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ایران در جهان

نماینــده ســابق انگلیــس در آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی بــا ارائــه دالیلــی مســتند، دولــت 
ــه نفــاق و اتخــاذ رویکردهــای دوگانــه در قبــال ایــران متهــم کــرد. لنــدن را ب

»پیتــر جنکینــز« عضو ارشــد مرکــز سیاســت امنیتــی ژنو و ســفیر ســابق انگلیــس در ســازمان ملل 
ــای  ــد، دولت ه ــر ش ــالگ« منتش ــه در »لوب ــی ک ــی، در مطلب ــرژی اتم ــی ان ــن الملل ــس بی و آژان
غربــی بــه ویــژه لنــدن را از بابــت اتخــاذ سیاســت های دوگانــه در قبــال برنامــه موشــکی ایــران، به 

دو رویــی متهــم کــرد.
ــش  ــر اینکــه آزمای ــی ب ــس مبن ــه انگلی ــر خارج ــت« وزی ــی هان ــای »جرم ــه ادع ــا اشــاره ب وی ب
موشــکی اخیــر ایــران »از توجیــه آن در قالــب دفــاع ملــی فراتــر مــی رود«؛ گفــت: ایــن ادعــا القــا 
ــا ســامانه های  ــی اینکــه آی ــرای ارزیاب ــی ب ــن الملل ــن موضــوع اســت کــه هنجــاری بی ــده ای  کنن
تســلیحاتی بــه عنــوان ابــزار دفاعــی اســتفاده می شــوند، وجــود دارد حــال آنکــه ایــن امــر صحــت 

ــدارد. ن
ــم  ــه انگلیــس بگویی ــون نانوشــته( ب ــه ایــن )قان ــکا ب ــا ات ــد کــه ب ــد: تصــور کنی ــز می افزای جنکین

ــر نیســت. ــه پذی ــی توجی ــاع مل ــب دف ــته ایش در قال ــی هس ــرد بازدارندگ راهب
ــم  ــه رژی ــد چراک ــی می کن ــی تلق ــدن را دوروی ــای لن ــن ادع ــه، ای ــابق در ادام ــات س ــن دیپلم ای
ــران اســت.  ــه مراتــب بیشــتر از موشــک های ای ــرد آنهــا ب صهیونیســتی موشــک هایی دارد کــه بُ
ــا ایــن حســاب، طبــق چــه اســتداللی ایــران حــق موازنــه قــوا را نــدارد! عــالوه بــر ایــن،  پــس ب
ســهم عربســتان ســعودی کــه بــه لطــف غــرب از همــه انــواع تســلیحات پیشــرفته برخوردار اســت 

ــه چیســت؟ در ثبــات زدایــی از خاورمیان
عربســتان همچنیــن موشــکهایی میــان بــردی دارد کــه جــای ســوال اســت چــرا انگلیــس نگــران 
آنهــا نیســت. اســراییل هــم دارای تســلیحات شــیمیایی و هســته ای اســت و جــای تعجــب اســت 

انگلیــس نگــران آنهــا نیســت.
ــی،  ــن دوروی ــز در ای ــر خارجــه فرانســه نی ــان« وزی ــو لودری ــت اینکــه »ژان ای ــن از باب وی همچنی
همتــای انگلیســی را همراهــی می کنــد، ابــراز تاســف کــرده و می گویــد: آیــا اروپــا قــرار اســت بــه 

ایــن شــیوه اعتمــاد ایــران را بــرای مانــدن در برجــام جلــب کنــد!

جنکینــز در ادامــه فرضیــه ای متناقــض را مطــرح کــرده و احتمــال می دهــد چنانچــه ایــران طی ۱۰ 
ســال آینــده بــا اتــکا بــه قــدرت موشــکی خــود قــادر بــه تخریــب دارایی هــای راهبــردی دشــمن 
شــود؛ کمتــر از گذشــته بــه پیشــبرد برنامــه هســته ای خــود فکــر خواهــد کــرد. بــه ایــن ترتیــب، 
موشــک های میــان بــرد و متعــارف ایــران بــه مبنایــی بــرای ثبــات خاورمیانــه بــدل خواهنــد شــد و 

تضمینــی خواهنــد بــود بــرای آنهایــی کــه نگــران فعالیت هــای هســته ای ایــران هســتند.
ــن همــه  ــدن ای ــر لن ــی انگلیــس شــکایت کــرده و گفــت اگ ــاز هــم از دوروی ــت ب وی در نهای
ــرا  ــس چ ــت، پ ــران اس ــت نگ ــورای امنی ــای ش ــا قطعنامه ه ــازگاری« ب ــوارد »ناس ــاره م درب
ــش  ــام واکن ــکا از برج ــروج آمری ــه ۲۲۳۱ و خ ــض قطعنام ــه نق ــود ب ــته ب ــه شایس ــه ک آنگون

ــداد. ــان ن نش

سفیر سابق انگلیس در سازمان ملل:

چرا انگلیس نگران موشکهای ایران هست و نگران موشکهای عربستان نیست؟!

جواد حیران نیا

»جیمــز چارلــز اســلتری« نماینده ســابق کنگــره آمریــکا معتقد 
اســت کــه ترامــپ بــه زودی بــه برجــام بــاز خواهــد گشــت و به 
اهمیــت ایــن توافــق در کســب منافــع آمریــکا پــی خواهــد برد.

ــا،  فدریــکا موگرینــی، مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپ
چنــد هفتــه پیــش اعــالم کــرده بــود کــه قبــل از پایــان ســال 
۲۰۱۸، ســازوکار ویــژه اتحادیــه اروپــا برای تســهیل دادوســتد با 

ایــران اجرایــی خواهد شــد.
دسـامبر تمام شـد و سـال نو فـرا رسـید، اما سـازوکار ویـژه اروپا 
بـرای جبـران خسـارت های خـروج یکجانبـه آمریـکا از برنامـه 
جامـع اقدام مشـترک )برجام( همچنـان در هالـه ای از ابهام قرار 
دارد. از زمـان اعـالم آن طـی جلسـه ای در نیویـورک در اواخـر 
سـپتامبر SPV ،۲۰۱۸ فـراز ونشـیب های زیـادی را پشـت سـر 
گذاشـت. موانـع متعـددی، از تهدیـدات آمریـکا گرفتـه تـا عدم 
تمایل کشـورهای اروپایی به میزبانـی از آن، سـر راه SPV قرار 

گرفتـه و اجرایـی شـدن آن را بـه تاخیر انداخته اسـت.
از ســوی دیگــر، مقامــات ایــران بــه طــور فزاینــده از بی عملــی 
ــر  ــف، وزی ــد. محمــد جــواد ظری ــاد می کنن ــا انتق ــه اروپ اتحادی
ــدون خیــس  ــد ب ــه کــه نمی توان ــا گفت ــه اروپ ــران، ب خارجــه ای
شــدن شــنا کنــد. یعنــی اروپــا بــرای جبــران خســارت خــروج 

کاخ ســفید از برجــام، بایــد هزینــه بپــردازد.
بهـرام قاسـمی سـخنگوی وزارت امـور خارجـه ایران نیـز دیروز 
ضمـن انتقـاد از تأخیـر اتحادیـه اروپا در اجـرای سـاز و کار مالی 

موسـوم به SPV پـس از خروج آمریـکا از برجـام، تصریح کرد: 
اتحادیـه اروپـا در ایجاد سـاز و کار مالی با حسـن نظـر ورود کرد 
و اراده سیاسـی مثبتـی نیـز از خود نشـان داد، اما در طـول زمان 
و طـی مذاکـرات ماه های گذشـته این احسـاس کـم کم جدی 
تـر می شـود که کشـورهای اروپایی بـا یک سـری ناتوانی های 

جـدی در اجـرای SPV مواجهند.
وی ســیطره دالر و همچنیــن در هــم تنیدگــی اقتصــاد اروپــا و 
ــد و  ــرای SPV خوان ــر در اج ــی تأخی ــل اصل ــکا را از دالی آمری
ــرف  ــی ط ــور اروپای ــه کش ــی س ــا و حت ــه اروپ ــزود: اتحادی اف
ــکا  ــاد آمری ــروگان اقتص ــارت و گ ــز در اس ــام نی ــران در برج ای
ــود و  ــتقالل خ ــت اس ــه در جه ــت ک ــذا الزم اس ــتند، ل هس

ــد. ــم بگیرن ــتقالنه تصمی ــات مس ــه حی ــرای ادام ب
ــو  ــره و عض ــابق کنگ ــده س ــلتری« نماین ــز اس ــز چارل »جیم
شــورای روابــط خارجــی آمریــکا در خصــوص وضعیــت 

مکانیســم مالــی اروپــا بــا ایــران موســوم بــه SPV بــه خبرنگار 
مهــر گفــت: اینکــه وضعیــت ایــن مکانیســم بــه کجــا خواهــد 
رســید چنــدان مشــخص نیســت. وی افــزود: بــا وجــود اینکــه 
سیاســت آتــی ترامــپ در خصــوص ایران نیز نامشــخص اســت 

امــا بــه نظــر مــن برجــام بایــد حفــظ شــود.
ــادآور شــد: تصــور  ــکا در ادامــه ی ــده ســابق کنگــره آمری نماین
مــن ایــن اســت کــه پرزیدنــت ترامــپ بــه زودی بــه برجــام باز 
ــه زودی متوجــه خواهــد شــد کــه برجــام  خواهــد گشــت. او ب

توافقــی اســت کــه بایــد بــه آن احتــرام بگــذارد.
ــه  ــپ ب ــت ترام ــرد: پرزیدن ــد ک ــه تأکی ــلتری در ادام ــم اس جی
زودی متوجــه خواهــد شــد کــه برجــام بهتریــن تأمیــن کننــده 

ــکا و همــه طرفهــای امضاءکننــده آن اســت. منافــع امری
ــرود و ایــن را ترامــپ  ــادآور شــد: برجــام نبایــد از بیــن ب وی ی
بــه زودی درخواهــد یافــت. برجــام را بایــد حفــظ کرد و مســائل 

دیگــر، بایــد مبتنــی بــر آن شــکل بگیــرد.
ــام  ــع برج ــزود: در واق ــکا اف ــط خارجــی آمری عضوشــورای رواب
بایــد مبنــا و محــور تصمیمــات همــه طرفهــای امضاءکننــده آن 

باشــد و همــه طرفهــا بایــد بــه آن پایبنــد باشــند.
ــه  ــکا ب ــه آمری ــی ک ــن وضعیت ــرد: از ای ــد ک ــه تأکی وی در ادام
ــدوارم  ــود. امی ــف ب ــود و متأس ــف خ ــد تأس ــود آورده بای وج
عقالنیــت در سیاســت خارجــی امریــکا حاکــم شــود و از تنــش 
بــا ایــران دوری کننــد. جیــم اســلتری در پایــان گفــت: حتی در 
ایــن وضعیــت بغرنــج هــم مــی تــوان بــه صلحــی در خاورمیانه 

دســت یافــت کــه مبتنــی بــر تعهــدات اعضــای آن باشــد.

گفتگوی اختصاصی با عضوشورای روابط خارجی آمریکا:

ترامپ به زودی به برجام باز خواهد گشت/ فشار بر ایران نتیجه ندارد
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ایران در جهان

ســفر رئیــس جمهــوری عــراق بــه ایــران نشــان مــی دهــد که 
بغــداد حتــی پــس از اعمــال تحریــم هــای ضــد ایرانــی ایاالت 
متحــده آمریــکا، عــزم جــدی بــرای توســعه مناســبات خــود بــا 

تهــران دارد.
»برهــم صالــح« رئیــس جمهــوری عــراق امــروز شــنبه در صدر 
هیأتــی بلندپایــه از مقامــات عراقــی بــه منظــور دیــدار و گفتگــو 
بــا مقامــات و شــخصیت هــای دیپلماتیــک جمهوری اســالمی 

ایــران، وارد تهــران شــد.
طبـق آنچـه کـه از سـوی منابع عراقـی اعالم شـده، قرار اسـت 
»برهـم صالـح« رئیـس جمهـوری عـراق در جریـان سـفر بـه 
تهـران با »حسـن روحانـی« همتای ایرانـی خود دیـدار و گفتگو 
کند. سـفر صالـح به تهـران دو روز به طـول خواهد انجامیـد و او 
طـی این مـدت در خصوص مسـائل مختلـف با مقامـات تهران 

بـه بحـث و تبـادل نظر می نشـیند.
یکــی از اهــداف اصلــی و اساســی رئیــس جمهــوری عــراق از 
ســفر بــه جمهــوری اســالمی ایــران، تقویــت و توســعه روابــط 
میــان تهــران و بغــداد در زمینــه هــای مختلــف اســت؛ ســفری 
کــه بدیهــی اســت در شــرایط کنونــی و پــس از اقــدام آمریــکا 
ــه مــذاق  ــه تهــران، ب ــم هــای اقتصــادی علی در اعمــال تحری

واشــنگتن خــوش نمــی آیــد.
همانطــور کــه گفته شــد، تقویــت و توســعه روابــط میــان تهران 
ـ بغــداد از اهــداف و محورهــای اصلــی ســفر برهــم صالــح بــه 
ــف  ــن ســفر، مقامــات مختل ــران اســت، چراکــه در طــول ای ای
ــای  ــه ه ــددی را در زمین ــکاری متع ــندهای هم ــور، س دو کش

گوناگــون، جهــت توســعه روابــط، بــه امضــاء مــی رســانند.
عـالوه بـر مسـأله تقویـت و توسـعه روابـط دوجانبـه، صالـح در 
جریان سـفر به تهـران، در خصوص مسـائل و تحـوالت منطقه 
ای و بیـن المللـی نیـز بـا مقامـات ایرانی گفتگـو خواهـد کرد و 
پیـش بینی می شـود کـه رئیس جمهـوری عـراق فرصت پیش 
آمـده را مغتنم شـمرده و بار دیگر بـر موضع بغـداد در مخالفت با 

تحریـم هـای ضـد ایرانی تأکیـد کند.
ــال  ــود در قب ــراق موضــع خ ــوری ع ــس جمه ــز رئی پیشــتر نی
تحریــم هــای ضــد ایرانــی ایــاالت متحــده آمریــکا را صراحتــا 
و بــه صــورت شــفاف اعــالم کــرده بــود. وی در ایــن خصــوص 
تأکیــد کــرده بــود: »مــا در عــراق بــه هیــچ وجــه نمــی خواهیم 

کــه از تحریــم هــای ضــد ایرانــی آمریــکا متضــرر شــویم«.
رئیــس جمهوری عــراق در ایــن خصــوص همچنین گفتــه بود: 
»مــا نمــی خواهیــم کــه عــراق بــار تحریــم هــای آمریــکا علیه 
ایــران را بــه دوش بکشــد«. موضــع شــفاف رئیــس جمهــوری 
ــن  ــای ای ــی گوی ــد ایران ــای ض ــم ه ــال تحری ــراق در قب ع
ــال  ــایه اعم ــی در س ــی حت ــات عراق ــه مقام ــت اســت ک واقعی
ــرای  ایــن تحریــم هــای ضــد حقــوق بشــری، عــزم جــدی ب

ــد. ــا تهــران دارن ــط اقتصــادی خــود ب تقویــت رواب
از آنجایــی کــه پیشــتر آمریکایــی هــا حتــی بــا زبــان تهدیــد، 
صراحتــا اعــالم کــرده بودنــد کــه خواســتار پایبنــدی بغــداد بــه 
ــح  ــا ســفر برهــم صال ــی هســتند، ام ــم هــای ضــد ایران تحری
بــه ایــران در شــرایط کنونــی و تصمیــم هیــأت عراقــی بــرای 
ــی  ــان م ــران، نش ــا ته ــکاری ب ــای هم ــه ه ــای توافقنام امض
ــد  ــی خواهن ــا م ــی ه ــه آمریکای ــور ک ــاع آنط ــه اوض ــد ک ده

ــی رود. ــش نم پی
مقامـات ایـاالت متحـده آمریـکا که بـا تهدیـد مقامـات عراقی 

بـه عـدم برقـراری مـراودات اقتصـادی و تجـاری بـا تهـران، 
تمـام تالش خـود را بـرای کاهش نفـوذ ایـران در عـراق به کار 
گرفته انـد، پیام سـفر برهـم صالح بـه ایـران را دریافـت خواهند 
کـرد و بـار دیگـر درخواهنـد یافـت کـه حاکمیـت »نظـام تک 
قطبـی« در جهان دیگر پایان یافته اسـت و دیگر این واشـنگتن 

نیسـت کـه حـرف اول و آخـر را مـی زند.
ســفر برهــم صالــح بــه ایــران تنهــا چنــد صباحــی پــس از روی 
ــه  ــور، البت ــس جمه ــوان رئی ــه عن ــراق ب ــدن وی در ع کار آم
حــاوی پیــام دیگــری نیــز بــرای طــرف هــای خارجــی از جمله 
ایــاالت متحــده آمریــکا اســت و آن، اینکــه تصمیمات سیاســی 

در جامعــه عــراق متأثــر از عوامــل خارجــی نیســت.
ایــن بــدان معناســت کــه مقامــات عراقــی عــزم خــود را جــزم 
کــرده انــد تــا روابــط خــود بــا دیگــر کشــورها از جملــه ایــران 
را در چارچوبــی خــارج از سیاســت هــای تنــش زای آمریــکا در 
منطقــه، تعریــف و تبییــن کننــد. ایــن مســأله حاکی از آن اســت 
ــزوای  ــرای ان ــورها ب ــد« کش ــع و تهدی ــت »تطمی ــه سیاس ک
ایــران نــه تنهــا مثمرثمــر نبــوده، بلکــه نتیجــه معکــوس نیــز 

داشــته اســت.
ــی از  ــران یک ــالمی ای ــوری اس ــه جمه ــر، اینک ــوی دیگ از س
ایســتگاه هــای اولیــه ســفر منطقــه ای برهــم صالــح محســوب 
مــی شــود، خــود نشــان مــی دهــد کــه مقامــات بغــداد قصــد 
ــان  ــه را می ــِگ دوجانب ــط تنگاتن ــدی از رواب ــد فصــل جدی دارن
ایــران و عــراق، رقــم بزننــد. پیشــتر صالــح به کویــت و امــارات 
ــه  ــراق ب ــد ع ــردان جدی ــگاه دولتم ــود. ن ــرده ب ــفر ک و اردن س
جمهــوری اســالمی ایــران بــه عنوان یــک متحــد قدرتمنــد در 

ــگاه راهبــردی و اســتراتژیک اســت. منطقــه، یــک ن
ایــن را نیــز بایــد در نظــر داشــت کــه مقامــات عراقــی قــدردان 
ــت  ــت و مل ــران از دول ــالمی ای ــوری اس ــای جمه ــت ه حمای
عــراق در نبــرد علیــه تروریســم هســتند و برهــم صالــح یکــی 
از شــخصیت هــای عراقــی اســت کــه بــه ایــن حمایــت هــای 

کامــال واقــف بــوده و پیشــتر نیــز بــدان اشــاره کــرده اســت.
وی پیشــتر در گفتگویــی صراحتــا تأکیــد کــرده بــود: »ایرانــی 
هــا در روزهــای ســخت کنــار مــا بودنــد و از مــا حمایــت کردند. 
چــرا مــا نبایــد از آنهــا دفــاع کنیــم؟ مــا نمــی خواهیــم از ســوی 
ــالمی  ــوری اس ــه جمه ــچ آزاری ب ــی هی ــای خارج ــرف ه ط

ایــران برســد«.
ایـن تنها بخشـی از اظهـارات پیشـین رئیـس جمهـوری عراق 
درخصـوص حمایـت هـای تهـران از بغـداد در مراحـل مختلف 

تاریخـی محسـوب می شـود؛ مسـأله که نشـان می دهـد برهم 
صالح از جمله شـخصیت های سیاسـی و دیپلماتیکی اسـت که 
همـواره قـدردان حمایـت های ایـران بوده و سـفرش بـه تهران 

نیز بـی ارتبـاط با این قدرشناسـی نیسـت.
مســأله دیگــری کــه در خصــوص ســفر »برهــم صالــح« رئیس 
جمهــوری عــراق بــه ایــران حائــز اهمیــت محســوب می شــود 
ــارها از  ــی فش ــال برخ ــود اعم ــا وج ــراق ب ــه ع ــت ک ــن اس ای
ســوی مرتجعیــن عــرب، حاضــر نیســت روابــط خــود بــا تهران 

را قربانــی مناســباتش بــا کشــورهای عربــی کنــد.
ــای  ــه ج ــا ب ــد ت ــی کنن ــالش م ــی ت ــات عراق ــع، مقام در واق
ــبات  ــتن مناس ــران در ازای داش ــا ته ــود ب ــط خ ــن رواب فروخت
گوناگــون بــا کشــورهای عربی، تمامــی ایــن روابط و مناســبات 
بــا طــرف هــای مختلــف را مدیریــت کــرده و اجــازه ندهنــد که 
مناســبات و مــراودات بــا همســایگان عــرب بــه قیمت از دســت 

رفتــن روابــط بــا ایــران تمــام شــود.
در همیــن حــال، واضــح اســت کــه برهــم صالــح، نامــزد مــورد 
توافــق دو ائتــالف بــزرگ در پارلمــان عــراق یعنــی »االصالح« 
و »البنــاء« بــوده اســت؛ ایــن بــدان معناســت کــه قاطبــه گــروه 

هــای شــیعی از او حمایــت کــرده و مــی کننــد.
بــه عنــوان مثــال مــی تــوان بــه گــروه هــا و شــخصیت هــای 
شــیعی همچــون ســید عمــار حکیــم، رهبــر جریــان حکمــت 
ملــی، هــادی العامــری، رهبــر جریــان الفتــح، قیــس الخزعلــی، 
دبیــرکل عصائــب اهــل الحــق و همچنیــن جنبــش مقاومــت 
اســالمی نجبــاء اشــاره کــرد در عرصــه سیاســی عــراق حامــی 

برهــم صالــح هســتند.
ــورد  ــزد م ــوان نام ــه عن ــح ب ــم صال ــه بره ــی ک ــذا از آنجای ل
توافــق بســیاری از گــروه هــای شــیعی و حتــی برخــی گــروه 
ــوری  ــت جمه ــت ریاس ــدی پس ــه تص ــق ب ــنی موف ــای س ه
ــن دیپلمــات کارکشــته  عــراق شــد، بنابرایــن سیاســت های ای
و شــناخته شــده عراقــی نیــز مــورد تأییــد تمامــی این گــروه ها 
ــح در عرصــه  اســت؛ گــروه هایــی کــه از مواضــع شــفاف صال

ــد. ــوده ان ــع ب سیاســی در طــول دهــه هــای گذشــته مطل
در هــر صــورت، آنچــه کــه واضــح اســت، آن اســت کــه روابــط 
میــان بغــداد و تهــران، در مرحلــه کنونــی بــا ســرعت بیشــتری 
ــرات  ــل و متغی ــت و عوام ــه اس ــرار گرفت ــعه ق ــل توس ــر ری ب
خارجــی کــه اخیــرا نیــز بــه وضــوح مشــاهده شــده انــد، نمــی 
ــط ایجــاد  ــن رواب ــت ای ــر در مســیر توســعه و تقوی ــد تغیی توانن

ــد. کنن

به بهانه سفر برهم صالح به تهران؛

رئیس جمهوری عراق در ایران؛ توسعه و تقویت روابط در دستور کار
رامین حسین آبادیان
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ایـاالت متحده امریکا حسـاب ویژه ای روی همراه سـاختن عراق 
بـا تحریـم هـای ضـد ایرانی بـاز کـرده بود کـه البتـه بـا مواضع 
اصولـی دولـت و گروه هـای شـیعی عـراق در حمایـت از تهران، 

معـادالت تغییـر کرد.
ایـاالت متحـده آمریـکا پـس از خـروج یکجانبـه و غیرقانونـی 
از توافـق هسـته ای )برجـام( تحریم هـای ظالمانـه ای را علیـه 
جمهوری اسـالمی ایـران اعمال کـرد؛ تحریم هایـی که برخالف 
ادعـای دروغیـن مقامـات آمریکایی، تنهـا مردم و معیشـت آنها را 

هـدف قـرار داده و مـی دهد.
آمریکایی ها در ادامه سیاسـت شکسـت خـورده »اعمال تحریم« 
خـود علیـه ایـران، در مـاه جـاری فهرسـت بلندباالیـی از تحریم 
شـخصیت ها و مؤسسـات حقیقـی و حقوقی جمهوری اسـالمی 
ایران را منتشـر و شـرکت های بیـن المللی از جمله شـرکت های 
اروپایـی را از تعامـل بـا ایـن شـخصیت هـا و مؤسسـات برحـذر 

داشت.
تحریـم های ضد ایرانـِی ایاالت متحده آمریـکا موجی از مخالفت 
هـا در نـزد متحدان جمهـوری اسـالمی را در پی داشـت و آنها در 
مقابـل این اقـدام واشـنگتن، صراحتـا لب بـه اعتراض گشـودند. 
ازجملـه ایـن متحـدان، مـی تـوان به دولـت عـراق و گـروه های 
شـیعی در این کشـور اشـاره کـرد که تاکنـون بارها و در مناسـبت 

هـای مختلـف حمایت خـود از تهـران را رسـما اعالم کـرده اند.
در ایـن میـان، دولـت جدیـد عـراق بـه نخسـت وزیـری »عادل 
عبدالمهـدی« مواضع اصولـی و هوشـمندانه ای را در قبال تحریم 
هـای ضـد ایرانـی ایـاالت متحـده آمریـکا اتخـاذ کـرده اسـت؛ 
مواضعـی که البته بـه پاس حمایت هـای بی دریغ تهـران از بغداد 
در زمینـه هـای مختلف بـه ویـژه در عرصه مبـارزه با تروریسـم، 

اتخاذ شـدند.
در همین راسـتا، »عادل عبدالمهدی« نخسـت وزیـر عراق ضمن 
اتخـاذ مواضـع شـفاف و راهبـردی در قبـال تحریـم هـای ایران 
تأکیـد کـرد: »عـراق از تحریـم های ضـد ایرانـی آمریـکا تبعیت 
نخواهـد کـرد؛ بغـداد از پایبندی به ایـن تحریم ها، معاف اسـت«. 
وی همچنیـن افزود: »عراق بخشـی از تحریم هـای آمریکا علیه 

ایران نیسـت«.
ایـن مواضـع اصولـی در حـال اتخاذ شـد که رسـانه های وابسـته 
بـه محور غربـیـ  عربی پیشـتر و به دنبـال اعالم دولـت العبادی 
مبنـی بـر پایبنـدی از تحریـم هـای آمریـکا علیـه ایـران، روابط 
دوجانبـه تهرانـ  بغـداد را هدف سـنگین ترین هجمـه های خود 

قـرار داده بودنـد و عمـال از پایـان این روابط سـخن مـی گفتند.
بـا این حـال، اتخـاذ موضـع هوشـیارانه و بـه موقع نخسـت وزیر 
جدیـد عراق، تمامی نقشـه های رسـانه هـای تحت امـر آمریکا و 
غرب بـرای ایجاد انشـقاق در روابط و مناسـبت تنگاتنگ میان دو 

متحد اسـتراتژیک یعنـی تهران و بغـداد، نقش بر آب شـد.
عبدالمهـدی بـا ایـن مواضـع خـود ضمن به شکسـت کشـاندن 
توطئـه ها بـرای خدشـه وارد کردن بـه روابط جمهوری اسـالمی 
ایـران و عراق، نشـان داد کـه روابط میان دو طرف نه تنها آسـیبی 
ندیـده اسـت بلکه بـا حمایت هـای بغـداد از تهران پـس از اعمال 
تحریم هـای جدید ایاالت متحـده آمریکا، این روابـط وارد مرحله 

تازه ای نیز شـده اسـت.
امـا اتخاذ مواضـع حمایتـی از جمهـوری اسـالمی ایـران در برابر 
تحریـم هـای آمریـکا تنهـا محـدود و محصـور به نخسـت وزیر 
عـراق نمی شـود، چراکـه »برهـم صالـح« رئیس جمهـوری این 
کشـور نیـز مواضـع خـود در مخالفـت بـا تحریم هـا ضـد ایرانی 

واشـنگتن را صراحتـا اعـالم کرده اسـت.

وی در ایـن خصـوص در واکنـش بـه تهدیـدات گذشـته آمریـکا 
مبنـی بر مجـازات بغـداد در صـورت عـدم تبعیـت از تحریم های 
ضـد ایرانی آمریـکا، گفته اسـت: »ما در عـراق به هیـچ وجه نمی 
خواهیـم کـه از تحریم های ضـد ایرانـی آمریکا متضرر شـویم«.
رئیس جمهـوری عـراق در ادامه مواضع خـود در خصوص تحریم 
هـای آمریـکا علیه جمهـوری اسـالمی ایـران تصریح کـرد: »ما 
نمـی خواهیـم که عراق بـار تحریم هـای آمریکا علیه ایـران را به 
دوش بکشـد«. اشـاره صریح رئیـس جمهوری عراق به سیاسـت 
تحریمـی واشـنگتن در قبال تهران نشـان مـی دهد کـه مقامات 
عراقـی عزم جزمی بـرای تـداوم روابط تجاری و اقتصـادی خود با 

تهـران حتی پـس از تحریم هـای آمریـکا، دارند.
بـه نظـر می رسـد کـه پـس از اتخاذ ایـن مواضـع از سـوی یکی 
از متحـدان جمهـوری اسـالمی ایـران در منطقه، ایـاالت متحده 
آمریـکا پیـام واضحـی را از سـوی مقامـات عراقـی در خصـوص 
تحریـم هـای اعمالی علیه ایـران، دریافت کرده باشـد. واشـنگتن 
اکنـون بـه خوبی مـی داند کـه اگر خواسـتار تـداوم روابـط خود با 
بغداد اسـت، نمـی تواند با اعمـال زور، مقامـات این کشـور را وادار 

بـه تبعیـت از تحریم های ضـد ایرانـی کند.
عـدم واکنـش مقامـات آمریکایـی بـه سلسـله اظهـارات مقامات 
عراقـی در خصـوص تحریـم هـای ضـد ایرانـی نیـز بـر ادعـای 
مذکـور، صحه مـی گـذارد و آن را تأییـد می کنـد. بنابراین، کامال 
واضح اسـت کـه آمریکایی ها از حمایت همسـایه عراقـِی ایران از 

تحریـم های ضـد ایرانـی، کامـال ناامید گشـته اند.
از سـوی دیگـر، عالوه بر واکنـش های مقامات عراقی در سـطوح 
رسـمی، احـزاب و جریـان هـای مختلـف شـیعی در عـراق نیز به 
حمایـت از جمهـوری اسـالمی ایـران برخاسـته و مواضع شـفاف 
و اصولـی را در قبـال ایـن تحریم هـای ظالمانـه اتخاذ کـرده اند؛ 
مواضعـی کـه نشـان از عمـق روابـط دوسـتانه تهـران بـا تمامی 

اقشـار شـیعی در عراق اسـت.
بـه عنـوان مثال، »سـید عمار حکیـم« رهبر جریـان حکمت ملی 
در سـخنانی ضمـن محکـوم کـردن تحریـم هـای ضـد ایرانـی 
ایـاالت متحـده آمریکا تأکیـد کرد: »درحـال حاضر نبایـد در قبال 
تحریـم هـای آمریـکا علیه ایـران سـکوت کـرد. ایـن تحریم ها 

تبعـات خطرناکـی بـرای واشـنگتن به دنبـال خواهد داشـت«.
وی در ایـن خصـوص همچنیـن اظهار داشـت: »بـا تحریم های 
ضـد ایرانـی مخالفیـم چراکـه تضعیـف ایـران، بـه نفـع عـراق و 

منطقه نیسـت. اقدام آمریـکا در اتخاذ تصمیم هـای انفرادی علیه 
ایـران یک رویـه خطرناک خواهد بـود که پیامدهای تاسـف باری 

بـرای جامعه بشـری و بیـن المللی برجـا خواهد گذاشـت«.
ایـن در حالـی اسـت کـه دیگر گـروه هـای شـیعی عـراق نیز به 
تحریـم های ضـد ایرانـی واشـنگتن واکنـش نشـان داده و آن را 
بـه شـدت محکوم کـرده اند. در همین راسـتا سـخنگوی رسـمی 
مقاومـت اسـالمی نَُجباء بـا تأکید بـر اینکه دولـت عـراق نباید از 
تصمیـم یکجانبه آمریـکا برای تحریم ایران بترسـد، افـزود: »این 
تصمیم شـورای امنیت نیسـت کـه در برابر آن تسـلیم شـویم«.

جنبـش نجبـاء همچنین بـا صـدور بیانیـه ای به صورت رسـمی 
بـه تحریـم هـای ضـد ایرانـی واکنـش نشـان داد و تأکیـد کرد: 
»جمهوری اسـالمی بـا رهبری حکیـم، فرزانـه و شـجاع در برابر 
نقشـه های ظالمانـه آمریـکا علیـه ایـران و منطقـه می ایسـتد. 
تحریم هـای ایـاالت متحـده علیه جمهـوری اسـالمی ایـران، با 
هـدف بـر هم زدن ثبـات و اسـتقرار در منطقـه و به فقر کشـاندن 

ملت هـا اعمـال شـده اسـت«.
در همیـن حـال، جماعت علمـای عراق نیـز تحریم هـای آمریکا 
علیـه ایـران را محکوم کـرد و این تحریم هـا را ظالمانـه و توجیه 
ناپذیر دانسـت. شـیخ خالد المال رئیـس این جماعـت، این تحریم 
هـا را مجازات دسـته جمعی علیه یـک ملت دانسـت و تاکید کرد 

ایـران در حمایـت از ملت عراق پیشـتاز بوده اسـت.
سـازمان بدر به ریاسـت هـادی العامـری نیز حمایت این سـازمان 
را از ملـت و دولـت ایـران اعـالم کـرد و حمایـت هـای ایـران از 
ملـت عراق در سـختی ها را یـادآوری کرد. گردان هـای حزب اهلل 
نیـز اعالم کـرد تحریم هـای ظالمانـه و غیرقانونی دولـت آمریکا 
علیـه ملت ایران نشـان دهنده میزان سـیطره البی صهیونیسـتی 
و امـوال سـعودی بـر تصمیـم گیـری هـای دونالد ترامـپ رئیس 

جمهـور آمریـکا علیه ایران اسـت.
بـا ایـن حـال، مواضع گـروه های متعـدد شـیعی در قبـال تحریم 
هـای آمریـکا علیه ایـران نشـان داد کـه روابـط میـان جمهوری 
اسـالمی ایـران و عـراق کامال مسـتحکم بـوده و هیـچ چیز نمی 
توانـد ایـن روابط راهبـردی، عمیـق و اسـتراتژیک را برهـم بزند. 
بدیهـی اسـت، در چنین شـرایطی ایـاالت متحـده آمریـکا نیز در 
صـدد کاهش نفوذ ایـران در عراق بر آمده اسـت امـا مواضع گروه 
های شـیعی این توطئـه را نیز تاکنون خنثـی کـرده و در آینده نیز 

خنثـی خواهـد کرد.

گزارش خبریـ  تحلیلی؛

شکست آمریکا در همراه ساختن عراق با تحریم های ضد ایرانی
رامین حسین آبادیان
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ایران در جهان

ــی  ــد عرب ــالف متح ــک ائت ــکیل ی ــرای تش ــکا ب آرزوی آمری
ــا چالشــهای  ــام ناتــوی عربــی علیــه ایــران در منطقــه ب ــا ن ب
ــد  ــه بع ــالف را ب ــن ائت ــد ای ــه تول ــت ک ــه رو اس ــادی رو ب زی

ــد. ــی کن ــول م موک
ــی و  ــی، هوای ــی زمین ــن  نظام ــن تمری ــنبه بزرگ تری روز ش
ــاز  ــا مشــارکت هشــت کشــور در مصــر آغ ــی ب ــی عرب دریای
ــگاه نظامــی محمــد نجیــب  شــد. تمرین هــای زمینــی در پای
در شــمال غربــی مصــر و تمرین هــای هوایــی و دریایــی نیــز 

ــود. ــام می ش ــه انج ــای مدیتران ــدوده دری در مح
ــی شــرکت  ــرب ۱ هشــت کشــور عرب ــپر ع ــای س در مانوره

دارنــد کــه عبارتنــد از مصــر، اردن، عربســتان، کویــت، امــارات، 
بحریــن، مراکــش و لبنــان. دو کشــور مراکــش و لبنــان نیرویــی 
اعــزام نکــرده و صرفــا ناظــر هســتند. ایــن مانــور دو هفتــه ادامه 

می یابــد.
قاهــره هــدف از برگــزاری ایــن مانــور را تقویــت روابــط نظامــی 
بــا کشــورهای شــرکت کننده و مقابلــه بــا چالش هــای مشــترک 
اعــالم کــرده اســت البتــه دور از ذهــن اســت کــه ایــن اعــالن 
ــپر  ــور، »س ــن مان ــد. ای ــه باش ــن برنام ــی ای ــدف اصل ــر، ه مص
عــرب ۱« نــام گرفتــه و از شــماره بندی آن مشــخص اســت کــه 

ســرآغازی اســت بــرای ســپرهای عــرب ۲ و ۳ و....
ایــن اقــدام نظامــی در حالــی اســت کــه مدتــی اســت حــرف و 
ــت.  ــه اس ــاال گرفت ــی ب ــوی عرب ــکل گیری نات ــا از ش حدیث ه
ــن  ــن تمری ــان در ای ــر و عم ــه قط ــت ک ــب اینجاس ــه جال نکت
شــرکت ندارنــد و محــل انجــام ان نیــز مصــر اســت کــه نشــان 
ــور  ــن کش ــی در ای ــر فرمانده ــاد مق ــال زی ــه احتم ــد ب می ده

ــی را دارد. ــش عرب ــن ارت ــه بزرگ تری ــود ک ــد ب خواه
ــن  ــه ای ــوان ب ــی ت ــو م ــن نات ــداف تشــکیل ای در خصــوص اه
نکتــه اشــاره کــرد کــه هــدف از آن مقابله بــا رژیم صهیونیســتی 
ــازی  ــادی س ــی در مســیر ع ــه کشــورهای عرب ــرا ک نیســت چ
ــا تــل آویــو قــدم برمیدارنــد و ایــن مســأله طــی  روابــط خــود ب
دوره اخیــر شــدت یافتــه اســت. در واقــع دولــت آمریــکا بــه دنبال 
آن اســت کــه اجــرای گام بــه گام طــرح معاملــه قــرن و رونمایی 
ــی و  ــم امنیت ــک نظ ــکل گیری ی ــه ش ــالن ب ــن پ از آن در آخری
نظامــی جدیــد در منطقــه ختــم شــود. از ایــن رو، هــدف نهایــی 
ایــن تشــکل نظامــی امنیتــی نوعــی مقابلــه بــا مخالفــان نظــم 
ــران، نیروهــای مقاومتــی فلســطین و  ــد و در راس آن هــا ای جدی

لبنــان اســت.
ــر  ــدار اخی ــاه از دی ــک م ــد از گذشــت ی ــا بع ــش تنه ــن رزمای ای
ــا وزرای  ــورک ب ــکا در نیوی ــه آمری ــر خارج ــو وزی ــک پومپئ مای
خارجــه کشــورهای عربــی مذکــور صــورت میگیــرد. پیشــتر نیــز 
فرماندهــان نظامــی ایــن کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس بنــا به 
ــه نشســتی را در  ــی در منطق ــان آمریکای ــده نظامی دعــوت فرمان

ــد. کویــت برگــزار کردن
دولــت دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــور آمریــکا تــالش دارد تــا بــا 
اعمــال فشــار پنهــان بــر کشــورهای عربــی حــوزه خلیــج فارس 
ــی ائتــالف  ــه اصطــالح نســخه عرب ــه همــراه مصــر و اردن ب ب
ناتــو را بــرای رویارویــی بــا ایــران آماده کنــد. البتــه ناگفتــه نماند 
ــتراتژیک  ــالف اس ــوان ائت ــت عن ــا تح ــالف مؤقت ــن ائت ــه ای ک
خاورمیانــه تشــکیل خواهــد شــد ولــی در باطــن همــان ناتــوی 
عربــی معــروف اســت. وزیــر خارجــه بحریــن شــنبه گذشــته در 
نشســت امنیتــی منامــه مدعــی شــده بــود کــه ایــن ائتــالف بــا 
آغــاز ســال جدیــد تشــکیل خواهــد شــد. ایــن در حالیســت کــه 
ــن  ــادی در ای ــل گــران شــک و تردیدهــای زی بســیاری از تحلی

ــد. خصــوص دارن
ــدا در  ــه ابت ــک طــرح متحــول شــده اســت ک ــی ی ــوی عرب نات
ــک  ــن ۲۰۰۴ ی ــورد. در ژوئ ــد خ ــتانبول کلی ــال ۲۰۰۴ در اس س
طــرح همــکاری بــا نــام »ابتــکار عمــل در همــکاری اســتانبول« 
ــب شــد. ســال  ــارس تصوی ــج ف ــه خلی ــو ب ــرای گســترش نات ب
۲۰۱۱ احمــد الصبــاح پیشــنهاد افتتــاح دفتر ناتــو را در کویــت داد 

و توســط دبیــر کل ناتــو افتتــاح شــد.
امــا در ایــن طــرح بــا توجــه بــه چنــد تحــول، تغییراتــی ایجــاد 

شــد:
۱ـ  حذف ترکیه و قطر

ــدف  ــا ه ــو ب ــان نات ــه پیم ــای ادام ــه ج ــی ب ــوی عرب ۲ـ  نات
ــو ــل از نات ــتقالل عم اس

ــا  ــارس ت ــج ف ــت و گســتردگی آن از خلی ۳ـ  برداشــتن محدودی
ــه خصــوص مصــر ــای ســرخ ب دری

۴ـ  حمایت ویژه آمریکا
۵ـ  مقابله با نفوذ ایران در تمامی مناطق خاورمیانه

۶ـ  هماهنگی اطالعاتیـ  عملیاتی با اسرائیل
 Istanbul( تصویــب ســند ابتــکار همــکاری اســتانبول
Cooperation Initiative( ســرآغاز روابــط ناتــو و 
ــه شــمار مــی  ــارس ب کشــورهای شــورای همــکاری خلیــج ف
رود. هــدف ابتــکار اســتانبول رســیدن بــه نوعــی رژیــم امنیتــی 
ــج  ــکاری خلی ــورای هم ــورهای ش ــع کش ــا مناف ــه ب ــت ک اس
فــارس آمیختــه باشــد. در اجــالس ســران ناتــو در ســال ۲۰۰۴ 
ــرای  ــی را ب ــان تصمیمات ــن پیم ــران ای ــتانبول س ــهر اس در ش
گســترش همــکاری هــای ایــن ســازمان بــا دیگــر کشــورهای 
خاورمیانــه تحــت عنــوان ابتــکار اســتانبول )ICI( اتخــاذ کــرده 
بودنــد، همــکاری ناتــو بــا کشــورهای عضــو شــورای همــکاری 
خلیــج فــارس را مــی تــوان در راســتای اســتراتژی ترویــج ثبات 
در همســایگی ناتــو و مناطــق پیرامونــی آن قلمــداد کــرد و آنــرا 
ــه  ــوی مدیتران ــح و گفتگ ــرای صل ــارکت ب ــه مش ــه برنام ادام

ــرد.  ــی ک ارزیاب
ــه  ــن از جمل ــدات نوی ــا تهدی ــا ب ــو درصــدد اســت ت ــع نات در واق
بنیادگرایــی اســالمی، تروریســم و ... مقابلــه کنــد، مانــع از 
تضعیــف رژیــم منــع گســترش ســالحهای هســته ای شــده و بــا 
تضمیــن امنیتــی شــرکای منطقــه ای، مانــع دسترســی آنهــا بــه 
ســالح هســته ای شــود، امنیــت منابــع انــرژی و خطــوط انتقالی 
ــن  ــا ای ــه ای را ب ــم منطق ــی از نظ ــد و الگوی ــن کن ــرا تضمی آن
ــی نداشــته  ــران و عــراق در آن جای ــه ای ــد ک ــه کن کشــورها ارائ

ــند. باش
ــود  ــرار ب ــد ق ــه ای جدی ــالف منطق ــک ائت ــکیل ی ــرح تش  ط
دایــره بســیار گســترده ای پیــدا کنــد و ناتــوی عربــی بتوانــد بــا 
نیروهــای منطقــه ای بــه اصطــالح متخاصــم رویارویــی کنــد اما 
بعــد از بحــران منطقــه خلیــج فــارس میــان قطــر و کشــورهای 
عربــی ایــن حــوزه در ژوئــن ســال ۲۰۱۷ بــه نظــر میرســد ایــن 

ــران  ــر ای ــه در براب ــورت یکپارچ ــه ص ــد ب ــی توان ــالف نم ائت
بایســتد.

بســیاری از تحلیــل گــران معتقدنــد کــه تشــکیل ایــن 
ائتــالف بــه آغــاز ســال ۲۰۱۹ موکــول خواهــد شــد بــه ویــژه 
ــعودی در  ــد س ــقجی منتق ــال خاش ــرور جم ــده ت ــه پرون آنک
کنســولگری عربســتان در اســتانبول بــه دســت عناصــر رژیــم 

ــت. ــاز اس ــان ب ــعود همچن آل س
ــادن  ــر افت ــه تأخی ــل ب ــوان گفــت کــه یکــی از دالی شــاید بت
تشــکیل ناتــوی عربــی ایــن اســت کــه آمریــکا منتظــر دیــدن 
نتایــج تحریمهــای غــرب علیــه ایــران در بعدهــای اقتصــادی 
ــل از  ــز قب ــور نی ــی مذک ــورهای عرب ــت. کش ــی اس و سیاس
پیوســتن بــه ایــن ائتــالف منتظــر بررســی نتایــج ایــن تحریم 

هــا هســتند.
عــالوه بــر ایــن کشــورهای عربــی بــرای تشــکیل ایــن ائتــالف 
نیــاز بــه زمــان بیشــتری دارد چــرا کــه ایــن کشــورها در عرصــه 
ــرم  ــادی دســت و پنجــه ن ــا چالشــهای زی ــی ب سیاســی و نظام
ــال  ــده جم ــن ، پرون ــه یم ــاوز ب ــر، تج ــران قط ــد. بح ــی کنن م
ــائل  ــر مس ــر س ــی ب ــورهای عرب ــات کش ــقجی، اختالف خاش
ــن  ــن ای ــم تری ــه مه ــطین از جمل ــژه فلس ــه وی ــه ای و ب منطق

ــت.  ــها اس چالش
هــم چنین بــه عنــوان نمونــه، عربســتان و مصــر دارای قرائتهای 
متفــاوت از تروریســم هســتند. در حالــی کــه عربســتان بــا گــروه 
»اخــوان المســلمین« در یمــن و ســوریه همــکاری دارد، مصــر 
آنــرا گروهــی تروریســتی مــی دانــد. همچنیــن در خصــوص این 

گــروه اختالفــات شــدیدی بیــن عربســتان و قطــر وجــود دارد.
ــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه نفــوذ ایــران  هــم چنیــن بایــد ب
ــع  ــان موان ــراق و لبن ــه ســوریه، ع ــی از جمل در کشــورهای عرب
بیشــتری بــر ســر راه تشــکیل ایــن ائتــالف و رویارویــی بــا ایران 
ایجــاد مــی کنــد . گــزارش هــای رســانه ای بیانگــر آن اســت که 
قــرار اســت ترامــپ یــک نشســت در واشــنگتن برگــزار کــرده و 

طــی آن تشــکیل ائتــالف منطقــه ای را اعــالم کنــد.
 آمریــکا بــا پذیرفتــن بــه تأخیــر افتــادن تشــکیل ایــن ائتــالف 
شــروطی را پیــش روی کشــورهای عربــی قــرار داده اســت که از 
جملــه آن مــی تــوان بــه لــزوم تحقــق اهــداف نظامی عربســتان 
در یمــن و بــاز پــس گیــری بنــدر اســتراتژیک الحدیــده و آشــتی 

بــا قطــر اشــاره کــرد.
در ایــن میــان ترامــپ بــه دنبــال یــک فرصــت مناســبت بــرای 
اعــالم طــرح موســوم بــه معاملــه قــرن اســت تــا بــه زعــم خــود 
مســأله فلســطین را حــل و فصــل کنــد و بــرای ایــن کار بــه یک 
موضــع یکپارچــه در میــان کشــورهای عربــی نیــاز دارد. طــرف 
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــت. جمه ــران اس ــه ای ــن معادل ــر ای دیگ
منتظــر نمــی مانــد تــا کشــورهای عربــی بــرای رویارویــی بــا آن 
وارد عمــل شــوند بلکــه دســت بــه تقویــت پیمــان اســتراتژیک 
خــود بــا برخــی کشــورهای زده و بــرای ارتقــای جایــگاه منطقــه 

ای خــود تــالش مــی کنــد.
ــرای  ــکا ب ــه آمری ــه آرزوی دیرین ــت ک ــوان گف ــی ت ــان م در پای
ــا  ــا ب ــران قطع ــه ای ــی یکپارچــه علی ــک جبهــه عرب تشــکیل ی
ــی  ــورهای عرب ــه کش ــرا ک ــد چ ــد ش ــه رو خواه ــت رو ب شکس
ــال  ــی جنج ــائل داخل ــه و مس ــادی در منطق ــهای زی ــا چالش ب
برانگیــزی دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد و اختالفــات داخلــی 
ــار  ــال فش ــود اعم ــا وج ــا ب ــدن آنه ــل نش ــورها و ح ــن کش ای
آمریــکا مانــع از تحقــق ایــن آرزو مــی شــود عــالوه بــر آن نفــوذ 
ــی  ــورهای عرب ــام کش ــدن تم ــراه نش ــران و هم ــه ای ای منطق
منطقــه بــا ائتــالف ضــد تهــران باعــث میشــود کــه یــک موضع 

ــود. ــاذ نش ــوص اتخ ــن خص ــه در ای یکپارچ

گزارش تحلیلی؛

ناتوی عربی علیه ایران؛ آرزویی که محقق نمی شود
فاطمه صالحی
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ــاره  ــا اش ــخنانی ب ــرب در س ــان ع ــهور جه ــر مش تحلیلگ
بــه ســخنرانی اخیــر ســردار ســالمی علیــه صهیونیســتها 
گفــت: نتانیاهــو توصیــه ســردار ســالمی را جــدی بگیــرد 

ــدارد. ــا کســی شــوخی ن ــرد ب ــن َم ــه ای چراک
»عبدالبــاری عطــوان« نویســنده و تحلیلگــر مشــهور جهان 
عــرب بــا انتشــار مطلبــی در روزنامــه فــرا منطقــه ای »رأی 
ــده کل  ــوم«، نوشــت: ســردار ســالمی، جانشــین فرمان الی
ــه در  ــران روز جمع ــالمی ای ــالب اس ــداران انق ــپاه پاس س
ــو، نخســت  ــن نتانیاه ــه بنیامی ــک ســخنرانی ب ــان ی جری

ــر رژیــم صهیونیســتی توصیــه ای کــرد. وزی
عطــوان در ادامــه آورده اســت: ســردار ســالمی بــه نتانیاهــو 
ــای  ــردن در دری ــنا ک ــر ش ــه زودت ــا هرچ ــرد ت ــه ک توصی
ــده  ــه ممکــن اســت در آین ــرد چراک ــاد بگی ــه را ی مدیتران
ــرار  ــه ف ــا ب ــا پ ــق راه دری ــد از طری ــور باش ــک مجب نزدی
ــر  ــا را غافلگی ــه م ــن نصیحــت، همــگان ازجمل بگــذارد. ای
کــرد. البتــه مشــابه چنیــن توصیــه ای پیشــتر نیز از ســوی 
ســید حســن نصــراهلل، دبیــرکل حــزب اهلل لبنــان شــنیده 
ــزب  ــرکل ح ــه دبی ــود ک ــش ب ــاه پی ــد م ــود. چن ــده ب ش
اهلل لبنــان در آن زمــان، نــه تنهــا نتانیاهــو را بلکــه عمــوم 
اســرائیلی هــا را بــه فــرار از طریــق راه دریــا توصیــه کــرد تا 

شــاید بتواننــد جــان خــود را حفــظ کننــد.
ایـن تحلیلگـر عـرب زبـان مشـهور ادامه داد: سـید حسـن 
نصـراهلل در آن زمـان تأکیـد کـرده بـود کـه موشـک هـای 
حـزب اهلل لبنـان هنگامی که بـر مواضع صهیونیسـتها فرود 
مـی آینـد زمانی بـرای فـرار آنها باقی نمـی گذارنـد. بدیهی 
اسـت که سـردار سـالمی به صورت تصادفـی چنین توصیه 
ای نمـی کنـد، چراکـه شـخصی بـا چنیـن جایـگاه واالی 
نظامـی مـی داند که چـه می گویـد. تمامی سـخنان چنین 
شـخصیتی حـاوی پیام هـای مهمی اسـت که پیشـتر روی 

آن فکـر شـده اسـت. بنابراین، مسـأله کامـال فراتـر از نوعی 
تـالش بـرای ایجاد جنـگ روانی اسـت.

ــه  ــی هفت ــرائیلی ط ــان اس ــد: فرمانده ــی افزای ــوان م عط
هــای اخیــر تهدیــدات خــود بــرای حملــه بــه مقاومــت بــه 
ویــژه حــزب اهلل را تشــدید کردنــد. نتانیاهــو نیــز ســخنانی 
را کــه متضمــن تهدیداتــی علیــه مقاومــت بــود در جریــان 
ســخنرانی اش در مجمــع عمومــی ســازمان ملــل مطــرح 
کــرد. او همچنیــن تصاویــری را کــه بــه زعــم وی فعالیــت 
ــش  ــه نمای ــرد، ب ــی ک ــال م ــران را برم ــای هســته ای ای ه
گذاشــت. نخســت وزیــر اســرائیل همچنیــن مدعــی شــد 
ــات  ــروت تأسیس ــرودگاه بی ــی ف ــزب اهلل در نزدیک ــه ح ک

موشــکی بنــا کــرده اســت.
ــر خارجــه  ــران باســیل، وزی ــه آورده اســت: جب وی در ادام
ــودن ادعــای نتانیاهــو، هیــأت  ــرای اثبــات دروغ ب لبنــان ب
ــکان  ــه م ــات را ب ــفیر و دیپلم ــکل از 6۷ س ــی متش روس
هایــی کــه نتانیاهــو بــه آنهــا اشــاره کــرده بــود، بـُـرد. پــس 
از بازدیــد ایــن هیــأت روس از مــکان های مشــخص شــده، 
ــن اســرائیل  ــا اعــالم کــرد کــه ای ــه آنه باســیل خطــاب ب
ــان، جــان  ــی لبن ــم هوای ــا نقــض مکــرر حری ــه ب اســت ک

مــردم ایــن کشــور را تهدیــد مــی کنــد.
عطــوان در ادامــه مــی نویســد: حــال ایــن ســؤال پیش می 
آیــد کــه اگــر نتانیاهــو در خصــوص فعالیــت هــای هســته 
ای مخفیانــه ایــران و همچنیــن انبــار موشــکی حــزب اهلل 
در نزدیکــی فــرودگاه بیــروت راســت مــی گویــد پــس چــرا 
دســت روی دســت نهــاده و هیــچ حملــه ای را علیــه ایــن 
مواضــع ترتیــب نمــی دهــد؟ مگــر اســرائیل مدعی نیســت 
ــع  ــه مواض ــه ب ــته ۲00 حمل ــاه گذش ــول 1۸ م ــه در ط ک
ــن  ــران در خــاک ســوریه انجــام داده اســت؟ چــرا همی ای

اقــدام را علیــه مواضــع مذکــور صــورت نمــی دهــد؟

ایــن تحلیلگــر مشــهور عــرب مــی نویســد: جــواب بــه ایــن 
ســوال بــه صــورت خالصــه »تــرس از حــزب اهلل و موشــک 
هایــش« اســت. همیــن تــرس و وحشــت باعــث شــده تــا 
نتانیاهــو پیــش از صدور فرمــان هجوم بــه بیــروت، میلیون 
هــا بــار بــه ایــن مســأله فکــر کنــد. در ســخنرانی مذکــور 
نیــز ســردار ســالمی صراحتــا اعــالم کــرد کــه حــزب اهلل، 
همپیمــان ایــران اســت و بــه تنهایــی مــی توانــد اســرائیل 
را نابــود کنــد. ســردار ســالمی تأکیــد کــرد اســرائیل حتــی 
تهدیــدی هــم بــرای مــا به حســاب نمــی آیــد و حــزب اهلل 

بــرای نابــودی آن کافــی اســت.
عطــوان همچنیــن مــی افزایــد: ایــن مســأله را نیــز در نظــر 
بایــد گرفــت کــه تحویــل ســامانه دفــاع موشــکی اس 300 
روســی بــه ارتــش ســوریه، هرگونــه تــالش اســرائیل بــرای 
حملــه بــه لبنــان را نیــز بــا ســختی فراوانــی مواجــه خواهد 
کــرد. علــت هــم آن اســت کــه بـُـرد موشــک هــای ســامانه 
دفاعــی اس 300 بــه ۲50 کیلومتــر هــم مــی رســد و قــادر 
اســت جنگنــده هــای اســرائیلی را پیــش از ورود بــه خــاک 

لبنــان هــدف قــرار دهــد.
ــان و جمهــوری  ــان مــی نویســد: حــزب اهلل لبن وی در پای
اســالمی ایــران بــا برخــورداری از قــدرت موشــکِی 
راهبــردی موفــق شــدند موازنــه هــراس را در منطقــه 
برقــرار ســازند. از ســوی دیگــر، بازپــس گیــری بیــش از ۹0 
درصــد از خــاک ســوریه از تروریســت هــای تکفیــری، بــه 
برقــرای ایــن موازنــه هــراس کمــک شــایانی کــرده اســت. 
بــه همیــن دلیــل نتانیاهــو بایــد توصیــه ســردار ســالمی را 
جــدی بگیــرد چراکــه ســردار ســالمی بــا کســی شــوخی 
ــه اســت.  ــان یافت ــان یاغــی گــری اســرائیل پای ــدارد. زم ن
اگــر کســی غیــر از ایــن فکــر مــی کنــد، ایــن گــوی و ایــن 

ــد امتحــان کنــد. میــدان؛ مــی توان

عطوان تحلیل کرد؛

نتانیاهو توصیه سردار سالمی را جدی بگیرد؛ این َمرد شوخی ندارد
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پروفســور »فرانــک فــن هیپــل« معتقد اســت طرفهــای مقابل 
ایــران باید بــه تعهداتشــان بــرای جلوگیــری از فروپاشــی برجام 

ــل کنند. عم
ــا،  فدریــکا موگرینــی، مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپ
چنــد هفتــه پیــش اعــالم کــرده بــود کــه قبــل از پایــان ســال 
۲۰۱۸، ســازوکار ویــژه اتحادیــه اروپــا برای تســهیل دادوســتد با 

ایــران اجرایــی خواهد شــد.
دســامبر تمــام شــد و ســال نــو فــرا رســید، امــا ســازوکار ویــژه 
ــکا از  ــرای جبــران خســارت های خــروج یکجانبــه آمری ــا ب اروپ
برنامــه جامــع اقــدام مشــترک )برجــام( همچنــان در هالــه ای از 
ابهــام قــرار دارد. از زمــان اعــالم آن طــی جلســه ای در نیوریوک 
ــادی را  ــراز ونشــیب های زی در اواخــر ســپتامبر SPV ،۲۰۱۸ ف
ــکا  ــدات آمری ــددی، از تهدی ــع متع ــت. موان ــر گذاش ــت س پش
گرفتــه تــا عــدم تمایــل کشــورهای اروپایــی بــه میزبانــی از آن، 
ــه تاخیــر  ــرار گرفتــه و اجرایــی شــدن آن را ب ســر راه SPV ق

انداخته اســت.
از ســوی دیگــر، مقامــات ایــران بــه طــور فزاینــده از بی عملــی 
ــر  ــف، وزی ــد. محمــد جــواد ظری ــاد می کنن ــا انتق ــه اروپ اتحادی
ــدون خیــس  ــد ب ــه کــه نمی توان ــا گفت ــه اروپ ــران، ب خارجــه ای
شــدن شــنا کنــد. یعنــی اروپــا بــرای جبــران خســارت خــروج 

کاخ ســفید از برجــام، بایــد هزینــه بپــردازد.
ــز  ــران نی ــه ای ــور خارج ــخنگوی وزارت ام ــمی س ــرام قاس به
دیــروز ضمــن انتقــاد از تأخیــر اتحادیــه اروپــا در اجــرای ســاز و 
کار مالــی موســوم بــه SPV پــس از خــروج آمریــکا از برجــام، 
ــا  ــی ب ــاز و کار مال ــا در ایجــاد س ــه اروپ ــرد: اتحادی ــح ک تصری
ــود  ــز از خ ــی نی ــی مثبت ــرد و اراده سیاس ــر ورود ک ــن نظ حس
ــای  ــاه ه ــرات م ــان و طــی مذاک ــا در طــول زم نشــان داد، ام
ــه  ــی شــود ک ــر م ــم جــدی ت ــم ک ــن احســاس ک ــته ای گذش
ــا یــک ســری ناتوانــی هــای جــدی در  کشــورهای اروپایــی ب

ــد. ــرای SPV مواجهن اج
وی ســیطره دالر و همچنیــن در هــم تنیدگــی اقتصــاد اروپــا 
 SPV و آمریــکا را از دالیــل اصلــی تأخیــر در اجــرای
خوانــد و افــزود: اتحادیــه اروپــا و حتــی ســه کشــور 
اروپایــی طــرف ایــران در برجــام نیــز در اســارت و گــروگان 
ــت  ــه در جه ــت ک ــذا الزم اس ــتند، ل ــکا هس ــاد آمری اقتص
مســتقالنه  حیــات  ادامــه  بــرای  و  خــود  اســتقالل 

ــد. ــم بگیرن تصمی
پروفســور »فــن هیپــل« معاون اســبق امنیــت ملی کاخ ســفید 
در خصــوص عــدم اجرایــی شــدن تعهــدات اروپــا در خصــوص 
مکانیســم ویــژه مالــی بــا ایــران موســوم بــه SPV بــه خبرنگار 
ــوع  ــک موض ــی ی ــام اقدام ــران از برج ــروج ای ــت: خ ــر گف مه
منفــی خواهــد بــود. درســت اســت کــه اقــدام ترامــپ در خروج 
ــی خــروج  ــود ول از برجــام و نقــش آن یــک اشــتباه فاحــش ب
ایــران از برجــام نیــز اشــتباه خواهــد بــود. مثلــی هســت که می 

گویــد: پاســخ اشــتباه بــه یــک اقــدام اشــتباه منتــج بــه نتیجــه 
درســت نمــی شــود.

وی افــزود: اقــدام »دونالــد ترامــپ« رئیــس جمهــوری ایــاالت 
ــتباه وحشــتناک  ــام یــک اش ــکا در خــروج از برج متحــده امری
بــود. برجــام تمــام مســائل و مشــکالت ایــران و امریــکا و یــا 
خاورمیانــه را قــرار نبــود حــل و فصــل کنــد امــا از بدتــر شــدن 

اوضــاع جلوگیــری کــرده بــود.
اســتاد دانشــگاه پرینســتون امریــکا در ادامــه یــادآور شــد: برجام 
ــود.  ــرای حــل و فصــل ســایر مســائل ب ــع اولیــن گام ب در واق
حــال بــا خــروج امریــکا از آن ایــن فرصــت بــرای حــل و فصل 

ســایر مســائل از بیــن رفت.
وی افــزود: خــروج ایــران از برجــام همــان چیــزی اســت کــه 
مثلــث ترامــپ، نتانیاهــو و محمــد بن ســلمان مــی خواهنــد. در 
واقــع هــدف آنهــا ایــن اســت کــه جنگــی بیــن امریــکا و ایــران 

رخ دهــد تــا آنهــا بتواننــد منافــع خــود را دنبــال کننــد.
معــاون اســبق امنیــت ملــی کاخ ســفید گفــت: مــن مــی دانــم 
ایــران از اعمــال تحریمهــای مجــدد امریــکا کــه توســط ترامپ 
اعمــال شــد تحــت فشــار قــرار گرفتــه اســت و از منافــع برجــام 
بهــره منــد نشــده اســت امــا امیــدوارم طرفهــای دیگــر برجــام 
ــدات  ــد تعه ــد و بتوانن ــظ کنن ــق هســته ای را حف ــد تواف بتوانن

خــود در قبــال آنــرا اجرایــی کننــد.
پروفســور فــن هیپــل در ادامــه یــادآور شــد: مــی تــوان امیــدوار 
ــد و همــه طرفهــا تعهــدات  ــرار بمان ــود کــه اگــر برجــام برق ب
خــود را انجــام دهنــد در آینــده امریــکا نیــز بــه آن ملحــق شــود 

و زمینــه بــرای حضــور مجــدد آمریــکا تســهیل شــود.
ــن،  ــزود: چی ــان اف ــکا در پای ــتون امری ــگاه پرینس ــتاد دانش اس
روســیه و هنــد و در مجمــوع اروپــا همــه خواهــان روابــط عادی 
و نرمــال بــا ایران هســتند. همچنیــن حامیــان برجــام در ایاالت 

متحــده امریــکا خواهــان روابــط عــادی بــا ایــران هســتند.

گفتگو با معاون اسبق کاخ سفید:

جهت جلوگیری ازشکست برجام طرفهای مقابل ایران به تعهداتشان عمل کنند

ــکا  ــیمیایی امری ــات ش ــت اتهام ــد اس ــی« معتق ــز دورس »جیم
علیــه ایــران در نشســت اخیر ســازمان منع تســلیحات شــیمیایی 

ماهیــت سیاســی دارد و بــرای فشــار بیشــتر بــر ایــران اســت.
»کنــث وارد« نماینــده آمریــکا در ســازمان منــع گســترش 
تســلیحات شــیمیایی، روز پنجشــنبه)اول آذرمــاه ۹۷( مدعی شــد 
ــا کنوانســیون ۱۹۹۷، تســلیحات شــیمیایی  ــران در تناقــض ب ای

اعالم نشــده ای را در اختیــار دارد.
ــه  ــده دارد ک ــدی اعالم نش ــایت تولی ــک س ــران ی ــزود: ای وی اف
ــال  ــرده ح ــتفاده ک ــی اس ــای هوای ــردن بمب ه ــرای پرک از آن ب
آنکــه همزمــان برنامــه ســاخت تســلیحات ســمی ممنوعــه را نیز 
ــه دنبــال  ــران ب ــادا ای دنبــال می کنــد! آمریــکا نگــران اســت مب
مــواد شــیمیایی باشــد کــه سیســتم اعصــاب مرکــزی را هــدف 
ــه ارســال تســلیحات  ــران را ب ــن ای ــد. وی همچنی ــرار می دهن ق

شــیمیایی بــه لیبــی در دهــه ۱۹۸۰ میــالدی متهــم کــرد.
ایـن ادعاهـا در حالـی بود کـه امریکا هیـچ گاه پیش از ایـن ایران 

را به نقض کنوانسـیون سـالحهای شـیمیایی متهم نکـرده بود.
بهــرام قاســمی ســخنگوی وزارت امــور خارجــه ایــران در 

ــکا در  ــات آمری ــت: هی ــار داش ــات اظه ــن اتهام ــوص ای خص
ســازمان منــع ســالح هــای شــیمیایی روز پنجشــنبه در جریــان 
ــع ســالح هــای  برگــزاری کنفرانــس بازنگــری کنوانســیون من
شــیمیایی در الهــه اتهامــات بــی پایــه و اساســی را طبــق عادت 
ــرح  ــالمی مط ــوری اس ــه جمه ــود علی ــگی خ ــوف و همیش مال

ــم. ــی دانی ــردود م ــا م ــات را قوی ــن اتهام ــه ای ــرد ک ک
قاســمی افــزود: براســاس آییــن کار کنفرانــس، هیات کشــورمان 
ــن  ــه ای ــی ب ــث عموم ــان مباح ــس از پای ــازمان و پ ــزد آن س ن

اتهامــات بــی پایــه و اســاس پاســخ مقتضــی خواهــد داد.
سـخنگوی وزارت خارجه همچنین افزود: آنچه که مسـلّم و کامال 
عیان می باشـد این اسـت که آمریکا بـه عنوان تنها کشـور عضو 
سـازمان، دارنده زرادخانه تسـلیحات شـیمیایی اسـت که تا کنون 
به تعهـدات خود بـرای نابـودی آنها عمـل نکرده، بلکـه همزمان 
از برنامه تسـلیحات شیمیایی رژیم صهیونیسـتی جانبداری می کند 
و ایـن گونه اتهامـات نادرسـت و ناراسـت را صرفا از سـر خصومت با 
ملـت ایران و بـرای انحراف افکار عمومی جامعـه بین المللی از نقض 
تعهدات و حمایـت های مکرر خـود از زرادخانه های شـیمیایی رژیم 

صهیونیسـتی و گروه های تروریسـتی مطرح مـی نماید.
دکتر »جیمز دورسـی« محقق ارشـد موسسـه مطالعات خاورمیانه 

آمریـکا و اسـتاد مدرسـه مطالعـات بیـن المللـی دانشـگاه فنـی 
نانیانـگ سـنگاپور در خصـوص ادعاهای شـیمیایی مطرح شـده 
از سـوی امریکا علیه ایران در سـازمان منع گسـترش تسـلیحات 
شـیمیایی به خبرنـگار مهر گفت: بلـه ادعاهایی که توسـط امریکا 

علیـه ایـران مطرح شـد پیـش از این سـابقه نداشـت.
وی افـزود: صرفنظر از درسـتی یا نادرسـتی ادعاهای مطرح شـده 
بایـد توجه داشـت که این موضوعات برای فشـار بیشـتر بـر ایران 
مطرح شـده اسـت. دورسـی در ادامه یـادآور شـد: ایران نیـز برای 
اینکه نادرسـتی ادعاهای مطرح شـده توسـط امریکا را نشان دهد 
اقدامـات شـفاف سـازی را انجـام می دهد تا نشـان دهـد در صدد 

تولید تسلیحات شـیمیایی نیست.
محقق ارشـد موسسـه مطالعـات خاورمیانـه آمریـکا در خصوص 
ایـن موضـوع که آیـا امریـکا قـادر به اجمـاع سـازی علیـه ایران 
در خصـوص این ادعاها هسـت یـا خیر گفـت: اینکه امریـکا قادر 
بـه اجمـاع سـازی علیه ایـران نـزد متحدان خود اسـت یـا خیر به 
مـدارک و اسـنادی بسـتگی دارد کـه امریـکا در اختیـار آنهـا قرار 
دهـد. وی در خصـوص رد قطعنامـه پیشـنهادی روسـیه و چین و 
عدم رای آوردن آن که نشـان از دسیسـه جدیـد غرب در خصوص 
مسـائل شـیمیایی اسـت نیـز گفـت: بـه هـر حـال قطعنامـه بـه 
تصویـب نرسـیده اسـت و قطعنامه غربی هـا در ایـن خصوص به 
تصویـب رسـیده اسـت. دورسـی در ادامه گفـت: البته بایـد توجه 
داشـت که دولت ترامـپ که سیاسـت »اول امریـکا« را دنبال می 
کنـد بـه هیچ کـدام از قطعنامه هـا و رویه هـای بین المللـی اعتنا 

نـدارد و آنهـا را نقض مـی کند.

گفتگوی اختصاصی با محقق موسسه مطالعات خاورمیانه امریکا:
اتهامات شیمیایی امریکا علیه ایران ماهیت سیاسی دارد

جواد حیران نیا
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»پــل پیــالر« معتقــد اســت کــه اگــر منافــع اقتصــادی قابــل 
مقایســه ای کــه ایرانیــان امیــد داشــتند زمانــی کــه برجــام را 
امضــا کردنــد محقــق نشــد، توجیــه پایبنــدی بــه برجــام بــرای 

رهبــران ایــران دشــوار خواهــد بــود.
ــا،  فدریــکا موگرینــی، مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپ
چنــد هفتــه پیــش اعــالم کــرده بــود کــه قبــل از پایــان ســال 
۲۰۱۸، ســازوکار ویــژه اتحادیــه اروپــا برای تســهیل دادوســتد با 

ایــران اجرایــی خواهد شــد.
دســامبر تمــام شــد و ســال نــو فــرا رســید، امــا ســازوکار ویــژه 
ــکا از  ــرای جبــران خســارت های خــروج یکجانبــه آمری ــا ب اروپ
برنامــه جامــع اقــدام مشــترک )برجــام( همچنــان در هالــه ای از 
ابهــام قــرار دارد. از زمــان اعــالم آن طــی جلســه ای در نیوریوک 
ــادی را  ــراز ونشــیب های زی در اواخــر ســپتامبر SPV ،۲۰۱۸ ف
ــکا  ــدات آمری ــددی، از تهدی ــع متع ــت. موان ــر گذاش ــت س پش
گرفتــه تــا عــدم تمایــل کشــورهای اروپایــی بــه میزبانــی از آن، 
ــه تاخیــر  ــرار گرفتــه و اجرایــی شــدن آن را ب ســر راه SPV ق

انداخته اســت.
از ســوی دیگــر، مقامــات ایــران بــه طــور فزاینــده از بی عملــی 
ــر  ــف، وزی ــد. محمــد جــواد ظری ــاد می کنن ــا انتق ــه اروپ اتحادی
ــدون خیــس  ــد ب ــه کــه نمی توان ــا گفت ــه اروپ ــران، ب خارجــه ای
شــدن شــنا کنــد. یعنــی اروپــا بــرای جبــران خســارت خــروج 

کاخ ســفید از برجــام، بایــد هزینــه بپــردازد.
ــا، هــم همیــن  پیمــان ســعادت، ســفیر ایــران در اتحادیــه اروپ
ــوز تکــرار کــرده و  ــگاه یورونی هشــدار را طــی یادداشــتی در وب
ــا بایــد از بیانیه هــای سیاســی فراتــر رود و اقدامــات  گفتــه اروپ
ــران  ــر ای ــورت، صب ــن ص ــر ای ــد. در غی ــام ده ــی انج عمل

ــود. ــد ب ــت نخواه بی نهای
در ایــن راســتا خبرنــگار مهــر گفت وگویــی بــا پروفســور »پــل 
ــازمان  ــات س ــل عملی ــش تحلی ــابق بخ ــس س ــالر« رئی پی
ــه  ــه در ادام ــام داده ک ــیا( انج ــکا )س ــزی آمری ــات مرک اطالع

. یــد می آ
ــون  ــت و تاکن ــاون« اس ــرج ت ــگاه »ج ــاتید دانش ــالر از اس پی
ــه  ــر عهــده داشــته کــه از جمل مســئولیت هــای متعــددی را ب
آنهــا مــی تــوان بــه ریاســت واحــد تحلیــل عملیــات های ســیا 
در شــرق نزدیــک، خلیــج فــارس و جنــوب آســیا اشــاره کــرد. 

پیــالر ســابقه حضــور در شــورای اطالعــات ملــی آمریــکا را بــه 
عنــوان یکــی از اعضــای اصلــی آن نیــز دارد.

|| بــا توجــه بــه اینکــه آمریــکا مخالــف مکانیســم 
ــورهای  ــت و کش ــران اس ــا و ای ــن اروپ ــی بی مال
اروپایــی را جهــت جلوگیــری از اجــرای کانــال مالی 
تحــت عنــوان SPV بــا ایــران تحــت فشــار قــرار 
ــد مکانیســم  ــا شــما فکــر مــی کنی مــی دهــد، آی
مالــی )SPV( بیــن ایــران و اروپــا اجرایــی  شــود؟
ــا شــکل  احتمــاال مکانیســم مالــی بیــن ایــران و اتحادیــه اروپ
خواهــد گرفــت کــه نــام شــرکت بــا هــدف خــاص )SPV( را 
داشــته و ایــن مکانیســم بــه کار گرفتــه خواهــد شــد. امــا هنــوز 
مشــخص نیســت کــه تاثیــر آن در ارتقــای تجــارت بیــن ایــران 

و اروپــا چقــدر مــی توانــد باشــد.
)SPV( ابــزار الزم بــرای انجــام تعهــدات مالــی را بــدون نیــاز 
بــه تکیــه بــر سیســتم بانکــی ایــاالت متحــده آمریــکا فراهــم 
خصوصــی  بخــش  هــای  شــرکت  امــا  کنــد.  مــی 
ــوز  ــد هن ــکا دارن ــده آمری ــاالت متح ــازار ای ــهام در ب ــه س ک
ــا  ــذاری ب ــرمایه گ ــا س ــه در تجــارت ی ــتند ک ــل نیس ــم مای ه
ــز تــرس از جریمــه  ــد. دلیــل ایــن امــر نی ــران شــرکت کنن ای
هــا و مجــازات هایــی اســت کــه توســط دولــت ایــاالت متحده 

امریــکا بــه آنهــا تحمیــل مــی شــود.

|| بهــرام قاســمی، ســخنگوی وزارت امــور خارجــه 
ــورهای  ــه کش ــت ک ــار داش ــرا اظه ــران اخی ای
اروپایــی بــه علــت فشــار ایــاالت متحــده امریــکا 
قــادر بــه اجــرای SPV نیســتند، از ســوی دیگــر، 
شکســت اجــرای SPV و شکســت مکانیســم مالی 
بیــن ایــران و اتحادیــه اروپــا ممکــن اســت منجــر 
ــه  ــران و اتحادی ــه نتایــج نامناســب در روابــط ای ب
اروپــا شــود. بــه نظــر شــما، اگــر مکانیســم مالــی 
ایــران و اتحادیــه اروپــا بــا شکســت مواجه شــود، 
سرنوشــت توافــق هســته ای ایــران )برجــام(  چه 

خواهــد بــود؟
ــزان  ــه می ــتگی ب ــدودی  بس ــاال تاح ــام احتم ــت برج سرنوش

ــی  ــران و بخــش خصوصــی اروپای ــن ای ــت اقتصــادی بی فعالی
ــه تعهــدات خــود در چارچــوب  ــان ب ــران همچن دارد. دولــت ای
برجــام متعهــد بــوده احتمــاال بــا امیــد تغییــر سیاســی در ایاالت 
متحــده آمریــکا کــه امــکان تعهــد دوبــاره امریــکا بــه 

برجــام در ســال ۲۰۲۰ را ایجــاد مــی کنــد.
امــا صبــر ایــران بــه هیــچ وجــه نامحــدود نیســت. اگــر منافــع 
اقتصــادی قابــل مقایســه ای بــا آنچــه ایرانیــان امیــد داشــتند- 
زمانــی کــه برجــام را امضــا کردنــد- محقــق نشــد، بــرای هــر 
رهبــر ایــران بــه طــور فزاینــده ای دشــوار خواهــد بــود کــه بــه 
مخاطبــان سیاســی داخلــی خــود ادامــه پایبنــدی بــه برجــام را 
شــرح دهــد. بــاز هــم، این فقــط یــک موضــوع SPV نیســت، 
ــذاری  ــرمایه گ ــارت و س ــه تج ــوط ب ــی مرب ــر کل ــه تصوی بلک

است.

|| ایــران همچنیــن اعــالم کــرده اســت کــه فقط بر 
مکانســیم مالــی بــا اتحادیــه اروپــا تمرکــز نــدارد. 
ــا،  ــر اروپ ــالوه ب ــه ع ــت ک ــد اس ــران معتق ته
ــر،  ــورهای دیگ ــا کش ــارت ب ــه تج ــه ادام ــادر ب ق
ــا  ــود. آی ــد خواهــد ب ــه روســیه، چیــن و هن از جمل
همــکاری اقتصــادی و مالــی ایــران بــا کشــورهای 
غیــر اروپایــی اهــداف تهــران از برجــام را محقــق 

مــی ســازد؟
ــا   ــا نیســت و تجــارت ب داســتان اقتصــادی فقــط در مــورد اروپ
قــدرت هــای دیگــر بخــش مهمــی از اهــداف تهــران اســت. 
امــا واقعیــت ایــن اســت کــه قــدرت هــای دیگــر هرگــز نمــی 
ــا  تواننــد از لحــاظ اقتصــادی جایگزیــن ایــاالت متحــده و اروپ

شــوند.
ــر در  ــای دیگ ــدرت ه ــات  ق ــی تصمیم ــن، حت ــر ای ــالوه ب ع
ــا ایــران نیــز ممکــن اســت توســط وضعیــت  مــورد تجــارت ب
تاثیــر  تحــت  امریــکا  متحــده  ایــاالت  بــا  روابطشــان 
ــل  ــل و فص ــن ح ــرای چی ــال، ب ــوان مث ــه عن ــرد. ب ــرار گی ق
ــر  ــکا مهمت ــاالت متحــده آمری ــا ای ــات تجــاری خــود ب اختالف
ــن  ــن ممک ــران دارد. چی ــا ای ــه ب ــت ک ــی اس ــر فعالیت از ه
ــد؛  ــش ده ــران را کاه ــادی در ای ــای اقتص ــت ه ــت فرص اس
اگــر بتوانــد بــه توافــق تجــاری کلــی بــا واشــنگتن دســت یابد.

گفتگوی اختصاصی با عضو شورای اطالعات ملی آمریکا:

صبر ایران به هیچ وجه نامحدود نیست/ دشواری توجیه ادامه برجام
فاطمه محمدی 
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»پیتــر جنکینــز« بــا بیــان اینکــه قطعنامــه ۲۲۳۱ از ایــران »مــی 
ــد  ــاب کن ــوع خاصــی از موشــکها« اجتن خواهــد« از توســعه »ن
ــن قطعنامــه  ــه نقــض ای ــران را ب ــدارد ای ــکا حــق ن گفــت: امری

متهــم کنــد.
»پیتــر جنکینــز« عضو ارشــد مرکــز سیاســت امنیتی ژنو و ســفیر 
ســابق انگلیــس در ســازمان ملــل و آژانــس بیــن المللــی انــرژی 
اتمــی، در مطلبــی کــه در »لوبــالگ« منتشــر شــد، دولت هــای 
غربــی بــه ویــژه لنــدن را از بابــت اتخــاذ سیاســت های دوگانــه 

در قبــال برنامــه موشــکی ایــران، بــه دو رویــی متهــم کــرد.
ــه  ــر خارج ــت« وزی ــی هان ــای »جرم ــه ادع ــاره ب ــا اش وی ب
ــران »از  ــر ای ــر اینکــه آزمایــش موشــکی اخی انگلیــس مبنــی ب
ــن  ــت: ای ــی رود«؛ گف ــر م ــی فرات ــاع مل ــب دف ــه آن در قال توجی
ادعــا القــا  کننــده ایــن موضــوع اســت کــه هنجــاری بیــن المللی 
ــوان  ــه عن ــا ســامانه های تســلیحاتی ب ــی اینکــه آی ــرای ارزیاب ب
ــن  ــزار دفاعــی اســتفاده می شــوند، وجــود دارد حــال آنکــه ای اب

ــدارد. ــر صحــت ن ام
ایــن دیپلمــات ســابق در ادامــه، ایــن ادعــای لنــدن را دورویــی 
ــم صهیونیســتی موشــک هایی دارد  ــه رژی ــد چراک ــی می کن تلق
کــه بُــرد آنهــا بــه مراتــب بیشــتر از موشــک های ایــران اســت. 
پــس بــا ایــن حســاب، طبــق چــه اســتداللی ایــران حــق موازنــه 
ــن، ســهم عربســتان ســعودی کــه  ــر ای ــدارد! عــالوه ب ــوا را ن ق
بــه لطــف غــرب از همــه انــواع تســلیحات پیشــرفته برخــوردار 
اســت در ثبــات زدایــی از خاورمیانــه چیست؟عربســتان همچنین 
ــرا  ــت چ ــوال اس ــای س ــه ج ــردی دارد ک ــان ب ــکهایی می موش
انگلیــس نگــران آنهــا نیســت. اســراییل هــم دارای تســلیحات 
ــس  شــیمیایی و هســته ای اســت و جــای تعجــب اســت انگلی

نگــران آنهــا نیســت.
ــا وی انجــام داده  ــی ب ــر گفتگوی ــگار مه ــتا خبرن ــن راس در همی
ــه  ــز« دانــش آموخت ــد. »پیترجنکین اســت کــه در ادامــه مــی آی
دانشــگاههای کمبریــج و هــاروارد اســت و دو بــار در ویــن حضور 
ــه،  ــکا، فرانس ــک در آمری ــای دیپلماتی ــته اســت و مأموریته داش
برزیــل و اتریــش داشــته اســت. جنکینــز ســفیر ســابق انگلیــس 
ــوده  ــی ب ــرژی اتم ــی ان ــن الملل ــس بی ــل و آژان ــازمان مل در س

ــت. اس

||کشــورهای غربــی ادعــا مــی کننــد کــه فعالیــت 
هــای مربــوط بــه برنامــه موشــکی ایــران تهدیدی 
ــی  ــا نوع ــت.  آی ــی اس ــن الملل ــام بی ــرای نظ ب

»هنجــار بیــن المللــی توافــق شــده« وجــود دارد که 
بتــوان ارزیابــی کــرد آیــا یــک سیســتم تســلیحاتی 
مــی توانــد بــه عنــوان یــک ابــزار »دفاعــی« موثــر 

توجیــه شــود یــا خیــر؟
هیــچ توافقــی بیــن المللــی وجــود نــدارد کــه مالکیــت یــا خریــد 
ــط  ــرد متوس ــا ب ــی ب ــک های ــرد، موش ــاه ب ــای کوت ــک ه موش
ــد. فهرســتی از  ــوع کن ــاره ای را ممن ــن ق ــای بی ــا موشــک ه ی
کشــورهای دارای  موشــک در ســایت انجمــن کنترل تســلیحات 
نشــان مــی دهــد کــه بیــش از ۳۰ کشــور)دولت( دارای یــک یــا 

چنــد نــوع از ایــن موشــک هــا هســتند.
قطعنامــه شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد در ســال ۲۰۰۴ 
باعــث ایجــاد تعهــدات قانونــی بــرای همــه کشــورها در رابطــه 
بــا ابــزار پرتــاب ســالح هــای خــاص )مثــل موشــک هــا( مــی 
ــت  ــد و مالکی ــت تولی ــدات شــامل ممنوعی ــن تعه ــا ای شــود، ام

آنهــا نیســت.

