینه ســاز شــرایط بدیل ــه اختصــاص می یاب مقول
بــرای رفــع اختافــات قومــی و فرقه ای پنداشــته شــده اســت. در 
اینجــا مســیری کــه فراینــد مذکــور ترســیم می کند ســبب رنگ 
باختــن اختافــات قومــی و مذهبــی شــده و در نهایــت زمینــه را 
ــه  ــع روامداران ــرا و جوام ــای کثرت گ ــراری دولت ه ــرای برق ب

ــد. ــم می کن فراه
ایــن رهیافــت بــا در نظــر گرفتــن ایــن نــگاه کــه فقــدان بــازار 
ــده ســبب  ــع عقــب مان ــروش در جوام ــد و ف آزاد و آزادی در خری
شــده اســت تــا نــگاه عامــه مــردم بــه گروه هــای خــاص یعنــی 
متمرکــز بــه قومیــت و دســته های ماقبــل مدرنیتــه جلــب شــود 
ــو و  ــای ن ــور نگرش ه ــا ظه ــرد، ب ــدرت گی ــت ق ــاً قومی و نهایت
عــدم بــه حقیقــت پیوســتن نقطه نظــرات مذکــور در کشــورهایی 
ــر  ــیاری دیگ ــک و بس ــادا، بلژی ــابق، کان ــاوی س ــون یوگس چ
ــه و  ــعه یافت ــال توس ــن ح ــی و در عی ــد قومیت از کشــورهای چن

مــدرن بــه چالــش کشــیده شــده اســت.
در نظریــات جدیــد نــه تنهــا قومیــت و مذهب بــا توســعه از میان 
ــا تفــاوت محسوســی بــه عکــس، پررنگ تــر  نمی رفــت بلکــه ب
ــان  ــروا می ــدی و بی پ ــی ج ــه رویاروی ــد و ب ــی تر می ش و اساس
افــراد و اندیشــه ها دامــن مــی زد. بــه بیــان دیگــر موجــب ســرباز 
کــردن شــکاف های حقوقــی و خواســت های طبیعــی و یــا 

ــد. ــانی می ش ــه ی انس آزمندان
رهیافت هــای حــول محــور ســوم تمرکــز خــود را بــر مســیر در 
حــال گــذار کنونــی گذاشــتند و تأکیــد کردنــد در فضــای گــذار یا 
ــی در هــر دوی جوامــع ســنتی و مــدرن رشــته  اختافــات  انتقال

ــا  ــنتی ب ــع س ــد. در جوام ــی یاب ــش م ــی کاه ــی و مذهب قوم
ــا  ــه ی دولت هــا ب ایــن فــرض کــه ماهیــت بســته و اقتدارگرایان
ــع  ــت و در جوام ــراه اس ــی هم ــی و اطاعات ــت ارتباط محدودی
ــی و  ــان اطاعات ــت آزاد جری ــه ماهی ــرض ک ــن ف ــا ای ــدرن ب م
ــی  ــا آگاه ــع ب ــاد جوام ــا آح ــود ت ــبب می ش ــوری س مردم مح
امــکان حــل و فصــل مناقشــات خــود را هــر انــدازه کــه قدیمــی 
ــن  ــا در ای ــد توده ه ــت هرچن ــد. در حقیق ــت آورن ــه دس ــد ب باش
دو جامعــه محــدود در دو گســتره ی کامــًا متضــاد هســتند، امــا 
ــک  ــون ی ــد و همچ ــان می دهن ــش نش ــر واکن ــابه یکدیگ مش
عضــو طبیعــی بــدن انســان بــه بهبــود خــود کمــک می کننــد.
در انتهــا در رهیافت هــای موســوم بــه پســانوگرایی یــا فرانوگرایی 
بــه آشــتی دادن ذهنیــت و عینیــت مبــادرت می شــود کــه اغلــب 
بــه علــت فضــای بالقوه  بــه وجــود آمــده بــرای فــرد و آگاهــی او 
از ضعف هــای عقــل اجتماعــی بــه فردیــت او و افــراد همنــوع او 
تأکیــد می شــود. در اینجــا بــه ســبب تثبیــت شــکاکیت انســان و 
حســاس شــدن او نســبت بــه امــور احتمــال تنش هــا گســترش 
می یابــد و وحدانیــت جامعــه بــه معنــای همبســتگی اجتماعــی 

زیــر ســؤال مــی رود.
ــس از  ــه پ ــت ک ــی اس ــینه ی تاریخ ــا پیش ــوری ب ــار کش میانم
ــب یکــی از مســتعمره های  ــد در قال ــه هن دوره  موقــت الحــاق ب
ــزرگ، اســتقال خــود را  ــد ب ــا و یکــی از اســتان های هن بریتانی
نهایتــاً در ســال 1۹۴۸ بــه دســت آورد و تــا بــه امــروز تاریــخ پــر 
ــده اســت. کشــوری کــه در حــد  ــراز و نشــیبی را از ســر گذران ف
فاصــل دو منطقــه مهــم قــاره ی آســیا یعنــی جنــوب و جنــوب 
ــش از 5۲  ــت بی ــت، جمعی ــه اس ــرار گرفت ــاره ق ــن ق ــرقی ای ش
ــوای  ــت و از آب و ه ــای داده اس ــود ج ــری را در خ ــون نف میلی
ــج و  ــه ی کشــت برن ــه خصــوص در زمین مناســب کشــاورزی ب
ــای  ــوان ویژگی ه ــه عن ــون گاز ب ــی همچ ــوع طبیع ــر متن ذخای
ــن  ــود ای ــن وج ــا ای ــت. ب ــوردار اس ــود برخ ــی خ ــط طبیع محی
ــای دموکراســی همــواره  ــر مبن کشــور در مســیر دولت ســازی ب

ــت. ــوده اس ــه رو ب ــده ای روب ــای عم ــا چالش ه ب
در ایــن میــان تأکیــد و تمرکــز افــکار عمومــی جهــان و 
رســانه های جهت دهنــده بــه رونــد متزلــزل شــکل گیری 
ســرکوب  و  اســتبداد  آن  تبــع  بــه  و  ملــی  دولــت 
ــوده  ــردم ب ــته از رأی م ــای برخاس ــی خواهان و دولت ه دموکراس
اســت، امــا موضــوع مهــم دیگــری کــه شــاید حتــی بــا تشــکیل 

یــک دولــت دموکــرات همچنــان گشــوده و حــل نشــده باقــی 
ــا  ــد پیشــاپیش ایــن کشــور وجــود دارد و اغلــب خواســته ی بمان
ناخواســته از آن چشم پوشــی می شــود. موضوعــی کــه از آن بــه 
عنــوان درگیری هــای قومــی و مذهبــی بودایی هــا و مســلمانان 
ــس  ــت آراکان و پ ــه ای ایال ــر منطق ــش از ه ــود و بی ــاد می ش ی
ــرد. ــر می گی ــی را در ب ــده ی مندل ــر شناخته ش ــت کمت از آن ایال
قرن هــا پیــش و از آغــاز برآمــدن اســام مهاجریــن مســلمانی به 
میانمــار عزیمــت کــرده  و در مناطــق شــمال غربــی ایــن کشــور 
ــناد ورود  ــی اس ــد. برخ ــکنی گزیده ان ــژه در آراکان س ــه وی و ب
مســلمانان بــه ایــن منطقــه را بــه قــرن هفتــم مــی رســاند. آربی 
اســمارت در فرهنــگ جغرافیــای برمــه می گویــد اولیــن تمــاس 
ــا مــردم آراکان در ســال ۷۸۸ روی داده اســت.  تجــار مســلمان ب
اطاعــات دیگــری نیــز در آرشــیو اطاعاتــی بنــادر دریایــی برمه 
و کتــب دیگــر موجــود اســت کــه بــر ورود مســلمانان کــه برخی 
از آن هــا بــه دالیلــی چــون شکســته شــدن کشــتی در آن منطقه 
ــا  ــار باســتانی ب ســاکن می شــدند تأکیــد دارد. از ایــن گذشــته آث
نام هــای بدرمــکان و درگاه در ایــن ســواحل پراکنــده اســت کــه 

نشــان از حضــور تاریخــی مســلمانان دارد.
داســتان هایی دربــاره  حضــور محمدحنفیــه فرزنــد حضــرت علی 
ــت  ــه عل ــز وجــود دارد کــه ب ــب )علیه الســام( نی ــی طال ــن اب ب
اختنــاق و تنگنــای سیاســی احتمــااًل همــراه یــک هیــأت تجاری 
بــه ایــن منطقــه کــوچ نمــوده اســت و مقبــره ای هــم بــه نــام او 
وجــود دارد. بــر اســاس همیــن شــواهد مســلمانان به مــدت ۳5۰ 
ســال تــا زمــان تصــرف پادشــاهی برمــه در ســال 1۷۸۴در ایــن 
منطقــه نفــوذ، اعتبــار و حتــی حاکمیــت داشــتند. برخــی منابــع 
روهینگیــا را ســاکنان اولیــه و بومــی آراکان معرفــی مــی کننــد 
و حتــی پادشــاهی مســتقل روهانــگ را بــه آن هــا نســبت مــی 

دهنــد.
ایــن مســلمانان و بومی هایــی کــه بــا مشــاهده ی رفتــار و 
اخــاق گــروه اول بــه اســام گرویدنــد در طــول تاریــخ همــواره 
ــن  ــده اند. ای ــه رو ش ــف روب ــای مختل ــی حکومت ه ــا بی توجه ب
ــه  ــاع ب ــده انگاشــتن ایــن اتب ــا نادی ــر ب بی توجهــی در دوران اخی
ــوق  ــان از حق ــردن آن ــروم ک ــار و مح ــهروندان میانم ــوان ش عن
ــا جایــی کــه  ــاز جدیــدی شــده اســت ت اولیــه ی انســانی وارد ف
در چندیــن مقطــع زمانــی بودایی هــای متعصــب بــا چــراغ ســبز 
دولــت بــه ســوزاندن و کشــتار وحشــیانه مــردم مظلوم مســلمان، 
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ــد.  ــتند، پرداخته ان ــا هس ــوم روهینگی ــده از ق ــور عم ــه ط ــه ب ک
براســاس آمارهــای جهانــی ســازمان ملــل و بســیاری از 
ــا در  ــلمانان روهینگی ــت مس ــری، اقلی ــوق بش ــای حق دیدبان ه
ــده اند. ــل ش ــیب و آزار را متحم ــترین آس ــا بیش ــان اقلیت ه می
ــا بهانه هــای  گذشــته از نسل کشــی فجیــع کــه هــر از گاهــی ب
ــوزاندن  ــت، س ــته اس ــود داش ــی وج ــور مقطع ــه ط ــی ب واه
خانه هــا و بیــرون کــردن ایــن مــردم از محــل زندگیشــان ســبب 
شــده اســت تــا صدهــا هــزار نفــر بی خانمــان شــده و بــه دنبــال 
ــاعد  ــرایط نامس ــر در ش ــی در کشــورهای دیگ ــای موقت کمپ ه
کشــورهای پذیرنــده برونــد و بــه هــر شــکل ممکــن کــه شــده 
خــود را بــه اردوگاه هایــی کــه خود شــرایط ناســالم، غیربهداشــتی 
و وضعیــت نابســامانی دارد برســانند. آراکان ایالتــی کــه جمعیــت 
ــه   ــد منطق ــی می کنن ــار در آن زندگ چشــمگیر مســلمانان میانم
ــار،  ــور میانم ــه کش ــی س ــرز تقریب ــه و م ــرزمین برم ــی س غرب
ــی و  ــته ی تاریخ ــه گذش ــن منطق ــت. ای ــد اس ــگادش و هن بن
ــرحدات  ــر س ــک نقطه نظ ــه از ی ــت ک ــته اس ــی داش ــر اهمیت پ
ــر  ــوده اســت و از نقطه نظــر دیگ ــن اســام و بودائیســم ب دو دی
محــل اتصــال دریــا بــه خشــکی و دارای موقعیتــی اســتراتژیک 
وجــود ســاحل طوالنــی بــا خلیــج بنــگال و نزدیکــی بــه تنگه ی 
ــته های  ــار در گذش ــان و تج ــت. بازرگان ــاالکا اس ــتراتژیک م اس
ــه  ــه ب ــد گســترده داشــته اند ک ــت و آم ــه رف ــن منطق ــه ای دور ب
عنــوان مثــال می تــوان از بازرگانــان مســلمان در ســال های اوج 