ــاالت  ــای ای ــگاه ه ــط پای ــران توس ــر ای ||سراس
ــکا در منطقــه، موشــکهای عربســتان  متحــده امری
ســعودی و تســلیحات هســته ای و شــیمیایی 
ــا  اســراییل تهدیــد مــی شــود. در ایــن منطقــه، آی
ــود را  ــکی خ ــه موش ــران برنام ــت ای ــی اس منطق

ــرد؟ ــده بگی نادی
ــران  ــرای ای ــتی ب ــه سیاس ــم چ ــم بگوی ــی توان ــا نم ــن واقع م
ــا چــه سیاســتی غیــر منطقــی اســت. امــا اگــر مــن  منطقــی ی
ــم  ــه دولت ــودم ک ــن ب ــان ای ــودم خواه ــی ب ــهروند ایران ــک ش ی
تســلیحات بازدارنــده در اختیــار داشــته باشــد تــا از حملــه دولــت 

ــد. ــری کن ــران جلوگی ــه ای ــای متخاصــم  ب ه
بــه عنــوان یــک شــهروند بریتانیایــی، مــن مــی خواهــم کــه 
ــه  ــالت خصمان ــری از حم ــه جلوگی ــادر ب ــا ق ــت بریتانی دول
علیــه کشــورم باشــد. اگــر دولــت ایــران معتقــد اســت کــه بــه 
ــران  ــده ای ــوان بازدارن ــی از ت ــوان بخش ــه عن ــا ب ــک ه موش
ــه نظــر مــن  ایــن اعتقــاد ســزاوار درک اســت  ــد، ب ــاز دارن نی

ــت. ــا محکومی ت
ــران  ــت ای ــر دول ــود اگ ــد ب ــاوت خواه ــال متف ــن کام ــر م نظ
ــران از  ــرا ای ــه ســالح هســته ای باشــد زی ــان دســتیابی ب خواه
لحــاظ قانونــی متعهــد اســت از انجــام ایــن کار خــودداری کنــد 
و در حــال حاضــر تمــام کشــورهای دیگــر ایــن قــرارداد بــه آن 

ــد. ــی گذارن ــرام م احت

ــه  ــد ک ــی کن ــا م ــکا ادع ــده امری ــاالت متح ||ای
ــه 2231  ــالف قطعنام ــران خ ــکی ای ــه موش برنام
ــر  ــن نظ ــا ای ــما ب ــا ش ــت. آی ــت اس ــورای امنی ش

ــد؟ موافقی
  contrary پاســخ به ایــن ســوال به معنــی کــه شــما از کلمــه
ــورای  ــه ۲۲۳۱ ش ــتگی دارد. قطعنام ــد، بس ــی کنی ــت م برداش
 Call«( ــران مــی خواهــد ــل متحــد از ای امنیــت ســازمان مل
ــاب  ــا اجتن ــک ه ــی از موش ــوع خاص ــعه ن upon«(  از توس

کنــد.
»Call upon« یــک قاعــده از لحــاظ قانونــی الــزام 
ــدارد  ــق ن ــکا ح ــده امری ــاالت متح ــن ای ــت. بنابرای آور نیس
ــد  ــی کن ــض م ــه ۲۲۳۱ را نق ــران قطعنام ــه ای ــد ک ــا کن ادع
)همانطــور کــه خــودش ایــن قطعنامــه را نقــض مــی کنــد(، 
ــود  ــی ش ــا م ــا ادع ــد. ام ــی کن ــت نم ــاد آن را رعای ــا مف ی
عملکــرد ایــران بــا قطعنامــه ۲۲۳۱  ناســازگار اســت یــا ایــران 
خواســته هــای شــورای امنیــت ســازمان ملــل را نادیــده مــی 

ــرد. گی

ــا  ــران را ب ــای ای ــهر ه ــراق ش ــدام، ع ||در دوره ص
ــرای  ــران ب ــرد. ای ــاران ک ــود بمب ــکهای خ موش
ــر ایــن حمــالت موشــکی  حفاظــت از خــود در براب
ــکی  ــه موش ــران برنام ــد ای ــرض کنی ــت. ف نداش
ــورها از  ــدام کش ــپس ک ــرد س ــده بگی ــود را نادی خ
ــراق در دوره  ــد ع ــدی مانن ــل تهدی ــران در مقاب ای
صــدام - در منطقــه ای کــه حاکمانــی ماننــد صــدام 

ــد؟ ــی کنن ــت م ــود دارد -  محافظ وج
پاســخ بــه ایــن ســؤال نیــز ماننــد پاســخ بــه ســوال دوم بــرای 
ــران  ــت ای ــی دشــوار اســت. ممکــن اســت دول ــر ایران ــک غی ی
بــا یــک یــا چنــد دولــت خارجــی بــه ایــن درک مخفــی رســیده 
باشــد کــه ایــن دولــت هــا هــر کشــوری کــه بــه ایــران حملــه  
کنــد را بــه پرداخــت هزینــه بســیار ســنگینی تهدیــد مــی کننــد 
ــدازه  ــه ان و ایــن تهدیــد بــرای جلوگیــری از مهاجــم احتمالــی ب

ــود.  کافــی معتبــر خواهــد ب
امــا در ایــن مرحلــه هیــچ دلیلــی وجــود نــدارد کــه فــرض 
ــد  ــی ده ــن نشــان م ــود دارد و ای ــی وج ــن درک ــم چنی کنی
ــد؛  ــی کن ــود را ارزیاب ــع خ ــران مناب ــت ای ــه اس ــه عاقالن ک
ــی  ــی بازدارندگ ــه توانای ــه ب ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــر ب اگ

ــاز دارد. نی

گفتگوی اختصاصی با سفیر سابق انگلیس در سازمان ملل:

بند موشکی قطعنامه ۲۲۳۱ برای ایران الزام آور نیست
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»شــیرین هانتــر« معتقــد اســت کــه بقــای شــورای همــکاری 
خلیــج فــارس بــه آنچــه در عربســتان ســعودی و ایــران اتفــاق 

ــد بســتگی دارد. مــی افت
چنــد روز قبــل بــود کــه ســخنان »ســعد الکعبــی« وزیــر انــرژی 
قطــر در خصــوص اینکــه دوحــه از ابتــدای ســال ۲۰۱۹ میــالدی 
از اوپــک خــارج مــی شــود موجــی از واکنشــها را در محافــل بین 

ــه دنبال داشــت. ــی ب الملل
گرچــه مقامــات قطــری اعــالم کردنــد کــه ایــن تصمیــم کامــال 
فنــی بــوده و در دائــره تحلیــل هــای سیاســی نمــی گنجــد امــا 
مشــخص اســت کــه خــروج قطــر از اوپــک در ســایه ادامــه دار 
شــدن بحــران دوحــه و کشــورهای عربــی حــوزه خلیــج فــارس 
از یــک ســو و حــرف و حدیث هــا در خصــوص احتمــال خــروج 
قطــر از شــورای همــکاری خلیــج فــارس از ســوی دیگــر ثابــت 
ــن ســازمانها  ــار گذاشــتن ای ــد کــه هــدف دوحــه از کن مــی کن
ــارس در  ــج ف ــوزه خلی ــی ح ــع عرب ــت. مناب ــری اس ــز دیگ چی
گفتگــو بــا روزنامــه الــرأی کویــت گــزارش دادنــد کــه مقامــات 
ــا  ــارس و ی ــج ف قطــر مســأله خــروج از شــورای همــکاری خلی

ــد. ــی کنن ــدن در آن را بررســی م ــی مان باق
ــکاری  ــورای هم ــت ش ــن نشس ــی  و نهمی ــن، س ــن حی در همی
خلیج فــارس  در حالــی در ریــاض برگــزار شــد کــه ســران قطــر 
و ُعمــان بــه عنــوان ۲ عضــو ایــن شــورا از مجمــوع ۶ عضــو، در 
آن در ســطح امیــر و ســلطان شــرکت نکردنــد و بحــران قطــر به 
ــن  ــر ای ــن اعضــای شــورا، ب ــالف بی ــوان برجســته ترین اخت عن

نشســت ســایه افکنــده بــود.
علــی رغــم تالش هــای امــارات و عربســتان بــرای القــای ایــن 
مطلــب کــه شــورای همــکاری خلیج فــارس همچنــان بــه قــوت 
خــود باقــی اســت امــا اختالفــات بیــن کشــورهای عضــو ایــن 
ــن  ــال فروپاشــی ای ــه احتم ــه ک ــدی شــدت گرفت ــه ح ــورا ب ش
شــورا را قــوت بخشــیده اســت همچنانکــه قطــر بارهــا بــه خروج 
از ایــن شــورا تهدیــد کــرده اســت و عــالوه بــر آن عــدم حضــور 
ــت های آن  ــورا در نشس ــن ش ــو ای ــور عض ــش کش ــران ش س
حاکــی از عمــق اختالفــات در ایــن شوراســت بــه گونــه ای کــه 
در نشســت ســال گذشــته نیــز کــه بــه میزبانــی کویــت برگــزار 
شــد ســران عربســتان، امــارات و بحریــن در آن شــرکت نکردند.

ــورای  ــده ش ــه آین ــود ک ــی ش ــرح م ــوال مط ــن س ــون ای اکن
ــود؟ ــد ب ــه خواه ــارس چگون ــج ف ــکاری خلی هم

ــا  ــی ب ــر گفتگوی ــگار مه ــوال خبرن ــن س ــه ای ــخ ب ــت پاس جه
ــاون«  ــورج ت ــتاد دانشــگاه »ج ــر«، اس پروفســور »شــیرین هانت

ــد. ــی آی ــه م ــه در ادام ــت ک ــته اس ــکا داش آمری

|| اجالس سـاالنه شـورای همکاری خلیـج فارس در 
حالـی در ریاض برگزار شـد کـه امیر قطر و سـلطان 
عمـان از شـرکت در آن خـودداری کردنـد. دالیـل 
امتناع این کشـورها از شـرکت در اجالس چیسـت؟
بــی میلــی رهبــران عمــان و قطــر جهــت شــرکت در نشســت 
شــورای همــکاری خلیــج فــارس و ارســال نماینــده ســطح پایین 
ــا عربســتان ســعودی  ــات آنهــا ب ــن اجــالس، اختالف ــه ای ــر ب ت
ــر  ــلط ب ــرای تس ــاض ب ــای ری ــالش ه ــا از ت ــی آنه و نارضایت

ــد. ــارس را منعکــس مــی کن ــج ف شــورای همــکاری خلی
مسـائل فعلی عربسـتان سـعودی پس از تـرور جمال خاشـقجی، 
موقعیـت و اعتبـار آن را تضعیـف کـرده و در نتیجـه سـرزنش 
عربسـتان سـعودی بـرای دوحـه و مسـقط راحت تر شـده اسـت.

|| قطــر از اوپــک خــارج شــد و بــا توجــه بــه برخــی 
گــزارش هــا، درصــدد اســت از شــورای همــکاری 
خلیــج فــارس نیــز خــارج شــود . آیــا فکر مــی کنید 
ــرک  ــارس را ت ــج ف ــکاری خلی ــورای هم ــر ش قط

ــرد؟ خواهــد ک
ــی  ــن معن ــه ای ــا ب ــک لزوم ــروج از اوپ ــرای خ ــر ب ــم قط تصمی
ــز  ــارس نی ــج ف ــکاری خلی ــورای هم ــر از ش ــه قط ــت ک نیس
ــیمات  ــه تقس ــه ب ــا توج ــال، ب ــن ح ــا ای ــد. ب ــد ش ــارج خواه خ
ــر  ــارس و ایــن واقعیــت کــه اکث در شــورای همــکاری خلیــج ف
اعضــای شــورای همــکاری خلیــج فــارس از عربســتان ســعودی 
در مناقشــه بــا قطــر حمایــت مــی کننــد، قابــل تصــور اســت که 

ــد. ــرک کن ــن شــورا را ت قطــر ای
بـا این حـال، با توجه بـه حمایت ایـاالت متحده امریکا از شـورای 
همـکاری خلیج فـارس، حداقـل در کوتاه مـدت، چنین تصمیمی 
مـی توانـد امنیت قطـر و همچنیـن موقعیـت آن را در رویارویی با 

عربسـتان سـعودی تحت تأثیر قـرار دهد.

ــه  ــق ب ــارس موف ــج ف ــکاری خلی ــورای هم || ش
ــل  ــرای ح ــی ب ــع داخل ــل جام ــک راه ح ــن ی یافت
بحــران قطــر نشــد. بــا توجــه بــه ایــن شکســت، 
آینــده شــورای همــکاری خلیــج فــارس را چگونــه 

ــد؟ ــی کنی ــی م ارزیاب
شــورای همــکاری خلیــج هیچــگاه یــک ســازمان موثــر نبــوده 
اســت. بــه طــور مشــخص همــکاری و مشــارکت در ایــن نهــاد 
نابرابــر اســت بــه ایــن معنــا کــه عربســتان ســعودی ســازمان را 
تحــت ســلطه قــرار داده اســت. شــورای همــکاری خلیــج فــارس 
بــه عنــوان پاســخی بــه انقــالب ایــران در ســال ۱۹۷۹، جنــگ 
ــج  ــت خلی ــه امنی ــی متصــور علی ــد ایران ــراق و تهدی ــران و ع ای

فــارس شــکل گرفــت.
اکنــون عــراق عمــال از معــادالت اســتراتژیک منطقــه، حداقــل 
ــر در  ــران دیگ ــت. ای ــارج اس ــی خ ــش بین ــل پی ــده قاب در آین
بلندمــدت تهدیــدی ایدئولوژیــک یــا امنیتــی بــرای کشــورهای 
عربــی خلیــج فــارس نیســت. در مقابــل، جــاه طلبــی هــا و رفتــار 
عربســتان و امــارات اســت کــه منطقــه را بــی ثبــات مــی کنــد.

ــورای  ــم ش ــیار مه ــودی بس ــت وج ــر، حقیق ــارت دیگ ــه عب ب
ــای  ــن ج ــده اســت. بنابرای ــد ش ــارس ناپدی ــج ف ــکاری خلی هم
تعجــب نیســت کــه شــورای همــکاری خلیــج فــارس نتوانســته 
ــتان  ــر و عربس ــوع قط ــای متن ــداز ه ــم ان ــع و چش ــت مناف اس

ــد. ــرآورده کن ــعودی را ب س

ــکاری  ــورای هم ــر از ش ــروج قط ــورت خ || در ص
ــاد  ــک اتح ــود ی ــال وج ــا احتم ــارس، آی ــج ف خلی

ــود دارد؟ ــه وج ــر و ترکی ــان قط ــد می جدی
ــات  ــه حی ــارس ب ــج ف ــدت، شــورای همــکاری خلی ــاه م در کوت
خــود ادامــه خواهــد داد، هــر چنــد  اثربخشــی آن بیشــتر تضعیف 
ــتان  ــه در عربس ــه آنچ ــات آن ب ــدت، حی ــد. در بلندم ــد ش خواه

ــران اتفــاق مــی افتــد بســتگی دارد. ســعودی و ای
تغییـر نگـرش عربسـتان سـعودی در جهـت همـکاری بیشـتر و 
تحکـم کمتـر بـه بازیگـران منطقـه ای ممکـن اسـت شـورای 
همـکاری خلیج فـارس را احیا کنـد. حضـور ایـران در جامعه بین 
المللـی، حتی مـی تواند فرصتـی برای تبدیـل شـورای همکاری 
خلیـج فـارس به یک سـازمان منطقـه ای جامع تر ایجـاد کند که 

عـراق و ایـران نیـز بتوانند بـه آن ملحق شـوند.
در مــورد اتحــاد ترکیــه - قطــر بایــد گفــت کــه هنــوز مشــخص 

نیســت شــکل ایــن اتحــاد چگونــه خواهــد بــود.
هـر چیـزی فراتر از آن چـه که در حال حاضـر وجـود دارد، به ویژه 
همـکاری نظامـی گسـترده و حضـور نظامـی گسـترده ترکیه در 
خلیـج فارس،باعـث ایجاد نگرانـی های دیگر کشـورهای منطقه، 
از جملـه ایـران و عربسـتان سـعودی در مـورد اهـداف بلند مدت 

ترکیـه و جـاه طلبی هـای آن می شـود.
حضــور نظامــی گســترده ترکیــه در خلیــج فــارس همچنیــن می 
ــی  ــورهای اروپای ــان کش ــراب در می ــاد اضط ــث ایج ــد باع توان
ــورهای  ــن کش ــه بی ــای دوجانب ــی، اتحاده ــور کل ــه ط ــود. ب ش
خلیــج فــارس و کشــورهای فرامنطقــه ای از جملــه ترکیــه مــی 

توانــد بــی ثبــات کننــده باشــد.
یــک ســازمان امنیتــی قابل قبــول بایــد شــامل تمام کشــورهای 
ــون  ــری همچ ــورهای دیگ ــود و کش ــارس ش ــج ف ــوزه خلی ح
پاکســتان، ترکیــه و احتمــاال مصــر مــی تواننــد اعضــای وابســته 

باشــند و یــا بــه عنــوان ناظــر شــرکت کننــد.

گفتگوی اختصاصی با شیرین هانتر:

عربستان و امارات تهدید منطقه هستند نه ایران
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ایران در جهان

مدیرعامـل راه آهـن سـوریه با بیـان اینکـه قطار تهران-دمشـق 
در مسـیر راه انـدازی قـرار دارد گفـت: سـفرهای بین دو کشـور از 

طریـق محـور »تنـف« از سـر گرفته خواهد شـد.
آغـاز جنـگ در سـوریه و عراق و شـدت گرفتـن شـعله آن از یک 
سـو تمامـی زیـر سـاخت هـای حمـل و نقـل کشـورهای درگیر 
جنـگ را مـورد هـدف خـود قـرار داد و از سـوی دیگـر بـر روابط 
ترانزیتی کشـورهای مذکـور با دیگر کشـورهای منطقـه از جمله 
ایـران تاثیـر منفی داشـته اسـت؛ موضوعی کـه در جریـان نقدها 
و بررسـی هـای انجـام شـده در خصوص جنـگ داخلی سـوریه و 

عـراق کمتر بـه آن پرداخته شـده اسـت.
به عنـوان مثـال روابط تجـاری میان ایـران و سـوریه و همچنین 
سـفر زائـران دو کشـور بـه مقاصـد یکدیگـر از جمله نمونـه های 
مناسـبات تجـاری میـان ایـران و سـوریه بـود کـه حتـی روابـط 
سیاسـی دو کشـور را نیز تا حدی تحت الشـعاع خود قـرار می داد.

یکی از خاطرات شـیرین زائران و گردشـگران عازم سـوریه، سـفر 
به این کشـور  با اسـتفاده از قطار بـود که ایـران را به مقصد ترکیه 
و سـپس سـوریه ترک می کرد. سـفری پر خاطره کـه با کمترین 

هزینـه در قیاس بـا هواپیما انجام می شـد.
اما شـکل گیری جنگ در سـوریه و حضـور داعش در این کشـور 
منجـر بـه از بیـن رفتـن زیر سـاخت هـای ریلی سـوریه شـد. به 
ویـژه تخریب خط ریلـی مرزی عبـوری از داخل خـاک ترکیه که 
بسـیاری از مواقـع در اختیار داعـش و دیگر گروه های تروریسـتی 
بـود، منجر بـه قطع ارتبـاط ریلی کامل میان ایران و سـوریه شـد.

امـا طـی ماه هـای اخیـر و بـا پیشـرفت نیروهـای دولتی سـوریه 
در شکسـت گـروه هـای تروریسـتی در داخـل خاک این کشـور، 
مسـئوالن وزارت راه سـوریه بـه همراه شـرکت های تابعـه آن از 
جملـه راه آهـن ایـن کشـور بـه فکـر بازسـازی زیر سـاخت های 
ارتباطی تخریب شـده طی سـال های گذشـته و برقـراری ارتباط 

مجدد بـا کشـورهای همسـایه از جمله ایـران افتـاده اند.
در همیـن راسـتا، خبرگـزاری مهـر گفتگویـی بـا »محمـد علـی 
حسـنین«  مدیـر عامـل راه آهن سـوریه انجـام داده کـه در ادامه 

بـه نظـر مخاطبـان می رسـد.
بـا پیشـروی نیروهـای دولـت سـوریه در جبهه  های جنـگ علیه 
گـروه  هـای تروریسـتی حاضـر در این کشـور، آیـا سـوریه برنامه 
توسـعه و بازسـازی خطوط ریلـی خـود را تدوین کرده اسـت؟ اگر 
پاسـخ شـما به این سـؤال مثبت اسـت، زمان اجـرای ایـن برنامه  

هـا را اعـالم کنید.
بـا تالش نیروهـای سـوری و همکاری بـرادران ایرانـی و مقامات 
هـر دو کشـور، قسـمت اعظـم زمیـن هـای سـوری از دسـتان 
تروریسـت  هـا آزاد شـده و در حـال حاضـر وزارت حمـل و نقـل 
سـوریه و موسسـات ریلی،  بازسـازی راه  آهـن را از سـر گرفته  اند.

فعالیـت در بعضـی از محورهـا ماننـد محـور الذقیه-طرطوس به 
سـمت حمص بـی  وقفه در جریان اسـت. از سـویی نوسـازی خط 
به سـوی دمشـق و همچنین محـور دمشـق- زبدانی )سـیاحتی( 
تقریبـا تکمیل شـده اسـت و همچنین خـط فسـفات از حمص - 
طرطـوس نیـز از خطـوط دیگـری اسـت کـه نوسـازی آن را آغاز 

خواهیـم کرد.   

|| بـه نظر می رسـد قرار اسـت اتصال ریلـی ایران و 
عراق بـه مدیترانه از طریق مسـیر ابوکمـال- الذقیه 
امـکان پذیر شـود. آیا چشـم انـداز روشـنی در برابر 
این پـروژه وجـود دارد؟ وضعیت امنیت این مسـیر از 

دید شـما چگونه اسـت؟
بلـه این اتصـال امکان پذیر اسـت و بیـن مـا و بـرادران عراقی از 
طریـق تنف بـه بندر طرطـوس و الذقیـه هماهنگی  هایـی انجام 
شـده اسـت. این خط، محـوری امن و شـریانی حیاتی بیـن ایران، 

عراق و سـاحل سـوریه خواهـد بود.

|| سـوریه بـه لحاظ موقعیـت ژئواکونومیـک خود می 
توانـد به عنـوان هاب صـادرات خاورمیانه بـه اروپا از 
طریـق مدیترانـه در نظر گرفته  شـود، دسـت یافتن 

بـه چنین افقـی چه مقـدار زمان نیـاز دارد؟
 مـا بـرای اتصـال به ایـران در سـریع  تریـن زمان ممکـن تالش 
خـود را معطوف می  کنیم اما این مسـاله به پایـان یافتن جنگ در 
سـوریه و خروج نیروهای آمریکایی از شـرق سـوریه بستگی دارد.

|| قطـار تهـران- دمشـق یکـی از قطارهـای خاطره 
انگیز بـرای توریسـت  هـا و زوار ایرانی و سـوری در 
دوران پیش از جنگ سـوریه بود. به نظر شـما امکان 
از سـر گیری راه انـدازی این قطار چـه زمان محتمل 
خواهـد بـود؟ آیـا پـروژه مهـم ریلـی برای تسـهیل 
رفـت و آمـد زائـران حـرم حضـرت زینـب )س( در 

دارید؟ دسـت 
ما  مشـغول نوسـازی ایـن محور بـه صـورت کامل هسـتیم و به 
کمـک و یـاری ایـران امیدواریم.  سـفرهای بین دو کشـور در این 
محـور در اسـرع وقـت از طریـق محـور جدید تنـف از سـر گرفته 
خواهـد شـد و امیدواریـم سـفرهای سـیاحتی و حمـل و نقـل بار 
همچون گذشـته و بهتر از آن شـود. همانگونه کـه در جنگ باهم 

پیـروز شـدیم بر مشـکالت اقتصـادی نیز چیـره خواهیم شـد.
نکتـه ای کـه مایلم بـدان اشـاره کنم، پـروژه مهـم و حیاتی قطار 
حومه  ای برقی دمشـق و حومـة آن به طول تقریبـی ۱۰۰ کیلومتر 
اسـت که از چهار محور تشـکیل شـده اسـت: دمشـق-فرودگاه با 
گذشـتن از حـرم حضـرت زینـب )س(، محور دمشـق -صحنایا-

الدیر علـی، خط آهن دمشـق-الهامه و راه آهن دمشـق-قطنا.

گفتگوی اختصاصی با مدیرعامل راه آهن سوریه:

ازسرگیری قطار مسافری تهران-دمشق/ قطار حومه ای دمشق احداث می شود

وحید پورتجریشی - آزاده پورصدامی
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ــه  ــرد ک ــد ک ــان تاکی ــزب اهلل لبن ــی ح ــورای سیاس ــو ش عض
انقــالب اســالمی ایــران در منطقــه زلزله ایجــاد کــرده و ملتهای 
ــراب و  ــط اع ــازی رواب ــادی س ــایه ع ــان در س ــواه جه آزادی خ

ــران هســتند. صهیونیســتها دوســتدار ای
رونــد عــادی ســازی روابــط در منطقــه میــان کشــورهای عربــی 
ــای  ــه آرمانه ــراب ب ــی اع ــی توجه ــتی و ب ــم صهیونیس و رژی
ــران از  فلســطین از یــک ســو و حمایــت جمهــوری اســالمی ای
جنبــش هــای مقاومــت در منطقــه علیــه ایــن رژیــم و هژمونــی 
ــواه  ــای آزادی خ ــا ملته ــده ت ــبب ش ــه س ــر خاورمیان ــکا ب آمری
بیــش از پیــش دوســتدار ایــران و مواضــع ایــن کشــور در قبــال 

ــی و اســالمی باشــند. مســائل امــت عرب
ــزب اهلل  ــی ح ــورای سیاس ــو ش ــب اهلل« عض ــن ح ــاج حس »ح
ــد عــادی  ــگار مهــر در خصــوص رون ــا خبرن ــان در گفتگــو ب لبن
ــی و رژیــم صهیونیســتی  ــان کشــورهای عرب ــط می ســازی رواب
ــط  ــد رواب ــی خواه ــکا از عربســتان م ــروزه آمری ــرد: ام ــد ک تاکی
ــه  ــد و هــم پیمــان اســرائیل علی ــرار کن ــا اســرائیل برق ــی ب علن
ــران در  ــالمی ای ــوری اس ــری جمه ــه رهب ــت ب ــور مقاوم مح

ــه باشــد. منطق
وی افــزود: بنابرایــن آمریــکا بــه دنبــال علنــی کــردن ایــن روابط 
اســت و نمــی خواهــد ایــن روابــط بــه صــورت مخفیانه و ســری 
ــه کامــال  ــن زمین ــروزه موضــع عربســتان در ای ــد. ام ــی بمان باق
ــریعتر  ــه س ــر چ ــد ه ــی خواه ــتان م ــت. عربس ــخص اس مش
روابــط خــود را بــا اســرائیل عــادی کنــد تــا در نهایــت به بخشــی 

از ائتــالف اســرائیل در منطقــه علیــه مقاومــت درآیــد.
وی در خصـوص نقـش و جایـگاه ایـران در حمایـت از مقاومـت 
در منطقـه تاکیـد کـرد: به نظر مـن پیـروزی انقالب اسـالمی در 

ایـران یـک زلزلـه در منطقـه ایجاد کـرد. البته ایـن زلزله بـا زلزله 
اشـغالگری رژیـم صهیونیسـتی علیه فلسـطین متفاوت اسـت.

عضــو شــورای سیاســی حــزب اهلل لبنــان تاکیــد کــرد: ایــران بعد 
از انقــالب اســالمی تبدیــل بــه محــور تمام جنبــش هــای آزادی 
خــواه شــده و ایــن جنبــش هــا را در منطقــه علیه صهیونیســتها و 

اشــغالگری اســرائیل در حمایــت از فلســطین رهبــری مــی کند.
حـب اهلل تاکید کـرد: ایران هم چنین از جنبـش های ضد هژمونی 
آمریکا در منطقه و هیمنه کشـورهای غربی بـر خاورمیانه حمایت 
مـی کند. ایـران از جنبش هـای ضد غـارت ذخایر منطقه توسـط 

آمریکا و هـم پیمانانش در ناتـو حمایت می کند.
ــی در  ــور اصل ــران مح ــن ای ــد: بنابرای ــادآور ش ــه ی وی در ادام
ــان  ــان در جه ــرآمد آزادی خواه ــی و س ــن رویاروی ــوص ای خص
عــرب و اســالم و بــه صــورت کلــی در جهان محســوب میشــود.

وی در خصـوص موضـع حـزب اهلل در قبال تحریم هـای ظالمانه 
آمریـکا علیـه ایـران تصریـح کـرد: مـا تحریـم هـا علیـه ایـران 
و یـا حـزب اهلل و یـا علیـه هـر جنبش و کشـوری کـه پیـروی از 

سیاسـتهای آمریـکا را نمـی پذیـرد محکـوم مـی کنیم.
ــا  ــرد: م ــد ک ــان تاکی ــزب اهلل لبن ــی ح ــورای سیاس ــو ش عض
ــق  ــرای تحق ــی ب ــع اهرم ــتها در واق ــن سیاس ــه ای ــم ک معتقدی
اهــداف برتــری جویانــه آمریــکا بــه شــمار مــی رود. آمریــکا مــی 
پنــدارد حاکــم تمــام ملتهــای جهــان و پلیــس منطقــه اســت و 

ــد. ــه نشــان ده ــود را اینگون ــد خ ــی خواه م
وی در ادامـه تأکیـد کـرد: بنابرایـن مـا اصـل و بنیان ایـن تحریم 

هـا را علیه تمـام گروه ها و حامیـان مقاومت در منطقـه رد کرده و 
خواهـان مبـارزه با آن نه فقط در سـطح ایران و حـزب اهلل بلکه در 

سـطح تمام ملتهای منطقه هسـتیم.
ــه و  ــر ملتهــای منطق ــزود: اگ ــه اف ــن در ادام حــب اهلل هــم چنی
دولتهــای آنهــا بــا ایــن مســأله مخالفــت نکننــد در آینــده خــوِد 
آنهــا در صــورت مخالفــت بــا تصمیــم هــای آمریــکا بــه همیــن 

سرنوشــت دچــار مــی شــوند.
ــه  ــای منطق ــان ملته ــران در می ــگاه ای ــوص جای وی در خص
تصریــح کــرد: ایــران از جایــگاه خوبــی در میــان ملتهــای منطقه 
ــان، ســوریه، فلســطین و اردن برخــوردار اســت. آنهــا  ــد لبن مانن
معتقدنــد کــه ایــران نماینــده تفکــر اســالمی درســت و مخالــف 

بــا تســلط بیگانــگان بــر منطقــه اســت.
ــن  ــرد: ای ــد ک ــان تاکی ــزب اهلل لبن ــی ح ــورای سیاس ــو ش عض
مســأله در میــان مــردم عــراق و کشــورهای شــمال آفریقــا نیــز 
مصــداق دارد. مــن بــه کشــورهای شــمال آفریقــا ســفر کــرده و 
ــران هســتند.  ــن کشــورها دوســتدار ای ــده ام کــه ملتهــای ای دی
آنهــا معتقدنــد کــه ایــران نماینــده تفکــر اســالمی و آرمــان هــا و 

خواســته هــای ملتهــا اســت.
حـب اهلل تاکید کـرد: نظر دولتهـا در این خصـوص در بُعد دیگری 
مـی گنجد. آنهـا با اهداف گروه های تروریسـتی همسـو هسـتند 
چرا کـه خوِد این کشـورها گـروه های تروریسـتی را بـا همکاری 
آمریـکا و صهیونیسـتها بـرای رویارویـی بـا تفکـرات اسـالمی 

صحیـح در منطقـه ایجاد کـرده اند.

گفتگوی اختصاصی با عضو شورای سیاسی حزب اهلل لبنان:

ایران سرآمد آزادی خواهان جهان است
فاطمه صالحی

پروفسـور »پـل پیـالر« رئیس سـابق بخـش تحلیـل عملیات 
اسـاتید  از  و  )سـیا(  آمریـکا  مرکـزی  اطالعـات  سـازمان 
دانشـگاه »جـرج تـاون« چنـد روز قبل در یادداشـتی بـا عنوان 
»مجاهدیـن خلق و سیاسـت شکسـت خـورده آمریـکا در قبال 
ایـران« در سـایت لوبـالگ امریکا نوشـت: »در میان بسـیاری 
از سیاسـت هـای نادرسـت دولـت »دونالـد ترامـپ« در قبـال 
ایـران، یکـی از واضح تریـن آنهـا خاطرخواهی گـروه منافقین 
اسـت .»جان بولتون« مشـاور امنیت ملـی و »رودی جولیانی« 
وکیـل ترامـپ، از برجسـته تریـن افراد تیـم ترامپ هسـتند که 
در نشسـت ها و سـخنرانی های این گروه تروریسـتی شـرکت 
کـرده انـد و ایـن گـروه را جایگزینی بـرای نظام کنونـی ایران 

دانند. مـی 
ایـن گـروه در واقـع یـک جنبـش دانشـجویی بـود کـه ابتـدا در 
مخالفت با رژیم شـاه شـروع بـه مبارزه کـرد و به شـکلی عجیب 
و غریـب ایدئولوژی اسـالمگرائی را با مارکسیسـم در هم آمیخت. 
این گـروه از همان نخسـت مواضع بسـیار ضد آمریکایی داشـت. 
ایـن گـروه حتـی بـا آزادی گـروگان هـای آمریکایی در سـفارت 

ایاالت متحـده مخالفـت کرد.
اسـتفاده از گروهـی همچـون منافقین برای پیشـبرد سیاسـت در 
قبـال ایران، ورشکسـتگی سیاسـت آمریکا را نشـان مـی دهد. به 
عبارتـی اگـر منافقیـن در این بازی باشـند، ایـن بازی نمـی تواند 
براسـاس دموکراسـی، حقوق بشـر یـا حقوق مـردم عـادی ایران 
باشـد. بولتـون و دسـتکم برخـی افـراد دیگـری کـه از ایـن گروه 

حمایـت می کنند بـه انـدازه کافی باهوش هسـتند کـه از ماهیت 
واقعـی این گروه خبردار شـده باشـند. ایـن گروه بی شـک عالقه 
ای به دموکراسـی ندارنـد، بلکـه در خرابکاری، تخریـب و ترور در 
ایـران توانمند هسـتند؛ توانایی که هنوز مجاهدین خلـق آن را رها 

نکرده اسـت.«
سـازمان  اطالعاتـی  پیشـین  افسـر  اسـتیل«  دیویـد  »رابـرت 
جاسوسـی آمریـکا )سـیا( در گفتگو بـا خبرنگار مهـر در خصوص 
علـت حمایـت گسـترده دولـت ترامـپ از سـازمان تروریسـتی 
مجاهدین خلق)منافقین( گفت: ریشـه سیاسـتهای اشـتباه امریکا 
در خصوص سـازمان مجاهدیـن خلق)منافقین( به صهیونیسـتها 

بـاز می گـردد.
نامـزد دریافـت جایـزه نوبل صلـح در ادامـه گفت: هـر تصمیم بد 
و اشـتباهی کـه در سیاسـت خارجـی امریـکا وجود داشـته باشـد 

صهیونیسـتها پشـت آن قـرار دارند.
وی افـزود: قبـال هم به شـما گفتـه بودم کـه جان بولتـون فردی 

احمق و فاسـد اسـت و به صهیونیسـتها خدمـت می کند.

اسـتیل یادآور شـد: در حـال حاضر اطـراف ترامپ افرادی هسـتند 
که طرفدار شـدید صهیونیستها هسـتند و منافع اسـراییل را دنبال 

مـی کنند.
وی افـزود: دشـمن آمریـکا، ایـران نیسـت بلکـه صهیونیسـتها 
هسـتند. به خاطر باید داشـت که قتـل »جان اف کندی« توسـط 
صهیونیسـتها صورت گرفت. آنها در قتـل آمریکایی های دیگری 

نیز نقـش داشـته اند.
اسـتیل در ادامـه گفـت: »جـرد کوشـنر« دامـاد ترامـپ عامـل 
دسـتگاه جاسوسـی اسـرائیل »موسـاد« اسـت. او مـورد نظـر دو 
 Jeffrey( »مأمور معروف موسـاد به نـام های »جفری اپسـتین
 )Ghislaine Maxwell( »و »َمکـس ول )Epstein
بـرای نزدیک بـودن بـه دختـر ترامـپ »ایوانکا ترامـپ« هدف 

موسـاد قرار دارد.
افسـر پیشـین اطالعاتـی سـازمان جاسوسـی آمریـکا پیـش از 
ایـن نیـز تصریـح کـرده بـود: ۱۰ بانکدار شـرکت خدمـات مالی 
 ) Goldman Sachs( »و بانکـداری » گلدمـن سـاکس
در میـان کارمنـدان نزدیـک به ترامـپ هسـتند. همچنین بیش 
 )Ashkenazi Jews( از ۵۰ نفـر از یهودیـان اشـکنازی
کنتـرل تمامـی ابعاد اقتصـادی و سیاسـت خارجی این کشـور را 
در راسـتای منافع صهیونیسـت ها، وال اسـتریت و نیز »شـرکت 
 )City of London Corporation( »سـیتی لنـدن
- شـهری درون شـهر لنـدن که قلـب بخـش مالـی و بازرگانی 
بریتانیـا اسـت- را بـه دسـت دارنـد کـه همه علیـه منافـع توده 
آمریکائـی هـا و یـا قانون اساسـی ایـن کشـور فعالیـت می کنند؛ 
قانونـی کـه ربع قـرن اسـت مـورد بی توجهی قـرار گرفته اسـت.

گفتگوی اختصاصی با نامزد صلح نوبل:

صهیونیستها پشت پرده حمایت گسترده ترامپ از »سازمان مجاهدین خلق«
جواد حیران نیا

ایران در جهان
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»مــارک فیتزپاتریــک« معتقــد اســت کــه بســیاری از کشــورها 
بــرای درخواســت تحقیــق و بررســی اتهامــات شــیمیایی 

ــکا ملحــق نمــی شــوند. ــه امری ــران ب ــه ای واشــنگتن علی
ــترش  ــع گس ــازمان من ــکا در س ــده آمری ــث وارد« نماین »کن
تســلیحات شــیمیایی، روز پنجشــنبه)اول آذرماه ۹۷( مدعی شــد 
ایــران در تناقــض بــا کنوانســیون ۱۹۹۷، تســلیحات شــیمیایی 

اعالم نشــده ای را در اختیــار دارد.
وی افــزود: ایــران یــک ســایت تولیــدی اعالم نشــده دارد کــه 
ــرای پرکــردن بمب هــای هوایــی اســتفاده کــرده حــال  از آن ب
آنکــه همزمــان برنامــه ســاخت تســلیحات ســمی ممنوعــه را 
ــه  ــران ب ــادا ای ــکا نگــران اســت مب ــد! آمری ــال می کن ــز دنب نی
دنبــال مــواد شــیمیایی باشــد کــه سیســتم اعصــاب مرکــزی را 

ــد. ــرار می دهن ــدف ق ه
ــه  ــیمیایی ب ــال تســلیحات ش ــه ارس ــران را ب ــن ای وی همچنی

ــرد. ــم ک ــالدی مته ــه ۱۹۸۰ می ــی در ده لیب
بهــرام قاســمی ســخنگوی وزارت امــور خارجــه ایــران در 
ــکا در  ــات آمری ــت: هی ــار داش ــات اظه ــن اتهام ــوص ای خص
ســازمان منــع ســالح هــای شــیمیایی روز پنجشــنبه در جریــان 
برگــزاری کنفرانــس بازنگــری کنوانســیون منــع ســالح هــای 
ــق  ــی را طب ــه و اساس ــی پای ــات ب ــه اتهام ــیمیایی در اله ش
جمهــوری  علیــه  خــود  همیشــگی  و  مالــوف  عــادت 
اســالمی مطــرح کــرد کــه ایــن اتهامــات را قویــا مــردود مــی 

ــم. دانی
قاســمی افــزود: براســاس آییــن کار کنفرانــس، هیــات 
کشــورمان نــزد آن ســازمان و پــس از پایــان مباحــث عمومی به 
ایــن اتهامــات بــی پایــه و اســاس پاســخ مقتضــی خواهــد داد.
ســخنگوی وزارت خارجــه همچنیــن افــزود: آنچــه کــه مســلّم 
و کامــال عیــان مــی باشــد ایــن اســت کــه آمریــکا بــه عنــوان 
ــلیحات  ــه تس ــده زرادخان ــازمان، دارن ــو س ــور عض ــا کش تنه
ــرای  ــود ب ــدات خ ــه تعه ــون ب ــا کن ــه ت ــت ک ــیمیایی اس ش
نابــودی آنهــا عمل نکــرده، بلکــه همزمــان از برنامه تســلیحات 
شــیمیایی رژیــم صهیونیســتی جانبــداری می کنــد و ایــن گونه 
اتهامــات نادرســت و ناراســت را صرفــا از ســر خصومــت با ملت 
ایــران و بــرای انحــراف افــکار عمومــی جامعــه بیــن المللــی از 

نقــض تعهــدات و حمایــت هــای مکــرر خــود از زرادخانــه هــای 
شــیمیایی رژیــم صهیونیســتی و گــروه هــای تروریســتی مطرح 

مــی نمایــد.
در ایــن راســتا خبرنــگار مهــر گفتگویــی بــا »مــارک 
فیتزپاتریــک« مدیــر فعلــی برنامــه خلــع ســالح و منــع اشــاعه 
موسســه بیــن المللــی مطالعــات اســتراتژیک )IISS( تنظیــم 

ــد. ــه مــی آی ــه در ادام ــوده ک نم

|| ســفیر آمریــکا در نشســت اخیــر ســازمان 
منــع تســلیحات شــیمیایی)OPCW( مدعــی 
ــای  ــد گازه ــات تولی ــاره تاسیس ــران درب ــد ای ش
شــیمیایی خــود گزارشــی بــه ایــن ســازمان نــداده 
و ایــران ایــن کنوانســیون را نقــض کــرده اســت. 
امریــکا هیــچ گاه پیــش از ایــن ایــران را بــه نقض 
ــرده  ــم نک ــیمیایی مته ــالحهای ش ــیون س کنوانس
بــود. بــه نظــر مــی رســد ایــن ادعــا نیــز ادعایــی 
سیاســی بــرای فشــار حداکثــری بــه ایران باشــد. 

نظــر شــما چیســت؟
ایــاالت متحــده امریــکا نگرانــی هایــی در مــورد عدم شــفافیت 
ــالح  ــا س ــوه و منش ــه بالق ــتفاده دوگان ــا اس ــه ب ــران در رابط ای
هــای لیبــی مطــرح کــرده اســت. امــا زمــان اتهــام در 
مــورد نقــض OPCW مشــکوک اســت. بــه نظــر مــی رســد 
کــه ایــن مهــم بــه عنــوان بخشــی از کمپیــن »حداکثر فشــار« 

بــر ایــران از لحــاظ سیاســی باشــد.

ــود موافقــت ســایر  ــادر خواهــد ب ــکا ق ــا امری || آی
ــران  ــوص ای ــش در خص ــورد ادعای ــورها در م کش
ــص از  ــق و تفح ــتار تحقی ــرده و خواس ــب ک را جل
ــود؟)البته  ــی ش ــوارد ادعای ــن م ــاره ای ــران درب ای
مــی دانیــم ایــران عضــو ایــن ســازمان نیســت و 
ــد چنیــن  ــز در ایــن ســازمان مــی توان روســیه نی

ــد( ــو کن ــتی را وت درخواس
ــیاری  ــدارم بس ــار ن ــن انتظ ــات، م ــان اتهام ــه زم ــه ب ــا توج ب
ــاالت  ــه ای ــق و بررســی ب ــرای درخواســت تحقی از کشــورها ب

متحــده امریــکا ملحــق شــوند. در هــر صــورت روســیه  ایــن 
ــرد. ــد ک ــو خواه ــت را وت درخواس

ــک  ــا ی ــی ب ــورهای غرب ــالش کش ــا ت ــرا ب || اخی
ــد و  ــب ش ــازمان تصوی ــن س ــه در ای ــه ک قطعنام
ــئولیت  ــود، مس ــن ب ــیه و چی ــت روس ــورد مخالف م
شناســایی عامــالن اســتفاده کننــده از ســالحهای 
شــیمیایی بــه ایــن ســازمان واگــذار شــده اســت. 
بــا توجــه بــه مخالفــت روســیه و چیــن آینــده این 

ــد؟ ــی مــی کنی ــه ارزیاب مکانیســم را چگون
OPCW یــک بازیگــر مهــم خواهــد بــود. امــا اقتــدار و نفــوذ  
ــیه و  ــه، روس ــا قطعنام ــت ب ــود. در مخالف ــت ش ــد تقوی آن بای

چیــن یــک دیــدگاه بدبینانــه دارنــد.

|| آمریــکا بــه عنــوان تنهــا دارنــده ذخایــر ســالح 
هــای شــیمیایی تاکنــون بــه بهانــه مشــکالت فنی 
ــود،  ــیمیایی خ ــای ش ــالح ه ــر س ــدام ذخای از انه
ــورهای  ــت کش ــه و اولوی ــن وظیف ــم تری ــه مه ک
عضو کنوانســیون اســت، خــودداری ورزیده اســت. 
چــرا آمریــکا در عیــن اینکــه تســلیحات شــیمیایی 
ــون  ــورهایی چ ــد کش ــی کن ــدم نم ــود را منه خ
ایــران کــه همــواره موضعــی روشــن در مخالفــت 
ــه ســالح  ــا ســالح هــای کشــتار جمعــی از جمل ب
ــش  ــدات خوی ــه تعه ــته و ب ــیمیایی داش ــای ش ه
ــی  ــرار م ــام ق ــورد اته ــت را م ــوده اس ــد ب پایبن

دهــد؟
هرچنــد تاســف بــار اســت، امــا دالیــل فنــی قانونــی بــرای 
تاخیــر در از بیــن بــردن ایــن ذخایــر وجــود دارد. آنهــا بایــد 
ــی  ــچ دلیل ــوند و هی ــب ش ــق تخری ــن و دقی ــوی ام ــه نح ب
وجــود نــدارد کــه فکــر کنیــم ایــن انبارهــا تهدیــدی ایجــاد 

مــی کننــد!
ــه نقــض  ــران را ب ــاکار باشــد کــه ای ــکا ری ممکــن اســت آمری
قوانیــن OPCW متهــم مــی کنــد، زمانــی کــه هنــوز وظیفــه 

خــود را بــرای از بیــن بــردن ذخایــر انجــام نــداده اســت.

معاون وزیر خارجه پیشین آمریکا:

آمریکا قادر به اجماع سازی علیه ایران در خصوص اتهامات شیمیایی نیست

ایران در جهان
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»پــل پیــالر« معتقــد اســت کــه حمایــت واشــنگتن از ســازمان 
مجاهدیــن خلــق در راســتای سیاســت هــا و خــط مشــی ایــن 

کشــور اســت.
پروفسـور »پـل پیـالر« رئیـس سـابق بخـش تحلیـل عملیـات 
سـازمان اطالعـات مرکـزی آمریـکا )سـیا( و از اسـاتید دانشـگاه 
»جـرج تاون« چنـد روز قبـل در یادداشـتی با عنـوان »مجاهدین 
خلق و سیاسـت شکسـت خورده آمریکا در قبال ایران« در سـایت 
لوبـالگ آمریـکا نوشـت: »در میـان بسـیاری از سیاسـت هـای 
نادرسـت دولـت »دونالـد ترامـپ« در قبال ایـران، یکـی از واضح 
تریـن آنهـا خاطرخواهـی گـروه منافقین اسـت. »جـان بولتون« 
مشـاور امنیت ملـی و »رودی جولیانی« وکیل ترامپ، از برجسـته 
تریـن افـراد تیـم ترامپ هسـتند کـه در نشسـت ها و سـخنرانی 
هـای ایـن گـروه تروریسـتی شـرکت کـرده انـد و ایـن گـروه را 

جایگزینـی بـرای نظـام کنونی ایـران مـی دانند.
ایــن گــروه در واقــع یــک جنبــش دانشــجویی بــود کــه ابتــدا در 
مخالفــت بــا رژیــم شــاه شــروع بــه مبــارزه کــرد و بــه شــکلی 
ــم  ــا مارکسیس ــالمگرایی را ب ــوژی اس ــب ایدئول ــب و غری عجی
ــن گــروه از همــان نخســت مواضــع بســیار  درهــم آمیخــت. ای
ــروگان  ــا آزادی گ ــی ب ــروه حت ــن گ ــی داشــت. ای ضــد آمریکای
ــرد. ــت ک ــاالت متحــده مخالف ــفارت ای ــی در س ــای آمریکای ه

اســتفاده از گروهــی همچــون منافقین برای پیشــبرد سیاســت در 
قبــال ایــران، ورشکســتگی سیاســت آمریــکا را نشــان مــی دهد. 
بــه عبارتــی اگــر منافقیــن در ایــن بــازی باشــند، این بــازی نمی 
ــردم  ــوق م ــا حق ــوق بشــر ی ــر اســاس دموکراســی، حق ــد ب توان
ــراد دیگــری  ــون و دســتکم برخــی اف ــران باشــد. بولت عــادی ای
کــه از ایــن گــروه حمایــت مــی کننــد بــه انــدازه کافــی باهــوش 
هســتند کــه از ماهیــت واقعــی ایــن گــروه خبــردار شــده باشــند. 
ایــن گــروه بــی شــک عالقــه ای بــه دموکراســی ندارنــد، بلکــه 
ــتند؛  ــد هس ــران توانمن ــرور در ای ــب و ت ــکاری، تخری در خراب
توانایــی کــه هنــوز مجاهدیــن خلــق آن را رهــا نکــرده اســت«.

در ایـن راسـتا خبرنـگار مهـر گفتگویی با پروفسـور »پـل پیالر« 
رئیس سـابق بخش تحلیـل عملیات سـازمان اطالعـات مرکزی 

آمریکا )سـیا( انجـام داده کـه در ادامه مـی آید.
ــون  ــت و تاکن ــاون« اس ــرج ت ــگاه »ج ــاتید دانش ــالر از اس پی
مســئولیت هــای متعــددی را بــر عهــده داشــته کــه از جملــه آنها 
ــات هــای ســیا در  ــل عملی ــه ریاســت واحــد تحلی ــوان ب مــی ت
شــرق نزدیــک، خلیــج فــارس و جنــوب آســیا اشــاره کــرد. پیالر 
ســابقه حضــور در شــورای اطالعــات ملــی آمریــکا را بــه عنــوان 

یکــی از اعضــای اصلــی آن نیــز دارد.

|| چــرا دولــت اوبامــا مجاهدین خلــق را از فهرســت 
ــت  ــرد و دول ــذف ک ــده ح ــاالت متح ــتی ای تروریس
ترامــپ بــه طــور جــدی از ایــن گــروه تروریســتی 

حمایــت مــی کنــد؟
بـرای اولیـن بـار نیسـت - و  بـرای آخریـن بار نیـز نخواهـد بود 
- کـه تصمیم گیـری بـرای افـزودن یا حذف گـروه ها از لیسـت 
سـازمان هـای تروریسـتی خارجـی ایـاالت متحـده آمریـکا خط 
مشـی و سیاسـت این کشـور را منعکس کـرده و ایـن تصمیمات 

نتیجـه بررسـی عینـی ماهیـت این گروههـا نبوده اسـت.
حــذف مجاهدیــن خلــق از فهرســت تروریســتی بعــد از تــالش 
ــه  ــابقه( ک ــده و باس ــن ش ــی تامی ــاظ مال ــی )از لح ــن الب کمپی
موفــق بــه تحریــک سیاســتمداران در هــر دو حــزب عمده شــده 
اســت - کســانی کــه اکثــر آنهــا آگاهــی اندکــی در مــورد آنچــه 

مجاهدیــن خلــق انجــام داده انــد دارنــد-  انجــام شــد.

ــن  ــروه تروریســتی مجاهدی ــت ترامــپ از گ || دول
بــه عنــوان یــک جایگزیــن   )MEK( خلــق
دموکراتیــک بــرای سیســتم سیاســی فعلــی ایــران 
حمایــت مــی کنــد. چــرا دولــت ترامــپ از گروهــی 
ــای اجتماعــی در  ــچ مبن ــد کــه هی حمایــت مــی کن
میــان ایرانیــان نداشــته و ایرانیــان آن را بــه عنــوان 

ــد؟ ــی کنن ــداد م ــتی قلم ــروه تروریس ــک گ ی
ــا ایــران شــامل اســتفاده از  سیاســت دولــت ترامــپ در رابطــه ب
ــران و تحــت  ــه ای ــرای آســیب رســاندن ب ــزاری ب ــه اب هــر گون
ــه  ــی ب ــه کم ــه توج ــی ک ــت، در حال ــرار دادن آن اس ــار ق فش
ــزار اســتفاده شــده یــا اثــرات منفــی اســتفاده از آنهــا  ماهیــت اب

دارد.
اگــر چــه بــه نظــر مــی رســد هــدف برخــی از شــعارهای دولــت 
ــود،  ــتقر ش ــران مس ــتر در ای ــی بیش ــه دموکراس ــت ک ــن اس ای
دموکراســی نقــش کمــی در تصمیمــات دولــت ایفــا مــی کنــد: 
ــتان  ــم عربس ــا رژی ــود ب ــوی خ ــد ق ــا پیون ــه ب ــور ک ــان ط هم
ســعودی کــه کامــال غیــر دمکراتیــک اســت ایــن واقعیــت مهــم 

ــت.   ــان داده اس را نش
اگــر مجاهدیــن خلق بــا نظــم سیاســی فعلــی در تهــران مخالف 

باشــد، همــه ایــن موضوعــات بــه دولــت ترامــپ مربوط اســت.

ــایت  ــود در س ــه خ ــما در مقال ــه ش ــور ک || همانط
ــد بســیاری از فعالیــت  ــکا ذکــر کردی ــالگ آمری لوب
هــای مجاهدیــن خلــق بــه پــول زیــادی نیــاز دارد، 
کــدام کشــورها یــا گروههــا ممکــن اســت بــه آنها 

ــد؟ ــک کنن کم
بایــد گفــت کــه منابــع بودجــه آنهــا همیشــه نامشــخص اســت. 
بــه احتمــال زیــاد منابــع مالــی آنهــا از ســوی کشــورهایی اســت 

کــه رقبــای منطقــه ای ایــران هســتند.

ــوژی مجاهدیــن خلــق ترکیبــی از قرائتــی  || ایدئول
ــن  ــا همچنی ــت. آنه ــم اس ــالم و مارکسیس از اس
ــی  ــت م ــتی فعالی ــروه تروریس ــک گ ــوان ی ــه عن ب
کننــد. چــرا ایــاالت متحــده بــه عنــوان یک کشــور 

ــی  ــن گروه ــان از چنی ــرو در جه ــک پیش دموکراتی
ــی کــه مــا فــرض مــی  پشــتیبانی مــی کنــد؟ زمان
ــم  ــاس لیبرالیس ــر اس ــی ب ــت خارج ــم  سیاس کنی
ادامــه سیاســت داخلــی اســت و سیاســت داخلــی 
ایــاالت متحــده بــر مبنــای ارزش هــای آزاد و 
ــود.  ــی ش ــاد م ــض ایج ــرار دارد تناق ــم ق لیبرالیس
دولــت ایــاالت متحــده آمریــکا چگونــه ایــن 

ــد؟ ــی کن ــل م ــض را ح تناق
دولــت ترامــپ بــه وضــوح نگــران چنیــن چیزهایــی نیســت زیرا 
ــن  ــرای ای ــی ب ــت کم ــه وی اهمی ــود دارد ک ــی وج ــانه های نش
ــا نحــوه  ــل اســت. ب ــط خارجــی قائ ــت رواب ــا در مدیری ارزش ه
واکنــش واشــنگتن نســبت بــه قتــل »جمــال خاشــقجی« ایــن 
واقعیــت اخیــرا کامــال روشــن شــده اســت، قتلــی کــه در پــی آن 
رئیــس جمهــور ترامــپ گفــت: چنیــن قتلــی مــی توانــد تبرئــه 
شــود تــا زمانــی کــه ســعودی هــا ســالح هــای ایــاالت متحــده 

ــد. ــداری مــی کنن را خری

هــای  فعالیــت   ،RAND گــزارش  طبــق   ||
تروریســتی مجاهدیــن خلــق تــا ســال 2009 ادامه 
داشــته اســت. امــا ایــاالت متحــده ادعــا کــرد کــه 
ــتی  ــت تروریس ــچ فعالی ــته، هی ــال گذش در 10 س
ــدام  ــت. ک ــده اس ــام نش ــروه انج ــن گ ــط ای توس

ــت؟ ــت اس ــک درس ی
یــک دلیــل بــرای حــذف مجاهدیــن خلــق از لیســت تروریســم 
ایــاالت متحــده آمریــکا ایــن بــود کــه در ســال هــای اخیــر ایــن 
ــون  ــت نکــرده اســت. قان ــی هــا دخال گــروه در کشــتار آمریکای
حاکــم بــر ایــن فهرســت مــی توانــد ایــن گونــه تفســیر شــود، 
هــر چنــد اغلــب اوقــات، تصمیــم در مــورد  لیســت گروههــای 
تروریســتی و حــذف از آن بــر اســاس چنیــن دیــدگاه محــدودی 

اتخــاذ نمــی شــود.
ــر  ــی اگ ــت، حت ــتی اس ــروه تروریس ــک گ ــتی، ی ــروه تروریس گ
ــن  ــد. مجاهدی ــی نباش ــون آمریکای ــزد، خ ــی ری ــه م ــی ک خون
خلــق از ســال ۲۰۰۹ تاکنــون در خشــونت هــای سیاســی مرگبار 

شــرکت داشــته اســت.

گفتگوی اختصاصی با عضو شورای اطالعات ملی آمریکا:

آمریکا از »مجاهدین خلق« حمایت می کند

ایران در جهان
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»شــیخ حســن بغدادی«عضــو شــورای مرکــزی حــزب اهلل لبنان 
تاکیــد کــرد کــه رونــد عــادی ســازی روابــط میــان کشــورهای 
عربــی و دشــمن صهیونیســتی نقــاب از چهــره اعــراب برداشــت 

وآنهــا بــه دنبــال ایجــاد یــک ائتــالف علیــه ایــران هســتند.
ــزب اهلل  ــزی ح ــورای مرک ــو ش ــدادی« عض ــن بغ ــیخ حس »ش
ــد عــادی  ــگار مهــر در خصــوص رون ــا خبرن ــان در گفتگــو ب لبن
ســازی کشــورهای عربــی بــا رژیــم صهیونیســتی تاکیــد کــرد: 
ــان دو  ــه می ــه صــورت مخفیان ــدا ب ــن مســأله متأســفانه از ابت ای
طــرف در جریــان بــوده و امــروزه شــاهد علنــی شــدن آن 

ــتیم. هس
وی افــزود: ایــن کشــورها نقــاب از چهــره برداشــته انــد. روابــط 
آنهــا بــا دشــمن صهیونیســتی مربــوط بــه دیــروز نیســت بلکــه 
ــن  ــه ای ــی ب ــه مســئوالن آمریکای ــی دارد. زمانیک ــابقه طوالن س
کشــورها ســفر مــی کننــد در واقــع از آنهــا مــی خواهنــد دوســت 

و یــاور دشــمن صهیونیســتی باشــند.
ــود  ــای خ ــل ملته ــورها در مقاب ــن کش ــزود: ای ــه اف وی در ادام
تظاهــر مــی کننــد کــه مشــکل واقعــی آنهــا بــا ایــران اســت اما 
بایــد بداننــد کــه جمهــوری اســالمی ایــران نظــام و رژیــم هــای 
آنهــا را متزلــزل خواهــد کــرد. ایــران تنهــا کشــوری اســت کــه 
بــه دنبــال حمایــت از مســائل کشــورهای عربــی و همســایگان 

خــود اســت.
وی تصریــح کــرد: ایــن کشــور در حــال حاضــر متحمــل 
شــدیدترین فشــارهای اقتصــادی اســت چــرا کــه مدافع مســائل 
ــن  ــوده و ای ــطین ب ــأله فلس ــه مس ــی از جمل ــورهای عرب کش
ــه  ــران ب ــی ای ــال مســائل داخل ــه دنب ــه هیــچ وجــه ب فشــارها ب

ــت. ــده اس ــود نیام وج
عضــو شــورای مرکــزی حــزب اهلل لبنــان تاکیــد کــرد: خــوِد 
ــی  ــی نم ــزی از آن باق ــود چی ــران نب ــر ای ــز اگ ــتان نی عربس
ــان ســقوط نظــام صــدام در  ــود در زم ــرار ب ــه ق ــد چــرا ک مان
ســال ۲۰۰۳ عربســتان نیــز بــه پایــان برســد چــرا کــه نقشــه 

و طــرح آمریــکا بــرای منطقــه در آن زمــان تجزیــه خاورمیانــه 
ــی  ــه شــمار م ــداف ب ــن اه ــز یکــی از ای ــود و عربســتان نی ب

ــد. آم
وی یــادآور شــد: آنچــه کــه باعــث شــده نظــام عربســتان و بــه 
صــورت کلــی منطقــه تاکنــون پابرجــا بمانــد بــرکات جمهــوری 
ــرح  ــر ط ــه در براب ــان آن اســت ک ــم پیمان ــران و ه اســالمی ای
ــد.  ــداری کــرده ان ــه منطقــه پای ــکا علی هــا و نقشــه هــای آمری
بنابرایــن ســخنان و مواضــع ایــن کشــورها در قبــال ایران بســیار 

جــای تعجــب دارد.
ــالف در  ــک ائت ــاد ی ــال ایج ــه دنب ــا ب ــزود: آنه ــه اف وی در ادام
منطقــه علیــه ایــران هســتند امــا بایــد بداننــد آن نیرویــی کــه 
آنهــا را درســوریه و عــراق و لبنــان و فلســطین نابــود و ســرنگون 

ــن کار را ادامــه مــی دهــد. کــرد همی
عضــو شــورای مرکــزی حــزب اهلل لبنــان تاکیــد کــرد: در 
حملــه اخیــر رژیــم صهیونیســتی بــه غــزه دیدیــم کــه حمــاس 
چگونــه پایــداری و مقاومــت کــرد وقتــی آنهــا در برابــر حمــاس 
نمــی تواننــد بــه یــک پیــروزی دســت پیــدا کننــد چگونــه مــی 
ــه  ــرو شــوند. آنهــا ب ــا حــزب اهلل روب ــه عنــوان مثــال ب تواننــد ب
هیــچ عنــوان نمــی تواننــد بــه اهــداف خــود دســت پیــدا کننــد. 
در خصــوص طــرح آمریــکا علیــه مســأله فلســطین موســوم بــه 
معاملــه قــرن نیــز همیــن مســأله مصــداق پیــدا مــی کنــد ایــن 

ــه پایــان رســیده و اجــرا نخواهــد شــد. معاملــه در نهایــت ب
شــیخ حســن بغــدادی در خصــوص موضــع ملتهــای منطقــه 
ــا مذاهــب  ــه ب ــح کــرد: ملتهــای منطق ــران تصری ــال ای در قب
ــت  ــران را دوس ــود ای ــف خ ــای مختل ــان ه ــا و زب و رویکرده
ــا و  ــم ه ــن رژی ــتند و ای ــور هس ــن کش ــدار ای ــد و طرف دارن
ــکل  ــأله مش ــن مس ــا ای ــه ب ــتند ک ــی هس ــای عرب ــام ه نظ

ــد. دارن
ــز  ــه چی ــه هم ــد از آنک ــه بع ــای منطق ــرد: ملته ــح ک وی تصری
آشــکار شــده و نقــاب رژیــم هــای عربــی برداشــته شــده فهمیده 

انــد کــه ایــران تنهــا کشــور صادقــی اســت کــه رویکرد درســتی 
ــات مســئوالن آن بایکدیگــر  ــا و اقدام ــه و حرفه در پیــش گرفت
تطابــق دارد چــرا کــه مقامــات عربــی حرفهایــی مــی زننــد کــه 
در عمــل آنهــا را انجــام نمــی دهنــد و حــرف وعملشــان یکــی 

نیســت.
وی در خصــوص رونــد تشــکیل دولــت در لبنــان و موانــع پیــش 
ــرد: از  ــد ک ــان المســتقبل تاکی ــژه از ســوی جری ــه وی روی آن ب
روز نخســت مکلــف شــدن ســعد الحریــری نخســت وزیــر لبنان 
ــن  ــع و مشــکالتی در ای ــا شــاهد موان ــت م ــرای تشــکیل دول ب
مســیر بودیــم. الحریــری بــه مشــکل حضــور نماینــدگان ســنی 
ــی حــق  ــده ســنی از لحــاظ قانون ــن ۶ نماین ــود. ای ــی توجــه ب ب

دارنــد در دولــت مشــارکت داشــته باشــند.
ــه  ــدگان ب ــن نماین ــدا از ای ــزب اهلل در ابت ــد: ح ــادآور ش وی ی
ــی  ــری م ــرد و از الحری ــی ک ــت م ــمی حمای ــر رس ــورت غی ص
ــدگان حــزب اهلل  ــد. نماین ــن مشــکل را حــل کن ــا ای خواســت ت
بــا میشــل عــون رئیــس جمهــور لبنــان نیــز در ایــن خصــوص 
رایزنــی کردنــد. امــا بــه نظــر مــی رســد آنهــا در خصــوص ایــن 
مســأله جــدی نیســتند چــرا کــه فکــر مــی کننــد ایــن مســأله 

ــت. ــد رف ــن خواه ــچ مشــکلی از بی ــاد هی ــدون ایج ب
شــیخ حســن بغــدادی تاکیــد کــرد: بعــد از گذشــت مــدت زمانی 
از ایــن مشــکل، ســید حســن نصــراهلل دبیــر کل حــزب اهلل لبنان 
آن را بــه صــورت علنــی مطــرح کــرد. حــزب اهلل از ابتــدا قصــد 
ــه ســمت  ــا کشــور ب ــد ت ــن مســأله را رســانه ای کن نداشــت ای
بحــث و جــدل ســوق داده شــود امــا امــروزه شــاهد آن هســتیم 
کــه مــی خواهیــم یــک دولــت وحــدت ملــی تشــکیل دهیــم که 

بایــد نماینــده تمــام اقشــار باشــد.
وی در پایــان یــادآور شــد: ایــن مشــکل در آینــده حــل خواهــد 
شــد و نیازمنــد گذشــت زمــان اســت. مــا بایــد دولتــی تشــکیل 
ــده  ــی در آن نماین ــورت قانون ــه ص ــار ب ــام اقش ــه تم ــم ک دهی

ــت. ــأله اس ــن مس ــی ای ــزب اهلل حام ــند و ح ــته باش داش

گفتگوی اختصاصی با عضو شورای مرکزی حزب اهلل لبنان:

اگر ایران نبود عربستان نابود شده بود/معامله قرن محکوم به شکست است
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رئیــس دانشــکده علــوم سیاســی دانشــگاه آالبامــا گفــت: اتهــام 
اخیــر آمریــکا در مــورد نقــض کنوانســیون ســالحهای شــیمیایی 
توســط ایــران چیــزی شــبیه یــک بــازی سیاســی اســت و جــان 

بولتــون کارگــردان اصلــی ایــن خیمــه شــب بــازی اســت.
»کنــث وارد« نماینــده آمریــکا در ســازمان منــع گســترش 
تســلیحات شــیمیایی، دیــروز پنجشــنبه)اول آذرمــاه ۹۷( مدعــی 
شــد ایــران در تناقــض بــا کنوانســیون ۱۹۹۷، تســلیحات 

شــیمیایی اعالم نشــده ای را در اختیــار دارد.
ــه  ــده دارد ک ــدی اعالم نش ــایت تولی ــک س ــران ی ــزود: ای وی اف
ــال  ــرده ح ــتفاده ک ــی اس ــای هوای ــردن بمب ه ــرای پرک از آن ب
آنکــه همزمــان برنامــه ســاخت تســلیحات ســمی ممنوعــه را نیز 
ــه دنبــال  ــران ب ــادا ای دنبــال می کنــد! آمریــکا نگــران اســت مب
مــواد شــیمیایی باشــد کــه سیســتم اعصــاب مرکــزی را هــدف 

ــد. ــرار می دهن ق
وی همچنیــن ایــران را به ارســال تســلیحات شــیمیایی بــه لیبی 

در دهــه ۱۹۸۰ میــالدی متهــم کرد.
بهــرام قاســمی ســخنگوی وزارت امــور خارجــه ایــران در 
ــکا در  ــات آمری ــت: هی ــار داش ــات اظه ــن اتهام ــوص ای خص
ســازمان منــع ســالح هــای شــیمیایی روز پنجشــنبه در جریــان 
ــع ســالح هــای  برگــزاری کنفرانــس بازنگــری کنوانســیون من
شــیمیایی در الهــه اتهامــات بــی پایــه و اساســی را طبــق عادت 
ــرح  ــالمی مط ــوری اس ــه جمه ــود علی ــگی خ ــوف و همیش مال

ــم. ــی دانی ــردود م ــا م ــات را قوی ــن اتهام ــه ای ــرد ک ک
قاســمی افــزود: براســاس آییــن کار کنفرانــس، هیات کشــورمان 
ــن  ــه ای ــی ب ــث عموم ــان مباح ــس از پای ــازمان و پ ــزد آن س ن

اتهامــات بــی پایــه و اســاس پاســخ مقتضــی خواهــد داد.
سـخنگوی وزارت خارجه همچنین افزود: آنچه که مسـلّم و کامال 
عیان می باشـد این اسـت که آمریکا بـه عنوان تنها کشـور عضو 
سـازمان، دارنده زرادخانه تسـلیحات شـیمیایی اسـت که تا کنون 
بـه تعهدات خـود برای نابودی آنهـا عمل نکرده، بلکـه همزمان از 
برنامه تسلیحات شـیمیایی رژیم صهیونیسـتی جانبداری می کند 
و ایـن گونه اتهامات نادرسـت و ناراسـت را صرفا از سـر خصومت 
با ملـت ایران و بـرای انحـراف افـکار عمومی جامعه بیـن المللی 
از نقـض تعهـدات و حمایـت هـای مکـرر خـود از زرادخانـه های 
شـیمیایی رژیم صهیونیسـتی و گروه های تروریسـتی مطرح می 

نماید.
در خصــوص تحــرکات اخیــر امریــکا در ســازمان منع تســلیحات 
ــا  ــی ب ــر گفتگوی ــگار مه ــران خبرن ــوص ای ــیمیایی در خص ش
ــی  ــوم سیاس ــکده عل ــس دانش ــار« رئی ــادر انتص ــور »ن پروفس
دانشــگاه آالبامــا امریــکا داشــته اســت کــه در ادامــه مــی آیــد. 
ــن  ــه در ســطح بی ــات خاورمیان انتصــار از اســاتید مطــرح مطالع
المللــی اســت و کتــاب »سیاســت کردهــا در خاورمیانــه« از وی 

ــردی اســت. ــات ک ــل توجــه در مطالع ــی قاب منبع

ــع  ــر ســازمان من ــکا در نشســت اخی || ســفیر آمری
ــاره  ــران درب ــد ای ــی ش ــیمیایی مدع ــلیحات ش تس
تاسیســات تولیــد گازهای شــیمیایی خود گزارشــی 
بــه ایــن ســازمان نــداده و ایــران ایــن کنوانســیون 
ــش از  ــچ گاه پی ــکا هی ــت. امری ــرده اس ــض ک را نق
ــالحهای  ــیون س ــض کنوانس ــه نق ــران را ب ــن ای ای
شــیمیایی متهــم نکــرده بــود. بــه نظــر مــی رســد 
ــار  ــرای فش ــی ب ــی سیاس ــز ادعای ــا نی ــن ادع ای
حداکثــری بــه ایــران باشــد. نظــر شــما چیســت؟

ــالحهای  ــیون س ــض کنوانس ــورد نق ــکا در م ــر آمری ــام اخی اته
ــی  ــازی سیاس ــک ب ــبیه ی ــزی ش ــران چی ــط ای ــیمیایی توس ش
ــن  ــی ای ــردان  اصل ــون کارگ ــان بولت ــن ج ــر م ــه نظ اســت و ب

ــده دارد.  ــر عه ــپ را ب ــم ترام ــازی رژی ــب ب ــه ش خیم
اگــر بــه یــاد داشــته باشــید آمریــکا در ســال ۲۰۰۲ میــالدی نیــز 
همیــن بــازی سیاســی را بــرای عــراق در یــک نشســت ســازمان 

منــع تســلیحات شــیمیایی راه انداخت. 
البتــه عراق  از ســالحهای شــیمیایی بــر علیــه ایــران و کردها در 
دهــه ۸۰ اســتفاده کــرده بــود ولــی در ســال ۲۰۰۲ ســازمان منــع 
تســلیحات شــیمیایی در حــال تهیــه گزارشــی بــود کــه نشــان 
دهــد دولــت عــراق اجــازه بازرســی مخازن تســلیحات شــیمیائی 
قبلــی خــود را داده اســت و ســازمان در نظــر دارد کــه بگویــد کــه 
عــراق ســالحهای شــیمیایی خــود را نابــود کــرده و دیگــر اثــری 

از تســلیحات شــیمیایی در عــراق وجــود نــدارد. 
آمریــکا  از انتشــار چنیــن گزارشــی راضــی نبــود چــون هدفشــان 
در آن زمــان ایــن بــود کــه بگوینــد عراق ســالحهای شــیمیایی و 
اتمــی خــود را نابــود نکــرده اســت. یعنــی رژیــم بــوش پســر می 
ــه و اشــغال عــراق  ــرای حمل ــه ای ب ــا بهان ــن ادع خواســت از ای

اســتفاده کنــد. 
ــذا  »جــان بولتــون«، آقــای »خــوزه بوســتانی«، دیپلمــات کار  ل
کشــته برزیلــی را کــه رئیــس ســازمان منع تســلیحات شــیمیایی 
ــر خــالف  ــود را تحــت فشــار گذاشــت کــه گزارشــی را کــه ب ب

ــود را منتشــر نکنــد.  نظــرات آمریــکا ب
ــع  ــازمان من ــکاری س ــه هم ــتانی ب ــای بوس ــه آق ــی ک وقت
ــا زور و  ــکا ب ــه داد، آمری ــراق ادام ــا ع ــیمیایی ب ــلیحات ش تس
ــرد  ــور ک ــع تســلیحات شــیمیایی را مجب ــدری ســازمان من قل
ــه ســه  ــی ک ــد در حال ــراج کن ــش اخ ــتانی را از مقام ــه بوس ک
ــده  ــی مان ــتانی باق ــت بوس ــام دوره ریاس ــر از اتم ــال دیگ س

ــود.  ب
ایــن اولیــن بــار در تاریــخ بــود کــه کشــوری با قلــدری توانســت 
یــک ســازمان بیــن المللــی را مجبــور کنــد کــه رئیــس خــود را 

قبــل از انقضــای دوره ماموریــت اش از کار بــر کنــار کنــد. 
ــواده اش  ــون او و خان ــان بولت ــه ج ــت ک ــا گف ــتانی بعده بوس
ــع  ــازمان من ــد از س ــدی بع ــتانی چن ــود. بوس ــرده ب ــد ک را  تهدی
تســلیحات شــیمیایی در دادگاه قضائــی ســازمان بیــن المللی کار 

ــرد.  ــی اش شــکایت ک ــر قانون ــت اخــراج غی ــه عل ب
ــوده  ــی ب ــتانی سیاس ــراج بوس ــه اخ ــم رای داد ک ــن دادگاه ه ای
ــورت  ــکا ص ــردن آمری ــی ک ــرای راض ــوده و ب ــی ب ــر قانون و غی
ــون  ــود چ ــمبلیک ب ــتر س ــه رای دادگاه بیش ــت. البت ــه اس گرفت
بوســتانی دیگــر کارش را از دســت داده بــود و شــخص دیگــری 

ــود.  ــای او انتخــاب شــده ب ــه ج ب
ایــن توضیحــات را بــرای ایــن دادم کــه ایــران متوجــه دسیســه 

هــای امریــکا باشــد و ایــن نــوع بازیهــای رژیــم کنونــی آمریــکا 
را دســت کــم نگیــرد و عکــس العمــل محکمــی در اســرع وقــت 

انجــام دهــد.

ــایر  ــت س ــود موافق ــد ب ــادر خواه ــکا ق ــا امری || آی
کشــورها در مــورد ادعایــش در خصــوص ایــران را 
جلــب کــرده و خواســتار تحقیــق و تفحــص از ایران 
دربــاره ایــن مــوارد ادعایــی شــود )البتــه مــی دانیم 
ایــران عضــو ایــن ســازمان نیســت و روســیه نیــز 
در ایــن ســازمان مــی توانــد چنیــن درخواســتی را 

وتــو کنــد(؟
نفــوذ آمریــکا در ســازمان منــع تســلیحات شــیمیایی همــواره از 
کشــورهای دیگــر بیشــتر بــوده اســت و بــرای همیــن اســت کــه 
تیــم ترامــپ تصمیــم گرفتــه اســت کــه از طریــق ایــن ســازمان 

فشــارهای سیاســی روی ایــران را تشــدید کنــد. 
بــا توجــه بــه ســاختار ایــن ســازمان آمریــکا امیــدوار اســت کــه 
موافقــت اکثــر کشــورها در مــورد ادعایــش در خصــوص ایــران را 

جلــب کنــد. 
موفقیــت آمریــکا تــا مقــدار زیــادی بســتگی بــه عملکــرد دیگــر 
کشــورها، بــه خصــوص روســیه خواهــد داشــت. ایــران همچنین 
ــه دو  ــی متوج ــته باشــد یعن ــر نظــر داش ــا را زی ــار اروپ ــد رفت بای

پهلــو صحبــت کــردن و رفتــار دو پهلــوی آنهــا باشــد.

ــک  ــا ی ــی ب ــورهای غرب ــالش کش ــا ت ــرا ب || اخی
ــد و  ــب ش ــازمان تصوی ــن س ــه در ای ــه ک قطعنام
ــئولیت  ــود، مس ــن ب ــیه و چی ــت روس ــورد مخالف م
ــده از ســالحهای  ــالن اســتفاده کنن شناســایی عام
شــیمیایی بــه ایــن ســازمان واگــذار شــده اســت. 
بــا توجــه بــه مخالفــت روســیه و چیــن آینــده ایــن 

ــد؟ ــی کنی ــی م ــه ارزیاب ــم را چگون مکانیس
ایــن بســتگی بــه ایــن دارد کــه چیــن و روســیه تــا چــه انــدازه 
قاطعانــه عمــل کننــد و بتوانند کــه تعــداد دیگــری از کشــورها را 

بــه مخالفــت بــه ایــن مکانیســم تشــویق کننــد.

ــه عنــوان تنهــا دارنــده ذخایــر ســالح  || آمریــکا ب
هــای شــیمیایی تاکنــون بــه بهانــه مشــکالت فنــی 
از انهــدام ذخایــر ســالح هــای شــیمیایی خــود، که 
ــو  ــورهای عض ــت کش ــه و اولوی ــن وظیف ــم تری مه
کنوانســیون اســت، خــودداری ورزیــده اســت. چــرا 
آمریــکا در عیــن اینکــه تســلیحات شــیمیایی خــود 
ــران  ــون ای ــورهایی چ ــد کش ــی کن ــدم نم را منه
ــا  ــت ب ــن در مخالف ــی روش ــواره موضع ــه هم ک
ســالح هــای کشــتار جمعــی از جملــه ســالح هــای 
ــد  ــش پایبن ــه تعهــدات خوی شــیمیایی داشــته و ب

ــرار مــی دهــد؟ ــوده اســت را مــورد اتهــام ق ب
ــبرد  ــرای پیش ــزاری ب ــی را اب ــن الملل ــازمانهای بی ــکا س آمری
ــوع در  ــن موض ــد.  ای ــی دان ــود م ــی خ ــت خارج ــداف سیاس اه
رژیــم ترامــپ ابعــاد جدیــدی بــه خــود گرفتــه اســت. یعنــی در 
مــورد قوانیــن بیــن المللــی و تعهــدات بیــن المللــی رژیــم ترامپ 
اجــرای قوانیــن را زمانــی مناســب مــی دانــد کــه بــه نفــع  امریکا 
باشــد. در غیــر اینصــورت ترامــپ و اطرافیانــش نــه بــه مجــوزات 
قانونــی اهمیــت مــی دهنــد و نــه بــه قوانیــن و عهدنامــه هــای 
بیــن المللــی. آنهــا حتــی قوانیــن داخلــی آمریــکا را نیز لگــد مال 
ــد انتظــار اجــرای تعهــدات و قوانیــن بیــن  ــذا نبای ــد، ل مــی کنن

المللــی را از ایــن رژیــم داشــت.

گفتگوی اختصاصی با استاد دانشگاه آالباما امریکا 

اتهام شیمیایی آمریکا علیه ایران خیمه شب بازی جدید ترامپ است
جواد حیران نیا

ایران در جهان
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»مــارک فینــو« معتقــد اســت کــه خــروج یک جانبــه آمریــکا از 
برجــام و پیمــان INF در واقــع ضربــه ای بــه امنیــت اروپــا بود.
نخســتین زمزمــه هــای ایجــاد ارتــش واحــد اروپایــی اندکــی 
ــاز  ــر آغ ــان کشــورهای درگی ــی دوم در می ــگ جهان ــس از جن پ
ــوده و  ــاور ب ــن ب ــر ای ــی ب ــورهای اروپای ــماری از کش ــد.  ش ش
هســتند کــه ایجــاد ارتــش واحــد اروپایــی مــی توانــد بــه مثابــه 
دیــواره امنیتــی محکمــی بــرای آنهــا عمــل کــرده و مــی تواننــد 
ــه  ــود ب ــردم خ ــرای م ــح را ب ــش و صل ــات، آرام ــطه آن ثب بواس

ــد. ــان بیاورن ارمغ
ــی دوم  ــگ جهان ــرن از جن ــم ق ــش از نی ــا گذشــت بی ــون ب اکن
ــار دیگــر داعیــه تاســیس »ارتــش اروپایــی واقعــی« در میــان  ب

ــه شــده اســت. ــی از ســر گرفت قدرتهــای اروپای
ــرون«  ــل ماک ــوی »امانوئ ــا گفتگ ــان ب ــته همزم ــه گذش هفت
ــا ۱« مــوج جدیــدی از  ــو اروپ ــا »رادی رئیــس جمهــور فرانســه ب
ایجــاد ارتــش واحد اروپایــی در میــان رهبــران و مقامــات اروپایی 
بــه راه افتــاد. ماکــرون بــا اشــاره بــه ایــن نکته کــه اروپا بواســطه 
هــم مــرزی بــا روســیه مــی توانــد مــورد تهدیدهــای احتمالــی 
ایــن کشــور قــرار بگیــرد، اظهــار داشــت کــه اروپــا بایــد تــا جایی 
تــوان دفاعــی خــود را بــاال ببــرد کــه بــدون هرگونــه وابســتگی 

بــه آمریــکا قــادر بــه دفــاع از خــود باشــد.
وی در توضیــح و توجیــه خــود بــرای لــزوم تاســیس و راه انــدازی 
»ارتــش واقعــی اروپایــی« بــا اشــاره بــه موضــع اخیــر »دونالــد 
ــان  ــروج از پیم ــاره خ ــکا درب ــوری آمری ــس جمه ــپ« رئی ترام
ــدف از  ــه ه ــت ک ــرد گف ــته ای دور ب ــای هس ــک ه ــع موش من
چنیــن برنامــه ای حفاظــت اروپــا در مقابل چیــن، روســیه و حتی 

آمریــکا اســت.
ــو«  ــارک فین ــا » م ــی ب ــر گفتگوی ــگار مه ــتا خبرن ــن راس در ای
دیپلمــات فرانســوی و محقق حــوزه هــای تروریســم، خاورمیانه، 
کنتــرل تســلیحات، امنیــت اروپا، حقــوق بشــر و ... تنظیــم نموده 

کــه در ادامــه مــی آیــد.
»مــارک فینــو« دیپلمــات ســابق فرانســوی کــه از ســال ۲۰۰۴ 
 )GCSP( »تــا ۲۰۱۳ در »مرکــز سیاســت امنیتــی ژنــو
فعالیــت کــرده اســت، اکنــون یــک عضــو اجرایــی این ســازمان 
اســت. وی در حــال حاضــر فعالیــت هــای مربــوط به گســترش 

تســلیحات را رهبــری مــی کنــد.

ــر  ــی اگ ــترک اروپای ــش مش ــکیل ارت ــرح تش || ط
چــه ایــده جدیــدی نیســت ولــی در روزهــای 
اخیــر بــا اظهــار نظرهــای ماکــرون و آنــگال مــرکل 
و واکنــش ترامــپ ابعــاد جدیــدی بــه خــود گرفتــه 
ــن طــرح  ــل جــدی شــدن پیشــبرد ای اســت. دالی
از ســوی کشــورهایی چــون فرانســه و آلمــان 

ــت؟ چیس
در واقــع ایــن ایــده بــه جنــگ ســرد و تــالش شکســت خــورده 
ــرای  ــاز مــی گــردد کــه راه را ب ــا در ســال ۱۹۵۲ ب ــه اروپ اتحادی
اســتقرار اتحادیــه اروپــا و ادغام آلمــان غربــی در ناتو همــوار کرد. 
در طــول ســالهای متمــادی اتحادیــه اروپــا سیاســت مشــترک و 
امنیتــی خــود را توســعه داد کــه شــامل ظرفیــت هــا و همــکاری 
هــای نظامــی مشــترک و از ناتــو متمایــز بــود و در واقــع بخشــی 

از پیمــان لیســبون ۲۰۰۷ اســت.
بــه دلیــل اولویتــی کــه اکثــر کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا 
ــد و  ــی دارن ــاع جمع ــان از دف ــت اطمین ــو جه ــه نات ــبت ب نس
همچنیــن حضــور کشــورهای خنثــی در اتحادیــه اروپــا، تــوازن 
و توزیــع نقــش بیــن دو ســازمان همیشــه بــا دقــت حفــظ شــده 

و اتحادیــه اروپــا عمدتــا از ظرفیــت هــای نظامــی و غیــر نظامــی 
خــود در عملیــات هــای مدیریــت بحــران خارجــی اســتفاده مــی 
کنــد )بــه عنــوان مثــال در بوســنی، ســومالی، عــراق، اوکرایــن، 

لیبــی، نیجــر، کــوزوو و غیــره(.
ــعه  ــه توس ــد ب ــان عالقمن ــه و آلم ــه فرانس ــل اینک ــرا، دلی اخی
اســتقالل اســتراتژیک اتحادیــه اروپا هســتند به کاهــش ظاهری 
ــم  ــک و چش ــس آتالنتی ــتگی تران ــه همبس ــکا ب ــه آمری عالق
ــا مرتبــط مــی شــود چــرا  ــا از اتحادیــه اروپ ــداز خــروج بریتانی ان
کــه انگلیــس یکــی از دو قــدرت برتــر نظامــی در اروپــا بــوده و 
همیشــه مخالــف هرگونــه پیشــرفتی بــه ســوی تشــکیل ارتــش 

ــود. ــی ب اروپای

ــه  ــوری فرانس ــس جمه ــرون رئی ــل ماک || امانوئ
ــی  ــبکه رادیوی ــا ش ــو ب ــش در گفتگ ــد روز پی چن
»Europe1« خواســتار تشــکیل ارتــش اروپایــی 
ــیه و  ــدات روس ــا تهدی ــه ب ــرای مقابل ــی ب واقع
همچنیــن عــدم وابســتگی بــه آمریــکا شــد. رئیس 
جمهــوری فرانســه در ایــن مصاحبــه گفــت: بایــد از 
خــود در برابــر روســیه، چیــن و حتــی آمریــکا دفــاع 
ــکا در  ــم. چــرا فرانســه در حــال حاضــر از آمری کنی
کنــار چیــن و روســیه بــه عنــوان تهدیــد نــام مــی 
ــت  ــل اس ــل تام ــا مح ــارات از آنج ــن اظه ــرد؟ ای ب
کــه فرانســه و آمریــکا عضــو ناتــو هســتند و اینکــه 
ــع از  ــد مان ــد بدان ــری را تهدی ــو دیگ ــک عض ی
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــود. ب ــی ش ــو م ــکاری در نات هم
ــی  ــی م ــه ارزیاب ــو را چگون ــده نات ــارات آین اظه

ــد؟ کنی
ــس  ــع، رئی ــف شــده اســت. در واق ــول تحری ــل ق ــک نق ــن ی ای
جمهــور ماکــرون گفــت کــه اتحادیــه اروپــا بایــد ارتــش مختص 
خــود را جهــت دفــاع از خــود در مقابــل روســیه و چیــن داشــته 
ــه  ــری ب ــاع شــخصی خــود وابســتگی کمت ــرای دف ــا ب باشــد ت

ــکا داشــته باشــد. ــاالت متحــده آمری ای

|| ترامــپ در مخالفــت بــا ایــن طــرح و در واکنــش 
ــش را  ــن ارت ــکیل ای ــرون تش ــارات ماک ــه اظه ب

توهیــن آمیــز خوانــد. بــا توجــه بــه واکنــش ترامپ 
ــوی  ــول از س ــتار دادن پ ــدد خواس ــه وی مج و اینک
اروپایــی هــا بــه ناتــو شــد آیــا ایــن اختالفــات مــی 

توانــد آینــده ناتــو را بــا تهدیــد مواجــه ســازد؟
ایــن واقعیــت کــه دولــت ترامــپ بــه طــور یــک طرفــه خــروج 
خــود را از برجــام و پیمــان منــع موشــک های هســته ای 
ــه ای  ــوان ضرب ــه عن ــا ب ــع در اروپ ــرد در واق ــرد اعــالم ک میان ب
ــا مــورد توجــه قــرار گرفــت و فشــار آمریــکا  ــرای امنیــت اروپ ب
بــرای افزایــش هزینــه هــای دفاعــی توســط کشــورهای عضــو 
ــردن  ــرای وارد ک ــار ب ــای فش ــه معن ــع ب ــا در واق ــو در اروپ نات

ــت. ــتر اس ــی بیش ــای آمریکای ــلحه ه اس
ــو را  ــه نات ــع اتحادی ــک در واق ــس آتالنتی ــات تران ــن اختالف ای
تضعیــف مــی کنــد و تــالش  کشــورهای اروپایــی بــرای تبدیــل 

ــاری را توجیــه مــی کنــد. ــه خودمخت شــدن ب

|| »اورزال فــون در الیــن« وزیــر دفــاع آلمــان اخیــرا 
اظهــار داشــته اســت کــه تاســیس ارتــش اروپایی 
ــا در  ــه تنه ــد ن ــی توان ــی آن م ــای آت ــت ه و فعالی
ــی  ــورهای اروپای ــت کش ــش امنی ــوص افزای خص
بلکــه در حــل بحــران هــای بیــن المللــی نیــز تاثیــر 
بســزایی برجــای بگــذارد. اگــر قــرار باشــد ارتــش 
ــی درون  ــر ماموریتهای ــالوه ب ــی ع ــترک اروپای مش
ــا  ــارج از اروپ ــت در خ ــه ماموری ــادرت ب ــا مب اروپ
ــا نوعــی مــوازی  داشــته باشــد در ایــن صــورت آی

ــو نیســت؟ ــا نات کاری ب
بــرای ســالهای متمــادی، هــم ناتــو و هــم اتحادیــه اروپــا توانایی 
ــی  ــات خارج ــت عملی ــت مدیری ــود را جه ــخص خ ــای مش ه
توســعه دادنــد در حالــی کــه همــکاری و هماهنگــی بیــن خــود 
را بــه خوبــی حفــظ مــی کردنــد. ایــن هماهنگــی بــه آنهــا اجــازه 
مــی دهــد از تکــرار جلوگیــری کننــد وقتــی کــه اتحادیــه اروپــا 
هــم عملیــات مدیریــت بحــران نظامــی و هم غیــر نظامــی را در 

کشــورهایی کــه ناتــو غایــب اســت انجــام مــی دهــد.
ــا  ــی« تنه ــی اروپای ــش واقع ــک »ارت ــر صــورت، ایجــاد ی در ه
ــت  ــا برگزی ــر ب ــی اگ ــدت باشــد حت ــد م ــدف بلن ــد ه ــی توان م

ــر شــده باشــد. ــاده ت س

گفتگوی اختصاصی با سخنگوی اسبق وزارت خارجه فرانسه:

خروج آمریکا از برجام ضربه ای به امنیت اروپا بود

ایران در جهان
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رئیــس موسســه کنتــرل ســالح آمریــکا معتقــد اســت اقــدام کاخ 
ســفید در بازگردانــدن تحریــم هــای ایــران ضربــه ای دیگــر بــه 
اعتبــار واشــنگتن در مســائل مربــوط بــه عدم اشــاعه تســلیحات 

هســته ای وارد کــرده اســت.
ــکا در ادامــه اقدامــات  ــد ترامــپ رئیــس جمهــور آمری دونال
ــب  ــه موج ــده ب ــو ش ــای لغ ــم ه ــود تحری ــی خ ــد ایران ض
ــان  ــرد و همزم ــال ک ــران اعم ــه ته ــددا علی ــام را مج برج
ــا آب و  ــز ب ــت وی نی ــف دول ــات مختل ــدام مقام ــن اق ــا ای ب
تــاب فــراوان دربــاره شــدت ایــن تحریــم هــا و تاثیــر آنهــا 
بــر جمهــوری اســالمی ســخن گفتــه و اعــالم داشــتند کــه 
تغییــر رفتــار ایــران مــی توانــد عاملــی باشــد بــرای توقــف 

ــکا. ــارهای آمری فش
در همیــن رابطــه »مایــک پمپئــو« وزیــر امــور خارجــه آمریــکا 
ــه وی  ــه ای ک ــق شــروط ۱۲ گان ــه تحق ــته ک ــوان داش ــز عن نی
پیشــتر در خصــوص ایــران مطــرح کــرده بــود مــی توانــد موجب 

تغییــر رفتــار واشــنگتن در قبــال تهــران شــود.
ــی  ــوز مدع ــس نی ــی فاک ــبکه تلویزیون ــا ش ــه ب وی در مصاحب
شــد: هــدف از تحریــم هــا علیــه ایــران تغییــر رفتــار ایــران بــوده 
اســت. سیاســت فشــار حداکثــری ترامــپ بــر ایــران بــه صــورت 
کامــل اجــرا مــی شــود. تحریــم  هــا علیــه ایــران ســخت خواهند 

ــود. ب
در همیـن رابطـه و برای اطـالع از دیـدگاه کارشناسـان و مقامات 
سـابق آمریکایـی در خصـوص اقدامـات ضـد ایـران کاخ سـفید 
خبرنـگار مهر بـا »داریل کیمبال« رئیس موسسـه کنترل سـالح 

آمریـکا به گفتگـو نشسـته کـه در ادامه مـی آید.
کیمبــال از ســال ۲۰۰۱ تــا کنــون مدیــر اجرایــی انجمــن 
تحقیقاتــی کنتــرل ســالح آمریکاســت و در ســال ۲۰۰۴ میالدی 
توســط نشــنال ژورنال بــه عنــوان یکــی از ۱۰ 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
شــده اســت. متــن کامــل ایــن گفتگــو بــه شــرح زیــر اســت:

|| همانطــور کــه قبــال اعــالم شــد، ایــاالت متحــده 
آمریــکا همــه تحریــم هــای هســته ای علیــه ایــران 
ــد کــه ایــن  ــا شــما فکــر مــی کنی ــد. آی را بازگردان
تحریــم هــا در راســتای منافــع ملــی ایــاالت 

ــت؟ ــدت اس ــکا در بلندم ــده آمری متح
ــخ  ــران در تاری ــه ای ــی علی ــای نفت ــم ه ــال مجــدد تحری اعم
ــا بــی  ۵ نوامبــر بصــورت یکجانبــه از ســوی دولــت ترامــپ ب
پروایــی و بــی مســئولیتی رئیــس جمهــور آمریــکا و تصمیــم 
او در مــاه مــی بــرای نقــض توافــق هســته ای ایــران همــراه 
شــد. ترامــپ بــدون اعتنــا بــه تعهــد ایــران بــه ایــن توافــق، 
تحریــم هــا علیــه تهــران را مجــددا اعمــال کــرد. ایــن یــک 
ــود  ــپ ب ــت ترام ــرای دول ــر ب ــه دیگ ــل توج ــی قاب ــره منف نم
ــار  ــته ای اعتب ــلیحات هس ــاعه تس ــع اش ــائل من ــه در مس ک

ــی را دارد. کم
فشــار حداکثــری کــه دولــت ترامــپ از آن حــرف مــی زنــد یــک 
اســتراتژی مناســب بــرای جایگزیــن کــردن برجــام نیســت. اگــر 
ــکا  ــای آمری ــم ه ــه تحری ــد اســت ک ــدت بعی ــاه م ــه در کوت چ
موجــب شــود ایــران بــه تعهــدات خــود در برجــام عمــل نکنــد 
امــا در بلنــد مــدت پایــداری ایــن توافــق هســته ای در معــرض 

خطــر قــرار مــی گیــرد.

|| آمریــکا هشــت کشــور را بطــور موقــت از 
ممنوعیــت خریــد نفــت ایــران معــاف کــرده اســت. 
ــد  ــی توانن ــورها م ــن کش ــا ای ــما آی ــر ش ــه نظ ب

ــد؟ ــدا کنن ــران پی ــت ای ــرای نف ــی ب جایگزین
ــی  ــر نم ــخ ۵ نوامب ــه در تاری ــخیص داد ک ــپ تش ــت ترام دول
ــی  ــا حت ــانده و ی ــر رس ــه صف ــران را ب ــت ای ــادرات نف ــد ص توان
ــن  ــر برســاند از همی ــه نزدیکــی صف ــن کشــور را ب صــادرات ای
رو اســتثناهایی را قائــل شــد کــه بــه موجــب آن کشــورها مــی 
ــک  ــن ی ــد و ای ــه بدهن ــران ادام ــت از ای ــه واردات نف ــد ب توانن

ــت. ــران اس ــرای ای ــس ب ــل لم ــت قاب منفع
تاثیــرات معــاف شــدن ایــن هشــت کشــور از تحریم هــای نفتی 
ایــران بــر اقتصــاد ایــن کشــور هنــوز مشــخص نیســت. بخشــی 
از ایــن ابهــام بدلیــل آن اســت کــه هنــوز جزئیــات ایــن معافیــت 
ــران مــی  ــزان نفــت از ای ــه اینکــه کشــورها چــه می هــا از جمل

تواننــد وارد کننــد مشــخص نیســت.  
حتــی بــا وجــود ایــن اســتثناها، تحریم هــای جدیــد نفتــی ایران 
را از برخــی از فوایــدی کــه بــه موجــب توافــق هســته ای ۲۰۱۵ 
برجــام بــه تهــران وعــده داده شــده بــود محــروم مــی کنــد. بــا 
ایــن وجــود مــا انتظــار نداریــم کــه در کوتــاه مــدت و بــه دلیــل 
ایــن تحریــم هــا تغییــری در پایبنــدی ایــران بــه تعهــدات خــود 

در برجــام ایجــاد شــود.

ــکا  ــه داری آمری ــر خزان ــن« وزی ــتیو منوچی || »اس
ــف  ــتار توق ــنگتن خواس ــه واش ــرده ک ــالم ک اع
ســرویس دهــی »شــبکه جهانــی پرداخــت« 
)ســوئیفت( بــرای طــرف هایــی اســت کــه تحریــم 
هــای ایــران را نقــض مــی کننــد در غیــر اینصــورت 
ــای  ــم ه ــا تحری ــت ب ــن اس ــز ممک ــوئیفت نی س
آمریــکا مواجــه شــود، آیــا آمریــکا مــی توانــد چنین 

ــد؟ ــام بده کاری را انج
سـوئیفت مجبـور بـه همراهـی بـا خواسـته آمریـکا نیسـت اما با 
اعالم ۵ نوامبر دسترسـی برخـی از بانک های ایرانی به سـوئیفت 
قطـع شـد. سـوئیفت اعـالم کـرده کـه از تصمیـم بـرای تعلیـق 
دسترسـی بانک های ایران متاسـف اسـت اما ایـن کار برای حفظ 

ثبـات در سیسـتم بانکـداری بیـن المللی ضروری اسـت.
ایــن وضعیــت کار را بــرای کشــورهای دیگــر از جملــه متحــدان 

نزدیــک آمریــکا بــرای آنکــه تجــارت قانونــی بــا ایــران داشــته 
باشــند ســخت مــی کنــد. ایــن وضعیــت بــر عملکــرد مکانیســم 
ــی  ــاز و کار مال ــی وی« )س ــه »اس پ ــوم ب ــا موس ــه اروپ اتحادی
ــی  ــران را م ــا ای ــی ب ــارت قانون ــازه تج ــه اج ــا( ک ــتقل اروپ مس

ــی مهــم اســت. ــن امــر خیل ــر مــی گــذارد و ای دهــد، تاثی

ــا  ــرده و ب ــادر ک ــت ص ــد نف ــران نتوان ــر ای || اگ
ســوئیفت کار کنــد، برجــام چــه معنایــی دارد؟ 
ــد اراده  ــکا بتوان ــر آمری ــه اگ ــت ک ــن اس ــور ای منظ
ــران  ــرای ای ــه ب ــوع ک ــن دو موض ــر ای ــود را ب خ
کلیــدی هســتند تحمیــل کنــد آیــا مانــدن در برجام 
ــرای ایــران منطقــی اســت؟ اگــر چنیــن اتفاقــی  ب
رخ بدهــد واکنــش اتحادیــه اروپــا، چیــن و روســیه 

ــود؟ ــد ب ــه خواه چگون
ــالم  ــران اع ــت ای ــادرات نف ــرای ص ــی ب ــت های ــد معافی هرچن
ــروژه هــای هســته ای کــه در برجــام  شــده امــا همــکاری در پ
بــه آنهــا اشــاره شــده بــه شــکل مثبتــی بــه ثبــات ایــن توافــق 
ــای  ــم ه ــت تحری ــر و بازگش ــالم ۵ نوامب ــتند و اع ــط هس مرتب
ایــران تاثیــری منفــی بــر اقتصــاد ایــران داشــته و بهــره منــدی 
ــن کشــور اعطــا  ــه ای ــه موجــب برجــام ب ــران را کــه ب هــای ای

ــود را کاهــش مــی دهــد. شــده ب
ــس،  ــده در برجــام شــامل انگلی ــی مان ــدی کشــورهای باق پایبن
ــق و گســترش  ــن تواف ــه ای ــن ب ــیه و چی ــان، روس فرانســه، آلم
ــام  ــک پی ــران ی ــا ای ــی ب ــام تجــارت قانون ــای انج ــت ه موقعی
ــره کــرد امــا ایــن  مهــم در خصــوص حمایــت سیاســی را مخاب
امــر نمــی توانــد زیــان هایــی را کــه بــا بازگشــت تحریــم هــای 

ــد. ــران کن ــران شــده را جب ــکا متوجــه ای آمری
ــه  ــا تمامــی طــرف هــای حاضــر در برجــام را دعــوت ب ــا قوی م
ادامــه عمــل بــه تعهداتشــان در برجــام و حفــظ تجــارت قانونــی 
بــا ایــران فرا مــی خوانیــم. جامعــه جهانــی بایــد قطعنامــه ۲۲۳۱ 
شــورای امنیــت ســازمان ملــل کــه توافــق برجــام را تائیــد کــرد، 
پایبنــد باشــد و از همــه کشــورها بخواهــد از آن حمایــت کننــد تا 
زمانیکــه آمریــکا بــه تطبیــق خــود بــا ایــن توافــق پرداختــه )بــه 
برجــام بازگــردد( و امــکان مذاکــرات جدیــد بــا رویکــرد برد-بــرد 
ــق  ــن تواف ــی ای ــر اصــول اصل ــه ب ــا تکی ــداوم برجــام ب ــرای ت ب

فراهــم شــود.

گفتگوی اختصاصی با رئیس موسسه کنترل سالح آمریکا:

حمایت سیاسی طرفهای برجام زیان ایران را جبران نمی کند
عبدالحمید بیاتی

ایران در جهان
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ــردم  ــه م ــا علی ــه تحریمه ــت ک ــد اس ــی« معتق ــز دورس »جیم
ایــران وضــع شــده انــد نــه فقــط حاکمیــت و ایــن اســتدالل کــه 
تحریمهــای امریــکا بــر مــردم عــادی ایــران اثــری نــدارد کامــال 

نادرســت اســت.
ــه  ــم هــا علی ــه از اعمــال تحری ــکا در دومیــن مرحل ــت آمری دول
ــف شــده را از  ــای متوق ــم ه ــار دیگــر بخشــی از تحری ــران ب ای

ــت. ســر گرف
ــا تاکیــد دوبــاره  »دونالــد ترامــپ« رئیــس جمهــوری آمریــکا، ب
بــر اعمــال »شــدیدترین تحریم هــا« علیــه ایــران گفــت: 
ــاره  ــره درب ــرای مذاک ــره ب ــالمی باالخ ــوری اس ــات جمه مقام

ــت. ــد گش ــی بازخواهن ــد اتم ــق جدی تواف
وی بــار دیگــر از برجــام بــه عنــوان توافقــی بســیار بــد یــاد کــرد 
ــه  ــا را علی ــدیدترین تحریم ه ــق، ش ــای آن تواف ــه ج ــزود: ب و اف

ایــران اعمــال مــی کنیــم.
ــاد  ــدرال اقتص ــه ف ــس اتحادی ــف« رئی ــر کم ــش، »دیت در واکن
آلمــان در گفتگویــی بــا خبرگــزاری آلمان اظهــار داشــت: عواقب 
از ســرگیری تحریــم هــای آمریــکا علیــه ایــران کمــی نگــران 
ــد  ــی توان ــکا م ــر آمری ــدام اخی ــد. اق ــی رس ــر م ــه نظ ــده ب کنن
ــه را بــه همــراه داشــته باشــد، چــرا کــه  بــی ثباتــی در خاورمیان
ــدام  ــن اق ــر ای ــت تاثی ــی تح ــن الملل ــادالت بی ــبات و مع مناس
قــرار مــی گیــرد. همــه مــی داننــد کــه ایــران چــه نقــش مهــم 
و تاثیرگــذاری در ثبــات خاورمیانــه دارد و ایــن رونــد مــی توانــد 

ــال داشــته باشــد. ــه دنب ــدی ب ــرات ب تاثی
وزارت خارجه روسـیه نیـز  با انتقاد از اقـدام »دونالد ترامپ« رئیس 
جمهـور آمریـکا، در بـاز گردانـدن تحریم هـای هسـته ای ایران، 
ایـن اقـدام را خطرناک و ضربه سـخت دیگـری بـر »ان پی تی« 
خوانـده و با صـدور بیانیه ای اعـالم کرد: موج جدیـد تحریم های 
ضـد ایرانـی اعـالم شـده از سـوی آمریکا تحت فشـار قـرار دادن 
تـالش های درحـال انجام از سـوی کشـورهای حاضـر در توافق 

اقـدام جامع مشـترک )برجام( اسـت.
ــکا،  ــای آمری ــم ه ــود تحری ــا وج ــه ب ــرده ک ــالم ک ــکو اع مس

هــر کار الزم را در راســتای حفــظ منافــع و گســترش تجــارت و 
همــکاری هــای مالــی و اقتصــادی بــا ایــران انجــام مــی دهــد و 
اقدامــات جدیــد ویرانگــر آمریــکا را شــدیدا محکــوم مــی کنیــم.
ــز  ــر »جیم ــا دکت ــی ب ــر گفتگوی ــگار مه ــتا خبرن ــن راس درهمی
دورســی« محقــق ارشــد موسســه مطالعــات خاورمیانــه آمریــکا 
و اســتاد مدرســه مطالعــات بیــن المللــی دانشــگاه فنــی نانیانــگ 

ــد. ــی آی ــه م ــه در ادام ــوده ک ــم نم ســنگاپور تنظی

|| همانطــور کــه قبــال اعــالم شــد، ایــاالت متحــده 
امریــکا همــه تحریــم هــای هســته ای علیــه ایــران 
ــد کــه ایــن  ــا شــما فکــر مــی کنی ــد. آی را بازگردان
تحریــم هــا در راســتای منافــع ملــی ایــاالت 

ــت؟ ــدت اس ــد م ــکا در بلن ــده امری متح
شــواهد زیــادی وجــود دارد مبنــی بــر اینکــه در حــال حاضــر قادر 
ــه شــواهد  ــا توجــه ب ــه ایــن موضــوع نیســتم. ب ــه پرداختــن ب ب

خودتــان مــی توانیــد آن را بررســی کنیــد.
در کوتــاه مــدت بــه صــورت مشــخص تحریمهــا بــه نفــع منافع 
ملــی امریــکا خواهــد بــود. امــا در بلنــد مــدت بســتگی بــه میزان 

توســعه و پیشــرفت اقتصادی ایــران دارد.
ــاالت  ــع ای ــه نف ــا ب ــود تحریمه ــی ش ــث م ــه باع ــع آنچ در واق
متحــده امریــکا باشــد یــا خیــر بــه خــود ایــران بســتگی دارد کــه 

ــردارد. چقــدر در مســیر توســعه و پیشــرفت اقتصــادی گام ب

ــکا  ــه داری آمری ــر خزان ــن« وزی ــتیو منوچی || »اس
ــد  ــی خواه ــنگتن م ــه واش ــت ک ــرده اس ــالم ک اع
ــط  ــه توس ــخاصی ک ــه اش ــوئیفت را ب ــبکه س ش
تحریــم هــای ایــران تحــت تاثیــر قــرار مــی گیرند 
قطــع کنــد و هشــدار داد کــه در غیــر ایــن صــورت 
ــا  ــود. آی ــم ش ــز تحری ــوئیفت نی ــت س ــن اس ممک
ایــاالت متحــده مــی توانــد ایــن کار را انجــام دهد؟
 بلــه ایــاالت متحــده قــادر بــه انجــام ایــن کار خواهــد بــود. امــا 
بایــد توجــه داشــت اگــر چنیــن کاری را امریــکا انجــام دهــد در 
ــرای ایجــاد ســاز و  ایــن صــورت تمایــل کشــورهای اروپایــی ب

ــن  ــری ای ــود و پیگی ــی ش ــدید م ــتقل از دالر تش ــای مس کاره
مکانیســم شــکل جــدی تــر و ســریعتری بــه خــود مــی گیــرد و 
در مســیری حرکــت خواهنــد کــرد کــه دالر را از مبــادالت خــود 

حــذف کننــد.

ــد و  ــادر کن ــود را ص ــت خ ــد نف ــران نتوان ــر ای || اگ
نتوانــد بــا ســوئیفت کار کنــد، پــس مفهــوم  برجام 
ــه  ــت ک ــن اس ــورم ای ــت؟ منظ ــران چیس ــرای ای ب
اگــر ایــاالت متحــده بتوانــد اراده خــود را بــر ایــن 
دو موضــوع کلیــدی بــرای ایــران تحمیــل کنــد، آیــا 

منطقــی اســت ایــران در برجــام بمانــد؟
ــه  ــا ب ــد ت ــی ده ــران م ــه ای ــکان را ب ــن ام ــام ای ــدن در برج مان
ــب  ــه تعهــدات خــود در قال ــه ب ــد ک ــی اعــالم کن لحــاظ اخالق
برجــام پایبنــد بــوده اســت و از مفــاد ایــن توافــق عــدول نکــرده 

ــت. اس

ــای  ــه تحریمه ــد ک ــی کنن ــتدالل م ــی اس || برخ
امریــکا علیــه ایــران فقــط نظــام و نخبــگان 
سیاســی آنــرا هــدف قــرار داده اســت و تأثیــری بــر 

ــت؟ ــما چیس ــر ش ــدارد. نظ ــادی ن ــردم ع م
ــردم  ــه م ــا علی ــک تحریمه ــدون ش ــت. ب ــه نیس ــر، اینگون خی
ــه فقــط حاکمیــت و ایــن اســتدالل  ــد ن ــران وضــع شــده ان ای
کــه تحریمهــای امریــکا بــر مــردم عــادی ایــران اثــری نــدارد 

کامــال نادرســت اســت.

|| آیــا مکانیســم اروپایــی هــا تحــت عنــوان 
نیازهــای   ”Special Purpose Vehicle“
تجــاری ایــران و منافــع اقتصادی-مبادالتــی ایــران 

ــرد؟ ــد ک ــق خواه ــام را محق ــی از برج ناش
ــع  ــام مناف ــود و تم ــد ب ــل نخواه ــم کام ــن مکانیس ــلماً ای مس
ایــران را تأمیــن نخواهــد کــرد. امــا ایــن مکانیســم قــادر خواهــد 
بــود برخــی آثــار تحریمهــای امریــکا علیــه ایــران را کاهــش و 

ــف دهــد. تخفی

گفتگوی اختصاصی با محقق موسسه مطالعات خاورمیانه امریکا:

تحریمهای امریکا علیه مردم ایران است نه حاکمیت

جواد حیران نیا

ایران در جهان
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»کلســی داونپــورت« معتقــد اســت اعمــال مجــدد تحریــم هــا 
ــای  ــدم گســترش ســالح ه ــداف ع ــکا و اه ــت امری ــط امنی فق

ــی دهــد. ــرار م هســته ای را در معــرض خطــر ق
ــه  ــم هــا علی ــه از اعمــال تحری ــکا در دومیــن مرحل ــت آمری دول
ــف شــده را از  ــای متوق ــم ه ــار دیگــر بخشــی از تحری ــران ب ای

ــت. ســر گرف
ــا تاکیــد دوبــاره  »دونالــد ترامــپ« رئیــس جمهــوری آمریــکا، ب
بــر اعمــال »شــدیدترین تحریم هــا« علیــه ایــران گفــت: 
ــاره  ــره درب ــرای مذاک ــره ب ــالمی باالخ ــوری اس ــات جمه مقام

ــت. ــد گش ــی بازخواهن ــد اتم ــق جدی تواف
وی بــار دیگــر از برجــام بــه عنــوان توافقــی بســیار بــد یــاد کــرد 
ــه  ــا را علی ــدیدترین تحریم ه ــق، ش ــای آن تواف ــه ج ــزود: ب و اف

ایــران اعمــال مــی کنیــم.
ــاد  ــدرال اقتص ــه ف ــس اتحادی ــف« رئی ــر کم ــش، »دیت در واکن
آلمــان در گفتگویــی بــا خبرگــزاری آلمان اظهــار داشــت: عواقب 
از ســرگیری تحریــم هــای آمریــکا علیــه ایــران کمــی نگــران 
ــد  ــی توان ــکا م ــر آمری ــدام اخی ــد. اق ــی رس ــر م ــه نظ ــده ب کنن
ــه را بــه همــراه داشــته باشــد، چــرا کــه  بــی ثباتــی در خاورمیان
ــدام  ــن اق ــر ای ــت تاثی ــی تح ــن الملل ــادالت بی ــبات و مع مناس
قــرار مــی گیــرد. همــه مــی داننــد کــه ایــران چــه نقــش مهــم 
و تاثیرگــذاری در ثبــات خاورمیانــه دارد و ایــن رونــد مــی توانــد 

ــال داشــته باشــد. ــه دنب ــدی ب ــرات ب تاثی
وزارت خارجــه روســیه نیــز  بــا انتقــاد از اقــدام »دونالــد ترامــپ« 
رئیــس جمهــور آمریــکا، در بــاز گردانــدن تحریــم هــای هســته 
ای ایــران، ایــن اقــدام را خطرنــاک و ضربــه ســخت دیگــری بــر 
»ان پــی تــی« خوانــده و بــا صــدور بیانیــه ای اعــالم کــرد: مــوج 
جدیــد تحریــم هــای ضــد ایرانــی اعــالم شــده از ســوی آمریــکا 
تحــت فشــار قــرار دادن تــالش هــای درحــال انجــام از ســوی 
ــام(  ــع مشــترک )برج ــدام جام ــق اق کشــورهای حاضــر در تواف

اســت.
ــکا،  ــم هــای آمری ــا وجــود تحری ــه ب مســکو اعــالم کــرده ک
هــر کار الزم را در راســتای حفــظ منافــع و گســترش تجــارت 
ــی  ــران انجــام م ــا ای ــی و اقتصــادی ب ــای مال ــکاری ه و هم
ــکا را شــدیدا محکــوم  ــد ویرانگــر آمری ــات جدی دهــد و اقدام

ــم. مــی کنی
درهمیــن راســتا خبرنــگار مهــر گفتگویــی بــا »کلســی 
داونپــورت« مدیــر بخــش خلــع ســالح انجمــن کنتــرل ســالح 

ــد. ــی آی ــه م ــه در ادام ــوده ک ــم نم ــکا، تنظی آمری

|| همانطــور کــه قبــال اعــالم شــد، ایــاالت متحــده 
امریــکا همــه تحریــم هــای هســته ای علیــه ایــران 

ــد کــه ایــن  ــا شــما فکــر مــی کنی ــد. آی را بازگردان
تحریــم هــا در راســتای منافــع ملــی ایــاالت 

ــت؟ ــدت اس ــد م ــکا در بلن ــده امری متح
ــران  ــا ای ــته ای ب ــرارداد هس ــض ق ــرای نق ــپ ب ــم ترام تصمی
ــد،  ــی کن ــزوی م ــنگتن را من ــط واش ــدد آن فق ــم مج و تحری
اعتبــار ایــاالت متحــده را تضعیــف مــی کنــد و اجــرای تحریــم 
هــا خطراتــی را بــرای ایــن کشــور ایجــاد مــی کنــد. ایــن یــک 
ــار  ــم اعتب ــر ک ــال حاض ــت در ح ــه دول ــر ب ــدی دیگ ــه ج ضرب
ــالح  ــترش س ــع گس ــه من ــوط ب ــائل مرب ــورد مس ــپ در م ترام

ــت. ــته ای اس ــای هس ه
بــا اعمــال مجــدد تحریــم هــا، علــی رغــم پایبنــدی ایــران بــا 
ــاالت  ــدی ای ــدان کلی ــای متح ــته ه ــالف خواس ــام و برخ برج
ــد،  ــی کنن ــت م ــه حمای ــن موافقتنام ــه از ای ــکا ک ــده امری متح
دولــت ترامــپ آینــده ایــن توافــق را بــدون بیــان طرحــی واقعــی 

ــد. ــی ده ــرار م ــرض خطــر ق ــی آن در مع ــرای جایگزین ب
ــا یــک رمــپ  رویکــرد تحریــم محــور ترامــپ، هنگامــی کــه ب
دیپلماتیــک واقعــی و قابــل اعتمــاد جفــت مــی شــود موثر اســت 
و برنامــه دولــت ترامــپ بــرای مذاکــره »توافــق بهتــر« بــا ایران 

هیــچ یــک از ایــن دو نیســت.
بنابرایــن ایــن حرکــت بــی پــروای اعمــال مجــدد تحریــم هــا 
فقــط امنیــت ایــاالت متحــده امریــکا و اهــداف عــدم گســترش 
ــی دهــد.  ــرار م ــرض خطــر ق ســالح هــای هســته ای را در مع
بــه همیــن دلیــل برجــام  بــرای سیاســتگذاران ایــاالت متحــده 
ــر  ــا ب ــم اســت و آنه ــد مه ــی کنن ــت م ــه از آن حمای ــکا ک امری
ــرای  ــد و مســیر را ب ــد مــی کنن ــق تاکی ارزش غیرمســتقیم تواف
ایــاالت متحــده امریــکا بــاز نگــه مــی دارد تــا در آینــده بــه ایــن 

ــردد. ــق بازگ تواف
ــام  ــدن در برج ــه مان ــتری ب ــل بیش ــت تمای ــن اس ــران ممک ای
داشــته باشــد - حتــی بــدون ســود پیــش بینــی شــده اقتصــادی 
ــکا از  ــده امری ــاالت متح ــق در ای ــن تواف ــداران ای ــر طرف --اگ
بازگشــت امریــکا بــه برجــام  در دوره بعــدی ریاســت جمهــوری 

ــد. ــر دهن خب

|| ایــاالت متحــده امریــکا هشــت کشــور رابــه طور 
ــاف  ــران مع ــت از ای ــم واردات نف ــت از تحری موق
کــرد. آیــا شــما فکــر مــی کنیــد ایــن کشــورها می 
ــران  ــت ای ــن نف ــری را جایگزی ــع دیگ ــد مناب توانن

کننــد؟
ــی  ــده - زمان ــت در ۱۸۰ روز آین ــازار نف ــه ب ــی اینک ــش بین پی
کــه آمریــکا بایــد مجــددا علیــه ایــران مجــازات اعمــال کنــد- 
چگونــه خواهــد بــود، ســخت اســت. واضــح اســت کــه بــازار تــا 
ــران -  ــد کاهــش کامــل صــادرات نفــت ای ــر نمــی توان ۵ نوامب

ــد.   ــت ترامــپ-  را حــل کن ــی دول هــدف اصل
بــدون تردیــد، طــی ۱۸۰ روز آینــده، دولــت ترامــپ فشــار را بــر 
دولــت هایــی کــه از قانــون کاهــش بیشــتر خریــد نفــت از ایران 
ــن دوره  ــا ای ــد،  افزایــش مــی دهــد. ام چشــم پوشــی مــی کنن
فرصتــی نیــز بــه طرفــداران برجــام مــی دهــد تــا گزینــه هــای 
اضافــی را بــرای حفــظ خریــد قانونــی نفــت از ایــران کــه توســط 

برجــام مجــاز اســت دنبــال کننــد.

ــکا  ــه داری آمری ــر خزان ــن« وزی ــتیو منوچی || »اس
ــد  ــی خواه ــنگتن م ــه واش ــت ک ــرده اس ــالم ک اع
ــط  ــه توس ــخاصی ک ــه اش ــوئیفت را ب ــبکه س ش
تحریــم هــای ایــران تحــت تاثیــر قــرار مــی گیرند 

قطــع کنــد و هشــدار داد کــه در غیــر ایــن صــورت 
ــا  ــود. آی ــم ش ــز تحری ــوئیفت نی ــت س ــن اس ممک
ایــاالت متحــده مــی توانــد ایــن کار را انجــام دهد؟

ــی از  ــوان بخش ــه عن ــوئیفت را ب ــد س ــی توان ــپ م ــت ترام دول
تــالش خــود بــرای افزایــش فشــار بــر ایــران هــدف قــرار دهــد. 
ــای  ــد پیامده ــی توان ــوئیفت م ــای س ــم ه ــری تحری ــا پیگی ام
منفــی بــرای ایــاالت متحــده داشــته باشــد و دولــت ترامــپ باید 
ــرات  ــن اث ــورد ای ــت در م ــا دق ــن مســیر ب ــه ای ــن ب ــل از رفت قب

ــد. درازمــدت فکــر کن
ــارج از  ــای خ ــم ه ــا تحری ــت ه ــدادی ازدول ــال حاضــر تع در ح
ــه عنــوان نقــض حاکمیــت  قلمــرو ایــاالت متحــده امریــکا را ب
خــود مــی بیننــد و برجــام  بیشــتر ایــن ناامیــدی را تشــدید مــی 
کنــد. ایــن واقعیــت ممکــن اســت دولتهــا را تحریــک کنــد تــا 
مکانیســم هــای دائمــی جایگزینــی را دنبــال کننــد کــه سیســتم 

ــد. ــاالت متحــده را دور بزن ــی ای مال
ــودمندی  ــد س ــته باش ــد داش ــکا قص ــده امری ــاالت متح ــر ای اگ
ــک  ــا ی ــم ه ــد و تحری ــظ کن ــدت را حف ــا در دراز م ــم ه تحری
ابــزار مهــم حکمرانــی باشــند- وقتــی بــه عنــوان بخشــی از یک 
اســتراتژی بزرگتــر بــا اهــداف واقــع بینانــه مــورد اســتفاده قــرار 
مــی گیرنــد- باید بــا دقــت بنگــرد که چگونــه هــدف قــرار دادن 
ســوئیفت ممکــن اســت توانایــی ایــاالت متحــده بــرای موفقیت 

تحریــم هــا در آینــده را تضعیــف کنــد.

ــد و  ــادر کن ــود را ص ــت خ ــد نف ــران نتوان ــر ای || اگ
نتوانــد بــا ســوئیفت کار کنــد، پــس مفهــوم  برجام 
ــه  ــت ک ــن اس ــورم ای ــت؟ منظ ــران چیس ــرای ای ب
اگــر ایــاالت متحــده بتوانــد اراده خــود را بــر ایــن 
دو موضــوع کلیــدی بــرای ایــران تحمیــل کنــد، آیــا 
ــف  ــد؟ وظای ــام بمان ــران در برج ــت ای ــی اس منطق
اتحادیــه اروپــا، روســیه و چیــن در خصــوص حفــظ 

ــور چیســت؟ ایــن دو فاکت
ــه،  ــا، فرانس ــه اروپ ــق - اتحادی ــن تواف ــده ای ــای باقیمان طرفه
ــه  ــا تعهــد خــود را ب ــن و روســیه - باره آلمــان، انگلســتان، چی
ــق  ــه تواف ــان ب ــران همچن ــه ته ــی ک ــا زمان ــام ت ــرای برج اج
پایبنــد باشــد، نشــان داده انــد  و بــه درســتی بــر مزایــای عــدم 
گســترش ســالح هــای هســته ای و امنیــت ایــن توافــق تاکیــد 

ــد. دارن
ایــن دولتهــا همچنیــن اقداماتــی را انجــام داده انــد از 
Special Purpose Vehicle مکانیســم  جملــه 
ــران را در  ــا ای ــادی ب ــکاری اقتص ــه هم ــرای ادام ــژه ب وی
ــده در  ــی ش ــش بین ــادی پی ــع اقتص ــا مناف ــد ت ــر دارن نظ

ــد. ــظ کنن ــق را حف تواف
در حالــی کــه دولــت هــا نمــی تواننــد شــرکت هــا را مجبــور به  
تجــارت بــا ایــران کننــد، اقدامــات انجــام شــده توســط اتحادیه 
ــرای حمایــت از برجــام  ــا یــک ســیگنال قــوی سیاســی ب اروپ

ارســال مــی کنــد.
عــالوه بــر ایــن، در حالــی کــه برجــام بــر لغــو تحریــم هــا 
ــرای  ــری ب ــای دیگ ــاوی مزای ــق ح ــن تواف ــرد، ای ــد ک تاکی
ایــران اســت کــه هنــوز حفــظ مــی شــود از جملــه در پــروژه 
هــای همــکاری هســته ای و حــذف محدودیــت هــای 
ســازمان ملــل بــر فعالیــت هــای هســته ای ایــران. بهتریــن 
وضعیــت بــرای ایــران ایــن اســت کــه بــه طــور کامــل بــه 
ــظ  ــرای حف ــه P4 + 1 ب ــا گزین ــد  و ب ــد باش ــام پایبن برج

ــد. ــروع کار کن ــارت مش تج

گفتگوی اختصاصی با مدیر خلع سالح انجمن کنترل سالح آمریکا:

تحریم مجدد ایران، آمریکا را منزوی کرد
جواد حیران نیا-فاطمه محمدی

ایران در جهان
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ســفر غیرمنتظــره رئیــس جمهــوری آمریــکا بــه عــراق با پاســخ 
قاطعانــه تمامــی اقشــار ایــن کشــور همــراه شــد؛ پاســخی کــه 
انتظــار مــی رود ترامــپ در تعییــن خــط مشــی سیاســی خــود در 

قبــال عــراق، از آن عبــرت گرفتــه باشــد.
ــکا  ــده آمری ــاالت متح ــوری ای ــس جمه ــپ« رئی ــد ترام »دونال
ــان  ــود از زم ــب خ ــب و غری ــات عجی ــله اقدام ــه سلس در ادام
ــن کشــور، روز  ــر کرســی ریاســت جمهــوری در ای ــه زدن ب تکی
چهارشــنبه هفتــه گذشــته بــه صــورت مخفیانــه بــه عــراق ســفر 
کــرد. ترامــپ پــس از ورود بــه خــاک عــراق مســتقیما بــه پایگاه 
ــان  ــا نظامی ــا ب ــت ت ــار رف ــد« در االنب ــن االس ــی »عی آمریکای

ــد. ــدار کن مســتقر در آن دی
ترامــپ در جریــان ایــن ســفر محرمانــه و غیرمنتظــره همســرش 
مالنیــا را نیــز بــا خــود همــراه ســاخته بــود. آنهــا پــس از ورود به 
ــه ســلفی  ــار اقــدام ب ــگاه عیــن األســد واقــع در اســتان االنب پای
ــد؛  ــی کردن ــان آمریکای ــا نظامی ــدد از خــود ب ــن هــای متع گرفت
گویــی کــه خــاک عــراق بــه صحنــه تبلیغــات انتخاباتــی رئیــس 

جمهــوری آمریــکا تبدیــل شــده اســت.

نقض حاکمیت ملی عراق
جــای هیــچ شــک و تردیــدی وجــود نــدارد کــه ســفر غیرمنتظره 
و محرمانــه رئیــس جمهــوری ایــاالت متحــده آمریــکا بــه عراق، 
نقــض حاکمیــت ملــی ایــن کشــور و اهانــت بــه مســئوالن آن 
محســوب مــی شــود. ایــن ســفر بــر خــالف موازیــن و قوانیــن 

دیپلماتیــک انجــام شــد.
شایســته آن بــود کــه رئیــس جمهــوری ایــاالت متحــده آمریــکا 
ــه  ــی را ب ــات عراق ــک، مقام ــن دیپلماتی ــت موازی ــن رعای ضم
ــن  ــه ای ــق ســفر خــود ب ــان دقی ــان زم صــورت رســمی در جری
کشــور مــی گذاشــت تــا بدیــن ترتیــب، خــود نیــز آمــاج حمالت 
و هجمــه هــای سیاســی، رســانه ای و مردمــی در عــراق و حتــی 

منطقــه قــرار نگیــرد.
ــاالت  ــه ای ــد ک ــن باورن ــر ای ــی ب ــران سیاس ــان و ناظ کارشناس
ــس از متحمــل شــدن شکســت ســنگین در  ــکا پ متحــده آمری
ــا حضــور  ــد ت ــی کن ــالش م ــر نحــوی ت ــه ه ــون ب ــراق، اکن ع
خــود در ایــن کشــور را مســأله ای عــادی و طبیعــی جلــوه دهــد. 
بدیــن ترتیــب، ســفر غیرمنتظــره و محرمانــه ترامــپ بــه خــاک 
عــراق آن هــم برخــالف موازیــن دیپلماتیــک را نمــی تــوان بــا 

ــاط دانســت. ــی ارتب ــن مســأله ب ای
در هـر صـورت، آنچـه کـه اتفاق افتـاده، نقـض صریـح حاکمیت 
ملـی عـراق محسـوب مـی شـود؛ هرچنـد کـه رئیـس جمهوری 
آمریـکا بـه منظـور رهایـی از فشـارهایی کـه بـه دلیـل اقـدام 
غیرمتعارفـش بـه وی تحمیـل شـده، تـالش مـی کنـد مسـیر 

فرافکنـی را در پیـش گرفتـه و از اقـدام خـود دفـاع کنـد.

استقبال با طعم موشک
مقامـات، احـزاب، جریـان هـا و گـروه هـای سیاسـی و همچنین 
مـردم عـراق از سـفر محرمانـه و غیرمنتظـره »دونالـد ترامـپ« 
رئیـس جمهوری ایـاالت متحده آمریـکا به این کشـور هیچگونه 
اسـتقبالی بـه عمـل نیاوردنـد تا بـه رئیس جمهـوری آمریـکا این 
پیـام را مخابـره کنند کـه هـر دیپلماتـی در هرجایگاهـی هم که 
باشـد، باید بـه حاکمیت ملـی عـراق احتـرام بگـذارد و در غیراین 

صـورت متقابـال، احترامی هـم نخواهـد دید.
ــه  ــا ایــن حــال، ســفر غیرمنتظــره رئیــس جمهــوری عــراق ب ب
آمریــکا بــدون اســتقبال هــم نبــود و عراقــی هــا بــه ســبک خود 
ــپ،  ــفر ترام ــا س ــان ب ــد و همزم ــل آوردن ــه عم ــتقبال ب از او اس

ســفارت واشــنگتن در منطقــه ســبز بغــداد را هــدف شــلیک دو 
موشــک قــرار دادنــد تــا بدیــن ســان، اســتقبال از ترامــپ طعــم 

موشــک بــه خــود گیــرد!
ــه رئیــس جمهــوری آمریــکا ارســال  عراقــی هــا ایــن پیــام را ب
کردنــد کــه بــی توجهــی بــه حاکمیــت ملــی کشورشــان موجب 
ــه  ــد و بلک ــد ش ــرای او نخواه ــز ب ــرش قرم ــردن ف ــن ک په
برعکــس، واکنــش قاطعانــه آنهــا را در پــی خواهــد داشــت. ایــن 
اقــدام عراقــی هــا موجــب ظهــور و بــروز نوعــی ترس و وحشــت 

در ترامــپ شــد و خــود نیــز بــه ایــن مســأله اقــرار کــرد.

ــس  ــه رئی ــی ب ــای سیاس ــه گروه ه ــام قاطعان پی
ــکا ــوری آمری جمه

ســفر محرمانــه ترامــپ بــه عــراق و اظهاراتــش دربــاره اســتفاده 
ــه  ــه ب ــرای حمل ــراق ب ــکا در ع ــی آمری ــای نظام ــگاه ه از پای
ســوریه در صــورت لــزوم و رعایــت نکــردن اصــول دیپلماتیــک 
و خــودداری از رفتــن بــه بغــداد بــا واکنــش تنــد مــردم و جریــان 

ــرو شــد. هــای سیاســی عــراق روب
ــا  ــراق ب ــان ع ــازندگی در پارلم ــالح و س ــالف اص ــدا ائت در ابت
صــدور بیانیــه ای ســفر ترامــپ را محکــوم و اعــالم کــرد: »اقــدام 
ــراق و  ــت ع ــکار حاکمی ــض آش ــکا در نق ــوری آمری رئیس جمه
ورودش بــه پایــگاه عین االســد در االنبــار بــه گونــه ای بــود کــه 
گویــا ایــن کشــور ایالتــی از ایالت هــای آمریــکا اســت. برگــزاری 
جلســه فوق العــاده پارلمــان امــری ضــروری بــرای بررســی ایــن 

نقــض حاکمیــت ضــروری گشــته اســت«.
ــوری  ــفر رئیس جمه ــه ای س ــز در بیانی ــراق نی ــاء ع ــالف البن ائت
ــن و  ــح قوانی ــکار و واض ــض آش ــور را نق ــن کش ــه ای ــکا ب آمری
ــن ســفر بیانگــر  ــد کــرد ای ــن دیپلماتیــک دانســت و تأکی موازی
ــت. ــراق اس ــت ع ــال دول ــپ در قب ــه ترام ــورد برتری جویان برخ

»محمــود الربیعــی« عضــو دفتر سیاســی جریــان »عصائــب اهل 
الحــق« نیــز گفــت: »ورود این چنینــی ترامــپ بــه عــراق دلیلــی 
بــر بی توجهــی آمریــکا بــه اســتقالل، حاکمیــت و اعتبــار دولــت 
)بغــداد( اســت و همیــن امــر، ایــن مســأله را ضــروری مــی ســازد 
ــی جهــت  ــه تصویــب قانون ــزوم ســرعت بخشــیدن ب ــر ل کــه ب

اخــراج نیروهــای بیگانــه از عــراق تأکیــد کنیــم«.
»جعفـر الحسـینی« سـخنگوی »گردان هـای حزب اهلل عـراق«، 
وابسـته بـه الحشـد الشـعبی، گفـت: »ایـن نیروهـای مقاومـت 
اسـالمی هسـتند که آمریـکا را مجبـور خواهنـد کـرد نیروهایش 

را از عـراق بیـرون بکشـد«. وی سـفر غیرمنتظـره ترامـپ بـه 
عـراق و مختصـر کـردن آن به دیـدار با سـربازان آمریـکا در یک 
پایگاه نظامی را نشـانه عدم احسـاس امنیـت او در عراق دانسـت. 
الحسـینی گفت کـه فرماندهان مقاومت اسـالمی در عـراق وعده 
داده انـد که دسـتانی کـه بخواهد به کشـورهای همسـایه از جمله 
سـوریه تعدی کنـد قطع خواهند کـرد. وی تأکید کـرد که تصمیم 
بـر خـروج نیروهـای آمریـکا از عـراق نـه به دسـت ترامپ کـه در 

اختیـار ملـت و پارلمـان عراق اسـت.
در همیــن حال، »هاشــم الموســوی« ســخنگوی رســمی جنبش 
ــپ  ــد ترام ــت: دونال ــپ گف ــفر ترام ــه س ــش ب ــاء در واکن النجب
رئیــس جمهــور احمــق آمریــکا بایــد بدانــد کــه حاکمیــت عــراق 
بــا خــون شــهدا بــه دســت آمــده اســت و ایجــاد پایــگاه هــا )ی 
نظامــی( در کشــور مقاومت و شــهدا امــکان نــدارد. وی افــزود: بر 
دولــت واجــب شــد کــه نیروهــای آمریکایــی را بیــرون کنــد چــرا 
ــا تاکیــد  کــه نقــض حاکمیــت کشــور بشــمار مــی رونــد. وی ب
ــدون  ــه حاکمیــت عــراق توســط ترامــپ ب ــر اینکــه توهیــن ب ب
مجــازات نخواهــد مانــد، تصریــح کــرد: مــا اجــازه نخواهیــم داد 
کــه عــراق پایگاهــی بــرای تهدیــد کشــورهای همســایه باشــد.

ترامپ عبرت می گیرد؟
اکنــون ایــن ســؤال ذهــن افــکار عمومــی را بــه خــود مشــغول 
ــاالت  ــوری ای ــس جمه ــپ« رئی ــد ترام ــا »دونال ــه آی ــاخته ک س
ــراق رخ داد و  ــرای وی در ع ــه ب ــی ک ــکا از اتفاقات ــده آمری متح
درســی کــه احــزاب، جریــان هــا و گــروه هــای مختلف سیاســی 
بــه وی دادنــد، درس عبــرت مــی گیــرد یــا نــه. هرچنــد ترامــپ 
تــالش مــی کنــد وانمــود کنــد کــه ســفر وی بــه عــراق موفقیت 
آمیــز بــوده اســت، امــا خــود نیــز بــه خوبــی مــی دانــد کــه ایــن 

تــالش مذبوحانــه چیــزی از واقعیــت را تغییــر نمــی دهــد.
واکنــش هــای بــه موقــع، ســنجیده و قاطعانــه احــزاب و جریــان 
ــات  ــن اعتراض ــراق و همچنی ــی ع ــای پارلمان ــالف ه ــا و ائت ه
ــه  ــره و محرمان ــرزده، غیرمنتظ ــفر س ــه س ــی ب ــترده مردم گس
دونالــد ترامــپ بــه ایــن کشــور، درس بزرگــی بــود کــه عراقــی 
هــا بــه صــورت یکصــدا و یکپارچه بــه رئیــس جمهــوری آمریکا 
دادنــد و اکنــون بایــد دیــد کــه آیــا او از ایــن درس مهــم، عبــرت 
ــال عــراق ادامــه مــی  ــه رویکــرد خــود در قب ــا ب ــرد و ی مــی گی
دهــد؛ کــه در ایــن صــورت، بایــد منتظــر پاســخ قاطعانــه تــری از 

ســوی دولــت، ملــت و احــزاب سیاســی عــراق باشــد.

درسی که عراقی ها به رئیس  جمهور آمریکا دادند/ ترامپ عبرت می گیرد؟
رامین حسین آبادیان
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ــا در  ــد ت ــه ان ــیه رفت ــه روس ــه ب ــه ترکی ــاع و خارج ــران دف وزی
ــد. ــی کنن ــوریه رایزن ــوالت س ــن تح ــوص آخری خص

پیامدهــای تصمیــم »دونالــد ترامــپ« رئیــس جمهــوری ایــاالت 
ــوریه  ــی از س ــان آمریکای ــردن نظامی ــارج ک ــرای خ ــده، ب متح
همچنــان ادامــه دارد بــه طــوری کــه کــه قــرار اســت امــروز در 
مســکو وزیــران دفــاع و خارجــه ترکیــه بــا همتایــان روســی خود 

مذاکراتــی را در ایــن خصــوص انجــام دهنــد.
بــه نظــر مــی رســد تمرکــز ایــن مذاکــرات در خصــوص نحــوه 
برخــورد بــا نیروهــای کــرد ســوری اســت کــه تــا پیــش از ایــن 
مــورد حمایــت آمریــکا بودنــد و در روزهــای اخیــر خبرهایــی در 
خصــوص توافــق آنهــا بــا دولــت ســوریه و ورود ارتــش ســوریه 

بــه شــهر منبــج منتشــر شــده اســت.
دیــروز جمعــه پــس از انتشــار بیانیــه ارتش ســوریه مبنی بــر ورود 
بــه منبــج، شورشــیان تحــت حمایــت ترکیــه نیــز اعــالم کردنــد 
کــه بــه همــراه نیروهــای ترکیــه حرکــت خــود را بــه ســمت این 
شــهر آغــاز کرده انــد تــا »عملیــات نظامــی بــرای آزادســازی آن 
را شــروع کننــد« بنــا بــر اعــالم شــاهدان در روز جمعــه، کاروان 
شورشــیان تحــت حمایــت ترکیــه حــاوی مسلســل و خودروهای 

زرهــی بــه ســمت منبــج در حرکــت بودنــد.
حرکــت شورشــیان بــه ســمت شــهر در حالــی انجــام شــد کــه 
ــر  ــه پیش ت ــوری ترکی ــس جمه ــان، رئی ــب اردوغ ــب طی رج
ــارج  ــج خ ــرد از منب ــبه نظامیان ُک ــر ش ــود »اگ ــرده ب ــالم ک اع
ــس  ــود رئی ــن وج ــا ای ــم«. ب ــهر نداری ــن ش ــوند کاری در ای ش
ــر داد و  ــود را تغیی ــن خ ــاعاتی لح ــس از س ــه پ ــوری ترکی جمه
ــزود  ــدارد. او اف ــج ن ــه منب ــه ب ــرای حمل ــه ای ب ــه عجل ــت ک گف
قــرار اســت شــماری از مقامــات کشــورش روز شــنبه بــه روســیه 
ســفر کننــد تــا بــا مقامــات کرملیــن دربــاره ســوریه بــه گفتگــو 

ــد. بپردازن

واکنش اردوغان به تحوالت منبج
ــه در گفتگــو  ــوری ترکی ــس جمه ــان رئی ــب اردوغ رجــب طی
ــج را در  ــهر منب ــه ش ــوریه ب ــش س ــگاران ورود ارت ــا خبرن ب
چارچــوب یــک جنــگ روانــی توصیــف کــرد و گفــت: هنــوز 

ورود ارتــش بــه ایــن شــهر تأییــد نشــده اســت. یــک هیــأت از 
ســوی ترکیــه عــازم روســیه مــی شــود و در خصــوص مســأله 
ــد و ممکــن  ــی کن ــی م ــا طــرف روســی رایزن ــج ب شــهر منب
ــدار  ــود دی ــای روس خ ــن همت ــر پوتی ــا والدیمی ــن ب اســت م

داشــته باشــم.
وی افــزود: ترکیــه مــی خواهــد بــه کردهــای مســلح در ســوریه 
درس بدهــد. آنــکارا بــا تجزیــه ســوریه مخالــف اســت و هــدف 
ــورت  ــت و در ص ــتی از آن اس ــای تروریس ــروه ه ــروج گ ــا خ م
تحقــق ایــن هــدف هیــچ کاری بــرای انجــام دادن در این کشــور 

ــم. نداری

واکنش ائتالف آمریکایی به تحوالت منبج
ــر  ــی ب ــواهدی مبن ــه ش ــد ک ــی ش ــی مدع ــن الملل ــالف بی  ائت
ــج مشــاهده نمــی شــود و اینکــه  ــر اوضــاع نظامــی در منب تغیی
از ورود ارتــش ســوریه بــه منبــج خبر داده شــده، نادرســت اســت.
شــایان ذکر اســت کــه فرماندهــی کل ارتــش و نیروهای مســلح 
ــه  ــا توجــه ب ــود: ب ــه ای اعــالم کــرده ب ــا صــدور بیانی ســوریه ب
ــرار دادن  ــت ق ــرای تحــت حمای ــای مســلح ب مســئولیت نیروه
ــی  ــت اهال ــه درخواس ــخ ب ــور و در پاس ــن کش ــاک ای ــی خ تمام
منطقــه منبــج، نیروهــای ارتــش ســوریه وارد ایــن منطقــه شــده 
ــر اهمیــت  ــا ب ــد. م ــزاز درآوردن ــه اهت و پرچــم ســوریه را در آن ب
ــت از  ــرای حمای ــوریه ب ــردم س ــام م ــای تم ــالش ه ــت ت تقوی
کشــور و مبــارزه بــا تروریســم و اشــغالگران و بیــرون رانــدن آنهــا 

ــد داریــم. از خــاک ســوریه تاکی
ــک  ــای دموکراتی ــی نیروه ــه، فرمانده ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــا از  ــن نیروه ــه ای ــرد ک ــه ای اعــالم ک ــا صــدور بیانی ســوریه ب
شــهر منبــج واقــع در شــمال شــرق ســوریه عقــب نشــینی مــی 
کننــد و از دولــت ســوریه مــی خواهنــد بــا حضــور در ایــن مناطق 
حمایــت الزم را از ایــن نیروهــا در برابــر حملــه احتمالــی ترکیــه 

ــه عمــل آورد. ب
ــه  ــا صــدور بیانیــه ای نســبت ب وزارت دفــاع ترکیــه نیــز قبــال ب
تحــرکات در شــمال ســوریه و بــه ویــژه در شــهر منبــج هشــدار 

داد.

در بیانیــه وزارت دفــاع ترکیــه از همــه گروه هــا در شــمال ســوریه 
ــش  ــه موجــب افزای ــی ک ــا از هــر اقدام خواســته شــده اســت ت

بی ثباتــی در ایــن منطقــه شــود، پرهیــز کننــد.
YPG/ ــای ــه گروه ه ــت ک ــده اس ــه ش ــه گفت ــن بیانی در ای
PKK حــق ندارنــد کــه دیگــر گروه هــا و واحدهــا را بــه منطقــه 
فــرا بخواننــد و ایــن اقــدام آنهــا غیرقانونــی و بــه منزلــه تحریک 

ــی بیشــتر در شــمال ســوریه اســت. بی ثبات
ــت  ــته اس ــه نخواس ــی ک ــام آمریکای ــک مق ــالم ی ــر اع ــا ب بن
نامــش فــاش شــود نیــز آن دســته از نیروهــای آمریکایــی کــه 
ــود را  ــع خ ــد و مواض ــی مانده ان ــج باق ــهر منب ــان در ش همچن
ــچ نشــانی از ارتــش ســوریه  ــد کــه هی ــد می گوین حفــظ کرده ان
در درون شــهر دیــده نمی شــود و بــه ایــن ترتیــب اعــالم ارتــش 
و رســانه های دولتــی ســوریه مبنــی بــر کنتــرل دولــت مرکــزی 

ــر منبــج نادرســت اســت. ب
کردهــای »ی پ گ« از دولــت مرکــزی ســوریه خواســته بودنــد 

تــا از ایــن شــهر در مقابــل تهدیــدات ترکیــه حمایــت کنــد.
بنا بــر آخریــن اخبــار رســیده از منابعــی همچــون دیدبــان حقوق 
بشــر ســوریه مســتقر در لندن، ارتــش ســوریه روز جمعــه در حوم 
منبــج مســتقر شــده  و از ورود بــه داخــل شــهر خــودداری کــرده  

اســت.
شورشــیان تحــت حمایــت ترکیه نیــز در همــان نزدیکــی حضور 
داشــتند و بــه همیــن دلیــل ارتــش ســوریه ســعی کــرده اســت با 
ایجــاد موانعــی میــان دو طــرف فاصلــه ای ایجــاد کنــد. بنــا بــر 
اعــالم یــک مقــام آمریکایــی کــه نخواســته اســت نامــش فاش 
ــان در  ــه همچن ــی ک ــای آمریکای ــته از نیروه ــز آن دس ــود نی ش
ــد  ــظ کرده ان ــد و مواضــع خــود را حف ــی مانده ان ــج باق شــهر منب
ــهر  ــوریه در درون ش ــش س ــانی از ارت ــچ نش ــه هی ــد ک می گوین

ــود. ــده نمی ش دی
شــهر منبــج در ســال ۲۰۱۶ از تصــرف داعــش آزاد شــد و پــس از 
آن نیروهــای کــرد مــورد حمایــت آمریــکا در ایــن شــهر مســتقر 
شــدند امــا اکنــون بــا توجــه بــه تحــوالت در حــال انجــام در این 
شــهر پیــش بینــی مــی شــود کــه کانــون تحــوالت آتی ســوریه 

باشــد.

تاکید دمشق؛ تکذیب آنکارا؛
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درحالــی کــه دو هفتــه از حصــول توافــق 
ــح  ــرات صل ــده در مذاک ــس در الحدی ــش ب آت
»اســتکهلم« ســپری مــی شــود، امــا ماشــین 
کشــتار ســعودی در ایــن شــهر در ســایه 
ســکوت جامعــه جهانــی، بــه کار خــود ادامــه 

ــد. ــی ده م
ــح  در حــال حاضــر دو هفتــه از مذاکــرات صل
ــوئد  ــت س ــتکهلم پایتخ ــهر اس ــن در ش یم
ــای  ــروه ه ــه گ ــی ک ــی شــود؛ جای ســپری م
مقاومــت یمــن و هیــأت نمایندگــی از دولــت 
مســتعفی ایــن کشــور بــر روی میــز مذاکــرات 
در مقابــل یکدیگــر نشســتند و در نهایــت بــر 

ــل  ــوارد مح ــده و م ــس در الحدی ــش ب ــراری آت ــر برق َس
ــق رســیدند. ــه تواف ــر، ب ــالف دیگ اخت

ایــن توافــق کــه بــه نــوع خــود اولیــن توافــق طــرف هــای 
ــه یمــن  ــاز تجــاوز نظامــی ســعودی ب ــان آغ ــر از زم درگی
ــردم  ــای م ــب ه ــد را در قل ــه امی محســوب می شــود، بارق
ایــن کشــور ایجــاد کــرد و موجــب شــد تــا آنهــا بیــش از 
ــوزی  ــده و خانمان س ــوس ویران کنن ــان کاب ــه پای ــش ب پی
ــد،  ــازل کردن ــان ن ــر سرش ــش ب ــعودی و متحدان ــه س ک
ــات  ــد حی ــی زود امی ــن حــال، خیل ــا ای ــدوار شــوند. ب امی
بخــش مــردم یمــن پــس از توافــق اســتکهلم بــه رؤیایــی 

دســت نیافتنــی برایشــان تبدیــل شــد.
علــت تبدیــل امیــد فزاینــده مــردم یمــن بــه یــک رؤیــای 
ــه رژیــم  ــه سلســله اقدامــات خصمان غیرقابــل دســترس ب
ســعودی و متحــدان آن بــاز مــی گــردد کــه هــر چــه را که 
در چنتــه داشــتند بــرای بــه شکســت کشــاندن توافقــات 
ــه  سیاســی حاصــل شــده در مذاکــرات صلــح اســتکهلم ب
کار بســتند. ســعودی هــا حتــی حاضــر بــه توقــف حمالت 
وحشــیانه خــود بــه شــهر الحدیــده و منــازل غیرنظامیــان 

در ســاعات اولیــه توافــق سیاســی، نشــدند.

آتش بسی که چند ساعت دوام آورد
علیرغــم توافــق حاصــل شــده در شــهر اســتکهلم ســوئد 
کــه همانطــور کــه پیشــتر گفتــه شــد یکــی از مهمتریــن 
بندهــای آن برقــراری آتــش بــس در شــهر الحدیــده بــود، 
ــم، در  ــل مه ــن اص ــض ای ــن نق ــعودی ضم ــم س ــا رژی ام
همــان ســاعات اولیــه اجرایــی شــدن توافــق یعنــی بامــداد 
روز ســه شــنبه هفتــه گذشــته، حمــالت خــود بــه الحدیده 
را حتــی شــدیدتر و دامنــه دارتــر از گذشــته از ســرگرفت.

در همیــن ارتبــاط، »یحیــی ســریع« ســخنگوی نیروهــای 
ــای  ــده ه ــه جنگن ــرد ک ــالم ک ــا اع ــن صراحت ــلح یم مس
ســعودی و متحــدان آن در ائتــالف متجــاوز عربــی در 
ســاعات اولیــه آغــاز توافــق آتــش بــس، بیــش از 40 مرتبه 
مناطــق مختلــف یمــن از جملــه شــهر الحدیــده را بمباران 
ــلح  ــای مس ــخنگوی نیروه ــارات س ــن اظه ــد. همی کردن
یمــن کافــی بــود تــا افــکار عمومــی نســبت بــه پایبنــدی 
ــرات  ــش در مذاک ــا و مزدوران ــدات ُمهره ه ــه تعه ــاض ب ری
ــی را در  ــق سیاس ــرده و دوام تواف ــکیک ک ــتکهلم، تش اس

ــد. ــام ببینن ــه ای از ابه هال
ــش از 10  ــق و بی ــول تواف ــه از حص ــه دو هفت ــون ک اکن
ــی شــود،  ــده ســپری م ــی شــدن آن در الحدی روز از اجرای
ــه  ــش از ۲00 مرتب ــای آن بی ــعودی و هم  پیاله ه ــم س رژی
بــه نقــض آتــش بــس در الحدیــده مبــادرت ورزیــده انــد. 

طبــق اعــالم ســخنگوی نیروهــای مســلح یمــن، ائتــالف 
ــون  ــعودی تاکن ــم س ــرکردگی رژی ــه س ــی ب ــاوز عرب متج
۲۲3 مرتبــه آتــش بــس در الحدیــده را نقــض کــرده اســت 
ــه  ــالت تجاوزکاران ــداوم حم ــه ت ــه ب ــا توج ــار ب ــن آم و ای

ــی اســت. ــه فزون ســعودی، رو ب

سازمان ملل تنها در نقش نظاره گر
ــی  ــاع و ب ــی دف ــردم ب ــه م ــه علی ــگ ظالمان ــاز جن از آغ
گنــاه یمــن در فروردیــن مــاه ســال ۹4 تاکنــون، ســازمان 
ملــل متحــد بــه هیــچ یــک از مســئولیت هــای ســازمانی، 
حقوقــی و انســانی خــود در قبــال یمنی هــا عمــل نکــرده 
ــت  ــاچی جنای ــش تماش ــا در نق ــی تنه ــه نوع ــت و ب اس
ــان  ــه غیرنظامی ــش علی ــعودی و متحدان ــم س ــای رژی ه
ــر  ــت تأثی ــازماِن تح ــن س ــت. ای ــده اس ــر ش ــی ظاه یمن
نفــوذ سیاســی و مالــی متحــدان فرامنطقــه اِی ریــاض در 
طــول ایــن مــدت از هیــچ یــک از ابزارهــا و ظرفیــت هایش 
جهــت متوقــف ســاختن ماشــین کشــتار ســعودی بهــره 

ــت. ــرده اس ــرداری نک ب
ــنبه  ــه ش ــن از روز س ــس در یم ــش ب ــه آت ــز ک ــون نی اکن
ــعودیها  ــده و س ــراء درآم ــه اج ــه مرحل ــته ب ــه گذش هفت
حصــول توافــق سیاســی را بــه هیــچ انگاشــته و آن را 
آشــکارا زیــر پــای گذاشــته انــد، همچــون گذشــته شــاهد 
تــداوم نقــش منفعالنــه ســازمان ملــل متحــد بــه عنــوان 
بزرگتریــن و اصلــی تریــن ســازماِن متولــی مســائل حقــوق 
بشــری در جهــان، هســتیم. ایــن اتفــاق درحالــی رخ مــی 
ــواری  ــتکهلم در ش ــی اس ــق سیاس ــی تواف ــه حت ــد ک ده
ــب رســیده  ــه تصوی ــز ب ــل متحــد نی ــازمان مل ــت س امنی

ــت. اس
ایــن انفعــال ُکشــنده در قبــال جنایــت هایــی کــه توســط 
ســعودیها و متحدانشــان صــورت مــی گیــرد، در شــرایطی 
ــت  ــانه ای واقعی ــوت رس ــایه بایک ــی در س ــه حت ــت ک اس
ــده و  ــکان دهن ــای ت ــزارش ه ــن، گ ــی در یم ــای میدان ه
حیــرت آوری از وضعیــت انســانی در ایــن کشــور بــه گوش 
مــی رســد.  بــه عنوان مثــال، صنــدوق حمایــت از کــودکان 
ســازمان ملــل موســوم بــه »یونیســف« با انتشــار گزارشــی 
تأکیــد کــرده اســت: »بیــش از 11 میلیــون کــودک یمنــی 
از کمبــود غــذا در ســایه نبــود کمک هــای انسان دوســتانه 
ــن  ــودک در یم ــک ک ــه ی ــر 10 دقیق ــد. ه ــج می برن رن
ــتند،  ــگیری هس ــل پیش ــه قاب ــی ک ــل بیماری های ــه دلی ب

می میــرد«.
ــه  ــد در ادام ــل متح ــازمان مل ــه س ــته ب ــاد وابس ــن نه ای
ــی از  ــودک یمن ــزار ک ــی آورد:»400 ه ــود م ــزارش خ گ
ــدن  ــده مان ــرای زن ــد و ب ــج می برن ــدید رن ــوءتغذیه ش س

مبــارزه می کننــد. بیــش از 6 هــزار کــودک از 
ــالدی  ــن در ۲015 می ــه یم ــگ علی ــدای جن ابت
تاکنــون کشــته یــا زخمــی شــده اند. بیــش از ۲0 
ــاز  ــذا و دارو نی ــه آب و غ ــده ب ــر در الحدی هــزار نف
مبــرم دارنــد«. بــا وجــود تمامــی ایــن مصائــب که 
ــای  ــا قطــره ای از دری ــور تنه ــوارد مذک ــه م ـ البت
ــوب  ــا محس ــی ه ــه یمن ــاوزان علی ــت متج جنای
مــی شــودـ  ســازمان ملــل بــاز هــم ترجیــح مــی 
دهــد در نقــش نظــاره گــر تحــوالت یمــن، حاضــر 

ــود. ش

مقاومت یمن قدرتمندتر از گذشته
بــا وجــود تمامــی آنچــه کــه در خصــوص اقدامات 
ریــاض بــرای زدن تیــر خــالص بــه توافق سیاســی 
اســتکهلم گفتــه شــد، امــا بایــد بــه ایــن مســأله نیز اشــاره 
ــا  ــن و در رأس آنه ــت یم ــای مقاوم ــروه ه ــه گ ــرد ک ک
جنبــش »أنصــاراهلل« نــه تنهــا در برابــر ســریال تجاوزگــری 
نظامــی ســعودی دســت بســته ننشســته انــد بلکــه 
قدرتمندتــر از گذشــته بــه حمــالت وحشــیانه آنهــا علیــه 

ــی گنــاه، پاســخ مــی دهنــد. ــاع و ب ــی دف غیرنظامیــان ب
ــدرت  ــن ق ــه ای ــرد ک ــوش ک ــت را فرام ــن واقعی ــد ای نبای
ــه  ــود ک ــن ب ــت یم ــی مقاوم ــی و بازدارندگ ــی، دفاع نظام
ــا را  ــای دســت نشــانده آنه ــره ه ــزدوران ســعودی و ُمه م
بــه پــای میــز مذاکــرات در اســتکهلم کشــاند. اکنــون نیــز 
همیــن واقعیــت )قــدرت نظامــی و دفاعــی مقاومــت یمن( 
ــه  ــعودی در صحن ــزدوران س ــاوزان و م ــر متج ــن گی دام
نبردهــای میدانــی شــده و خــواب را از چشــمان آنهــا ربوده 

ــت. اس
در طــول مــدت زمانــی کــه از حصــول توافــق سیاســی در 
ــی  ــپری م ــده س ــس در الحدی ــش ب ــراری آت ــوئد و برق س
شــود و ســعودی هــا و متحدانشــان به صــورت مــداوم اقدام 
ــای  ــد، نیروه ــده ان ــادرت ورزی ــق مب ــن تواف ــض ای ــه نق ب
ــل  ــک و غیرقاب ــات ســخت، مهل ــز ضرب مقاومــت یمــن نی

ــد. ــه صفــوف آنهــا تحمیــل کــرده ان ــی را ب جبران
بــه عنــوان نمونــه، اخیــرا یــگان پهپــادی ارتــش و 
کمیته هــای مردمــی یمــن، تجمــع بــزرگ مــزدوران رژیــم 
ــوف«  ــی در »الج ــای نظام ــی از پایگاه ه ــعودی را در یک س
ــی ســریع« ســخنگوی  ــرار داد. ســرتیپ »یحی را هــدف ق
رســمی نیروهــای مســلح یمــن، اعــالم کــرد: یــگان 
ــعودی را در  ــزدوران س ــزرگ م ــع ب ــن، تجم ــادی یم پهپ
پایــگاه »الســویقا« در منطقــه »الیتمــه« در الجــوف هــدف 

ــرار داد. ق
وی همچنیــن گفــت: مــزدوران هــدف قــرار گرفتــه شــده 
ــد و  ــی جدی ــام عملیات ــرای انج ــدن ب ــاده ش ــال آم در ح
ــالف  ــع ائت ــه نف ــتان الجــوف ب ــا در اس تشــدید درگیری ه
ــه، دههــا نفــر از  ــد. وی افــزود: در ایــن حمل ســعودی بودن
نیروهــای مذکــور کشــته و شــماری دیگــر زخمــی شــدند 
و موجــی از تــرس و وحشــت در صفــوف نیروهــای متجــاوز 

ــه وجــود آمــد. ب
در هر صورت، واقعیت آن اسـت که سـعودیها بـه دلیل عدم 
تحقـق اهدافشـان در جریـان مذاکـرات صلح سـوئد، اکنون 
به همان مسـیر سـابق خود یعنی کشـتار بـی رحمانه مردم 
بـی گنـاه ادامه مـی دهنـد؛ حـال آنکه خـود نیز بـه خوبی 
مـی دانند کـه قدرت نظامـی و دفاعـی امـروز مقاومت یمن 
قابـل قیـاس بـا آنچـه کـه در اوایـل تجـاوز نظامـی بـه این 

کشـور، شـاهد بودند، نیست.

نقض آتش بس در »الحدیده« به سبک سعودی/ ماشین کشتار متوقف شدنی نیست
رامین حسین آبادیان
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ــی  ــات احتمال ــرای عملی ــوس ب ــمارش معک ــی ش درحال
ترکیــه در شــهر »منبــج« آغــاز شــده اســت کــه نیروهای 
ــدام  ــه اق ــازی هرگون ــی س ــرای خنث ــوری ب ــت س مقاوم
تجاوزکارانــه علیــه ایــن شــهر اســتراتژیک در اوج آمادگی 

ــد. ــرار دارن ق
ــد دارد  ــرده قص ــالم ک ــه اع ــت ک ــکارا مدتهاس ــت آن دول
شــهر ُکردنشــین »منبــج« در شــمال اســتان حلــب و در 
نزدیکــی بــا مرزهــای ترکیــه را مــورد هجــوم قــرار دهــد. 
مقامــات آنــکارا هــدف از ایــن عملیــات قریــب الوقــوع را 
ــج  ــرد ســوری در منب ــک ُک ــای دموکراتی اســتقرار نیروه

ــد. اعــالم کــرده ان
ایــن ادعــا درحالــی مطــرح شــده اســت کــه شــهر منبــج 
بــه طــور کامــل جــزو اراضــی ســوری محســوب می شــود 
و هرگونــه عملیــات نظامــی خارجــی در آن بــدون مجــوز 
دولــت دمشــق، نقــض حاکمیــت ملــی و وحــدت اراضــی 
ــی  ــود آگاه ــا وج ــه ب ــی رود. ترکی ــمار م ــه ش ــوریه ب س
ــی و  ــت مل ــوص حاکمی ــی درخص ــن المل ــن بی از قوانی
ــتقل  ــِت مس ــورهای دارای حاکمی ــی کش ــدت اراض وح
همچــون دمشــق، قصــد دارد عملیــات خــود در منبــج را 

کلیــد بزنــد.
ــالم  ــا اع ــز صراحت ــق نی ــه دمش ــت ک ــی اس ــن درحال ای
کــرده کــه در مقابــل هرگونــه عملیــات خارجــی احتمالی 
ــه  ــد ک ــی ده ــازه نم ــتد و اج ــی ایس ــود م ــی خ در اراض
هیــچ کشــوری حاکمیــت ملــی آن را نقــض کند. سلســله 
تحــوالت اخیــر از جملــه اعــالم تصمیــم خــروج آمریــکا 
ــات  ــدد مقام ــای متع ــن اظهارنظره ــوریه و همچنی از س
ترکیــه ای حاکــی از قریــب الوقــوع بــودن عملیــات 

ــب اســت. ــع در حل ــج واق ــی در شــهر منب غیرقانون
درهمیــن راســتا، وزارت دفــاع ترکیــه بــا صــدور بیانیــه ای 
نســبت بــه تحــرکات در شــمال ســوریه و بویــژه در شــهر 
منبــج هشــدار داد.در بیانیــه وزارت دفــاع ترکیــه از همــه 
ــا از  ــده اســت ت ــتار ش ــوریه خواس ــمال س ــا در ش گروه ه
هراقدامــی کــه موجــب افزایــش بی ثباتــی در ایــن منطقه 
شــود، پرهیــز کننــد. در ایــن بیانیــه گفته شــده اســت که 
گروه هــای YPG/PKK حــق ندارنــد کــه دیگــر گروه هــا 
ــه منطقــه فرابخواننــد و ایــن اقــدام آن هــا  و واحدهــا را ب
ــتر در  ــی بیش ــک بی ثبات ــه تحری ــه منزل ــی و ب غیرقانون

شــمال ســوریه اســت.

اهمیت استراتژیک شهر »منبج«
واقعیــت ایــن اســت کــه شــهر منبــج واقــع در حلــب از 
ــن  ــت و همی ــوردار اس ــی برخ ــتراتژیک باالی ــت اس اهمی
ــکارا  ــات آن ــا مقام ــده ت ــب ش ــی موج ــت و ویژگ اهمی
تصمیــم بــه انجــام عملیــات نظامــی در ایــن شــهر 
بگیرنــد.  شــهر منبــج در واقــع، دروازه شــرقی شــهر حلب 
محســوب می شــود. از شــهر حلــب بــه ســمت شــرق، دو 
بزرگــراه و جــاده ترانزیتــی وجــود دارد کــه یکــی از آن هــا 
ــر  ــه ســمت »دی ــاب« و دیگــری ب ــه ســمت شــهر »الب ب
حافــر« می باشــد. بزرگــراه البــاب حلــب، مهم تریــن 
ــی  ــه بخش ــت  ک ــوریه اس ــمال س ــی ش ــاده ترانزیت ج
از مســیر تاریخــی جــاده ابریشــم را در برمی گیــرد. 
ــه  ــع بزرگــراه ارتباطــی »حســکه« ب ــن بزرگــراه در واق ای

ــج« و  ــیر از »منب ــول مس ــه در ط ــد ک ــب« می باش »حل
»البــاب« می گــذرد.

ــه نزدیکــی  ــج ب ــت اســتراتژیک شــهر منب ــن اهمی دومی
بســیار زیــاد آن بــه الرقــه بــاز مــی گــردد. اگــر شــهرهای 
بــزرگ واقــع در تمامــی اســتان حلــب را در نظــر بگیریــم، 
ایــن شــهر منبــج اســت کــه بیــش از هــر شــهر دیگــری 
در حلــب بــه اســتان الرقــه نزدیــک تــر اســت. بنابرایــن، 
ــی،  ــر طرف ــج از ســوی ه ــر شــهر منب ــه تســلط ب هرگون
ــد در ِســیر تحــوالت الرقــه و حاکمیــت آن نیــز  مــی توان
تأثیرگــذار باشــد. لــذا کامــال واضــح اســت کــه در صــورت 
تســلط نیروهــای مقاومــت ســوری بــر شــهر منبــج، الرقه 

را نیــز بایــد در حــوزه حاکمیــت دمشــق قلمــداد کــرد.
اهمیــت اســتراتژیک دیگــر شــهر منبــج در نزدیکــی آن 
بــه مرزهــای ترکیــه بــاز مــی گــردد. البتــه شــهر منبــج 
حــدود 40 کیلومتــر از مرزهــای ترکیــه فاصلــه دارد 
ــه تســلط  ــد ک ــی دانن ــی م ــه خوب ــکارا ب ــت آن ــا مقام ام
ــد  ــی توان ــهر م ــن ش ــر ای ــوری ب ــت س ــای مقاوم نیروه
بــه کنتــرل بیــش از پیــش مرزهــای مشــترک میــان دو 
طــرف توســط دمشــق بینجامــد. ایــن مســأله نیــز ذهــن 

ــاخته اســت. ــود مشــغول س ــه خ ــه را ب ــان ترکی حاکم

منبج؛ سرآغاز عملیات شرق فرات
مــی تــوان از عملیــات احتمالــی ترکیــه در شــهر منبج به 
عنــوان ســرآغازی بــرای عملیــات نظامــی ایــن کشــور در 
شــرق فــرات یــاد کــرد. هرچنــد کــه شــهر منبــج در غرب 
فــرات واقــع شــده اســت امــا اهمیــت اســتراتژیک آن بــه 
ویــژه پــس از اعــالم تصمیــم آمریکایــی هــا بــرای خــروج 
ــه  ــه آن ب ــکارا ب ــات آن ــا مقام از ســوریه، موجــب شــده ت
عنــوان تونــل ورودی بــه عملیــات شــرق فــرات، بنگرنــد.

ــرات  ــرب ف ــع در غ ــق واق ــوی مناط ــک س ــع، از ی در واق
ــع در شــرق  ــا مناطــق واق دارای پیوســتگی ســرزمینی ب
ــن  ــج آخری ــهر منب ــر، ش ــوی دیگ ــرات هســتند و از س ف
نقطــه تحــت ســیطره نیروهــای دموکراتیــک ُکرد ســوری 
در غــرب فــرات اســت. بنابرایــن، هرگونــه تســلط بر شــهر 
منبــج مــی توانــد مســیر تســلط بــر شــرق فــرات را نیــز 

همــوار ســازد و آنــکارا و دمشــق ایــن مســأله را بــه خوبــی 
مــی داننــد.

در همیــن ارتبــاط، »عبدالرحمــن عباره« تحلیلگر ســوری 
ــج  ــهر منب ــر در ش ــوالت اخی ــله تح ــه سلس ــاره ب ــا اش ب
ــای  ــینی نیروه ــب نش ــم عق ــالم تصمی ــن اع و همچنی
آمریکایــی از ســوریه و تصمیــم آمریــکا بــرای حملــه بــه 
منبــج، معتقــد اســت: »یــک واقعیــت آشــکار و انکارناپذیر 
ــه  ــق ب ــریعتر موف ــس س ــه هرک ــود دارد و آن، اینک وج
ــد در  ــی توان ــک م ــدون ش ــود، ب ــج ش ــر منب ــلط ب تس
ــرات  ــر بخــش عمــده ای از شــرق ف ــان ب ســریعترین زم

ــود«. ــز مســلط ش نی

ــر  ــادن ب ــرپوش نه ــرای س ــکارا ب ــی آن فرافکن
ــت ــتاورد مقاوم دس

هنــوز ســاعاتی از ورود ارتــش ســوریه بــه منبــج نگذشــته 
بــود کــه فرافکنــی آنــکارا در ایــن خصــوص شــروع شــد. 
رجــب طیــب اردوغــان رئیــس جمهــور ترکیــه در گفتگــو 
بــا خبرنــگاران ورود ارتــش ســوریه بــه شــهر منبــج را در 
چارچــوب یــک جنــگ روانــی توصیــف کــرد. وی در ادامه 
ــد نشــده  ــهر تأیی ــن ش ــه ای ــش ب ــوز ورود ارت ــزود: هن اف
اســت. اردوغــان هــم چنیــن گفــت: یــک هیــأت از ســوی 
ــوص  ــود و در خص ــی ش ــیه م ــازم روس ــردا ع ــه ف ترکی
مســأله شــهر منبــج بــا طــرف روســی رایزنــی مــی کنــد 
و ممکــن اســت مــن بــا والدیمیــر پوتیــن همتــای روس 

خــود دیــدار داشــته باشــم.
ــه کردهــای  وی همچنیــن افــزود: ترکیــه مــی خواهــد ب
مســلح در ســوریه درس بدهــد. آنــکارا بــا تجزیــه 
ــا خــروج گــروه هــای  ــف اســت و هــدف م ســوریه مخال
تروریســتی از آن اســت و در صــورت تحقــق ایــن هــدف 
ــم.  ــور نداری ــن کش ــام دادن در ای ــرای انج ــچ کاری ب هی
ایــن اظهــارات اردوغــان در حالــی مطــرح مــی شــود کــه 
ــر  نیروهــای ســوری حتــی پرچــم کشــور خــود را نیــز ب
فــراز آســمان منبــج بــه اهتــزاز درآورده انــد و تصاویــر آن 
ــوان  ــه همیــن دلیــل مــی ت نیــز منتشــر شــده اســت؛ ب
گفــت کــه اظهــارات مقامــات ترکیــه ای نوعــی فرافکنــی 
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بــرای ســرپوش گذاشــتن بــر دســتاورد مقاومــت در منبج 
ــی شــود. محســوب م

روس ها: حاکمیت دولت مرکزی تثبیت شد
ورود قدرتمندانـه نیروهای مقاومت سـوری به شـهر منبج 
همچنیـن واکنش مقامـات روسـی را نیز به دنبال داشـت. 
»دمیتـری پسـکوف«، سـخنگوی کاخ کرملیـن روسـیه 
ضمـن اسـتقبال از ورود نیروهـای ارتـش سـوریه به شـهر 
منبـج در شـمال سـوریه، آن را پیـروزی بزرگـی نامید که 
نشـانه تثبیت حاکمیـت دولت مرکزی سـوریه بـر مناطق 
کردنشـین اسـت. پسـکوف همچنین ورود ارتش سوریه به 
منبـج را گامـی روبـه جلو در مسـیر دسـتیابی بـه ثبات و 
صلـح داخلـی در سـوریه پس از هفت سـال جنـگ در این 

کشـور عنـوان کرد.
ــر واضــح اســت کــه اقــدام نیروهــای مقاومــت ســوری  پ
ــه شــهر منبــج در راســتای حمایــت، حفاظــت  در ورود ب
و حراســت از تمامیــت ارضــی و حاکمیــت ملــی ســوریه 
ــه  ــد ب صــورت گرفتــه اســت و هیــچ کشــوری نمــی توان
ایــن مســأله اعتراضــی داشــته باشــد. درســت بــه همیــن 
ــح و  ــع صری ــت موض ــوان گف ــی ت ــه م ــت ک ــل اس دلی
شــفاف مقامــات روســی در خصــوص ورود نیروهــای 
ــه  ــی و قطعنام ــن الملل ــن بی ــا قوانی ــج ب ــه منب ســوری ب
ــل  ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــوی ش ــادره از س ــای ص ه

مطابقــت دارد. 

نیروهای مقاومت در اوج آمادگی
اخیــرا فرماندهــی نیروهــای دموکراتیــک ســوریه بــا 
ــن نیروهــا از شــهر  صــدور بیانیــه ای اعــالم کــرد کــه ای
منبــج واقــع در شــمال شــرق ســوریه عقــب نشــینی مــی 
کننــد و از دولــت ســوریه مــی خواهنــد بــا حضــور در این 
ــه  ــر حمل ــا در براب ــن نیروه ــت الزم را از ای مناطــق حمای

ــه عمــل آورد. ــی ترکیــه ب احتمال
ــدات  ــایه تهدی ــت: در س ــده اس ــه آم ــن بیانی ــه ای در ادام

پــی در پــی ترکیــه در خصــوص لشــکر کشــی بــه مناطق 
ــرون  ــن مناطــق و بی ــردن ای ــران ک شــمالی ســوریه و وی
ــس،  ــه در جرابل ــه ک ــد آنچ ــا مانن ــاکنان آنه ــدن س ران
ــی  ــالم م ــا اع ــت م ــن صــورت گرف ــاب و عفری ــزاز، الب اع
کنیــم کــه بعــد از عقــب نشــینی از منبــج تمــام تــالش 
خــود را بــرای مبــارزه بــا داعــش در شــرق فــرات و دیگــر 

ــم. ــی گیری ــه کار م مناطــق ب
در ایــن بیانیــه تاکیــد شــده اســت: از همیــن رو از نظــام 
ســوریه مــی خواهیــم تــا نیروهــای مســلح خــود را بــرای 
تحویــل گرفتــن این مناطــق اعــزام کــرده و اقدامــات الزم 
را بــرای حمایــت منبــج در برابــر تهدیــدات ترکیــه اتخــاذ 

کنــد.
ــش و  ــی کل ارت ــه، فرمانده ــن بیانی ــه ای ــش ب در واکن
ــالم  ــه ای اع ــدور بیانی ــا ص ــوریه ب ــلح س ــای مس نیروه
ــرای  ــای مســلح ب ــه مســئولیت نیروه ــا توجــه ب ــرد: ب ک
ــرار دادن تمامــی خــاک ایــن کشــور و  تحــت حمایــت ق
در پاســخ بــه درخواســت اهالــی منطقــه منبــج، نیروهــای 

ارتــش ســوریه وارد ایــن منطقــه شــده و پرچــم ســوریه 
را در آن بــه اهتــزاز درآوردنــد. در ادامــه ایــن بیانیــه آمــده 
اســت: مــا بــر اهمیــت تقویــت تــالش هــای تمــام مــردم 
ســوریه بــرای حمایــت از کشــور و مبــارزه بــا تروریســم و 
اشــغالگران و بیــرون رانــدن آنهــا از خــاک ســوریه تاکیــد 

ــم. داری

پایان سخن
ــه  ــد ک ــی ده ــه شــد نشــان م ــه گفت ماحصــل آنچــه ک
ــاظ  ــه از لح ــاده ای چ ــوق الع ــت ف ــج از اهمی ــهر منب ش
ــت و  ــوردار اس ــی برخ ــاظ جغرافیای ــه از لح ــی و چ نظام
از همــه مهمتــر، نیروهــای مقاومــت ســوری بــا آمادگــی 
ــی نظامــی  ــه ماجراجوی ــا هرگون ــه ب کامــل منتظــر مقابل
ــش  ــه بی ــون ک ــهر هســتند. اکن ــن ش ــه در ای تجاوزکاران
از ۹5 درصــد از اراضــی اشــغال شــده ســوری آزاد شــده، 
بــدون شــک نیروهــای مقاومــت بــرای مواجهــه بــا 
ــد. ــرار دارن ــی ق ــی در اوج آمادگ ــاوز خارج ــه تج هرگون

ــرای آزادســازی فلســطین  شــیخ »نعیــم قاســم« تاکیــد کــرد ب
و مقابلــه بــا توطئــه هــای غربــی هــا علیــه مســأله فلســطین و 
کشــورهای اســالمی بایــد گام هایــی عملــی در عرصــه میدانی و 

فرهنگــی هــم برداشــت.
ــان در  ــزب اهلل لبن ــرکل ح ــاون دبی ــم« مع ــم قاس ــیخ »نعی ش
گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر در خصــوص دســتاوردهای کنفرانــس 
وحــدت اســالمی در شــرایط کنونــی بــه ویــژه در بعــد اقتصــادی 
بــرای مقابلــه بــا هجمــه اقتصــادی غــرب بــه محــور مقاومــت 
تصریــح کــرد: کنفرانــس وحــدت اســالمی کــه بــه همــت ایران 
ــات  ــائل و موضوع ــی مس ــال بررس ــه دنب ــود، ب ــی ش ــزار م برگ

اقتصــادی نیســت.
ــه برخــی گــروه هــا و جهــت هــا هســتند  ــادآور شــد: البت وی ی
ــان و  ــکل از کارشناس ــتقل و متش ــورت مس ــه ص ــد ب ــه بای ک
متخصصــان حــوزه اقتصــاد بــه پــروژه هــا و طــرح هــا در ایــن 
زمینــه بپردازنــد و مســأله اقتصــادی میان امــت اســالمی را مورد 
بررســی قــرار دهنــد کــه امــکان دارد بــه نتیجــه هــای معیــن و 
ــه ایــن موضــوع نمــی  مشــخصی برســد امــا ایــن کنفرانــس ب

ــردازد. پ
ــس در  ــن کنفران ــزاری ای ــر برگ ــا تاثی ــه ب ــه در رابط وی در ادام

جلوگیــری از اجــرای پــروژه غربــی هــا موســوم بــه معاملــه قرن 
بــرای حــذف مســأله فلســطین نیــز تاکیــد کــرد: بایــد بدانیــم و 
آگاه باشــیم ایــن کنفرانــس و مشــابه آن یــک گام هســتند و گام 
هــای بســیاری وجــود دارد کــه در عرصــه میدانــی بایــد برداشــته 

شــود.
ــن گام  ــه ای ــرد: از جمل ــح ک ــه تصری ــم قاســم در ادام شــیخ نعی

هــا مقاومــت و رهبــری اســت. همچنیــن مــردم و ملــت هــای 
ــته  ــی داش ــرک و اقدام ــتا تح ــن راس ــد در ای ــز بای ــالمی نی اس

ــند. باش
ــوی  ــت: از س ــان گف ــان در پای ــزب اهلل لبن ــرکل ح ــاون دبی مع
دیگــر گام هایــی نیــز بایــد در عرصــه فرهنگــی توســط نخبگان 
و علمــا برداشــته شــود. تمــام ایــن گام هــا بــا یکدیگــر جمع می 
ــرای آزادســازی فلســطین تشــکیل  ــزرگ را ب شــود و ارتشــی ب

ــد داد. خواه
ــی  ــن الملل ــس بی ــن کنفران ــی و دومی ــر، س ــزارش مه ــه گ ب
ــدت  ــور وح ــدس؛ مح ــعار »ق ــا ش ــال ب ــالمی امس ــدت اس وح
امــت« صبــح شــنبه ۳ آذر مــاه بــا ســخنرانی آیــت اهلل محســن 
ــاز شــد. در  ــب مذاهــب اســالمی  آغ ــر مجمــع تقری اراکــی دبی
ایــن کنفرانــس بیــش از ۳۰۰ اندیشــمند، سیاســتمدار و هنرمنــد 

ــد. ــور دارن ــان حض ــور جه ــته از ۱۰۰ کش برجس
یکــی از ویــژه برنامه هــای ایــن کنفرانــس تبییــن دســتاوردهای 
نظــام جمهــوری اســالمی در ۴۰ ســال گذشــته اســت. امســال 
۳ کمیســیون در خصــوص فلســطین بــا عناویــن، »فلســطین و 
ــریف« و »فلســطین و  ــدس ش ــرن«، »فلســطین و ق ــه ق معامل

حــق بازگشــت«، برگــزار شــد.

معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان در گفتگو با مهر:

ارتشی بزرگ برای آزادسازی فلسطین تشکیل خواهد شد

خاورمیانه و شمال آفریقا

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 29 |  شماره 23 |  بهمن 97

بازگشــایی ســفارت امــارات در پایتخــت ســوریه ســرآغازی 
بــرای تحــوالت جدیــد در ایــن کشــور و بــه مثابــه پیــروزی 

دیگــری بــرای دمشــق محســوب مــی شــود.
در کنـار تحوالت امنیتی که همـواره سـوریه را کانون اخبار 
رسـانه ها کـرده اسـت از جمله حمله رژیم صهیونیسـتی به 
سـوریه؛ ایـن روزهـا دمشـق بـه محلـی بـرای طرفهایی که 
از توطئـه و جنـگ چنـد سـاله علیه سـوریه دسـتاوردی به 

دسـت نیاوردند، تبدیل شـده اسـت.
پس از اینکـه دونالد ترامـپ رئیس جمهور آمریـکا از خروج 
نظامیان این کشـور از سـوریه خبـر داد و  ترکیه هـم از عزم 
جـدی بـرای عملیات در شـرق فـرات خبر می دهـد و رژیم 
صهیونیسـتی مجـددا بـا پوشـش قـرار دادن هواپیماهـای 
غیرنظامـی از حریـم هوایـی لبنـان اهدافـی را در سـوریه را 
هدف قـرار داد و البته در برابر سـامانه دفاعی سـوریه توفیق 
چندانـی بـه دسـت نیـاورد حـاال نوبـت اخبـار خـوب برای 

دمشـق در عرصه سیاسـی اسـت.
خبــر تــازه اینکــه اماراتی ها از بازگشــایی ســفارت خــود در 
دمشــق خبــر دادنــد و هواپیمــای خطــوط هوایــی ســوریه 
حامــل 150 گردشــگر در فــرودگاه المنســتیر تونــس فرود 

آمدتــا مســافران بــه گــردش و تفریــح بپردازند.
بــرای نخســتین بــار پــس از حــدود ۸ ســال، یــک فرونــد 
ــی  ــن الملل ــرودگاه بی هواپیمــای مســافربری ســوری در ف
الحبیــب رقیبه »المنســتیر« واقع در شــمال شــرقی تونس 
فرودآمــد. ایــن هواپیمــا از فــرودگاه بیــن المللــی دمشــق 
ــود  ــود و حامــل 150 مســافر ســوری ب ــده ب ــه پروازدرآم ب
کــه بــرای گذرانــدن تعطیــالت ســال جدیــد میــالدی بــه 

ــد. تونــس آمــده ان
ــه  ــی »اجنح ــرکت هواپیمای ــه ش ــق ب ــا متعل ــن هواپیم ای
الشــام« اســت. پیــش از فــرود ایــن هواپیمــا، شــمار زیــادی 
از تونســی هــا بــرای اســتقبال از مســافران ســوری و 

ــد. ــه بودن ــرودگاه رفت ــه ف ــا ب ــه آنه ــی ب ــامد گوی خوش
ــه  ــرد ک ــالم ک ــز اع ــس نی ــره اف ام « تون ــو »جوه رادی
ــم  ــای مقی ــوری ه ــن س ــس انجم ــن « رئی ــالل حس »ط
تونــس پیــش از ایــن، از فــرود نخســتین هواپیمای ســوری 
در تونــس از ســال ۲011 در روز پنجشــنبه خبــر داده بــود.

وی شـمار مسـافران سـوری این هواپیمـا را 160 نفـر اعالم 
کـرد و گفت، آنها یک هفتـه در تونس می ماننـد و از اماکن 

دیدنی شـهرهای مختلـف تونس دیـدار می کنند.
»المنصــف المرزوقــی« رئیــس جمهــوری پیشــین تونــس 
در مــاه فوریــه ســال ۲01۲ روابــط کشــورش را بــا ســوریه 

قطــع کــرد. »الباجــی قائــد السبســی« رئیــس جمهــوری 
کنونــی تونــس، قطــع رابطــه بــا ســوریه را اشــتباه دانســته 
ــا  ــط ب ــود رواب ــده داده ب ــی وع ــات انتخابات ــان تبلیغ و زم

ســوریه را از ســر گیــرد.
رسـانه های عربی طـی چند روز گذشـته اخبـاری مبنی بر 
رایزنـی و تـالش تونـس و الجزایر با کشـورهای عربـی برای 

بازگشـت سـوریه به اتحادیه عرب منتشـر کـرده اند.
ــرار  ــی ق ــورهای عرب ــران کش ــالس س ــی امین دور اج س
اســت مــاه مــارس آینــده در تونــس برگــزار شــود و گفتــه 
مــی شــود تونــس تــالش مــی کنــد »بشــار اســد« رئیــس 

ــه ایــن اجــالس دعــوت کنــد. جمهــوری ســوریه را ب
اما بحث بازگشـایی سـفارت امارات در سـوریه از جنبه های 
مختلف قابل بحث و بررسـی اسـت؛ این تحـرک ابوظبی در 
شـرایطی رخ می دهد که دشـمنان سـوریه با هدف سـاقط 

کردن نظام سـوریه از هیـچ تحرکی دریـغ نکردند.
»عبدالبـاری عطوان« تحلیلگـر معروف جهان عـرب در این 
بـاره در رای الیـوم نوشـته اسـت: »انتظـار مـی رود که صف 
طوالنـی پشـت درهـای دمشـق بـرای از سـرگیری روابـط 
شـکل بگیرد و همه خواهان از سـرگیری روابط با آن شـوند 
تا سـوریه به شـرایط ماقبـل توطئه بازگـردد و البتـه این بار 

قـوی تـر از قبل خواهد شـد.
ایــن تحلیلگــر اعــالم کــرد: دربــاره بحــث فــرود هواپیمــای 
ــی  ــگری سیاس ــک گردش ــن ی ــز ای ــس نی ــوری در تون س
ــلفی  ــزار س ــش از 5 ه ــه بی ــوری ک ــه کش ــم ب ــت آنه اس
تونســی در قالــب گروههــای افراطــی مــورد حمایــت 
ــرای  ــارس ب ــج ف ــکا و برخــی کشــورهای حــوزه خلی آمری

ــرد. ــادر ک ــوریه ص ــه س ــوریه، ب ــام س ــرنگونی نظ س
ــه دمشــق انتظــار  ــه گفتــه عطــوان؛ ایــن مــوِج آمــدن ب ب
ــدید  ــد تش ــالدی جدی ــال می ــروع س ــا ش ــه ب ــی رود ک م
شــود و شــاهد هواپیماهــای ریاســت جمهوری کشــورهای 
عربــی باشــیم کــه در فــرودگاه دمشــق بــر زمیــن بنشــیند 
ــا  و رهبــران عــرب از آن پیــاده شــوند و  طلــب دوســتی ب
بشــار اســد کننــد. عمــر البشــیر رئیــس جمهــور ســودان 
ــا  ــید تنه ــوش کش ــد را در آغ ــار اس ــی بش ــه گرم ــه ب ک
نخواهــد بــود و شــاهد حضــور تعــداد بیشــتری از روســای 

ــود. ــم ب ــوری در ســوریه خواهی جمه

هنگامی که رهبران عرب تسلیم می شوند
از نــگاه ایــن تحلیلگــر معــروف موضوعــات منطقــه؛ بیشــتر 
رهبــران عــرب دربــاره مانــدن بشــار اســد تســلیم شــده اند 
ــرای  ــال ب ــت س ــدت هف ــه م ــه ب و معارضــان مســلحی ک
ــی،  ــی، اروپای ــت آمریکای ــا حمای ــت وی ب ــدازی حکوم بران

ترکیــه ای و خلیــج فارســی حرکــت کردنــد؛ تاریــخ 
ــپ  ــد ترام ــتور دونال ــت و دس ــده اس ــام ش ــان تم مصرفش
رئیــس جمهــور آمریــکا بــرای خــروج نیروهایش از ســوریه 
ــرای  ــن واقعیــت اســت و راه را ب ــر ای ــا هــدف تاکیــدی ب ب

ــرد. ــراب همــوار ک بازگشــت اع
ــج  ــوزه خلی ــورهای ح ــی کش ــد: برخ ــی نویس ــوان م عط
فــارس ماننــد ســلطان نشــین عمــان هرگــز ســفارت خــود 
را در دمشــق نبســتند و یوســف بــن علــوی وزیــر خارجــه 
ــرد.  ــفر ک ــق س ــه دمش ــل ب ــاه قب ــد م ــور چن ــن کش ای
همچنیــن از منابــع موثــق مطلــع شــدیم کــه بحریــن نیــز 
بــه دنبــال بازگشــایی ســفارتش در دمشــق در هفتــه آینده 
ــه آن در  ــر خارج ــه وزی ــن خلیف ــد ب ــیخ خال ــت و ش اس
ســپتامبر گذشــته بــا گرمــی ولیــد المعلــم همتای ســوری 

ــوش کشــید. ــود را در آغ خ
ایــن تحلیلگــر معــروف جهــان عــرب در ادامــه بیــان کــرد: 
بازگشــایی ســفارت امــارات در دمشــق از اهمیــت زیــادی 
بــا توجــه بــه روابــط ائتالفــی محکمــی کــه میــان ابوظبــی 
و ریــاض وجــود دارد، برخــوردار اســت و بعیــد نیســت کــه 
ــی  ــت یعن ــان دو پایتخ ــی می ــال ارتباط ــه کان ــارات ب ام
ریــاض و دمشــق تبدیــل شــود و برکنــاری عــادل الجبیــر 
از وزارت خارجــه کــه همــواره جملــه بشــار اســد بایــد برود 
را تکــرار مــی کــرد؛ همزمــان بــا بازگشــایی ســفارت امارات 

در دمشــق تصادفــی باشــد.
وی در پایــان نوشــت: اعــراب نــادم و پشــیمان بــه ســوریه 
ــر توطئــه غلبــه  بازخواهنــد گشــت زیــرا ارتــش ســوریه ب
ــا وجــود  ــد و ب کــرده و رهبــران ســوریه پایــداری کــرده ان
ــدازی نظــام  حجــم گســترده توطئــه ای کــه هدفــش بران
ــه محــور  ــد. ســوریه ب ــود، عقــب نشــینی نکردن ســوریه ب
مقاومــت وابســته اســت کــه بــازوی کوبنــده قــوی و انباری 
از ســالح پیشــرفته در اختیــار دارد کــه قــدرت بازدارندگــی 
در برابــر رژیــم اســرائیل ایجــاد کــرده و ایــن محــور دســت 
ــار  ــت ب ــروج خف ــس از خ ــه پ ــوالت منطق ــاال را در تح ب
آمریــکا دارد بــه ویــژه کــه آمریــکا متحــدان خــود اعــم از 

عــرب و ُکــرد را تنهــا مــی گــذاردـ«.
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــوان گف ــی ت ــه م ــال آنچ ــر ح ــه ه ب
ــی  ــای عال ــات ه ــفرهای هی ــاهد س ــوریه ش ــت س پایتخ
ــه بســیاری از کشــورهای  ــژه ک ــه وی ــود ب ــد ب ــه خواه رتب
ــه  ــن ب ــد. ای ــتباه خــود شــده ان ــه اش ضــد دمشــق متوج
مثابــه پیــروزی بــرای دمشــق هفــت ســال پــس از جنــگ 
ضــد گروههــای تروریســتی و توطئــه هایــی اســت کــه ضد 
دمشــق در جریــان اســت. بــه عبــارت دیگــر پایــداری بــر 

ــه کــرده اســت. ــه غلب توطئ

بازگشایی سفارت امارات در دمشق/ اعراب در صف بازگشت به سوریه هستند

فرزاد فرهادی
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ماجراجویــی اخیــر رژیــم صهیونیســتی در ســوریه را نمــی تــوان 
بــا تــالش ایــن رژیــم بــرای بقــای بیشــتر نیروهــای آمریکایــی 

در ســوریه بــی ارتبــاط دانســت.
بامــداد چهارشــنبه بــود کــه پدافندهــای هوایــی ســوریه »اهدافی 
خصمانــه« را در غــرب دمشــق رهگیــری کــرده انــد. تلویزیــون 
ــی از  ــاوز هوای ــن تج ــه »ای ــزارش داد ک ــز گ ــوریه نی ــی س دولت
فــراز خــاک لبنــان صــورت گرفتــه و شــماری از جنگنــده هــای 

دشــمن ســرنگون شــده انــد«.
بنابــر گزارشــها، ایــن جنگنــده هــا پیــش از حملــه بــه اهدافــی 
در »قطنــا« در حومــه جنــوب غربــی دمشــق، بــه حریــم هوایــی 
لبنــان وارد شــده انــد. گزارشــهای غیررســمی و غالبــاً متعلــق بــه 
منابــع وابســته بــه مخالفــان دولــت ســوریه مدعی شــدند کــه در 
ــد موشــک مواضعــی را کــه ادعــا  ــه هوایــی، ۲۲ فرون ایــن حمل
مــی شــود انبارهــای تســلیحاتی ایــران در خــاک ســوریه اســت، 

هــدف قــرار دادنــد.
ایــن تجــاوز نظامــی رژیــم صهیونیســتی بــه خــاک ســوریه در 
ــی  ــز در اقدام ــه صهیونیســتها پیشــتر نی ــاد ک ــاق افت ــی اتف حال
ــه  ــد ک ــرار داده بودن ــدف ق ــا را ه ــوری ه ــع س ــه مواض خصمان
موشــک هــای شــلیک شــده توســط آنهــا توســط پدافنــد هوایی 
ســوریه مهــار شــدند. بــا تمامــی ایــن هــا، رژیــم صهیونیســتی 
ــه وارد  ــرای ضرب ــود ب ــانس خ ــت ش ــم گرف ــر تصمی ــار دیگ ب

ــد. ــش کن ــش ســوریه را آزمای ــه مواضــع ارت ــردن ب ک
ــرش  ــو گوت ــه آنتونی ــه ب ــه جداگان ــوریه دو نام ــه س وزارت خارج
دبیــر کل ســازمان ملــل و رئیــس دوره ای شــورای امنیــت درباره 
تجــاوز رژیم صهیونیســتی بــه شــهر دمشــق و حومه آن، ارســال 
کــرد. در ایــن نامــه هــا آمــده اســت: حملــه ناجوانمردانه اســرائیل 
در راســتای تــالش هــای مــداوم اســرائیل بــرای طوالنــی کردن 
ــه  ــردن روحی ــاال ب ــی آن و ب ــگ داخل ــوریه و جن ــران در س بح

تروریســتهای باقیمانــده و مــزدور ایــن رژیــم اســت.
وزارت خارجــه ســوریه اعــالم کــرد: ســوریه تاکیــد مــی کنــد که 
ــر  ــرائیل اگ ــه اس ــاک و تجاوزکاران ــای خطرن ــه سیاســت ه ادام
حمایــت مســتمر و نامحــدود آمریــکا نبــود، رخ نمــی داد. شــورای 
امنیــت بــه مســئولیت خــود در حفــظ امنیــت و صلح بیــن المللی 
ــن  ــرار ای ــت از تک ــرای ممانع ــوری ب ــات ف ــد و اقدام ــل کن عم

حمــالت اســرائیل انجــام دهــد.

ــم  ــه صهیونیس ــت ب ــه مقاوم ــختی ک ــه س ضرب
ــرد ــل ک تحمی

یــک منبــع میدانــی ســوری اعــالم کــرد کــه ارتــش این کشــور 
ــع  ــان دف ــد در جری ــای جدی ــار از موشــک ه ــرای نخســتین ب ب
حملــه هوایــی جنگنــده هــای رژیــم صهیونیســتی طــی شــب 
ــع نظامــی  ــک منب ــن ی گذشــته اســتفاده کــرده اســت. همچنی
ــی ســوریه ۸ موشــک از  ــد هوای ســوری اعــالم کــرد کــه پدافن
میــان ۱۰ موشــک شــلیک شــده از ســوی جنگنــده هــای رژیــم 

صهیونیســتی را ســاقط کــرده اســت.
صهیونیســت ها پیشــتر قــدرت ســامانه دفــاع موشــکی اس ۳۰۰ 
تحویلــی روســیه بــه ســوریه را آزمایــش کــرده بودنــد و متوجــه 
شــده بودنــد کــه ایــن ســامانه از قــدرت کافــی بــرای ســرنگون 
ــا ایــن حــال، رژیــم  کــردن اهــداف متجــاوز برخــوردار اســت. ب
صهیونیســتی ایــن بــار از موشــک هــای پیشــرفته تری اســتفاده 
کــرد تــا شــاید ایــن موشــک هــا قــادر بــه عبــور از ســامانه دفــاع 

موشــکی اس ۳۰۰ باشــند.
علیرغــم تــالش جدیــدی کــه صهیونیســتها انجــام دادنــد، امــا 
موشــک هــای جدیــد هــم در مقابــل اس ۳۰۰ نتوانســتند کاری 
ــده پارلمــان روســیه  ــد. »الکســی پوشــکوف« نماین انجــام دهن
ــده هــای  ــه جنگن ــه حمل ــا اشــاره ب ــری خــود ب در پســت توئیت
ــوریه  ــز س ــرد: تجهی ــد ک ــوریه تاکی ــه س ــم صهیونیســتی ب رژی
ــث  ــیه باع ــط روس ــکی اس ۳۰۰ توس ــاع موش ــامانه دف ــه س ب
ــا حمــالت موشــکی  ــه ب ــن کشــور در مقابل ــدرت ای ــا ق شــده ت
افزایــش چشــمگیری داشــته باشــد. بنابرایــن مــی تــوان گفــت 
کــه صهیونیســم بــار دیگــر ضربــه ســنگینی از مقاومــت دریافت 

ــرد. ک

شــهادت فرماندهــان ارشــد حــزب اهلل؛ دروغ بزرگ 
تــل آویــو

پــس از آنکــه رژیــم صهیونیســتی نتوانســت در حملــه اخیــر خود 
ــب  ــن ترتی ــد و بدی ــج دلخواهــش را کســب کن ــه ســوریه نتای ب
شکســت دیگــری را متحمــل شــود، رســانه هــای صهیونیســتی 
در اقدامــی برنامــه ریــزی شــده تــالش کردنــد تــا بــرای عملیات 
تجاوزکارانــه اخیــر تــل آویــو در ســوریه »دستاوردســازی« کننــد.
بدیــن ترتیــب، ایــن رســانه هــا بــه دروغ اینگونــه القــاء کردنــد 
ــه  ــان حمل ــان در جری ــزب اهلل لبن ــد ح ــان ارش ــه فرمانده ک
ــد؛  ــه ان ــان باخت ــق ج ــه دمش ــت ب ــای صهیونیس ــده ه جنگن

ــچ وجــه  ــه هی ــه و جهــان ب ــکار عمومــی منطق ــد کــه اف هرچن
تحــت تأثیــر دروغ پــردازی هــا و فرافکنــی هــای رســانه هــای 

ــد. ــرار نگرفتن ــتی ق صهیونیس
ــد:  ــن گفتن ــه شــبکه المیادی ــق ب ــع موث ــاط، مناب ــن ارتب در همی
ــرار  ــاره هــدف ق ــم صهیونیســتی درب »آنچــه رســانه هــای رژی
دادن فرماندهــان حــزب اهلل در ســوریه منتشــر کــرده انــد، 
ــک از  ــد: آنچــه نیوزوی ــان کردن ــع بی ــن مناب نادرســت اســت. ای
هــدف قــرار گرفتــن فرماندهــان حــزب اهلل منتشــر کــرده، بــی 

ــت«. ــاس اس اس

تقــالی نتانیاهــو بــرای باقــی نــگاه داشــتن 
آمریکایــی هــا در ســوریه

ــرای خــروج  ــکا ب ــاالت متحــده آمری پــس از اعــالم تصمیــم ای
از ســوریه بــه نظــر مــی رســد کــه رژیــم صهیونیســتی تــالش 
ــا در  ــی ه ــتن آمریکای ــگاه داش ــی ن ــور باق ــه منظ ــدی را ب جدی
ســوریه آغــاز کــرده باشــد. اظهارنظرهــای مقامــات صهیونیســم 
ــوریه  ــوص س ــپ درخص ــم ترام ــدن از تصمی ــر ش ــس از باخب پ
ــه مــذاق آنهــا  ــم ب جملگــی نشــان مــی دهــد کــه ایــن تصمی

ــده اســت. خــوش نیام
ــروج  ــه خ ــد ک ــی کنن ــالم م ــا اع ــات صهیونیســم صراحت مقام
ــم صهیونیســتی  ــه ضــرر رژی ــوریه ب ــی از س ــای آمریکای نیروه
خواهــد بــود. همین مســأله موجــب شــد تــا نتانیاهــو ماجراجویی 
جدیــدی را در ســوریه آغــاز کنــد تــا بدیــن ســان شــاید دونالــد 
ترامــپ برای باقــی نــگاه داشــتن نیروهــای آمریکایی در ســوریه 
مجــاب شــده و از تصمیــم خــود در ایــن زمینــه صرف نظــر کند.

ماجراجویــی نظامــی و محکــوم بــه شکســت اخیــر رژیــم 
ــل  ــوب قاب ــن چارچ ــز در همی ــق نی ــه دمش ــتی علی صهیونیس
تعریــف اســت. نتانیاهــو با اتخــاذ تصمیــم تجــاوز نظامــی مجدد 
ــوریه را  ــی در س ــت میدان ــا وضعی ــرد ت ــالش ک ــق ت ــه دمش ب
بغرنــج ســاخته و ارتــش ســوریه را وادار بــه اقــدام تهاجمــی علیه 
تــل آویــو کنــد تــا بدیــن ســان نیروهــای آمریکایــی مجبــور بــه 

ــو شــوند. ــل آوی ــاع از ت ــرای دف ــدان ب ــه می ورود ب
ــه  ــا حمل ــوریه ب ــش س ــمندانه ارت ــه هوش ــال، مقابل ــن ح ــا ای ب
صهیونیســم بــدون انجام عملیــات تهاجمــی، این هــدف نتانیاهو 
را بــا شکســت مواجه ســاخت و نخســت وزیر فاســد صهیونیســم 
نتوانســت به هــدف خــود در خصــوص مجــاب کــردن آمریکایی 

هــا بــرای بقــاء در ســوریه برســد.

تقالی محکوم به شکست»نتانیاهو«برای باقی نگاه داشتن آمریکا در سوریه
رامین حسین آبادیان
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ــی در  ــرات مهم ــه تغیی ــت ب ــروز دس ــتان ام ــاه عربس پادش
ــر  ــل خاشــقجی ب ــرات قت ــه نشــان از تأثی ــود زد ک ــه خ کابین
ــن کشــور و ناکارآمــدی سیاســت خارجــی  ــدرت ای ســاختار ق

ــور دارد. ــن کش ــی ای تهاجم
»ســلمان بــن عبدالعزیــز« پادشــاه عربســتان ســعودی فرمــان 
ــن  ــب ای ــه موج ــرد. ب ــادر ک ــه را ص ــر در کابین ــوری تغیی ف
تغییــرات، عــادل الجبیــر وزیــر خارجــه ســعودی برکنــار شــد. 
ــده  ــن ش ــه تعیی ــور خارج ــت در ام ــاور دول ــر مش ــر وزی الجبی
ــه قــدرت  ــر از آوریــل ۲۰۱۵ ســه مــاه پــس از ب اســت. الجبی

ــود. ــر خارجــه ب ــن ســلمان ســلمان وزی رســیدن محمــد ب
ــتان  ــد عربس ــه جدی ــور خارج ــر ام ــاف« وزی ــم العس »ابراهی
ــعودی،  ــتان س ــد عربس ــه جدی ــر خارج ــد. وزی ــعودی ش س
ــل   ــلمان در هت ــتی های بن س ــزء بازداش ــش ج ــال پی ــک س ی
»ریتــز کارلتــون« بــود. او از ژانویــه ۲۰۱۸ آزاد و بــه کار خــود 

ــود. ــته ب بازگش
»محمــد بــن نــواف بــن عبدالعزیــز آل ســعود«، ســفیر ریــاض 

در لنــدن از ســمت خــود برکنــار شــد.
بــه موجــب ایــن فرمــان، »عبــداهلل بــن بنــدر بــن عبدالعزیــز« 
نیــز بــه عنــوان وزیــر گارد ملــی عربســتان ســعودی و 
ــالع  ــر اط ــوان وزی ــه عن ــبانه« ب ــداهلل الش ــن عب ــی ب »ترک

ــد. ــده ان ــوب ش ــانی منص رس
همچنیــن »فیصــل بــن خالــد« برکنــار و بــه جــای وی 
»ترکــی بــن طــالل« بــه عنــوان امیــر منطقــه عســیر 

معرفــی شــده اســت.
»ســلطان بــن ســلمان بــن عبدالعزیــز« کــه از ریاســت هیئــت 
ــه  ــت ب ــده اس ــته ش ــار گذاش ــی کن ــراث مل ــگری و می گردش
ــت فضــا«  ــه »هیئ ــوم ب ــازه تاســیس موس ــت ت ریاســت هیئ

منصــوب شــده اســت.
ــز  ــی ورزش نی ــت عموم ــی آل الشــیخ« رئیــس هیئ »ترک
برکنــار شــده اســت. وی کــه دســت راســت ولیعهــد بــود بــه 
ــرگرمی(  ــح و س ــه« )تفری ــت ترفی ــی »هیئ ــر کل ــمت مدی س

ــت. ــده اس ــوب ش منص
این تغییرات حاوی نکاتی چند است:

۱-قتــل خاشــقجی کار را بــه زمزمــه هــای تغییــر بــن ســلمان 
ــا  ــرا متعاقــب گــزارش »جین ــکا اخی ــز کشــاند. ســنای امری نی
ــلمان«  ــن س ــد ب ــیا، »محم ــازمان س ــس س ــپل« رئی هاس
ــر،  ــاب کورک ــرد. ب ــی ک ــقجی معرف ــل خاش ــئول قت را مس
رئیــس جمهوریخــواه کمیتــه روابــط خارجــی ســنا، در پایــان 
ــر ولیعهــد  ــاور او اگ ــه ب ــت ب ــگاران گف ــه خبرن ــن جلســه ب ای
ــات  ســعودی محاکمــه شــود ظــرف »حــدود ۳۰ دقیقــه« هی

ــرد. ــد ک ــالم خواه ــکار اع ــه او را گناه منصف
ســناتور لیندســی گراهــام هــم پــس از نشســت بــا مدیــر ســیا  
گفــت »احتمــال آن صفــر اســت« کــه محمــد بــن ســلمان در 

قتــل خاشــقجی مشــارکت نداشــته باشــد.
ــه  ــن نتیج ــه ای ــه ب ــود ک ــور ب ــی ک ــد خیل ــزود: »بای وی اف
نرســید ایــن )قتــل( از ســوی افــرادی اجــرا و ســازماندهی شــد 
ــام  ــلمان بودند«.گراه ــن س ــد ب ــی محم ــت فرمانده ــه تح ک
بــه طعنــه گفــت: »دود تفنگــی وجــود نــدارد، دود اره اســت«.

اشــاره وی بــه گــزارش مقام هــای ترکیــه اســت کــه 
از  ایــن روزنامه نــگار منتقــد ســعودی پــس  می گوینــد 
ــتان در  ــولگری عربس ــیدن در کنس ــل رس ــه قت ــکنجه و ب ش

ــود. ــده ب ــه ش ــه قطع ــا اره قطع ــتانبول، ب اس
ســناتور دموکــرات بــاب مننــدز کــه خواســتار واکنــش قــوی 
ایــاالت متحــده بــه قتــل خاشــقجی اســت نیــز گفــت: نظــری 

کــه مــن قبــال داشــتم بیشــتر تقویــت شــد.
تــالش مخالفــان ترامــپ بــرای چنیــن اقداماتــی علیــه 
ــد در  ــی دانن ــا م ــه آنه ــت ک ــت اس ــن جه ــتان از ای عربس
صــورت خدشــه وارد شــدن بــه روابــط ترامــپ بــا عربســتان، 
بســیاری از اهــداف اقتصــادی کــه ترامــپ در ســر مــی 
ــا  ــه ب ــع رابط ــود. در واق ــی ش ــل م ــی تبدی ــه خیال ــد ب پروران
عربســتان و پولهــای ایــن کشــور بــرای ترامــپ حکــم 
ــپ  ــد ترام ــه دونال ــود ک ــرو ب ــی را دارد. از این ــرگ و زندگ م
رئیــس جمهــوری آمریــکا در مصاحبــه بــا رویتــرز گفــت کــه 
ــی  ــی ســازمان اطالعــات مرکــزی )ســیا( مبن علیرغــم ارزیاب
ــقجی  ــال خاش ــل جم ــعودی در قت ــد س ــت ولیعه ــر دخال ب
ــن  ــد ب ــار محم ــان در کن ــگار عربســتانی، وی همچن روزنامه ن

ــتاد ــد ایس ــلمان خواه س
ــی،  ــات اجتماع ــروع اصالح ــا ش ــلمان ب ــن س ــد ب ۲-محم
ــزد  ــی ن ــه قهرمان ــل ب ــود را تبدی ــادی، خ ــی و اقتص فرهنگ
ــود. بســیاری از مقامــات و تحلیــل گــران  غربــی هــا کــرده ب
ــی  ــی م ــت قهرمان ــلمان« را در قام ــن س ــد ب ــی »محم غرب
ــای  ــوزه ه ــاختاری در ح ــرات س ــی تغییی ــه توانای ــد ک دیدن
فرهنگــی، اقتصــادی و اجتماعــی ســعودی را دارد. اصالحــات 
بــن ســلمان توانســته بــود جوانــان ســعودی را بــا خــود همــراه 
ــیخ«  ــنتی »آل ش ــای س ــل دکترینه ــدی مقاب ــا ح ــد و ت کن
بایســتد و راهــی جــز تســلیم بــرای آنهــا مقابــل ولیعهــد باقــی 
نگذاشــته بــود. از رهگــذر همیــن نــگاه مثبــت بــه اصالحــات 
بــن ســلمان، او توانســت مخالفــان خــود را در بازجویــی هــای 

ــد. ــع و قمــع کن ــون« قل ــز کارلت ــل »ریت مشــهور هت
۳-با بـه قدرت رسـیدن ملـک سـلمان و والیتعهـدی »محمد 
بـن سـلمان« عربسـتان سیاسـت محافظـه کارانـه خـود در 
سیاسـت خارجـی کـه سیاسـت سـنتی ایـن کشـور از رهگـذر 
قرائـت دینی بود را کنار گذاشـت و دسـت بـه ماجراجویی های 
مسـتقیم در کشـورهای منطقـه از جمله حمله به یمـن، مداخله 
در سـوریه و ... زد. ایـن سیاسـتها نتوانسـت خواسـته هـای 
سـعودی را محقـق کند و از رهگـذر قتل خاشـقجی دامنه مانور 
عربسـتان در یمـن محدود شـد و متعاقـب مصوبه سـنا، کمک 
واشـنگتن بـه ریـاض در خصـوص یمن قطع شـد و عربسـتان 
را پـای میـز مذاکره در اسـتکهلم سـوئد کشـاند. تغییـر »عادل 
الجبیـر«و جایگزین کـردن او بـا »ابراهیم العسـاف« که دانش 
آموختـه دکتـری اقتصـاد اسـت و جـزو بازداشـتی هـای هتـل 
»ریتـز کارلتـون« اسـت بـه معنای بـی نتیجـه بودن سیاسـت 
خارجـی ماجراجویانـه و امنیتـی اسـت و احتماال تمرکـز بر امور 

اقتصـادی در راسـتای اصالحـات مـد نظر بن سـلمان اسـت.
ــد  ــی توان ــه ســعودی م ــه در کابین ــرات صــورت گرفت ۳-تغیی
ــقجی  ــل خاش ــی از قت ــارهای ناش ــتن از فش ــور کاس ــه منظ ب

ــلمان« در  ــن س ــد ب ــی ســعودی »محم ــره اصل ــا مه ــد ت باش
ــد. ــدرت بمان ق

۴-سیاسـت خارجـی ماجراجویانـه سـعودی منجـر بـه افزایش 
اختالفـات بـا قطـر، کویـت، جنـگ سـوریه و جنـگ یمـن و 
تشـدید اختالفـات با ایران شـد. عربسـتان همچنین نتوانسـت 
عرصـه لبنـان و عـراق آنگونـه کـه مـد نظـرش بود به دسـت 
آورد و بازداشـت سـعد حریـری در عربسـتان نیـز حتـی باعـث 
انتقـاد برخـی اعضـای جریـان المسـتقبل لبنـان وابسـته بـه 
سـعودی شـد و نسـبت بـه نقـش عربسـتان در امـور لبنـان از 

سـوی دوسـتان ریـاض تردیـد وارد شـد.
منطقـه  مسـائل  مدیریـت  بـه  امریـکا  اعتمـادی  ۵-بـی 
ای.اختـالف بـا قطـر بـرای امریـکا هـم قابـل تحمـل نبـود و 
طـرح ناتـوی عربـی بـه رهبـری آمریـکا نشـان از نوعـی بـی 
اعتمـادی امریـکا به عربسـتان در حـل و فصل مسـائل منطقه 
داشـت. طـرح بحث ناتـوی عربـی به رهبـری آمریکا نشـان از 
ایـن داشـت کـه ملـک سـلمان و ولیعهـد جـوان نتوانسـته اند 
مسـائل منطقـه را خـوب مدیریـت کننـد و بـرای همیـن خـود 
آمریـکا دسـت بـه کار شـد تا بـا اعمـال نظـم دسـتوری از باال 

ابتـکار عمـل را در دسـت گیـرد.
از  عـراق  و  سـوریه  بازسـازی  لـزوم  و  منطقـه  ۶-تحـوالت 
جملـه اهـداف تغییـر در رویکـرد سیاسـت خارجـی تهاجمـی 
و ماجراجویانـه سـعودی مـی توانـد باشـد. گـروه بیـن المللـی 
بحـران در گزارشـی مطـول، بـه ریاض پیشـنهاد می کنـد تنها 
راه نفـوذ در عـراق راهـکار اقتصادی و سـرمایه گـذاری در این 
کشـور و مشـارکت در طرحهـای زیر بنایـی و اقتصادی اسـت. 
ایـن گروه به ریـاض پیشـنهاد می کنـد از درگیری بـا ایران در 
عـراق بپرهیزد چـرا که نخواهـد توانسـت نفوذ ایـران در عراق 
را داشـته باشـد. چنـد روز پیـش نیـز متعاقـب خـروج نیروهای 
امریکایـی از سـوریه؛ ترامـپ اعـالم کـرد عربسـتان بازسـازی 
سـوریه را انجـام خواهـد داد. ایـن حرف نشـان از ایـن دارد که 
نفشـی سـعودی در دوران کنونی و در مرحله پسـاجنگ در این 
کشـورها بایـد تغییـر کنـد و گذار بـه سیاسـت خارجـی اقتصاد 

محـور بایـد در اولویت باشـد.
۷-نشسـت اخیـر عربسـتان با کشـورهای حـوزه دریای سـرخ 
نشـان از ایـن دارد ریـاض نیازمنـد بلـوک بندیهـای جدیـد در 
نتیجـه تضعیـف ائتالفهـای موجـود در منطقـه خلیـج فـارس 
دارد. از رهگـذر سیاسـتهای تهاجمـی و »نگاه از باال« سـعودی 
کشـورهای حاشـیه خلیـج فـارس از جملـه قطر، عمـان و حتی 
کویـت خواهـان ایفای نقش مسـتقل از ریـاض برآمـده اند. لذا 
سیاسـت خارجـی تهاجمـی ریـاض باعـث گسـلهای جـدی در 
میـان ائتالفهای قدیمـی و سـوق دادن کشـورهایی چون قطر 

به سـمت ترکیـه و ایران شـده اسـت.

تغییرات در کابینه سعودی؛ مرگ سیاست خارجی تهاجمی و ماجراجویانه
جواد حیران نیا
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جنــگ لفظــی میــان نخســت وزیــر رژیــم صهیونیســتی و رئیس 
ــه  ــی آن ب ــاره چرای ــور را درب ــران ام ــه ناظ ــه توج ــور ترکی جمه

خــود مشــغول کــرده اســت.
ــم  ــر رژی ــت وزی ــان نخس ــی می ــدال لفظ ــن ج ــا باالگرفت ب
ــو و  ــن نتانیاه ــه، بنیامی ــوری ترکی ــس جمه صهیونیســتی و رئی
رجــب طیــب اردوغــان یکدیگــر را بــه دیکتاتــوری و قتــل عــام 

ــد. ــم کردن ــاه مته ــودکان بی گن ــان و ک زن

سابقه تاریخی تنش
ــا فــراز و نشــیب  اصــوال روابــط ترکیــه و رژیــم صهیونیســتی ب
هــای زیــادی روبــرو بــوده اســت. روابــط ایــن دو بــه ۲۸ مــارس 
۱۹۴۹ بــاز مــی گــردد. ترکیــه نخســتین کشــور مســلمانی بــود 
ــود کــه  ــس ب ــه رســمیت شــناخت. از آن پ ــم را ب ــن رژی کــه ای
ــن حامــی تســلیحاتی و نظامــی  ــم صهیونیســتی مهــم تری رژی
ارتــش ترکیــه گردیــد و همــکاری اســتراتژیک و دیپلماتیک بین 
طرفیــن در ســطحی عالــی برقــرار شــد. در اواخــر دهــه شــصت 
ــن  ــان طرفی ــران می ــات آن بح ــگ ۱۹۶۷ و تبع ــال جن ــه دنب ب
شــروع شــد و در ســال ۱۹۸۰ مجــددا بحــران بــه علــت اعــالم 
قــدس پایتخــت رژیــم صهیونیســتی مجــددا میــان ایــن دو بروز 

کــرد.
ــال  ــالمی در قب ــور اس ــک کش ــوان ی ــه عن ــه ب ــع ترکی موض
ــان  ــتی در زم ــم صهیونیس ــا و رژی ــرب ه ــای ع ــری ه درگی
ــم  ــگ ۱۹۶۷ رژی ــس از جن ــود. پ ــاوت ب ــف، متف ــای مختل ه
صهیونیســتی بــا عــرب هــا، ترکیــه در اعــالم محکومیــت اعمال 
ــان از  ــان زم ــی پیوســت. در هم ــه کشــورهای عرب ــو ب ــل آوی ت
ایــن رژیــم خواســت کــه از مناطــق اشــغالی عقــب نشــینی کند، 
ــم  ــم مهاج ــک رژی ــرائیل را ی ــچ گاه اس ــال هی ــن ح ــا در عی ام

ــرد. ــداد نک قلم
پــس از دســامبر۱۹۸۷ و افزایــش ســرکوب فلســطینیان، ترکیــه 
ایــن عمــل صهیونیســتها را محکــوم و از حاکمیت فلســطینی ها 
بــر سرنوشــت خــود حمایــت کــرد و در ســال ۲۰۰۴ ترکیــه تــرور 

شــیخ احمــد یاســین از ســوی اســرائیل را »عمــل تروریســتی« 
خوانــد و آن را محکــوم کــرد. همچنیــن پــس از سیاســت هــای 
خصمانــه رژیــم صهیونیســتی در نــوار غــزه، ایــن کشــور را حامی 

تروریســم نامیــد.
ــازه  ــر ت ــعل رهب ــد مش ــدار خال ــس از دی ــال ۲۰۰۶ پ در س
منتخــب فلســطینیان از ترکیــه؛ دیپلمــات هــای رژیــم 
صهیونیســتی ایــن دیــدار را بــا دیــدار مقامــات رســمی 
ــای پ ک ک(  ــر کرده ــاالن )رهب ــداهلل اوج ــا عب ــرائیل ب اس
ــه را در  ــات ترکی ــر خشــم مقام ــن ام ــه ای ــد ک مقایســه کردن
ــئوالنه و  ــر مس ــارات را »غی ــن اظه ــه ای ــت و ترکی ــر داش ب
ــو و  ــل آوی ــط ت ــدار، رواب ــن دی ــس از ای ــد. پ ــت« خوان نادرس

ــاد. ــردی نه ــه س ــکارا رو ب آن
البتــه برخــی ایــن ســردی روابــط را نمایــش دولــت ترکیــه بــه 
مــردم مســلمان جهــان اســالم مــی دانســتند بــه ایــن دلیــل که 
ــک کشــور مهــم اســالمی در بســیاری از  ــوان ی ــه عن ــه ب ترکی
موضوعــات مهــم ماننــد درگیــری هــای رژیــم صهیونیســتی - 
ــی طــرف داشــته  ــی ب ــان موضع فلســطین و بحــران هــای لبن

اســت.
عملیــات نظامــی صهیونیســتها در غــزه و خبــر افزایــش تلفــات 
ــان و  ــت زن ــزی از مظلومی ــم انگی ــر غ ــا تصاوی ــه ب ــی ک عموم
ــدی از ســوی  ــش تن ــا واکن ــود ب ــراه ب ــودکان فلســطینی هم ک
ــت  ــه وخام ــر ب ــری منج ــن درگی ــد و ای ــه ش ــا مواج ــرک ه ت
ــش  ــان در واکن ــب اردوغ ــب طی ــد. رج ــن دو ش ــن ای ــط بی رواب
شــدید سیاســی نســبت بــه ایــن عمــل اعــالم انزجــار و آن را بــه 

ــرد. ــوم ک شــدت محک
در ســال ۲۰۰۸ -۲۰۰۹ کــه طــی آن هــزار و ســیصد فلســطینی 
ــب  ــه شــهادت رســیدند، رجــب طی ــه دســت صهیونیســتها ب ب
ــف و  ــگ را متوق ــن جن ــه ای ــت ک ــو خواس ــل آوی ــان از ت اردوغ
ــد. وی  ــب نشــینی کن ــی اش عق ــای نظام ــات ه ــه عملی از هم
عمــل رژیــم صهیونیســتی را »جنایــت علیــه بشــریت« نامیــد و 
ــرار داد و گفــت  ــد مــورد خطــاب ق ــا کلمــات تن ــم را ب ــن رژی ای

ایــن عملیــات باعــث افزایــش تنــش بیــن کشــورهای مســلمان 
خواهــد شــد.

ــران  ــا س ــره ب ــه ای و مذاک ــال منطق ــی فع ــه دیپلماس وی ب
ــتان  ــوریه، اردن و عربس ــر، س ــه مص ــی از جمل ــورهای عرب کش
ســعودی پرداخــت. مــردم ترکیــه در واکنــش بــه ایــن درگیــری 
کــه باعــث از میــان رفتــن روابــط رژیــم صهیونیســتی بــا ترکیــه 
شــد تظاهــرات گســترده ای علیــه رژیــم صهیونیســتی در 
شــهرهای مختلــف بــه راه انداختنــد کــه بیشــترین آن در شــهر 
اســتانبول بــا دویســت هــزار نفــر تظاهــر کننــده بــود. هفتــه هــا 
ــور روز  ــه ط ــم ب ــن دو رژی ــن ای ــط بی ــس، رواب ــش ب ــس از آت پ

ــد. ــت گرایی ــه وخام ــی رو ب افزون
در نشســت جهانــی اقتصــاد در داووس )۲۹ ژانویــه ۲۰۰۹( 
رجــب طیــب اردوغــان ایــن کنفرانــس را بــه نشــانه اعتــراض 
ــه موضــوع سیاســت  ــرک کــرد. در ایــن مذاکــرات وقتــی ب ت
در خصــوص جنــگ غــزه کشــیده شــد اردوغــان بــا شــیمون 
ــتها  ــدت از صهیونیس ــه ش ــت و ب ــاجره برخاس ــه مش ــرز ب پ
انتقــاد کــرد و گفــت: شــما مــردم را کشــته ایــد. وی همچنیــن 
بــه اختصــاص زمــان زیادتــری بــرای صحبــت هــای پــرز )۲۵ 
دقیقــه( در مقایســه بــا خــود )۱۲ تــا ۱۵ دقیقــه بــود( اعتــراض 

کــرد.

جدیدترین جنگ لفظی میان نتانیاهو و اردوغان
ــس  ــو پ ــان و نتانیاه ــان اردوغ ــری لفظــی می ــن درگی جدیدتری
ــتی  ــم صهیونیس ــر رژی ــت  وزی ــه نخس ــت ک ــدت گرف از آن ش
گفــت: »اردوغــان، اشــغالگر قبــرس شــمالی کــه ارتشــش زنــان 
و کــودکان را در روســتاهای کردنشــین در داخــل و خــارج ترکیــه 
قتل عــام می کنــد، نمی توانــد بــه اســرائیل درس اخــالق 

ــد«. بده
ــو؛  ــرد: »نتانیاه ــالم ک ــه آن اع ــش ب ــز در واکن ــان نی اردوغ
ــا  ــو صــدای ظالمــان هســتی. ت ــه بیراهــه زدی. ت ــار ب ــن ب ای
ــریت و  ــه بش ــت علی ــر جنای ــه خاط ــرائیل ب ــه اس ــی ک زمان

راز تشدید جنگ لفظی نتانیاهو و اردوغان
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ویرانگــری مؤاخــذه نشــده اســت، حــق نــدارد کســی را متهــم 
ــان و کــودکان را  ــه ارتــکاب جــرم بکنــد. ســربازان شــما زن ب
ــت  ــک حکوم ــی و در رأس ی ــو ظالم ــد، ت ــی  کنن ــال م لگدم
تروریســتی هســتی، ایــن القــاب برازنــده تــو اســت. نتانیاهــو 
ــطینی  ــان فلس ــان و قربانی ــه از مظلوم ــی ک ــت  های از حمای
مــی  شــود، ناراحــت اســت و اظهــارات توهیــن آمیــزی 
علیــه ترکیــه بــه کار مــی  بــرد. دســت بــه اتهــام پراکنــی مــی  
ــان و  ــتار زن ــرس و کش ــغال قب ــه اش ــم ب ــه را مته ــد، ترکی زن
کــودکان مــی  کنــد. تصــور مــی  کنــم نخســت وزیــر اســرائیل 
اشــتباه لُپــی کــرده اســت، احتمــاال مــی  خواســته بگویــد کــه 
ــل   ــه قت ــت ب ــام دس ــالء ع ــوده و در م ــغالگر ب ــان اش خودش
ــلحه،  ــا اس ــاه ب ــی  گن ــطینیان ب ــودکان و فلس ــان، ک ــام زن ع

ــد«. ــی  زنن ــاری  م ــوچ اجب ــاران و ک بمب
»بنیامیــن نتانیاهــو« نخســت  وزیــر رژیــم صهیونیســتی پــس 
از آن بــا موضــع گیــری تنــد علیــه »رجــب طیــب اردوغــان« 
رئیــس  جمهــوری ترکیــه گفــت: »اردوغــان دیوانــه و 
دیکتاتــوری ضدیهــودی اســت کــه عقــده  هــای ضداســرائیلی 

دارد«.
ــه  ــر خارجــه ترکی ــو، وزی ــود چــاووش  اوغل در همیــن حــال، مول
ــل خونســرد  ــر خــود نوشــت: نتانیاهــو قات ــز در حســاب توئیت نی
ــاه  ــطینی بی گن ــزاران فلس ــل ه ــئول قت ــدرن و مس ــر م عص

ــت. اس
ابراهیــم کالیــن ســخنگوی ریاســت جمهــوری ترکیــه نیــز در 
ایــن بــاره گفــت: »تحقیقاتــی کــه در اســرائیل علیــه نتانیاهــو 
ــون  ــت و اکن ــه اس ــر انداخت ــه دردس ــت، او را ب ــان اس در جری
ــن موضــوع منحــرف  ــکار عمومــی را از ای ــد اف تــالش می کن
ــای  ــوری و نیروه ــس جمه ــه رئی ــت ب ــن عل ــه همی ــد و ب کن
ــتباه  ــخت در اش ــی س ــد. ول ــن میکن ــورمان توهی ــلح کش مس
اســت. او هرگــز قــادر بــه ســرپوش گذاشــتن بــر سیاســتهای 
ــر  ــل از ه ــد. قب ــد ش ــود نخواه ــه خ ــغالگرایانه و ظالمان اش
چیــز نتانیاهــو بایــد حســاب اعمــال خــود را پــس بدهد.مگــر 
ــه  ــتی و تجزی ــازمان تروریس ــی س ــمپاتیزان مخف ــو س نتانیاه

ــت؟ ــب پ ک ک اس طل

کالیــن: مگــر نتانیاهــو ســمپاتیزان مخفــی ســازمان 
تروریســتی و تجزیــه طلــب پ ک ک اســت؟

ــرور  ــات ضــد ت ــه ترتیــب عملی ــدام ب ــه اق هــر وقــت کــه ترکی
ــر  ــرائیل و دفت ــوی اس ــی از س ــد، واکنش ــراق کن ــوریه و ع در س
نخســت وزیــری ایــن کشــور بــر مــی آیــد. آیــا چیــزی کــه آنهــا 
را نگــران ســاخته عملیــات هــای ضــد تــرور و دفــاع مشــروع مــا 
در برابــر اقدامــات تروریســتی اســت؟ آیــا ســازمان تروریســتی پ 
ک ک بــا حکومــت اســرائیل و نخســت وزیــر ایــن کشــور رابطه 
ای مخفیانــه دارد؟ بــرای روشــن شــدن ایــن موضــوع بایــد ایــن 
ســوال هــا را از آنهــا پرســید. ترکیــه قاطعانــه بــه مبــارزات ضــد 
ــن  ــد گرفت ــازه و تایی ــرو اج ــد داد. از این ــه خواه ــود ادام ــرور خ ت
ــث  ــورد بح ــه م ــچ وج ــه هی ــری ب ــور دیگ ــرائیل و کش از اس

نمیباشــد«.
ــن  ــای بنیامی ــرد: »افتراه ــالم ک ــز اع ــه نی ــاع ترکی وزارت دف
ــش  ــد ارت ــتی ض ــم صهیونیس ــر رژی ــت وزی ــو نخس نتانیاه
ــال  ــه دنب ــو ب ــت. نتانیاه ــاس اس ــی اس ــردود و ب ــه م ترکی
ــکالت  ــاد و مش ــات فس ــار از موضوع ــردن انظ ــرف ک منح
سیاســی کــه در داخــل اســرائیل بــا آن دســت و پنجــه 
ــر  ــی از ه ــه خال ــش ترکی ــخ ارت ــت. تاری ــد، اس ــی کن ــرم م ن
ــه خــون  اقــدام شــرم آوری اســت و کســانی کــه دستشــان ب
ــد  ــی توانن ــت نم ــته اس ــطین آغش ــاه فلس ــی گن ــودکان ب ک
ــه  ــش ترکی ــد. ارت ــب کنن ــه را تخری ــش ترکی ــه ارت ــه وجه ک
کــودکان را مــی کشــد و بــه غیرنظامیــان حتــی اگــر مجبــور 
ــش  ــد. ارت ــی زن ــیبی نم ــود، آس ــش ش ــق عملیات ــه تعوی ب
ترکیــه در عملیــات برقــراری صلــح در جزیــره قبــرس، ســپر 

ــی  ــان و ب ــه غیرنظامی ــوریه ب ــون در س ــاخه زیت ــرات و ش ف
ــی و  ــی و تاریخ ــار فرهنگ ــت و آث ــزده اس ــیبی ن ــان آس گناه
مقدســات دینــی را هــدف قــرار نــداده حتــی اگــر مجبــور بــه 

ــت«. ــده اس ــات ش ــق عملی تعوی

نگاه کارشناس
ــردبیر  ــه و س ــایل منطق ــر مس ــوان« تحلیلگ ــاری عط »عبدالب
روزنامــه رای الیــوم نوشــت: »جنــگ کالمــی کــه هــم اکنــون 
ــو نخســت  ــه و نتانیاه ــوری ترکی ــس جمه ــان رئی ــان اردوغ می
ــی اســت کــه  وزیراســرائیل بوجــود آمــده، نشــان دهنــده بحران
ــرد و  ــم در آن بســر مــی ب ــن رژی نتانیاهــو در داخــل و خــارج ای
نیــز از تــالش هــای مأیــوس او بــرای منحــرف کــردن اذهــان 
ــه  ــدن حلق ــر ش ــگ ت ــاد و تن ــده فس ــی در پرون ــرد قانون از پیگ

ــت دارد. ــش حکای ــه گردن ــات ب اتهام

اولین گلوله این جنگ لفظی را نتانیاهو شلیک کرد
اولیــن گلولــه ایــن جنــگ لفظــی را نتانیاهو شــلیک کــرد، زمانی 
کــه ترکیــه را متهــم بــه اشــغال شــمال قبــرس و قتــل کــودکان 

و زنــان ُکــرد در »عفریــن« کــرد و ارتــش اســرائیل را بــا اخــالق 
تریــن ارتــش دنیــا دانســت کــه موعظــه هــای اردوغــان را کــه 
غیــر نظامیــان را بــدون تفــاوت قائــل شــدن، بمبــاران مــی کند، 

نخواهــد پذیرفت.
ــت  ــی دانس ــی م ــه خوب ــه ب ــه ک ــوری ترکی ــس جمه  رئی
نتانیاهــو تمایــالت جدایــی طلبانــه کردهــا را حمایــت 
ــت اســالمی  ــش مقاوم ــه از »جنب ــه ک ــه ترکی ــرد و ب ــی ک م
ــدارد  ــه ای ن ــد، عالق ــی کن ــت م ــاس( حمای فلســطین« )حم
در نتیجــه فرصــت را غنیمــت شــمرد و ســکوت اختیــار نکــرد 
ــوده و  ــان ب ــو صــدای ظالم ــت، نتانیاه ــه گف ــود ک و محــق ب
ــی  ــام زن ــرای اته ــت و ب ــی اس ــن الملل ــم بی ــمبل تروریس س
بــه دیگــران پیــش از بازخواســت خــود و رژیمــش بــه دلیــل 
ــت هــای جنگــی ضــد بشــریت و کشــتارهایی  ــا، جنای خطاه

ــدارد«. ــی ن ــده، حق ــب ش ــه مرتک ک
امــا دربــاره علــل جنــگ لفظــی میــان نتانیاهــو و اردوغــان بایــد 

بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد؛
ــم  ــن رژی ــارج از ای ــل و خ ــختی را در داخ ــرایط س ــو ش -نتانیاه
ــا وجــود حمایــت حزبــش از وی امــا امــور  ســپری مــی کنــد. ب
ــا در حــال خــارج شــدن از ســیطره اش اســت. در ســوریه  تقریب

محــور مقاومــت حلقــه را بــر نتانیاهــو تنــگ تــر کــرده و برنامــه 
ــای  ــه گروهه ــرده اســت. هم ــرو ک ــا شکســت روب ــش را ب های
مــورد حمایــت نتانیاهــو بــه دســت محــور مقاومــت نابــود شــده 
ــه  ــی ک ــود در حال ــی ش ــارج م ــروز خ ــگ پی ــوریه از جن ــد. س ان
نتانیاهــو خواهــان فروپاشــی ســوریه و نابــودی نقــش منطقه ای 

ــود. آن ب
ــه  ــد ب ــوریه وارد ش ــزب اهلل در س ــه ح ــس از اینک ــو پ - نتانیاه
دنبــال نابــودی ایــن حــزب در داخــل ســوریه از طریــق کشــتن 
فرماندهــان و نیروهــای آن برآمــد امــا نتیجــه ایــن هــم عکــس 
بــود و حــزب اهلل قــوی تــر از قبــل شــد و نیروهایــش مجــرب تر 
شــدند و موشــک هــای پیشــرفته تــری هــم بــه دســت آورد کــه 

در هــر نبــرد احتمالــی موثــر اســت.
- نتانیاهــو ســعی کــرد کــه بــازی مضحــک تونلهــای حــزب اهلل 
را بــه راه انــدازد و عملیــات موســوم بــه ســپر شــمال را آغــاز کرد 
تــا شــاید از طریــق پیــروزی توهمــی بــه دســت آورد امــا کســی 
ــانه وی  ــود جنجــال رس ــا وج ــن ب ــرد و ای ــاور نک ــن دروغ را ب ای
بــود. وی پــس از آن بــه شــورای امنیــت رفــت و بازهــم نتیجــه 

ای نگرفــت.

-نتانیاهـو که اتهامات فسـاد علیـه وی در داخـل وجـود دارد و در 
سـوریه هم دسـتاوردی نداشـته و در موضوع تونلهـای ادعایی نیز 
توفیقـی به دسـت نیاورده اسـت به جنـگ لفظی با اردوغـان روی 
آورد کـه هدفـش خالـی کـردن کینـه و شکسـتی کـه در رگهای 
نتانیاهو وجود دارد. قاتلی که عامل شـهادت بسـیاری از فلسطینی 
هـا بـوده و جنگنده هایـش ۲۰۰ بـار به سـوریه حمله کـرده اند و 

غیرنظامیـان را هدف قـرار داده اند.
امــا دربــاره اهــداف جنــگ کالمــی از ســوی اردوغــان 
هــم »حســن مصطفــی« در مطلبــی در روزنامــه زمــان 
ــن  ــان ای ــرا اردوغ ــان( آورده اســت: »چ ــف اردوغ ترکیه)مخال
ــدی  ــا وجــود اینکــه تحــول جدی ــت ب ــه کارگرف ــارات را ب عب
میــان ترکیــه و اســرائیل رخ نــداده اســت؟ پاســخ بســیار ســاده 
اســت. موعــد انتخابــات نزدیــک اســت)انتخابات محلــی 
ترکیــه بــا هــدف مشــخص کــردن شــهرداران شــهرهای ۸۱ 
ــان  ــود(. اردوغ ــی ش ــزار م ــارس ۲۰۱۹ برگ ــاه م ــتان در م اس
قبــل از هــر انتخاباتــی از تاکتیــک هــای کالســیک اســتفاده 
مــی کنــد تــا احساســات رای دهنــدگان و هــواداران را 
ــر  ــل از ه ــرائیل قب ــه اس ــالت ب ــت حم ــن عل ــزد و ای برانگی

ــت«. ــی اس انتخابات

خاورمیانه و شمال آفریقا
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رئیــس جمهــور آمریــکا چهارشــنبه وارد عــراق شــد و متعاقب آن 
حملــه موشــکی بــه ســفارت امریــکا در بغــداد صــورت گرفــت؛ 

حملــه ای کــه حــاوی پیــام بــرای واشــنگتن اســت.
ترامــپ و همســرش در ســفری از پیــش اعالم نشــده وارد عــراق 
شــده و در پایــگاه عیــن االســد در االنبــار بــا نظامیــان آمریکایــی 

دیــدار کردنــد.
ــور  ــه منظ ــپ و همســرش ب ــه ترام ــرد ک ــالم ک ــفید اع کاخ س
بازدیــد از نیروهــای آمریکایــی بــه صــورت غیرمنتظــره بــه عراق 

ســفر کــرده انــد.
ــده  ــاالت متح ــه ای ــرد ک ــالم ک ــپ اع ــتا، ترام ــن راس در همی
ــدارد. ــراق ن ــی از ع ــرای خــروج نیروهــای آمریکای ــه ای ب برنام

ــم  ــه بخواهی ــی ک ــزود: در صورت ــکا اف ــوری آمری ــس جمه رئی
اقدامــی در ســوریه انجــام دهیــم مــی توانیــم از عــراق بــه عنوان 

یــک پایــگاه اســتفاده کنیــم.
وی در عیــن حــال از تصمیــم خــود بــرای خــارج کــردن 

نیروهــای آمریکایــی از ســوریه دفــاع کــرد.
ــر  ــن وزی ــرای تعیی ــه ای ب ــه عجل ــزود ک ــن اف ــپ همچنی ترام
ــن اســت سرپرســت وزارت  ــدارد و ممک ــکا ن ــد آمری ــاع جدی دف
دفــاع بــرای مــدت زمــان طوالنــی در ایــن منصــب باقــی بمانــد.

حمله موشکی به جای فرش قرمز
ــکا در  ــفارت امری ــه س ــکی ب ــه موش ــفر حمل ــن س ــب ای متعاق
منطقــه ســبز بغــداد صــورت گرفــت کــه تحــت تدابیــر شــدید 
امنیتــی قــرار دارد. بــر اســاس اعــالم رســانه هــا ســفارت امریــکا 
ــه دو موشــک قــرار گرفتــه  در منطقــه ســبز عــراق هــدف حمل

ــت. اس
ــداد  ــکا در بغ ــفارت آمری ــم س ــبکه العال ــالم ش ــاس اع ــر  اس ب
ــت. ــده اس ــاش درآم ــاده ب ــت آم ــه حال ــه ب ــن حادث ــب ای متعاق

واکنشها به سفر ترامپ
ایــن اقــدام ترامــپ واکنــش منفــی گــروه هــا و محافل سیاســی 
ــراق  ــت ع ــض حاکمی ــته و آن را نق ــراه داش ــه هم ــی را ب عراق

برشــمردند.

عصائب اهل الحق عراق
عصائــب اهــل الحــق عــراق در واکنــش بــه ســفر ســرزده دونالد 
ترامــپ رئیــس جمهــوری آمریــکا بــه عــراق اظهــار داشــت: اگر 
نیروهــای آمریکایــی بــا تصمیــم پارلمــان از عــراق خارج نشــوند، 
مجبــور خواهنــد شــد همچــون ســال ۲۰۱۱ از ایــن کشــور خارج 

شــوند.
قیــس الخزعلــی در ایــن رابطــه گفــت: بازدیــد ترامــپ از پایــگاه 
ــر  ــک بیانگ ــرف دیپلماتی ــت ع ــدون رعای ــکا ب ــی آمری نظام

ــت. ــراق اس ــکا در ع ــروژه آمری ــت پ حقیق
وی خاطرنشــان کــرد: واکنــش عراقــی هــا درخصــوص خــروج 
ــر  ــود و اگ ــد ب ــان خواه ــم پارلم ــا تصمی ــی ب ــای آمریکای نیروه
خــارج نشــدند مــا تجربــه و توانایــی اخــراج آنهــا بــه روش دیگــر 
ــال  ــرد در س ــور ک ــا را مجب ــی ه ــه آمریکای ــی ک ــم روش را داری

ــوند. ــارج ش ــراق خ ۲۰۱۱ از ع

جنبش نجبا
ــاء در  ــش النجب ــمی جنب ــخنگوی رس ــوی« س ــم الموس »هاش
واکنــش بــه ســفر ترامــپ گفــت: دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــور 
احمــق آمریــکا بایــد بدانــد کــه حاکمیــت عــراق بــا خون شــهدا 
ــی( در  ــا )ی نظام ــگاه ه ــاد پای ــت و ایج ــده اس ــت آم ــه دس ب

ــدارد. کشــور مقاومــت و شــهدا امــکان ن

»هاشــم الموســوی« افــزود: بــر دولــت واجــب شــد کــه 
نیروهــای آمریکایــی را بیــرون کنــد چــرا کــه نقــض حاکمیــت 

ــد. ــی رون ــمار م ــور بش کش
ــت عــراق توســط  ــه حاکمی ــن ب ــر اینکــه توهی ــد ب ــا تاکی وی ب
ترامــپ بــدون مجــازات نخواهــد مانــد، تصریــح کــرد: مــا اجــازه 
ــورهای  ــد کش ــرای تهدی ــی ب ــراق پایگاه ــه ع ــم داد ک نخواهی

همســایه باشــد.
گــردان هــای حــزب اهلل عــراق: مقاومــت آمریــکا را مجبــور بــه 

خــارج کــردن نظامیــان خــود از عــراق خواهــد کــرد
ــر الحســینی« ســخنگوی گــردان هــای  از ســوی دیگــر »جعف
حــزب اهلل عــراق اظهــار داشــت کــه تصمیــم گیــری در 
خصــوص خــروج نیروهــای آمریکایــی از عــراق بــه خواســت و 

ــت. ــوط اس ــراق مرب ــان ع ــردم و پارلم اراده م
وی افــزود: مقاومــت ایــاالت متحــده آمریــکا را مجبــور خواهــد 

کــرد کــه نظامیــان خــود را از عــراق خــارج کنــد.

واکنش فراکسیون پارلمانی اصالح و سازندگی
فراکســیون پارلمانــی اصــالح و ســازندگی عــراق در واکنــش بــه 
ســفر غیرمنتظــره دونالــد ترامــپ بــه عــراق خواســتار برگــزاری 

جلســه اضطــراری مجلــس نماینــدگان ایــن کشــور شــد.
ــالح و  ــی اص ــیون پارلمان ــس فراکس ــاعدی« رئی ــاح الس »صب
ســازندگی گفــت: بــا توجــه بــه نقــض آشــکار حاکمیــت عــراق 
توســط دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــور آمریــکا و حضــور وی در 
ــه ای کــه هیــچ احترامــی  ــه گون ــار ب ــگاه عیــن االســد االنب پای
ــی از  ــراق یک ــی ع ــل نشــده و گوی ــراق قائ ــت ع ــرای حاکمی ب
ــراری  ــه اضط ــزاری جلس ــی رود برگ ــمار م ــکا بش ــاالت آمری ای
ــف  ــدام و توق ــن اق ــه منظــور بررســی ای ــدگان ب ــس نماین مجل
ایــن اقدامــات ترامــپ کــه بایــد حــد خــودش را بدانــد بــه امــری 

ــت. ــده اس ــل ش ــب تبدی ــی و واج حتم
وی افــزود: عــادل عبدالمهــدی بــه عنــوان فرمانــده کل نیروهای 
مســلح، محمــد علــی الحکیــم بــه عنــوان وزیــر خارجــه، عثمان 
ــور  ــه منظ ــد ب ــش بای ــتاد ارت ــس س ــوان رئی ــه عن ــی ب الغانم
بررســی حضــور نیروهــا و پایــگاه هــای نظامــی آمریــکا در عراق 

بایــد در ایــن جلســه حاضــر شــوند.
ــی از  ــای آمریکای ــروج نیروه ــت: خ ــن گف ــاعدی همچنی الس
ــی در  ــدن نیروهــای آمریکای ــی مان ــرای باق ســوریه توجیهــی ب

ــگاه هــای خــود در  ــوان یکــی از پای ــه عن ــل آن ب عــراق و تبدی
ــیا نیســت. ــرب آس ــه و غ منطق

فراکسیون صادقون
فراکســیون پارلمانــی صادقــون نیــز ســفر ســرزده دونالــد ترامــپ 
ــر  ــمرده و ب ــراق برش ــت ع ــه حاکمی ــن ب ــراق را توهی ــه ع ب
ضــرورت اینکــه ایــن اقــدام انگیــزه ای بــرای تصویــب قانونــی 

ــرد. ــد ک ــراق باشــد تاکی ــکا از ع ــان آمری جهــت اخــراج نظامی
عصائب اهل الحق

دبیــرکل عصائــب اهــل الحــق نیــز بــه ســفر غیرمنتظــره دونالد 
ترامــپ رئیــس جمهــوری آمریــکا بــه عــراق واکنــش نشــان داد.

ــفر  ــت: س ــود نوش ــری خ ــاب توئیت ــی« در حس ــس الخزعل »قی
ــات  ــدون مراع ــی ب ــی آمریکای ــگاه نظام ــک پای ــه ی ــپ ب ترام
ــراق  ــکا در ع ــرح آمری ــت ط ــانگر ماهی ــک نش ــرف دیپلماتی ع

ــت. اس
وی خطــاب بــه ترامــپ گفــت: پاســخ عراقــی هــا بــه ایــن اقدام 
ــی  ــای نظام ــراج نیروه ــرای اخ ــان ب ــم پارلم ــق تصمی از طری
ــر  ــود و اگ ــد ب ــداری، خواه ــه آن ن ــی ب ــه تمایل ــی ک ــو در حال ت
خــارج نشــوند مــا از تجربــه و تــوان بــرای خــارج نمــودن آنهــا 
ــو کــه  ــم. روشــی کــه نیروهــای ت ــه روشــی دیگــر برخورداری ب
مجبــور بــه خــروج خفــت بــار در ســال ۲۰۱۱ )از عــراق( شــدند 

ــد. ــالع دارن از آن اط

بیانیه دفتر نخست وزیر عراق
در همیــن حــال و در پــی واکنــش منفــی محافــل و گــروه هــای 
سیاســی عــراق بــه ســفر ســرزده ترامــپ بــه پایــگاه عین االســد 
ــراق در  ــت وزیر ع ــدی نخس ــادل عبدالمه ــر ع ــار، دفت در االنب
بیانیــه ای اعــالم کــرد کــه مســئوالن آمریکایــی از قبــل بغــداد 

ــد. را از ایــن ســفر مطلــع کــرده بودن
ــا  ــه ب ــداری دوجانب ــپ دی ــود ترام ــرار ب ــه ق ــن بیانی ــق ای مطاب
عبدالمهــدی صــورت دهــد ولــی ایــن دیــدار بــه دلیــل اختــالف 
بــر ســر نحــوه برگــزاری آن لغــو شــد و طرفیــن طــی گفتگویــی 
ــم  ــالم تصمی ــد از اع ــژه بع ــاع به وی ــی اوض ــه بررس ــی ب تلفن
آمریــکا بــه عقب نشــینی از ســوریه، همــکاری مشــترک در امــر 
ــورهای  ــت در کش ــات و امنی ــراری ثب ــش و برق ــا داع ــارزه ب مب

ــد. ــه، پرداختن منطق

استقبال موشکی از سفر ترامپ به عراق؛ فرش قرمزی در کار نخواهد بود
جواد حیران نیا

خاورمیانه و شمال آفریقا
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دوجانبــه  دیــدار  عــدم  درخصــوص  ســفید  کاخ  امــا، 
ــان  ــراق در جری ــت وزیر ع ــا نخس ــکا ب ــوری آمری رئیس جمه
ــا  ــپ ب ــرد ترام ــح ک ــه، تصری ــور منطق ــن کش ــه ای ــفرش ب س
نخســت وزیر عــراق دیــداری صــورت نــداد؛ بــرای این کــه ایــن 
ســفر تنهــا اندکــی قبــل از انجــام آن، بــه طــرف عراقــی ابــالغ 
شــد و در حالی کــه ضــروری بــود تدابیــری در راســتای تضمیــن 
امنیــت رئیس جمهــوری آمریــکا در جریــان ایــن بازدیــد اتخــاذ 

ــود. ش
ــا  ــپ ب ــزود، ترام ــفید اف ــخنگوی کاخ س ــندرز« س ــارا س »س
نخســت وزیر عــراق تلفنــی دیــدار و از او بــرای ســفر بــه 
واشــنگتن دعــوت کــرد کــه بــا واکنــش مثبــت عــادل 

عبدالمهــدی مواجــه شــد.

ــردم عــراق و گــروه هــای  ــام م اهــداف ســفر و پی
ــت مقاوم

۱-ســفر ترامــپ بــه صــورت ســر زده و بــدون اطــالع قبلــی بــه 
عراق-مطابــق اعــالم رســانه هــا اطــالع در آخریــن لحظــه- بــه 
معنــای نقــض حاکمیــت عــراق و مغایــر بــا حقــوق و عــرف بین 
المللــی اســت. اگرچــه ترامــپ بــا چنیــن شــکلی از ســفر نشــان 
مــی دهــد کــه حاکــم مطلــق در عــراق امریکاســت امــا شــرایط 
کنونــی عــراق، انســجام و قــوت نیروهــای مقاومــت از یــک ســو 
ــن  ــی در ای ــای سیاس ــام جریانه ــده از تم ــی برآم ــود دولت و وج
کشــور از ســوی دیگــر ایــن فــرض ترامــپ را باطــل مــی کنــد.

ــالت  ــی در تعطی ــان امریکای ــا نظامی ــپ ب ــدار ترام ــدم دی ۲-ع
ــابقه نداشــت  ــالدی س ــال ۲۰۰۲ می ــد از س ــه بع کریســمس ک
ــش  ــپ پی ــود. ترام ــه ترامــپ شــده ب ــادات شــدید ب باعــث انتق
از دیــدار بــا نظامیــان امریکایــی در عــراق دیــداری بــا نظامیــان 
امریکایــی پــس از رســیدن بــه قــدرت نداشــته اســت. ســفر بــه 
ــور  ــه منظ ــراق ب ــی در ع ــان امریکای ــا نظامی ــدار ب ــراق و دی ع
ــه در  ــی ک ــود؛ انتقادات ــی ب ــادات داخل ــد انتق ــتن از دور جدی کاس
نتیجــه تعطیلــی دولــت امریــکا در روزهــای اخیــر بــه حــد انفجار 

رســیده اســت.
۳-پیــام جریانهــای سیاســی و گروههــای مقاومــت در عــراق بــه 
ســفر ترامــپ نشــان از ایــن دارد کــه حاکمیــت عــراق بــه هیــچ 

عنــوان نقــض شــدنی نیســت و ضامــن آن »شــهادت« اســت.
ــفر  ــه س ــت ب ــای مقاوم ــی و گروهه ــای سیاس ــام جریانه ۴-پی
ــد ســال  ــا چن ترامــپ نشــان مــی دهــد کــه وضعیــت عــراق ب
ــرا »ملــک طلــق« خــود مــی دانســت  پیــش کــه واشــنگتن آن
بســیار فــرق کــرده و دیگــر ملــت عــراق اجــازه چنیــن خودنمایی 

ــه واشــنگتن نخواهــد داد. ــی را ب های
۵-متعاقــب خــروج نظامیــان امریکایــی ایــن گمانــه مطرح شــد 
ــکا در عــراق ابعــاد و شــکل گســترده  کــه حضــور نظامــی امری
ــان  ــا نظامی ــدار ب ــم در دی ــپ ه ــرد. ترام ــود بگی ــه خ ــری ب ت
کشــورش در پایــگاه عیــن االســد واقــع در اســتان االنبــار اعــالم 
کــرد کــه آمریــکا در صــورت لــزوم از عــراق به عنــوان پایگاهــی 
بــرای انجــام عملیــات در ســوریه اســتفاده خواهــد کــرد. حملــه 

موشــکی بــه ســفارت امریــکا در بغــداد حــاوی ایــن پیــام اســت 
کــه حضــور امریــکا در عــراق بــا فــرش قرمــز همــراه نخواهــد 

ــود. ب
۶-پیــام گروههــای مقاومــت بــه ســفر ترامــپ بــه عــراق حاوی 
ایــن نکتــه اســت کــه حاکمیــت ملــی عــراق وجــه المصالحــه 

هیــچ چیــز قــرار نخواهــد گرفــت.
۷-واکنــش مقاومــت نشــان مــی دهــد کــه عرصــه حساســیت و 
توجــه بــه منافــع ملــی عــراق صرفــا در میــدان جنــگ خالصــه 
ــه  ــبت ب ــت نس ــتها، مقاوم ــت تروریس ــا شکس ــود و ب ــی ش نم

حاکمیــت و منافــع ملــی عــراق حســاس اســت.
۸- ترامــپ بعــد از ســفر بــه عــراق گفــت بســیار غم انگیــز اســت 
کــه آمریــکا هــزاران میلیــارد دالر بــرای برقــراری امنیــت و ثبات 
در خاورمیانــه هزینــه کنــد، امــا رئیــس جمهــورش بــرای ســفر 
بــه آنجــا مجبــور شــود تدابیــری امنیتــی بســیار محــدود کننــده 
و عملیــات حفاظتــی گســترده ای بــه اجــرا گــذارد. ایــن ســخن 
نشــان از ایــن دارد کــه سیاســتهای امریــکا در خاورمیانــه بــه طور 
ــراه  ــه هم ــی را ب ــچ امنیت ــه طــور خــاص هی ــراق ب ــام و در ع ع
ــرس و  ــز در ســایه ت ــکا نی ــاورده و خــود رئیــس جمهــور امری نی

هــراس بایــد بــه ایــن کشــور ســفر کنــد.
ــکا در  ــه ســفارت امری ــه موشــکی ب ۹-صرفنظــر از اینکــه حمل
عــراق از ســوی چــه گروهــی صــورت گرفتــه امــا حــاوی ایــن 
پیــام اســت کــه بــرای حضــور مجــدد امریــکا در عــراق فــرش 

ــز پهــن نخواهــد شــد. قرم

اعــالم انتخابــات زودهنــگام در ســرزمین هــای اشــغالی موجــب 
گــرم شــدن بــازار نظرســنجی هــا در میــان صهیونیســت 
ــن  ــج متناقــص ای ــان نتای ــن می ــب در ای ــه جال ــا شــده و نکت ه

ــت. ــر اس ــا یکدیگ ــنجیها ب نظرس
در حالیکـه روز گذشـته رسـانه های مختلـف به نقـل از »معاریو« 
نظرسـنجی را منتشـر کردند که نشـان می داد »بنیامین نتانیاهو« 
در انتخابـات مـاه آوریـل بـه راحتـی بـه پیروزی مـی رسـد امروز 
چهارشـنبه نتایـج یـک نظرسـنجی دیگـر حکایـت از آن دارد که 
۵۲ درصـد صهیونیسـت ها تمایلی بـه حضور بنیامیـن نتانیاهو در 

سـمت نخسـت وزیری ایـن رژیـم ندارند.
ــه  ــن تحــوالت، کــه ب ــد از ای ــن نظرســنجی بع ــر اســاس اولی ب
ــات پیــش رو،  ــو انجــام شــده، در انتخاب خواســت روزنامــه معاری
حــزب لیکــود بــا کســب ۳۰ کرســی، کــه همســان کرســی های 
ایــن حــزب در دوره منحــل شــده اســت، همــراه بــا احزابــی کــه 
راســت گرا هســتند، در مجمــوع ۶۳ کرســی از ۱۲۰ کرســی 

ــد داشــت. ــار خواهن کنســت را در اختی
امــا امــروز چهارشــنبه شــبکه ۱۲ تلویزیونــی رژیم صهیونیســتی 
در یــک نظرســنجی اعــالم کــرد کــه ۳۴ درصــد مــردم نیــز بــا 
ــات آتــی موافــق و ۵۲  نخســت وزیــری نتانیاهــو پــس از انتخاب

درصــد مخالــف هســتند.
درحالـی ایـن نظرسـنجی صـورت گرفته اسـت کـه روز دوشـنبه 
احـزاب کابینـه ائتـالف تـل آویـو پارلمـان را منحـل کردنـد و به 
برگـزاری انتخابـات زودهنـگام در ماه آوریـل آینده )اردیبهشـت/ 
خـرداد ۹۸ ( رای دادند. براسـاس اعالم رسـانه های صهیونیسـت، 
انتخابـات آینده در نهـم آوریـل ۲۰۱۹ برگزار خواهد شـد، درحالی 
کـه کابینه ائتالفـی نتانیاهو براسـاس قانون می توانسـت تا نوامبر 

۲۰۱۹ )آبـان ۱۳۹۸( ادامـه یابد.
از سـال ۲۰۱۵ و آخریـن انتخابـات در سـرزمین هـای اشـغالی- 
حـزب لیکـود بـه رهبـری نتانیاهـو ۳۰ کرسـی از مجمـوع ۱۲۰ 
کرسـی )۲۵ درصد کرسـی هـا( را در کنسـت )پارلمان( به دسـت 

گرفـت و بـا دیگر احـزاب کابینـه ائتالفـی را تشـکیل داد.
عامـل اصلی به هم ریختگـی کابینه ائتالفی رژیم صهیونیسـتی، 
قـدرت نمایـی توان موشـکی گروه هـای مقاومـت در نـوار غزه و 
تسـلیم ارتـش تل آویـو برای قبـول آتش بـس و در نتیجـه کناره 

گیری وزیـران جنـگ و دارایـی از کابینه بود.

سایه سنگین پرونده فساد نتانیاهو بر انتخابات
در ایـن میـان امـا »یائیر الپیـد« رئیـس حزب یـاش آتیـد دیروز 
سه شـنبه از مناخم مندلبلیت، دادسـتان اسـرائیل، خواسـت اعالم 
کنـد کـه آیـا می خواهـد علیـه بنیامیـن نتانیاهـو در پرونده هـای 

تحقیقاتـی فسـاد علیـه او، کیفرخواسـت ارائـه کند یـا نه.
الپیـد می گوید کـه انتخابات در سـایه چهار پرونده فسـاد نتانیاهو 

برگزار می شـود و افـکار عمومی باید حقیقـت را بداند.
ــه  ــه علی ــود ک ــرده ب ــه ک ــه دادســتانی توصی ــس اســرائیل ب پلی
ــه  ــه ک ــتان گفت ــد و دادس نخســت وزیر کیفرخواســت صــادر کن
کار رســیدگی بــه ایــن پرونده هــا را بــدون ارتبــاط بــه انتخابــات 

ــد. ــال می کن دنب
برخــی از سیاســتمداران لیکــود ارائــه کیفرخواســت علیــه نتانیاهو 
ــد  ــان می گوین ــی همزم ــد ول ــت می دانن ــات را نادرس در انتخاب
کــه حتــی بــا وجــود کیفرخواســت، نتانیاهــو می توانــد در صحنــه 

رقابــت حضــور داشــته باشــد.
اگــر بــرای نتانیاهــو کیفرخواســت صــادر شــود، بعیــد نیســت که 
گیدئــون ســاعار، سیاســتمدار تــازه بازگشــته بــه لیکــود، بارزترین 

چهــره ایــن حــزب باشــد.
در ایـن میـان، آوی گبایـی، رهبـر حـزب کارگـر، دوشـنبه شـب 
مدعی شـد که انتخابـات این بار، صحنـه رقابت بیـن او و نتانیاهو 
اسـت؛ ایـن ادعـا، نظـر بـه کاهـش چشـمگیر کرسـی های ایـن 

حـزب در نظرسـنجی، بـا حقیقـت همخوانی نـدارد.
زیپــی لیونــی، وزیــر خارجــه اســبق، اگر بــه جــای آوی گبایــی در 
رهبــری اتحــاد صهیونیســتی )شــامل حــزب کارگــر( در انتخابات 

ــاد را  ــن اتح ــف ای ــگاه ضعی ــت جای ــن اس ــد، ممک ــرکت کن ش
اندکــی تقویــت کنــد امــا گبایــی بــا ســپردن رهبــری اتحــاد بــه 

لیونــی مخالــف اســت.
از ســوی دیگــر، موشــه یعلــون، ژنــرال و وزیــر جنــگ پیشــین، 
روز سه شــنبه بــا اعــالم تشــکیل یــک حــزب تــازه، از رقابــت بــا 
بنیامیــن نتانیاهــو بــرای بدســت گرفتــن رهبــری سیاســی رژیــم 
ــازه  ــه حــزب ت ــی اســت ک ــن در حال ــر داد؛ ای صهیونیســتی خب
یعلــون یــارای رقابــت بــا حــزب لیکــود کــه خــود او در گذشــته 

ــوده اســت را نخواهــد داشــت. عضــو آن ب
ــر حــزب  ــی و رهب ــه کنون ــی کابین ــر دارای ــون، وزی موشــه کاخل
ــی و  ــرورش کنون ــوزش و پ ــر آم ــت، وزی ــی بن ــو و نفتال کوالن
ــته  ــود را شایس ــز خ ــود نی ــه یه ــتگرای خان ــزب راس ــر ح رهب
نخســت وزیری می داننــد امــا جایــگاه نــه چنــدان قــوی 
ــال در  ــا را فع ــته آنه ــن خواس ــی، ای ــکار عموم احزاب شــان در اف

ــذارد. ــی می گ ــا باق ــک روی ــد ی ح
طبق نظرسـنجی معاریـو، در انتخابـات پیش رو، حزب »اسـرائیل 
خانـه مـا« بـه رهبـری آویگـدور لیبرمـن، وزیـر جنـگ پیشـین، 
تنهـا پنج کرسـی، حـزب چـپ »مرتز« شـش کرسـی، هـر یک 
از احـزاب مذهبـی یهـودی پنـج تـا شـش کرسـی، و یـک زن 
سیاسـتمدار جـوان بـه نـام »اورلـی لـوی« کـه حـزب اجتماعی 

تـازه ای تشـکیل داده، شـش کرسـی خواهنـد داشـت.
ایـن نظرسـنجی نشـان می دهـد کـه ۲۱ درصـد اعراب شـهروند 
اسـرائیل اگـر اتحـاد پیشـین خـود را حفـظ کننـد، در دوره بعدی 
کنسـت ۱۳ کرسـی خواهنـد داشـت امـا نشـانه هایی از اختـالف 
میان شـخصیت های اتحـاد عربی بـروز کرده و ممکن اسـت آنها 
دوبـاره بـه صـورت احزاب کوچـک و نه یک فهرسـت مشـترک، 

وارد کارزار انتخابـات شـوند.
کابینـه حـال حاضـر نتانیاهـو، از امروز چهارشـنبه ششـم دی که 
دوره کنونی کنسـت رسـما منحل می شـود، کابینه گـذار و انتقالی 

محسـوب خواهد شـد.