ــرد. ــام ب ــتعمار ن ــا در دوران اس ــامی و هلندی ه ــدن اس تم
ــه در  ــژه ای دارد طوری ک ــیار وی ــای بس ــور جغرافی ــه  مذک منطق
برخــی نواحــی ســاحلی، دشــت های مردابــی و در مناطقــی 
خارجــی بــه ســمت شــرق یــک سلســله کوهســتان هایی 
ــه ی  ــزی و بقی ــت مرک ــی دول ــًا دسترس ــه عم ــود دارد ک وج
میانمــار را بــه آن ســخت می کنــد. عــاوه بــر مســلمانان 
و بودایی هــا کــه اکثریــت و جمعیت هــای تأثیرگــذار ایــن 
ــا  ــرو، خامی ه ــن، م ــوام دیگــری چــون چی ــه هســتند، اق منطق
ــه مســیحیت  ــد و امــروز ب کــه اغلــب آنیمیســت)روح گرا( بوده ان
ــود  ــد وج ــام گرویده ان ــه اس ــه ب ــا ک ــز کمان ه ــد و نی گرویده ان

ــه در  ــن منطق ــا در ای ــمکش های بودایی ه ــن کش ــد. بنابرای دارن
ــای ســاکن مســئله ای ریشــه دار اســت و  ــا اقلیت ه ــی ب رویاروی
گریــز از مرکــز ایــن اقــوام نیــز نســبت بــه حکومــت مرکــزی در 

ــی دارد. ــابقه ی طوالن ــی س ــون، و مندل ــداو، رانگ نایپی
راخین هــا تمایــل زیــادی دارنــد تــا روهینگیاهــا را بنگالــی بنامند 
و بــر این اســاس آن هــا را مهاجریــن غیرقانونــی از بنــگادش به 
میانمــار تلقــی کننــد. امــا ســؤالی کــه در اینجــا وجــود دارد ایــن 
اســت چــه دلیلــی وجــود دارد کــه بنگادشــی ها در زمانــی کــه 
آزار و اذیــت مســلمانان بــه اوج می رســد از ســرزمین بنــگادش 
کــه دارای اکثریــت مطلــق مســلمان اســت بــه منطقــه  احاطــه 
ــد.  ــرت کنن ــی مهاج ــلمانان بودای ــیله ی غیرمس ــه وس ــده ب ش
ــا  ــرای دهه ه ــار ب ــته ی میانم ــادی عقب نگه داش ــت اقتص وضعی
زمینــه ی اقتصــادی ویــژه ای را بــه ارمغــان نیــاورده اســت. عاوه 
بــر ایــن تفــاوت ظاهــری، و ریشــه ای قابــل توجــه روهینگیاهــا 
ــری  ــای دیگ ــیا مبن ــرق آس ــرق و ش ــوب ش ــلمانان جن ــا مس ب
اســت که در کنــار اســناد تاریخــی روهینگیاهــا را ســاکنین بومی 

ــد. ــی می کن معرف
ــر  ــدام غی ــر اق ــه ه ــان ک ــه  بودایی ــبوعانه ی فرق ــار س ــا رفت ام
ــام  ــردم انج ــن م ــه ای ــژاد علی ــن و ن ــام دی ــه ن ــانی را ب انس
ــا ایــن توجیــه کــه ایــن افــراد دارای تابعیــت  می دهنــد حتــی ب
ــان  ــگ س ــد. آن ــول باش ــل قب ــد قاب ــتند نمی توان ــی نیس حقوق
ســوچی کــه در گذشــته بابــت ایــن شــرایط تأســف خورده اســت 
ــت از  ــن حــوادث و حمای ــار محکــوم کــردن ای ــر ب ــچ گاه زی هی
بررســی های ســازمان های حقــوق بشــری مثــل دیدبــان 
ــلمانان  ــت مس ــبب آزار و اذی ــان را مس ــه بودایی ــر ک ــوق بش حق
ــا  ــوق بشــر ب ــاالن حق ــه اســت. بســیاری از فع دانســته اند، نرفت
چنیــن واکنشــی از او که بــه عنــوان طایــه دار مقاومــت در برابر 
ــود شــوکه شــده اند و برخــی  ــت اســتبدادی معرفــی شــده ب دول
ــده اند.  ــل از او ش ــح نوب ــزه  صل ــری جای ــاز پس گی ــتار ب خواس
حضــور چندســاله ی او در انگلســتان کــه جامعــه ای چنــد ملیتــی 
اســت تردیدهــا را نســبت بــه تعصــب او بیشــتر می کنــد. 
ــال ها در  ــت و س ــی اس ــر او انگلیس ــه همس ــه اینک ــه ب ــا توج ب

غــرب زندگــی کــرده اســت ایــن نظــر وجــود دارد کــه حمایــت 
او از مســلمانان منجــر بــه زدن برچســب خارجــی و بیگانــه تلقی 

ــود. ــار ش ــت میانم ــی دول ــروصدای تبلیغات ــردن او در س ک
ــچ  ــوان هی ــروز نمی ت ــوار ام ــت دش ــن وضعی ــر گرفت ــا در نظ ب
یــک از قرائت هــای توســعه را بــا شــرایط کنونــی میانمــار 
منطبــق دانســت. اگــر روزگاری وضعیــت حاکــم بــر میانمــار بــا 
ــعه نیافتگی و راه  ــرکوبگر، توس ــی س ــای نظام ــت دولت ه حکوم
نیافتــن دموکراســی بــه بطــن جامعــه توجیــه می شــد، امــروز این 
ــد گذشــته  حکومت هــای  ــف قدرتمن ــا حضــور مخال ــت ب وضعی
ــکوت  ــی و س ــی و اجتماع ــذار سیاس ــگاه تأثیرگ ــی در جای نظام
معنــادار او کــه بــا حمایــت ضمنــی از اقدامــات دولــت و 
ــت  ــراه اس ــا هم ــف روهینگیاه ــی مخال ــبه نظام ــای ش گروه ه
ــه  ــرای دموکراســی میانمــار ب نوعــی ســرافکندگی تاریخــی را ب
ــر  ــوق بش ــع حق ــای مداف ــت دولت ه ــراه آورده اســت. حمای هم
ــن فاجعــه اگــر ایــن موضــوع را مســئله ای  کــه در خصــوص ای
ــت  ــردن وضعی ــه محکــوم ک ــا ب ــد تنه ــداد نکرده ان ــی قلم داخل
ــنده  ــکار بس ــرف جنایت ــا ط ــذاردن تنه ــار گ ــت فش ــدون تح ب
می کننــد نشــان از منافــع کلیــدی در منطقــه اســت کــه حقــوق 