تحوالت سرزمین های اشغالی؛

روایت متناقض نظرسنجی ها درباره آینده سیاسی نتانیاهو

خاورمیانه و شمال آفریقا
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ــه  ــلمان در بدن ــک س ــوی مل ــه از س ــترده ای ک ــرات گس تغیی
ــه  ــد، توج ــام ش ــور انج ــن کش ــی ای ــای امنیت ــه و نهاده کابین

ــرد. ــغول ک ــود مش ــه خ ــور را ب ــران ام ناظ
ــی  ــی و وزارت ــرات امنیت ــک ســلمان پادشــاه عربســتان تغیی مل
ــدف  ــاره ه ــادی درب ــای زی ــئوال ه ــت س ــه عالم انجــام داد ک
ــی در  ــاختار سیاس ــرد. س ــاد ک ــی ایج ــای آت ــی و گامه حقیق
ــاه  ــر پادش ــر نظ ــه زی ــه کابین ــت ک ــکلی اس ــه ش ــتان ب عربس
ــال ۲۰۱۵ در  ــاختاری س ــرات س ــد از تغیی ــد. بع ــت می کن فعالی
ــر فعالیــت  ــا ۲۳ وزی ایــن کشــور، کابینــه عربســتان ســعودی ب

می کنــد.
ــی و  ــور سیاس ــورای ام ــه و ش ــاختار کابین ــر س ــد تغیی در رون
ــم العســاف  ــار و ابراهی ــر برکن ــادل الجبی ــی عربســتان، ع امنیت
بــه عنــوان جانشــین وی انتخــاب شــد. العســاف وزیــر اقتصــاد 
و دارایــی عربســتان بــود کــه دو ســال پیــش در جریــان اقدامات 
بــن ســلمان بــا عنــوان مبــارزه بــا فســاد برکنــار شــد. الجبیــر 
بــه عنــوان وزیــر مشــاور در امــور خارجــه تعییــن شــد. الجبیــر 
از ســال ۲۰۱۵ تــا کنــون وزیــر خارجــه عربســتان ســعودی بــود.
ــتان  ــد عربس ــه جدی ــور خارج ــر ام ــاف« وزی ــم العس »ابراهی
ســعودی شــد. وزیــر خارجــه جدیــد عربســتان ســعودی، یــک 
ــز  ــل  »ریت ــلمان در هت ــتی های بن س ــزء بازداش ــش ج ــال پی س
کارلتــون« بــود. او از ژانویــه ۲۰۱۸ آزاد و بــه کار خــود بازگشــته 

ــت. اس
ــه از ســوی پادشــاه عربســتان،  ــرات کابین ــان دیگــر تغیی در می
ــور  ــن کش ــانی ای ــر اطالع رس ــوان وزی ــه عن ــبانه ب ــی الش ترک
ــن  ــواف ب ــن ن ــد ب ــن محم ــت. همچنی ــده اس ــوب ش منص
عبدالعزیــز آل ســعود، ســفیر ریــاض در لنــدن نیــز از ســمت خود 
برکنــار شــده اســت. پادشــاه عربســتان عبــداهلل بــن بنــدر بــن 

ــرد. ــوب ک ــی منص ــر گارد مل ــوان وزی ــز را به عن عبدالعزی
حمــد آل الشــیخ نیــز وزیــر آمــوزش شــده و فیصــل بن خالــد از 
امــارت منطقــه عســیر برکنــار و ترکــی بــن طــالل جانشــین او 
شــده اســت. ســلطان بــن  ســلمان از ریاســت هیات گردشــگری 
برکنــار و بــه ســمت هیــات ســعودی فضــا، گماشــته شــد. پــدر 
ــن  ــل ب ــار و فیص ــوف برکن ــه الج ــارت منطق ــلطان از ام بن س
نــواف جایگزیــن او شــد. در همیــن حــال مســاعد العیبــان نیــز 
بــه ســمت مشــاور امنیــت ملــی منصــوب شــده اســت. ترکــی 
ــی  ــن ترک ــز ب ــار و عبدالعزی ــود برکن ــمت خ ــیخ از س آل الش
الفیصــل بــه عنــوان رئیــس هیــات ورزش تعییــن شــد. ســپهبد 
خالــد بــن قــرار الحربــی نیــز بــه ســمت مدیــرکل اداره امنیــت 
عمومــی منصــوب شــد. در حکــم ملــک ســلمان بــن عبدالعزیز، 
پادشــاه عربســتان همچنیــن از ســرگیری فعالیــت شــورای امور 
ــه ریاســت محمــد بــن  ســلمان ولی عهــد  سیاســی و امنیتــی ب

ســعودی صــادر شــده اســت.

اهداف ریاض از تغییرات نمادین
ناظــران امــور بــا اشــاره بــه تغییــرات عربســتان آنــرا بــه نوعــی 
تفاهــم ایجــاد شــده بــا ولیعهــد دانســتند و اینکــه ملک ســلمان 
وانمــود کنــد کــه هنــوز قــدرت در دســتان وی اســت. در واقــع 
عربســتان بــا ایــن تغییــرات ســعی دارد که بــه دنیــا وانمــود کند 
کــه تغییراتــی در عربســتان حاصــل شــده اســت تــا فشــارهای 
خارجــی علیــه ریــاض بــا توجــه بــه رســوایی هــا و پرونــده های 
ــگ یمــن و سیاســت  ــه جمــال خاشــقجی و جن موجــود ازجمل
ــه  ــک ک ــایگان  دور و نزدی ــال همس ــتان در قب ــی عربس خارج

عامــل بــی ثباتــی منطقــه اســت، کاســته شــود.
دامنــه عــزل و نصبهــا از دایــره صــرف داخلــی فراتــر نمــی رود و 
بــه نوعــی هــدف راضــی کــردن برخــی بــود. در ایــن تغییــرات 

تمایلــی بــرای تغییــر سیاســت هــای نظــام ســعودی مشــاهده 
نمــی شــود و افــراد وابســته بــه محمــد بــن ســلمان همچنــان 
ــی  ــرات را م ــن تغیی ــه نوعــی ای ــد و ب ــر اوضــاع ســیطره دارن ب
ــلمان و  ــک س ــت مل ــدرت در دس ــت ق ــتای تثبی ــوان در راس ت
ــه شــاهزادگان قــوی  ــده شــدن بقی ــه حاشــیه ران ــدش و ب فرزن
مثــل متعــب بــن عبــداهلل فرزنــد ملــک عبــداهلل شــاه ســابق و 

محمــد بــن نایــف ولیعهــد ســابق دانســت.
برخــی تالش هــای بــرای راضــی کــردن رخ داده اســت از جمله 
گماشــتن شــاهزاده ترکــی بــن طــالل بــرادر ولیــد بــن طــالل 
بــه عنــوان امیــر منطقــه عســیر. در ایــن تغییــرات از خالــد بــن 
ســلمان ســفیر ســعودی در آمریــکا و فرزنــد پادشــاه حرفــی بــه 
میــان نیامــده اســت. همچنیــن از دســتگاههای امنیتــی کــه در 

قتــل معــارض ســعودی نقــش دارنــد، خبــری نیســت.
ــال  ــتان در قب ــت عربس ــرات سیاس ــه تغیی ــرات ب ــن تغیی ای
ــز معارضــان  ــه و نی ــر کشــورهای منطق ــر و دیگ ــن و قط یم
ــه  ــد؛ بلک ــد ش ــر نخواه ــل منج ــعودی در داخ ــاالن س و فع
قــدرت محمــد بــن ســلمان را بیــش از قبــل قــوی مــی کنــد. 
ــه را  ــا قطــر و ترکی ــش ب ــور تشــدید تن برخــی از ناظــران ام

ــد. ــی دهن ــال م ــز احتم نی
البتــه برخــی تحلیلگــران ســعی دارنــد کــه نوعــی نــگاه خــوش 
ــرا در راســتای اتخــاذ  ــرات داشــته باشــند و آن ــن تغیی ــه ای بینان
سیاســت خارجــی مبتنــی بــر آرام کــردن بحرانهــا مــی دانند که 
بــه اعتقــاد ایــن ناظــران مــی تــوان احتمــال نزدیــک شــدن بــه 
ســوریه، برخــورد بــه شــکل متــوازن بــا طیــف هــای سیاســی و 
طایفــه ای لبنــان، بهبــود روابــط بــا عــراق و زمینــه ســازی برای 
خــروج تدریجــی از بحــران یمــن را داد؛ بــه ویــژه کــه ابراهیــم 
العســاف وزیــر خارجــه جدیــد سیاســتمدار کهنــه کاری  اســت 
کــه بــا ســه پادشــاه یعنــی ملــک فهــد، ملــک عبــداهلل و ملــک 
ســلمان کار کــرده اســت. در حــال خوشــبینانه تــر شــاید بتــوان 
ــا ایــران هــم در ایــن راســتا  بــه گشــوده شــدن بــاب گفتگــو ب

فکــر کــرد.
بــه اعتقــاد ناظــران و تحلیلگــران؛ ریــاض بــا ایــن تغییــرات بــه 
دنبــال تغییــر یــا اصــالح وجهــه تخریب شــده عربســتان اســت 
بــه ویــژه کــه پــس از تــرور جمــال خاشــقجی به شــدت آســیب 

دیــده اســت.

ــال  ــم دنب ــدف دیگــری را ه ــن ه ــان عربســتان همچنی حاکم
مــی کننــد و آن وانمــود کــردن کنــار زدن عوامــل مهــم نزدیک 
بــه محمــد بــن ســلمان از جملــه عــادل الجبیــر و نیز ترکــی آل 
الشــیخ وزیــر ورزشــی کــه عامــل برخــی مشــکالت شــده بــود، 
اســت. علــت اینکــه مــی گوییــم وانمــود کــردن بــه خاطــر آن 
اســت کــه ایــن افــراد در ســمت هــای دیگــر گماشــته شــده اند.
ــی  ــای آت ــه گامه ــرات را ب ــن تغیی ــران؛ ای ــی تحلیلگ برخ
ــر  ــرای تغیی ــه ای ب ــا مقدم ــه ی ــه اینک ــد ک ــرده ان ــط ک مرتب
ــا  ــت ت ــد اس ــد جدی ــاب ولیعه ــلمان و انتخ ــن س ــد ب محم
ــس از  ــکا پ ــنای آمری ــس س ــا مجل ــد ب ــاد ش ــران ایج بح
ــن ســلمان در موضــوع  ــه ب ــن مجلــس علی ــر ای ــه اخی مصوب
ــلمان در  ــن س ــد ب ــه محم ــا اینک ــود ی ــته ش ــقجی کاس خاش
ــه  ــا ب ــی اســت ت ــوان حاکــم فعل ــه عن ــرات ب ــن تغیی ورای ای
بهانــه بیمــاری ملــک ســلمان را کنــار زنــد و خــود بــر عــرش 
ــر  ــد و منتقــدان خارجــی و داخلــی را در براب شــاهی تکیــه زن
عمــل انجــام شــده قــرار دهــد. کــه ایــن تحلیلگــران گزینــه 
ــن  ــد ب ــدن محم ــاه ش ــی ش ــد یعن ــی دانن ــح م دوم را ارج
ســلمان بــه ویــژه بــا توجــه بــه گــزارش هــای پزشــکی کــه 

ــت دارد. ــلمان حکای ــک س ــال مل ــدن ح ــم ش از وخی
محمــد بــن ســلمان بــر منصــب خــود مســلط اســت و اینکــه 
تــا زمــان مــرگ بــا هــر تالشــی بــرای کنــار زدنــش یــا گرفتــن 
اختیاراتــش مقابلــه خواهــد کــرد بــه ویــژه کــه تهدیــد داخلــی 

ــون برایــش وجــود نداشــته اســت. ــی هــم تاکن چندان

بستن روزنه های خطر ضد بن سلمان
بــه هــر حــال تغییــرات سیاســی، ظاهــری و فاقــد ارزش اســت 
امــا تغییــرات امنیتــی بــه ویــژه تغییــرات در گارد ملــی کــه بــه 
مــوازات ارتــش اســت و از ناحیــه آن احســاس خطــر مــی شــود 
و از حیــث نظــری بــه مثابــه بــازوی کوبنــده معارضــان و شــاخه 
فرزنــدان ملــک عبــداهلل پادشــاه ســابق و متحدانشــان توصیــف 
مــی شــود و ایــن موضــوع دربــاره مشــاور امنیــت ملــی جدیــد و 
بازنگــری درســاختار دســتگاه اطالعــات از ســوی کمیتــه تحــت 
رهبــری ولیعهــد ســعودی نیــز صــدق مــی کنــد کــه هدفــش 
ــاک  ــه خطرن ــر بــن ســلمان و بســتن هــر روزن ســلطه قــوی ت

بــرای حکومــت وی یــا بلندپــروازی هایــش اســت.

واکاوی تغییرات در عربستان/ هدف بستن همه روزنه های خطر است
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برخــی کشــورهای عربــی در هشــتمین ســالروز انقالبهــای بهــار 
ــده  ــه عم ــت ک ــراه اس ــترده ای هم ــات گس ــا اعتراض ــی ب عرب
خواســته های تظاهــرات کننــدگان موضوعــات اقتصادی اســت.

ســال جــاری میــالدی در حــال رو بــه اتمــام اســت کــه شــاهد 
ــه ســقف  ــی هســتیم ک اعتراضــات در برخــی کشــورهای  عرب
خواســته هــا و شــدت تظاهــرات و اعتراضــات نیــز در آن متفاوت 
ــا همگــی از اوضــاع اقتصــادی نابســامان ناشــی مــی  اســت ام
شــود و معترضــان خواهــان بهبــود شــرایط معیشــتی هســتند و 

برخــی خواســته هــا نیــز سیاســی اســت.
اعتراضـات سـودان، تونس، مغـرب، لیبی، لبنـان و اردن را شـامل 
می شـود و ایـن همزمـان بـا هشـتمین سـالروز انقالبهـای بهار 
عربی اسـت کـه از تونـس در ۱۷ دسـامبر ۲۰۱۰ آغاز شـد و منجر به 

فـرو ریختـن رژیم هـای حاکم بـر برخی کشـورهای عربی شـد.
برخــی اعتراضــات ماننــد آنچــه در لبنــان و تونــس مــی گــذرد 
ــر  ــه از ۱۷ نوامب ــت ک ــه اس ــای فرانس ــه زرده ــه از جلیق برگرفت
ــرون  ــل ماک ــادی امانوئ ــای اقتص ــت ه ــه سیاس ــته علی گذش
ــرژی و  ــای ان ــن قیمــت ه ــاال رفت ــور فرانســه و ب ــس جمه رئی

ــد. ــروع ش ــی ش ــای زندگ ــه ه هزین
در ایــن میــان اعتراضــات ســودان شــدیدترین و ســقف خواســته 
هــای آن بیشــتر بــوده و بــه حــد برکنــاری نظــام حاکــم بــر ایــن 

کشــور رســیده اســت.

سودان؛ انقالب نان
در ۱۹ دسـامبر شـراره های اعتراض سراسـر شهرهای سـودان از 
جملـه خارطوم پایتخت این کشـور را در برگرفـت و تاکنون به ۱۴ 
اسـتان این مجموع ۱۸ اسـتان این کشـور رسـیده اسـت. وخامت 
اوضـاع معیشـتی علت اصلـی ایـن اعتراضات بـوده اسـت. دولت 
اقـدام بـه افزایش قیمت نـان کرد تا قیمـت هر قرص نـان از یک 

پوند سـودان به چهار پوند سـودان برسـد.
ــم  ــدم فراه ــد از ع ــای مدی ــا از مدته ــودانی ه ــار آن س در کن
ــع  ــرا بانکهــا مان ــد زی ــودن ســوخت و نقدینگــی شــکایت دارن ب
از دسترســی مــردم بــه پــول مــی شــوند. بانکهــا علــت ناتوانــی 
ــل  ــردم و تبدی ــوی م ــا از س ــس اندازه ــردن پ ــارج ک ــود را خ خ
آن بــه دالر مــی داننــد. در پایتخــت ســودان جــز معــدود صرافــی 
هایــی باقــی نمانــده اســت کــه آنهــا بــه شــکل پراکنــده کار می 
کننــد و بانکهــا بــه شــهروندان ســودانی اجــازه برداشــت بیــش از 

ــد. ــی دهن ۱۰ دالر در روز را نم
ــه  ــود کار ب ــات ب ــوع اعتراض ــان موض ــی ن ــه گران ــس از اینک پ
شــعار »مــردم خواهــان ســرنگونی رژیــم هســتند« رســید و ایــن 
ــود. در روز  ــی ب ــار عرب ــای به ــان انقالبه ــروف در جری شــعار مع
ششــم اعتراضــات عمرالبشــیر وعــده اصالحــات حقیقــی بــرای 

ــرای مــردم ایــن کشــور داد. ــه ب تضمیــن زندگــی کریمان
در ایـن اعتراضـات طبـق آمار مقامـات این کشـور ۸ نفـر و طبق 

آمـار مخالفـان ۲۲ نفـر کشـته و دهها نفـر دیگر زخمی شـدند.

تونس؛ بوعزیزی جدید؟
در ســال ۲۰۱۸ تونــس شــاهد اعتراضاتــی در بــاال رفتن خواســته 
هــای اجتماعــی در کشــوری کــه مهــد انقالبــی کــه منجــر بــه 
ســرنگونی زیــن العابدیــن بــن علــی بــود، اســت. ایــن اعتراضات 
در ۲۴ دســامبر در شــهر القصریــن در غــرب ایــن کشــور رخ داد و 
میــان نیروهــای امنیتــی وتظاهــرات کننــدگان درگیــری رخ داد و 
ایــن بــه دنبــال خودکشــی عبدالــرزاق الرزقــی عــکاس تلویزنــی 
بــود کــه خــودش را در اعتــراض بــه اوضــاع اجتماعــی نابســامان 

و بــه ویــژه بیــکاری در ایــن شــهر آتــش زد.
ایــن واقعــه یــادآور حــوادث هشــت ســال قبــل یعنــی زمانــی که 
محمــد بوعزیــزی خــودش را در اســتان ســیدی بوزید آتــش زد و 

شــعله هــای انقــالب را برافروخــت، اســت. عــالوه بــر آن تونــس 
هرازگاهــی شــاهد اعتراضاتــی اســت از جملــه اعتراضاتــی که در 
خیابــان حبیــب بــور قیبــه در پایتخــت ایــن کشــور در مــاه جاری 

رخ داد و هــزاران نفــر دســت بــه تظاهــرات زدنــد.
خواســته هــا آنهــا افزایــش دســتمزد بــود. بــه پیــروی از جلیقــه 
ــز  ــه قرم ــاالن و معترضــان تونســی جلیق ــه فع ــای فرانس زرده
ــرکات  ــه تح ــد ک ــرده ان ــالم ک ــاالن اع ــد. فع ــاب کردن را انتخ
ــاع  ــه اوض ــراض ب ــی در اعت ــای آت ــزی در روزه ــالمت آمی مس

ــت. ــد انداخ ــه راه خواهن ــی ب ــی و سیاس ــادی و اجتماع اقتص
این در حالی اسـت که اختـالف نظرها میان الباجی قائد السبسـی 
رئیـس جمهـور و یوسـف الشـاهد نخسـت وزیـر نیز مشـکالتی 
ایجـاد کـرده اسـت بـه ویـژه کـه الشـاهد گفت کـه اگـر حمایت 
سیاسـی واقعی داشـت، نتایج اقتصـادی بهتری به عمـل می آمد.
تونســی هــا همچنــان بــه تظاهــرات خــود ادامــه مــی دهنــد و با 
ســنگ بــه نیروهــای امنیتــی حملــه مــی کننــد و پلیــس نیــز از 

گاز اشــک آور اســتفاده مــی کنــد.

مغرب؛ افزایش دستمزدها
ــه طــوری کــه  ــه مغــرب هــم رســیده اســت ب جلیقــه زردهــا ب
کارکنــان بخــش دولتــی و خصــوی در ۱۷ دســامبر جلیقــه 
ــش  ــتی و افزای ــرایط معیش ــود ش ــان بهب ــیدند و خواه زرد پوش

ــدند. ــتمزدها ش دس
ــه تکنســین هــا رخ  ــه دعــوت اتحادی ایــن حرکــت اعتراضــی ب
ــامبر  ــس در ۱۷ دس ــالب تون ــروع انق ــالروز ش ــن در س داد و ای
۲۰۱۰ رخ داد. یکــروز قبــل از آن نیــز شــهر ربــاط پایتخــت ایــن 
کشــور شــاهد اعتراضاتــی بــرای آزادی بازداشــت شــدگان که در 
ــه دنبــال اعتراضــات بازداشــت  شــهرهای الحســیمه و جــراده ب
شــده بودنــد و خواســته هایشــان ایجــاد فرصت شــغلی وســاخت 

ــود، رخ داد. بیمارســتان و دانشــگاه ب
محمد ششـم پادشـاه این کشـور اقداماتـی از جمله کنار گذاشـتن 
چهـار وزیـر به علـت ناتوانی در انجـام برنامه توسـعه و عفو صدها 
زندانـی انجـام داد. دولـت نیز گفتگوهایـی با اتحادیه هـا کارگری 
برای دسـتمزدها و بحث بازنشسـتگی و حقوق کارگران و خواسته 
هـای کارفرمایان انجـام داد؛ اما ایـن گفتگوها پـس از آنکه دولت 
افزایـش ۳۰۰ درهمـی)۳۰ دالری( را به مدت دو سـال مطرح کرد 
بـا اقبال اتحادیـه های کارگـری روبرو نشـد زیرا آنرا بسـیار ناچیز 
می دانسـتند که برآورده کننده خواسـته های کارگران نیسـت و از 

همین رو از گفتگو دسـت کشیدند.

لیبی؛ خشم جنوبی ها
ــت.  ــور اس ــن کش ــی ای ــهرهای جنوب ــرات در ش ــی تظاه در لیب
جنبــش »خشــم فــزان« اقــدام بــه بســتن میــدان نفتــی الشــراره 
ــل از اینکــه  ــاری در ۸ دســامبر جــاری قب در نزدیکــی شــهر اوب
اعتراضــات بــه ۱۲ منطقــه جنوبــی برســد کرد. خواســته آنهــا کار 
و توســعه منطقــه و فراهــم آوردن ســوخت بــرای ســاکنان بــود.
ــتی  ــورای ریاس ــس ش ــراج رئی ــز الس ــه فائ ــداری ک ــس از دی پ

دولــت وفــاق ملــی بــا معترضــان داشــت و وعــده رفــع نیازهــای 
ــاص  ــراج از اختص ــد. س ــاز ش ــی ب ــدان نفت ــن می ــا را داد، ای آنه
۱۲۰ میلیــون دینــار لیبــی)۸۵.۴ میلیــون دالر( بــرای طرحهــای 

ــر داد. ــی خب ــوری در شــهرهای جنوب ــی ف خدمات

لبنان؛ 3 خواسته
فعـاالن لبنانـی نز جلیقـه زرد را بـرای اعتـراض به شـرایط ناگوار 
اقتصـادی این کشـور برگزیدند. اولین تظاهرات یکشـنبه گذشـته 
برگزار شـد و صدهـا نفر در میدانهای الشـهداء و ریـاض الصلح در 
مرکـز بیروت پایتخت این کشـور دسـت بـه تظاهرات زدنـد. این 
در پـی فراخوانـی در شـبکه اجتماعـی بـا عنـوان مـن بـه خیابان 
خواهـم آمـد، بـود. این تظاهـرات با بسـتن راههـا همراه بـود که 

ارتـش وارد عمل شـد.
تظاهــرات از بیــروت بــه دیگــر مناطــق از جملــه صــور، صیــدا، 
ــر  ــداد کمت ــا تع ــا ب ــمال ام ــس در ش ــوب و طرابل ــه در جن نبطی
ســرایت کــرد. ایــن در میــان درخواســت هایــی بــرای افزایــش 
ــود. ــه ب ــک روز در هفت ــرات ی ــه تظاه ــل آن ب تحــرکات و تبدی

ــر قیمــت  ــات ب معترضــان ســه خواســته داشــتند؛ کاهــش مالی
ــامل  ــه ش ــر ک ــتی فراگی ــرح بهداش ــاد ط ــوخت، ایج ــای س ه
کارتهــای بهداشــت شــود و بازگردانیــدن ســود اوراق قرضــه بــه 

ــه. ــد اولی ۷.۵ درص
ایــن اعتراضــات در شــرایط اقتصــادی دشــواری کــه لبنــان با آن 
روبروســت، رخ مــی دهــد و نیــز همزمــان بــا اختالفــات سیاســی 
اســت  کــه رونــد تشــکیل دولــت ایــن کشــور را بــه بــن بســت 

کشــانده اســت.

اردن؛ اوضاع ملتهب
اردن در ســال ۲۰۱۸ شــاهد اعتراضاتــی بــه اوضــاع اقتصــادی بد 
و وضــع مالیاتهــای جدیــد بود. شــروع ایــن حــوادث از فوریــه بود 
ــه  ــت و انحــالل پارلمــان ب ــاری دول و خواســته معترضــان برکن
دنبــال افزایــش مالیــات و قیمــت ســوخت و برداشــتن سوبســید 
ــتانهای و  ــه اس ــه هم ــج ب ــه تدری ــن اعتراضــات ب ــود. ای ــان ب ن
شــهرهای اردن رســید و در اواخــر مــاه مــه گذشــته هشــت روز 
برگــزار شــد و کانــون اصلــی آن اطــراف فلکــه چهــارم در مرکــز 

امــان یعنــی جایــی کــه مراکــز دولتــی در آن قــرار دارد، بــود.
ایـن اعتراضـات به اسـتعفای هانـی الملقی منجـر شـد. در ژوئن، 
عبـداهلل دوم شـاه اردن، عمـر الـرزاز را مامور تشـکیل کابینه کرد. 
وعـده الـرزاز آرامـش را بازگردانیـد امـا عمـل نکـردن بـه وعـده 
مجددا خشـم اردنی هـا را به دنبال داشـت و هزاران نفـر به همان 
مکانـی که الملقـی را سـرنگون کـرده بودنـد یعنی فلکـه چهارم 
بازگشـتند تـا خواهـان برکنـاری الـرزاز و دولـت شـوند. ایـن در 
شـرایطی که اوضـاع اقتصادی اردن شـرایط خوبی را سـپری نمی 

کنـد و آبسـتن تحوالت بی شـمار اسـت.
قــدر مســلم آن اســت کــه در حالــی ســال جــاری میــالدی رو به 
اتمــام اســت کــه بســیاری از کشــورهای عربــی شــرایط ناگواری 
ــر  ــودان ناگوارت ــان و س ــرایط لبن ــان ش ــن می ــه در ای ــد ک دارن
ــان  ــرار اســت و در لبن ــی برق ــت نظام ــودان حکوم اســت. در س
نیــز در حالــی کــه رونــد تشــکیل دولــت رو بــه اتمــام بــود امــا 

اختــالف نظرهــا مجــددا مانــع از شــکل گیــری آن شــد.
ــای  ــته ه ــده خواس ــه عم ــت ک ــن اس ــه ای ــل توج ــه قاب نکت
اعتراضاتــی کــه در کشــورهای عربــی برگــزار مــی شــود؛ 
ــرای دولتمــردان ایــن  اقتصــادی اســت و ایــن زنــگ خطــر را ب
کشــورها بــه ویــژه ســودان بــه صــدا درمــی آورد کــه اگــر اقــدام 
جــدی بــه عمــل نیاورنــد، نمــی تواننــد در مســیر تندبــادی کــه 
ســال ۲۰۱۱ برخــی حاکمــان از جملــه زیــن العابدیــن بــن علــی، 
ــد. ــرد، دوام بیاورن ــا خــود ب حســنی مبــارک و معمــر قذافــی را ب

در هشتمین سالروز بهار عربی؛ از بوعزیزی جدید تا انقالب نان

خاورمیانه و شمال آفریقا
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چنــد روزی اســت کــه فرماندهــان نظامــی 
صهیونیســم بــه ناتوانــی امنیتــی ایــن رژیــم در 
ــی  ــان م ــزه اذع ــژه غ ــه وی اراضــی اشــغالی و ب
ــن  ــد ای ــی ده ــه نشــان م ــأله ای ک ــد؛ مس کنن
ــزرگ مواجــه  ــا یــک بحــران امنیتــی ب ــم ب رژی

ــت. اس
»گادی آیزنکــوت« رئیــس ســتاد مشــترک 
ــرا در ســخنانی  ــم صهیونیســتی اخی ارتــش رژی
بــه ناتوانــی ایــن رژیــم در تأمیــن امنیــت 
ــت. وی در  ــرده اس ــان ک ــینان اذع ــهرک نش ش
ــت  ــال اس ــرد: »۳ س ــان ک ــوص اذع ــن خص ای
کــه موفــق بــه تحقــق امنیــت بــرای ســاکنان 
ــوار  ــاور ن ــین مج ــهرک های صهیونیست نش ش

ــت«. ــده اس ــزه نش غ
ــت:  ــوص گف ــن خص ــود در ای ــخنان خ ــه س ــوت در ادام آیزنک
»ســخت اســت امــا بایــد اعتــراف کــرد کــه در طــول این ســالها 
ــت  ــزه امنی ــی غ ــرائیل در نزدیک ــاکنان اس ــرای س ــتیم ب نتوانس
ــوان گفــت کــه  ــن حــال، نمــی ت ــا ای ــم«. ب ــان آوری ــه ارمغ را ب
آیزنکــوت اولیــن فرمانــده صهیونیســت اســت کــه بــه ناتوانــی 
ــد،  ــی کن ــان م ــزه اذع ــوار غ ــم در مرزهــای ن ــن رژی ــی ای امنیت
بلکــه پیشــتر نیــز شــماری دیگــر از فرماندهــان نظامــی رژیــم 

ــد. ــی را کــرده ان ــن اعترافات صهیونیســتی چنی
ــت  ــدت هاس ــتی م ــم صهیونیس ــه رژی ــت ک ــت آن اس واقعی
ــغالی  ــی اش ــترده در اراض ــی گس ــران امنیت ــک بح ــا ی ــه ب ک
ــت و  ــزه دس ــه غ ــای باریک ــژه در مرزه ــه وی ــطینیان و ب فلس
پنجــه نــرم مــی کنــد؛ بحرانــی کــه موجــب ایجــاد اختالفــات 
و کشــمکش هــای درونــی میــان مقامــات تــل آویــو 
ــی  ــر اراض ــم ب ــی حاک ــاختار سیاس ــی س ــه کل ــده و ب ــز ش نی
ــن حــال، مقامــات  ــا ای ــرده اســت. ب ــر ســؤال ب اشــغالی را زی
ــی  ــه راه حل ــه ارائ ــق ب ــون موف ــدام تاکن صهیونیســت هیچک

ــد. ــده ان ــی، نش ــران کنون ــت از بح ــرون رف ــت ب جه

عملیات های مقاومتی؛ بالی جان صهیونیسم
ــور و  ــب ظه ــه موج ــی ک ــل و عوامل ــن عل ــی از مهمتری یک
ــرای رژیــم صهیونیســتی در اراضــی  ــروز مشــکالت امنیتــی ب ب
ــای  ــات ه ــده عملی ــد فزاین ــده، رون ــطینیان ش ــغالی فلس اش
ــهرک  ــان و ش ــه نظامی ــطینی علی ــهروندان فلس ــی ش مقاومت
ــون  ــت تاکن ــان صهیونیس ــت. نظامی ــت اس ــینان صهیونیس نش
هیــچ راه حــل جهــت متوقــف ســاختن عملیــات هــای مقاومتــی 
ــه  ــرکوبگرانه علی ــات س ــه اقدام ــا ب ــه و تنه ــطینیان، نیافت فلس
عامــالن ایــن عملیــات هــا و خانــواده هــای آنهــا بســنده کــرده 

ــد. ان
ــای  ــات ه ــالن عملی ــرار دادن عام ــدف ق ــال، ه ــوان مث ــه عن ب
مقاومتــی و بــه شــهادت رســاندن آنهــا و ســپس یــورش بــردن 
ــواده هایشــان جهــت تخریــب آنهــا، بخشــی از  ــازل خان ــه من ب
اقدامــات ســرکوبگرانه تــل آویــو علیه َمــردان مقاومت فلســطین 
محســوب مــی شــود. بــا ایــن حــال، ایــن راهــکار نیــز تاکنــون 
پاســخ نــداده و فلســطینیان همچنــان بــه انجــام عملیــات هــای 
ــردی در  ــه اســتراتژیک و راهب ــک گزین ــوان ی ــه عن ــی ب مقاومت

نبــرد بــا صهیونیســم، مــی نگرنــد.
در همیــن راســتا، گــزارش هــای ســازمان امنیــت داخلــی رژیــم 
ــای  ــات ه ــری عملی ــش ۳ براب ــی از افزای ــتی حاک صهیونیس
مقاومتــی فلســطینیان در مــاه دســامبر گذشــته اســت. بر اســاس 
ایــن گــزارش هــا، عملیــات هــای مقاومتــی فلســطینیان در مــاه 

دســامبر گذشــته ۳ برابر شــده و بــه ۲۴۹ مــورد عملیــات در کرانه 
باختــری و نــوار غــزه رســیده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه در 
ــات مقاومــت و در  ــر، ۸۴ عملی ــاه نوامب ــی م ــل از آن یعن ــاه قب م

مــاه اکتبــر نیــز ۷۱ عملیــات بــه وقــوع پیوســت.
بنابرایــن، عــدم توانایــی رژیــم صهیونیســتی در کاهــش میــزان 
عملیــات هــای مقاومتــی فلســطینیان در اراضــی اشــغالی، یــک 
بحــران امنیتــی گســترده را بــرای ایــن رژیــم بــه دنبــال داشــته 
ــن  ــی در ای ــه تازگ ــری ب ــران دیگ ــن، بح ــر ای ــالوه ب ــت. ع اس
زمینــه بــرای صهیونیســتها ایجــاد شــده و آن، بعضــا ناتوانــی در 
بازداشــت و یــا قتــل عامــالن عملیــات مقاومتــی اســت کــه بــه 
عنــوان نمونــه می تــوان به شــهید »اشــرف نعالــوه« اشــاره کرد. 
صهیونیســتها تــا چنــد مــاه قــادر بــه شناســایی و بازداشــت ایــن 
ــه  ــد روز پیــش وی را ب ــا اینکــه چن ــد ت جــوان فلســطینی نبودن

شــهادت رســاندند.

ابتکار خالقانه بالن های آتش زا و بادبادک های آتشین
یکــی دیگــر از جملــه علــل و عواملــی کــه رژیــم صهیونیســتی 
را بــا بحــران امنیتــی در اراضــی اشــغالی فلســطینیان و همچنین 
ــت  ــه ای اس ــکار خالقان ــت؛ ابت ــاخته اس ــه س ــزه مواج ــوار غ ن
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــد مــاه پیــش تاکنــون ب کــه فلســطینیان از چن
تــل آویــو در پیــش گرفتنــد و آن، ســاخت بالــن هــای آتــش زا 
ــم  ــه مواضــع رژی ــا ب ــادک هــای آتشــین و فرســتادن آنه و بادب

صهیونیســتی اســت.
آتــش زا  آنهــا مــواد  بــه  بادبادک هایــی کــه  از  اســتفاده 
ــم  ــا رژی ــارزه ب ــد فلســطینی ها در مب ــزار جدی متصــل اســت، اب
صهیونیســتی بــه شــمار مــی رود و ایــن بادبادک هــا طــی 
راهپیمایی هــای بازگشــت رایــج شــد. شــبکه تلویزیــون »کان« 
ــا  ــن بادبادک ه ــر ای ــه تأثی ــی ب ــتی در گزارش ــم صهیونیس رژی
پرداخــت و اعــالم کــرد ارتــش بــه شکســت در نحــوه مقابلــه بــا 

ــت. ــرده اس ــراف ک ــا اعت ــن بادبادک ه ای
کــردن  ســرنگون  بــرای  صهیونیســتی  رژیــم  ارتــش 
ــن و  ــه دوربی ــز ب ــرفته مجه ــای پیش ــا از پهپاده بادبادک ه
ابزارهــای تیــز اســتفاده می کنــد امــا بــا ایــن حــال نتوانســته 
ــه  ــرد. گفت ــمگیری بگی ــو چش ــه نح ــا را ب ــوی آنه ــت جل اس
ــم  ــزار دون ــه ه ــدود س ــون ح ــا کن ــا ت ــود بادبادک ه می ش
ــم هــزار متــر( از اراضــی زراعــی فلســطین اشــغالی  )هــر دون
ــیاری از  ــد. بس ــیده ان ــش کش ــه آت ــزه را ب ــا غ ــرز ب ــم م ه
مقامــات صهیونیســم از جملــه وزیــر جنــگ مســتعفی و 
همچنیــن وزیــر آمــوزش ایــن رژیــم خواســتار اعــدام کســانی 
ــای  ــن ه ــا و بال ــادک ه ــال بادب ــه ارس ــدام ب ــه اق ــدند ک ش

ــد. ــی کنن ــو م ــل آوی ــع ت ــمت مواض ــه س ــش زا ب آت

از  را  خــواب  کــه  راهپیمایی هایــی 
چشــمان صهیونیســم ربــود

ــرات و  ــوان از تظاه ــی ت ــع م ــرس قاط ــه ض ب
ــرزی  ــوار م ــت در ن ــای بازگش ــا راهپیمایی ه ی
غــزه بــه عنــوان اصلــی تریــن، اساســی تریــن 
ــم  ــی رژی ــران امنیت ــش و بح ــن چال و مهمتری
صهیونیســتی یــاد کــرد. شــهروندان فلســطینی 
ــی در روزهــای جمعــه  ــه متوال تاکنــون ۳۹ هفت
اقــدام بــه برگــزاری راهپیمایــی هــای بازگشــت 

ــد. ــوار مــرزی غــزه کــرده ان در ن
درجریــان راهپیمایــی هایــی کــه طــی ۳۹ 
هفتــه گذشــته برگــزار شــده، صهیونیســتها نــه 
ــارکت  ــزان مش ــتن از می ــه کاس ــق ب ــا موف تنه
ــدند،  ــا نش ــی ه ــن راهپیمای ــطینیان در ای فلس
بلکــه افزایــش چشــمگیر شــرکت کننــدگان در 
آن را نیــز مشــاهده کــرده انــد. در جریــان ایــن 
ــش از ۲۵۰  ــون بی ــای فلســطینیان، تاکن ــی ه ــله راهپیمای سلس
ــان صهیونیســت  ــه نظامی ــه ضــرب گلول شــهروند فلســطینی ب
ــه شــدت زخمــی  ــن دیگــر ب ــزاران تَ ــه شــهادت رســیده و ه ب

ــد. شــده ان
ــی  ــت خون ــای بازگش ــی ه ــه راهپیمای ــت ک ــوان گف ــی ت م
ــی  ــی م ــغالی تلق ــی اش ــه در اراض ــای انتفاض ــازه در رگ ه ت
شــود. ایــن اقــدام بــه موقــع فلســطینیان در واقــع، بــار دیگــر 
موجــب شــد تــا مســأله فلســطین در کانــون توجــه رســانه هــا 
و افــکار عمومــی قــرار گیــرد و تلنگــری بــرای کســانی باشــد 
ــه  ــود را ب ــمان خ ــی چش ــا ناآگاه ــی ی ــه از روی آگاه ــه ک ک
ــروز در فلســطین بســته  ــِز ام ــه آمی ــت هــای فاجع روی واقعی
ــأله  ــن مس ــرار گرفت ــه ق ــت ک ــکی نیس ــچ ش ــای هی ــد. ج ان
ــعله  ــه ش ــایانی ب ــک ش ــات کم ــون توجه ــطین در کان فلس
ورتــر شــدن بیــش از پیــِش آتــش انتفاضــه در ســرزمین هــای 
ــاه  ــا و م ــی روزه ــه ط ــأله ای ک ــرد؛ مس ــد ک ــغالی خواه اش

ــه منصــه ظهــور خواهــد رســید. ــی ب هــای آت

تحلیلگر عرب زبان چه می گوید؟
ــان در  ــرب زب ــر ع ــره« تحلیلگ ــر زعات ــاط، »یاس ــن ارتب درهمی
مطلبــی در خصــوص راهپیمایــی هــای بازگشــت مــی نویســد: 
»برنامــه هــای تظاهــرات بــزرگ بازگشــت در مرزهــای باریکــه 
غــزه ادامــه یافــت و بــه مــوازات آن خشــم و تهدیــدات تجــاوزات 
صهیونیســت نیــز اســتمرار پیــدا کــرد. ایــن نشــان مــی دهــد که 
ایــن راهپیمایــی دســتاوردهای مهــم بســیاری را محقــق ســاخته 
اســت؛ هــر چنــد کــه برخــی آنــرا اقدامــی نمادیــن مــی داننــد«.

ــی  ــی زمان ــن راهپیمای ــت ای ــد: »اهمی ــی افزای ــن م وی همچنی
ــن  ــا ای ــان ب ــاوزان همزم ــم متج ــه بدانی ــود ک ــی ش ــاد م زی
ــعله ور  ــش ش ــتفاده از آت ــه اس ــادی ب ــای زی ــی امیده راهپیمای
ــپ در  ــد ترام ــر، دونال ــوی دیگ ــتند و از س ــه داش ــده در منطق ش
راس قــدرت آمریــکا قــرار دارد و تیــم وی در کاخ ســفید شــدیدا 
ــر،  ــوی دیگ ــد و از س ــی کن ــت م ــتی حمای ــم صهیونیس از رژی
وضعیــت جهــان عــرب بــه شــکل بــی ســابقه ای بــه قهقــرا می 
رود و ایــن مســاله را بــه راحتــی مــی تــوان در اقدامــات عملــی و 
مواضــع شــفاهی در قبــال دشــمن صهیونیســتی مشــاهده کرد«.

ــر پیداســت، صهیونیســت  ــه از ظاهــر ام ــن، همانطــور ک بنابرای
هــا بــه تظاهــرات و راهپیمایــی هــای بازگشــت بــه عنــوان یک 
بحــران امنیتــی مــی نگرنــد کــه هــر لحظــه ممکــن اســت بــه 
شــعله ور شــدن انتفاضــه ای فراگیــر منجــر شــود؛ انتفاضــه ای 
ــر اراضــی  ــم ب ــم حاک ــای سســت رژی ــه ه ــد پای ــی توان ــه م ک

ــرزه درآورد. ــه ل ــرای همیشــه ب اشــغالی را ب

رمزگشایی از اعترافات فرماندهان صهیونیسم؛ بحران امنیتی شدت گرفت؟
رامین حسین آبادیان

خاورمیانه و شمال آفریقا
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افزایــش قیمــت نــان در کنــار مشــکالت متراکــم طی ســالیان 
و از دســت رفتــن بخــش اعظــم منبــع درآمــد ســودان ســبب 
ــی  ــور آفریقای ــات در کش ــرات و اعتراض ــدن تظاه ــعله ور ش ش

ســودان شــده اســت.
کشــور ســودان مدتــی اســت کــه شــاهد تظاهــرات و اعتراضات 
گســترده اســت. بــرای آگاهــی از وضعیــت ناگــوار و اســفناکی 
ــه  ــه ب ــی اســت ک ــرد کاف ــی ب ــر م ــه س ــودان در آن ب ــه س ک
ــا  حرفهــای یکــی از تظاهــرات کننــدگان ســودان در گفتگــو ب
رویتــرز توجــه کــرد کــه گفــت: »چهــار روز اســت که نتوانســته 

ــان بخــرم«. ام ن
ــد و  ــی کن ــت م ــتاب حرک ــا ش ــودان ب ــوالت در س ــد تح رون
دامنــه آن بــه پایتخــت ســودان هم رســیده اســت. متعاقــب آن، 
ــالل مواجــه و برخــی شــبکه  ــا اخت ــن کشــور ب ــت در ای اینترن
هــای اجتماعــی ماننــد فیــس بــوک، توییتــر و واتســاپ، فیلتــر 
ــان و  ــهر ام درم ــد. در دو ش ــل ش ــم تعطی ــدارس ه ــد. م ش
عطبــره پلیــس بــا تظاهــرات کننــدگان معتــرض بــه افزایــش 
ــر شــد و گاز  شــدید قیمــت هــا و کــم شــدن نقدینگــی، درگی

ــرد. ــر ک ــن دو شــهر را پ اشــک آور فضــای ای
ــک  ــوم در ی ــان در خارط ــا؛ معترض ــانه ه ــزارش رس ــق گ طب
ــعارهایی،  ــردادن ش ــا س ــوری ب ــت جمه ــری کاخ ریاس کیلومت
خواســتار کنــاره گیــری عمــر البشــیر رئیــس جمهوری ســودان 
از قــدرت شــدند. برخــی منابــع از کشــته شــدن قریــب بــه ۱۰ 
ــن  ــد. مهمتری ــر داده ان ــته خب ــر از ۲۲ کش ــی دیگ ــر و برخ نف
کانــون تظاهــرات و اعتراضــات در شــهر عطبــره ســودان بــود.

ــری و  ــات کارگ ــتگاه اعتراض ــره خاس ــهر عطب ش
ــودان ــت س ــزب کمونیس ــن ح ــگاه دیری پای

عطبــره دومیــن شــهر مهــم اســتان نهــر النیــل پــس از شــهر 
الدامــر مرکــز ایــن اســتان اســت. دفتــر شــرکت راه آهــن دوران 
اســتعمار انگلیــس در شــهر عطبــره قــرار داد بــه همیــن دلیــل 
ــود.  ــی ش ــده م ــش نامی ــن و آت ــهر آه ــره ش ــه عطب ــت ک اس
شــهر عطبــره پایــگاه دیریــن حزب کمونیســت ســودان اســت. 
ــل در  ــن دلی ــه همی ــت و ب ــین اس ــهری کارگرنش ــره ش عطب
طــول تاریــخ معاصــر خاســتگاه اعتراضــات کارگری علیــه نظام 
هــای حاکم دیکتاتــور بــود. دفتــر ریاســت دانشــگاه وادی النیل 
و چنــد کارخانــه ســیمان و صنایــع مــواد غذایــی ســبک نیــز در 

ــرار دارد. ــره ق شــهر عطب
اولیــن تظاهــرات شــهر عطبــره روز ۱۹ دســامبر کنونــی آغــاز 
ــران راه آهــن  ــوزان و کارگ ــش آم ــن تظاهــرات را دان شــد و ای
ــد و  ــزار کردن ــان برگ ــاب شــدن ن ــت کمی ــه عل ــراض ب در اعت

ــون را بســتند. ــو و تلویزی ــه ســاختمان رادی ــان منتهــی ب خیاب
ــد و  ــزار ش ــا برگ ــه الحصای ــز در منطق ــری نی ــرات دیگ تظاه
ــنگ  ــی را س ــره مل ــم کنگ ــزب حاک ــاختمان ح ــان س معترض
ــر  ــق دیگ ــر در مناط ــرات دیگ ــد تظاه ــد و چن ــاران کردن ب
برگــزار شــد و تعــداد مشــارکت کننــدگان در تظاهــرات خیابــان 

ــید. ــر رس ــزار نف ــه ۳ ه ــون ب تلویزی
مهمتریــن بخــش ایــن تظاهــرات هــا ایــن بــود کــه تظاهــرات 
کننــدگان در خیابان ســینما شــعار ســرنگونی نظــام را ســر دادند 
و گروهــی از نیروهــای یــگان توپخانــه کــه بــا یــک دســتگاه 
ــش  ــد، در واکن ــرات بودن ــور از محــل تظاه ــال عب ــر در ح نفرب
بــه شــعار ارتــش بــا مــا اســت تفنــگ هــای خــود را بــه نشــانة 

همبســتگی بــا معترضــان تــکان دادنــد.
یکــی از صحنــه هــای مهــم تظاهــرات شــهر عطبــره آتــش 
ــوم  ــود و معل زدن ســاختمان دو طبقــة دفتــر حــزب حاکــم ب
نیســت کــه چــه کســی ایــن ســاختمان را بــه آتــش کشــید 

ــد،  ــا کســانی کــه ســاختمان حــزب حاکــم را آتــش زدن و آی
ــک و  ــری؟ ش ــراد دیگ ــا اف ــد ی ــی بودن ــان عصبان معترض
ــودان  ــر س ــای اخی ــوزی ه ــش س ــاره آت ــی درب تردیدهای
ــراد  ــه اف ــد ک ــان معتقدن ــه مخالف ــوی ک ــه نح ــود دارد ب وج
شــبه نظامــی و نیروهــای امنیتــی عامــل ایــن آتــش ســوزی 
ــا  ــتند ت ــی هس ــی و خصوص ــالک عموم ــب ام ــا و تخری ه
چهــره و وجهــة معترضــان را مخــدوش کننــد همانگونــه کــه 

ــاد. ــاق افت ــپتامبر ۲۰۱۳ اتف ــام س در قی

نان علت شروع تظاهرات بود
باوجــود اینکــه تظاهــرات در ســودان بــرای مقامــات این کشــور 
ــود امــا اوضــاع کنونــی حاصــل بحرانهــای  غافلگیــر کننــده ب
ــژه کــه از ســال  ــه وی متراکــم شــده در طــی ســالیان اســت ب
۲۰۱۱ و پــس از جدایــی جنــوب ســودان، درگیــر بحــران 
اقتصــادی شــدید اســت و یکــی از علــت هــای آن جــدا شــدن 
حــوزه هــای نفــت خیــز بــا اســتقالل جنــوب ســودان از شــمال 

ــت. آن اس
در واقــع ایــن اعتراضــات از چنــد روز قبــل قابــل پیــش بینی بود 
بــه ویــژه که گــزارش هــای رســیده از داخــل ســودان حکایت از 
وضعیــت بغرنــج بــه ویــژه نــان و ســوخت دارد. اقتصــاد ســودان 
بدتریــن وضعیــت خــود را ســپری مــی کنــد و تــورم زیــادی در 
ــر دالر  ــی را در براب ــد نازل ــور رون ــن کش ــود دارد و ارز ای آن وج
طــی مــی کنــد. از دســت رفتــن درآمدهــای نفتــی با اســتقالل 
ســودان جنوبــی در ســال ۲۰۱۱ در ایــن زمینــه نقــش زیــادی 

ایفــا کــرد.
بســیاری از ســرمایه گــذاران از کار و ســرمایه گــذاری در 
ــوز در فهرســت حامــی تروریســم واشــنگتن  ســودانی کــه هن
اســت خــودداری مــی کننــد و رئیــس جمهــور آن نیــز بــه علت 
ــی  ــن الملل ــب دادگاه بی ــور تحــت تعقی کشــتار جمعــی در دارف

ــت. اس
ســودان وارد کابــوس اقتصــادی شــده اســت و  بانکهــا بــه علت 
اینکــه شــهروندان ســودانی پولهــای خــود را از بانکهــا بیــرون 
کشــیده و آنــرا تبدیــل بــه دالر کــرده انــد، کامــال ناتــوان شــده 
انــد. فقــط چنــد صرافــی آنهــم بــه شــکل پراکنــده در خارطــوم 
فعالیــت مــی کننــد و بانکهــا در مناطــق دیگــر ای کشــور فقــط 

اجــازه خــروج ۱۰ دالر در روز را بــه شــهروندان مــی دهنــد.
ــدازه ای نابســامان شــد کــه دولــت ایــن کشــور  ــه ان اوضــاع ب
از فراهــم کــردن آرد بــرای صنعــت نــان و ســوخت خودروهــا و 
وســایل حمــل و نقــل عمومــی عاجــز مانــد. پــس از آن قیمــت 
هــا ســر بــه فلــک کشــید و بــازار ســیاه راه دســت یابــی بــه این 

نیازهــای ضــروری شــد.
ــر  ــوخت دیگ ــان و س ــهم ن ــه س ــی ک ــودان هنگام ــت س دول
مناطــق را بــه پایتخــت اختصــاص داد مرتکــب اشــتباه 
راهبــردی شــد. قیمــت هــر قــرص نــان در پــرت ســودان کــه 
از کانــون هــای مهــم اعتراضــات اســت بــه ســه پونــد ســودان 
افزایــش یافــت و در برخــی مناطــق بــه ۴ پونــد ســودان افزایش 
یافــت. برخــورد بــا تظاهــرات کننــدگان در ابتــدا نــرم بــود امــا 

ــه خشــونت کشــیده شــد. پــس از مــدت اندکــی ب

آیا نظامیان از رژیم دست کشیده اند؟
ــه  ــت ک ــره رخ داد، اس ــهر عطب ــه در ش ــل آنچ ــه قاب نکت
ــس  ــر پلی ــدگان در براب ــرات کنن ــا تظاه ــش ب ــای ارت نیروه
ــی  ــن از ویدئوهای ــد و ای ــت کردن ــی حمای ــای امنیت و نیروه
ــش  ــای ارت ــود. نیروه ــی ش ــده مشــخص م ــر ش ــه منتش ک
ــورد خشــونت  ــع برخ در برخــی مناطــق مســتقر شــده و مان
آمیــز پلیــس مــی شــود و در برخــی مناطــق از جملــه عطبــره 
ــی  ــرد. برخ ــت ک ــدگان حمای ــرات کنن ــارف از تظاه و القض
ــه تظاهــرات  ــس ب ــا از پیوســتن نیروهــای پلی ــزارش ه از گ
ــگر  ــه سرلش ــت دارد. اینک ــه حکای ــهر ظنکل ــدگان در ش کنن
ــاده در شــهر  ــده لشــکر دوم پی ــادی فرمان ــن اله محــی الدی
ــه  ــرار دارد ب ــدگان ق ــرات کنن القضــارف در پیشــاپیش تظاه

ــت. ــان اس ــت نظامی ــه حمای منزل
ــن  ــه گرفت ــه فاصل ــه منزل ــدام را ب ــن اق ــران ای برخــی تحلیلگ
ــا عمــر البشــیر و  ــان و نهادهــای نظامــی ایــن کشــور ب نظامی
ــرا تالشــی  ــت وی و برخــی دیگــر آن دســت کشــیدن از حمای

ــد. ــته ان ــمگین دانس ــان خش ــردن معترض ــرای آرام ک ب

احزاب سیاسی در کجای انقالب نان هستند؟
ــال تظاهــرات اتخــاذ  ــدا موضعــی در قب احــزاب سیاســی در ابت
ــات برخــی  ــل اینکــه خــود را از اقدام ــه دلی ــد و شــاید ب نکردن

انقالب نان در سودان/قطع رابطه با ایران هم مشکل البشیر را حل نکرد!
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ــی  ــی و خصوص ــوال دولت ــب ام ــدگان در تخری ــرات کنن تظاه
ــا هنگامــی کــه تحــوالت شــدید شــد و از  ــد. ام دور نگــه دارن
کنتــرل حــزب حاکــم خــارج شــد و مقــررات منــع آمد و شــد در 
القضــارف و عطبــره اعمــال شــد، حــزب امــت صــادق المهــدی 
ــه در  ــت ک ــود خواس ــواداران خ ــر داد و از ه ــش را تغیی موضع
تظاهــرات شــرکت کننــد و بــه نظــام کنونــی سرنوشــت رژیــم 

ــادآور شــد. هــای دیکتاتــوری قبلــی را ی

نگرانــی حاکــم مصــر از ســرایت تظاهــرات 
ســودان و تحرکاتــی کــه انجــام داد

ــرای  ــاد ریاســت جمهــوری مصــر ب ــی و نه ــام هــای امنیت مق
جلوگیــری از وقــوع اتفاقــات مشــابه در ایــن کشــور بــه رســانه 
ــه تظاهــرات ســودانی  ــن ب ــه از پرداخت ــد ک ــا دســتور داده ان ه
ــانه  ــت رس ــی اس ــزارش حاک ــن گ ــد. ای ــودداری کنن ــا خ ه
هــای مصــری پــس از گذشــت ۴ روز از ناآرامــی هــای ســودان 
ــا کشــته و زخمــی شــدن ده هــا تــن از تظاهرکننــدگان  کــه ب
ــه ایــن حــوادث نشــان  ــوده اســت، هنــوز واکنشــی ب همــراه ب
نــداده انــد. حتــی روزنامــه هــای منطقــه ای االهــرام، االخبــار 
و الجمهوریــه تاکنــون هیــچ خبــری از حــوادث ســودان منتشــر 
نکــرده انــد. دولــت مصــر بــه علــت همســایگی ایــن کشــور بــا 
ســودان نگــران اســت کــه دامنــه اعتــراض هــا بــه اوضــاع بــد 
معیشــت و مشــکالت اقتصــادی در آینــده نزدیــک، بــه مصــر 

هــم ســرایت کنــد.

ــی  ــرک کرس ــیر از ت ــر البش ــاع عم ــل امتن دالی
ریاســت جمهــوری

اگــر عمــر البشــیر از قــدرت کنــاره گیــری کنــد، بایــد تســلیم 
ــه  ــر البشــیر ب ــرا عم ــی شــود زی ــن الملل ــری بی ــوان کیف دی
ــری و  ــد بش ــات ض ــی، جنای ــات جنگ ــکاب جنای ــام ارت اته
کشــتار جمعــی در منطقــه دارفــور در غــرب ســودان تحــت 
ــن دادگاه  ــت و ای ــی اس ــن الملل ــری بی ــوان کیف ــرد دی پیگ
ــت  ــم بازداش ــای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ حک ــال ه ــی س ــن الملل بی

ــرد. ــادر ک وی را ص
ــود تشــدید بحــران  ــا وج ــر البشــیر ب ــر اینکــه عم ــل دیگ دلی
ــاده  ــال ۲۰۲۰ آم ــات س ــرای انتخاب ــود را ب ــود، خ ــای موج ه
مــی کنــد و از هیــچ تالشــی بــرای پشــت ســر گذاشــتن موانــع 
موجــود در قانــون اساســی فروگــذار نمــی کنــد؛ ایــن در حالــی 
اســت که طبــق مــادۀ ۵۷ قانــون اساســِی مصــوب ســال ۲۰۰۵ 

ــدی  ــد متص ــی توان ــش از ۲ دوره نم ــی بی ــچ کس ــودان؛ هی س
ســمت ریاســت جمهــوری شــود.

نگاه کارشناس
ــاره  ــرب درب ــان ع ــروف جه ــر مع ــاری عطــوان تحلیلگ عبدالب
ــیاری از  ــت: »بس ــوم آورده اس ــودان در رای الی ــات س اعتراض
شــهرهای ســودان شــاهد تظاهــرات مردمــی اســت کــه علــت 
اصلــی آن شــرایط معیشــتی و گرانــی و افزایــش قیمــت نــان و 
کاالهــای اساســی اســت و نمــی تــوان آنــرا از مدیریــت غلــط و 
فســادی کــه ایــن کشــور را فــرا گرفتــه و نیــز سیاســت هــا و 
ائتالفهــای خارجــی کــه عمــر البشــیر و وزیــران و معاونانــش از 

آن پیــروی مــی کننــد، جــدا دانســت.
هنگامــی کــه عمــر البشــیر روابطــش را بــا ایــران قطــع کــرد و 
ــه ائتــالف تحــت ســرکردگی ســعودی هــا و اماراتــی هــا در  ب
جنــگ یمــن ملحق شــد بــه دنبــال تحقــق برخــی اهــداف بود 
ــع محاصــره سیاســی و  ــه رف ــوان ب ــی ت ــا م ــه آنه ــه از جمل ک
ــته  ــه خواس ــرد ک ــاره ک ــودان اش ــد س ــکا ض ــادی آمری اقتص

البشــیر در ایــن زمینــه میســر نشــد.
ــگ  ــه جن ــا ورود ب ــه ب ــود ک ــن ب ــش ای ــر اهداف ــه دیگ از جمل
ــه  ــه راه انداخت ــن ب ــد یم ــگ را ض ــه جن ــورهایی ک ــن کش یم
بودنــد بــه ویــژه عربســتان و امــارات میلیاردهــا دالر بــه شــکل 
کمــک و وام و بــه اشــکال دیگــر بــه خارطــوم بدهنــد تــا بــا آن 
بتوانــد از بحرانهای اقتصــادی خارج شــود و روند کاهــش ارزش 
ارز ایــن کشــور را متوقــف کنــد امــا در ایــن زمینــه نیــز اهــداف 

مــورد نظــر وی محقــق نشــد.
ــه  ــش ب ــکا و متحدان ــب آمری ــه از جان ــی ک عمرالبشــیر هنگام
ــه مســکو  ــی نتیجــه ای نگرفــت ب ــژه ســعودی هــا و امارات وی
ــردد و  ــی بازگ ــور قدیم ــه مح ــا ب ــر روی آود ت ــکارا و قط و آن
ــاز کنــد امــا ایــن رویکــرد نیــز  گــره مشــکالت اقتصــادی را ب
ــارات و  ــورد خشــم ام ــه قطــر م ــه اینک ــه ب ــا توج ــژه ب ــه وی ب
عربســتان اســت نتیجــه ای نــداد. بــه نظــر مــی رســد کــه عمر 
ــی در  ــی و آفریقایــی و غرب ــان محورهــای عرب البشــیر کــه می
ــرو اســت  ــا چالــش جــدی روب ــار ب ــوده اســت ایــن ب چرخــه ب

ــی اســت«. ــاوت از چالشــهای قبل ــه متف ک

ــگ  ــودانی در جن ــان س ــارکت نظامی ــش مش نق
ــران ــن در بح یم

ــرو  ــرای س ــول ب ــگ آوردن پ ــه چن ــد ب ــه امی ــیر ب ــر البش عم

ــور را  ــن کش ــان ای ــادی نظامی ــاع اقتص ــه اوض ــامان دادن ب س
بــه جبهــه هــای جنــگ در یمــن اعــزام کــرد امــا بســیاری از 
ــودان  ــی در س ــای مردم ــن ه ــی و کمپی ــای سیاس ــان ه جری
ــن  ــگ یم ــور از جن ــن کش ــای ای ــت نیروه ــتار بازگش خواس

ــتند. هس
ــل  ــه نق ــی ب ــرا در گزارش ــودان اخی ــوم الس ــار الی ــه اخب روزنام
ــودان  ــت س ــران حکوم ــان س ــت: »در می ــع آگاه نوش از مناب
اختــالف نظرهــای شــدیدی دربــاره ادامــه ماموریــت نیروهــای 
ســودانی در جنــگ یمــن وجــود دارد و ایــن بــه علــت مطالبــه 
ــن  ــی اســت کــه حضــور نیروهــای ای هــای مردمــی و پارلمان
ــد.  ــی دانن ــه ای ســنگین م ــگ را دارای هزین کشــور در آن جن
ــتان،  ــا عربس ــی و در راس آنه ــالف عرب ــو ائت ــورهای عض کش
ســودان را در بحــران اقتصــادی خــود رهــا کردنــد، پــس چــرا 
ــرای  ــد هزینــه جنگــی را بدهــد کــه نتیجــه ای ب خارطــوم بای

ــدارد آن ن

ــه جنگــی را بدهــد کــه  چــرا خارطــوم بایــد هزین
ــدارد ــرای آن ن ــه ای ب نتیج

ــزاری  ــه خبرگ ــودان ب ــان س ــده پارلم ــین نماین ــل یاس فیص
آناتولــی ترکیــه گفــت: »مــا خواســتار خــروج نیروهــای مســلح 
ــی از  ــه نمایندگ ــت ب ــرار نیس ــتیم. ق ــن هس ــودانی از یم س

ــم«. ــران بجنگی دیگ
ــی  ــس مردم ــزب کنفران ــده ح ــر عبدالســالم نماین ــال عم کم
ــی مشــارکت  ــگ یمــن در حال ــش ســودان در جن ــت: »ارت گف
دارد کــه بــه او نــه ربطــی دارد و نــه ســودی عایــدش مــی کند. 
ــال سیاســی اســت و  ــن کام ــگ یم ــارکت در جن ــم مش تصمی

ــا احــزاب و پارلمــان اتخــاذ شــد«. ــدون مشــورت ب ب
فراکســیون نیروهــای تغییــر در پارلمــان ســودان نیــز خواســتار 
ــد و  ــن ش ــا یم ــگ ب ــودانی از جن ــای س ــوری نیروه ــروج ف خ
مشــارکت نیروهــای مســلح ســودانی در جنــگ را مخالفــت بــا 

ــد. ــون اساســی خوان قان
ــا  ــودانی ه ــوخت، س ــود س ــر کمب ــه خاط ــه ب ــی ک در حال
ســاعت هــا در صــف هــای مقابــل پمــپ هــا مــی ایســتند، 
ســربازان ســودانی در خــط مقــدم جنــگ یمــن، خــون مــی 
ــه  ــد. نکت ــی پردازن ــی م ــه تنهای ــگ را ب ــه جن ــد و هزین دهن
غریــب ایــن اســت کــه رســیدن یــک نفتکــش از چیــن بــه 
ــه  ــی ک ــی کشــد، در حال ــول م ــش از ۲۰ روز ط ــودان، بی س
ــتان  ــال عربس ــارس مث ــج ف ــورهای خلی ــی کش ــرای برخ ب
چنــد ســاعتی بیشــتر طــول نمــی کشــد تــا بحــران ســوخت 
ســودانی هــا حــل شــود، امــا متاســفانه ســعودی هــا پشــت 

ــد. ــی کنن ــی م ــودان را خال س
قــدر مســلم آن اســت کــه اشــتباهات راهبــردی عمــر البشــیر از 
جملــه روی آوردن بــه ســراب بــرای بهبــود اوضــاع در ســودان 
ــه جــای اینکــه مســیر درســت را طــی کنــد و نیــز از دســت  ب
رفتــن بخــش اعظــم درآمــد نفتــی ودر کنــار آن ســوء مدیریــت 
ســبب شــده اســت کــه اوضــاع ایــن کشــور آفریقایــی بــه وضع 

کنونــی برســد. 
ــا خــروج از محــور  ــود کــه ب عمرالبشــیر در ایــن خیــال خــام ب
مقاومــت و قطــع روابــط بــا ایــران همــه چیــز بــر وفق خواســته 
ــه  ــی علی ــن الملل ــد دادگاه بی ــی رود و رون ــش م ــای وی پی ه
وی متوقــف مــی شــود و آمریــکا و متحدانــش بــا آغــوش بــاز 
ــد  ــه عه ــه ب ــی ک ــا آمریکای ــرد ام ــد ک ــتقبال خواهن از وی اس
شــکنی معــروف اســت و تــازه تریــن مــورد آن نیــز در ســوریه و 
دســت برداشــتن از نیروهــای ســوریه دموکراتیــک رخ داد، آمال 

عمرالبشــیر را بــرآورده نکــرد.
بــه نظر مــی رســد کــه بحــران کنونــی متفــاوت از مــوارد قبلی 
ــم و  ــال کنی ــیر تحــوالت ســودان را دنب ــد س از آن اســت و بای

منتظــر باشــیم کــه انقــالب نــان بــه کجــا ختــم مــی شــود.

خاورمیانه و شمال آفریقا
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ــه  ــی علی ــی و غیردولت ــران دولت ــیل بازیگ ــه س ــی ک در زمان
داعــش در ســوریه بــا یکدیگــر همــکاری مــی کردنــد؛ گروهــی 
از شــبه نظامیــان ُکــرد در خــط مقــدِم نبــرد علیــه داعــش، نظــر 

مثبــت مقامــات واشــنگتن و مســکو را جلــب کــرد.
ــالگ  ــایت لوب ــرای س ــه ب ــی ک ــرو« در تحلیل ــو کافی »جورجی
آمریــکا نوشــته بــه بررســی وضعیــت گــروه کــردی »یگانهــای 
مدافــع خلــق« بعــد از خــروج امریــکا از ســوریه پرداختــه اســت 

کــه در ادامــه ترجمــه آن آمــده اســت.
در شــرایطی کــه ســیل بازیگــران دولتــی و غیردولتــی در نبــرد 
علیــه گــروه تروریســتی داعش در ســوریه بــا یکدیگــر همکاری 
ــرد  ــای ُک ــی از نیروه ــد، گروه ــی کردن ــاعی م ــریک مس و تش
 )YPG/ــق« )ی پ گ ــع خل ــای مداف ــه »یگانه ــوم ب موس
هــم بــا آمریــکا و هــم بــا روســیه همــکاری مــی کــرد. نقــش 
ــک  ــاد دموکراتی ــزب اتح ــی ح ــاخه نظام ــه ش ــروه- ک ــن گ ای
ســوریه اســت- در خــط مقــدِم نبــرد علیــه داعــش نظــر مثبــت 

مقامــات واشــنگتن و مســکو را جلــب کــرد.
نکتــه جالــب توجــه آن اســت کــه مقامــات ترکیــه در حالــی که 
همــواره همتایــان آمریکایــی خــود را بــر ســر اتحــاد واشــنگتن 
و »ی پ گ« بــه بــاد انتقــاد مــی گرفتنــد، در مــورد همــکاری 
کرملیــن بــا ایــن گــروه از شــبه نظامیــان ُکــرد ســوری ســکوت 

اختیــار مــی کردنــد.
در دهــه ۱۹۹۰ میــالدی، روســیه بواســطه روابــط تاریخــی خــود 
بــا ُکردهــا از ایــن نقطــه ضعــف ترکیــه بهــره بــرد. در آن دهــه، 
ــان مســلمان در چچــن  ــی طلب ــا جدای ــط خــود ب ــکارا از رواب آن
ــا  ــک ب ــیار نزدی ــکاری بس ــکو از هم ــاختن مس ــرای دور س ب
ــه حــزب اتحــاد  ــز ک ــرد. در ســال ۲۰۱۶ نی ــا اســتفاده ک ُکرده
دموکراتیــک ســوریه یــک دفتــر نمایندگــی سیاســی در مســکو 
ــال  ــرای اعم ــار ب ــرم فش ــک اه ــه از ی ــود، ترکی ــیس نم تأس
نفــوذ بــر روســیه محــروم شــد؛ بــه ویــژه کــه پــس از کودتــای 
نافرجــام پانزدهــم ژوئیــه )۲۰۱۶( آنــکارا گرایــش بیشــتری بــه 

ــدا کــرد. ســمت مســکو پی
ــرار  ــی ق ــه در موقعیت ــری ترکی ــر، رهب ــاده ت ــارت س ــه عب ب
ــا »ی پ گ«  ــکاری ب ــل هم ــه دلی ــن را ب ــه کرملی ــت ک نداش
مــورد مؤاخــذه و ســرزنش قــرار دهــد؛ حتــی زمانــی کــه ایــن 
ــکارا-  ــه آن ــط دوجانب ــالف در رواب ــی اخت ــع اصل ــکاری منب هم

ــت. ــی رف ــه شــمار م مســکو ب
ــه  ــت ترکی ــه دول ــی ک ــه، هنگام ــاه ژانوی ــال در م ــن ح ــا ای ب
ــلح »ی  ــای مس ــه ُکرده ــود را علی ــون خ ــاخه زیت ــات ش عملی
ــیه فضــا را  ــرد، روس ــاز ک ــوریه آغ ــی س ــمال غرب پ گ« در ش
بــرای عملیــات آفنــدی آنــکارا بــاز نمــود. در نتیجــه ایــن اقــدام، 
اختــالف نظرهایــی میــان روســیه و نیروهــای ُکــرد ظاهــر شــد. 
ــل  ــق مســکو را شــریکی غیرقاب ــع خل ــران یگانهــای مداف رهب
اعتمــاد و مشــتاق یافتنــد کــه ایجــاد روابــط حســنه بــا ترکیــه 
را بــر روابــط بــا آنهــا ترجیــح مــی دهــد. ایــن وضعیــت ســبب 
شــد کــه ایــن گــروه ُکــرد بــرای دریافــت حمایــت خارجــی رو 

ــکا آورد. ــب آمری ــه جان ب
در مــاه مــارس، پــس از آنکه ترکیــه گــروه »ی پ گ« و شــاخه 
سیاســی حــزب اتحــاد دموکراتیک ســوریه را در عفریــن از قدرت 
ــه ســرعت نواحــی  ــار کــرد، شــبه نظامیــان »ی پ گ« ب برکن
تحــت محاصــره ُکردهــا را رهــا کــرده و در بخشــهای دیگــری 
ــای  از شــمال ســوریه مســتقر شــدند و تحــت حفاظــت نیروه
ــاد  ــرای ایج ــه ب ــی ک ــد؛ نظامیان ــرار گرفتن ــکا ق ــی آمری نظام
بازدارندگــی در برابــر عملیاتهــای ترکیــه علیــه نیروهــای ُکــرد 

فعالیــت مــی کردنــد.

در شــرایطی کــه تــداوم عملیــات و کنتــرل بخشــهای بزرگــی 
ــن  ــه ســود کردهــای »ی پ گ« اســت، ب از شــمال ســوریه ب
بســت موجــود میــان ترکیــه و آمریــکا در شــمال ســوریه یــک 
بــازی خطرنــاک بشــمار مــی رود. آنــکارا تصمیــم دونالــد ترامپ 
ــوریه  ــمال س ــکا از ش ــای آمری ــاختن نیروه ــارج س ــرای خ ب
را- کــه هفتــه پیــش اعــالم شــد- نشــانه یــک خــوش بینــی- 
ــه رفــع معضلــی دانســت کــه ســالها  ــه- ب تاحــدودی محتاطان
ــو  ــور عض ــن دو کش ــه ای ــط دوجانب ــش در رواب ــمه تن سرچش
ــو( یعنــی آمریــکا و  »ســازمان پیمــان آتالنتیــک شــمالی« )نات

ــوده اســت. ــه ب ترکی
در ایــن میــان، ترامــپ از اتخــاذ اقدامــی دیگــر که خطــر برخورد 
ــه را افزایــش مــی داد، اجتنــاب  ــکا و ترکی ــان آمری مســتقیم می
ــان«  ــب اردوغ ــب طی ــازی »رج ــنود س ــه خش ــپ ب ــرد. ترام ک
ــط  ــه رواب ــی ک ــرد؛ اقدام ــادرت ک ــه مب ــور ترکی ــس جمه رئی
ــا »ی  ــود بخشــید. ام ــل توجهــی بهب ــه طــور قاب ــه را ب دوجانب
پ گ« اعــالم ایــن تصمیــم ترامــپ ]خــروج نظامیــان آمریــکا 
از ســوریه[ را نشــانه ای دال بــر خیانــت دولت واشــنگتن تفســیر 
کــرد. هرچنــد شــراکت آمریــکا و »ی پ گ« الزامــاً بــا خــروج 
نیروهــای نظامــی آمریــکا از ســوریه پایــان نخواهــد یافــت )چرا 
کــه واشــنگتن ممکــن اســت بــه طــرق دیگــر بــه حمایــت خود 
از شــبه نظامیــان کــرد ادامــه دهــد(، نیروهــای »ی پ گ« بایــد 
بــه واقعیــات جدیــد در ســوریه راضــی شــوند و تصدیــق کننــد 
ــروز  کــه »بشــار اســد« رئیــس جمهــور ســوریه در جنــگ »پی
شــده اســت«. پیــروزی دولــت قانونــی ســوریه در کنــار خــروج 
آمریــکا احتمــااًل »ی پ گ« را بــه ســمت دولتهــای روســیه و 

دمشــق ســوق خواهــد داد.
ــاد  ــی ایج ــااًل خالئ ــکا احتم ــای آمری ــروج نیروه ــن، خ بنابرای
ــه  ــر کــردن آن خــالء دســت ب ــرای ُپ مــی کنــد کــه روســیه ب
اقــدام مــی زنــد. بــا خــروج نیروهــای نظامــی آمریــکا از ســوریه، 
ــه  رهبــری روســیه در راســتای تالشــهایش جهــت دســتیابی ب
ــا »ی پ گ« را  یــک اهــرم فشــار بزرگتــر، تجدیــد شــراکت ب

کلیــدی بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف تلقــی مــی کنــد.
ســال گذشــته نیــز روســها گشــایش کانالهــای ارتباطــی میــان 
»ی پ گ« و مقامــات دمشــق را تســهیل کردنــد. هدف مســکو 
وادار ســاختن طرفهــای درگیــر بــه یافتــن راه حلــی اســت کــه 

ــکا در  ــرد و تحــت حمایــت آمری ــن گــروه ُک ــه موجــب آن، ای ب
ــتگاه  ــق در درون دس ــات دمش ــی از مقام ــت امتیازات ازای دریاف
ــای  ــه ه ــود گزین ــا وج ــود. ب ــام ش ــوریه ادغ ــت س ــی دول امنیت
ــر روی  ــد ب ــه »ی پ گ« بای ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ محــدود، ب
فرصتهــای ایــن چنینــی جهــت دســتیابی بــه یــک توافــق بــا 

ــت اســد ســرمایه گــذاری کنــد. دول
بــا این حــال، در خصــوص ادغــام احتمالــی »ی پ گ« در درون 
نهادهــای امنیــت ملــی دولــت ســوریه، برخــی پرسشــهای مهم 
و حســاس پابرجــا مــی ماننــد. آیــا دولــت ســوریه انعطــاف پذیــر 
اســت و در خصــوص فرهنــگ و زبــان ُکــردی امتیــاز مــی دهد؟ 
دمشــق چــه میــزان خودمختــاری بــه کردهــای ســوریه اعطــا 
ــدار از مناطــق شــمال ســوریه کــه »ی  خواهــد کــرد؟ چــه مق
پ گ« همچنــان تحــت کنتــرل خــود دارد، از ســوی نیروهــای 
کــرد بــه دولــت مرکــزی ســوریه منتقل مــی شــود؟ آیــا »ی پ 
ــت در شــمال ســوریه را اداره و  ــان مناطــق پرجمعی گ« همچن
کنتــرل خواهــد کــرد؟ ایــن پرسشــها همچنان بــی پاســخ مانده 
انــد، بــا ایــن حــال ایــن بــار نــوک پیــکان ایــن پرسشــها بیشــتر 

متوجــه مقامــات دمشــق اســت تــا رهبــران »ی پ گ«.
ــه  ــور ترکی ــس جمه ــان«، رئی ــب اردوغ ــب طی ــخنان »رج س
ــه  ــات علی ــکارا عملی ــن کــه آن ــر ای ــی ب در روز ۲۱ دســامبر مبن
ــد  ــول خواه ــر موک ــی دیگ ــه زمان ــای »ی پ گ« را ب کرده
ــرای تســریع تالشــها  ــری »ی پ گ« را ب ــااًل رهب ــرد، احتم ک
جهــت حصــول بــه یــک توافــق بــا دولــت اســد تحــت فشــار 
ــه توافقــی دســت یابنــد،  قــرار خواهــد داد. چنانچــه دوطــرف ب
ایــن خــود نشــانه قدرتمنــد دیگــری دال بــر نقــش روســیه بــه 
ــرای حــل و فصــل مناقشــه در  ــوان یــک عامــل اثرگــذار ب عن
ســوریه خواهــد بــود؛ رونــدی کــه آمریــکا از آن کنــار گذاشــته 
ــان »ی پ  ــاد و اطمین ــب اعتم ــرای کس ــیه ب ــود. روس ــی ش م
گ«، الزم اســت هرگونــه عملیــات نظامــی ترکیــه علیــه ایــن 
ــن  ــر تضمی ــن ام ــد. ای ــوریه را رد کن ــمال س ــرد در ش ــروه ک گ
خواهــد کــرد »ی پ گ«- کــه هــم اکنــون ۲۵ درصــد از 
خــاک ســوریه را تحــت کنتــرل خــود دارد- بــه طــور رســمی به 
نیروهــای وابســته بــه دولت ســوریه بپیونــدد تــا نهایتــاً در غیاب 
نیروهایــی آمریکایــی، از نیروهــای خــود محافظــت و حراســت 

ــد. نمای

با خروج نظامیان آمریکا از سوریه؛

ُکردهای »یگانهای مدافع خلق« سوریه امید به مسکو و دمشق دوخته اند

خاورمیانه و شمال آفریقا
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ــه  ــالب ژانوی ــالگرد انق ــتقبال س ــه اس ــی ب ــا در حال تونســی ه
ــر  ــی ب ــرات مردم ــات و تظاه ــه اعتراض ــد ک ــی رون ۲۰۱۱ م
سراســر ایــن کشــور ســایه افکنــده و بــه نظــر مــی رســد وارد 

ــت. ــده اس ــدی ش ــه جدی مرحل
کشــور تونــس ایــن روزهــا در آســتانه ســالگرد انقــالب ژانویــه 
۲۰۱۱ و بعــد از گذشــت ۸ ســال از شــعله ور شــدن شــراره های 
انقــالب در حــال و هــوای ملتهبــی بــه ســر مــی بــرد و بــه نظر 
مــی رســد کــه تونســی هــا خــود را بــرای یــک اقــدام جــدی در 
راســتای بهبــود وضعیــت اقتصــادی و اجتماعــی کشورشــان در 

چارچــوب کمپیــن »جلیقــه قرمزهــا« آمــاده مــی کنند.
فعــاالن تونســی بــه تازگــی رســما از آغــاز جنبــش اعتراضــی 
ــرات  ــرای تغیی ــت ب ــدف درخواس ــا ه ــا« ب ــه  قرمزه »جلیق
ــا  ــان تونســی ب ــن جوان ــد. ای ــر داده ان و اصــالح در کشــور خب
ــش  ــه جنب ــا« در فرانس ــه  زرده ــش »جلیق ــری از جنب الگوگی
اعتراضــی »جلیقــه  قرمزهــا« را در تونــس بــه راه انداختــه انــد. 
ــی  ــبکه های اجتماع ــه در ش ــه ای ک ــی در بیانی ــاالن تونس فع
ــی  ــا گام ــه قرمزه ــش جلیق ــد: جنب منتشــر شــد، اعــالم کردن
در مســیر مبــارزه بــرای بازپس گیــری کرامــت و عــزت 
ــز  ــه اعتراضــات مســالمت آمی ــش ب ــن جنب تونسی هاســت. ای

ــود. ــد ب ــد خواه پایبن
در ایــن بیانیــه آمــده اســت: مــا جوانــان تونســی امــروز پــس از 
گذشــت هشــت ســال از جنبش ۱۷ ســپتامبر ۲۰۱۰ و سیستمی 
کــه جــز شکســت، فســاد، گرانــی، بیــکاری مدیریت نادرســت و 
مــوارد دیگــر بــرای مــردم بــه همــراه نداشــته، بــه طور رســمی 

تشــکیل کمپیــن جلیقــه قرمزهــا را اعــالم می کنیــم.
جنبـش جلیقـه قرمزهـا ۲۲ خواسـته اجتماعـی و اقتصـادی را 
مطـرح کـرده اسـت. خواسـته های ایـن جنبـش شـامل بهبـود 
بخش هـای  در  فـوری  اصالحـات  ایجـاد  زندگـی،  وضعیـت 
بهداشـت، آمـوزش و حمـل و نقـل عمومـی، بهبـود وضعیـت 
دسـتمزد و مسـتمری بازنشسـتگی، تعمیـر و حفاظـت از جاده ها 

و زیرسـاخت ها و همچنیـن مجـازات مفسـدین اسـت.

پیــروزی در انتقــال قــدرت و ناکارآمــدی در بهبــود 
شــرایط اقتصــادی و اجتماعــی

انقـالب تونس بـا حرکت خودجـوش »محمدبوعزیزی« دسـت 
فروش ۲۶ سـاله تونسـی در۱۷ دسـامبر ۲۰۱۰ در تونس شـروع 
شـد و به سـایر کشـورهای عربی نیز کشـیده شـد. بوعزیزی در 
اعتـراض بـه اوضاع بـد اقتصادی خـود را بـه آتش کشـید و روز 
بعـد یعنی ۱۸ دسـامبر مـردم شـهر سـیدی بوزیـد در حمایت از 
بوعزیـزی و اعتـراض بـه وضعیـت بد اقتصـادی و رشـد فزاینده 

بیکاری تظاهـرات برگـزار کردند.
ــه  ــخ ۱۴ ژانوی ــت و در تاری ــزی درگذش ــه بوعزی ــارم ژانوی چه
ــس پــس از  ــور وقــت تون ــی« دیکتات ــن عل ــن ب ــن العابدی »زی
ــار  ــدرت کن ــد از ۲۴ ســال از ق ــس و بع ــت و مجل انحــالل دول

ــت. رف
وخامــت اوضــاع اجتماعــی و اقتصــادی در تونــس و اعتراضــات 
در ایــن کشــور در حــال افزایــش اســت. تونــس طــی مــاه های 
اخیــر شــاهد برگــزاری تجمــع هــای اعتــراض آمیــز و تحصــن 
هــای ســندیکایی در اعتــراض به مشــکالت صنفــی بــوده و در 
حــال حاضــر دامنــه ایــن اعتراضــات بــه جوانــان خشــمگین از 
اوضــاع نابــه ســامان کشــور در زمینــه هــای مختلــف کشــیده 

شــده اســت.
بــا وجــود آنکــه انقــالب تونــس توانســت رونــد انتقــال 

دموکراتیــک قــدرت را در این کشــور تضمیــن کند اما نتوانســته 
اوضــاع اقتصــادی و اجتماعــی ایــن کشــور را در ســایه افزایــش 
نــرخ بیــکاری در میــان جوانــان و افزایــش هزینــه هــای زندگی 

ــود بخشــد. و فســاد بهب
دولــت تونــس از ســه ســال قبــل تاکنــون بــا مشــکالت صنفی 
ــش  ــوص افزای ــور در خص ــن کش ــف ای ــای مختل ــش ه بخ
ــن مشــکالت  ــد و ای ــرم مــی کن دســتمزدها دســت و پنجــه ن

ــوز حــل نشــده اســت. هن
همیــن چنــد روز قبــل بــود کــه معلمــان تونســی بــا برگــزاری 
ــن  ــای ای ــتان ه ــام اس ــترده در تم ــرات گس ــات و تظاه تجمع
کشــور صــدای اعتــراض خــود را بــه گــوش مســئولین تونــس 
ــب  ــن اعتراضــات خــود را در قال رســاندند. معلمــان تونســی ای
ــن  ــر ای ــالوه ب ــزار کردند.ع ــفیدها« برگ ــه س ــن »جلیق کمپی
ــاج  ــرودگاه قرط ــی در ف ــاوگان هوای ــی ن ــش فن ــران بخ کارگ
تونــس نیــز طــی روزهــای گذشــته تحصــن ۲ روزه ای را برگزار 
ــا  ــن کشــور ب ــا در ای ــت هواپیماه ــر آن حرک ــه در اث ــد ک کردن

ــد. ــه رو ش مشــکل روب

انقالب دوم یا تضعیف انقالب های بیداری اسالمی؟
ــای  ــه نشــانه ه ــد ک ــس معتقدن ــران در تون ــل گ برخــی تحلی
ــه  ــایه ادام ــور در س ــن کش ــالب دوم در ای ــروز انق ــور و ب ظه
یافتــن نارضایتــی هــا از عملکــرد حــکام چــه قبــل و چــه بعــد 
از انقــالب ژانویــه مشــخص شــده اســت. ایــن در حالیســت که 
دســته دوم از تحلیــل گــران معتقدنــد کــه برگــزاری اعتراضــات 
و تجمعــات در ایــن کشــور بــه ذات مــردم تونــس کــه اصــوال 
معتــرض هســتند بــر مــی گــردد و ربطــی بــه احتمــال وقــوع 
ــی در  ــن تحلیــل هــر انقالب ــر اســاس ای ــدارد. ب انقــالب دوم ن
درون خــود ضعفهــا و قوتهایــی دارد و اعتــراض مــردم که عامل 
اصلــی انقــالب بــه شــمار مــی آیــد یــک عنصــر کامــال طبیعی 
بــرای تقویــت آن محســوب مــی شــود. آنهــا معتقدنــد کــه راه 
ــه  ــالب دوم نهفت ــوع انق ــس در وق ــرایط در تون ــود ش کار بهب
ــا معترضــان و  ــت ب ــوب حاکمی نیســت بلکــه در برخــورد مطل
درخواســتهای مردمــی آنهــا بــه دور از هرگونــه نــگاه سیاســی 

نهفتــه اســت.
برخــی نیــز معتقدنــد کــه اعتراضــات گســترده در تونــس کامال 
ــژه حــزب  ــه وی ــف ایــن کشــور ب ــوده و احــزاب مخال ــی ب حزب

نــداء تونــس کــه انتقــادات زیــادی بــه دولــت و یوســف الشــاهد 
ــور  ــات مذک ــس اعتراض ــور دارد در پ ــن کش ــر ای ــت وزی نخس

ایســتاده انــد.
ایــن در حالیســت کــه بایــد بــه نقــش کشــورهای خارجــی در 
تضعیــف و ناکارآمــد نشــان دادن انقالبهــای بیــداری اســالمی 
ــی  ــاد الدائم ــتا عم ــن راس ــت. در همی ــه داش ــه توج در منطق
ــور  ــه کش ــرد ک ــد ک ــس تاکی ــزب اراده تون ــس ح ــاون رئی مع
امــارات بــا تشــکیل یــک اتــاق عملیــات در دبــی تــالش دارنــد 
ــنگ  ــه س ــته در منطق ــوع پیوس ــه وق ــای ب ــالب ه ــا در انق ت
انــدازی کنــد. وی تاکیــد کــرد کــه ایــن اتــاق عملیــات در دبــی 
بــا هماهنگــی رژیــم صهیونیســتی تشــکیل شــده و امــارات ید 
طوالیــی در خصــوص تــالش بــرای نــاکام گذاشــتن انقالبهای 
منطقــه دارد. ایــن اتــاق عملیــات اماراتــی صهیونیســتی توســط 
کشــورهای عربــی حــوزه خلیــج فــارس و کشــورهای غربی که 

خواهــان پیشــرفت امــت نیســتند حمایــت مالــی مــی شــود.