ــا کشــانده اســت. ــه تنگن ــی آن ب ــه مفهــوم واقع بشــر را ب
رشــد اقتصــادی ۶.۹ درصــدی میانمــار کــه ناشــی از فضــای بکر 
ــترده ی  ــم گس ــال های تحری ــادی در س ــت نخورده  اقتص و دس
ــت.  ــل اس ــن عوام ــی از ای ــت یک ــوده اس ــی ب ــورهای غرب کش
معاملــه  پنهانــی قدرت هــای خارجــی و بــر ســر کار آوردن 
ــده  ــبب ش ــری س ــوق بش ــار حق ــن فش ــان یافت ــوکی و پای س
اســت تــا امــروز نوعــی تــوازن منطقــه ای میــان جبهــه  آمریــکا، 
ــه وجــود آیــد و زمینه هــای گســترده   هنــد، چیــن، روســیه و... ب
ســرمایه گذاری، فــروش تســلیحات و اســتفاده از انــرژی وضعیت 
ــن موضــوع و  ــد آورد. ای ــن نقطــه پدی ــری را در ای ــی فراگی رقابت
ــد را  ــورهای قدرتمن ــان کش ــرژی جه ــلمانان در ان ــگاه مس جای
تشــویق بــه کنــار گذاشــتن گروه هــای ضعیــف می کنــد تــا بــه 
آســانی منابــع جهــان را میــان خــود و براســاس ســهم از قــدرت 

ــد. ــیم کنن ــی تقس بین الملل

»کاالیانــا ویپاتــی پومــی پراتــس« آینــده رابطــه بانکوک-تهران 
ــرد و از  ــی ک ــت ارزیاب ــیار مثب ــرژی بس ــوزه ان ــژه در ح ــه وی را ب
ــه  ــل شــدن ب ــرای تبدی ــوان کشــوری مســتعد ب ــه عن ــران ب ای

ــرد. ــام ب قطــب صــادرات منطقــه ن
موفقیــت ایــران در عرصــه مذاکــرات هســته ای فرصــت مغتنمی 
بــرای کشــورهای دوســت فراهــم آورد تــا با اســتفاده از پتانســیل 
هــای فضــای پســابرجام بــا اشــتیاق بیشــتری بــه توســعه رابطه 

با تهــران بیاندیشــند.
در ایـن میـان، تایلنـد نیـز بـه عنـوان یک هـاب تجـاری مهم در 
منطقـه آسـیای جنـوب شـرقی از گسـترش همـکاری هـای دو 
جانبـه اسـتقبال می کنـد و تاکنون هیـات های تجاری-سیاسـی 
متعـددی را بـه ایـران فرسـتاده کـه ایـن خود نشـانه عزم راسـخ 
بانکـوک بـرای بهبـود روابـط در عرصـه هـای مختلـف از جمله 

تجـاری، صنعتـی، سـرمایه گـذاری و فرهنگی اسـت.
ــا  ــا »کاالیان ــه ای ب ــر مصاحب ــگار مه ــتا، خبرن ــن راس در همی
ویپاتــی پومــی پراتــس« ســفیر تایلنــد در ایران داشــته تــا ضمن 
ارزیابــی امکاناتــی کــه پیــش روی دو کشــور قــرار دارد، نظــر وی 
را دربــاره توســعه روابــط بــه ویــژه درحوزه هــای انــرژی، تجــارت 

و توریســم جویــا شــویم.

ــران و  ــان ای ــکاری می ــای هم ــن زمینه ه || مهمتری
ــه ویــژه در بحــث انــرژی چیســت؟ تایلنــد ب

ســابقه روابــط دیپلماتیــک تایلنــد و ایــران بــه ۶۲ ســال قبــل باز  
می گــردد. در طــول ایــن ۶۲ ســال، مــا نــه تنهــا در زمینه هــای 
اقتصــادی، بلکــه در عرصه هــای فرهنگــی، سیاســی و اجتماعی 

ــاش  ــط ت ــود رواب ــه بیشــتر و بهب ــر چ ــرای نزدیکــی ه ــز ب نی
کــرده ایــم. از همــه مهمتــر، بایــد بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرد 
ــت  ــال قدم ــش از ۴۰۰ س ــران بی ــد و ای ــان تایلن ــه رابطــه می ک
دارد و بــه زمانــی بــر مــی گــردد کــه تاجــران ایرانــی بــه تایلنــد 
آمدنــد. آنهــا نــه تنهــا بــا خــود فرهنــگ ایرانــی بلکــه اســام را 

هــم بــه تایلنــد آوردنــد.
ــد بگویــم  ــد و بای ــرژی صحبــت کردی ــاره بخــش ان شــما درب
ــد از توافــق هســته ای،  ــه بع ــه ب ــن زمین کــه همــکاری در ای
ــل  ــه قب ــرژی ب ــکاری در عرصــه ان محــدود نمــی شــود. هم
ــا  ــه م ــردد ک ــی گ ــاز م ــادی و دوره ای ب ــه 1۹۷۰ می از ده
از ایــران نفــت خــام وارد مــی کردیــم حــال آنکــه بــه دلیــل 
ــا  ــف شــد. ام ــران متوق ــت از ای ــد واردات نف ــا، رون ــم ه تحری
در یکــی دو ســال اخیــر، شــرکت نفــت تایلنــد فعالیــت 
چشــمگیری در ایــران داشــته اســت و در حــال حاضــر بــرای 
مشــارکت در ۴ پــروژه ایرانــی تــاش مــی کنیــم. اخیــرا هــم 
ــروژه  ــه درخواســت مشــارکت در پ ــوت شــده ک ــد دع از تایلن
ــران باشــد،  ــی ای ــدان نفت ــن می ــه شــاید مهمتری آزادگان را ک

ــه دهــد. ــران ارائ ــی نفــت ای ــه شــرکت مل ب
بنابرایــن، مــن آینــده روشــنی بــرای همــکاری هــای آتــی تایلند 
و ایــران در عرصــه انــرژی پیــش بینــی مــی کنــم و کار مــا هــم 
در ســفارت تایلنــد ایــن اســت کــه مطمئــن شــویم روابطمــان از 

سفیر تایلند در گفتگو با مهر:

تایلندی ها نیازمند آشنایی با فرهنگ و تمدن ایرانی هستند
مریم خرمائی

آ ســـــــیا
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جایــگاه فعلــی پســرفت نخواهــد داشــت. فکــر مــی کنــم کــه 
بایــد همــکاری در حــوزه انــرژی را از ســطح فعلــی نیــز بیشــتر 

افزایــش دهیــم.
از ایــن هــم کــه بگذریــم، مســئله واردات نفــت از ایــران در زمان 
ــرح  ــک مط ــدار کوچ ــک خری ــطه ی ــه واس ــم ب ــی و آن ه فعل
می شــود. هرچنــد، در ایــن مــورد هــم چشــم انداز خوبــی پیــش 
ــت  ــد شــانس مدیری ــت تایلن ــر شــرکت نف ــا اســت و اگ روی م
حــوزه هــای نفــت و گاز را پیــدا کنــد، شــاهد بهبــود همــکاری 

ــود. ــرژی خواهیــم ب میــان ۲ کشــور در حــوزه ان

|| همــکاری در زمینــه هــای فرهنگــی و گردشــگری 
ــش داد؟ ــوان افزای ــه می ت را چگون

تقویــت توریســم بخشــی از رویکــرد مــا بــرای بهبود دیپلماســی 
مــردم محــور اســت. پیشــتر هــم بــه ایــن موضــوع اشــاره کــردم 
ــا فرهنــگ و جامعــه  کــه تایلندی هــا نیازمنــد آشــنایی بیشــتر ب
ایرانــی هســتند کــه ایــن هــدف مــی توانــد بــا تبلیــغ در رســانه  

یــا از راه ســفر آنهــا بــه ایــران، میســر شــود.
بــه همیــن ترتیــب، ایرانی هــا هــم بایــد بیشــتر بــا تایلنــد آشــنا 
ــه مقصــد  ــی ک ــی 5 تفریحگاه ــش از آن ۴ ال ــد بی ــوند. تایلن ش
ایرانــی هــا اســت )پوکــت، بانکــوک و پاتایــا( جاذبــه دارد و مــن 
ــای  ــایر جاذبه ه ــی از س ــگران ایران ــه گردش ــان دارم ک اطمین

ــد. ــتقبال می کنن ــم اس ــد ه تایلن
ــکاری  ــه هم ــت تفاهم نام ــرار اس ــک، ق ــیار نزدی ــده بس در آین
میــان وزارت گردشــگری و ورزش تایلنــد بــا مســئولین صنعــت 
گردشــگری ایــران منعقــد شــود کــه ایــن مســئله می توانــد بــه 

ــد. ــک کن ــه کم ــای ۲ جانب ــطح همکاری ه ــش س افزای
در حــال حاضــر، هرســاله ۲۰۰ هــزار ایرانــی از تایلنــد بازدیــد 
ــا گذشــته، تایلندی هــای  ــد. حتــی حــاال در مقایســه ب می کنن
ــد از  ــم بازدی ــا رق ــد. قب ــفر می کنن ــران س ــه ای ــتری ب بیش
ــار  ــه انتظ ــال آنک ــود ح ــدی ب ــزار تایلن ــر از 1۰ ه ــران کمت ای
داریــم ایــن رقــم دســت کم امســال بــه ۲۰ هــزار نفــر برســد. 
ــه ۶  ــان ۲ کشــور مســتقیم اســت )هــر هفت ــروازی می خــط پ
ــرواز  ــد(. پ ــی تایلن ــوط هوای ــا خط ــرواز ب ــی و ۴ پ ــرواز ایران پ
غیرمســتقیم بــا خطــوط هوایــی آســیا ایــر هــم بایــد بــه ایــن 
تعــداد افــزود کــه از مســیر بانکوک-کواالالمپــور بــه تهــران 

ــرد. ــام می گی انج
امــا اگــر خواهــان ســفر تعــداد بیشــتری از تایلندی هــا بــه ایــران 
هســتیم، بایــد بگویــم کــه آنهــا بایــد اول آشــنایی بیشــتری بــا 
ــات و  ــه ادبی ــت ک ــا اس ــه آن معن ــن ب ــد. ای ــدا کنن ــران پی ای
اطاعــات )تاریخــی( بیشــتری از ایــران بایــد بــه مــردم تایلنــد 
معرفــی شــود کــه ایــن کار حتــی بــا کمــک رســانه های ایرانــی 

ــر اســت. هــم امــکان پذی

ــد  ــران و تایلن ــرژی، ای ــش ان ــتثنای بخ ــه اس || ب
ــه  ــادر ب ــری ق ــاری دیگ ــای تج ــه زمینه ه در چ

ــتند؟ ــکاری هس هم
ــه  ــم. از هم ــه داری ــرای عرض ــی ب ــم گزینه های ــا ه ــوب م خ
ــه  ــه ب ــی« اســت ک ــوم مال ــج »ه ــژه برن ــه وی ــج ب ــر برن مهمت
بســیاری از مناطــق جهــان صــادر می کنیــم و صادقانــه بگویــم 
امیدواریــم امــکان صــدور آن و همچنیــن انــواع دیگــر برنــج بــه 
ایــران هــم فراهــم شــود. البتــه بــه گمانــم امســال موفق شــدیم 
حــدود یکصــد هــزار تــن برنــج بــه ایــران صــادر کنیــم کــه رقم 
خوبــی اســت. امــا قــرار نیســت بــه همیــن مقــدار راضی شــویم.

امیدواریــم ســال آینــده، در صــورت امــکان، حداقــل ایــن مقــدار 
ــی  ــد بازاریاب ــدا نیازمن ــه ابت ــانیم. البت ــن برس ــزار ت ــه ۳۰۰ ه را ب

هســتیم.
ــم،  ــران صــادر کنی ــه ای ــم ب ــی توانی ــه م ــی ک ــن محصول دومی
پاســتیک طبیعــی اســت. فکــر مــی کنــم بخــش تجــاری برای 
تضمیــن صــادرات پاســتیک طبیعــی بــه ایــران تــاش زیــادی 

می کنــد. جــدا از ایــن مــورد، اقــام کوچــک دیگــری کــه در  1۰ 
الــی ۲۰ ســال گذشــته بــه ایــران صــادر شــده اند شــامل چــوپ 
و محصــوالت چوبــی اســت. در ایــن میــان، تایلنــد بایــد درآینــده 
نزدیــک بــر حــوزه گاز طبیعــی و حتــی االمــکان نفــت خــام هــم 

تمرکــز کنــد.

ــاد  ــیا ی ــوب آس ــوان دروازه جن ــه عن ــد ب || از تایلن
می شــود حــال آنکــه ایــران هــم کریــدور مطمئنــی 
ــود  ــه بهب ــئله ب ــن مس ــت. ای ــه اس ــرای خاورمیان ب

ــد؟ ــی می کن ــه کمک ــور چ ــط 2 کش رواب
در واقــع بایــد بگویــم کــه تایلنــد حکــم دروازه کشــورهای آ ســه 
آن را دارد. مــا تــاش زیــادی می کنیــم تــا حمایــت لجســتیکی 
را افزایــش داده و بــا پذیــرش کاال از سراســر جهــان نــه تنهــا آنها 
را بــه کشــورهای آســیای جنــوب شــرقی بــاز صــادر مــی کنیــم 
بلکــه کشــورهایی نظیــر کــره جنوبــی، اســترالیا و غیــره را نیــز 

ــم. ــش می دهی پوش
مــا تــاش مــی کنیــم کــه بــه قطــب صــادرات آســیای جنــوب 
شــرقی تبدیــل شــویم. بــه همیــن ترتیــب، فکر مــی کنــم ایران 
بــه صــورت بالقــوه مســتعدترین کشــور بــرای تبدیــل شــدن بــه 
قطــب صــادرات بــرای بازعرضــه کاالهایــی اســت کــه بایــد از 
تایلنــد بــه ســایر نقــاط خاورمیانــه منتقــل شــوند. حتــی در حــال 

حاضــر هــم بــه نوعــی ایــن کار را انجــام می  دهیــم.
ــه ایــران فرســتاده  ــرای مثــال بعضــی کاالهــا را از تایلنــد ب ب
ــی  ــل م ــارات منتق ــه و ام ــی ترکی ــا حت ــر ی ــه قط ــد ب و بع
کنیــم امــا ایــن کار در حجــم بســیار انــدک انجــام می شــود. 
اطمینــان دارم وقتــی همــه چیــز مهیــا باشــد ایــن کار هــم در 
ــی مشــکل  ــی وقت ــری انجــام خواهــد شــد. یعن حجــم بزرگت
ــود  ــع ش ــی رف ــدی و ایران ــای تایلن ــان بانک ه ــادل ارز می تب
ــران هــم  ــد و ای ــان تایلن ــت لجســتیکی می حــال آنکــه حمای

ــد. ــدا کن ــود پی ــد بهب بای
ــود  ــا بهب ــاری را ب ــای تج ــم همکاری ه ــم حج ــی توانی ــا م م
ــه  ــد قــادر ب مســائل ایــن چنینــی افزایــش دهیــم. در آینــده بای
ــت  ــود حمای ــتای بهب ــران در راس ــد و ای ــه تایلن ــن رابط تضمی
لجســتیکی از رونــد انتقــال کاال باشــیم. مفهــوم تایلند بــه عنوان 
ــوان  ــه عن ــران ب ــرقی و ای ــوب ش ــیای جن ــادرات آس ــب ص قط
ــژه  ــه وی ــه ب ــورهای منطق ــایر کش ــرای س ــادرات ب ــب ص قط

ــد. ــدا کن ــق پی ــا تحق ــد کام ــی توان ــه م خاورمیان

ــد  ــوان عضــوی از آ ســه آن، موضــع تایلن ــه عن || ب
ــا  ــلمانان روهینگی ــا مس ــار ب ــار میانم ــال رفت در قب

ــت؟ چیس
ــدم  ــر ع ــی ب ــه آن مبتن ــورهای آ س ــه کش ــم هم ــع، رس در واق
ــا  ــر کشــورهای عضــو اســت. ام ــی دیگ ــور داخل ــه در ام مداخل
ــاق  ــه ای اتف ــری منطق ــد درگی ــئله ای در ح ــن مس ــی چنی وقت
ــابه  ــی مش ــه اقدام ــا ب ــم ی ــی کنی ــادر م ــه ص ــد، بیانی می افت
ــورهای  ــائل کش ــال مس ــز در قب ــا هرگ ــویم ام ــل می ش متوس
آســیای جنــوب شــرقی، موضــع شــخصی اتخــاذ نمــی کنیــم. 
دربــاره مســئله مســلمانان میانمــار هــم وضــع بــه همیــن منوال 
ــع  ــاره موض ــن ب ــد در ای ــون تایلن ــا کن ــم ت ــر می کن ــت. فک اس

ــت. ــرده اس ــری نک گی
انجــام  میانمــار  دولــت  آنچــه  جریــان  در  مــا  البتــه 
ــم  ــد بیندازی ــه تایلن ــی ب ــر نگاه ــا اگ ــتیم. ام ــد هس می ده
ــند،  ــه باش ــی ک ــن و مذهب ــر دی ــردم از ه ــه م ــا هم ــد ب بای
بــا مســاوات و برابــری رفتــار کنیــم و بــا مســلمانان تایلنــد 
ــد  ــوب تایلن ــن نحــو برخــورد می شــود. در جن ــه همی هــم ب
ــی  ــع قضای ــا مرج ــتند، م ــلمان هس ــردم مس ــر م ــه اکث ک
اختصاصــی بــرای رســیدگی بــه شــکایات خانوادگــی 
ــال در  ــه ۹ س ــه اینک ــه ب ــا توج ــا ب ــم. ام ــلمانان داری مس
ــکل  ــور مش ــن کش ــم در ای ــد بگوی ــوده ام، بای ــار ب میانم
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــود دارد و ب ــه وج ــت ک ــالی اس ــد س چن
ــادی از  ــگادش اســت، شــمار زی حقیقــت کــه همســایه بن