بــا  حاکمیــت  ســازنده  تعامــل  ضــرورت 
مردمــی درخواســتهای 

در هــر صــورت در بررســی و تحلیــل اوضــاع تونــس و 
اعتراضــات مردمــی در ایــن کشــور بعــد از گذشــت ۸ ســال از 
انقــالب اولیــه بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه اعتــرض 
ــر  ــی در ه ــه اوضــاع سیاســی، اقتصــادی و اجتماع ــردم علی م
دوره حتــی پــس از وقــوع یــک انقــالب امــری اجتنــاب ناپذیــر 
ــه صــرف پیــروزی یــک انقــالب حــق  ــوان ب اســت و نمــی ت
ــن  ــا همی ــه بس ــت چ ــور گرف ــک کش ــردم ی ــراض را از م اعت
اعتراضــات مردمــی باعــث شــود انقــالب در مســیر اصلــی خود 
قــرار گرفتــه و منحــرف نشــود و بنیــان هــای آن بیــش از پیش 

ــردد. اســتوار گ
هــم چنیــن حرکــت بــه ســمت یــک انقــالب دیگــر بــه فاصله 
ــده و  ــد پیامدهــای پیچی ۸ ســال از انقــالب نخســت مــی توان
ــال داشــته باشــد  ــه دنب ــرای تونســی هــا ب ــل توجهــی را ب قاب
ــی در درون خــود نوعــی بهــم ریختگــی  ــر انقالب ــه ه چــرا ک
ــن  ــی بهتری ــرایط کنون ــود و در ش ــی ش ــبب م ــاع را س اوض
ــازنده  ــل س ــور تعام ــن کش ــاع در ای ــردن اوض ــرای آرام ک راه ب
ــا مــردم و خواســته هــای آنهــا کــه بیشــتر رنــگ  حاکمیــت ب

ــت. ــادی دارد اس ــوی اقتص و ب

جلیقه های رنگی در تونس/ آیا انقالب دوم در راه است؟
فاطمه صالحی
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ــه ۸ ســال از بحــران ســوریه، کشــورهای  ــب ب ــا گذشــت قری ب
عربــی و غیــر عربــی علیرغــم نقــش مخربشــان در ایــن کشــور، 
یکــی پــس از دیگــری بــه منظــور عــادی ســازی روابــط خــود 
بــا دمشــق، پشــت دروازه هــای ســوریه بــه صــف ایســتاده انــد.

علیرغــم گذشــت قریــب بــه ۸ ســال از بحــران ســوریه و هجمــه 
هــای فزاینــده محــور غربــیـ  عربــی علیــه دمشــق، اما امــروز و 
بــا آشــکار شــدن پیــروزی هــا و دســتاوردهای ارزشــمنِد میدانــی 
ــس از  ــی یکــی پ ــت ســوری، کشــورهای عرب ــای مقاوم نیروه
ــادی  ــور ع ــه منظ ــوریه و ب ــای س ــت دروازه ه ــری در پش دیگ

ســازی روابطشــان بــا دمشــق، بــه صــف ایســتاده انــد.
ایــن اتفــاق درحالــی رخ مــی دهــد کــه ســران اتحادیــه عــرب 
ــده  ــاالت متح ــترده ای ــارهای گس ــت فش ــال ۲۰۱۱ تح در س
آمریــکا و کشــورهای غربــی، رأی بــه تعلیــق عضویــت ســوریه 
از ایــن اتحادیــه دادنــد. امــا اکنــون و با تغییــر معــادالت در عرصه 
میدانــی، کشــورهایی که پیشــتر رأی بــه تعلیق عضویت ســوریه 
ــرای ازســرگیری روابــط  ــد، امــروز ب در اتحادیــه عــرب داده بودن

خــود بــا دمشــق از دیگــران پیشــی مــی گیرنــد.
ایــن رویــداد از آنجــا حائــز اهمیــت بســیار محســوب مــی شــود 
کــه نگاهــی هرچنــد گــذرا بــه ِســیر تحــوالت سیاســی و میدانی 
ســوریه در طــول هشــت ســال گذشــته بــه خوبــی نشــان مــی 
ــور  ــدت مذک ــول م ــی در ط ــورهای عرب ــران کش ــه س ــد ک ده
ــوریه و  ــده ای در تشــدید بحــران س ــن کنن ــم و تعیی ــش مه نق
ــذا  ــد. ل ــان آن داشــته ان ــه بیشــتر زم ــر شــدن هرچ ــی ت طوالن
ــرای بازگشــت از مســیری  تصمیــم شــماری از ایــن کشــورها ب
ــد  ــی توان ــد، نم ــوده ان ــته آن را پیم ــالهای گذش ــی س ــه ط ک
معنایــی جــز اذعــان آنهــا بــه شکســت استراتژی شــان دربرابــر 

دمشــق، داشــته باشــد.
ــی رخ  ــله اتفاقات ــر سلس ــای اخی ــا و روزه ــا، هفته ه ــی ماه ه ط
داده اســت کــه جملگــی نشــان از آن دارد کــه شــمار نــه چنــدان 
اندکــی از کشــورهای عربــی ضمــن پشــیمانی از سیاســت هــای 
ســابق خــود در قبــال ســوریه، تمایل بــه ازســرگیری روابطشــان 
بــا ایــن کشــور دارنــد. درســت بــه همیــن دلیــل اســت کــه آنهــا 
یــا خــود و نماینــدگان تــام االختیارشــان بــه ســوریه ســفر مــی 
ــه کشورهایشــان  ــرای ســفر ب ــات ســوری ب ــا از مقام ــد و ی کنن

دعــوت بــه عمــل مــی آورنــد.

دعــوت رســمی مصــر از رئیــس دفتــر امنیــت ملــی 
ســوریه

»علــی المملــوک« رئیــس دفتــر امنیــت ملــی ســوریه بــه تازگی 
طــی ســفری رســمی بــه قاهــره، پایتــخ مصــر رفتــه اســت. وی 
ــا مقامــات امنیتــی عالیرتبــه  در جریــان ســفر خــود بــه مصــر ب
ــات  ــن مقام ــه ای ــرد. از جمل ــو ک ــدار و گفتگ ــور دی ــن کش ای
ــس  ــل« رئی ــاس کام ــه »عب ــوان ب ــی ت ــه م ــی عالیرتب امنیت
ــدار مشــترکی را  ســازمان اطالعــات مصــر اشــاره کــرد کــه دی
بــا المملــوک داشــته اســت. دو طــرف در جریــان ایــن دیــدار در 
خصــوص تحــوالت امنیتــی منطقــه و راهکارهــای ازســرگیری 
ــادل  ــره بحــث و تب ــی دمشــق و قاه ــیـ  امنیت ــبات نظام مناس

ــد. نظــر کردن
در همیــن راســتا، خبرگــزاری رســمی ســوریه )ســانا( بــا انتشــار 
مطلبــی اعــالم کــرد کــه ســفر المملــوک بــه مصــر بــه دعــوت 
رســمی »عبــاس کامــل« رئیــس دســتگاه اطالعــات این کشــور 
انجــام شــده اســت. طبــق اعــالم این رســانه رســمی ســوری، دو 
طــرف در جریــان دیــدار مشــترک خــود همچنیــن در خصــوص 
نحــوه همــکاری هــای دوجانبــه در عرصــه مبــارزه بــا تروریســم 

گفتگــو کــرده انــد.
البتــه ذکــر ایــن نکتــه نیــز ضــروری اســت کــه ســفر رئیــس 

ــر و  ــت مص ــره، پایتخ ــه قاه ــوریه ب ــی س ــت مل ــر امنی دفت
دیــدارش بــا مقامــات ایــن کشــور بــرای بــار دوم طــی حــدود 
ــی  ــام امنیت ــن مق ــد. ای ــی افت ــاق م ــته، اتف ــال گذش دو س
ــوت  ــر دع ــز بناب ــال ۲۰۱۶ نی ــر س ــخ ۲۲ اکتب ــوری در تاری س
ــود. وی در  ــه قاهــره ســفر کــرده ب رســمی طــرف مصــری ب
ــد فــوزی« نایــب رئیــس دســتگاه امنیــت  ــا »خال آن زمــان ب
ــی  ــه امنیت ــات بلندپای ــر از مقام ــماری دیگ ــر و ش ــی مص مل

ــود. ــرده ب ــو ک ــدار و گفتگ ــن کشــور دی ای

بازســازی ســفارت امــارات متحــده عربــی در 
دمشــق

ــری را  ــه تازگــی رســانه هــا و شــبکه هــای اجتماعــی تصاوی ب
منتشــر کــرده انــد کــه نشــان مــی دهــد امــارات متحــده عربــی 
ــت  ــق، پایتخ ــود در دمش ــفارت خ ــر س ــازی مق ــال بازس درح
ــه  ــرد ک ــورت می گی ــی ص ــدام در حال ــن اق ــت. ای ــوریه اس س
منابــع خبــری از گفت وگــوی مقامــات اماراتــی و ســوری بــرای 
از ســرگیری روابــط دیپماتیــک خبــر می دهنــد. مســأله بازســازی 

ــش  ــا واکن ــی ب ــوریه حت ــی در س ــارات متحــده عرب ــفارت ام س
ــز مواجــه شــده اســت. رســمی برخــی مقامــات ایــن کشــور نی

در همیــن راســتا، »فیصــل المقــداد« معــاون وزیــر امــور 
خارجــه ســوریه اخیــرا در ایــن مــورد گفتــه اســت: »تصمیــم بــه 
بازگشــایی ســفارت امــارات بــه خــود ایــن کشــور بســتگی دارد، 
چــرا کــه کشــوری مســتقل اســت و حــق اعــالم و انتشــار ایــن 
خبــر را دارد«. بنابرایــن، کامــال واضــح و آشــکار اســت کــه نمــی 
تــوان خبــر اقــدام امــارات بــرای بازســازی ســفارتش در دمشــق 
را ِصرفــا در زمــره شــایعات و اخبــار جعلــی شــبکه هــای ارتبــاط 

جمعــی قلمــداد کــرد.
ــر آنچــه کــه گفتــه شــد، اخیــرا یــک هیــأت اماراتــی  عــالوه ب
ــا دعــوت رســمی  ــارات ب ــاک« ام از اداره شــرکت امــالک »دام
شــرکت های ســوری متخصــص در بازســازی ســاختمانها هفتــه 
ــا  ــدار ب ــای آن در دی ــرده و اعض ــفر ک ــق س ــه دمش ــته ب گذش
ــعه  ــه توس ــکاری در زمین ــای هم ــود راهه ــوری خ ــان س همتای
امــالک در مرحلــه آتــی و برپایــی طرح هــای جدیــد در ســوریه 
ــد. شــرکت »دامــاک« از شــرکت های مطــرح  را برررســی کردن
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در زمینــه ساختمان ســازی در جهــان عــرب اســت کــه در حــال 
ــرد. ــش می ب ــه پی ــه ب ــروژه را در خاورمیان ــش از ۲۰ پ حاضــر بی
»عبدالســتار بوشــناق« پژوهشــگر سیاســت بیــن الملــل دربــاره 
علــت ایــن ســفر گفــت: ایــن ســفر همزمــان بــا اعــالم »دونالــد 
ترامــپ« بــرای خــروج نیروهــای آمریکایــی از ســوریه صــورت 
گرفتــه و مشــخص اســت کــه در ایــن ســفر دســتورالعمل های 
ــه  ــرار گرفت ــورد بحــث و بررســی ق ــز م ــی و اقتصــادی نی نظام
ــن  ــه داد: ای ــل ادام ــن المل ــت بی ــگر سیاس ــن پژوهش ــت. ای اس
ســفر هیــأت اماراتــی تنهــا بخشــی از حرکــت کشــورهای عربی 

بــه ســمت نظــام ســوریه اســت.

عبــداهلل دوم و اذعــان بــه عــادی ســازی روابــط بــا 
ســوریه

از ســوی دیگــر، مــی تــوان از کشــور اردن بــه عنوان یکــی دیگر 
از جملــه کشــورهای یــاد کــرد کــه پشــت دروازه هــای ســوریه 
بــه منظــور عــادی ســازی روابــط خــود بــا ایــن کشــور در صــف 
ایســتاده اســت. اظهــارات اخیــر »عبــداهلل دوم« پادشــاه اردن در 
ــا  ــان ب ــان دمشــق و ام ــط می ــت رواب خصــوص ســوریه و ماهی
ــه تمایــل  ــرای اســتناد ب ــع ب ــن منب ــد بهتری یکدیگــر، مــی توان

ــا ســوریه باشــد. ــه ازســرگیری روابــط ب اردن ب
ــح  ــری تصری ــرا در اظهارنظ ــاه اردن اخی ــداهلل دوم« پادش »عب
کــرده اســت: »روابطمــان بــا ســوریه بــه روال قبلــی بازخواهــد 
گشــت. شــاهد آن هســتیم کــه اوضــاع در ســوریه در حــال بهبود 
اســت و اردن بــرای ســوریه آرزوی خیــر و نیکــی دارد. ان شــاءاهلل 
ــر  ــردد«. اگ ــی گ ــر م ــادی ب ــت ع ــه حال ــوریه ب ــاع در س اوض
ــرای  ــان امــان و دمشــق ب ــر می همــکاری هــای تنگاتنــگ اخی
بازگشــایی گــذرگاه مــرزی »النصیــب« را نیــز در کنــار اظهارنظر 
ــه  ــت ک ــم یاف ــی درخواهی ــه خوب ــم، ب ــرار دهی ــاه اردن ق پادش
ــا ســوریه،  اتفاقــات جدیــدی در عرصــه عــادی ســازی روابــط ب

ــت. ــال رخ داده اس در ح

ــه ســمت  ــرای بازگشــت ب ــام آشــکار اعــراب ب پی
ــق دمش

ــودان روز یکشــنبه  ــور کشــور س ــس جمه ــر البشــیر« رئی »عم
هفتــه جــاری وارد دمشــق، پایتخــت ســوریه شــد. این نخســتین 
ســفر رهبــر یــک کشــور عربــی بــه ســوریه از زمــان آغــاز جنگ 
داخلــی در ایــن کشــور در ســال ۲۰۱۱ محســوب مــی شــود. از 
ســفر »عمــر البشــیر« بــه عنــوان رئیــس جمهــوری ســودان بــه 
ســوریه مــی تــوان بــه عنــوان مقدمــه بازگشــت رســمی اعــراب 

بــه ســمت دمشــق یــاد کــرد.

ــالم  ــه ای اع ــان در بیانی ــاد لبن ــزب اتح ــاط، ح ــن ارتب در همی
کــرد: »ســفر عمــر البشــیر رئیــس جمهــور ســودان بــه دمشــق 
در واقــع تثبیــت بازگشــت اعــراب بــه ســوریه اســت. ایــن تنهــا 
ســفر نخواهــد بــود و بــه دنبــال آن شــاهد ســفرهای مســئوالن 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــود و ای ــم ب ــی خواهی ــورهای عرب کش
همچنــان در لبنــان دربــاره روابــط بــا دمشــق نوعــی عنــادورزی 
ــه  ــم ب ــا حک ــخ و جغرافی ــه تاری ــه منطق ــی ک ــود دارد در حال وج

ــا ســوریه مــی کنــد«. ــط ب داشــتن رواب
ــر  ــد خی ــوریه، »محم ــه س ــیر ب ــر البش ــفر عم ــوص س درخص
العــکار« کارشــناس مســائل سیاســی و بیــن المللی معتقد اســت: 
»کشــورهای عربــی کــه هرآنچــه در چنته داشــتند علیه دمشــق 
ــق  ــال وف ــون درح ــد، اکن ــه ان ــه کار گرفت ــوریه ب ــت س و مقاوم
دادن خــود بــا ایــن حقیقــت هســتند کــه دمشــق در جنــگ علیه 
تروریســم بــه پیــروزی رســیده اســت. آنهــا روابــط آینــده خــود با 
دمشــق را بــر مبنــای همیــن حقیقــت، پایــه ریــزی مــی کننــد«.

ترکیه هم تلویحا به ماندن اسد رضایت داد
عــالوه بــر کشــورهای عربــی، ترکیــه نیــز کــه همــواره در خــط 
مقــدم حمایــت از گــروه های مســلح معارض در ســوریه ایســتاده 
بــود و اکنــون نیــز بــه برخــی تحــرکات مشــکوک خــود در ایــن 
ــدن »بشــار اســد« در  ــه مان کشــور ادامــه مــی دهــد، تلویحــا ب
ــن مســأله از  ــت داده اســت. ای ــدرت ســوریه رضای رأس هــرم ق
اظهارنظــر اخیــر »مولــود چــاووش اغلــو« وزیــر خارجــه ترکیــه 

بــه خوبــی پیداســت.
ــه  ــر خارج ــو« وزی ــاووش اغل ــود چ ــاط، »مول ــن ارتب درهمی
ترکیــه در ســخنانی تصریــح کــرده اســت: »اگــر بشــار اســد 
ــروزی برســد،  ــه پی ــات دموکراتیــک ب ــان یــک انتخاب در جری
ــا وی را  ــکاری ب ــه هم ــورها گزین ــر کش ــه و دیگ ــاید ترکی ش
ــته  ــه گذش ــالف روی ــد«. وی برخ ــرار دهن ــی ق ــورد بررس م
ــورش در  ــد و حض ــی خوان ــی م ــکار جنگ ــد را جنایت ــه اس ک
ــف مــی کــرد، در  ــد سیاســی ســوریه را غیرممکــن توصی رون
پاســخ بــه ســؤالی پیرامــون همــکاری آنــکارا بــا دولــت اســد، 
ــپس در  ــود و س ــزار ش ــات برگ ــد انتخاب ــدا بای ــت: »در ابت گف

ــم«. ــر کنی ــار نظ ــن خصــوص اظه ای
ــس  ــان« رئی ــب اردوغ ــب طی ــش »رج ــد روز پی ــخنان چن س
جمهــوری ترکیــه نیــز نشــان مــی دهــد کــه آنــکارا علیرغــم 
ــال  ــود در قب ــابق خ ــای س ــت ه ــل سیاس ــرک کام ــدم ت ع
ــدن اســد در قــدرت دارد  ــه باقــی مان دمشــق، نیــم نگاهــی ب
ــن  ــه همی ــد. درســت ب ــار آی ــن مســأله کن ــا ای و قصــد دارد ب
دلیــل اســت کــه اردوغــان اخیــرا تأکیــد کــرد کــه ترکیــه بــه 

خــاک ســوریه چشــم طمــع نــدارد. در واقــع، ایــن اظهارنظــر 
ــق  ــران دمش ــه س ــام ب ــی پی ــال نوع ــزی ارس ــش از هرچی بی
اســت تــا بدیــن ترتیــب از شــدت تنــش میــان دو طــرف بــه 

ــد. ــژه در شــرق ســوریه بکاه وی

تــالش بــرای لغــو »تعلیــق عضویــت« در اتحادیــه 
عــرب

ــرای لغــو »تعلیــق  ــر آنچــه کــه گفتــه شــد، تــالش ب عــالوه ب
ــی  ــدن کرس ــرب و بازگردان ــه ع ــوریه در اتحادی ــت« س عضوی
ــالش  ــد ت ــر رون ــه ب ــه آن، مســأله دیگــری اســت ک دمشــق ب
ــی  ــه م ــوریه صح ــا س ــط ب ــازی رواب ــادی س ــرای ع ــراب ب اع
گــذارد؛ هرچنــد کــه شــاید ایــن رونــد بــا نفــوذ سیاســی و مالــی 
عربســتان ســعودی در اتحادیــه عــرب بــه نتیجــه مطلــوب منجر 

ــود. نش
درهمیــن راســتا، یــک منبــع آگاه در دولــت تونــس اعــالم کــرد 
ــازه ای را  ــای ت ــالش ه ــور ت ــن کش ــوری ای ــس جمه ــه رئی ک
جهــت رفــع تعلیــق عضویــت ســوریه در اتحادیــه عــرب کلیــد 
ــود در  ــاش ش ــش ف ــت نام ــه نخواس ــع ک ــن منب ــت. ای زده اس
ایــن خصــوص گفــت: »السبســی در حاشــیه نشســت اقتصــادی 
ســران کشــورهای عربــی کــه قــرار اســت در لبنــان برگزار شــود، 
ــا طــرف هــای عربــی رایزنــی هایــی را پیرامــون لغــو تعلیــق  ب

ــه عــرب، انجــام خواهــد داد«. عضویــت ســوریه در اتحادی
ــان  ــت در جری ــرار اس ــت: ق ــار داش ــن اظه ــع همچنی ــن منب ای
رایزنــی هــای السبســی بــا طــرف هــای عربــی، مســأله دعــوت 
از بشــار اســد بــرای شــرکت در نشســت اتحادیــه عــرب در مــاه 

ــرد. ــادل نظــر صــورت پذی ــی، بحــث و تب مــارس آت

پایان سخن
ــان ســخن آنکــه سلســله تــالش هــای برخــی کشــورهای  پای
ــا دمشــق و  ــط ب ــازی رواب ــادی س ــرای ع ــی ب ــی و غیرعرب عرب
بازگردانــدن ایــن روابــط روی ریــل اصلــی آن نــه از َســر تدبیــر و 
تمایــل قلبــی، کــه بــه خاطــر شکســتی اســت کــه تمامــی ایــن 
ــا در طــول ســال هــای گذشــته در ســوریه متحمــل  طــرف ه

ــد. شــده ان
اکنــون ســران عــرب و متحــدان منطقــه ای و فرامنطقــه ای آنها 
بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد کــه تــداوم رونــد کنونــی عایــدی 
جــز خســارت هــای بیشــتر برایشــان نخواهــد داشــت؛ بــه ویــژه 
اینکــه آمریکایــی هــا هــم تصمیــم بــه خــروج از ســوریه را اتخاذ 
ــد  ــل جدی ــه فص ــد ک ــد و دی ــر مان ــد منتظ ــال بای ــد. ح کرده ان

روابــط اعــراب بــا دمشــق چــه زمانــی فــرا خواهــد رســید.
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ــد  ــت جدی ــرای تشــکیل دول ــون کــه شــمارش معکــوس ب اکن
ــه  ــدی را علی ــون تحریمــی جدی ــان آغــاز شــده، ترامــپ قان لبن
حــزب اهلل بــه امضــاء رســانده کــه نشــان مــی دهــد از افزایــش 

ــه شــدت در هــراس اســت. ــان ب نفــوذ ایــن گــروه در لبن
ــده  ــاالت متح ــه ای ــات خصمان ــه اقدام ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ب
ــی  ــان تمام ــه همچن ــت در منطق ــور مقاوم ــه مح ــکا علی آمری
نــدارد؛ بــه ویــژه اینکــه ایــن فراینــد )اعمــال فشــار بــر مقاومت( 
از زمــان روی کار آمــدن ترامــپ در آمریــکا بیــش از پیــش نیــز 

تشــدید شــده اســت.
در ادامــه همیــن اقدامــات خصمانــه و فشــارهای غیرقانونــی بــر 
ــکا،  ــده آمری ــاالت متح ــط ای ــه توس ــت در منطق ــور مقاوم مح
ــی  ــه تازگ ــور ب ــن کش ــوری ای ــس جمه ــپ« رئی ــد ترام »دونال
ــت  ــش مقاوم ــان و جنب ــه حــزب اهلل لبن ــدی را علی ــون جدی قان
اســالمی حمــاس بــه امضــاء رســانده اســت؛ قانونــی کــه پیشــتر 
بــه عنــوان الیحــه مطــرح شــده بــود و بــا امضــای ترامــپ بــه 

ــل شــد. ــزام آور تبدی ــون ال ــه یــک قان صــورت رســمی ب
ــه  ــرد ک ــالم ک ــه ای اع ــفید در بیانی ــتا، کاخ س ــن راس در همی
رئیــس جمهــوری آمریــکا الیحــه اعمــال تحریــم بــر اعضــای 
ــرد. کاخ ســفید در  ــل ک ــون تبدی ــه قان حمــاس و حــزب اهلل را ب
کمــال تعجــب مدعــی شــده کــه ایــن قانــون بــه دلیــل اســتفاده 
از غیــر نظامیــان بــه عنــوان ســپر انســانی! توســط ترامــپ امضاء 
شــده اســت. در بیانیــه کاخ ســفید همچنیــن آمــده اســت: ایــن 
ــژه ای را  ــای وی ــا تحریم ه ــازد ت ــزم می س ــپ را مل ــون، ترام قان

ــر اعضــای حــزب اهلل و حمــاس اعمــال کنــد. ب
تداوم دشمنی با حزب اهلل به دلیل پیروزی در انتخابات

در واقــع، تــالش هــای ایــاالت متحــده آمریکا بــرای ضربــه وارد 
ــس از مشــخص  ــن کشــور، پ ــان در ای ــه حــزب اهلل لبن آوردن ب
شــدن نتایــج انتخابــات پارلمانی اردیبهشــت مــاه، بیــش از پیش 
ــز  ــه نی ــن تــالش هــای مذبوحان ــی ای ــت اصل تشــدید شــد. عل
ــاز مــی گــردد؛  ــان ب ــی لبن ــات پارلمان ــه ماهیــت نتایــج انتخاب ب
نتایجــی کــه نشــان مــی دهــد حــزب اهلل و گــروه هــای حامــی 
ــا در  ــی ه ــداد کرس ــترین تع ــز بیش ــوع حائ ــت در مجم مقاوم

ــد. ــه خــود اختصــاص دادن پارلمــان شــده و پیــروزی را ب
بنابرایــن، تــالش هــای آمریکایــی هــا علیــه حــزب اهلل از همان 
زمــان آغــاز شــد. اولیــن اقــدام آمریکایــی هــا علیــه حــزب اهلل 
پــس از انتخابــات پارلمانــی زمانــی بــود کــه وزارت خزانــه داری 
ایــاالت متحــده بــا صــدور بیانیــه ای شــماری از مقامــات حــزب 
اهلل لبنــان را در لیســت تحریــم هــای ایــن کشــور قــرار داد. ایــن 
ــی  ــود در اقدام ــوی خ ــده از س ــر ش ــه منتش ــه در بیانی وزارتخان
تعجــب برانگیــز از »ســید حســن نصــراهلل« دبیــرکل حــزب اهلل 

لبنــان نیــز بــه عنــوان تروریســت یــاد کــرد!
در آن زمــان، وزارت خزانــه داری ایــاالت متحــده آمریــکا در 
بیانیــه خــود تحریــم هایــی را علیــه »شــیخ نعیــم قاســم« معاون 
ــس  ــس مجل ــن الســید« رئی ــم امی ــرکل حــزب اهلل، »ابراهی دبی
سیاســی حــزب اهلل، »محمــد یزبــک« رئیــس شــورای شــرعی و 
»حســین خلیل« معــاون ســید حســن نصــراهلل در امور سیاســی، 
اعمــال کــرده اســت. نکتــه قابــل تأمــل این اســت کــه بالفاصله 
پــس از اعمــال تحریــم هــای جدیــد آمریکایــی هــا علیــه حزب 
اهلل لبنــان، شــماری از متحــدان ایــن کشــور ازجملــه عربســتان 
ســعودی نیــز تحریــم هایــی را علیــه حــزب اهلل اعــالم کردنــد 
و نــام شــماری از مقامــات و مســئوالن ایــن گــروه را در لیســت 

ســیاه خــود قــرار دادنــد.
بنابرایــن پــر واضــح اســت کــه تحریــم هــای جدیــد آمریکایــی 
ــه  ــان ب ــزب اهلل لبن ــی از ح ــام جوی ــه انتق ــه مثاب ــع ب ــا در واق ه
دلیــل تحقــق دســتاورد ارزشــمند در جریــان انتخابــات پارلمانــی 
ســال ۲۰۱۸ محســوب مــی شــود و نمــی توانــد معنایــی غیــر از 

ایــن مســأله داشــته باشــد. قانــون جدیــد علیــه حــزب اهلل نیــز در 
واقــع، تــداوم دشــمنی ایــاالت متحــده بــا ایــن گــروه مقاومــت 

بــه دلیــل پیــروزی در انتخابــات، محســوب مــی شــود.

خوش خدمتی به متحدان منطقه ای
از قانــون جدیــد ایــاالت متحــده آمریــکا علیــه جنبــش مقاومــت 
ــوان  ــه عن ــوان ب ــی ت ــان م ــزب اهلل لبن ــاس و ح ــالمی حم اس
نوعــی خــوش خدمتــی از ســوی واشــنگتن بــه متحــدان منطقه 
ــع،  ــاد کــرد. در واق ای اش و در رأس آنهــا عربســتان ســعودی، ی
ایــاالت متحــده آمریــکا بــا ایــن اقــدام، خــود را بــرای دوشــیدن 
ــد.  ــی کن ــاده م ــعود، آم ــی آل س ــود یعن ــیرده خ ــتر گاور ش بیش
ــازی  ــوان امتی ــه عن ــد از ایــن اقــدام ب آمریکایــی هــا قصــد دارن
بــرای عربســتان یــاد کننــد کــه مقامــات ســعودی متقابــال بایــد 

ــد. ــش را بپردازن بهای
ــان مــی نویســد: »مســأله  ــاء« لبن ــگاه »البن ــاط، پای همیــن ارتب
ــکا از  ــاالت متحــده آمری ــه ای ــن اســت ک ای کــه وجــود دارد ای
ــان  ــزب اهلل لبن ــه ح ــد علی ــای جدی ــم ه ــال تحری ــذر اعم رهگ
ــف  ــای مختل ــرف ه ــه ط ــی را ب ــام های ــا پی ــرده ت ــالش ک ت
مخابــره کنــد. واشــنگتن بــا ایــن اقــدام ایــن پیــام را بــه متحدان 
خــود مخابــره کــرد کــه پیــروزی حــزب اهلل لبنــان نمــی توانــد 
بــه مثابــه ســیطره کامــل آن بــر فضــای سیاســی داخــل لبنــان 
ــات  ــل از انتخاب ــج حاص ــد از نتای ــل نبای ــن دلی ــه همی ــد؛ ب باش

ــود«. ــن کشــور نگــران ب ــر در ای ــی اخی پارلمان
ایـن پایـگاه در ادامـه مطلـب خـود در خصـوص تحریـم هـای 
ضـد مقاومـت ایـاالت متحـده آمریـکا آورده اسـت: »آمریکایـی 
هـا همچنیـن بـا ایـن اقـدام به هـم پیمانـان خـود اعـالم کردند 
کـه حمایـت های واشـنگتن از آنهـا در برابـر حـزب اهلل همچنان 
ادامـه دارد و آمریـکا اجـازه نخواهد داد لبنـان به عرصـه ای برای 
یکه تـازی حـزب اهلل تبدیل شـود. ایـن یعنـی اطمینـان دادن به 
متحـدان غربـیـ  عربی بـرای تداوم خصومـت ها با حـزب اهلل«.

اخالل در روند تشکیل دولت جدید لبنان
ــت  ــس از گذش ــان پ ــد لبن ــت جدی ــه دول ــت ک ــت آن اس واقعی
ــت و  ــه اس ــرار گرفت ــدن ق ــکیل ش ــتانه تش ــاه در آس ــت م هف
احــزاب و جریــان هــای لبنانــی بــر کلیــت نحــوه تشــکیل دولت 
و چیدمــان سیاســی آن بــه توافــق دســت یافتــه انــد. بــا کوتــاه 
آمدن ســعد الحریــری در پذیرفتــن مشــارکت فراکســیون ۶ نفره 
نماینــدگان مســتقل اهــل ســنت کــه خــارج از حــزب »جریــان 

المســتقبل« در انتخابــات پارلمانــی اردیبهشــت مــاه وارد پارلمان 
ــکیل  ــمی تش ــالم رس ــر اع ــد منتظ ــر بای ــون دیگ ــدند، اکن ش

دولــت لبنــان باشــیم.
ــون علیــه حــزب  ــا اقــدام خــود در امضــای قان آمریکایــی هــا ب
ــا احــزاب، جریــان هــا و گــروه هــای لبنانــی  ــد ت اهلل قصــد دارن
ــد  ــرار دهن ــل حــزب اهلل ق ــت را در مقاب ــه دول و در مجمــوع، بدن
ــه القــاء کننــد کــه حضــور پررنــگ چنیــن گروهــی در  و اینگون
ــرای  ــد تبعــات منفــی گســترده ای ب عرصــه سیاســی مــی توان
دولــت و ملــت لبنــان بــه دنبــال داشــته باشــد. لــذا از قانــون ضد 
ــز  ــک آمی ــدام تحری ــک اق ــوان ی ــه عن ــوان ب ــی ت ــزب اهلل م ح
بــرای بســیج کــردن اقشــار سیاســی و اجتماعــی داخلــی لبنــان 

علیــه ایــن گــروه یــاد کــرد.
آمریکایـی هـا خـود بـه خوبـی مـی داننـد کـه سـعد الحریـری، 
نخسـت وزیر این کشـور به دلیل پیـروزی حـزب اهلل در انتخابات 
پارلمانـی اخیـر، نمـی تواند این گـروه را در تشـکیل دولـت نادیده 
بگیـرد. لذا آنهـا کامال به این مسـأله واقف هسـتند کـه حزب اهلل 
و متحـدان آن در دولـت آینـده نقـش پررنـگ و تعیین کننـده ای 
دارنـد. برهمیـن اسـاس تـالش های خـود بـرای اخـالل در روند 

تشـکیل دولـت را کلیـد زده اند.

تأمین منافع و مصالح مرتجعین عرب
ــد: »از  ــی نویس ــاء« م ــی »البن ــه لبنان ــاط روزنام ــن ارتب در همی
دیگــر اهــداف ایــاالت متحــده آمریــکا از انجــام اقــدام خصمانــه 
تحریمــی علیــه حــزب اهلل تأثیرگــذاری بــر فرایند تشــکیل دولت 
آینــده در لبنــان اســت کــه قــرار اســت بــه زودی صــورت پذیــرد. 
آنچــه کــه در مســأله دولــت آینــده لبنــان بــرای آمریکایــی هــا 
ــح  ــز اهمیــت اســت، ایــن اســت کــه منافــع و مصال بســیار حائ
ــه  ــت شــود؛ مخصوصــا کســانی ک حــکام مرتجــع عــرب رعای
ــزب اهلل  ــه ح ــد علی ــای جدی ــم ه ــال تحری ــنگتن را در اعم واش

ــد«. ــی کردن همراه
ــود در  ــب خ ــه مطل ــن در ادام ــی همچنی ــه لبنان ــن روزنام ای
ــم  ــن تحری ــا ای ــا ب ــی ه ــن خصــوص آورده اســت: »آمریکای ای
ــت  ــد در تشــکیل دول ــد کــه بای ــه حــزب اهلل هشــدار دادن هــا ب
جدیــد بــه منافــع متحــدان آن نیــز توجــه شــود. ایــن هشــدار در 
حالــی اســت کــه نتایــج انتخابــات بــه خوبــی گویــای آن اســت 
کــه حــزب اهلل بــه دلیــل پیــروزی قاطعانــه در جریــان انتخابــات 
پارلمانــی قــادر اســت کابینــه ای همســو بــا رویکردهــای خــود 

ــژه در عرصــه سیاســت خارجــی، تشــکیل دهــد«. ــه وی ب

قانون تحریمی آمریکا علیه مقاومت/ وحشت از نفوذ سیاسی حزب اهلل

خاورمیانه و شمال آفریقا
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توافــق الحدیــده کــه از ســه شــنبه شــروع 
شــده، توافقــی ژئوپلتیــک اســت کــه 
ســرآغاز واقعــی بــرای پایــان جنــگ یمــن 
بــه شــکل کامــل اگــر موفــق شــود، خواهد 

ــود. ب
پــس از توافــق میــان گروههــای یمنــی که 
بــا تالشــهای ســازمان ملــل رخ داد، آتــش 
بــس در الحدیــده از روز ســه شــنبه اجرایــی 
شــد کــه شــرط اجــرای آن توقــف عملیــات 
ــل از ســوی همــه  ــه شــکل کام ــی ب نظام
طرفهــا بــه عنــوان گام اولیــه و به دنبــال آن 
خالــی کــردن شــهر الحدیــده از گروههــای 
نظامــی و عقــب نشــینی نیروهــای ائتــالف 
ــه  ــهر ب ــه ش ــراف و حوم ــن از اط ــد یم ض
مناطــق مــورد توافــق تحــت نظــارت 
کمیتــه هــای ســازمان ملــل و کمیتــه های 
ارتــش و کمیتــه هــای مردمــی و فرماندهی 

ائتــالف متجــاوز اســت.
ــت  ــاء پایتخ ــرب صنع ــری غ ــده در ۲۲۶ کیلومت ــتان الحدی اس
یمــن واقــع شــده و همیــن بــر اهمیــت اســتراتژیک آن افــزوده 
ــذرگاه امدادرســانی و ارســال کمــک  ــا گ ــدر تنه ــن بن اســت. ای
ــود. ــی ش ــوب م ــن محس ــردم یم ــرای م ــتانه ب ــای بشردوس ه

بنــدر الحدیــده اولیــن گــذرگاه آبــی بــه ســمت جزایــر یمنــی در 
عمــق اســتراتژیک ایــن کشــور بــه شــمار مــی رود و این مســأله 
ــتراتژیک  ــت اس ــن اهمی ــت. همی ــیده نیس ــس پوش ــر هیچک ب
نیــز موجــب شــده تــا ســعودیها تحــت هیــچ شــرایطی حاضــر 
بــه دســت کشــیدن از عملیــات تجاوزکارانــه و گســترده خــود در 

ــده نباشــند. الحدی
ــت  ــروف اس ــرخ مع ــای س ــروس دری ــه ع ــه ب ــده ک ــدر حدی بن
در ۲۰۰ کیلومتــری شــهر صنعــا پایتخــت یمــن قــرار دارد. ایــن 
ــزرگ یمــن بعــد از بنــدر عــدن  شــهر، دومیــن بنــدر تجــاری ب
اســت و بــه دلیــل داشــتن امکانــات صــادرات و واردات و نزدیکی 
ــادی  ــت زی ــل کاال از اهمی ــل و نق ــی حم ــر بین الملل ــه معاب ب
ــواد  ــادی از م ــیار زی ــش بس ــروزه بخ ــد. ام ــوردار می باش برخ
ــی  ــه نوع ــود و ب ــن می ش ــدر وارد یم ــن بن ــن از ای ــی یم غذای
ــن  ــی در یم ــادی و حیات ــاه رگ اقتص ــدر را ش ــن بن ــوان ای می ت

ــت. دانس

توافق الحدیده رمز عبور پایان جنگ یمن
توافــق الحدیــده کــه از ســه شــنبه شــروع شــده اســت توافقــی 
ژئوپلتیــک اســت کــه ســرآغاز واقعــی بــرای پایــان جنــگ یمــن 
بــه شــکل کامــل اگــر موفــق شــود، خواهــد بــود؛ زیــرا الحدیــده 
یکــی از مهمتریــن اســتانهای یمــن از حیــث نظامی و سیاســی و 

دارای اهمیــت ژئواســتراتژیک در بحــران یمــن اســت.
تنــش در الحدیــده در پیچیــده کــردن بحــران یمن نقــش زیادی 
دارد و خــارج کــردن آن از کشــمکش دســتاورد بزرگــی خواهــد 
بــود زیــرا یکــی ازبزرگتریــن گــره هــا در مقابــل توقــف جنــگ 
یمــن را بــاز مــی کند بــه ویــژه کــه در مذاکــرات ســابق هنگامی 
کــه بــه بحــث الحدیــده مــی رســیدند بــن بســت حاصــل مــی 
شــد و شکســت مذاکــرات را رقــم مــی زد و اگــر توافــق جدیــد 
کنونــی موفــق شــود رمــز عبــور بــرای پایــان جنــگ بــه شــکل 

کامــل در یمــن خواهــد بــود.
امــا اگــر شکســت بخــورد، قطعــا بــه مفهــوم رمــز عبــور نابــودی 
آتــش بــس و دســتاوردهای نشســت اســتکهلم خواهــد بــود کــه 
بــه دنبــال آن تشــدید درگیــری هــا حتمــی خواهــد بــود بــه ویژه 
کــه شــبح آن در افــق بــا توجــه بــه ادامــه نقــض آتــش بــس از 

ســوی ائتــالف متجــاوز ضــد یمــن حاکــم اســت.

ــتای  ــدی در راس ــکل عم ــه ش ــاوز ب ــالف متج ائت
ــد ــت می کن ــس حرک ــش ب ــض آت نق

ــه شــکل عمــدی در راســتای نقــض آتــش  ائتــالف متجــاوز ب
ــس  ــن گریفیت ــرر مارتی ــای مک ــت ه ــود درخواس ــا وج ــس ب ب
ــه  ــر پایبنــدی ب ــی ب ــل در امــور یمــن مبن ــده ســازمان مل نماین

ــد. ــی کنن ــت م ــس حرک ــش ب آت
ــای  ــه ه ــه محل ــاوز ب ــالف متج ــالت ائت ــه حم ــواه آن ادام گ
ــتان  ــی در اس ــش الحال ــم در بخ ــان پنجاه ــکونی در خیاب مس
ــت  ــدن هف ــی ش ــی و زخم ــک غیرنظام ــهادت ی ــده و ش الحدی
نفــر دیگــر و نیــز حمــالت موشــکی و توپخانــه ای و خمپــاره ای 
متجــاوزان بــه هتــل هــای االتحــاد والواحــه و شــهرک الشــعب 
در خیابــان نــودم و شــرق فــرودگاه الحدیــده و نیــز گلولــه بــاران 
روســتای الزعفــران در کیلومتــر۱۶ و منــازل شــهروندان در غرب 
الدیهمــی و همچنیــن ایجــاد اســتحکامات از ســوی متجــاوزان 
در شــرق شــهرک الشــباب در خیابــان نــودم در بخــش الحالــی 
و حمــالت راکتــی و موشــکی متجــاوزان بــه جنــوب التحیتــا و 

ــده اســت. پروازهــای جاسوســی و جنگــی در آســمان الحدی
ــوان گفــت کــه  ــن رخدادهــا مــی ت ــا بررســی آخری ــن رو ب از ای
ــال دارد  ــه دنب ــه ب ــی ک ــوارد مثبت ــود م ــا وج ــده ب ــق الحدی تواف
ــرض  ــن در مع ــح در یم ــق صل ــک آن در تحق ــش ژئوپلتی و نق
شکســت قــرار دارد زیــرا بنــد آتــش بــس آن کــه عامــل اساســی 
بــرای موفقیــت آن اســت از ســوی ائتــالف متجــاوز رعایت نمی 
ــرط  ــت. ش ــالف اس ــن ائت ــی ای ــی از زورگوی ــن ناش ــود و ای ش
موفقیــت آتــش بــس الحدیــده پایبنــدی ائتــالف متجــاوز بــه آن 

اســت کــه بعیــد بــه نظــر مــی رســد.

ــه  ــالف متجــاوز ب ــس از ســوی ائت ــش ب نقــض آت
ــت ــه آن اس ــالص ب ــه تیرخ مثاب

در حــال حاضــر نمــی توانیــم بــا خــوش بینــی کامــل بــه آتــش 
بــس الحدیــده نــگاه کــرد زیــرا همچنــان طعمــه آســانی بــرای 
نقــض از ســوی ائتــالف متجــاوز اســت. اگــر اقدامــات ناقــض 
ــر  ــه تی ــه مثاب ــن ب ــد ای ــه یاب ــالف ادام ــن ائت ــس ای ــش ب آت
خالصــی بــه آتــش بــس خواهــد بــود و بــه دنبــال آن شــلیک 
ــه  ــاروت اســت کــه منفجــر خواهــد شــد و ب ــار ب ــه انب ــری ب تی
دنبــال آن همــه جبهــه هــا بــه ویــژه جبهــه الحدیــده شــعله ور 
ــرای متجــاوزان ویرانگــر خواهــد  خواهــد شــد کــه تبعــات آن ب
بــود بــه ویــژه کــه تحــرکات ایــن ائتــالف بــه مثابــه آتــش در 

ــزم اســت. هی

جــدای از سرنوشــتی کــه بــر ســر آتش بس 
در الحدیــده خواهــد آمــد آنچــه مــی تــوان 
ــه در  ــی ک ــه مذاکرات ــت ک ــن اس ــت ای گف
ســوئد میــان گروههــای یمنــی برگزار شــد 
ــه  ــری در مقایس ــری بهت ــجام و تاثی از انس
ــت  ــوئیس و کوی ــی در س ــرات قبل ــا مذاک ب

ــود. ــوردار ب برخ

لــزوم اعــزام ســریع ناظــران 
ــر  ــارت ب ــرای نظ ــل ب ــازمان مل س

ــس ــش ب آت
بســیاری امیدوارنــد کــه ســازمان ملــل 
ــش  ــر آت ــارت ب ــرای نظ ــود را ب ــران خ ناظ
ــه  ــر مبادل ــتقیم ب ــارت مس ــز نظ ــس و نی ب
اســیران و بازداشــت شــدگان ســریعا اعــزام 
ــه  ــه ب ــدی ک ــاد و امی ــل اعتم ــد. حداق کنن
ــدی از  ــده اســت؛ اجــازه دور جدی دســت آم
مذاکــرات کــه موانــع را برطــرف کنــد را مــی دهــد تــا راه حلــی 

ــود. ــن ایجــاد ش ــف بحــران یم ــرای توق ب
ــرکل  ــرش، دبی ــو گوت ــخنگوی آنتونی ــک، س ــتفان دوجاری اس
ــورک  ــهر نیوی ــی در ش ــس مطبوعات ــل در کنفران ــازمان مل س
ــس  ــاره پیش نوی ــگاران درب ــی از خبرن ــوال یک ــه س ــخ ب در پاس
طرحــی کــه روز سه شــنبه از ســوی انگلیــس بــه شــورای امنیــت 
ــل قصــد دارد در  ــرکل ســازمان مل ــه شــد، اظهــار کــرد: دبی ارائ
اســرع وقــت ناظرانــی بین المللــی را بــرای نظــارت بــر توافقنامــه 

ــد. ــتقر کن ــن مس ــده یم ــهر حدی ــس در ش آتش ب
ــی  ــن پیش نویــس پیشــنهاد شــده شــورای امنیــت ناظران  در ای
ــا  ــل ت ــازمان مل ــرکل س ــت دبی ــه درخواس ــا ب ــی را بن بین الملل
ــده مســتقر  ــان مــاه جــاری میــالدی در شــهر حدی پیــش از پای
کنــد. همچنیــن در ایــن پیش نویــس خواســته شــده در 
ــده  ــه حدی ــانی ب ــای انس ــاری و کمک ه ــای تج ــال کااله انتق
ــته  ــز خواس ــن نی ــتعفی( یم ــت )مس ــود و از دول ــی نش مانع تراش
شــده در اســرع وقــت پــول بــه اقتصــاد ایــن کشــور تزریــق کند.

ــده  ــه آین ــود هفت ــی می ش ــه پیش بین ــس ک ــن پیش نوی در ای
تصویــب شــود، حمــالت بی هــدف دو طــرف علیــه غیرنظامیــان 
محکــوم شــده و از دبیــرکل ســازمان ملــل خواســته شــده هــر 
هفتــه گزارشــی از وضعیــت یمــن بــه شــورای امنیــت ارائــه کند.

ــار  ــاره انتش ــگاران درب ــواالت خبرن ــه س ــخ ب ــک در پاس دوجاری
ــن  ــری ای ــی از نقــض آتش بــس گفــت: در چنیــن درگی خبرهای
مســاله بــرای مــا غافلگیرکننــده نیســت، امــا بی تردیــد مارتیــن 
گریفیتــس، فرســتاده ویــژه ســازمان ملــل بــه یمــن بــرای حفظ 

ــد. ــالش می کن ــن ت ــس در یم آتش ب
ــه  ــدون اشــاره ب ــل در ادامــه ب ــرکل ســازمان مل ســخنگوی دبی
ــن  ــه در یم ــی ک ــران بین الملل ــرد: ناظ ــاش ک ــران ف ــداد ناظ تع

مســتقر خواهنــد شــد، لبــاس فــرم نظامــی نخواهنــد داشــت.
ــن  ــر در یم ــن درگی ــی طرفی ــه در حال ــدر مســلم آن اســت ک ق
یکدیگــر را بــه نقــض آتــش بــس متهم مــی کننــد که ســازمان 
ــه امیــدی کــه  ــرای حفــظ بارق ــه تــالش هــای خــود ب ــل ب مل
ــا  ــه مــی دهــد. ام ــان جنــگ یمــن ایجــاد شــده ادام ــرای پای ب
ایــن آتــش بــس شــکننده اســت و نیازمنــد تــالش هــای بیــن 

ــق اســت. ــن تواف ــت از ای ــرای حمای ــی ب الملل
امــا اگــر آتــش بــس الحدیــده پابرجــا بمانــد این بــر رونــد اوضاع 
در یمــن بســیار موثــر خواهــد بــود. ارتــش و کمیته هــای مردمی 
ــای  ــه ه ــود را در جبه ــوان خ ــده ت ــس الحدی ــش ب ــا آت ــن ب یم
دیگــر خواهنــد گذاشــت و الحدیــده از رونــد درگیــری هــا خــارج 

مــی شــود.

توافق راهبردی و گره  گشای الحدیده/ آتش بس دوام می آورد؟
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ــه  ــان داد ک ــوریه نش ــه س ــودان ب ــوری س ــس جمه ــفر رئی س
ــت  ــن حقیق ــا ای ــود ب ــق دادن خ ــال وف ــی درح کشــورهای عرب
هســتند کــه دمشــق در نبــرد بــا تروریســم بــه پیــروزی نهایــی 

ــت. ــا آن، نیس ــط ب ــدد رواب ــاز مج ــزی از آغ ــیده و گری رس
ــودان روز یکشــنبه  ــور کشــور س ــس جمه ــر البشــیر« رئی »عم
هفتــه جــاری وارد دمشــق، پایتخــت ســوریه شــد. این نخســتین 
ســفر رهبــر یــک کشــور عربــی بــه ســوریه از زمــان آغــاز جنگ 

داخلــی در ایــن کشــور در ســال ۲۰۱۱ محســوب مــی شــود.
البشــیر پــس از ورود بــه دمشــق مــورد اســتقبال »بشــار اســد« 
رئیــس جمهــوری ســوریه در فــرودگاه، قــرار گرفــت. دو طــرف 
ــدار و گفتگــو  ــا یکدیگــر دی ــان مراســم اســتقبال، ب ــس از پای پ
کردنــد. بشــار اســد و عمــر البشــیر در ایــن دیــدار تاکیــد کردنــد 
ــد  ــی نیازمن ــورهای عرب ــای کش ــران ه ــا بح ــی ب ــه رویاروی ک
همــکاری هــای عربــی جدیــد بــر اســاس احتــرام متبــادل و عدم 

مداخلــه در امــور داخلــی آنهــا اســت.
ــه و  ــه در منطق ــه ک ــه آنچ ــتند ک ــار داش ــن اظه ــا همچنی آنه
کشــورهای عربــی روی مــی دهــد مســتلزم آن اســت کــه تمــام 
ــه  ــورها و نقش ــن کش ــائل ای ــل مس ــتای ح ــا در راس ــالش ه ت
هــای طــرح ریــزی شــده علیــه آنهــا بــه کار گرفتــه شــود. اســد 
ــن  ــد ســاله در ای ــگ چن ــا وجــود جن ــرد: »ســوریه ب ــح ک تصری
ــا  ــت ام ــوده اس ــد ب ــی پایبن ــول عرب ــه اص ــان ب ــور همچن کش
برخــی کشــورهای عربــی بــه غــرب تکیه کــرده انــد«. از ســوی 
ــع  ــد کــرد: »تضعیــف ســوریه در واق دیگــر،  عمــر البشــیر تاکی
تضعیــف امــت عربــی اســت و حــوادث ســالهای گذشــته در ایــن 
کشــور را نمــی تــوان از ایــن واقعیــت جــدا دانســت و بــا وجــود 
جنــگ در ایــن کشــور، ســوریه بــه اصــول امــت عربــی پایبنــد 

ــده اســت«. مان
ــت خــود و  ــه ســوریه امنی ــم ک ــت: »امیدواری ــن گف وی همچنی
نقــش گذشــته اش را در منطقــه بازپــس گیــرد و بــدون مداخلــه 
خارجــی سرنوشــت خــود را تعییــن کنــد. مــا در کنــار ســوریه و 
ــی در  ــدار در حال ــن دی ــم«.  ای ــتاده ای ــور ایس ــن کش ــت ای امنی
دمشــق انجــام شــد کــه بســیاری از کشــورهای عــرب منطقــه 
از زمــان آغــاز بحــران داخلــی در کشــور ســوریه )۲۰۱۱( تــالش 
کــرده انــد تــا از دولــت و رئیــس جمهــور قانونــی ســوریه فاصلــه 

ــد. بگیرن

مقدمه بازگشت اعراب به سمت سوریه
از ســفر »عمــر البشــیر« بــه عنــوان رئیــس جمهــوری ســودان 
بــه ســوریه مــی تــوان بــه عنــوان مقدمــه بازگشــت اعــراب بــه 
ســمت دمشــق یــاد کــرد. ایــن ســفر در حالــی انجــام شــد کــه 
ــی  ــل برخ ــراز تمای ــوص اب ــی درخص ــار مختلف ــش از آن اخب پی
کشــورهای عربــی بــرای از ســرگیری روابــط و مناســابات خــود 
ــوان  ــی ت ــه م ــوان نمون ــه عن ــود. ب ــا دمشــق، منتشــر شــده ب ب
ــتار  ــما خواس ــه رس ــرد ک ــاره ک ــی اش ــده عرب ــارات متح ــه ام ب
ازســرگیری روابــط میــان ابوظبــی و دمشــق شــده بود. عــالوه بر 
ایــن، همــکاری هــای اردن و ســوریه در مناطــق مــرزی بــه ویژه 
در گــذرگاه مــرزی »النصیــب« نیــز بــه تدریــج درحــال تبدیــل 

ــط میــان دو طــرف اســت. ــه ازســرگیری رواب شــدن ب
عــالوه بــر ایــن، پیشــتر »فیصــل المقــداد« معــاون وزیــر خارجه 
ســوریه اعــالم کــرده بــود کــه شــماری از کشــورهای غربــی و 
عربــی خواســتار از ســرگیری روابــط دیپلماتیــک خــود با دمشــق 
ــر اســاس  ــن مســأله در دســت بررســی اســت. ب ــد و ای شــده ان
آنچــه کــه گفتــه شــد، پــر واضــح اســت کــه ســفر عمــر البشــیر 
بــه ســوریه نــه یــک رویــداد معمولــی بلکــه یــک رویــداد مهــم 
و مقدمــه ای بــرای بازگشــت رســمی اعــراب بــه ســمت ســوریه 
اســت؛ کشــوری کــه در طــول حــدود هشــت ســال گذشــته بــا 

وجــود محدودیــت هــای فــراوان، خطــر تروریســم تکفیــری را از 
جغرافیــای خــود و منطقــه دور ســاخت.

ــالم  ــه ای اع ــان در بیانی ــاد لبن ــزب اتح ــاط، ح ــن ارتب در همی
کــرد: »ســفر عمــر البشــیر رئیــس جمهــور ســودان بــه دمشــق 
در واقــع تثبیــت بازگشــت اعــراب بــه ســوریه اســت. ایــن تنهــا 
ســفر نخواهــد بــود و بــه دنبــال آن شــاهد ســفرهای مســئوالن 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــود و ای ــم ب ــی خواهی ــورهای عرب کش
همچنــان در لبنــان دربــاره روابــط بــا دمشــق نوعــی عنــادورزی 
ــه  ــم ب ــا حک ــخ و جغرافی ــه تاری ــه منطق ــی ک ــود دارد در حال وج

ــا ســوریه مــی کنــد«. ــط ب داشــتن رواب

وعده مقاومت در سوریه محقق شد
زمانــی کــه بحــران ســوریه در ســال ۲۰۱۱ آغــاز شــد و 
کشــورهای عربــی یکــی پــس از دیگــری از پشــت خنجــر خــود 
را بــر پیکــر دمشــق وارد کردنــد، ایــن مقاومــت ســوریه بــود کــه 
ــوریه  ــای س ــت دروازه ه ــراب در پش ــه اع ــده داد آن روز ک وع
ــت ســوریه در  ــر نیســت. مقاوم ــد، دی ــاب کنن بایســتند و دق الب
همــان زمــان اعــالم کــرده بــود کشــورهایی کــه خــود ســوریه 
ــمت آن  ــه س ــز ب ــود نی ــد، خ ــت کردن ــدان پش ــم و ب را تحری

ــت. ــد گش بازخواهن
لــذا ســفر عمــر البشــیر بــه ســوریه در واقــع ازجملــه نشــانه های 
تحقــق وعــده مقاومــت در ســوریه محســوب می شــود. درهمین 
ــکار« کارشــناس مســائل سیاســی و  ــر الع ــاط، »محمــد خی ارتب
بیــن المللــی معتقــد اســت: »کشــورهای عربــی کــه هرآنچــه در 
چنتــه داشــتند علیــه دمشــق و مقاومــت ســوریه بــه کار گرفتــه 
انــد، اکنــون درحــال وفــق دادن خــود بــا ایــن حقیقــت هســتند 
ــیده  ــروزی رس ــه پی ــم ب ــه تروریس ــگ علی ــق در جن ــه دمش ک
اســت. آنهــا روابــط آینــده خــود بــا دمشــق را بــر مبنــای همیــن 

حقیقــت، پایــه ریــزی مــی کننــد«.
این کارشــناس مســائل سیاســی و بیــن المللی همچنیــن تصریح 
مــی کنــد: »تمامــی نشــانه هــا حاکــی از آن اســت کــه نــه تنهــا 
ــد  ــی خواه ــترک عرب ــای مش ــکاری ه ــد هم ــه رون ــوریه ب س
ــه تنهایــی فراینــد ایــن همــکاری هــا را  پیوســت بلکــه خــود ب
مدیریــت خواهــد کــرد و محوریــت آن را برعهــده خواهد داشــت. 
ــه  ــه هیچگون ــر هیچکــس پوشــیده نیســت ک ــر ب ــون دیگ اکن
همــکاری عربــی مشــترکی بــدون ســوریه میســر نخواهد بــود«.

تداوم عنادورزی رسانه های عرب زبان
ــه ســوریه  ــوری ســودان ب ــس جمه ــه در ســفر رئی ــه ای ک نکت
ــاداِر  ــورد، ســکوت معن ــه چشــم خ ــری ب ــز دیگ ــش از هرچی بی
آمیختــه بــا حقــد و کینــه رســانه  های عربــی و همچنیــن برخــی 
ــن  ــع، ای ــود. در واق ــفر ب ــن س ــال ای ــی درقب ــانه های غرب رس
ــد  ــی کردن ــان م ــدث و ... گم ــه و الح ــه العربی ــانه ها ازجمل رس
کــه بــا بایکــوت رســانه ای اولیــن ســفر رســمی یکــی از رهبران 
ــت  ــد اهمی ــی توانن ــه ســوریه از ســال ۲۰۱۱ م ــرب ب ــان ع جه

ــد. ــی پنهــان کنن ــکار عموم ــدادی را از اف ــن روی چنی
ایــن تــالش مذبوحانــه درحالــی اتفــاق افتــاد کــه ســفر مذکــور 
ــی داشــت و  ــاط جمع ــاب گســترده ای در رســانه هــای ارتب بازت
ــوص  ــا درخص ــترده ای از تحلیل ه ــوج گس ــا م ــد ت ــب ش موج
ایــن ســفر، اهــداف و پیامدهــای آن بــه راه بیفتــد. ایــن بحــث ها 
و تحلیــل هــا در شــبکه هــای اجتماعــی حتــی تــا جایــی پیــش 
ــرب  ــه ع ــران اتحادی ــی از س ــه عموم ــی مطالب ــه نوع ــت ک رف
بــرای بازگردانــدن کرســی ســلب شــده دمشــق بــه آن در ایــن 
اتحادیــه، در نــزد افــکار عمومــی جهــان عــرب شــکل گرفــت.

ضــد  سیاســت های  در  ریــاض  تجدیدنظــر 
ســوری؟

عــالوه بــر مطالبــی کــه پیرامــون مقدمــه چینــی بــرای 
ازســرگیری روابــط میــان اعــراب و دمشــق مطــرح شــد، برخــی 
نیــز در خصــوص ســفر »عمر البشــیر« رئیــس جمهوری ســودان 
ــا هدایــت یکــی از  ــد کــه ایــن ســفر ب ــه ســوریه اعــالم کردن ب
کشــورهای عربــی انجــام شــده اســت. در همیــن راســتا روزنامــه 
»األخبــار« بــه نقــل از منابــع آگاه اعــالم کــرد کــه ســفر اخیــر 
»عمــر البشــیر« رئیــس جمهــور ســودان بــه ســوریه بــا اطــالع 

ــه اســت. عربســتان صــورت گرفت
ــه نقــل از منابــع آگاه نوشــت: عمــر البشــیر بــه  ایــن روزنامــه ب
عنــوان فرســتاده »ائتــالف عربــی جدیــد« )عربســتان، امــارات 
ــن  ــل ای ــر تحلی ــه ســوریه ســفر کــرد. اگ و هــم پیمانانشــان( ب
ــی درســت باشــد، ایــن مســأله نشــان مــی دهــد  روزنامــه لبنان
ــه خــود  ــه و جنــگ طلبان کــه عربســتان در سیاســتهای خصمان
ــرده  ــر ک ــد نظ ــته تجدی ــالهای گذش ــی س ــوریه ط ــه س علی
اســت و ایــن مســأله بــه مثابــه عقــب نشــینی آشــکار ریــاض از 

ــت. ــت اس ــر مقاوم ــع اش در براب موض

سفر »عمر البشیر« به دمشق؛ پیام تمایل اعراب برای بازگشت به سوریه

خاورمیانه و شمال آفریقا
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امــروز بــه یکبــاره آمریکایــی هــا از تصمیــم خــود بــرای خــروج 
ــرای آن  ــز ب ــی نی نظامیانشــان از ســوریه گرفتنــد و جــدول زمان

ــد. مشــخص کردن
امــروز چهارشــنبه بــه یکبــاره آمریــکا از تصمیــم بــرای خــروج 
ــی در  ــی ناگهان ــن تحول ــه ای ــر داد ک ــوریه خب ــش از س نیروهای
راهبــرد آمریــکا محســوب مــی شــود و پایانــی بــر فرضیــه هــای 
حضــور نظامــی بلند مــدت آمریــکا از ســوریه کــه جیمــز ماتیس 
وزیــر آمریــکا و مســئوالن آمریکایــی ارشــد از حامیــان آن بودنــد 

محســوب مــی شــود.

تصمیم ترامپ و مشخص شدن جدول زمانی
ــد ترامــپ رئیــس جمهــوری آمریــکا امــروز چهارشــنبه در  دونال
پیامــی توئیتــری دربــاره خــروج نیروهــای ایــن کشــور از ســوریه  
ــا  ــن تنه ــم، ای ــوریه شکســت دادی ــش را در س ــا داع نوشــت: م
دلیــل مــا در دوران ریاســت جمهــوری ترامــپ بــرای مانــدن در 

آنجــا بــود.
یــک مقــام آمریکایــی امــروز چهارشــنبه اعــالم کــرد کــه همــه 
کارکنــان وزارت خارجــه ایــن کشــور ظرف ۲۴ ســاعت از ســوریه 

خــارج مــی  شــوند.
ایـن مقـام آمریکایـی در ادامـه گفتـه اسـت کـه تمـام نیروهـای 
آمریـکا نیز بیـن ۶۰ تـا ۱۰۰ روز آینده از سـوریه خارج می  شـوند.

ســارا ســندرز ســخنگوی کاخ ســفید در خصــوص انتشــار اخباری 
دال بــر خــروج نیروهــای آمریــکا از ســوریه ادعــا کــرد: پیــروزی 
هــا بــر داعــش در ســوریه بــه معنــی پایــان ائتــالف در مبــارزه 

مذکــور نیســت.
ــان  ــم زم ــت: ه ــوص گف ــن خص ــفید در ای ــخنگوی کاخ س س
ــان  ــت نظامی ــا بازگش ــارزه، م ــن مب ــدی از ای ــه جدی ــا مرحل ب

ــم. ــرده ای ــاز ک ــوریه را آغ ــی از س آمریکائ

واکنــش هــا بــه تصمیــم غافلگیــر کننــده پنتاگــون؛ 
از خشــم قســد تــا خوشــحالی دمشــق

ــد  ــال تأئی ــه دنب ــاع انگلیــس ب ــر دف ــن ویلیامســون« وزی »گاوی
ــکا از  ــغالگر آمری ــای اش ــروج نیروه ــاره خ ــره درب ــار منتش اخب
ــپ  ــم ترام ــا تصمی ــاً ب ــت: قوی ــفید گف ــوریه از ســوی کاخ س س

ــم. ــوریه مخالف ــش در س ــت داع ــاره شکس درب
قیــس الخزعلــی دبیــر کل جنبــش عصائــب اهــل الحــق عــراق 

بــه تصمیــم دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــور آمریــکا بــرای خروج 
نیروهایــش از ســوریه واکنــش نشــان داد.

وی در توییتــی اعــالم کــرد: ترامــپ مــی گویــد کــه مــا داعــش 
را در ســوریه شکســت دادیــم و ایــن تنها علــت حضــور نیروهای 
مــا در دوره ریاســت جمهــوری مــن بــوده اســت. مگــر داعــش 
ــت را از عــراق  در عــراق شکســت نخــورده اســت چــرا نیروهای

خــارج نمــی کنــی؟ 
دبیــر کل جنبــش عصائــب اهــل الحــق عراق:مگــر داعــش در 
عــراق شکســت نخــورده اســت چــرا نیروهایــت را از عــراق خارج 

نمــی کنــی؟

شــاید علــت دیگــری بــرای حضــور نیروهایــت در 
ــود دارد! ــراق وج ع

ــنای  ــس س ــواه مجل ــده جمهوریخ ــام« نماین ــی گراه »لیندس
ــت  ــم دول ــه تصمی ــش ب ــنبه و در واکن ــروز چهارش ــکا ام آمری
ایــن کشــور بــرای خــروج نیروهــای آمریکایــی از ســوریه گفــت: 
خــروج نیروهــای آمریکائــی از ســوریه بــه مثابــه پیــروزی بزرگی 
ــت. ــوریه( اس ــور س ــد« )رئیس جمه ــار اس ــران و »بش ــرای ای ب

نماینــده جمهوریخــواه مجلــس ســنای آمریــکا در ادامــه افــزود: 
ترامــپ اشــتباه بزرگــی را ماننــد اوبامــا دربــاره ســوریه انجــام داد.
نیروهــای ســوریه دموکراتیــک بــه خــروج نیروهــای آمریکایــی 
از ســوریه واکنــش نشــان دادنــد. نیروهــای ســوریه دموکراتیــک 
ــری از  ــه خنج ــه مثاب ــوریه را ب ــکا از س ــای آمری ــروج نیروه خ

پشــت و خیانــت دانســتند.
ــع  ــک منب ــد و ی ــرو ش ــق روب ــتقبال دمش ــا اس ــم ب ــن تصمی ای
ســوری بــه تصمیــم آمریــکا بــرای خــروج نیروهایــش از ســوریه 

ــان داد. ــش نش واکن
ایــن منبــع بیان کــرد: مــا از خــروج نیروهــای آمریکایی اســتقبال 
مــی کنیــم در عیــن حال بــه نیــات آمریــکا بــرای اجرایــی کردن 

تصمیــم خــروج کامــل از ســوریه بــا دیــده تردیــد مــی نگریم.
ــروج  ــان خ ــواره خواه ــوریه هم ــرد: س ــالم ک ــوری اع ــع س منب
نیروهــای نامشــروع آمریکایــی از ســوریه بــوده اســت. مطلــوب 
ایــن اســت کــه همــه نیروهــا از شــرق فــرات و پایــگاه التنــف 
خــارج شــوند. خــروج نیروهــای آمریکایــی بــه دنبــال آن خــروج 
ــال  ــه دنب ــزور را ب ــه و دیرال ــای خارجــی از الحســکه، الرق نیروه

ــد داشــت. خواه

واکاوی دالیــل تصمیــم ترامــپ بــرای خــروج 
نظامیــان آمریکایــی از ســوریه

بـه هـر حـال تصمیـم بـه خـروج نیروهـای آمریکایـی از سـوی 
ترامـپ در شـرایطی رخ می دهد که همـواره اخبار ضـد و نقیضی 
در ایـن بـاره مخابـره مـی شـد و رئیـس جمهـور آمریـکا آنـرا به 

حمایـت مالـی کشـورهای حـوزه خلیـج فـارس ربط مـی داد.
ــوریه  ــش از س ــردن نیروهای ــارج ک ــرای خ ــپ ب ــم ترام تصمی
ــی  ــای آمریکای ــت. نیروه ــی اس ــل بررس ــف قاب ــاد مختل از ابع
بــدون خواســت دمشــق در ســوریه حضــور داشــتند و بــه مثابــه 
نیروهــای اشــغالگری بودنــد کــه دولــت ســوریه همــواره خواهان 
ــوز در  ــدون مج ــه ب ــی ک ــر نیروهای ــا و دیگ ــن نیروه ــروج ای خ
ســوریه حضــور دارنــد شــده بــود و از ایــن حیــث بازهم مــی توان 

ــل شــد. ــه قائ ــن زمین ــرای دمشــق در ای ــروزی ب نوعــی پی
نیروهــای ســوریه دموکراتیــک و کردهــا کــه بــه آمریکایــی هــا 
دلخــوش کــرده بودنــد نیــز بایــد دریابنــد بــار دیگــر آمریکایــی 
هــا نشــان دادنــد کــه نمــی تــوان بــه آنهــا اعتمــاد داشــت و آنها 
متحــدان خــود را تنهــا مــی گذارنــد و واکنــش کردهــای مــورد 
حمایــت آمریــکا کــه از ایــن خروج بــه مثابــه خنجری از پشــت و 

خیانــت نــام بــرده انــد گــواه ایــن موضــوع اســت.
ــس  ــپ رئی ــد ترام ــان دونال ــه می ــد ک ــد دی ــر بای ــوی دیگ از س
جمهــور آمریــکا و رجــب طیــب اردوغــان رئیــس جمهــور ترکیه 
ــات  ــان از عملی ــه اردوغ ــس از اینک ــه پ ــت ک ــته اس ــه گذش چ
قریــب الوقــوع در شــرق فــرات ســخن گفــت و اینکــه در جریان 
ــه رخ  ــوریه رخ ب ــی در س ــان آمریکای ــا نظامی ــات ب ــن عملی ای
نخواهیــم شــد کــه خــود گویــا تحلیــل هــای بســیار اســت بــه 
ویــژه کــه خبــر امضــای قــرارداد خریــد ســامانه پاتریــوت آمریکا 
ــه شــناختی کــه از ترامــپ  ــا توجــه ب ــره شــد و ب و ترکیــه مخاب
هســت مــی تــوان تصــور کــرد کــه تــا چــه انــدازه بــرای پــول و 

ــش ســرازیر مــی شــود. ــرارداد ســودآور نظامــی آب دهان ق
ایــن در حالــی اســت کــه مجتهــد کاربــر مشــهور و افشــا کننــده 
اســرار درونــی آل ســعود در تحلیــل ایــن ماجــرا ایــن ســئوال را 
مطــرح مــی کنــد کــه آیــا خــروج نظامیــان آمریکایــی از ســوریه 
ــای  ــر رس نیروه ــان از تی ــن نظامی ــردن ای ــوع دور ک ــه موض ب

ایرانــی مربــوط مــی شــود؟
وی مدعــی اســت کــه احتمــال خــروج ایــن نیروهــا در واقــع بــا 
هــدف آمــاده شــدن بــرای ماجراجویــی بــا ایــران بــرای اینکــه 
خــود را از بحــران داخلــی در آمریــکا برهانــد و نیــز محمــد بــن 

ســلمان ولیعهــد ســعودی را نجــات دهــد، اســت.
ــا  ــاد ترامــپ ب ــان »جــرد کوشــنر« دام ــا می مجتهــد تمــاس ه
بــن ســلمان را یــادآور شــده و اینکــه احتمــال ایــن ســناریو یعنی 
ــوع  ــن موض ــت و ای ــران وارد اس ــه ای ــپ علی ــی ترام ماجراجوی

ــد داد. ــه رخ خواه ــل فوری ــه و اوای اواســط ژانوی
بر اسـاس تحلیـل مجتهد؛ گـزارش مولـر در حـال پایان اسـت و 
آنچـه از آن نشـت کرده حاکی اسـت کـه ترامپ محکـوم خواهد 
شـد و ترامپ مطمئن اسـت که عزل و محاکمه بـه خیانت خواهد 
کـرد. بـه نظر مجتهـد، ترامـپ تصمیم بـه تحریم ایران و سـپس 
اسـتثنای برخی کشـورها از این تحریـم گرفت تا بگویـد که ایران 
بـا محاصـره تنبیه نشـده اسـت و باید بـه آن حمله شـود. به گفته 
مجتهـد؛ بحـث روابـط مالـی شـخصی ترامپ بـا بن سـلمان نیز 
پـس از اینکـه دموکراتهـا در کنگـره بـاب آنـرا گشـودند، هسـت 
و ایـن خطـرش بـرای ترامـپ کمتـر از تحقیقـات مولر نیسـت و 

مارجاجویـی علیـه ایـران حلقه نجات اسـت.
قـدر مسـلم آن اسـت کـه جـدای از هـر دلیلـی کـه ترامـپ را به 
خـروج نظامیـان ایـن کشـور از سـوریه سـوق داده، ایـن تحـول، 
دسـتاوردی بـرای دمشـق و متحدانـش محسـوب مـی شـود و 
همپیمانـان آمریکا گیج و مبهوت از این تصمیم واشـنگتن هسـتند.

چرایی تصمیم ترامپ برای خارج کردن نیروهای آمریکایی از سوریه
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ــا حضــور  برگــزاری نشســت بیــن المللــی دوحــه ب
ــد  ــا چن ــی تنه ــن الملل ــته بی ــای برجس ــره ه چه
ــن  ــطح پایی ــه در س ــاض ک ــت ری ــد از نشس روز بع
ــرای  ــخصی ب ــای مش ــام ه ــد پی ــزار ش ــری برگ ت

ــتان دارد. ــه عربس ــم از جمل ــورهای متخاص کش
نشسـت بین المللـی دوحه روز شـنبه به مـدت دو روز 
در قطـر بـا حضور تمیـم بن حمـد آل ثانـی امیر این 
کشـور در چهـار محور امنیـت، صلـح و میانجیگری، 

توسـعه اقتصـادی و رویکردها افتتاح شـد.
عــالوه بــر محمدجــواد ظریــف وزیــر امــور 
ــرکل  ــرش« دبی ــو گوت ــورمان، »آنتونی ــه کش خارج
ــپینوزا گارســز«  ــدا اس ــا فرنان ــل، »ماری ــازمان مل س

ــن  ــد ب ــیخ محم ــل، »ش ــازمان مل ــی س ــع عموم ــس مجم رئی
ــه  ــر خارج ــت وزیر و وزی ــاون نخس ــی« مع ــان آل ثان عبدالرحم
قطــر، »مولــود چــاووش اوغلــو« وزیــر خارجــه ترکیــه، »حســن 
خیــر« نخســت وزیر ســومالی، »تــارو کونــو« وزیــر خارجــه ژاپن، 
»یوســف بــن علــوی« وزیــر مســئول در امــور خارجــی عمــان، 
»آلیســتر برت« معــاون وزیــر خارجه انگلیــس در امــور خاورمیانه 
ــرکت  ــر ش ــه دیگ ــل از جمل ــح نوب ــده صل ــراد« برن ــا م و »نادی
کننــدگان و ســخنرانان ایــن نشســت دو روزه بودنــد. یــک هیأت 

ــز حضــور داشــت. ــن نشســت نی ــز در ای روســی نی
در ایــن نشســت حرفهــای مهمــی از ســوی شــرکت کننــدگان 
ــر  ــرای دیگ ــی ب ــای خاص ــام ه ــاوی پی ــه ح ــد ک ــرح ش مط
ــری  ــه موضعگی ــرد ک ــد ک ــر تاکی ــر قط ــت. امی ــورها اس کش
ــه  ــا دوح ــارس ب ــج ف ــه خلی ــران منطق ــورد بح ــورش در م کش
تغییــر نکــرده اســت. وی بــر لــزوم لغــو محاصــره اعمــال شــده 
ــت نکــردن در  ــر قطــر و حــل مشــکالت از راه گفتگــو و دخال ب

ــرد. ــد ک ــورها تاکی ــر کش ــی دیگ ــور داخل ام
محمــد بــن عبــد الرحمــن، وزیــر خارجــه قطــر نیــز در حاشــیه 
ــه ای  ــرکای منطق ــت های ش ــاد از سیاس ــا انتق ــت ب ــن نشس ای
ــژه  ــه وی ــدام عربســتان ســعودی و ب ــارس، اق ــج ف قطــر در خلی
ــرد.  ــف ک ــه توصی ــورش ناعادالن ــره کش ــارات را در محاص ام
ــرد.  ــاد ک ــران انتق ــه ای ــکا علی ــای آمری ــن از تحریم ه او همچنی
وی تاکیــد کــرد: مــا در حــال حاضــر بــا عربســتان ســعودی بــر 
ســر محاصــره قطــر، جنــگ بــی دلیــل در یمــن و نحــوه ربــودن 

ــم. ــان اختــالف نظــر داری ــر لبن نخســت وزی

ــلطه  ــتهای س ــر سیاس ــر در براب ــری قط ــار گی ی
ــتان ــه عربس جویان

نشســت بیــن المللــی دوحــه در حالــی بــا حضــور ســطح بــاال و 
پررنــگ هــم پیمانــان و کشــورهای دوســت قطــر برگــزار شــد 
ــو  ــورهای عض ــران کش ــت س ــل از آن نشس ــد روز قب ــه چن ک
شــورای همــکاری خلیــج فــارس در ریــاض بــا حضور کــم رنگ 
ــاب ســران ســه کشــور  ــی و در غی ــدگان کشــورهای عرب نماین
ــدون  قطــر، عمــان و امــارات برگــزار شــد. ایــن نشســت کــه ب
ــداف  ــه اه ــت ب ــود نتوانس ــده ب ــزار ش ــر برگ ــر قط ــور امی حض
ــدید  ــایه تش ــد و در س ــت یاب ــود دس ــده خ ــن ش ــش تعیی از پی
اختالفــات اعضــا در خصــوص مســائل مختلــف از جملــه ایــران 
و هــم چنیــن شــرایط بحرانــی عربســتان در زمینــه پرونــده ترور 

ــان رســید. ــه پای جمــال خاشــقجی ب
ــن نشســت مهــم و جمــع کــردن چهــره  ــا برگــزاری ای قطــر ب
هــای برجســته بیــن المللــی از ایــران، ترکیــه، روســیه ... نشــان 
ــورهای  ــه کش ــات خصمان ــود اقدام ــا وج ــد ب ــی توان ــه م داد ک
عربــی حــوزه خلیــج فــارس و محاصــره دوحــه بیــش از پیــش 

ــدام کــرده و کشــورهای هــم  در عرصــه بیــن الملــل عــرض ان
پیمــان را بــرای تشــکیل یــک ائتــالف در برابــر عربســتان گــرد 
ــر و  ــران، قط ــه ای ــه وزرای خارج ــهای صمیمان ــم آورد. عکس ه
ترکیــه در حاشــیه نشســت دوحــه توجــه رســانه هــای جهــان را 
بــه خــود جلــب کــرد چــرا کــه ایــن عکســها در شــرایط کنونــی 

پیــام خاصــی را بــه کشــورهای متخاصــم مخابــره مــی کنــد.
حضــور وزیــر خارجــه ترکیــه در ایــن نشســت نیــز قابــل توجــه 
ــرور  ــد از ت ــاض بع ــکارا و ری ــان آن ــط می ــه رواب ــرا ک ــت چ اس
جمــال خاشــقجی بــه دســت عناصــر نظــام عربســتان در خــاک 
ــه  ــا ب ــه باره ــار شــده اســت. ترکی ــره و ت ــه شــدت تی ــه ب ترکی
صــورت غیــر مســتقیم محمد بــن ســلمان ولــی عهد عربســتان 
را مســئول ایــن تــرور معرفــی کــرده و خواهــان تحویــل گرفتــن 
عناصــر شــرکت کننــده در ایــن جنایــت شــده امــا ریــاض تاکیــد 
کــرده کــه هیــچ کــدام از شــهروندان ســعودی را تحویــل آنــکارا 

ــد داد. نخواه
خــروج ناگهانــی قطــر از ســازمان اوپــک در ســایه ادامــه یافتــن 
بحــران خلیــج فارس نشــان داد کــه دوحــه واهمــه ای از رویارویی 
ــدارد و احتمــال خــروج از شــورای همــکاری  ــن بحــران ن ــا ای ب
ــی  ــالش م ــر ت ــد. قط ــی کن ــی م ــز بررس ــارس را نی ــج ف خلی
کنــد تــا بیــش از پیــش نشــان دهــد کــه دنبالــه رو و سرســپرده 
ــود  ــا وج ــت و ب ــتان نیس ــه عربس ــلطه جویان ــتهای س سیاس
ــر کشــورهای  ــر دیگ ــن کشــور در براب ــم ای مســاحت بســیار ک
عربــی از جملــه عربســتان مــی توانــد در برابــر ریــاض بایســتد.

تحریــم  ســایه  در  قطــر  اقتصــادی  قــدرت 
عربــی کشــورهای 

قطـر از همان ابتدای بحـران تالش کـرد تا با تدوین یـک برنامه 
اقتصـادی مشـخص در برابـر تحریـم های اعمال شـده از سـوی 
کشـورهای عربـی به رهبری عربسـتان سـر خـم نکند و نـه تنها 
دچـار بحران اقتصادی نشـود بلکه قدرت و رشـد اقتصـای خود را 

نیـز در این برهه به رخ کشـورهای همسـایه بکشـاند.
مقامــات قطــر تــالش کردنــد در حاشــیه نشســت بیــن المللــی 
ــل  ــا امضــای توافــق نامــه هــای اقتصــادی بســیار قاب دوحــه ب
توجــه بــا ســازمان ملــل نشــان دهنــد کــه بــا وجــود تحریــم این 
کشــور از ســوی عربســتان نــه تنهــا اقتصــاد دوحــه دچــار تزلزل 
نشــده بلکــه بــه حــدی قدرتمنــد اســت کــه بــه آوارگان یمنــی و 

نهادهــای ســازمان ملــل کمــک مــی کنــد.
ــور  ــل در ام ــازمان مل ــی س ــاریای عال ــر و »کمیس ــت قط دول
ــزار  ــش از ۲۶ ه ــرای بی ــرای ســاخت پناهــگاه ب ــدگان« ب پناهن
ــن  ــاندند. ای ــه امضــا رس ــه ای را ب ــن از آوارگان یمــن توافقنام ت
ــون دالر روز یکشــنبه  ــر ۳ میلی ــغ ب ــا بودجــه ای بال ــه ب توافقنام
میــان »صنــدوق توســعه قطــر« و کمیســاریای عالــی ســازمان 
ملــل در امــور پناهنــدگان و در حاشــیه نشســت دوحــه بــه امضاء 

ــید. رس
وزیــر خارجــه قطــر هــم چنیــن در نشســتی 
ــات  ــه موسس ــورش ب ــک کش ــی، از کم مطبوعات
ــر  ــون دالر خب ــزان ۵۰۰ میلی ــه می ــل ب ســازمان مل
ــر  ــاح دفت ــرای افتت ــی ب ــه های ــت توافقنام داد و گف
نمایندگــی یونیســف و نیــز مقــر امــور بشردوســتانه 

ــید. ــا رس ــه امض ــه ب ــل در دوح ــازمان مل س
ــره  ــرده و دای ــا نک ــز اکتف ــد نی ــن ح ــه ای ــه ب دوح
ســرمایه گــذاری هــای خــود را بــه آمریــکا کشــانده 
ــوم  ــر پترولی ــل قط ــه مدیرعام ــه طوریک ــت ب اس
ــه تازگــی اعــالم کــرد کــه ایــن شــرکت ظــرف  ب
چنــد ســال آینــده، حداقــل ۲۰ میلیــارد دالر در 
کــرد.  خواهــد  ســرمایه گذاری  ایاالت متحــده 
ــن کشــور  ــه ای ــرد ک ــی صــورت می گی ــن درحال ای
ــت و از  ــده اس ــارج ش ــک خ ــازمان اوپ ــی از س ــه تازگ ــی ب عرب
ریســک های قانونــی احتمالــی در آمریــکا در امــان اســت.

سـعد الخابی کـه مدیرعامل بزرگترین شـرکت تولیـد گاز طبیعی 
مایـع )ال ان جـی( در جهان اسـت، اعالم کرد که قطـر پترولیوم در 
اواسـط سـال آینده، شـرکای خارجی خـود برای خـط تولید جدید 

ال ان جـی این شـرکت را معرفـی خواهد کرد.

جنــگ رســانه ای کشــورهای تحریــم کننــده علیــه 
نشســت دوحــه

ــارات  ــتان و ام ــه عربس ــته ب ــای وابس ــانه ه ــان رس ــن می در ای
تــالش کردنــد بــا ارائه تحلیــل هــای جهــت دار و مانــور تبلیغاتی 
ــران در ســایه  ــه ترکیــه و ای نشــان دهنــد کــه نزدیکــی قطــر ب
طوالنــی شــدن بحــران خلیــج فــارس بســیار خطرنــاک بــوده و 

ایــن مســأله مــی توانــد بــه ضــرر عربســتان تمــام شــود.
ایــن رســانه هــا مدعــی شــدند کــه قطــر جایگاهــی بــرای ایران 
ــه  ــغ برنام ــرای تبلی ــون ب ــن تریب ــد از ای ــه بتوان ایجــاد کــرده ک
موشــکی خــود اســتفاده کنــد. مقامــات اماراتــی و ســعودی نیــز 
نســبت بــه برگــزاری ایــن نشســت ابــراز نارضایتــی کردنــد بــه 
ــه  ــور خارج ــارات در ام ــر مشــاور ام ــاش وزی ــور قرق طوریکــه ان
اعــالم کــرده بــود کــه قطــر از ایــران و ترکیــه پیــروی مــی کند.

»مشــعل أبــا الــودع الحربــی« یکــی از تحلیــل گــران اماراتــی با 
انتشــار یــک مقالــه دور از واقعیــت در چارچــوب جنگ رســانه ای 
علیــه قطــر مدعی شــد: شــاهد حضــور شــخصیتهایی از ایــران و 
ترکیــه در نشســت بیــن المللــی دوحــه بودیــم. قطــر به شــرکت 
کننــدگان در ایــن نشســت پــول داده و مواضــع آنهــا را خریــده تا 

در حمایــت از سیاســتهای قطــر ســخن بگوینــد!
ــه  ــا ارائ عمــرو ادیــب مجــری شــبکه ام بــی ســی مصــر نیــز ب
تحلیــل هــای نادرســت و مغرضانــه در خصــوص نشســت دوحه 
از حضــور نماینــدگان ایــران و ترکیــه در کنــار وزیــر خارجــه قطر 

و انتقــاد آنهــا از عربســتان بــه شــدت ابــراز نارضایتــی کــرد.
شــبکه بــی بــی ســی فارســی نیــز بــا انتشــار گزارشــی بــا تیتــر 
قابــل تأمــل »چگونــه قطــر در جمــع برادرخوانده هــای عربــش 
بــه ›جوجــه اردک زشــت‹ تبدیــل شــد؟« بــا تاکیــد بــر کوچــک 
بــودن و ســنی بــودن قطــر اعــالم کــرد کــه ایــن کشــور مــدت 

زیــادی در ســایه تبعیــت از عربســتان بــه ســر بــرده اســت.
ــروز  ــد پی ــی رس ــر م ــه نظ ــه ب ــت ک ــوان گف ــی ت ــت م در نهای
بحــران منطقــه خلیــج فــارس در واقــع قطــر اســت کــه بــدون 
کوتــاه آمــدن از مواضــع خــود و پاســخ نــدادن بــه خواســته هــای 
ــه کشــورهای عربــی کــه بیشــتر معنــی دیکتــه کــردن  ۱۳ گان
بــه دوحــه را دارد توانســته پیامدهــای تحریــم هــا را پشــت ســر 
بگــذارد و بــدون منــزوی شــدن در منطقــه بــرای خــود در برابــر 

عربســتان یارگیــری کنــد.

اهداف برگزاری نشست دوحه/ قطر در برابر عربستان قد علم می کند
فاطمه صالحی
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ــکا  ــتاد دانشــگاه تگــزاس آمری ــز« اس »ماکســول مــک کومب
ــل  ــه قت ــت ک ــد اس ــازی معتق ــته س ــه برجس ــع نظری و واض
ــز  ــای »جیم ــبیه فیلمه ــود داشــت و ش ــه رازآل خاشــقجی جنب

ــود. ــد« ب بان
ــن  ــری و تعیی ــای فک ــاد اولویته ــی در ایج ــانه های جمع رس
ــش  ــان، نق ــة مخاطب ــث عام ــورد بح ــم و م ــات مه موضوع
اساســی ایفــا می کننــد. اگــر موضوعــی از نظــر زمــان و مــکان 
ــن  ــه ای ــان را ب ــد مخاطب ــود، می توان ــته ش ــانه ها برجس در رس

اندیشــه وادارد کــه موضــوع مذکــور مهــم اســت.
بــر ایــن اســاس رســانه ها اگــر چــه نمــی تواننــد بــه مــا بگویند 
کــه چگونــه فکــر کنیــم، امــا مــی تواننــد بگوینــد دربــارۀ چــه 

چیــزی فکــر کنیــم.
بررســی نقــش رســانه در برجســته ســازی مســایل کــم اهمیت 
ــوش  ــایل خام ــا را مس ــز« آنه ــک کومب ــه »م ــان ک و آنچن
می نامــد مســتلزم پرداختــن بــه مقولــه افــکار عمومــی اســت تا 

ــن شــود. ــا تبیی چگونگــی شــکل گیری آنه
در عصــر ارتباطــات بــا گســترش رســانه های همگانــی و 
ــه  ــدن عام ــوادتر ش ــن باس ــان و همچنی ــدن جه ــبکه ای ش ش
ــه  ــای ب ــی پ ــکار عموم ــوان اف ــا عن ــازه ای ب ــروی ت ــردم، نی م
ــی اراده  ــه تجل ــازه ک ــروی ت ــن نی ــت. ای ــته اس ــه گذاش صحن
ــژه در  ــه وی ــان ب ــام جه ــت، در تم ــا اس ــت آنه ــردم و خواس م
ــد، نقــش  کشــورهایی کــه نظامهــای پارلمانــی و مردمــی دارن
ــی،  ــای سیاس ــوادث و رخداده ــه ح ــکل دادن ب ــی در ش مهم
ــه  ــده گرفت ــر نقــش آن نادی اقتصــادی و اجتماعــی دارد و کمت

ــود. می ش
مطابــق نظریــة برجســته ســازی رســانه هــای جمعــی در ایجاد 
اولویتهــای فکــری و تعییــن موضوعــات مهــم و مــورد بحــث 
ــة  ــد. نظری ــی کنن ــا م ــی ایف ــش اساس ــان، نق ــة مخاطب عام
ــر موضوعــی از نظــر  ــد کــه اگ ــی مــی کن ــور، پیــش بین مذک
ــد  ــی توان ــود، م ــته ش ــا برجس ــانه ه ــکان در رس ــان و م زم
مخاطبــان را بــه ایــن اندیشــه وادارد کــه موضــوع مذکــور مهــم 

است.
ــط  ــال 1968، توس ــه، در س ــن نظری ــی ای ــواهد تجرب ش

ــد شــاو« )Donald Shaw( و »ماکســول مــک  »دونال
طــول  در   ،)Maxwell. Mc.  Combs( »کومبــز
ــن  ــد. ای ــکا فراهــم گردی ــات ریاســت جمهــوری آمری انتخاب
دو اندیشــمند، بــا طــرح ســؤاالتی از رأی دهنــدگان، در 
ــوان ویژگیهــای  ــه عن ــدگان ب ــد کــه آنچــه را رأی دهن یافتن
ــان  ــد، هم ــی کنن ــی م ــود معرف ــی خ ــای انتخابات نامزده
ــورت  ــه ص ــته ب ــای گذش ــی روزه ــه ط ــت ک ــی اس مطالب
برجســته ای در مطبوعــات ارائــه شــده اســت. یعنــی رابطــه 
ای مثبــت و قــوی بیــن اولویتهــای رســانه هــا و موضوعاتــی 
کــه از نظــر رأی دهنــدگان مهــم بــود، وجــود داشــت و البتــه 

ــه حســاب نمــی آمــد. ــی ب ایــن رابطــه، رابطــه ای علّ
ــاو  ــه، ش ــن مطالع ــده از ای ــت آم ــواهد بدس ــتفاده از ش ــا اس  ب
و مــک کومبــز، بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه رســانه هــا مــی 
ــر باشــند.  ــان مؤث ــد در ایجــاد اولویتهــای فکــری مخاطب توانن
یعنــی بــه مخاطبــان بگوینــد، دربــارۀ چــه چیــزی فکــر کننــد 

ــد. ــا ســخن بگوین و ی
 بــا فهــم ایــن نظریــه دســت انــدرکاران روابــط عمومــی بایــد 
بتواننــد بــر اولویتهــای رســانه هــا، از طریــق اخبــار و اطالعــات 
گوناگــون و جــذاب، بــه منظــور نفــوذ در افــکار مخاطبــان خود، 

تأثیــر گــذار باشــند.
 بــر ایــن اســاس برجســته ســازی در رســانه هــا در دو ســطح 
بررســی مــی شــود؛ ســطح اول آن انتخــاب اخبــار و رویدادهــای 
مهــم و ســطح دوم تصمیــم گیــری درخصــوص تعیین قســمت 
ــازی  ــته س ــرار و برجس ــرای تک ــا ب ــار و رویداده ــی از اخب های

است.
بــا برداشــتی آزاد از نظریــه مــک کومبــز مــی تــوان پرداختــن 
ــه  ــاس نظری ــر اس ــقجی« را ب ــال خاش ــوع »جم ــه موض ب
برجســته ســازی تحلیــل کــرد. اگرچــه خــود شــخص 
خاشــقجی معــروف بــوده و رســانه هــا نمــی توانســتند 
ــی حجــم  ــد ول ــل تراژیــک او بگذرن ــار قت ــی از کن ــه راحت ب
ــا  ــانه ه ــقجی در رس ــوع خاش ــه موض ــن ب ــتره پرداخت و گس

ــوده اســت. جالــب توجــه ب
در همیــن رابطــه خبرنــگار مهــر بــا »ماکســول مــک کومبــز« 
ــته  ــه برجس ــع نظری ــکا و واض ــزاس آمری ــگاه تگ ــتاد دانش اس

ســازی گفتگویــی انجــام داده اســت کــه در ادامــه مــی آیــد.

ــم  ــمندان عل ــران و اندیش ــز از صاحبنظ ــک کومب ــول م ماکس
ــاب  ــت. کت ــکا اس ــزاس امری ــگاه تگ ــتاد دانش ــات و اس ارتباط
ــی«  ــکار عموم ــی و اف ــانه های جمع ــز »رس ــر مــک کومب اخی
 UCLA نــام دارد. او اســتاد دانشــگاه های کارولینــای شــمالی و

ــکا نیــز بوده اســت. امری
ســازی«  نظریــه »برجســته  بــرای  او  شــهرت  عمــده 
برجسته ســازی  کارکــرد  اســت.   )agenda-setting(
رســانه ها، بــه تأثیــر گذاشــتن بــه آنچــه مــردم دربــاره آن فکــر 

می کننــد یــا آنچــه مهــم تلقــی می شــود، می پــردازد.
ــر و در  ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــز در گفتگ ــک کومب ــور م پروفس
خصــوص ایــن پرســش کــه مطابــق بــا نظریه برجســته ســازی 
شــما، آیــا موضــوع خاشــقجی توســط رســانه هــا برجســته شــد 
یــا انعــکاس طبیعــی آن بــود گفــت: نســخه کالســیک نظریــه 
برجســته ســازی بــر ایــن موضــوع تأکیــد مــی کنــد که مســائل 
و موضوعاتــی ممکــن اســت توســط رســانه هــا طــی هفتــه ها 
و یــا یــک مــاه مــورد تأکیــد قــرار بگیــرد ولی بعــد از آن توســط 

مــردم بــه فراموشــی ســپرده شــود.
وی افــزود: البتــه موضــوع ممکــن اســت مهــم باشــد ولــی بعــد 
ــه  از یــک انعــکاس رســانه ای ممکــن اســت توســط مــردم ب

فراموشــی ســپرده شــود.
مــک کومبــز تأکیــد کــرد: برخــی موضوعــات و مســائل، اغلــب 
بالیــای طبیعــی، ممکــن اســت خیلــی فــوری در صــدر اخبــار 
ــادی  ــردم ع ــت اول م ــرد و اولوی ــرار گی ــا ق ــای دنی ــانه ه رس
باشــد. بــه عبــارت دیگــر مــردم عــادی ایــن موضوعــات را بــه 

طــور پیگیرانــه دنبــال کننــد.
واضــع نظریــه برجســته ســازی عنــوان کــرد: قتــل خاشــقجی 
نیــز در زمــره چنیــن پدیــده هایــی قــرار دارد. یکــی از دالیــل 
اصلــی توجــه بــه آن تأکیــد زیــاد و مــداوم رســانه هــا و افــکار 

عمومــی بــه ایــن موضــوع بــود.
ــود داشــت و از ســوی  وی افــزود: قتــل خاشــقجی جنبــه رازآل
جذابیتهــای خبــری بــرای رســانه هــا و مــردم را داشــت. بــرای 

همیــن مــردم آن را دنبــال مــی کردنــد.
اســتاد دانشــگاه تگــزاس امریــکا در پایــان افــزود: قتــل 
ــای  ــا فیلمه ــی« ی ــام کلنس ــای »ت ــبیه رمانه ــقجی ش خاش

ــود. ــد« ب ــز بان »جیم

استاد دانشگاه تگزاس آمریکا در گفتگو با مهر:

موضوع خاشقجی شبیه فیلمهای »جیمز باند« بود/ چرایی برجسته شدن قتل

گفتگو از جواد حیران نیا

خاورمیانه و شمال آفریقا
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شــیخ »اکــرم الکعبــی« تاکیــد کــرد کــه عــراق بــا اتحــاد خــود توانســت در برابــر گــروه تروریســتی 
داعــش بایســتد و هــر زمــان مســلمانان در برابــر تروریســم ایســتاده انــد، توانســته اند پیــروزی های 

ــق کنند. ــی را محق بزرگ
شــیخ »اکــرم الکعبــی« دبیــر کل جنبــش النجبــاء در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر تاکیــد کــرد: عــراق 
بــا اتحــاد خــود توانســت در برابــر گــروه تروریســتی داعــش بایســتد و هــر زمــان مســلمانان در برابر 

تروریســم ایســتاده انــد، توانســته انــد پیــروزی هــای بزرگــی را محقــق کننــد.
وی در ادامـه تصریـح کـرد: مـا بـا اتحـاد اسـالمی خـود و تقویـت تـالش هـا توانسـتیم کمـر گروه 
تروریسـتی داعش را بشـکنیم. مـا در نهایت این لشـکر کشـی تروریسـتها را که از حمایـت آمریکا و 

رژیـم صهیونیسـتی برای تفرقـه افکنـی در امـت اسـالمی برخـوردار بودند شکسـت دادیم.
وی در ادامـه در خصـوص برگـزاری کنفرانس وحدت اسـالمی تاکید کرد: این چنیـن کنفرانس هایی 
در واقـع امتـداد رویکـرد قرآنـی امـام خمینـی)ره( به شـمار می آید. ایشـان تاکید داشـتند کـه قدرت 

امـت اسـالمی در اتحـاد آن نهفته اسـت و ارزش این کنفرانـس ها در اتخـاذ این رویکرد قـرار دارد.
وی افـزود: امـام خمینـی هـم چنیـن تاکیـد داشـتند که ضعـف امت اسـالمی و ضعـف مـا در تفرقه 
خالصـه می شـود و بـه همین دلیل دشـمن به شـدت تالش مـی کند تا میـان امت اسـالمی تفرقه 

افکنـده تـا راحت تـر به اسـتعمار سـرزمین های ما و کشـورهای ما مشـغول شـود.
الکعبــی در خصــوص راه هــای اجرایــی کــردن شــعارهای کنفرانــس هایی کــه در خصــوص وحدت 
برگــزار مــی شــود تاکیــد کــرد: مشــارکت فعــال تمــام علمــای مســلمان و رهبــران مســلمانان در 
ایــن کنفرانــس نشــان خوبــی اســت و اهمیــت بســیار زیــادی در زمینــه اجرایــی کــردن نتایــج ایــن 

کنفرانــس دارد.

وزیــر مشــاور در دولــت نجــات ملــی یمــن اعــالم کــرد: دفــاع 
ــان  ــد ادی ــورد تایی ــروع و م ــی مش ــا حق ــرزمین م ــن و س از وط
آســمانی و اصــول انســانی و قوانیــن اســت و در یمــن فقــط بــه 

خــدا تــوکل مــی کنیــم.
نیروهــای ارتــش و کمیتــه هــای مردمــی یمــن در ادامــه 
ــر  ــت در براب ــال مقاوم ــدود ۴ س ــی ح ــود ط ــتاوردهای خ دس
ســعودی هــا، دســتاورد جدیــدی کســب کردنــد. »یحیــی 
ــی یمــن روز  ــه هــای مردم ــش و کمیت ســریع« ســخنگوی ارت
یکشــنبه به آزمایــش یگان موشــکی قبــل از رونمایی از موشــک 
بــدر پــی۱ و نیــز عملیــات نظامــی طــی هفتــه گذشــته پرداخت.

ــز، راه  ــن نی ــاراهلل یم ــخنگوی انص ــالم« س ــد عبدالس »محم
ــن  ــد اولی ــمند و تولی ــای هوش ــک ه ــه موش ــدازی مرحل ان
موشــک بــا ایــن فنــاوری بــا نــام »پــی ۱« را تبریــک گفــت 
ــوآور  و آن را نشــانه توانمنــدی یمنــی هــا و ذهــن خــالق و ن

ــت. ــا دانس آنه
بــر همیــن اســاس خبرنــگار مهــر بــا »عبدالعزیــز احمــد البکیر« 
وزیــر مشــاور در دولــت نجــات ملــی یمــن گفتگــو کــرده اســت 

کــه شــرح آن از نظــر مــی گــذرد.

ــد  ــل جدی ــن از نس ــش یم ــای ارت ــرا نیروه || اخی
ــی  ــمند رونمای ــتیک و هوش ــای بالس ــک ه موش
ــرای  ــی ب ــتاورد نظام ــن دس ــت ای ــد. اهمی کردن

ــد؟ ــی کنی ــی م ــه ارزیاب ــا را چگون ــی ه یمن
ــت  ــه آن دس ــی ب ــای یمن ــه نیروه ــی ک ــن قدرت ــت ای اهمی
یافتنــد، در افزایــش روحیــه نیروهــا و تاکیــد بــر قــدرت یمنــی 
هــا در تغییــر معــادالت منطقــه ای اســت. همچنیــن اهمیــت 
ایــن دســتاورد نظامــی در اثبــات تــوان و قــدرت یمنــی هــا در 
مقاومــت و غلبــه بــر تمــام شــرایط تحمیلــی بــرای شکســتن 
اراده ملــت یمــن و از بیــن بــردن کرامــت مــردم مــا در طــول 

تاریــخ اســت.

ــا  || برنامــه ارتــش یمــن بــرای مقابلــه مســتقیم ب
امــارات و ســعودی هــا چیســت؟ آیــا امــکان هــدف 

قــرار دادن پایتخــت ایــن کشــورها وجــود دارد؟
ــد  ــورد تایی ــروع و م ــی مش ــا حق ــرزمین م ــن و س ــاع از وط دف
ادیــان آســمانی و اصــول انســانی و قوانیــن اســت و اجــازه تعدی 

ــم. ــه آن را نمــی دهی ب

ــت  ــقجی، دول ــال خاش ــل جم ــه قت ــه ب ــا توج || ب
ــی از احتمــال توقــف صــدور تســلیحات  هــای غرب
ــن  ــا چنی ــد. آی ــی گوین ــه ســعودی هــا ســخن م ب
ــم ســفاک ســعودی  ــان رژی ــزی از ســوی حامی چی

ــکان دارد؟ ام
اوال کــه مــا در یمــن فقــط بــه خــدا تــوکل مــی کنیــم و ثانیــا 
ــوی  ــات از س ــکاب جنای ــداوم ارت ــال ت ــا در قب ــتادگی م ایس
ســعودی هــا تــوازن قــوا و معــادالت را تغییــر داد. یمنــی هــا 

وارد چهارمیــن ســال صبــر و ایســتادگی و محاصــره شــده انــد 
و خداونــد وعــده داده کــه مســتضعفین و مومنیــن را بــه دلیــل 
همیــن صبــر، بــه پیــروزی مــی رســاند. یمنــی هــا روی ایــن 
وعــده حســاب کــرده انــد کــه موجــب تغییــر معــادالت شــده 
ــروز  ــیله او پی ــه وس ــرده و ب ــوکل ک ــد ت ــر خداون ــا ب اســت. م

خواهیــم شــد.

ــا و  ــی ه ــور در راهپیمای ــا حض ــلمانان ب ــا مس || آی
ــن  ــاده روی اربعی ــد پی ــم خــود مانن ــات عظی تجمع

ــد؟ ــک کنن ــن کم ــردم یم ــه م ــد ب ــی توانن م
مــا یمنــی هــا از نــوادگان انصــار و یــاران نبــی مکــرم اســالم و از 
دوســتداران خــدا و پیامبــر و اهــل بیــت ایشــان هســتیم. بنابراین 
ــژه  ــه وی ــواران ب ــن بزرگ ــرو ای از جهــت تاریخــی و اســالمی پی
حضــرت علــی بــن ابیطالــب علیــه الســالم هســتیم. مــا همــان 
ــه ایــم و  راه مســتقیم حضــرت و روش ایشــان را در پیــش گرفت
بــه وســیله آن بــه دیــن الهــی و پیامبــر و عتــرت ایشــان متصــل 

مــی شــویم.

وزیر مشاور در دولت نجات ملی یمن در گفتگو با مهر:

موشکهای »هوشمند« موجب تغییر معادالت منطقه ای می شود
محمد فاطمی زاده

دبیر کل جنبش النجباء عراق در گفتگو با مهر:

عراق با اتحاد توانست در برابر داعش بایستد/ تفرقه؛ ضعف امت اسالمی

خاورمیانه و شمال آفریقا

http://mehrnews.com


صفحه 52 | شماره 23 |  بهمن 97  MEHR NEWSAGENCY

عضــو ارشــد جنبــش حمــاس تاکیــد کــرد کــه تاکنــون آتــش 
بســی بــا رژیــم صهیونیســتی حاصــل نشــده اســت امــا برخــی 
ــا  ــد و ب ــرای آرام ســازی اوضــاع مداخلــه کــرده ان واســطه هــا ب
ــی  ــا ســر جــای خــود باق ــا اســرائیلی ه ــا ب ــرد م ــن حــال نب ای

ــت. اس
ــار گزارش هــای مختلفــی مبنــی  در مــاه هــای اخیــر چندیــن ب
ــت در  ــای مقاوم ــن گروه ه ــس بی ــق آتش ب ــول تواف ــر حص ب
نوارغــزه و ارتــش رژیــم صهیونیســتی منتشــر شــده بــود کــه هر 
ــادل  ــا تب ــا ب ــرد ی ــب می ک ــا آن را تکذی ــن ی ــار یکــی از طرفی ب

ــد. ــض می ش ــش، نق آت
ــار« عضــو  ــود الزه ــا »محم ــر ب ــگار مه ــه خبرن ــن زمین در همی
ارشــد جنبــش حمــاس فلســطین گفتگــو کــرده اســت که شــرح 

آن از نظــر مــی گــذرد.

|| اخیــرا اخبــاری مبنــی بــر حصــول توافــق آتــش 
بــس میــان حمــاس و رژیــم صهیونیســتی منتشــر 
شــده اســت. آیــا وجــود چنیــن توافقاتــی را تاییــد 

مــی کنیــد؟
ــا  ــد ی ــار را تایی ــن اخب ــن ای ــر روی زمی ــود ب ــت موج اوال واقعی
رد مــی کنــد؛ جمعــه گذشــته ۵ فلســطینی شــهید و دههــا نفــر 
ــا و  ــان م ــه می ــول مصالح ــه حص ــس چگون ــدند. پ ــی ش زخم
ــن تعــداد شــهید ممکــن اســت؟ ــا وجــود ای طــرف اســرائیلی ب

ثانیــا بر فــرض اینکــه بخواهیــم توافــق بکنیــم، بر ســر مصالحه 
توافــق نمــی کنیــم بلکــه بــر ســر آرام ســازی اوضــاع یــا آتــش 
ــز در اســالم  ــن موضــوع نی ــه ای ــرد ک ــم ک ــق خواهی ــس تواف ب
مشــروع و البتــه دارای شــروطی اســت. در صورتــی کــه شــروط 
ــس محســوب نمــی  ــش ب ــس آت ــق نشــود، پ مســلمانان محق
شــود و باطــل اســت. همچنیــن مصالحــه بــا دشــمن اســرائیلی 
ــون آتــش بســی حاصــل نشــده اســت  غیرممکــن اســت. تاکن

امــا برخــی واســطه هــا بــرای آرام ســازی اوضــاع مداخلــه کــرده 
انــد. بــا اشــغالگران اســرائیلی بــه هیــچ وجــه مصالحــه نخواهیم 
ــه  کــرد و وجــود آن را حتــی در یــک وجــب از ســرزمین خــود ب

رســمیت نمــی شناســیم.
بــر همیــن اســاس هیــچ نــوع مصالحــه ای میــان مــا و دشــمن 
اســرائیلی در زمینــه سیاســی و دینــی و اخالقــی صــورت نخواهد 
گرفــت امــا ممکــن اســت بــه توافــق آرام ســازی اوضــاع و آتش 
بــس مشــروط دســت یابیــم. بــا ایــن حــال نبــرد ما بــا اســرائیلی 
ــه »وعــد  ــرد موســوم ب ــه نب هــا ســر جــای خــودش اســت و ب
اآلخــره« ایمــان داریــم کــه اســرائیل را نابــود و فلســطین را بــه 

مســلمانان بازخواهــد گردانــد.

ــس  ــش ب ــر آت ــی دال ب ــون توافق ــن تاکن || بنابرای
ــده  ــل نش ــا حاص ــت ه ــاس و صهیونیس ــان حم می

ــت؟ اس
تاکنــون ایــن توافــق در دســت واســطه هــا بــه ویــژه مصر اســت 
امــا نمــی توانیــم بگوییــم کــه وارد مرحلــه اجرایــی شــده اســت 
زیــرا همچنــان مســیرها موجود اســت و جنگنــده های اســرائیلی 
در فــرودگاه هــا مشــغول پــرواز هســتند. وضعیــت از ابتــدا آرام تر 
اســت امــا نمــی توانیــم بگوییــم توافقــی مشــخص در موضوعی 
معیــن حاصــل شــده اســت کــه از طرفیــن عــدم تشــدید تنــش 

هــا را بخواهــد.

|| چــه موانعــی بــر ســر دســتیابی بــه ایــن توافــق 
ــی از صهیونیســت  وجــود دارد و شــما چــه انتظارات

هــا بــرای توافــق آتــش بــس داریــد؟
ــه نیروهــای خــود نیســتیم بلکــه  ــگ علی ــا خواســتار جن اوال م
ــرد آزادســازی  ــرای نب ــود ب ــای خ ــردن نیروه ــاده ک درصــدد آم
ــه  ــم شــود، ب ــه شــرایط وخی ــی ک فلســطین هســتیم. در صورت
»آرام ســازی« اوضــاع پنــاه مــی بریــم و نــه »آتــش بــس« کــه 
ــری و  ــاع، درگی ــازی اوض ــد؛ در آرام س ــزام آور دارن ــروطی ال ش

تیرانــدازی میــان طرفیــن متوقــف مــی شــود و در صــورت نقض 
طــرف مقابــل در هــر زمانــی، امــکان پاســخگویی بــه آن بــدون 

ــش وجــود دارد. ــه التزامات توجــه ب

ــمن  ــر دش ــت ب ــای بازگش ــی ه ــر راهپیمای || تاثی
ــد؟ ــی کنی ــی م ــه ارزیاب ــتی را چگون صهیونیس

تاثیــر متعــددی داشــته اســت؛ نخســتین تاثیــرش ایــن اســت که 
شــرایط پرداخــت حقــوق و قطــع آب و بــرق موجــب خیــزش و 
ــا اشــغالگران درک  ــه اشــغالگران شــد. ثانی ــردم علی مقاومــت م
کردنــد کــه اکنــون تــوازن واقعــی در واکنــش نشــان دادن وجــود 
دارد؛ بــه ایــن معنــا کــه حجــم پاســخ هــای مــا بــه جنایــات آنها 
غیرمتناســب اســت. بنابرایــن دســتاوردهای بســیاری داشــته و بر 
عــدم تــداوم محاصــره تاکیــد دارد. همچنیــن هــر نوع حملــه ای 
را بــا قــدرت پاســخ مــی دهیــم و مــردم فلســطین نیــز قــادر بــه 
گســترش ایــن قــدرت تــا مرحلــه آزادســازی فلســطین هســتند.

ــن  ــی اربعی ــزاری راهپیمای ــاهد برگ ــون ش || اکن
ــن  ــاره ای ــما درب ــر ش ــتیم. اوال نظ ــراق هس در ع
ــوان  ــی ت ــه م ــا چگون ــت و ثانی ــی چیس راهپیمای
ــع فلســطین  ــه نف ــا و ب ــه صهیونیســت ه از آن علی

ــرد؟ ــتفاده ک اس
ــی  ــش آگاه ــب افزای ــه موج ــاده روی ک ــوع پی ــر ن اوال ه
ــی  ــرای آگاه ــای محــوری ب ــردم و حضــور شــخصیت ه م
بخشــی بــه مــردم در مبــارزه بــا اشــغالگران در عــراق و هــر 
ــت  ــت مقاوم ــب تقوی ــود، موج ــزار ش ــری برگ ــای دیگ ج
ــادی ســازی  ــان ع ــژه در زم ــه وی ــی شــود و ب فلســطین م
ــی  ــا احســاس م ــا، فلســطینی ه ــا صهیونیســت ه ــط ب رواب
ــم  ــی کنی ــت م ــا درخواس ــن م ــتند. بنابرای ــا نیس ــد تنه کنن
کــه ایــن راهپیمایــی هــا بــه موضــع سیاســی دولــت 
عــراق و دیگــران علیــه اشــغالگران اســرائیلی و در حمایــت 

ــود. ــل ش ــطین تبدی ــت فلس از مقاوم

محمود الزهار در گفتگو با مهر مطرح کرد؛

توافق آتش بس میان مقاومت فلسطین و اسرائیل در دست واسطه ها است
محمد فاطمی زاده

خاورمیانه و شمال آفریقا

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 53 |  شماره 23 |  بهمن 97

اســتاد دانشــگاه آکســفورد بــا اشــاره بــه اینکــه دیــن و سیاســت 
ــل  ــه ح ــادر ب ــن ق ــت: دی ــد گف ــم بوده ان ــار ه ــه در کن همیش

ــی اســت. ــل کنون ــن المل مســائل الینحــل بی
بحــث رابطــه دیــن و سیاســت، موضوعی تقریبــا چالــش برانگیز 
ــه  ــا در هم ــه تقریب ــت ک ــه دار اس ــیار دامن ــال بس ــن ح و در عی

دوره هــای تاریــخ معاصــر مــود توجــه واقــع شــده اســت.
ــی  ــی موضوع ــا مســائل بین الملل ــن ب ــان رابطــه دی ــن می در ای
ــه  ــت ک ــت اس ــن و سیاس ــی دی ــث کل ــان مباح ــر از می جزئی ت
تــا کنــون کمتــر بــه آن توجــه شــده اســت و در همیــن ارتبــاط 
خبرگــزاری مهــر گفتگویــی را  بــا پروفســور فرهنــگ جهانپــور 
ــی   ــائل بین الملل ــن و مس ــه دی ــه در آن رابط ــرده ک ــال ک دنب

ــه اســت. ــرار گرفت ــورد پرســش و بررســی ق م
پروفســور فرهنــگ جهان پــور،  پیشــتر اســتاد دانشــگاه اصفهان 
بــوده و در حــال حاضر بــه تدریس در دانشــگاه هــای »کمبریج« 
و »آکســفورد« مشــغول اســت. وی همچنیــن اســتاد دوره هــای 
آنالیــن در دانشــگاه هــای »آکســفورد«، »ییــل« و »اســتنفورد« 
ــی در  ــت مطالعات ــاله فرص ــک س ــورس ی ــور ب ــت. جهانپ اس
دانشــگاه »هــاروارد« را داشــته و طــی ۲۸ ســال گذشــته 
ــش  ــه در بخ ــای خاورمیان ــت ه ــته سیاس ــس در رش ــه تدری ب
ــوده  ــغول ب ــفورد« مش ــگاه »آکس ــی دانش ــالت تکمیل تحصی

ــت. اس

|| از چــه زمانــی اندیشــمندان علــوم سیاســی برای 
نخســتین بــار دیــن را بــا سیاســت پیونــد زدند؟

از یــک جهــت مذهــب همیشــه بــا سیاســت همــراه بوده اســت. 
ــده از تمــدن ســومر،  ــار باســتانی بدســت آم ــی براســاس آث حت
ــتانی  ــخ باس ــی تاری ــتان و حت ــران باس ــل و ای ــر، باب ــد، مص هن
یهــود، مذهــب همیشــه پیونــدی تنگاتنــگ بــا دولت و سیاســت 

داشــته اســت.
ــق  ــه متعل ــش« ک ــه گیلگم ــای »حماس ــتین بخش ه در نخس
ــالد( می باشــد؛ از  ــل از می ــزار قب ــه  »سلســله ســوم اور« )۲ ه ب
گیلگمــش، پادشــاه تاریخــی شــهر »اوروک« در بابــل بــه عنوان 

ــود. ــاد می ش ــد ی ــدی و جاوی ــی اب ــا زندگ ــه ای ب اله
همچنیــن حمورابــی) مــرگ ۱۷۵۰ قبــل از میــالد و بــه عنــوان 
نخســتین کســی کــه مجموعــه ای قوانیــن را در قالــب ۲۸۲ اصل 
ــود  ــل ب ــا« در باب ــاه »عموری ه ــمین پادش ــرد(، شش ــم ک تنظی
کــه خــود را نماینــده »آنــو« و »بــل« )از خدایــان بابــل( معرفــی 
می کــرد و در مقدمــه معــروف مجمــوع قوانیــن خــود می گویــد: 
»آنــو و بــل مــرا بــا نــام خــودم، حمورابــی و به عنــوان پادشــاهی 
نیکــوکاری کــه از خــدا می ترســد و بدنبــال گســترش عــدل در 

زمیــن و نابــودی شــر و شــیطان هســتم، فراخوانده انــد«
ــا  ــدا و ی ــوان خ ــه عن ــود را ب ــه خ ــز فراعن ــتان نی ــر باس در مص
ــروف  ــاب مع ــد. کت ــی می کردن ــی معرف ــام عال ــدگان مق نماین
»مــردگان« کــه مربــوط بــه دوره پادشــاهی های میانــه) 
۲۰۰۰ تــا ۱۷۵۰ قبــل از میــالد( اســت از پادشــاهان الهــی 
ــتاخیز  ــرگ و رس ــی، م ــی از زندگ ــد و صحنه های ســخن می گوی
خدایــان »ازیریــس« را بــه عنــوان تاریــخ پادشــاهان بــه تصویــر 

. می کشــد
حتــی ســال ها پیــش از آن کــه کتــاب مقــدس نوشــته شــود، 
 Tale of ــات ــتان آق ــام »داس ــا ن ــری ب ــر دیگ ــاهد اث ــا ش م
ــالد  ــش از می ــال های ۱۳۶۵ پی ــه در س ــم ک Aqhat« بودی
مســیح و همزمــان بــا یــک زلزلــه ویرانگــر در شــهر اوگاریــت ) 

ــه ســوریه( نوشــته شــد و داســتان های  ــع در اســتان الذقی واق
آن شــباهت زیــادی به داســتان زندگــی ابراهیــم پیامبــر و دیگر 
شــخصیت های داســتانی یهــود ماننــد طالــوت، ســلیمان، داوود 
و کســانی داشــت کــه می گفتنــد رابطــه نزدیکــی بــا خــدا دارند.
در تاریــخ مــا نیــز داریوش و کــورش خــود را نماینــدگان اهورامزدا 
ــوش  ــز داری ــتون نی ــته بیس ــنگ نبش ــد. در س ــی می کردن معرف
بــزرگ می گویــد: »بــه یــاری اهورامــزدا، مــن پادشــاه هســتم و 
ــه مــن  ــه  مــن امپراطــوری را ارزانــی داشــت  و ب اهــورا مــزدا ب
کمــک کــرده تــا ایــن مقــام پادشــاهی را بدســت آورم و بــه یاری 
ــم  ــه خواه ــون نگ ــوری را مص ــن امپراط ــن ای ــزدا م ــوارا م اه

ــت.« داش
در »بهگــود گیتــا« نیــز کریشــنا خــود را بــه عنــوان »ارجونــا« و 

ــد. ــی می کن ــدا معرف ــک خ ی
برایــن اســاس از ســپیده دم تاریــخ، دیــن و سیاســت دســت بــه 
ــن  ــد و بیشــتر قواعــد و قوانی ــار هــم بوده ان دســت هــم و در کن
نوشــته شــده بدســت بشــر تــالش داشــتند تــا از مذهــب بــرای 

الهــی نشــان دادن و توجیــه مشــروعیت خــود اســتفاده کننــد.

|| پــس براســاس آن چــه شــما گفتیــد، آیا همیشــه 
دیــن و سیاســت بایــد همــراه هم باشــند؟

ــه  ــن را چگون ــا دی ــه م ــن دارد ک ــه ای ــن موضــوع بســتگی ب ای
تعریــف کنیــم. برخــی مذاهــب بطــور کامــل بــه مســائل معنوی 
ــه  ــر ب ــی دیگ ــد و برخ ــه می کنن ــرگ توج ــس از م ــان پ انس
ــال  ــوان مث ــه عن ــد. ب ــوی می پردازن مســائل جــاری زندگــی دنی
ــذار  ــوان بنیان گ ــه عن ــه ب ــا الئوتس ــد ی ــودا در هن ــای ب آموزه ه
آئیــن تائــو در چیــن کــه هــردوی آن هــا متعلــق بــه قــرن ششــم 
پیــش از میــالد هســتند، بیشــتر بــه مســائل روحــی و عرفانــی 

ــا مســائل مــادی. توجــه دارد ت
مثــال در همیــن ارتبــاط الئوتســه معتقــد بــه محــدود کــردن و 
ــای نقــش  ــل  ایف ــت و در مقاب ــل رســاندن نقــش دول ــه حداق ب
بیشــتر فــرد در اجتمــاع بــرای بهتریــن دســتاوردهای اجتماعــی 
و اقتصــادی اســت. در عیــن حــال الئوتســه بیشــتر بــه توســعه 
ــرد در  ــش ف ــای نق ــا ایف ــرد در مقایســه ب ــی ف و پیشــرفت درون
ــا برخــی الئوتســه  اجتمــاع تاکیــد دارد و همیــن باعــث شــده ت

ــد. ــوان کنن ــتین آنارشســیت ها عن ــی از نخس ــوان یک ــه عن را ب
ــز بیــش از مســائل  ــن یهــود نی ــد کــه آئی ــی معتقدن برخــی حت
ــت.  ــه داش ــرد توج ــی ف ــی و درون ــات روح ــر موضوع ــادی، ب م
مثــال آن جــا کــه در ایــن آئیــن گفتــه می شــود: »پادشــاهی مــن 
فقــط متعلــق بــه ایــن جهــان نیســت« یــا تفکیــک ســزار و خدا 
ــه روشــنی تفکیــک  ــات ب ــن آی ــات. در ای از هــم در برخــی از آی

ــود. ــده می ش ــوی دی ــادی از معن ــائل م ــی مس جدای
اگرچــه در دوره ایــران باســتان، حاکمــان از نــام اهورامــزدا بــرای 
کســب مشــروعیت اســتفاده می کردنــد یــا تــا پایــان دوره 
ــدرت  ــتی ق ــای زرتش ــا مغ ه ــتی ی ــون زرتش ــانی روحانی ساس
زیــادی داشــتند و در مســائل سیاســی دخالــت می کردنــد، امــا بــا 
ــد  ایــن حــال در آموزه هــای زرتشــتی هیــچ نشــانه ای کــه بتوان
ــدارد و  ــود ن ــد، وج ــیر کن ــا تفس ــه و ی ــا را توجی ــن دخالت ه ای
آموزه هــای اخالقــی در ســه عبــارت« پنــدار نیــک، گفتــار نیــک 

ــود. ــردار نیــک« خالصــه شــده ب و ک
ــر آزادی  ــه ب ــد ک ــادی را ببینی ــات زی ــد آی ــرآن می توانی ــا در ق ی
فــردی تاکیــد دارد و تحمیــل اجبــاری عقایــد را محکــوم 
ــول  ــد: در قب ــد می گوی ــره خداون ــه ۲۵۶ بق ــال در آی ــد. مث می کن
دیــن، اکراهــی نیســت. )زیــرا( راه درســت از راه انحرافــی، روشــن 
ــت و  ــوت ]= ب ــه طاغ ــه ب ــی ک ــن، کس ــر ای ــت. بناب ــده اس ش
شــیطان، و هــر موجــود طغیانگــر[ کافــر شــود و بــه خــدا ایمــان 
ــه دســتگیره محکمــی چنــگ زده اســت، کــه گسســتن  آورد، ب

ــنوا و داناســت. ــد، ش ــرای آن نیســت. و خداون ب
ــان روی  ــه آزار و اذیــت مومن ــرآن همچنیــن کســانی را کــه ب ق
ــوره  ــه ۸۹  س ــرآن در آی ــد. ق ــرا می خوان ــح ف ــه صل ــد، ب می آورن
ــر را رد  ــوت پیامب ــه دع ــتانی ک ــت برس ــه ب ــاب ب ــرف خط الزخ
ــان  ــن اســت( از آن ــه چنی ــون ک ــس )اکن ــد: پ ــد، می گوی کرده ان
روی برگــردان و بگــو: »ســالم بــر شــما«، اّمــا بــزودی خواهنــد 

دانســت!
ــد،  ــت می کن ــری صحب ــت وبراب ــورد عدال ــرآن در م ــی ق وقت
ــه  ــی و عمومــی اســت کــه فقــط محــدود ب ــن مفهومــی کل ای
ــه ۶۲ ســوره بقــره  ــال در آی ــوان مث ــه عن مســلمانان نیســت و ب
وعــده نجــات و رســتگاری یهودیــان، مســیحیان و هرکســی که 
بــه خــدا ایمــان دارد مطــرح و گفتــه می شــود: کســانی کــه )بــه 

استاد دانشگاه آکسفورد در گفتگو با مهر:

دین قادر به حل مسائل الینحل بین الملل کنونی است
جواد حیران نیا-رضا عموئی
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پیامبــر اســالم( ایمــان آورده انــد، و کســانی کــه بــه آئیــن یهــود 
ــه  ــروان یحیــی [ هــر گاه ب ــان ]= پی ــد و نصــاری و صابئ گرویدن
خــدا و روز رســتاخیز ایمــان آورنــد، و عمــل صالــح انجــام دهنــد، 
پاداششــان نــزد پروردگارشــان مســلم اســت؛ و هیچ گونــه تــرس 
ــان  ــروان ادی ــدام از پی ــر ک ــت. )ه ــا نیس ــرای آنه ــی ب و اندوه
الهــی، کــه در عصــر و زمــان خــود، بــر طبــق وظایــف و فرمــان 

ــتگارند.( ــور و رس ــد، مأج ــل کرده ان ــن عم دی

||برخــی اندیشــمندان از جملــه »مایــکل آلــن 
ــای  ــه ه ــوان »ریش ــا عن ــش ب ــپی« در کتاب گلس
الهیاتــی مدرنیتــه« معتقدنــد کــه مدرنیتــه در ابتــدا 
ــد  ــال   ها بع ــه س ــود بلک ــن نب ــل دی ــر و مقاب در براب
در نتیجــه شــرایط اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی 
ایــن مدرنیتــه منجــر بــه سکوالریســم شــد و براین 
ــت.  ــه نیس ــا مدرنیت ــاد ب ــب در تض ــاس مذه اس
بنابرایــن آیــا می تــوان گفــت کــه مفهــوم مذهــب 
ــل  ــط بین المل ــا تئوری هــای مــدرن رواب ــل ب در تقاب

قــرار نمی گیــرد؟
ــش  ــب نق ــد مذه ــه معتقدن ــتند ک ــمندان هس ــی از اندیش خیل
ــمند  ــد. اندیش ــا می کن ــدرن ایف ــان م ــاخت جه ــی را در س مهم
متاخــر، »اون چادویــک« در کتابــش بــا عنــوان »سکوالرســازی 

اندیشــه اروپایــی در قــرن نوزدهــم« معتقــد اســت کــه مفاهیــم 
دموکراســی و حقــوق بشــر از دل اختالفــات و مشــاجرات مذهبی 

قــرون شــانزدهم و هفدهــم میــالدی ســرآورده اســت.
بــه نظــرم او فقــط یــک جنبــه قضیــه را نــگاه کــرده و در واقــع 
ــه نقــش تاریخــی کــه مذهــب در مســیر مدرنیســم  اشــاره ای ب
ایفــا کــرده نداشــته اســت و توجــه بــه ایــن نقــش ایــن معنــا را 
ــت داشــته  ــد در سیاســت دخال ــه مذهــب بای خواهــد داشــت ک

باشــد.
بــه گفتــه چادویــک، در مقطعــی از تاریــخ، مشــاجرات و 
اختالفــات مذهبــی بــه رنســانس و اصــالح طلبــی منجــر شــد 
کــه در نهایــت راه را بــرای تغییــرات اساســی در نظــرات سیاســی 
ــه  ــن در شــکل دهــی ب ــن دی و اجتماعــی همــوار کــرد و بنابرای

ــی دارد. ــل توجه ــش قاب ــدرن نق ــان م جه

||اگــر دیــن در روابــط بین الملــل نقــش ایفــا 
ــکالت  ــائل و مش ــد مس ــن می توان ــا دی ــد، آی می کن

ــد؟ ــل کن ــی را ح ــده بین الملل ــل ناش ح
ــه تفســیر و  ــن چگون ــن مســئله بســتگی دارد کــه دی بازهــم ای
ــرای  ــن ب ــح، از دی ــدار صل ــای طرف ــود. گروه ه ــل می ش تحلی
توجیــه سیاســت ها و رویکردهــای مســالمت آمیز و آشــتی جویانه 
خــود اســتفاده می کننــد در حالــی کــه برخــی گروه هــای 

ــد  ــه عقای ــش در توجی ــد داع ــی مانن ــرا و افراط ــی بنیادگ مذهب
ــد. ــتفاده می کنن ــن اس ــود از دی ــه خ ــی و متعصبان افراط

ــه ماهیــت دیــن مراجعــه کنــد کــه در  ــه نظــرم اگــر کســی ب ب
آن بــر اتحــاد، مــدارا، بخشــش، نیکــوکاری و عدالــت تاکیــد دارد، 
ــازنده ای را در  ــیار س ــش بس ــد نق ــن می توان ــرایط دی ــن ش در ای
ــه هــم ایفــا کنــد. در عیــن حــال اگــر  نزدیک ســازی ملت هــا ب
کســی تفســیری متعصبانــه و ســطحی را از دیــن برداشــت کنــد، 
در ایــن شــرایط ممکــن اســت آن فــرد نفــرت پراکنــی، خشــونت 
ــا،  ــالوه براین ه ــد. ع ــه کن ــودش توجی ــگاه خ ــگ را از ن و جن
ــا  ــان م ــی در زم ــخ و چــه حت برخــی از جنگ هــای چــه در تاری

ــد. ــاق افتاده ان ــن اتف ــام دی بن
ــر و  ــیری فراگی ــاز دارد، تفس ــان نی ــر جه ــال حاض ــه در ح آن چ
مداراگــر از دیــن اســت کــه همــه انســان ها را شــامل شــود نــه 
ــف  ــی مختل ــته های مذهب ــا و دس ــه گروه ه ــردم را ب ــه م آن ک
ــم  ــه ه ــت ک ــدی اس ــروی قدرتمن ــب نی ــد. مذه ــیم کن تقس

ــد. ــد باش ــم ب ــوب و ه ــد خ می توان
ــرو  ــن نی ــود، ای ــتفاده ش ــتی اس ــه درس ــرو ب ــن نی ــر از ای اگ
می توانــد منبــع اتحــاد و انســجام مــردم و ملــل مختلــف باشــد، 
امــا اگــر بــا تفســیرهای ناصحیــح  از مذهــب سواســتفاده شــود، 
ایــن موضــوع می توانــد عامــل اختالفــات، دشــمنی و در نهایــت 

جنــگ باشــد.

ــه  ــه قضی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــیا ب ــازمان س ــابق س ــر س افس
خاشــقجی مــی توانــد انتخابــات آمریــکا را متأثــر کنــد گفــت: 
ــار  ــدی گرفت عربســتان در موضــوع خاشــقجی در مخمصــه ب

ــده اســت. ش
خبــر ناپدیــد شــدن »جمــال خاشــقجی« نویســنده و منتقــد 
سرشــناس ســعودی بعــد از مراجعــه بــه کنســولگری 
عربســتان در اســتانبول و بعــد از آن انتشــار خبــر تــرور وی 
ــها را در  ــی از واکنش ــعود موج ــم آل س ــر رژی ــط عناص توس
ــلمان  ــن س ــد ب ــه محم ــرکوب گران ــتهای س ــال سیاس قب
ــدی  ــت؛ ولیعه ــته اس ــال داش ــه دنب ــتان ب ــد عربس ولیعه
ــر نمــی  ــه سیاســتهایش ب ــادی را علی ــه انتق ــچ گون ــه هی ک
ــادی  ــه انتق ــه هرگون ــن ب ــکل ممک ــن ش ــه بدتری ــد و ب تاب

ــد. ــی ده ــان م ــش نش واکن
ــوان  ــت عن ــه ای تح ــس در مقال ــاپ انگلی ــه »آی« چ روزنام
»اشــتباه محاســباتی ســعودی هــا دربــاره خاشــقجی« نوشــت: 
ــف  ــگار مخال ــه ن ــقجی روزنام ــال خاش ــتن جم ــه کش توطئ
ــات و سیاســت وحشــیانه ای  ــده اقدام عربســتانی نشــان دهن
ــده  ــدا ش ــراد ج ــردن اف ــاکت ک ــرای س ــاض ب ــه ری ــت ک اس
ــش  ــان در پی ــام مخالف ــاندن تم ــور و ترس ــن کش ــام ای از نظ
ــه  ــن اســت ک ــات ای ــه اقدام ــن گون ــه اســت.هدف از ای گرفت
ــورت  ــه ص ــی ب ــد حت ــه نق ــد هرگون ــان ده ــتان نش عربس
ــال  ــه دنب ــونت را ب ــات خش ــدیدترین درج ــتقیم ش ــر مس غی
ــت  ــک حکوم ــای ی ــی ه ــان ویژگ ــن هم ــت. ای ــد داش خواه
دیکتاتــوری اســت کــه صــدای مخالفــان در آن شــنیده نمــی 

ــود. ش
ــازمان  ــی س ــین اطالعات ــر پیش ــتیل« افس ــد اس ــرت دیوی »راب
جاسوســی آمریــکا )ســیا( در خصــوص چرایــی گســتردگی 
موضــوع مفقود شــدن »جمال خاشــقجی« نویســنده عربســتانی 
بــه خبرنــگار مهــر گفــت: عربســتان در ایــن قضیــه واقعا اشــتباه 

ــدی را مرتکــب شــده اســت. ــزرگ و ب ب
وی افــزود: عربســتان ســعودی در واقــع در بحــران بــه ســر بــرده 
و ممکــن اســت یارانــه هــای مالیــات دهنــدگان آمریکایــی را در 

معامــالت تســلیحاتی از دســت بدهــد.
بنیانگــذار مؤسســه »فعالیــت اطالعاتــی ســپاه دریائــی« آمریــکا 
ــن موضــوع مهمــی در  ــه نظــر م ــن ب ــادآور شــد: ای ــه ی در ادام
امــر انتخابــات بــه شــمار مــی آیــد؛ در واقــع قضیــه خاشــقجی 

انتخابــات آمریــکا را مــی توانــد متأثــر کنــد.
وی تأکیــد کــرد: بــر ایــن اســاس، دموکــرات هــا قصــد نهایــت 
اســتفاده از ایــن موضــوع را داشــته و از ســوی دیگــر ترامــپ مــی 
ــی و مهمــی  ــی اصل ــه حام ــد ک ــت کن ــد از رژیمــی حمای خواه

بــرای تروریســم دولتــی اســت.
ــت مــی  ــادآور شــد: ترامــپ از رژیمــی حمای ــه ی اســتیل در ادام
کنــد کــه زنــان را ســرکوب مــی کنــد و روزنامــه نــگاران و ســایر 

افــراد دارای مصونیــت را بــه قتــل مــی رســاند.
نامــزد جایــزه صلــح نوبــل بــا اشــاره بــه اینکــه عربســتان باعــث 
خلــق داعــش شــد گفــت: بایــد توجــه کــرد کــه خلــق داعــش 
توســط آن هــا خیلــی موجــب برانگیختــه شــدن عصبانیــت هــا 
نشــد؛ البتــه ایــن موضــوع بــرای رأی دهنــدگان آمریکائــی یــک 

مســأله شــخصی اســت.
وی در پایــان گفــت: عربســتان در موضــوع خاشــقجی در 

ــت. ــده اس ــار ش ــدی گرفت ــه ب مخمص

مامور سابق سیا در گفتگو با مهر:

عربستان در موضوع خاشقجی در مخمصه بدی گرفتار شده است
جواد حیران نیا

خاورمیانه و شمال آفریقا
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»آرشــین ادیــب مقــدم« معتقــد اســت کــه عربســتان ســعودی 
ــی در خصــوص قضیــه خاشــقجی  ــدون تحریــم احتمال حتــی ب
منــزوی مــی شــود و ایــن انــزوا نتیجــه حرکــت هــای اشــتباهی 

اســت کــه تاکنــون انجــام داده اســت.
ــد  ــنده و منتق ــقجی« نویس ــال خاش ــدن »جم ــد ش ــر ناپدی خب
سرشــناس ســعودی بعــد از مراجعــه بــه کنســولگری عربســتان 
در اســتانبول و بعــد از آن انتشــار خبــر تــرور وی توســط عناصــر 
ــتهای  ــال سیاس ــها را در قب ــی از واکنش ــعود موج ــم آل س رژی
ســرکوبگرانه محمــد بــن ســلمان ولیعهــد عربســتان بــه دنبــال 
ــه  ــادی را علی ــه انتق ــچ گون ــه هی ــدی ک ــت؛ ولیعه ــته اس داش
ــه  ــه بدتریــن شــکل ممکــن ب ــد و ب ــر نمــی تاب سیاســتهایش ب

ــد. ــی ده ــان م ــش نش ــادی واکن ــه انتق هرگون
ــوان  ــت عن ــه ای تح ــس در مقال ــاپ انگلی ــه »آی« چ روزنام
»اشــتباه محاســباتی ســعودی هــا دربــاره خاشــقجی« نوشــت: 
ــف  ــگار مخال ــه ن ــقجی روزنام ــال خاش ــتن جم ــه کش توطئ
ــات و سیاســت وحشــیانه ای  ــده اقدام عربســتانی نشــان دهن
ــده  ــدا ش ــراد ج ــردن اف ــاکت ک ــرای س ــاض ب ــه ری ــت ک اس
ــش  ــان در پی ــام مخالف ــاندن تم ــور و ترس ــن کش ــام ای از نظ
ــت  ــن اس ــات ای ــه اقدام ــن گون ــدف از ای ــت. ه ــه اس گرفت
کــه عربســتان نشــان دهــد هرگونــه نقــد حتــی بــه صــورت 
ــال  ــه دنب ــونت را ب ــات خش ــدیدترین درج ــتقیم ش ــر مس غی
ــت  ــک حکوم ــای ی ــی ه ــان ویژگ ــن هم ــت. ای ــد داش خواه
دیکتاتــوری اســت کــه صــدای مخالفــان در آن شــنیده نمــی 

ــود. ش
در همیــن راســتا، خبرنــگار مهــر مصاحبــه ای با پرفســور آرشــین 
ادیــب مقــدم، رئیــس مرکــز مطالعــات ایرانــی مدرســه مطالعــات 
شــرقی و آفریقایــی)SOAS( دانشــگاه لنــدن انجــام داده کــه 

در ادامــه مــی آیــد.

|| بــا توجــه بــه روابــط غــرب و بــه ویــژه آمریــکا با 
عربســتان، چــرا موضــوع جمــال خاشــقجی ابعــاد 
گســترده پیدا کــرد؟ معمــوالً در مــوارد نقــض حقوق 
ــلیحاتی  ــای تس ــث خریده ــر بح ــه خاط ــر ب بش
ــوی  ــت از س ــروش نف ــو و ف ــک س ــتان از ی عربس

ــاض و  ــی اغم ــر، نوع ــوی دیگ ــور از س ــن کش ای
چشــم پوشــی در خصوص عربســتان همیشــه رکن 
سیاســت خارجــی ایــن کشــورها بــوده اســت. ولی 
در قضیــه خاشــقجی ایــن موضــوع متفــاوت اســت. 

ــت؟ ــل آن چیس دلی
دلیــل اصلــی ایــن اســت کــه ایــن مــورد، قتــل خشــن مــردی 
ــه ســادگی در مــورد کشــورش بیــان  اســت کــه نظــر خــود را ب

مــی کــرد.
ــا  ــا، ب ــمال آفریق ــی و ش ــیای غرب ــورهای آس ــفانه، کش متاس
ــت  ــات خجال ــن جنای ــگ و مذهــب خــود، از ای ــه فرهن توجــه ب
ــت  ــن اس ــده، ممک ــاالت متح ــی ای ــا، حت ــند. اروپ ــی کش نم
اســتانداردهای دوگانــه در برخــی مکاتــب فکــری داشــته باشــند، 
ــت انســانی  ــن نقــض آشــکاری از کرام ــه چنی ــی ک ــا هنگام ام
مشــاهده مــی شــود، همیشــه خشــم و نفــرت عمومــی نســبت 

ــت.   ــد داش ــود خواه ــه آن وج ب
از دیــدگاه دولتهــا، واقعیــت ایــن اســت کــه کشــتن غیرنظامیــان 
ــا ارســال  ــن - ب ــه نظــر م ــه ب ــت جنگــی - البت ــک وضعی در ی
ــان  ــتن مخالف ــرای کش ــراف ب ــه اط ــت ب ــای ضرب ــه ه جوخ
تفــاوت دارد. بــاز هــم بایــد بگویــم کــه برخــی دولتهــای هــای 
ــرم  ــطرنجی و ش ــه ای ش ــه تاریخچ ــن رابط ــه، در ای آن منطق
ــگاه  ــای جای ــد ادع ــی توانن ــا نم ــدام از آنه ــد و هیچک آور دارن
اخالقــی داشــته باشــند تــا زمانــی کــه نهادهــای آشــتی ملــی یا 

ــد. ــت را تشــکیل ندهن کمیســیون حقیق

|| برخــی معتقــد هســتند از آنجایــی کــه عربســتان 
قیمــت نفــت را بنــا بــه درخواســت ترامــپ پاییــن 
نیــاورد، آمریــکا از طریــق موضــوع خاشــقجی 
درصــدد اعمــال فشــار بــه عربســتان اســت. نظــر 

ــت؟ ــما چیس ش
مــن فکر نمــی کنــم این قضیــه صحــت داشــته باشــد. همانطور 
کــه اشــاره شــد، حتــی دولــت  ترامــپ نمــی توانــد بــر قتــل یک 
مخالــف ســرپوش بگــذارد. عــالوه بــر ایــن، جامعه مدنــی جهانی 
نیــز وجــود دارد کــه بــر وقایعــی ماننــد ایــن قتــل تمرکــز نمــوده 
ــی را  ــه نقــض حقــوق بشــر در مقیــاس جهان ــوط ب ــار مرب و اخب

منتشــر مــی کنــد، حتــی زمانــی کــه دولــت هــا وظیفــه خــود را 
انجــام نمــی دهنــد.

|| برخــی کشــورهای غربــی از جملــه آمریــکا، 
ــد. در  ــرده ان ــم ک ــه تحری ــد ب ــتان را تهدی عربس
مقابــل عربســتان نیــز ســخن از واکنــش مقتضــی 
در صــورت تحریــم ســخن رانــده اســت. بــه نظــر 
ــوع  ــوص موض ــتان در خص ــا عربس ــل ب ــما تقاب ش

ــت؟ ــد رف ــش خواه ــا پی ــا کج ــقجی ت خاش
عربســتان ســعودی حتــی بــدون تحریــم هــا منــزوی مــی شــود 
و ایــن انــزوا نتیجــه حرکــت هــای تاکتیکــی اشــتباهی اســت که 
ــه اســت،  ــک فاجع ــن ی ــگ یم ــام داده اســت. جن ــون انج تاکن
متحــدان سیاســی عربســتان ســعودی در لبنــان، عراق و ســوریه 
  PR بــه حاشــیه رانــده شــده انــد و کشــور هــای عضــو کمپیــن
کــه جهــت ترفیــع درجــه و قــدرت یابــی محمــد بــن ســلمان به 
عنــوان یــک فــرد مــدرن تــالش مــی کردنــد، اکنــون بــه عقــب 

رانــده شــده انــد.
بایــد گفــت اینجــا یــک درس بــرای دولتهــای منطقــه و فراتــر 
ــر  ــت را تغیی ــد حقیق ــی توانی ــا نم ــما واقع ــود دارد: ش از آن وج
دهیــد. یــک حقیقــت وجــود دارد کــه در کل  بــه دالیل سیاســی 
نمــی توانــد محقــق شــود: مطمئنــا در طــول تاریــخ جهــان قلــم 

همیشــه قدرتمندتــر از شمشــیر خواهــد بــود.

|| موضــوع خاشــقجی چــه آثــاری بــر آینــده قدرت 
محمــد بــن ســلمان خواهد گذاشــت؟

ــر معقــول  ــوان یــک رهب ــه عن ــن ســلمان را ب هرگــز محمــد ب
ــختگیرانه و  ــه، س ــت، یکجانب ــه سیاس ــرد او ب ــده ام. رویک ندی
فاقــد مهــارت دیپلماتیــک الزم اســت. در ایــن رابطــه، او شــبیه 
ــاوت عمــده کــه در  ــن تف ــا ای رئیــس جمهــور ترامــپ اســت، ب
نظــام سیاســی ایــاالت متحــده امریــکا، نظــارت کامل بــر دولت 

ــال وجــود دارد. ــی فع ــه مدن توســط یــک جامع
در عربســتان ســعودی و بیشــتر کشــورهای دیگــر منطقــه چنین 
ــن  ــان در چنی ــردم همچن ــن رو، م ــدارد از ای ــود ن ــی وج نظام

شــرایط فجیعــی کشــته مــی شــوند.

استاد دانشگاه لندن در گفتگو با مهر:

بن سلمان شبیه ترامپ است/ عربستان بدون تحریم هم منزوی می شود
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»محمــد ماهــر موقــع« تاکیــد کــرد عقــب نشــینی 
آمریکایــی از ســوریه حاکــی از آن اســت کــه دولــت ترامــپ 
ــد  ــای جدی ــیوه ه ــری ش ــه کارگی ــا ب ــد ب ــی کن ــالش م ت
ــات  ــرای انتخاب ــکا را ب ــل آمری ــای داخ ــان ه ــت جری رضای

ــد. ــب کن ــده کس آین
تصمیــم دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــور آمریــکا بــرای خــارج 
کــردن نظامیــان آمریــکا از ســوریه و افغانســتان واکنــش هــای 
ــا  ــش ه ــن واکن ــه ای ــته اســت از جمل ــی داش ــیاری را در پ بس
اســتعفای جیمــز ماتیــس وزیــر دفــاع ایــاالت متحــده بــود کــه  
در پــی اعــالم ایــن خبــر از ســوی ترامــپ صــورت گرفــت؛ امــا 
ــد پیامدهــای  ــی از ســوریه مــی توان خــروج نیروهــای آمریکای

بســیاری بــرای منطقــه در بــر داشــته باشــد.
بــر همیــن اســاس خبرنــگار مهــر بــرای بررســی بیشــتر ایــن 
موضــوع و ابعــاد آن بــا »محمــد ماهــر موقــع« نماینــده پارلمان 
ســوریه گفتگــو کــرده اســت کــه شــرح آن از نظــر مــی گــذرد.

ــان  ــروج نظامی ــالم خ ــل اع ــما دلی ــر ش ــه نظ || ب
ــپ  ــط ترام ــه توس ــوریه و منطق ــی از س آمریکای

ــت؟ ــور چیس ــن کش ــور ای ــس جمه رئی
ــت  ــانگر شکس ــت نش ــه نخس ــینی در وهل ــب نش ــن عق ای
پــروژه ای اســت کــه آمریــکا و متحــدان اروپایــی آن بــرای 
تجزیــه منطقــه بــه بخــش هــای فرقــه ای و مذهبــی درگیــر 
باهــم در دســتور کار داشــته و بــرای محقــق کردنــش 

ــد. ــالش کردن ت
علــت شکســت ایــن پــروژه تجزیــه طلبــی، پیــروزی هــای 
ــن  ــای ای ــم شکســتن ابزاره ــه موجــب دره ــود ک ــوریه ب س
ــمی از  ــر اس ــا ه ــتی ب ــای تروریس ــروه ه ــی گ ــروژه یعن پ
ــری  ــروه هــای تکفی ــا گ ــه ت داعــش و جبهــه النصــره گرفت

ــد. ــکار ش ــی جنایت وهاب
همچنیــن بایــد بــه ایــن مــورد، وحــدت محــور مقاومــت را هــم 
ــران و  ــتمان ای ــور دوس ــت کش ــی آن در حمای ــه تجل ــزود ک اف
ــت و  ــان از دول ــزب اهلل لبن ــی و ح ــت عراق ــای مقاوم ــروه ه گ

ــود. ــا تروریســت هــا ب مــردم ســوریه در مبــارزه ب
ــده  ــوریه آم ــه س ــان ب ــورهای جه ــا از کش ــت ه ــن تروریس ای
بودنــد تــا پــروژه غربــی هــا بــرای تجزیــه منطقــه و هــدف قرار 
دادن قــدرت هــای آزادی بخــش آن را کــه بــه دنبال آزادســازی 
فلســطین و بازپــس گیــری قــدس بــه عنــوان شــهری مقــدس 

و پایتخــت فلســطین بودنــد، اجــرا کننــد.
از ســوی دیگــر  عقــب نشــینی آمریــکا از ســوریه یــا افغانســتان 
ــی از آن اســت  ــان حاک ــازع در جه ــورد تن ــه م ــر منطق ــا ه و ی
کــه دولــت ترامــپ تــالش مــی کنــد وســایل و شــیوه هــای 

ــت  ــب رضای ــر کس ــالوه ب ــا ع ــرد ت ــش گی ــدی را در پی جدی
جریــان هــای داخــل آمریــکا، در میــان مــردم ایــن کشــور نیــز 
اقبالــی بــه سیاســت هــای خــود ایجــاد کنــد و بدیــن صــورت 
شــرایط را بــرای پیــروزی در انتخابــات پیــش رو فراهــم نمایــد؛ 
ــن  ــا ورود ای ــکا ب ــی آمری ــان هــای داخل ــژه اینکــه جری ــه وی ب
کشــور بــه جنــگ هــای خارجــی و افزایــش رنــج هــای مــردم 

آمریــکا مخالــف هســتند.

ــپ در  ــای ترام ــت ه ــی سیاس ــورت کل ــه ص || ب
ــه ویــژه ســوریه طــی مــدت روی  قبــال منطقــه ب
کارآمدنــش را چگونــه تحلیــل مــی کنیــد؟ آیــا وی 
ــود  ــای موج ــه ه ــادی و هزین ــر اقتص ــط از منظ فق
بــرای آمریــکا بــه ایــن مســائل نــگاه مــی کنــد یا 

ــرده دارد؟ ــت پ ــری پش ــداف دیگ اه
ــر  ــه فک ــود در منطق ــان خ ــور نظامی ــه حض ــه هزین ــپ ب ترام
نمــی کنــد. زیــرا ایــن هزینــه را پیشــتر کشــورهای حــوزه خلیج 
فــارس بــه ویــژه ســعودی هــا پرداخــت کــرده انــد. ســعودی ها 

هزینــه تمــام جنگهــای منطقــه را متقبــل مــی شــوند.
خــروج نظامیــان آمریکایــی نیــز دلیلی برای شکســت سیاســت 
ــدرت محــور  ــش ق ــس از افزای ــژه پ ــه وی ــن کشــور ب هــای ای
مقاومــت ممتــد از ایــران تــا عــراق و ســوریه و فلســطین و یمن 
و هــر نقطــه ای کــه شایســتگی خــود را در برابــر ســلطه آمریکا 
و صهیونیســت هــا و پیــروان آنهــا در منطقــه نشــان داده اســت، 

مــی باشــد.
پیــروان آمریــکا و صهیونیســت هــا در منطقــه، نقشــی منفــی 
ــه و  ــق توطئ ــه ملــت هــای خــود و منافــع شــان از طری را علی
حرکــت در راســتای پــروژه تجزیــه منطقــه و خدمــت بــه رژیــم 

صهیونیســتی ایفــا کــرده انــد.

|| پــس از اعــالم تصمیــم خــروج آمریــکا از 
ــرائیل،  ــات اس ــا و مقام ــت ه ــوریه، صهیونیس س
ایــران را بــه تشــدید حمــالت در ســوریه تهدیــد 
ــق  ــکان تحق ــدر ام ــا چق ــن موضــوع ت ــد. ای کردن

دارد؟
معتقــدم کــه رژیــم صهیونیســتی بــا توجــه بــه تغییــرات منطقه 
ــی  ــه ماجراجوی ــادر ب ــت، ق ــور مقاوم ــدرت مح ــش ق و افزای
نیســت. زیــرا ایــن ماجراجویــی هــا احتمــاال وجود صهیونیســت 

هــا را در منطقــه مــا تهدیــد خواهــد کــرد.
تهدیــدات نتانیاهــو نیــز بــا اهــداف داخلــی مطــرح مــی شــود. 
ــی از  ــرس و نگران ــرائیل، ت ــل اس ــه در داخ ــل ک ــن دلی ــه ای ب
ــای  ــت ه ــا سیاس ــا ب ــطینی ه ــه فلس ــدرت مواجه ــش ق افزای

ــود دارد. ــرائیل وج ــت اس دول
قــدرت فلســطینی هــا در غــزه و کرانــه باختــری افزایــش یافته 
و شــهروندان فلســطینی همگــی بــا پــروژه هایــی کــه در صدد 
نابــودی مســأله فلســطین و لغو حــق بازگشــت و برپایی کشــور 

فلســطین بــه پایتختــی قــدس شــریف اســت، مخالفند.

ــران و ســوریه  ــان روســیه، ای || نقــش ائتــالف می
را در عرصــه سیاســی و فشــار بــر آمریــکا چگونــه 

ارزیابــی مــی کنیــد؟
ائتــالف موجــود در منطقــه ناشــی از پیــروزی ســوریه و پایبندی 
مــردم و ارتــش و دولــت و حکمــت و صالبــت و امانتداری بشــار 
اســد رئیــس جمهــور ســوریه و ایســتادگی وی در برابــر فشــارها 

ــده  ــب ش ــز موج ــوع نی ــن موض ــت و همی ــنهادات اس و پیش
ائتــالف میــان روســیه و ایــران و ســوریه در برابــر پــروژه حملــه 

بــه ســوریه ایجــاد گــردد.
همیــن امــر نیــز موجــب عقــب نشــینی آمریــکا و کشــورهای 
ــای آن شــده  ــروزی ه ــت و پی ــر محــور مقاوم ــی در براب اروپای
ــه  ــد توج ــز بای ــه نی ــش ترکی ــت نق اســت. در خصــوص حقیق
داشــت که ایــن کشــور علیــه ســوریه توطئه کــرده و در کشــتار 
ــور  ــروت هــای ســوریه و تســهیل عب ــاول ث ــا و چپ ســوری ه
و مــرور تروریســت هــا و انتقــال تســلیحات بــه داخــل ســوریه 

مشــارکت داشــته اســت.
مــا در ســوریه معتقــد نیســتیم کــه ترکیــه فشــاری بــر آمریــکا 
وارد کــرده اســت بلکــه مطمئنیــم آنــکارا جایگزیــن واشــنگتن 
محســوب مــی شــود منتهــا روش جدیــدی بــرای اجــرای بقیــه 
ــقاط  ــب اس ــا موج ــوری ه ــروزی س ــرا پی ــا دارد. زی ــروژه آنه پ
ایــن پــروژه و ناامیــدی رویاهــای اردوغــان بــرای خالفــت بــر 

مســلمین شــد.
ائتــالف روســیه، ســوریه و ایــران بــه همــراه نیروهــای مقاومت 
در عــراق و لبنــان و فلســطین و یمــن و نیروهــای آزادی بخــش 
ــای  ــت ه ــر سیاس ــی در براب ــاری واقع ــی فش ــان همگ در جه
برتــری جویــی آمریکایــی هــا نــه فقــط در منطقــه مــا بلکــه در 

تمــام جهــان وارد آورد.

|| تــوان نظامــی ارتــش ســوریه طــی ســال هــای 
اخیــر تاچــه میــزان پیشــرفت و افزایــش داشــته 
ــری و  ــاده درگی ــوری آم ــای س ــا نیروه ــت؟ آی اس
ــرای بازپــس گیــری  ــا صهیونیســت هــا ب ــرد ب نب

ــتند؟ ــوالن هس ج
بالشــک ارتــش ســوریه طــی ۸ ســال جنــگ بــا تروریســت ها 
تــوان نظامــی و رزمــی باالیــی کســب کــرده اســت. زیــرا ایــن 
ــی  ــی، برخ ــکا، کشــورهای غرب ــوی آمری ــا از س تروریســت ه
کشــورهای منطقــه و متاســفانه عربــی حمایــت هــای گســترده 

اطالعاتــی، لجســتیکی و مالــی مــی شــدند.
علیرغــم خانمــان ســوز و ســخت بــودن ایــن جنــگ و ســطح 
ــا  ــه صــورت مســتقیم ی قــدرت هــای شــرکت کننــده در آن ب
غیرمســتقیم، ارتــش قهرمان ســوریه توانایــی اســطوره ای خود 
در مقابلــه بــا ایــن قــدرت هــا را اثبــات و تجربــه هــای نظامــی 
و تاکتیکــی پیشــرفته ای کســب کــرد. همیــن امــر نیــز موجب 
شــد بســیاری از گــروه هــای متخصــص بیــن المللــی، ارتــش 
ــاب  ــه حس ــان ب ــرفته جه ــای پیش ــش ه ــوریه را در رده ارت س

ــد. آورن
ــتی  ــای صهیونیس ــانه ه ــه رس ــی ک ــل های ــن تحلی همچنی
ــوریه  ــش س ــای ارت ــدرت ه ــت ق ــترش و تقوی ــاره گس درب
ســوریه ارائــه مــی دهنــد، گــواه بــر ایــن مطلــب اســت. زیــرا 
صهیونیســت هــا بــه دنبــال نابــودی ارتــش ســوریه بودنــد و 
ــرای  ــلح ب ــتی مس ــای تروریس ــروه ه ــق گ ــرائیل از طری اس

ــن هــدف تــالش کــرد. ای
ــه  ــت ک ــوع اس ــن موض ــد ای ــل موی ــن عوام ــه ای مجموع
ــوالن  ــازی ج ــرای آزادس ــش ب ــش از پی ــوریه بی ــش س ارت
ــام  ــازی تم ــد از آزادس ــن کار را بع ــت و ای ــده اس ــاده ش آم
ــا و اشــغالگران انجــام  ــوث تروریســت ه خــاک ســوریه از ل
ــی صهیونیســت  ــز موجــب نگران ــر نی ــن ام خواهــد داد. همی
ــام  ــت در تم ــور مقاوم ــوریه و مح ــای س ــروزی ه ــا از پی ه

ــت. ــده اس ــه ش منطق
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ــه روز  ــت روز ب ــان اینکــه محــور مقاوم ــا بی ــزور« ب »نجــدت ان
قــوی تــر می شــود و دشــمن قــادر بــه متوقف کــردن آن نیســت 
ــای  ــی ه ــیا و الب ــون و س ــد پنتاگ ــی مانن ــرد نهادهای ــد ک تاکی

ــه ترامــپ هســتند. حاکــم کامــال علی
پــس از آن کــه دونالــد ترامــپ، رئیــس جمهــور آمریــکا اعــالم 
ــرد،  ــد ک ــارج خواه ــوریه خ ــکا را از س ــان آمری ــه نظامی ــرد ک ک
عملیــات نظامــی ترکیــه نیــز در شــمال ســوریه و علیــه نیروهای 

کــردی بــه تعویــق افتــاد.
در حــال حاضــر نیــز بازیگــران اصلــی در ســوریه در حــال ارزیابی 
موقعیــت نیروهــای خــود بــرای ادامــه مبــارزه بــا نیروهــای باقی 

مانــده داعــش پــس از خــروج آمریکا از ســوریه هســتند.
ــب  ــزور« نای ــدت ان ــا »نج ــر ب ــگار مه ــه خبرن ــن رابط در همی
رییــس پارلمــان ســوریه گفتگــو کــرده کــه شــرح آن از نظــر می 

ــذرد. گ

ــان  ــروج نظامی ــالم خ ــل اع ــما دلی ــر ش ــه نظ || ب
ــپ  ــط ترام ــه توس ــوریه و منطق ــی از س آمریکای

ــت؟ ــور چیس ــن کش ــور ای ــس جمه رئی
ــد  ــرد؛ اول در بع ــی ک ــطح بررس ــد در ۴ س ــوع را بای ــن موض ای
ــردم  ــور و م ــای کش ــروزی ه ــت و پی ــل مقاوم ــه دلی ــی ب محل
ــی  ــی واقعیت ــبب تقویت ــه س ــه ای ب ــد منطق ــوریه، دوم در بع س
ــا  ــای نقــش دوســت م ــام محــور مقاومــت و افزایــش ایف ــه ن ب
یعنــی ایــران در تمامــی منطقــه، ســوم در بعــد جهانــی بــه خاطر 
ــش  ــه نق ــن ب ــا چی ــیه ت ــرق از روس ــت ش ــه بازگش ــراف ب اعت
ــا  ــان ت ــز جه ــگاه آن در مرک ــود و جای ــادی خ ــی و اقتص سیاس
اروپــا و آمریــکای التیــن و چهــارم نیــز بــه دلیــل چنددســتگی 
شــدید در داخــل خــود آمریــکا و پیامدهــای آن بــر روی سیاســت 
ــن  ــائل بی ــده مس ــکا در آین ــش آمری ــی و نق ــن الملل ــای بی ه
ــوارد ایجــاد  ــن م ــی واقعــی در تمــام ای ــن تغییرات ــل. بنابرای المل
شــده اســت و همــه اینهــا بــا هــم دلیــل خــروج و عقــب نشــینی 

ــت. ــی هاس آمریکای

ــپ در  ــای ترام ــت ه ــی سیاس ــورت کل ــه ص || ب
ــدت روی  ــی م ــوریه ط ــژه س ــه وی ــه ب ــال منطق قب

ــا وی  ــه تحلیــل مــی کنیــد؟ آی کارآمدنــش را چگون
ــود  ــای موج ــه ه ــادی و هزین ــر اقتص ــط از منظ فق
بــرای آمریــکا بــه ایــن مســائل نــگاه مــی کنــد یــا 

ــرده دارد؟ ــت پ ــری پش ــداف دیگ اه
ــر  ــرد نیســت بلکــه او تعبی ــا ف ترامــپ فقــط یــک شــخص ی
و نشــانه ای از ناامیــدی گســترده و جــدی در بازگشــت و 
ــت  ــا مرکزی ــان ب ــرمایه داری جه ــای س ــران ه ــد بح تجدی
آمریــکا اســت. بــر همیــن اســاس نهادهایــی ماننــد پنتاگــون 
ــتند.  ــپ هس ــه ترام ــال علی ــم کام ــای حاک ــی ه ــیا و الب و س
ــق  ــورت عمی ــه ص ــه ب ــد ک ــی کن ــاب م ــائل ایج ــن مس ای
ــر  ــی ب ــرا خیل ــد. زی ــرار گیرن ــش ق ــی و پژوه ــورد بررس م
ــژه منطقــه مــا تاثیــر  ــه وی ــوازن در جهــان ب روی بازگشــت ت

ــت. ــد داش خواه

|| پــس از اعــالم تصمیــم خــروج آمریکا از ســوریه، 
صهیونیســت هــا و مقامــات اســرائیل، ایــران را بــه 
ــد. ایــن  تشــدید حمــالت در ســوریه تهدیــد کردن

موضــوع تــا چقــدر امــکان تحقــق دارد؟
نتانیاهــو ترســوتر از آن اســت کــه ایــن تهدیــدات را عملــی کنــد 
امــا امــکان دارد تجــاوزات تکــرار شــود؛ هماننــد تحوالتــی کــه 
ــری  ــوا تاثی ــوازن ق ــد در ت ــر چن ــوریه رخ داد. ه ــه س ــرا علی اخی

ــدارد. ــدارد و قابلیــت پرداختــن در حــوزه سیاســی هــم ن ن
از ســوی دیگــر محــور مقاومــت نیــز روز بــه روز قــوی تــر مــی 
ــدرت  ــوان و ق ــردن ت ــف ک ــه متوق ــادر ب ــز ق شــود و دشــمن نی
ــدرت محــور  ــن ق ــرای متوقــف کــردن ای ــالش ب آن نیســت. ت
مقاومــت نیــز خطرنــاک اســت و احتمــال دارد ایــن ســحر ســاحر 

هــر لحظــه بــه خــودش بازگــردد.
علیرغــم تمــام تالش هــا بــرای خویشــتن داری محــور مقاومت، 
تاکیــد مــی کنیــم کــه بزرگتریــن بازنــده قطعــا رژیــم اشــغالگر 
اســت. همچنیــن بحــران هــای داخلــی رژیــم صهیونیســتی نیــز 
ــدرت  ــه ق ــی اگــر خودشــان اظهــار ب ــه افزایــش اســت حت رو ب
کننــد امــا بــا ایــن حــال قــادر بــه جبــران اشتباهاتشــان نیســتند.

ــه را  ــان روســیه، ایــران و ترکی || نقــش ائتــالف می

ــه  ــکا چگون ــر آمری ــار ب ــی و فش ــه سیاس در عرص
ــد؟ ــی کنی ــی م ارزیاب

ــا  ــران ب ــیه و ای ــه روس ــدارد بلک ــود ن ــوع وج ــن ن ــی از ای ائتالف
هــم ائتــالف دارنــد و رابطــه بــا ترکیــه فقــط در حــد تفاهمــات 
سیاســی اســت کــه ضــرورت هــای جغرافیایــی و طبیعــت چالش 

هــای مشــترک آن را ایجــاب مــی کنــد.
ــا هــدف دور  ــا ب ــا خــوب هســتند و اساس ــم ه ــن تفاه ــه ای البت
کــردن منطقــه از جنــگ هــای گســترده شــکل گرفتــه اســت؛ 
امتحــان بزرگتــر ایــن تفاهمــات نیــز متوقــف کــردن ترکیــه از 
تجــاوز بــه ســوریه اســت و بــه جــای بــه کارگیــری، بــه صــورت 

ــردد. ــا تروریســم گ ــارزه ب ــی وارد مب عمل
مرکــز ایــن امتحــان نیــز ادلــب و شــرق فــرات اســت؛ هرچنــد 
ایــن امتحــان ســاده نیســت امــا بــدون آن همــه چیــز در معرض 

تهدیــد و فقــط بــه صــورت تئوریــک خواهــد بــود.

|| تــوان نظامــی ارتــش ســوریه طــی ســال هــای 
ــته  ــش داش ــرفت و افزای ــزان پیش ــه می ــر تاچ اخی
ــری و  ــاده درگی ــوری آم ــای س ــا نیروه ــت؟ آی اس
ــری  ــس گی ــرای بازپ ــا ب ــت ه ــا صهیونیس ــرد ب نب

ــتند؟ ــوالن هس ج
ــرزمین  ــدس از س ــه ای مق ــوان قطع ــه عن ــوالن ب ــه ج ــا ب م
هــای اشــغال شــده توســط صهیونیســت هــا نــگاه مــی کنیــم 
و آزادســازی آن فقــط بــه تــوان ارتــش ســوریه مربــوط نیســت. 
هرچنــد تــوان و قــدرت ارتــش ســوریه بســیار پیشــرفت کــرده 
اســت امــا فراتــر از آن بــه تــوان کشــور ســوریه شــامل ارتــش و 
اقتصــاد و فرهنــگ و همچنیــن ســلطه علــم و تمام بخــش های 

زندگــی بســتگی دارد.
ــا  ــا هــم باشــند و هــدف از همگــی آنه ــد ب ــر بای ــن ام ــام ای تم
نیــز اعتــالی ســوریه اســت. تمــام ایــن مــوارد بــه ویــژه ارتــش 
قهرمــان مــا در حالــت افزایــش توانایــی و خبرگــی هســتند. علم 
و شــناختن نیــز محــور تمــام اینهاســت و باوجــود تمــام بحــران 
هایــی کــه مــا را احاطــه کــرده اســت، مــا بــه آینــده و آزادســازی 
ــا  ــا قطع ــی ابزاره ــتفاده از تمام ــا اس ــود ب ــغالی خ ــرزمین اش س

ــم. امیدواری
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رئیــس دانشــکده علــوم سیاســی دانشــگاه آالبامــا امریــکا گفت: 
هــدف اصلــی تغییــرات کابینــه در عربســتان کاســتن فشــارها، 
ــن  ــی ای ــت ول ــی اس ــورهای غرب ــارهای کش ــوص فش بخص

ــتند. ــادی نیس ــرات بنی تغیی
ــز« پادشــاه عربســتان ســعودی فرمــان  ــن عبدالعزی »ســلمان ب
فــوری تغییــر در کابینــه را صــادر کــرد. به موجــب ایــن تغییرات، 
عــادل الجبیــر وزیــر خارجــه ســعودی برکنــار شــد. الجبیــر وزیــر 
ــر از  ــن شــده اســت. الجبی ــور خارجــه تعیی ــت در ام مشــاور دول
آوریــل ۲۰۱۵ ســه مــاه پــس از بــه قــدرت رســیدن محمــد بــن 

ســلمان ســلمان وزیــر خارجــه بــود.
»ابراهیـم العسـاف« وزیـر امـور خارجه جدید عربسـتان سـعودی 
شـد. وزیـر خارجـه جدیـد عربسـتان سـعودی، یـک سـال پیش 
جزء بازداشـتی های بن سـلمان در هتـل  »ریتز کارلتون« بـود. او از 

ژانویـه ۲۰۱۸ آزاد و بـه کار خـود بازگشـته بود.
»محمــد بن نــواف بــن عبدالعزیــز آل ســعود«، ســفیر ریــاض در 

لنــدن از ســمت خــود برکنــار شــد.
بـه موجـب این فرمـان، »عبداهلل بـن بندر بـن عبدالعزیـز« نیز به 
عنـوان وزیـر گارد ملی عربسـتان سـعودی و »ترکی بـن عبداهلل 

الشـبانه« به عنـوان وزیر اطـالع رسـانی منصوب شـده اند.
همچنیـن »فیصل بـن خالـد« برکنار و بـه جـای وی »ترکی بن 

طـالل« به عنـوان امیر منطقه عسـیر معرفی شـده اسـت.
در خصــوص ایــن تغییــرات خبرنــگار مهــر گفتگویــی بــا 
ــی  ــوم سیاس ــکده عل ــس دانش ــار« رئی ــادر انتص ــور »ن پروفس
ــکا انجــام داده اســت کــه در ادامــه آمــده  دانشــگاه آالبامــا امری
اســت. انتصــار از اســاتید برجســته مطالعــات خاورمیانه در ســطح 
بیــن المللــی اســت و کتــاب »سیاســت کردهــا در خاورمیانــه« از 

وی آوازه جهانــی دارد.

ــه عربســتان  || ملــک ســلمان تغییراتــی را در کابین
ــرات  ــن تغیی ــه ای ــرد. از جمل ــاد ک ــعودی ایج س

ــر«  ــادل الجبی ــتان »ع ــه عربس ــر خارج ــر وزی تغیی
ــت؟ ــرات چیس ــن تغیی ــل ای ــود. دالی ب

ــات جنگــی عربســتان در  ــه جنای ــل خاشــقجی و ادام ــد از قت بع
ــه  ــرب صدم ــتان در غ ــم در عربس ــم حاک ــه رژی ــن وجه یم
بیشــتری دیــده اســت. حتمــا برخــی از دول غربــی کــه پشــتیبان 
ــد  ــد بای ــه ان ــتان گفت ــکام عربس ــه ح ــد ب ــوده ان ــتان ب عربس
ــی کــه اگــر هــم ظاهــری باشــند در ســاختار دولتشــان  تغییرات

ــد. ــاد کنن ایج
البتــه ایــن را بایــد بدانیــم کــه عــادل الجبیــر تصمیــم گیرنــده در 
سیاســت خارجی عربســتان نبــوده و بــودن یــا نبــودن او تغییرات 
ــرد.  ــد ک ــاد نخواه ــتان ایج ــه عربس ــت خارج ــی در سیاس اساس
کارگــردان هــای اصلــی سیاســت خارجــی عربســتان هنــوز ســر 
جــای خــود هســتند.  شــخصی ماننــد عــادل الجبیــر در عمــل 

پــادوی رژیــم حاکــم در عربســتان بــود     

ــد  ــه جدی ــور خارج ــر ام ــاف« وزی ــم العس || »ابراهی
اقتصــاد  دکتــری  دارای  ســعودی  عربســتان 
ــتی های  ــزء بازداش ــش ج ــال پی ــک س ــت و ی اس
ــا  ــود. آی ــون« ب ــز کارلت ــل  »ریت ــلمان در هت بن س
ایــن تغییــر به معنــای گــذار عربســتان از سیاســت 
ــاد  ــی اقتص ــت خارج ــه سیاس ــی ب ــی تهاجم خارج

ــد؟ ــد باش ــی توان ــور نم مح
سیاسـت خارجـی تهاجمـی و سیاسـت خارجـی اقتصاد محـور در 
حقیقـت همـواره دو روی سـکه سیاسـت خارجی عربسـتان بوده 
انـد.  یعنـی بـدون سیاسـت خارجـی اقتصـاد محـور عربسـتان 

نمیتوانـد موفقیـت در سیاسـت خارجـی خود داشـته باشـد.
ــاید  ــتان ش ــان عربس ــاف حکمران ــم العس ــاب ابراهی ــا انتص ب
ــت  ــی را در سیاس ــع مال ــاد و مناب ــش اقتص ــه نق ــد ک بخواهن

ــد   ــر کنن ــگ ت ــر رن ــتان پ ــی عربس خارج

|| آیــا تغییــرات کابینــه در راســتای کاســتن از 
فشــارها ناشــی از قتــل خاشــقجی و حفــظ »محمــد 

بــن ســلمان« در قــدرت نمــی توانــد تعبیــر شــود؟
بلــه همینطــور اســت. هــدف اصلــی تغییــرات کابینــه در 
عربســتان کاســتن فشــارها، بخصــوص فشــارهای کشــورهای 

ــت. ــی اس غرب
ــی ایــن تغییــرات بنیــادی نیســتند چــون هنــوز محمــد بــن  ول
ســلمان و دار و دســته مافیــای او در جــای خــود محکــم ایســتاده 
ــت  ــی در حکوم ــر اصل ــم گ ــه تصمی ــتند ک ــا هس ــد و اینه ان

ــتان. ــت عربس ــه در دول ــه وزرای کابین ــتند ن ــتان هس عربس

نیروهــای  از خــارج کــردن  || ترامــپ پــس 
ــتان  ــه عربس ــرد ک ــالم ک ــوریه اع ــی از س امریکای
بازســازی ســوریه را بــر عهــده می گیــرد. از ســوی 
ــران  ــی بح ــن الملل ــروه بی ــزارش گ ــز گ ــر نی دیگ
ــراق  ــتان در ع ــادی عربس ــور اقتص ــتار حض خواس
اســت؛ چــرا کــه یگانــه راه نفــوذ ریــاض در عــراق 
را از طریــق اقتصاد و ســرمایه گــذاری اقتصــادی در 
ایــن کشــور مــی دانــد. بــا توجــه بــه ایــن مــوارد 
آیــا نمــی تــوان گفــت سیاســت خارجــی ســعودی 
وارد دوره ای مــی شــود کــه اهــداف اقتصــادی 

ــت؟ ــی اس ــدف اصل ه
در ســالهای اخیــر منابــع مالــی و اقتصــادی عربســتان مهمتریــن 

ابــزار در گســترش نفــوذ ایــن کشــور بــوده انــد. 
یعنــی از طریــق پــول حــکام عربســتان سیاســت خارجــی  خــود 
را در بســیاری از کشــورها پیــاده کــرده انــد. بــرای همیــن اســت 
کــه آمریــکا و یــا ســازمانهائی ماننــد گــروه بیــن المللــی بحــران 
ــوریه  ــا س ــراق ی ــتان در ع ــادی عربس ــور اقتص ــتار حض خواس

هســتند. 
از نظــر نظامــی یــا سیاســی عربســتان در عــراق یــا ســوریه یــک 
کارت ســوخته ای اســت. ولــی بــا توجــه بــه احتیــاج شــدید ایــن 
دو کشــور بــه منابــع مالــی و ســرمایه گــذاری خارجی، عربســتان 
ــگاه  ــد جای ــی توان ــود م ــادی خ ــدرت اقتص ــتفاده از ق ــا  اس ب

سیاســی خــود را در عــراق و ســوریه بازســازی کنــد.