ــد. ــده ان ــرزی ش ــاط م ــلمانان آواره نق مس
ــه  ــم ک ــرادی داری ــا اف ــم م ــم بگوی ــی ده ــح م ــن ترجی م
ــت.  ــاوت اس ــد متف ــردم تایلن ــه م ــت و بقی ــا دول ــان ب افکارش
البتــه بایــد از رفتــار عادالنــه نســبت بــه پیــروان همــه 
ــل  ــان حاص ــلمان، اطمین ــا مس ــه ت ــی گرفت ــان از بودای ادی
ــری  ــا افراطی گ ــد ب ــا در تایلن ــم م ــم. نمــی خواهــم بگوی کنی
ــه  ــتند ک ــرادی هس ــم اف ــر می کن ــه فک ــتیم. بلک ــه هس مواج
ــی  ــه نواح ــت چگون ــه حکوم ــاره اینک ــان درب ــوژی ش ایدئول
جنوبــی تایلنــد را اداره کنــد، متفــاوت اســت. اغلــب مســلمانان 
منطقــه هــم از سیاســت هــای دولــت پیــروی می کننــد. ایــن 
ــرار نیســت  ــش آنجــا وجــود داشــته و ق ــی پی مشــکل از مدت
ــاهد  ــا ش ــا م ــود. ام ــل ش ــل و فص ــب ح ــک ش ــرض ی در ع
همــکاری خوبــی از جانــب مــردم منطقــه هســتیم و بــا 

ــم ــی داری ــه نزدیک ــد رابط ــامی تایلن ــورای اس ش

آ ســـــــیا
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»آنتونــی کارتالوچــی« معتقــد اســت آنچــه از آن در حقــوق بیــن 
الملــل تحــت عنــوان نســل کشــی یــاد مــی شــود، در حــال رخ 

دادن در ایالــت راخیــن میانمــار اســت.
ــد و  ــی دهن ــکیل م ــان تش ــار را بودائی ــت میانم ــت جمعی اکثری
همیــن مســاله منجــر بــه ایجــاد فضــای قالــب نفــرت انگیــزی 
ــهروندی در  ــق ش ــه از ح ــده ک ــا ش ــلمانان روهینگی ــه مس علی
ــی از  ــن غیرقانون ــا را مهاجری ــوده و آنه ــوردار نب ــار برخ میانم

ــد. ــی خوانن ــگادش م بن
شــرایط اضطــراری و ملتهــب 1.1 میلیــون مســلمان روهینگیایی 
ــت  ــه از ۲5 آگوس ــا ک ــونت ه ــدی از خش ــوج جدی ــق م در اف
ــژادی در  ــای ن ــری ه ــه درگی ــن ده ــس از چندی ــد پ ــاز ش آغ
ــان  ــام جه ــای تم ــرخط خبره ــه س ــل ب ــن تبدی ــت راخی ایال
ــن  ــیده تری ــج کش ــوان رن ــه عن ــا ب ــلمانان روهینگی ــد. مس ش
ــه،  مــردم جهــان مــورد کشــتار جمعــی، تبعیــض ســازمان یافت
ــت هــای بســیار ســخت، نداشــتن حــق شــهروندی و  محدودی
آزادی عمــل، نبــود دسترســی بــه خدمــات پزشــکی و آموزشــی 

ــد. ــه ان ــرار گرفت ــل ق ــن قبی ــی از ای ــرویس های ــر س و دیگ
ــر از  ــتکم ۴۰۰ نف ــده، دس ــر ش ــهای منتش ــاس گزارش ــر اس ب
مســلمانان روهینگیــا در جریــان درگیــری هــا و خشــونت هــای 
دو هفتــه گذشــته بــه ایــن ســو کشــته شــده انــد. ســازمان ملــل 
ــترش  ــش گس ــا افزای ــدت و ب ــن م ــول ای ــت در ط ــد اس معتق
ــن  ــی ای ــای امنیت ــوی نیروه ــار از س ــلمانان میانم ــب مس تعقی
کشــور،  1۴۶ هــزار مســلمان روهینگیایــی بــه بنــگادش 
گریختــه انــد و بــر اســاس تخمیــن هــای در نظــر گرفتــه شــده 
گمــان مــی رود آمــار پناهجویــان حتــی دو برابــر ایــن رقم باشــد.

بــرای روشــن شــدن ابعــاد خشــونت هــای اخیــر اعمــال شــده 
علیــه مســلمانان روهینگیــا، خبرنــگار مهــر گفتگویی بــا »آنتونی 
کارتالوچــی«، کارشــناس و محقــق جغرافیــای  سیاســی داشــته 

اســت کــه در ادامــه آمــده اســت.

|| آیــا مــی تــوان جنایــت علیــه مســلمانان میانمــار 
ــن  ــاس قوانی ــر اس ــی ب ــل کش ــه ای از نس را نمون

ــرار داد؟ ــل ق ــن المل ــوق بی حق
آنچـه از آن در حقوق بین الملل تحت عنوان نسـل کشـی یاد می 
شـود، در حال رخ دادن در ایالت راخین میانمار اسـت. آن دسـته از 
گـروه هایـی که اقدام به نسـل کشـی علیـه اقلیـت روهینگیا می 
کنند، نسـل کشـی را به عنـوان هدف اولیـه خود تعیین کـرده اند.

ایــن موضــوع تنهــا منــوط بــه ارتــش و خشــونت هــای اعمــال 
شــده از ســوی آنهــا نمــی شــود، بلکــه گــروه هــای ملــی گــرا 
و بســیاری دیگــر از آنهایــی کــه »آنــگ ســان ســوچی« رهبــر 
میانمــار را حمایــت مــی کنند، ســابقه ای بلنــد مــدت در تحریک 

خشــونت و تفرقــه انگیــزی فرقــه ای در میانمــار دارنــد.
پیــش از آنکــه آنــگ ســان ســوچی در میانمــار بــه قدرت برســد، 
ــردن خشــونت کــرد. از  ــرای از بیــن ب ارتــش تــاش فراوانــی ب
زمانــی کــه ملــی گرایــان اقــدام بــه تشــکیل بلــوک عظیمــی از 
حامیــان ســوچی کردنــد، پیــش بینــی می شــد کــه رســیدن وی 
بــه قــدرت منجــر بــه ایجــاد خشــونت هــا ضــد روهینگیایــی ها 

و حتــی نســل کشــی علیــه آنهــا خواهــد شــد.  

|| گفته می شود عربستان سعودی و اسرائیل در پس این 
ماجرا قرار دارند. نظر شما در این خصوص چیست؟

عربسـتان سـعودی نقش دسـتیار آمریکا در خاورمیانـه را بر عهده 

دارد - همچنین در راسـتای حمایت از تروریسـم )توسـط آمریکا( 
در راسـتای تجزیـه و نابـودی کشـورها در جهـت حضـور نظامی 
آمریـکا در منطقـه - عربسـتان سـعودی تـاش می کنـد تا یک 
نیروی شـبه نظامی سـاختگی ایجاد کنـد تا از ایـن طریق فرصت 
و زمینـه حضـور نظامی آمریـکا و پایـگاه های نظامی این کشـور 

در میانمـار بـه عنوان همسـایه چین را ایجـاد کند.
ایجـاد پایـگاه هـای نظامی آمریـکا در منطقه جنوب شـرق آسـیا 
همـواره از اهـداف بلنـد مـدت و دیرینـه سیاسـتمداران آمریکایی 
بـوده و ورود تروریسـم در قالـب داعـش به فیلیپین و یـا نیروهای 
شـبه نظامی تحـت حمایت عربسـتان نیز امـکان به وجـود آمدن 
چنین امکانـی را برای نیروهـای نظامی آمریـکا آن هم به صورت 
کاما حسـاب شـده و مهندسـی شـده فراهم می آورد. با اسـتقرار 
نیروهـای نظامی آمریکا در جنوب شـرق آسـیا، چیـن به محاصره 

درخواهـد آمـد و همیـن مسـاله منافـع آمریـکا را تامیـن کـرده و 
قـدرت این کشـور را بـه رخ خواهد کشـید.

اسـرائیل همـواره حامـی پـر و پـا قـرص اسـتراتژی هـای تنش 
برانگیز آمریکا توسـط کشـورهایی مانند عربسـتان سـعودی بوده 
و بـه دنبال مسـلح کردن دولـت میانمـار جهت به آتش کشـیدن 
بیشـتر جهان اسـام و افزایش غیـر منطقی و احساسـی تفرقه در 
هـر دو سـوی مرزهـای میانمـار و فراتـر از آن اسـت. در حقیقت، 
اسـرائیل به تمامی جهان سـاح می فروشـد و دولـت میانمار تنها 

بخـش اندکـی از ایـن تسـلیحات را خریداری مـی کند.
می توانیم وقایع سـال ۲۰11 و پشـتیبانی اسـرائیل از هر دولت در 
حال سـقوطی را مثال بزنیم که از سـوی دیگر آمریـکا در برابر آن 
از مخالفیـن آن دولت و شـبه نظامیان حمایت می کرد. از حسـنی 
مبـارک در مصـر گرفتـه تا معمـر قذافـی در لیبـی. در ظاهـر کار 
حمایـت اسـرائیل از چنین دولت هایی کاری مسـخره به حسـاب 
مـی آمـد. در سـال ۲۰11، شـایعات )انقـاب هـای عربـی( مانند 
آتـش به همه جا کشـیده شـد و به صـورت خودکار موجـب ایجاد 
هیجـان در جهان اسـام شـده و همین امر منجر شـد تـا آمریکا 
و حامیـان اسـرائیلی این کشـور به دنبال سـرنگون کـردن دولت 
هـای ایـن کشـورها حرکـت کننـد. امـروز نیـز در میانمـار چنین 
هیجـان مشـابهی ایجاد شـده تـا وضعیت بحرانـی را کـه تمامی 

میانمـار را در بـر گرفتـه را وخیـم تر کند.

|| وظیفـه نهادهای بیـن المللی از جمله سـازمان ملل 
در قبـال تالش بـرای توقـف این قتل عام چیسـت؟

ــه نهادهــای بیــن المللــی  ــار و مداخل ــه نحــوه رفت ــا نگاهــی ب ب
در بحــران هایــی ماننــد لیبــی و ســوریه یــا حتــی در خصــوص 
تجاوزهــای آمریــکا و خرابــکاری هــای ایــن کشــور علیــه ایــران 
پــر واضــح اســت که نقــش ایــن نهادهــا در میانمــار نیــز کوچکتر 
از آنــی خواهــد بــود کــه بهبــودی در وضعیــت ایــن کشــور ایجاد 
کنــد. ایــن نهادهــا تنهــا در راســتای خــط تامیــن منافــع گفتمان 
ــن  ــکا و متحدی ــوص آمری ــه خص ــا ب ــای آنه ــی ه ــب و الب غال

اروپایــی ایــن کشــور حرکــت مــی کننــد.
ــه و  ــای اولی ــن نیازه ــل در تامی ــازمان مل ــه س ــه مداخل هرگون
پناهــگاه بــرای قربانیــان بــه احتمــال زیــاد منجــر بــه پیچیــده تر 

شــدن بحــران خواهــد شــد.

|| »آنگ سـان سـوچی« رهبـر میانمار که برنـده جایزه 
صلح نوبل نیز هسـت، به شـکل تعجـب آوری در قبال 
جنایـت های رو به انجام ارتش در این کشـور سـکوت 

اختیار کرده اسـت. دلیل این سـکوت چیسـت؟
رهبـر فعلـی میانمـار آنـگ سـان سـوچی اسـت کـه بـه صورت 
رسـمی رئیـس جمهـور ایـن کشـور نیسـت بلکـه بـه نوعـی 
صدراعظـم اسـت. وی پـس از تاسـیس دفتـر بـرای خـود از آنجا 
حکومـت خـود بر ملـت را آغـاز کـرد. دریافـت جایـزه وی هم به 
البی مشـترک آمریـکا و انگلیس بـا یکدیگر بازمی گـردد که وی 
و متحدیـن سیاسـی اش را تقویت کردند تا بتواننـد از طریق ایجاد 

یـک رژیـم محکم سیاسـی بـر میانمـار حکومـت کنند.
عمــده حمایــت هــای وی از جانــب نژادپرســتان و ملــی گرایــان 
فــوق العــاده خشــن افراطــی انجــام مــی شــود کــه در حقیقــت از 
ســردمداران جنایــت علیه مســلمانان روهینگیا هســتند. ســکوت 
ــود و  ــدرت خ ــدادن ق ــت ن ــرای از دس ــاش ب ــی از ت وی ناش
دلجویــی از هــواداران خــود اســت کــه بــدون وجــود آنهــا قدرتی 

هــم بــرای وی وجــود نخواهــد داشــت.
ــدرت  ــه ق ــه اینکــه در صــورت ب ــم ب ــا عل ــس ب ــکا و انگلی آمری
ــی از  ــوج بزرگ ــی وی م ــداران افراط ــوچی و طرف ــیدن س رس
ــه  ــاد، ب ــد افت ــه راه خواه ــا ب ــت روهینگی ــه جمعی ــونت علی خش
ــد. ــت کردن ــا حمای ــیدن آنه ــدرت رس ــه ق ــه از ب ــکل عامدان ش
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