استاد دانشگاه آالباما امریکا در گفتگو با مهر:

تغییرات کابینه عربستان برای کاهش فشارهای غرب و نمایشی است
جواد حیران نیا

خاورمیانه و شمال آفریقا
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»پـل پیـالر« با بیـان اینکـه امریـکا نمـی خواهـد در همان 
میـزی نشسـته باشـد کـه ایـران مانـع بزرگـی در مقابل آن 
اسـت گفـت: دولتمـردان ترامـپ بـه طـور کلـی بـا هـر نوع 
دیپلماسـی چندجانبـه در مـورد سـوریه مخالفـت مـی کننـد.

ــنبه در  ــکا روز چهارش ــوری آمری ــس جمه ــپ رئی ــد ترام دونال
پیامــی توئیتــری دربــاره خــروج نیروهــای ایــن کشــور از ســوریه  
ــا  ــن تنه ــم، ای ــوریه شکســت دادی ــش را در س ــا داع نوشــت: م
دلیــل مــا در دوران ریاســت جمهــوری ترامــپ بــرای مانــدن در 

ــود. آنجــا ب
یــک مقــام آمریکایــی گفتــه اســت کــه تمــام نیروهــای آمریــکا 

نیــز بیــن ۶۰ تــا ۱۰۰ روز آینــده از ســوریه خــارج مــی  شــوند.
ــز در خصــوص انتشــار  ــفید نی ــندرز ســخنگوی کاخ س ــارا س س
اخبــاری دال بــر خــروج نیروهــای آمریــکا از ســوریه ادعــا کــرد: 
پیــروزی هــا بــر داعــش در ســوریه بــه معنــی پایــان ائتــالف در 

مبــارزه مذکــور نیســت.
ــان  ــم زم ــت: ه ــوص گف ــن خص ــفید در ای ــخنگوی کاخ س س
ــان  ــت نظامی ــا بازگش ــارزه، م ــن مب ــدی از ای ــه جدی ــا مرحل ب

ــم. ــرده ای ــاز ک ــوریه را آغ ــی از س آمریکائ
در ایـن راسـتا خبرنـگار مهـر گفتگویی با پروفسـور »پـل پیالر« 
رئیس سـابق بخش تحلیـل عملیات سـازمان اطالعـات مرکزی 

آمریکا )سـیا( انجـام داده کـه در ادامه مـی آید.
ــون  ــت و تاکن ــاون« اس ــرج ت ــگاه »ج ــاتید دانش ــالر از اس پی
مســئولیت هــای متعــددی را بــر عهــده داشــته کــه از جملــه آنها 
ــات هــای ســیا در  ــل عملی ــه ریاســت واحــد تحلی ــوان ب مــی ت
شــرق نزدیــک، خلیــج فــارس و جنــوب آســیا اشــاره کــرد. پیالر 
ســابقه حضــور در شــورای اطالعــات ملــی آمریــکا را بــه عنــوان 

یکــی از اعضــای اصلــی آن نیــز دارد.

ــرق  ــمال ش ــوراً از ش ــرده ف ــالم ک ــکا اع || امری
ســوریه خــارج مــی شــود و ظــرف 60 تــا 100 روز 
آینــده نیــز از کل ســوریه خــارج مــی شــود. دالیــل 

ــت؟ ــم چیس ــن تصمی ای
ایــن تصمیــم کامــال بــه رئیــس جمهــور ترامــپ مربــوط اســت 
ــی خــود عمــل  ــارزات انتخابات ــه وعــده  مب ــرا مــی خواهــد ب زی
کنــد. گرچــه دالیــل اســتراتژیک قانونــی نیــز بــرای ایــن اقــدام 
ــا ترامــپ بارهــا نشــان داده اســت کــه از طــرف  وجــود دارد، ام

اســتراتژی بیــن المللــی و ژئوپلیتیــک کمتــر از سیاســت داخلی و 
شــعارهای تبلیغاتــی اش تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه اســت.

ــه خــروج نیروهایــش از ســوریه  ||ترامــپ در توجی
اعــالم کــرده داعــش در ســوریه شکســت خــورده 
ــن  ــاذ ای ــل اتخ ــی دلی ــورت ضمن ــه ص ــت و ب اس
تصمیــم را شکســت داعــش عنــوان کــرده اســت. 
ایــن در حالــی اســت کــه برخــی منابــع از رایزنــی 
ــا  ــد. آی ــه ان ــخن گفت ــز س ــپ نی ــان و ترام اردوغ
تصمیــم مذکــور مــی توانــد بــه رایزنــی ترامــپ بــا 
ــه  ــت چ ــن اس ــر چنی ــد؟ اگ ــط باش ــان مرتب اردوغ
ــوص  ــان در خص ــپ و اردوغ ــان ترام ــی می توافق

ــت؟ ــده اس ــل ش ــین حاص ــق کردنش مناط
ــا اردوغــان مرتبــط  ــه گفتگــو ب احتمــال دارد تصمیــم ترامــپ ب
ــوع  ــه ن ــت و ب ــی اس ــه زن ــک گمان ــا ی ــن تنه ــه ای ــد گرچ باش
ــیده  ــه آن رس ــت ب ــن اس ــور ممک ــس جمه ــه دو رئی ــی ک درک

ــتگی دارد. ــند بس باش
یـک احتمـال که به ذهن مـی آید این اسـت که در عـوض خروج 
نیروهـای امریکایـی از شـمال شـرقی سـوریه اردوغـان موافقت 
کـرده اسـت که مسـئله دخالـت ولیعهد عربسـتان در قتـل جمال 

خاشـقجی را بسـط نداده و کـم اهمیت جلـوه دهد.
ــار  ــدن در کن ــه مان ــه ترامــپ مصمــم ب ــی رســد ک ــه نظــر م ب
ــه  ــوده و از همــکاری اردوغــان در کمــک ب ولیعهــد عربســتان ب

ــن مســئله اســتقبال کــرده اســت. ــت ای کاهــش اهمی

ــورد  ــه م ــوریه ک ــرد س ــک ک ــای دموکراتی || نیروه
حمایــت آمریــکا هســتند ضمن اظهــار ناخشــنودی 
ــق  ــروج از مناط ــر خ ــی ب ــپ مبن ــم ترام از تصمی
کردنشــین شــمال شــرق ســوریه، آنــرا خنجــری از 
پشــت از ســوی امریــکا تعبیــر کــرده انــد. وضعیت 
ــا  ــه چــه صــورت خواهــد شــد و آی ــا ب ــن نیروه ای

ــد؟ وجــه المصالحــه ترامــپ و اردوغــان شــده ان
ممکــن اســت دیپلماســی و مذاکــرات از اقــدام نظامــی در مــورد 
ایــن موضــوع پیشــی گیرنــد. کردهــای ســوریه در حــال حاضــر 
انگیــزه قویتــری نســبت بــه گذشــته دارنــد تــا بــه نوعــی درک با 
حکومــت اســد دســت یابنــد - بــه احتمــال زیــاد آنهــا متعهــد به 

وفــاداری بــه حکومــت اســد در ازاء درجــه ای از خودمختــاری در 
شــمال شــرق ســوریه مــی شــوند.

گرچــه قطعــا اردوغــان حکومــت اســد را دوســت نــدارد، امــا در 
مــورد گســترش نفــوذ حکومــت اســد در شــمال شــرق ســوریه 
ــر  ــه کردهــای مســتقل کمت ــی طلبان ــه جنبــش جدای نســبت ب
نگــران خواهــد شــد. حملــه نظامــی گســترده ترکیــه در منطقــه 

هنــوز امــکان پذیــر اســت امــا اجتنــاب ناپذیــر نیســت.

ــروج  ــالم خ ــم اع ــرده علیرغ ــالم ک ــراییل اع || اس
امریــکا از ســوریه، بــه تقابــل بــا ایــران در ســوریه 
ــوریه را در  ــی س ــت میدان ــد. وضعی ــی ده ــه م ادام
ــراییل را  ــت اس ــژه وضعی ــه وی ــکا ب ــاب امری غی

ــد؟ ــی کنی ــی م ــه ارزیاب چگون
اســرائیل همچنــان بــه انجــام فعالیــت نظامــی خــود در منطقــه 
ادامــه خواهــد داد؛ صــرف نظــر از تصمیمــی کــه ایــاالت متحــده 
امریــکا در مــورد حضــور نیروهــای خــود در منطقــه اتخــاذ مــی 
کنــد. حضــور نیروهــای امریکایــی در ایــن منطقــه اســرائیل را از  
ــوریه در طــی  ــداف در س ــه اه ــی علی ــدازی حمــالت هوائ راه ان

چنــد ســال گذشــته بــاز نداشــته اســت.
اســرائیل همچنــان بــه فعالیــت نظامــی خــود ادامــه خواهــد داد 
چــه ســربازان ایــاالت متحــده امریــکا در منطقــه باقــی بماننــد یا 

منطقــه را تــرک کننــد.

ــا  ــوریه ب ــی س ــون اساس ــکیل قان ــت تش || نشس
ــل  ــازمان مل ــه و س ــیه، ترکی ــران، روس ــور ای حض
ــدای  ــت در ابت ــن نشس ــه ای ــد. اگرچ ــزار ش برگ
ــت  ــیدن وضعی ــان از رس ــا نش ــت ام ــود اس راه خ
ســوریه بــه مرحلــه تشــکیل قانون اساســی اســت. 
آیــا ارتباطــی میــان ایــن مرحلــه از وضعیت ســوریه 

ــود دارد؟ ــپ وج ــم ترام ــا تصمی ب
هیــچ ارتباطــی وجــود نــدارد. ایــاالت متحــده امریــکا از تــالش 
هــای دیپلماتیــک امیــدوار کننــده در مــورد ســوریه بــه وضــوح 
ــزی  ــان می ــد در هم ــی خواه ــکا نم ــت. امری ــده اس ــل ش غاف
ــت.  ــل آن اس ــی در مقاب ــع بزرگ ــران مان ــه ای ــد ک ــته باش نشس
ــوع  ــر ن ــا ه ــی ب ــور کل ــه ط ــپ ب ــردان ترام ــن رو، دولتم از ای

ــد. ــرده ان ــت ک ــه مخالف ــی چندجانب دیپلماس

عضو شورای اطالعات ملی آمریکا در گفتگو با مهر:

ترامپ کردهای سوریه را با سکوت اردوغان در قبال خاشقجی معامله کرد

خاورمیانه و شمال آفریقا
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»جفــری لفــور« معتقــد اســت کــه قطــر تمایــل دارد از ترکیــه به 
عنــوان »متعــادل کننــده« علیــه امریــکا و کشــورهای دیگــر در 

منطقــه خلیــج فــارس اســتفاده کند.
ــر  ــی« وزی ــعد الکعب ــخنان »س ــه س ــود ک ــل ب ــه قب ــد هفت چن
انــرژی قطــر در خصــوص اینکــه دوحــه از ابتــدای ســال ۲۰۱۹ 
ــها را در  ــی از واکنش ــود موج ــی ش ــارج م ــک خ ــالدی از اوپ می

ــال داشــت. ــه دنب ــی ب ــن الملل ــل بی محاف
گرچــه مقامــات قطــری اعــالم کردنــد کــه ایــن تصمیــم کامــال 
فنــی بــوده و در دائــره تحلیــل هــای سیاســی نمــی گنجــد امــا 
مشــخص اســت کــه خــروج قطــر از اوپــک در ســایه ادامــه دار 
شــدن بحــران دوحــه و کشــورهای عربــی حــوزه خلیــج فــارس 
از یــک ســو و حــرف و حدیث هــا در خصــوص احتمــال خــروج 
قطــر از شــورای همــکاری خلیــج فــارس از ســوی دیگــر ثابــت 
ــن ســازمانها  ــار گذاشــتن ای ــد کــه هــدف دوحــه از کن مــی کن
ــارس در  ــج ف ــوزه خلی ــی ح ــع عرب ــت. مناب ــری اس ــز دیگ چی
گفتگــو بــا روزنامــه الــرأی کویــت گــزارش دادنــد کــه مقامــات 
ــا  ــارس و ی ــج ف قطــر مســأله خــروج از شــورای همــکاری خلی

ــد. ــی کنن ــدن در آن را بررســی م ــی مان باق
ــکاری  ــورای هم ــت ش ــن نشس ــی  و نهمی ــن، س ــن حی در همی
خلیج فــارس  در حالــی در ریــاض برگــزار شــد کــه ســران قطــر 
و ُعمــان بــه عنــوان ۲ عضــو ایــن شــورا از مجمــوع ۶ عضــو، در 
آن در ســطح امیــر و ســلطان شــرکت نکردنــد و بحــران قطــر به 
ــن  ــر ای ــن اعضــای شــورا، ب ــالف بی ــوان برجســته ترین اخت عن

نشســت ســایه افکنــده بــود.
علــی رغــم تالش هــای امــارات و عربســتان بــرای القــای ایــن 
مطلــب کــه شــورای همــکاری خلیج فــارس همچنــان بــه قــوت 
خــود باقــی اســت امــا اختالفــات بیــن کشــورهای عضــو ایــن 
ــن  ــال فروپاشــی ای ــه احتم ــه ک ــدی شــدت گرفت ــه ح ــورا ب ش
شــورا را قــوت بخشــیده اســت همچنانکــه قطــر بارهــا بــه خروج 
از ایــن شــورا تهدیــد کــرده اســت و عــالوه بــر آن عــدم حضــور 
ــت های آن  ــورا در نشس ــن ش ــو ای ــور عض ــش کش ــران ش س
حاکــی از عمــق اختالفــات در ایــن شوراســت بــه گونــه ای کــه 
در نشســت ســال گذشــته نیــز کــه بــه میزبانــی کویــت برگــزار 
شــد ســران عربســتان، امــارات و بحریــن در آن شــرکت نکردند.

ــورای  ــده ش ــه آین ــود ک ــی ش ــرح م ــوال مط ــن س ــون ای اکن
ــود؟ ــد ب ــه خواه ــارس چگون ــج ف ــکاری خلی هم

ــا  ــی ب ــر گفتگوی ــگار مه ــوال خبرن ــن س ــه ای ــخ ب ــت پاس جه
پروفســور»جفری لفــور«،  اســتاد علــوم سیاســی دانشــگاه 
ــد. ــی آی ــه م ــه در ادام ــت ک ــام داده اس ــکا انج ــت امری کنتیک

|| اجــالس ســاالنه شــورای همــکاری خلیــج فارس 
در حالــی در ریــاض برگــزار شــد کــه امیــر قطــر و 
ســلطان عمــان از شــرکت در آن خــودداری کردنــد. 
دالیــل امتنــاع ایــن کشــورها از شــرکت در اجــالس 

چــه بــود؟
ــامبر ۲۰۱۸  شــورای  ــر  قطــر در نشســت دس ــدم حضــور امی ع
همــکاری خلیــج فــارس در ریــاض ادامــه  بــن بســت  سیاســی 
بیــن عربســتان ســعودی/ امــارات متحــده عربــی و قطــر و عــدم 
پذیــرش دوحــه جهــت حــل مســائل مختلف سیاســی کــه روابط 
بیــن دو طــرف را از زمــان محاصــره قطــر – حــدود هجــده ماه 

پیــش – تاکنــون پیچیــده کــرده اســت، نشــان مــی دهــد.
پــس از آنکــه امیــر قطــر در نشســت شــورای همــکاری خلیــج 
فــارس حضــور یافــت، اختــالف  هشــت ماهــه میــان عربســتان 

ــن  ــا ای ــد. ب ــل ش ــل و فص ــال ۲۰۱۴ ح ــر در س ــعودی و قط س
ــج  ــکاری خلی ــورای هم ــت ش ــر در نشس ــده قط ــود، نماین وج

ــود. ــه آن ب ــر خارج ــارس وزی ف
غیــاب ســلطان قابــوس پادشــاه عمــان در ایــن نشســت بــا توجه 
بــه مســائل مربــوط بــه ســالمتی اش در طــی چنــد ســال اخیــر 
تعجــب آور نیســت. از ایــن رو معــاون نخســت وزیــر عمــان در 
طــی چنــد ســال اخیر در نشســت هــای شــورای همــکاری خلیج 
فــارس شــرکت کــرده اســت. بنابرایــن مــن فکــر نمــی کنــم که 
عــدم حضــور پادشــاه عمــان در اجالس ســران کشــورهای عضو 

شــورای همــکاری خلیــج فــارس دلیــل خاصــی داشــته باشــد.

|| قطــر از اوپــک خــارج شــد و بــا توجــه بــه برخــی 
گــزارش هــا، درصــدد اســت از شــورای همــکاری 
خلیــج فــارس نیــز خــارج شــود . آیــا فکر مــی کنید 
ــرک  ــارس را ت ــج ف ــکاری خلی ــورای هم ــر ش قط

ــرد؟ خواهــد ک
مــن از مبالغــه گویــی در مــورد خــروج قطــر از اوپک اجتنــاب می 
کنــم. قطــر تولیــد کننــده عمــده نفــت نیســت و بنابرایــن نفــوذ 
ــه نظــر مــی رســد کــه دوحــه  کمــی در ســازمان اوپــک دارد. ب
یــک تصمیــم بســیار عملــی و منطقــی بــرای تمرکــز بــر تولیــد 
و صــادرات گاز طبیعــی اتخــاذ مــی کنــد کــه پایــه اقتصــاد قطــر 

اســت.

ــه  ــق ب ــارس موف ــج ف ــکاری خلی ــورای هم || ش
ــل  ــرای ح ــی ب ــع داخل ــل جام ــک راه ح ــن ی یافت
بحــران قطــر نشــد. بــا توجــه بــه ایــن شکســت، 
آینــده شــورای همــکاری خلیــج فــارس را چگونــه 

ــد؟ ــی کنی ــی م ارزیاب
شــورای همــکاری خلیــج فــارس در گذشــته شــکافهای داخلــی 
ــا ایــن وجــود  ــه کــرده اســت ب بیــن کشــورهای عضــو را تجرب
ســازمان همچنــان بــه حیــات خــود ادامــه داده و از بیــن نرفتــه 
اســت. در اجــالس مــاه دســامبر ۲۰۱۳ شــورای همــکاری خلیــج 
فــارس، عمــان بــا تــالش هــای عربســتان ســعودی بــرای ایجاد 
ــه  ــارس متحــد بیشــتر سیاســی ک ــج ف شــورای همــکاری خلی
احتمــاال عربســتان ســعودی بــر آن مســلط باشــد، مخالفــت کرد.
روابــط بیــن عربســتان ســعودی و کویــت بــه علــت اختــالف در 
مــورد میــزان تولیــد نفــت از دو میــدان نفتــی مشــترک، تضعیف 
شــده اســت. مســئله قطــر ممکــن اســت بــرای بقــای شــورای 

ــره  ــات شــش نف ــه ترتیب ــه ب ــا توج ــارس ب ــج ف ــکاری خلی هم
حاضــر آن بــا مســائل قبلــی ایــن شــورا متفــاوت باشــد؛ بــا توجه 
ــید و  ــد کش ــول خواه ــدر ط ــات چق ــن اختالف ــه ای ــن ک ــه ای ب
مســائل متعــددی کــه ادامــه ایــن اختالفــات در بــر دارد، از جمله 
روابــط قطــر بــا ایــران، حمایــت از اخــوان المســلمین و میزبانــی 

شــبکه الجزیــره .
ــکاری  ــان تاســیس شــورای هم ــش از ســی ســال از زم ــا بی ام
خلیــج فــارس در ســال ۱۹۸۱ مــی گــذرد و ایــن شــورا همچنــان 
ــج  ــکاری خلی ــورای هم ــد. ش ــی ده ــه م ــود ادام ــات خ ــه حی ب
فــارس موفــق شــد جنــگ ایــران و عــراق در ســالهای ۱۹۸۰-

ــرای  ــگ ۱۹۹۱ ب ــت و جن ــه کوی ــراق ب ــه ۱۹۹۰ ع ۱۹۸۸، حمل
آزاد ســازی کویــت، رژیــم تحریــم هــای ســازمان ملــل متحــد 
ــه  ــاالت متحــده ب ــه ۲۰۰۳ ای ــه عــراق در دهــه ۱۹۹۰، حمل علی
ــد.  ــت کن ــال ۲۰۱۱ را هدای ــی در س ــار عرب ــوران به ــراق و ف ع
بنابرایــن پیــش بینــی نابــودی شــورای همــکاری خلیــج فــارس 

ــل پذیــرش نیســت. قاب

ــکاری  ــورای هم ــر از ش ــروج قط ــورت خ || در ص
ــاد  ــک اتح ــود ی ــال وج ــا احتم ــارس، آی ــج ف خلی

ــود دارد؟ ــه وج ــر و ترکی ــان قط ــد می جدی
ــر  ــه دیگ ــت ک ــی اس ــه واقعیت ــا ترکی ــر ب ــی قط ــه نظام  رابط
ــد  ــکا بای کشــورهای منطقــه  و همچنیــن ایــاالت متحــده امری
بپذیــرد. واقعیتــی کــه بــر اســاس آن قطــر تمایــل دارد از ترکیــه 
بــه عنــوان »متعــادل کننــده« علیــه کشــورهای دیگــر در منطقه 

خلیــج فــارس اســتفاده کنــد.
درســت همانطــور کــه عمــان درطــی ســالها دارای یــک رابطــه 
ــوده اســت  ــا قــدرت بــزرگ خارجــی ب سیاســی ویــژه نظامــی ب
-نخســت بریتانیــا و در حــال حاضــر بــرای تقریبــا چهــار دهــه 
)از ســال ۱۹۸۰( ایــاالت متحده-دوحــه از اوایــل دهــه ۱۹۹۰ این 
رابطــه را بــا ایــاالت متحــده امریــکا حفــظ کــرده اســت. اگــر چه 
مقــر فرماندهــی مرکــزی ایــاالت متحــده امریــکا از ســال ۲۰۰۲ 
ــوان »دریچــه  ــه را بعن ــع شــده اســت، دوحــه ترکی در قطــر واق
ایمنــی« انتخــاب نمــوده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه شــاهد 
روابــط نزدیــک واشــنگتن بــا ریــاض، بــه خصــوص بــا توجــه به 
گــزارش هایــی کــه از اظهــارات رئیــس جمهــور دونالــد ترامــپ 
در ســفر مــه ۲۰۱۷ وی بــه عربســتان ســعودی منتشــر شــد کــه 
ممکــن اســت ریــاض را بــه انجــام اقامــات تنبیهــی علیــه قطــر 

تشــویق کــرده باشــد هســتیم.

استاد دانشگاه کنتیکت آمریکا در گفتگو با مهر:

قطر به ترکیه به عنوان متعادل کننده رابطه با امریکا می نگرد
فاطمه محمدی پور

خاورمیانه و شمال آفریقا
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»امیــن حطیــط« تحلیلگــر مســائل سیاســیـ  نظامی با تشــریح 
علــل و عوامــل تصمیــم ترامــپ بــرای خــارج کــردن نیروهــای 
ــن  ــز همی ــه نی ــه فرانس ــرد ک ــد ک ــوریه تأکی ــی از س آمریکای

ــم را اتخــاذ خواهــد کــرد. تصمی
چهارشــنبه هفتــه گذشــته بود کــه بــه یکبــاره آمریــکا از تصمیم 
بــرای خــروج نیروهایــش از ســوریه خبــر داد. ایــن اقــدام، تحولی 
ــر  ناگهانــی در راهبــرد آمریــکا محســوب مــی شــود و پایانــی ب
فرضیــه هــای حضــور نظامــی بلنــد مــدت آمریــکا از ســوریه که 
ــی  ــاع  مســتعفی و مســئوالن آمریکای ــر دف ــس وزی ــز ماتی جیم

ارشــد از حامیــان آن بودنــد، محســوب مــی شــود.
ــنبه در  ــکا روز چهارش ــوری آمری ــس جمه ــپ رئی ــد ترام دونال
پیامــی توئیتــری دربــاره خــروج نیروهــای ایــن کشــور از ســوریه  
نوشــت: »مــا داعــش را در ســوریه شکســت دادیــم، ایــن تنهــا 
دلیــل مــا در دوران ریاســت جمهــوری ترامــپ بــرای مانــدن در 
ــه  ــس ب ــاع انگلی ــر دف ــن ویلیامســون« وزی ــود«. »گاوی آنجــا ب
دنبــال تأئیــد اخبــار منتشــره دربــاره خــروج نیروهــای اشــغالگر 
آمریــکا از ســوریه از ســوی کاخ ســفید گفــت: قویــاً بــا تصمیــم 

ــم. ــاره شکســت داعــش در ســوریه مخالف ترامــپ درب
ــوریه  ــش از س ــردن نیروهای ــارج ک ــرای خ ــپ ب ــم ترام تصمی
ــی  ــای آمریکای ــت. نیروه ــی اس ــل بررس ــف قاب ــاد مختل از ابع
بــدون خواســت دمشــق در ســوریه حضــور داشــتند و بــه مثابــه 
نیروهــای اشــغالگری بودنــد کــه دولــت ســوریه همــواره خواهان 
ــوز در  ــدون مج ــه ب ــی ک ــر نیروهای ــا و دیگ ــن نیروه ــروج ای خ
ــث بازهــم مــی  ــن حی ــود و از ای ــد، شــده ب ســوریه حضــور دارن
تــوان نوعــی پیــروزی بــرای دمشــق در ایــن زمینــه قائــل شــد.

ــن  ــا »امی ــی را ب ــر گفتگوی ــگار مه ــاط، خبرن ــن ارتب در همی
حطیــط« کارشــناس لبنانــی مســائل سیاســیـ  نظامــی ترتیــب 

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

ــاالت  ــوری ای ــس جمه ــپ« رئی ــد ترام || »دونال
متحــده آمریــکا از تصمیــم کشــورش بــرای خــروج 
نیروهــای نظامــی از ســوریه خبــر داده اســت. 

ــت؟ ــوص چیس ــن خص ــما در ای ــدگاه ش دی
ایــن اولیــن بــاری نیســت کــه »دونالــد ترامــپ« رئیــس 
جمهــوری ایــاالت متحــده آمریــکا از تصمیــم واشــنگتن بــرای 
خــارج کــردن نیروهــای نظامــی آن از ســوریه ســخن مــی گوید. 
ــار هنــگام تبلیغــات انتخابــات ریاســت جمهــوری  ترامــپ اول ب
ــکا را از  ــی آمری ــای نظام ــم دارد نیروه ــه تصمی ــرد ک ــالم ک اع

ــد. ــارج کن ســوریه خ
پــس از آن اظهارنظــِر پیــش از روی کار آمــدن در آمریــکا، ترامپ 
ــد کــرد کــه طــی شــش  در اوایــل ســال جــاری میــالدی تأکی
ــرد.  ــد ک ــارج خواه ــوریه خ ــی را از س ــای آمریکای ــاه نیروه م
ــن اظهارنظــر مجــدد وی  ــس از ای ــی کــه پ ــا سلســله اتفاقات ام
ــا  ــد ت ــب ش ــاد، موج ــاق افت ــوریه اتف ــروج از س ــوص خ درخص

ــدازد. ــق بین ــه تعوی ــه را ب ــن زمین ــپ تصمیمــش در ای ترام
در آن هنــگام، ایــن فشــارهای رژیــم صهیونیســتی و همچنیــن 
کشــورهای غربــی و در رأس آنهــا فرانســه بــود کــه موجــب شــد 
ــه صــورت  ــرای خــروج از ســوریه ب ــپ از تصمیمــش ب ــا ترام ت
موقــت صــرف نظــر کنــد. از ســوی دیگــر، عربســتان ســعودی و 
امــارات متحــده عربــی نیــز مبالــغ هنگفتــی را به عنــوان بــاج به 
ایــاالت متحــده پرداخــت کردنــد تــا ایــن کشــور بــه حضــورش 

در ســوریه ادامــه دهــد.

|| بــه نظــر شــما علــل و عوامــل مهمــی کــه موجب 
ــه  ــم ب ــکا تصمی ــوری آمری ــس جمه ــا رئی ــده ت ش
ــور از  ــن کش ــی ای ــای نظام ــردن نیروه ــارج ک خ

ــت؟ ــرد، چیس ــوریه بگی س
با ایـن حال، امروز شـاهد آن هسـتیم که ترامپ برای سـومین بار 
اعـالم کرده کـه نیروهای نظامی آمریکا از سـوریه خـارج خواهند 
شـد و تصمیمـش در این زمینـه را اتخاذ کرده اسـت. بـه نظر می 
رسـد که ایـن تصمیم رئیـس جمهـوری آمریـکا، علـل و عوامل 
مهمی داشـته باشـد. یکی از این علـل و عوامل، بـه روند تحوالت 

میدانی سـوریه باز مـی گردد.
واقعیـت ایـن اسـت کـه سلسـله دسـتاوردهای میدانـی نیروهای 
مقاومت سـوری که با حمایتهـا و کمکهای متحـدان منطقه ای و 
فـرا منطقه ای آنها حاصل شـد، ادامـه کار آمریکایی ها در سـوریه 

را بـا مشـکالت و پیچیدگـی های زیـادی فراهم کرده اسـت.
از سـوی دیگـر، ایـن تصمیـم مـی توانـد یک بُعـد داخلی داشـته 
باشـد؛ بـه ایـن معنا کـه ترامـپ با اتخـاذ چنیـن تصمیـم بزرگی 
قصـد دارد بـه افـکار عمومـی در آمریکا القـاء کند کـه او تصمیم 
گیرنـده نهایـی در هـر موضوعـی اسـت و هیچکـس نمـی تواند 
چیـزی را بـه او تحمیـل و یا دیکتـه کند. ترامـپ با این اقـدام می 
خواهـد کـه از درگیـری های سیاسـی داخلی بـا احـزاب و جریان 

های مخالـف، پیـروز خارج شـود.
ایــن فرضیــه آنجــا بیــش از پیــش رنــگ واقعیــت بــه خــود مــی 
گیــرد کــه مــی بینیــم ترامــپ، خــود بــه تنهایــی و بــدون توجــه 
ــن  ــدش چنی ــان ارش ــده ه ــای فرمان ــدگاه ه ــرات و دی ــه نظ ب
ــکا و  ــاع آمری ــر دف ــتعفای وزی ــت. اس ــه اس ــی را گرفت تصمیم
فرســتاده ایــن کشــور در ائتــالف بیــن المللــی بــه اصطــالح ضد 

ــر ایــن مدعاســت. داعــش، گــواه ب
دلیــل دیگــری کــه مــی تــوان بــرای تصمیــم ترامــپ 
ــی از ســوریه ذکــر کــرد  درخصــوص خــروج نیروهــای آمریکای
ایــن اســت کــه ترامــپ بیــش از یــک سیاســتمدار، یــک فــرد 
تاجــر اســت. ترامــپ بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه آمریــکا 
پــس از ســال هــا حضــور در ســوریه نــه تنهــا هیــچ عایــد مالــی 
ــز متحمــل  ــی را نی ــی فراوان نداشــته، بلکــه خســارت هــای مال
شــده اســت و افــق روشــنی بــرای جبــران ایــن خســارت مالــی 

ــدارد. ــود ن ــنگتن وج ــرای واش ــوریه ب در س

|| بالفاصلــه پــس از اعــالم تصمیــم ایــاالت متحده 
ــی از  ــای نظام ــروج نیروه ــر خ ــی ب ــکا مبن آمری
ســوریه »رجــب طیــب اردوغــان« رئیــس جمهوری 

ــرق  ــات ش ــکارا عملی ــه آن ــرد ک ــالم ک ــه اع ترکی
فــرات را کلیــد خواهــد زد. بــه نظــر شــما ارتباطــی 
میــان دو مســأله خــروج آمریــکا از ســوریه و 

ــود دارد؟ ــرات وج ــرق ف ــه در ش ــات ترکی عملی
هـر دو مسـأله بـه صـورت کامـال پیچیـده بـا یکدیگـر در ارتباط 
هسـتند. پیـش از اعـالم تصمیـم آمریـکا بـرای خـارج کـردن 
نیروهـای نظامی از سـوریه، ترامپ بـا اردوغان همتـای ترکیه ای 
خـود گفتگو کـرده بود و بـه خوبی می دانسـت که آنـکارا تصمیم 
خود بـرای انجام عملیات نظامی در خاک سـوریه را گرفته اسـت.

لـذا ترامـپ خود را بر َسـر دو راهی سـختی دید که اگـر با عملیات 
ترکیـه مخالفت می کـرد، قاعدتـا باید بـه مقابله نظامی بـا آن در 
سـوریه می پرداخـت و این برخالف مصالح واشـنگتن بـود؛ و اگر 
بـا آنکارا موافقـت می کـرد، به نوعی به ژسـت حقوق بشـری که 
طـی سـالهای گذشـته در سـوریه گرفتـه بـود از بین مـی رفت و 

نقـاب از چهره واشـنگتن کنار مـی رفت.
ترامــپ در جریــان تمــاس تلفنــی بــا اردوغــان صراحتــا بــه وی 
ــی  ــا م ــو ره ــرای ت ــم و آن را ب ــی روی ــا از ســوریه م ــت: »م گف
کنیــم«! ترامــپ ایــن پیــام را بــه ترکیــه رســاند کــه مــی توانــد 
پــس از عقــب نشــینی آمریــکا، عملیــات خــود در شــرق فــرات را 
کلیــد بزنــد. اردوغــان نیــز عملیــات شــرق فــرات را بــه تعویــق 
ــرا  ــت و آن، ف ــخص اس ــال مش ــم کام ــت آن ه ــت. عل انداخ

رســیدن زمــان عقــب نشــینی نیروهــای آمریکایــی اســت.

ــم  ــه علیرغ ــد ک ــرده ان ــالم ک ــا اع ــوی ه || فرانس
اعــالم آمریــکا مبنــی بــر خــروج نیروهــای نظامــی 
ــن  ــی در ای ــور نظام ــه حض ــس ب ــوریه، پاری از س
ــن  ــما در ای ــدگاه ش ــد. دی ــی ده ــه م ــور ادام کش

ــت؟ ــوص چیس خص
گمــان نمــی کنم کــه پــس از ایــن، فرانســه بتوانــد حضــور فعال 
و مؤثــری در ســوریه داشــته باشــد. اعــالم فرانســوی ها مبنــی بر 
بقــاء در ســوریه حتــی در صــورت عقــب نشــینی آمریــکا نوعــی 
اقــدام تاکتیکــی بــرای تحریــک واشــنگتن بــه عقــب نشــینی از 

تصمیمــش اســت.
بـدون شـک، بـدون حضـور نظامـی ایـاالت متحـده آمریـکا در 
سـوریه فرانسـه نیـز قادر بـه تـداوم حضور نظامـی در این کشـور 
نخواهـد بود. فرانسـه نیـز راه انگلیـس و آلمـان را خواهـد رفت و 
به محض عقب نشـینی آمریـکا از سـوریه، مقامات پاریـس نیز از 
این کشـور عقب نشـینی مـی کنـد. آنها تنهـا زمان اعـالم عقب 
نشـینی خود را نکرده انـد اما بدون شـک ایـن کار را خواهند کرد.

کارشناس لبنانی با مهر مطرح کرد؛

دالیل تصمیم ترامپ برای خروج از سوریه/ فرانسه هم عقب نشینی می کند
رامین حسین آبادیان
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سفیر سابق امریکا در عربستان در گفتگو با مهر:

عربستان پیروزی در جنگ یمن به دست 
نیاورد/ دالیل حصول توافق استکهلم

ســفیر ســابق امریــکا در عربســتان 
بــا تشــریح دالیــل حصــول توافــق 
اســتکهلم میــان گروههــای یمنــی 
ــن  ــگ یم ــت: عربســتان در جن گف

پیــروزی کســب نکــرد.
آتــش بــس الحدیــده کــه در نتیجه 
مذاکــرات اســتکهلم ســوئد حاصــل 
ــه  ــش ب ــنبه پی شــده از روز ســه ش
اجــرا درآمــده و ایــن در حالی اســت 
کــه گــزارش هایــی از نقــض آتــش 
ــتان  ــالف عربس ــوی ائت ــس از س ب
ســعودی در رســانه هــا منتشــر 

شــده اســت.
ــور  ــا حض ــتکهلم ب ــرات اس  مذاک
»مارتیــن گریفیتــس« نماینــده 
ویــژه ســازمان ملــل در امــور یمــن 

و طــرف هــای درگیــر یمنــی برگــزار شــد. طــرف هــای یمنــی شــرکت کننده در مذاکــرات صلــح ســوئد روز 
پنجشــنبه از توافــق بــر ســر آتش بــس در اســتان الحدیــده و شــهر تعــز و رســیدن کمــک بــه ایــن شــهرها 

ــد. ــر دادن خب
بــر اســاس ایــن توافــق؛ در الحدیــده، و بنــادر الحدیــده، الصلیــف و رأس عیســی آتــش بــس  فــوری برقــرار 
مــی شــود.  همچنیــن کمیتــه هماهنگــی دربــاره بحــث اســتقرار مجــدد مشــترک و مــورد توافــق بــه ریاســت 

ســازمان ملــل تشــکیل مــی شــود.
بــر اســاس توافــق، مســئولیت امنیــت الحدیــده و بنــادر الحدیــده، الصلیــف و راس عیســی بــر عهــده نیروهــای 
امنیــت داخلــی طبــق قانــون یمــن اســت و بایــد بــه رونــد قانــون احتــرام گذاشــته شــود و هــر مانعــی از بیــن 

بــرود.
ــا »ریچــارد مورفــی« دیپلمــات پیشــین و کهنــه کار امریــکا  در همیــن راســتا، خبرنــگار مهــر مصاحبــه ای ب

ــد. انجــام داده اســت کــه در ادامــه مــی آی
»ریچــارد مورفــی« دیپلمــات پیشــین و کهنــه کار آمریکایــی بــا ۳۴ ســال فعالیــت در حــوزه 
ــتان  ــکا در عربس ــفیر آمری ــراق س ــران و ع ــگ ای ــال های جن ــی، در س ــورهای عرب ــه و کش خاورمیان
ــک  ــی این ــد. مورف ــه ش ــور خاورمیان ــکا در ام ــه آمری ــر خارج ــاون وزی ــپس مع ــود و س ــعودی ب س
بــا شــرکت در شــبکه های »بی بی ســی«، »ســی ان ان«، »فاکــس نیــوز« بــه تحلیــل دربــاره 
ــی  ــای دانشــگاه آمریکای ــت امن ــردازد. وی عضــو هیئ ــه می پ ــژه خاورمیان ــه وی ــان ب ــای جه رویداده

ــت. ــز هس ــان نی ــروت« در لبن »بی
ــه  ــل ب ــا میانجیگــری ســازمان مل ــر گروههــای یمنــی در ســوئد ب ریچــارد مورفــی در خصــوص توافــق اخی
خبرنــگار مهــر گفــت: توافقــی کــه بــا میانجیگــری ســازمان ملــل در ســوئد و در خصــوص یمــن حاصــل شــد 

یــک توافــق دلگــرم کننــده و البتــه دیرهنــگام و اولیــن گام بــرای ایــن جنــگ ظالمانــه اســت.
وی افــزود: عربســتان مدعــی اســت کــه حوثــی هــای یمــن حکومــت یمــن را ســاقط کردنــد و باعــث طوالنی 

شــدن جنــگ حوثــی هــا هســتند کــه کمــک ایــران در ایــن زمینــه از دالیــل ایــن موضــوع بــوده اســت.
معــاون وزیــر خارجــه پیشــین آمریــکا در ادامــه گفــت: امــا بایــد توجــه داشــت کــه عربســتان نتوانســت آنچــه 
را کــه در یمــن مــی خواســت محقــق کنــد و پیــروز جنــگ شــود. در واقــع عربســتان هیــچ پیــروزی مشــخص 

نظامــی از جنــگ یمــن بــه دســت نیــاورد.
وی افـزود: مصائـب و فجایع انسـانی و بشـری نیز این روزها در یمن گسـترش یافته اسـت. همین مسـأله باعث 

شـد تـا سـازمان ملل وارد عمل شـود و بـه طرفین فشـار وارد آورد تا سـریعتر بـه آتش بس دسـت یابند.
مورفــی در ادامــه تأکیــد کــرد: از طریــق توافــق حاصــل شــده در ســوئد کمکهــای بیــن المللــی قــادر خواهنــد 

بــود تــا بــه دســت مــردم یمــن برســند.
ــن  ــر در یم ــس اخی ــش ب ــق آت ــل تحق ــی از دالی ــت: یک ــه گف ــتان در ادام ــکا در عربس ــین امری ــفیر پیش س
فشــارهای امریــکا بــه عربســتان متعاقــب قتــل خاشــقجی و تصویــب عــدم کمــک امریــکا بــه عربســتان در 

ــل خاشــقجی اســت. ــن ســلمان در قت جنــگ یمــن و مســئول دانســتن محمــد ب
ــه هــر حــال توفیــق اخیــر ســازمان ملــل در خصــوص آتــش بــس یمــن در  ــان افــزود: امــا ب مورفــی در پای
اســتکهلم ســوئد بیــش از هــر چیــز بــه فرسایشــی شــدن جنــگ و خواســت آنهــا بــرای ایــن آتــش بــس بــر 

مــی گــردد.

جواد حیران نیا

عضو شورای روابط خارجی امریکا 
در گفتگو با مهر:

خروج امریکا از سوریه 
وعده انتخاباتی ترامپ 

و چیز عجیبی نبود

نماینــده پیشــین کنگــره امریــکا بــا اشــاره بــه اینکــه تصمیــم ترامــپ بــرای 
خــارج کــردن نیروهایــش از ســوریه و افغانســتان عجیــب نبــود گفــت: ایــن 
ــا قیمــت  ــت ب ــروش امنی ــر ف ــی ب ــپ مبن ــن ترام ــدام در راســتای دکتری اق

باالتــر اســت.
ــز اســلتری« نماینــده ســابق کنگــره و عضــو شــورای روابــط  »جیمــز چارل
ــور  ــس جمه ــپ رئی ــد ترام ــم دونال ــوص تصمی ــکا در خص ــی امری خارج
ــای  ــتن از نیروه ــوریه و کاس ــروج از س ــرای خ ــکا ب ــده امری ــاالت متح ای
ــت  ــم پرزیدن ــن تصمی ــت: ای ــر گف ــگار مه ــه خبرن ــتان ب ــی در افغانس نظام
ترامــپ چیــزی عجیــب نبــود. او در کمپینهــای انتخاباتــی نیــز اعــالم کــرده 
بــود در صــورت پیــروزی در انتخابــات ریاســت جمهــوری ایــاالت متحــده 

ــد. ــد ش ــارج خواه ــی مناطــق حســاس خ ــکا از برخ امری
ــه اســت کــه  وی افــزود: از جملــه ایــن مناطــق حســاس، نقاطــی در خاورمیان

ــه آنهاســت. افغانســتان و ســوریه از جمل
ــورپرایز«  ــنیدم »س ــر را ش ــن خب ــی ای ــاس وقت ــن اس ــر ای ــزود: ب ــلتری اف اس

ــدم. نش
ــی در  ــای امریکای ــمار نیروه ــن ش ــیه او همچنی ــر روس ــالوه ب ــزود: ع وی اف

ــد داد. ــش خواه ــز کاه ــتان را نی افغانس
نماینــده ســابق کنگــره امریــکا گفــت: اینکــه در خصــوص ســوریه، معاملــه ای 

میــان ترامــپ و اردوغــان صــورت گرفتــه باشــد از آن بــی اطــالع هســتم.
وی یــادآور شــد: بایــد توجــه داشــت کــه رئیــس جمهــور امریــکا قــدرت زیادی 
بــرای فراخوانــی نظامیــان امریــکا از مناطــق مختلــف دارد و بــرای ایــن امر نیز 

نیــازی به مجــوز کنگــره نــدارد.
اســلتری در ادامــه یــادآور شــد: اینکــه چــه فرایندهایــی منجــر بــه ایــن تصمیم 

در مقطــع کنونی شــده تــا االن نامشــخص اســت.
وی گفــت: ولــی بــا توجــه بــه رویکــرد پرزیدنــت ترامــپ در خصــوص فــروش 
امنیــت او حاضــر نیســت امنیــت برخــی کشــورها را بــا هزینــه ناچیــز تأمیــن 

کنــد و بدیــن وســیله خواهــان گرفتــن امتیــازات خــاص اســت.
عضــو شــورای روابــط خارجــی امریــکا یــادآور شــد: ضمــن اینکــه قــرار 
ــتش  ــاع از دس ــود اوض ــی ش ــارج م ــکا خ ــه امری ــی ک ــت در مناطق نیس
ــد  ــن خواه ــدان تأمی ــط متح ــق توس ــن مناط ــت ای ــود و امنی ــارج ش خ

ــد. ش
وی در پایان گفت: این تصمیم کارکردهای انتخاباتی نیز خواهد داشت.

جواد حیران نیا

خاورمیانه و شمال آفریقا

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 63 |  شماره 23 |  بهمن 97

»ریچــارد فالــک« بــا بیــان اینکــه اکثــر مــردم یمــن در معــرض 
گرســنگی قــرار دارنــد گفــت: آتــش بــس الحدیــده از ایــن نظــر 
ــردم یمــن مــی  ــج م مهــم اســت کــه باعــث کاهــش درد و رن

شــود.
آتــش بــس الحدیــده کــه در نتیجــه مذاکــرات اســتکهلم ســوئد 
حاصــل شــده از روز ســه شــنبه بــه اجــرا درآمــده و ایــن در حالــی 
اســت کــه گــزارش هایــی از نقــض آتــش بــس از ســوی ائتالف 

عربســتان ســعودی در رســانه هــا منتشــر شــده اســت.
 مذاکــرات اســتکهلم بــا حضــور »مارتیــن گریفیتــس« نماینــده 
ویــژه ســازمان ملــل در امــور یمــن و طــرف هــای درگیــر یمنــی 
ــرات  ــرکت کننده در مذاک ــی ش ــای یمن ــرف ه ــد. ط ــزار ش برگ
ــس در  ــر آتش ب ــر س ــق ب ــنبه از تواف ــوئد روز پنجش ــح س صل
اســتان الحدیــده و شــهر تعــز و رســیدن کمــک بــه این شــهرها 

ــد. خبــر دادن
بــر اســاس ایــن توافــق؛ در الحدیــده، و بنــادر الحدیــده، الصلیــف 
و رأس عیســی آتــش بــس  فــوری برقــرار مــی شــود.  همچنین 
ــتقرار مجــدد مشــترک و  ــاره بحــث اس ــی درب ــه هماهنگ کمیت

مــورد توافــق بــه ریاســت ســازمان ملــل تشــکیل مــی شــود.
بــر اســاس توافــق، مســئولیت امنیــت الحدیــده و بنــادر الحدیده، 
ــی  ــت داخل ــای امنی ــده نیروه ــر عه ــی ب ــف و راس عیس الصلی
ــرام  ــون احت ــد قان ــه رون ــد ب ــت و بای ــن اس ــون یم ــق قان طب

ــرود. ــن ب ــی از بی ــر مانع ــود و ه ــته ش گذاش
در ایــن راســتا خبرنــگار مهــر گفتگویــی بــا پروفســور 
»ریچــارد فالــک«، اســتاد حقــوق بیــن الملــل دانشــگاه 
ــد.  ــی آی ــه م ــه در ادام ــوده ک ــم نم ــکا تنظی ــتون امری پرینس
ــر  ــوق بش ــورای حق ــژه ش ــگر وی ــک« گزارش ــارد فال »ریچ
ســازمان ملــل در مــورد وضعیــت حقــوق بشــر در فلســطین در 
ســال هــای ۲۰۰۸ تــا ۲۰۱۴ نیــز بــوده و  بالــغ بــر ۲۰ کتــاب 

ــت. ــده اس ــر ش از وی منتش

ــق  ــه تواف ــر ب ــوئد منج ــتکهلم س ــرات اس || مذاک
ــد.  ــر ش ــات دیگ ــده و توافق ــس در الحدی ــش ب آت

ــت؟ ــات چیس ــن توافق ــورد ای ــما در م ــر ش نظ
بایــد گفــت فضــای مناســبی بــرای حفــظ توافق هــا نیســت زیرا 
برخــی هســتند کــه ممکــن اســت بــه دنبــال اختــالل در توافــق 
ــن خطــوط  ــداد ای ــده در امت ــه باشــند و حــوادث نگــران کنن نام

وجــود داشــته اســت.
در عیــن حــال، از دیــدگاه بشردوســتانه، حتــی کاهــش جزئــی از 
رنــج مــردم یمــن بســیار مهــم اســت. بــا بــاز کــردن شــهرهای 
بنــدری الحدیــدۀ و صنعــا، طبــق توافقنامــه اســتکهلم، ۸۰ درصد 
ــردم  ــه م ــود و ب ــی ش ــرت م ــی و دارو مدی ــواد غذای از واردات م
ــاس  ــر اس ــر، ب ــال حاض ــود. در ح ــی ش ــل داده م ــن تحوی یم
منابــع معتبــر بیــن المللــی، ۱۷.۸ میلیون یمنــی از جمعیــت ۲۲.۲ 

میلیــون نفــری آن در معــرض گرســنگی قــرار دارنــد.

|| آیــا ایــن توافــق مــی توانــد به حصــول توافــق در 
خصــوص فــرودگاه صنعــا و ســایر مــوارد اختالفــی 

منجــر شــود؟

ــرفت در  ــه پیش ــر گون ــس ه ــه نف ــاد ب ــا اعتم ــی ب ــش بین پی
رابطــه بــا یمــن دشــوار اســت، امــا اگــر توافــق نامــه اســتکلهم 
متوقــف شــود،  پــس انتظــار مــی رود کــه همــان اســتدالل های 
ــده  ــا در آین ــرودگاه صنع ــایی ف ــه بازگش ــر ب ــتانه منج بشردوس

ــود. ــک ش نزدی

|| چــه عاملــی باعــث شــد تــا کشــورهای دخیــل در 
جنــگ یمــن پــای میــز مذاکــره حاضــر شــوند؟

پاســخ بــه ایــن ســوال نیــز دشــوار اســت زیــرا دولتهــا در چنیــن 
ــام  ــالء ع ــود را در م ــی خ ــای واقع ــزه ه ــی انگی ــت های موقعی
بیــان نمــی کننــد. اگــر بندرها بســته باقــی بماننــد، احتمــال دارد 
کــه ریــاض، بــه ویــژه پــس از قتــل خاشــقجی، نگرانــی هــای 
جــدی در مــورد محکــوم شــدن بــه دلیــل یکــی دیگــر از فجایع 

انســانی بــزرگ دولــت ســعودی داشــته باشــد.
بــه دالیــل مشــابه، ممکــن اســت واشــنگتن در حــال حاضــر از 
ابــزار فشــار بــرای مذاکــره  بــا هــدف اصلــی کاهش تنــش های 
منطقــه ای اســتفاده کنــد. چنیــن گمانــه زنــی هایــی معتبــر می 
ــد  شــوند هنگامــی کــه جنبــش  ضــد ترامــپ در مجلــس جدی
ــت در  ــتر و دخال ــه بیش ــا بودج ــکا ب ــده امری ــاالت متح ــنا ای س

جنــگ یمــن مخالفــت کنــد.

ــالف  ــه جنایتهــای جنگــی مکــرر ائت ــا توجــه ب || ب
ــوان  ــل و دی ــازمان مل ــا س ــن، آی ــتان در یم عربس
ــدا  ــی در ایــن خصــوص ورود پی کیفــری بیــن الملل

ــرد؟ ــد ک خواه
پاســخ ایــن ســوال بســتگی بــه زمینــه سیاســی دارد و اینکــه آیــا 
ــر.  ــا خی ــان مــی رســد ی ــه پای ــا دیپلماســی ســریعتر ب جنــگ ب
اگــر جنــگ بــا دیپلماســی ســریعتر خاتمــه یابــد، ممکــن اســت 
فشــارهای زیــادی بــر طرفیــن مختلــف ذینفــع ایجــاد شــود تــا 
از ابتکارهایــی کــه باعــث واکنــش خصمانــه و اتهامــات متقابــل 

مــی شــود، خــودداری کننــد.

کمیسر سابق حقوق بشر سازمان ملل در گفتگو با مهر:

هراس از آبروریزی بیشتر عربستان را پای میز مذاکره استکهلم آورد
فاطمه محمدی

ــاع و  ــه اجتم ــت ک ــان داش ــودی« بی ــام حم ــیخ »هم ش
نشســت کشــورهای اســالمی در خصــوص اقتصــاد بایــد 
ــی  ــه طرح ــق و ارائ ــی عمی ــث و پژوهش ــه بح ــر ب منج
ــان  ــاد جه ــر اقتص ــلطه دالر ب ــه س ــان دادن ب ــرای پای ب

ــود. ش
ســی و دومیــن کنفرانــس بیــن المللــی وحــدت اســالمی 
امســال بــا شــعار »قــدس؛ محــور وحــدت امــت« صبــح 
ــا ســخنرانی آیــت اهلل محســن اراکــی  شــنبه ۳ آذر مــاه ب
ــد. در  ــاز ش ــب اســالمی  آغ ــب مذاه ــع تقری ــر مجم دبی
ــتمدار و  ــمند، سیاس ــش از ۳۰۰ اندیش ــس بی ــن کنفران ای
ــد. ــد برجســته از ۱۰۰ کشــور جهــان حضــور دارن هنرمن

یکــی از ویــژه برنامه هــای ایــن کنفرانــس تبییــن 
ــیون در  ــال ۳ کمیس ــت. امس ــته اس ــال گذش ــالمی در ۴۰ س ــوری اس ــام جمه ــتاوردهای نظ دس
ــدس شــریف« و  ــرن«، »فلســطین و ق ــه ق ــن، »فلســطین و معامل ــا عناوی خصــوص فلســطین ب

ــد. ــد ش ــزار خواه ــت«، برگ ــق بازگش ــطین و ح »فلس
شــیخ »همــام حمــودی« رئیــس مجلــس اعــالی عــراق دربــاره تاثیــر برگــزاری کنفرانــس وحدت 

بــر اقتصــاد کشــورهای اســالمی و همچنین تقویــت محور 
ــس  ــن کنفران ــت: در ای ــر گف ــگار مه ــه خبرن ــت ب مقاوم
کمیتــه ای بــرای بررســی مســائل اقتصــادی وجود داشــت 

کــه جلســاتی در آن برگــزار شــد.
وی افــزود: مــا در شــرایطی بــه ســر مــی بریــم کــه هیمنه 
و ســلطه آمریــکا بــر اقتصــاد جهــان وجــود دارد و برخــی 
کشــورها را تحریــم مــی کنــد. بــه همیــن دلیــل نیــز بایــد 
موضعــی رســمی در قبــال ایــن چالــش و مشــکل اتخــاذ 

شــود.
رئیــس مجلــس اعــالی اســالمی عــراق در ادامــه یــادآور 
شــد: اجتمــاع و نشســت کشــورهای اســالمی در خصوص 
اقتصــاد بایــد منجــر بــه بحــث و پژوهشــی عمیــق و ارائــه 

طرحــی بــرای پایــان دادن بــه ســلطه دالر بــر اقتصــاد جهــان شــود.
وی در ادامــه در خصــوص نقشــه هــای صهیونیســت هــا بــرای منطقه نیــز گفــت: اســرائیل از ایجاد 
ــا کمــک برخــی رژیــم  وحــدت در منطقــه هــراس دارد. رژیــم صهیونیســتی تــالش مــی کنــد، ب

هــای عربــی و اســتفاده از شــعارهای طایفــه ای ثبــات در منطقــه را از میــان ببــرد.

رئیس مجلس اعالی اسالمی عراق در گفتگو با مهر:

پایان دادن به سلطه دالر بر اقتصاد جهان الزم است

خاورمیانه و شمال آفریقا
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ــه  ــوریه ب ــکا از س ــروج آمری ــا گفت:خ ــگاه آالبام ــتاد دانش اس
خــودی خــود نیروهــای کــرد ســوری مــورد حمایــت واشــنگتن 
را از بیــن نخواهــد بــرد و آینــده آنهــا بســتگی بــه معاملــه ترامپ 

ــت. ــد داش ــان خواه و اردوغ
ــد ترامــپ رئیــس جمهــوری آمریــکا امــروز چهارشــنبه در  دونال
پیامــی توئیتــری دربــاره خــروج نیروهــای ایــن کشــور از ســوریه  
ــا  ــن تنه ــم، ای ــوریه شکســت دادی ــش را در س ــا داع نوشــت: م
دلیــل مــا در دوران ریاســت جمهــوری ترامــپ بــرای مانــدن در 

آنجــا بــود.
یــک مقــام آمریکایــی امــروز چهارشــنبه اعــالم کــرد کــه همــه 
کارکنــان وزارت خارجــه ایــن کشــور ظرف ۲۴ ســاعت از ســوریه 

خــارج مــی  شــوند.
ایــن مقــام آمریکایــی در ادامــه گفتــه اســت کــه تمــام نیروهــای 
ــده از ســوریه خــارج مــی   ــا ۱۰۰ روز آین ــن ۶۰ ت ــز بی ــکا نی آمری

شــوند.
ســارا ســندرز ســخنگوی کاخ ســفید در خصــوص انتشــار اخباری 
دال بــر خــروج نیروهــای آمریــکا از ســوریه ادعــا کــرد: پیــروزی 
هــا بــر داعــش در ســوریه بــه معنــی پایــان ائتــالف در مبــارزه 

مذکــور نیســت.
ــان  ــم زم ــت: ه ــوص گف ــن خص ــفید در ای ــخنگوی کاخ س س
ــان  ــت نظامی ــا بازگش ــارزه، م ــن مب ــدی از ای ــه جدی ــا مرحل ب

ــم. ــرده ای ــاز ک ــوریه را آغ ــی از س آمریکائ
ــکده  ــس دانش ــار« رئی ــادر انتص ــور »ن ــا پروفس ــو ب در گفتگ
علــوم سیاســی دانشــگاه آالبامــای جنوبــی امریــکا بــه 
دالیــل تصمیــم دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــوری امریــکا در 
ــم کــه در  ــه ای ــی از ســوریه پرداخت خــروج نیروهــای امریکای
ادامــه مــی آیــد. انتصــار از اســاتید صاحــب نــام بیــن المللــی 
ــا در  ــت کرده ــاب »سیاس ــت. کت ــه اس ــات خاورمیان مطالع
خاورمیانــه« از جملــه آثــار انتصــار در حــوزه مطالعــات کــردی 

ــی دارد. ــه آوازه جهان ــت ک اس

ــرق  ــمال ش ــوراً از ش ــرده ف ــالم ک ــکا اع || امری
ســوریه خــارج مــی شــود و ظــرف 60 تــا 100 روز 
آینــده نیــز از کل ســوریه خــارج مــی شــود. دالیــل 

ــت؟ ــم چیس ــن تصمی ای
ایــن تصمیــم آمریــکا یا بهتــر بگوئیــم تصمیــم شــخص ترامپ، 
ــک شــوک در  ــود و ی ــر منتظــره ب ــی غی ــان کنون ــال در زم کام

بدنــه سیاســت خارجــی آمریــکا ایجــاد کــرده اســت.
ایــن تصمیــم ترامــپ ممکــن اســت ســه دلیــل داشــته باشــد. 
در دوران ریاســت جمهــوری خــود ترامــپ چنــد بــار تصمیمات 
ــره  ــر ک ــا رهب ــو ب ــالم گفتگ ــه اســت. اع ــره گرفت ــر منتظ غی
ــه  ــود. البت ــات ب ــه تصمیم ــن گون ــوع از ای ــک ن ــمالی ی ش
ــام  ــود را انج ــره خ ــر منتظ ــات غی ــی از تصمیم ــپ برخ ترام

ــد. ــی ده نم
در مـورد سـوریه هـم مـا بایـد منتظـر بمانیم تـا ببینیم کـه آیا 
ترامـپ یـک چرخـش ۱۸۰ درجـه ای خواهد داشـت یـا اینکه 

خـروج نیروهـای آمریـکا از سـوریه را انجام خواهـد داد.
ــن  ــت ای ــن اس ــپ ممک ــم ترام ــورد تصمی ــر در م ــل دیگ دلی
باشــد کــه برخــی از مشــاوران نظامــی او احتمــاال بــه ترامــپ 
ــر  ــه تغیی ــادر ب ــکا ق ــک آمری ــده نزدی ــه در آین ــد ک ــه ان گفت
ــه هــای بســیار  ــدون پرداخــت هزین ــوا در ســوریه ب ــوازن ق ت
ــه نفــع آمریکاســت کــه خــود را از  ــود و ب ســنگین نخواهــد ب

ــرون بکشــد.  ــوریه بی ــالق س بات
دلیــل ســوم ممکــن اســت ایــن باشــد کــه آمریــکا بــه متحــدان 
ــه  ــبز داده  ک ــراغ س ــه چ ــوص ترکی ــود بخص ــه ای خ منطق
ــر  ــه ه ــد. ب ــدید کنن ــوریه را تش ــود در س ــی خ ــالت نظام مداخ
حــال هنــوز زود اســت کــه دالیــل اصلــی ایــن تصمیــم ترامــپ 

ــم. را بدانی

|| ترامــپ در توجیــه خــروج نیروهایــش از ســوریه 
اعــالم کــرده داعــش در ســوریه شکســت خــورده 
ــن  ــاذ ای ــل اتخ ــی دلی ــورت ضمن ــه ص ــت و ب اس
تصمیــم را شکســت داعــش عنــوان کــرده اســت. 
ایــن در حالــی اســت کــه برخــی منابــع از رایزنــی 
ــا  ــد. آی ــه ان ــخن گفت ــز س ــپ نی ــان و ترام اردوغ
تصمیــم مذکــور مــی توانــد بــه رایزنــی ترامــپ بــا 
ــه  ــت چ ــن اس ــر چنی ــد؟ اگ ــط باش ــان مرتب اردوغ
ــوص  ــان در خص ــپ و اردوغ ــان ترام ــی می توافق

ــت؟ ــده اس ــل ش ــین حاص ــق کردنش مناط
ــه  ــه اســت. ب ــی گفت ــرای عــوام فریب ــل را ترامــپ ب ــن دلی ای
ــتری از  ــت بیش ــپ اهمی ــان و ترام ــی اردوغ ــن رایزن ــر م نظ
ــم او  ــرده در تصمی آنچــه ترامــپ شکســت داعــش اعــالم ک
ــد  ــی دانن ــکا م ــه آمری ــن جمل ــه م ــته اســت.  هم ــر داش تاثی
کــه گروهــای تروریســتی هنــوز فعالیــت گســترده ای در 
ــوز شکســت نخــورده  ــد و داعــش در ســوریه هن ســوریه دارن

ــت. اس

ــورد  ــه م ــوریه ک ــرد س ــک ک ــای دموکراتی || نیروه
حمایــت آمریــکا هســتند ضمن اظهــار ناخشــنودی 
ــق  ــروج از مناط ــر خ ــی ب ــپ مبن ــم ترام از تصمی
کردنشــین شــمال شــرق ســوریه، آنــرا خنجــری از 
پشــت از ســوی امریــکا تعبیــر کــرده انــد. وضعیت 
ــا  ــه چــه صــورت خواهــد شــد و آی ــا ب ــن نیروه ای

ــد؟ وجــه المصالحــه ترامــپ و اردوغــان شــده ان
وضعیــت ایــن گــروه هــا بســتگی بــه ایــن خواهــد داشــت کــه تا 
چــه مقــدار کشــورهای منطقــه کمــک مالــی و نظامــی خــود را 

بــه آنهــا ادامــه دهنــد.
خــروج آمریــکا از ســوریه بــه خــودی خــود ایــن نیروهــا را از بین 
نخواهــد بــرد و آینــده آنهــا بســتگی بــه وجــه المصالحــه ترامــپ 

و اردوغــان خواهــد داشــت.

ــروج  ــالم خ ــم اع ــرده علیرغ ــالم ک ــراییل اع || اس
امریــکا از ســوریه، بــه تقابــل بــا ایــران در ســوریه 
ــوریه را در  ــی س ــت میدان ــد. وضعی ــی ده ــه م ادام
ــراییل را  ــت اس ــژه وضعی ــه وی ــکا ب ــاب امری غی

ــد؟ ــی کنی ــی م ــه ارزیاب چگون
بــه نظــر مــن گرچــه تغییراتــی در وضعیــت میدانــی ســوریه در 
ــرات  ــی ایــن تغییــرات اث ــکا ایجــاد خواهــد شــد ول غیــاب آمری
ــادی در برنامــه هــای اســراییل در ســوریه نخواهــد داشــت.  بنی
یعنــی اســراییل مداخلــه نظامــی و جنگجویانه خــود را در ســوریه 

ــه خواهــد داد. ادام

|| دیــروز نشســت تشــکیل قانون اساســی ســوریه 
بــا حضــور ایــران، روســیه، ترکیــه و ســازمان ملــل 
ــدای  ــت در ابت ــن نشس ــه ای ــد. اگرچ ــزار ش برگ
ــت  ــیدن وضعی ــان از رس ــا نش ــت ام ــود اس راه خ
ســوریه بــه مرحلــه تشــکیل قانون اساســی اســت. 
ایــا ارتباطــی میــان ایــن مرحلــه از وضعیت ســوریه 

بــا تصمیــم ترامــپ وجــود دارد؟
بــا توجــه بــه اینکــه نشســت تشــکیل قانــون اساســی ســوریه با 
ــران، روســیه، ترکیــه و ســازمان ملــل دیــروز برگــزار  حضــور ای
ــوم نیســت، مــن ارتبــاط  شــد و نتایــج ایــن نشســت هنــوز معل
مســتقیمی بیــن تصمیــم ترامــپ و نشســت دیــروز کــه بــه ان 

اشــاره کردیــد نمــی بینــم.

استاد دانشگاه آالباما امریکا در گفتگو با مهر:

تصمیم ترامپ برای خروج از سوریه شوک به بدنه سیاست خارجی امریکاست
جواد حیران نیا

خاورمیانه و شمال آفریقا
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ســخنگوی نماینــده ویــژه ســازمان ملــل در امــور یمــن توافــق 
حاصــل شــده بــرای برقــراری آتــش بــس در الحدیــده را نقطــه 

آغــازی بــرای رســیدن بــه صلــح در یمــن مــی دانــد.
آتــش بــس الحدیــده کــه در نتیجــه مذاکرات اســتکهلم ســوئد 
حاصــل شــده از امــروز ســه شــنبه بــه اجــرا درآمــده و ایــن در 
حالــی اســت کــه گــزارش هایــی از نقــض آتــش بس از ســوی 
ائتــالف عربســتان ســعودی در رســانه هــا منتشــر شــده اســت.

مذاکــرات اســتکهلم بــا حضــور »مارتیــن گریفیتــس« نماینــده 
ویــژه ســازمان ملــل در امــور یمــن و طــرف هــای درگیــر یمنی 

برگــزار شــد.
ــح ســوئد  طــرف هــای یمنــی شــرکت کننده در مذاکــرات صل
روز پنجشــنبه از توافــق بــر ســر آتش بــس در اســتان الحدیــده 

و شــهر تعــز و رســیدن کمــک بــه ایــن شــهرها خبــر دادنــد.
بــر اســاس ایــن توافــق؛ در الحدیــده، و بنــادر الحدیــده، الصلیف 
و رأس عیســی آتــش بــس  فــوری برقــرار مــی شــود. نیروهــا 
از بنــادر الحدیــده و الصلیــف و راس عیســی بــه مواضــع مــورد 

توافــق دربــاره آن مــی رونــد.
طبــق ایــن توافــق؛ هیــچ تقویــت نظامــی از ســوی طرفیــن در 
ایــن اســتان رخ نمــی دهــد و طرفیــن بــه آن پایبنــد هســتند. 

ــث  ــاره بح ــی درب ــه هماهنگ ــق؛ کمیت ــن تواف ــاس ای ــر اس ب
اســتقرار مجــدد مشــترک و مــورد توافــق بــه ریاســت ســازمان 

ــل تشــکیل مــی شــود. مل
طبــق ایــن توافــق؛ رئیــس کمیتــه هماهنگــی گــزارش هفتگی 
از طریــق دبیــر کل بــه شــورای امنیــت دربــاره اجــرا شــدن آن 

توافــق مــی دهــد.
ــات  ــت از اداره و عملی ــل در حمای ــازمان مل ــری س ــش رهب نق
ــت حضــور ســازمان  ــای ســرخ یمــن تقوی ــادر دری بازرســی بن
ملــل در الحدیــده طرفیــن پایبند بــه تســهیل کار ســازمان ملل 

ــده هســتند. در الحدی
همــه طرفهــا بــر تســهیل حرکــت غیرنظامیــان و کاالهــا بــه 

الحدیــده و بنــادر آن متعهــد هســتند.
ــده، الصلیــف و راس عیســی در  ــادر الحدی همــه درآمدهــای بن
بانــک مرکــزی یمنــی از طریق شــعبه موجــود در الحدیــده قرار 
ــده و  ــان در الحدی ــا صــرف حقــوق غیرنظامی داده مــی شــود ت

سراســر یمــن شــود.
مســئولیت امنیــت الحدیــده و بنــادر الحدیــده، الصلیــف و راس 
عیســی بــر عهــده نیروهــای امنیــت داخلــی طبــق قانــون یمن 
ــر  ــود و ه ــته ش ــرام گذاش ــون احت ــد قان ــه رون ــد ب اســت و بای

مانعــی از بیــن بــرود.
نظــر بــه تاثیراتــی کــه آتــش بــس الحدیــده بــر تحــوالت یمن 
ــس«  ــن گریفیت ــداوی« ســخنگوی »مارتی ــان الب ــا »حن دارد ب
ــو  ــه گفتگ ــن ب ــور یم ــل در ام ــازمان مل ــژه س ــده وی نماین

ــر اســت: ــه شــرح زی ــه ب ــن مصاحب ــن ای نشســتیم کــه مت

||  مذاکــرات اســتکهلم ســوئد منجــر بــه توافقــی 
بــرای آتــش بــس در الحدیــده شــد. نظر شــما در 

خصــوص ایــن توافــق چیســت؟
بــا توجــه بــه آتــش بــس برقــرار شــده در الحدیــده فکــر مــی 
کنیــم ایــن توافــق یــک پیشــرفت اســت. امیدواریــم که هــر دو 
ــق  ــن تواف ــه ای ــه روح و هــم در عمــل ب ــق هــم ب طــرف تواف

ــنبه  ــه ش ــی س ــاعات ابتدای ــق از س ــن تواف ــند. ای ــد باش پایبن
ــا وجــود برخــی خبرهــا، گــزارش  ــه اجــرا گذاشــته شــده و  ب ب
هایــی کــه مــا از نماینــدگان ســازمان ملــل دریافــت کــرده ایــم 

ــق دارد. ــن تواف ــل ای ــرای کام ــت از اج حکای
 بــر اســاس گزارشــاتی کــه تــا کنــون از نماینــدگان ســازمان 
ــده  ــرا ش ــس اج ــش ب ــن آت ــم ای ــرده ای ــت ک ــل دریاف مل
اســت. کمیتــه همــکاری هــای مشــترک )RCC( کــه یک 
ــه  ــت ب ــق اس ــرای تواف ــئولیت اج ــا مس ــترک ب ــه مش کمیت
تازگــی کار خــود را آغــاز کــرده اســت. مــا اطمینــان داریــم 
ــو  ــه نح ــده را ب ــق الحدی ــد تواف ــی توان ــه م ــن کمیت ــه ای ک

ــد. ــرا کن ــری اج موث

|| آیــا ایــن توافــق مــی توانــد موجــب گشایشــی 
در خصــوص صنعــا شــده و مقدمــه ای بــرای 

ــد؟ ــتناک باش ــگ وحش ــن جن ــان ای پای
ــی  ــس توافق ــش نوی ــاره پی ــا درب ــرات ســوئد م در طــول مذاک
دربــاره بازگشــایی فــرودگاه صنعــا گفتگــو کردیــم. مــا متعهــد 
بــه ادامــه کار بــا هــر دو طــرف بــرای رســیدن بــه توافقــی در 
خصــوص بازگشــایی فــرودگاه صنعــا و دیگــر مــوارد هســتیم. 
امیدواریــم کــه ایــن توافــق پیــش از آغــاز دور جدیــد گفتگوهــا 

کــه در اواخــر ژانویــه خواهــد بــود بدســت بیایــد.

|| آیــا ایــن امــکان وجــود دارد کــه شــاهد برقراری 
آتــش بــس کامــل و دائمــی در یمن باشــیم؟

ــم در  ــی کنی ــر م ــی فک ــس دائم ــش ب ــاره آت ــا درب ــه م آنچ
ــن  ــان طرفی ــز می ــح آمی ــی صل ــه پایان ــیدن ب ــت رس حقیق
ــرات  ــه مذاک ــم ک ــت. امیدواری ــگ اس ــان جن ــری و پای درگی
ــگ  ــن جن ــه ای ــان دادن ب ــرای پای ــیری ب ــا را در مس ــوئد م س
قــرار دهــد. آنچــه مــا مــی بینیــم آن اســت کــه بــرای پایــان 
جنــگ مــا در آغــاز راه هســتیم. بــا توجــه بــه شــرایط موجــود 
ــل  ــر قاب ــن کشــور غی ــر ای ــس در سراس ــش ب ــه آت ــیدن ب رس

تصــور اســت. امیدواریــم جــوی کــه در زمــان مذاکــرات ســوئد 
شــاهد آن بودیــم و همچنیــن توافــق الحدیــده و تاثیــر زیــادی 
بــر پایــان جنــگ داشــته باشــد و در تمامــی یمــن شــاهد آتــش 

ــیم. ــس باش ب

|| چــه عاملــی باعــث شــد تــا طــرف هــای درگیــر 
در جنــگ یمــن بــه پــای میــز مذاکــره بیاینــد؟

ــا  ــت و م ــور نداش ــن حض ــرات یم ــوری در مذاک ــچ کش هی
ــروه  ــان گ ــرات می ــن مذاک ــه ای ــم ک ــرده ای ــا اعــالم ک باره
ــن  ــا در ای ــمی آنه ــای رس ــات ه ــت و هی ــی اس ــای یمن ه
مذاکــرات حضــور دارنــد. مــا نماینــدگان یــا همــان ســفرای 
کشــورها را دعــوت کردیــم تــا در مــورد یمــن رایزنــی کنیــم 
ــی  ــان برخ ــد؛ می ــام ش ــا انج ــان آنه ــی می ــکاری های و هم
ــد و  ــام ش ــی انج ــکاری های ــفرا هم ــی س ــا و برخ ــروه ه گ
ایــن کاری بــود کــه دیپلماســی انجــام داد. طبیعتــا شــما بــا 
ــی  ــا م ــد و م ــی کنی ــو م ــی گفتگ ــه جهان ــدگان جامع نماین
ــران  ــور بازیگ ــن حض ــران یم ــل بح ــرای ح ــه ب ــم ک دانی
ــی الزم اســت.  مختلــف و نماینــدگان مختلــف جامعــه جهان
بــرای حــل بحــران یمــن حضــور بازیگــران مختلــف جامعــه 
جهانــی ضــروری اســت امــا در مرحلــه اول مذاکــرات فقــط 

ــی انجــام شــد. ــای یمن ــروه ه ــان گ می

||  نظــر شــما در مــورد تــداوم حمــالت عربســتان 
بــه یمــن چیســت؟

مــا اکنــون در الحدیــده آتــش بــس داریــم. امیدواریــم کــه ایــن 
آتــش بــس یــک فرصــت بــزرگ بــرای حــل بحــران یمــن و 
پایــان جنــگ در ایــن کشــور بوجــود بیــاورد. ایــن آتــش بــس 
ــرای پایــان جنــگ در یمــن اســت. مــا مطمئــن  دســتاوردی ب
ــراری  ــت برق ــه اهمی ــورهای منطق ــی کش ــه تمام ــتیم ک هس
صلــح در یمــن را مــی داننــد. ایــن بــرای ثبــات منطقــه و منافع 

کشــورهای مختلــف منطقــه مهــم اســت.

سخنگوی نماینده سازمان ملل در امور یمن در گفتگو با مهر:

آتش بس الحدیده نقطه آغاز برای پایان جنگ یمن است
عبدالحمید بیاتی-جواد حیران نیا

خاورمیانه و شمال آفریقا
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محقــق موسســه مطالعــات خاورمیانــه آمریــکا معتقــد اســت که 
عــدم شــرکت امیــر قطــر و پادشــاه عمــان در اجــالس شــورای 
ــا  ــا ب ــر آنه ــالف نظ ــل اخت ــه دلی ــارس ب ــج ف ــکاری خلی هم

ــوده اســت. سیاســت هــای عربســتان ســعودی ب
نشســت شــورای همــکاری خلیــج فــارس در ریــاض برگزار شــد. 
ایــن ســی و نهمیــن بــاری اســت کــه ســران کشــورهای عضــو 
ایــن شــورا گردهــم مــی آینــد امــا اجــالس اخیــر بــا ســایر دوره 
هــا یــک تفــاوت اساســی دارد و آن حضــور نداشــتن امیــر قطــر و 

پادشــاه عمــان در ایــن اجــالس اســت.
نشســت ســران شــورای همکاری خلیــج فــارس در حالــی برگزار 
شــد کــه روابــط برخــی کشــورهای عربــی بــا قطــر هنــوز تیــره 
اســت. پادشــاه عربســتان در آســتانه نشســت شــورای همــکاری 
ــی،  ــن خلیفــه آل ثان ــن حمــد ب ــم ب ــارس از شــیخ تمی خلیــج ف
امیــر قطــر، بــرای حضــور در نشســت ریــاض دعــوت کــرده بود، 
امــا امیــر قطــر در ایــن نشســت شــرکت نکــرد. قطــر از بیانیــه 
پایانــی نشســت اخیــر هــم انتقــاد کــرد و راهکارهــای مطــرح در 

آن را بــه رســمیت نشــناخت.
پادشــاه عربســتان نیز در ســخنرانی افتتاحیه خــود در بــاره بحران 
قطــر و عــدم حضــور امیــر قطــر ســخنی نگفت ولــی شــیخ خالد 
ــدم  ــه ع ــاره ب ــا اش ــن، ب ــه بحری ــور خارج ــر ام ــد، وزی ــن احم ب
ــر قطــر در اجــالس  ــود امی ــر ب ــر قطــر گفــت: »بهت حضــور امی

ــرد.« ــرکت می ک ــاض ش ری
ــج  ــکاری خلی ــورای هم ــود در ش ــت موج ــوص وضعی در خص
فــارس و تاثیــر اختالفــات درونــی بــر آینــده ایــن شــورا بــا دکتــر 
»جیمــز دورســی« بــه گفتگــو نشســتیم. دورســی محقــق ارشــد 
موسســه مطالعــات خاورمیانــه آمریــکا و اســتاد مدرســه مطالعات 
بیــن المللــی دانشــگاه فنــی نانیانــگ ســنگاپور اســت. متــن این 

گفتگــو بــه شــرح زیــر اســت:

ــارس در  ــج ف ــکاری خلی ــورای هم ــت ش || نشس
ریــاض برگــزار شــد و همانطــور کــه مطلع هســتید 
ــالس  ــن اج ــان در ای ــاه عم ــر و پادش ــر قط امی
ــات  ــن مقام ــودداری ای ــما خ ــد. ش ــرکت نکردن ش
سرشــناس از حضــور در نشســت شــورای همکاری 

ــد؟ ــی کنی ــی م ــور ارزیاب ــارس را چط ــج ف خلی
در خصــوص قطــر کــه موضــوع تقریبــا روشــن اســت و می شــد 
ــاض را پیــش  ــن کشــور در نشســت ری ــر ای ــن امی حضــور نیافت
بینــی کــرد. هــر چنــد امیــر قطــر بــه ایــن نشســت دعوت شــده 

امــا اختالفــات میــان دو کشــور همچنــان باقــی اســت.
ــا  ــان ب ــت. عم ــر اس ــده ت ــوع پیچی ــا موض ــان ام ــورد عم در م
سیاســت هــای عربســتان در خصــوص یمــن، بحریــن و قطــر 
همــراه نیســت. فشــارهایی بــر عمــان وجــود دارد  تــا با سیاســت 
ــان را  ــا عم ــت ه ــن حرک ــد. ای ــر باش ــراه ت ــاض هم ــای ری ه
ــن اختــالف نظرهــا  ــه نظــر مــی رســد همی عصبــی کــرده و ب
موجــب شــرکت نکــردن ســلطان قابــوس در اجــالس شــورای 

ــارس شــده اســت. ــج ف همــکاری خلی

|| پیــش از آغــاز اجــالس شــورای همــکاری خلیــج 
ــروج از  ــرای خ ــود ب ــم خ ــر از تصمی ــارس قط ف
اوپــک خبــر داده بــود؛ ایــن کار قطــر ممکــن اســت 
ــه  ــکاری مواج ــورای هم ــی در ش ــش های ــا واکن ب
ــا احتمــال خــروج قطــر از  ــه نظــر شــما آی شــود ب

ــود دارد؟ ــارس وج ــج ف ــکاری خلی ــورای هم ش
وضعیــت اوپــک بــا شــورای همــکاری خلیج فــارس تفــاوت دارد. 
اوپــک ســازمان کشــورهای تولیــد کننــده نفــت اســت. بازیگران 
اصلــی بــازار نفــت عربســتان، روســیه و آمریکا هســتند. قطــر در 
بــازار نفــت بازیگــر چنــدان مطرحــی نیســت و گاز نقطــه قــوت 
ــور از  ــن کش ــروج ای ــل خ ــن دلی ــه همی ــت. ب ــور اس ــن کش ای
اوپــک تاثیــر چندانــی بــر سیاســت هــای ایــن ســازمان نخواهــد 

داشــت.
امــا موضــوع شــورای همــکاری خلیــج فــارس کامــال متفــاوت 
اســت. عربســتان تــالش زیــادی دارد تــا تحــوالت خلیــج فارس 
را بــه نفــع خــود خاتمــه داده و نظــم جدیــدی را بوجــود بیــاورد. 
ــه  ــتند ک ــواردی هس ــن م ــگ یم ــن و جن ــر، بحری ــران قط بح
موجــب اختــالف نظــر میــان اعضــای شــورای همــکاری خلیــج 
فــارس شــده انــد. خــروج از ایــن شــورا تبعاتــی را بــه دنبــال دارد 

و منطقــی نیســت کــه قطــر از آن خــارج شــود.

|| بـا توجه بـه آنکه شـورای همـکاری خلیـج فارس 
نتوانسـت راه حلـی را برای بحـران قطر بیابد، شـما 

آینده ایـن سـازمان را چطـور ارزیابی مـی کنید؟
شــورای همــکاری خلیــج فــارس یــک ســازمان خیلــی ضعیــف 
اســت و نتوانســت یــک راه حــل بــرای بحــران قطــر بیابــد. ایــن 
موضــوع موجــب ادامــه دار شــدن بحــران قطــر شــد و شــورای 
ــورد آن  ــه ای در م ــت قطعنام ــارس نتوانس ــج ف ــکاری خلی هم
ــاور  ــر مش ــاش« وزی ــور قرق ــه »ان ــور ک ــد. همانط ــته باش داش
ــورای  ــرده ش ــالم ک ــت اع ــه صراح ــی ب ــی، در اظهارات امارات
ــات  ــت و اختالف ــدت اس ــد وح ــارس فاق ــج ف ــکاری خلی هم

ــه دارد. ــان ادام ــر همچن ــا قط ــتان ب عربس

ــکاری  ــورای هم ــر از ش ــروج قط ــورت خ || در ص
ــالف  ــری ائت ــکل گی ــکان ش ــا ام ــارس آی ــج ف خلی

ــود دارد؟ ــه وج ــر و ترکی ــان قط ــدی می جدی
ــود دارد.  ــالف وج ــه ائت ــر و ترکی ــان قط ــم می ــاال ه ــن ح همی
ــر را دارد. سیاســت  ــی در قط ــگاه نظام ــاد پای ــه قصــد ایج ترکی
هــای قطــر و ترکیــه بــا یکدیگــر همخوانــی دارد. همانطــور کــه 
ــارس  ــج ف ــکاری خلی ــورای هم ــی در ش ــردم اختالفات ــاره ک اش
ــن  ــروج از ای ــد خ ــر قص ــم قط ــی کن ــر نم ــا فک ــود دارد ام وج

ــد. ــته باش ــازمان را داش س

محقق موسسه مطالعات خاورمیانه آمریکا در گفتگو با مهر:

تحوالت منطقه موجب چنددستگی در شورای همکاری خلیج فارس شده است
عبدالحمید بیاتی
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ــای  ــا زیاده خواهی ه ــه ب ــت ک ــد اس ــکری« معتق ــین عس »حس
محمــد بــن ســلمان شــورای همــکاری خلیــج فــارس محکــوم 

بــه پیوســتن بــه زبالــه دان تاریــخ اســت.
چنــد روز قبــل بــود کــه ســخنان »ســعد الکعبــی« وزیــر انــرژی 
قطــر در خصــوص اینکــه دوحــه از ابتــدای ســال ۲۰۱۹ میــالدی 
از اوپــک خــارج مــی شــود موجــی از واکنشــها را در محافــل بین 

ــه دنبال داشــت.  ــی ب الملل
گرچــه مقامــات قطــری اعــالم کردنــد کــه ایــن تصمیــم کامــال 
فنــی بــوده و در دائــره تحلیــل هــای سیاســی نمــی گنجــد امــا 
مشــخص اســت کــه خــروج قطــر از اوپــک در ســایه ادامــه دار 
شــدن بحــران دوحــه و کشــورهای عربــی حــوزه خلیــج فــارس 
از یــک ســو و حــرف و حدیث هــا در خصــوص احتمــال خــروج 
قطــر از شــورای همــکاری خلیــج فــارس از ســوی دیگــر ثابــت 
ــن ســازمانها  ــار گذاشــتن ای ــد کــه هــدف دوحــه از کن مــی کن
ــارس در  ــج ف ــوزه خلی ــی ح ــع عرب ــت. مناب ــری اس ــز دیگ چی
گفتگــو بــا روزنامــه الــرأی کویــت گــزارش دادنــد کــه مقامــات 
ــا  ــارس و ی ــج ف قطــر مســأله خــروج از شــورای همــکاری خلی

ــد.  ــی کنن ــدن در آن را بررســی م ــی مان باق
ــکاری  ــورای هم ــت ش ــن نشس ــی  و نهمی ــن، س ــن حی در همی
خلیج فــارس  دیــروز در حالــی در ریــاض برگــزار شــد کــه 
ســران قطــر و ُعمــان بــه عنــوان ۲ عضــو ایــن شــورا از مجمــوع 
ــد و  ــرکت نکردن ــلطان ش ــر و س ــطح امی ــو، در آن در س ۶ عض
بحــران قطــر بــه عنــوان برجســته ترین اختــالف بیــن اعضــای 
ــم  ــی رغ ــود. عل ــده ب ــایه افکن ــت س ــن نشس ــر ای ــورا، ب ش
ــب  ــن مطل ــای ای ــرای الق ــتان ب ــارات و عربس ــای ام تالش ه
ــه قــوت خــود  کــه شــورای همــکاری خلیج فــارس همچنــان ب
باقــی اســت امــا اختالفــات بیــن کشــورهای عضــو ایــن شــورا 
بــه حــدی شــدت گرفتــه کــه احتمــال فروپاشــی ایــن شــورا را 
قــوت بخشــیده اســت همچنانکــه قطــر بارهــا بــه خــروج از ایــن 
شــورا تهدیــد کــرده اســت و عــالوه بــر آن عــدم حضــور ســران 
ــی از  ــت های آن حاک ــورا در نشس ــن ش ــو ای ــور عض ــش کش ش
عمــق اختالفــات در ایــن شوراســت بــه گونــه ای که در نشســت 
ســال گذشــته نیــز کــه بــه میزبانــی کویــت برگــزار شــد ســران 

ــد. ــرکت نکردن ــن در آن ش ــارات و بحری ــتان، ام عربس
ــورای  ــده ش ــه آین ــود ک ــی ش ــرح م ــوال مط ــن س ــون ای اکن

ــود؟ ــد ب ــه خواه ــارس چگون ــج ف ــکاری خلی هم

ــا  ــی ب ــر گفتگوی ــگار مه ــوال خبرن ــن س ــه ای ــخ ب ــت پاس جه
پروفســور »حســین عســکری« اســتاد دانشــگاه جورج واشــنگتن 
ــعودی  ــتان س ــی عربس ــین وزارت دارای ــاور پیش ــکا و مش آمری

ــد. ــی آی ــه م ــه در ادام ــم نمــوده ک تنظی
ــالدی(  ــی)۱۹۷۸ می ــر دارای ــاور وزی ــکری مش ــین عس حس
و مشــاور پادشــاه عربســتان)ملک عبــداهلل( بــوده و از او 
ــد.  ــی کنن ــاد م ــز ی ــتان نی ــاد عربس ــار اقتص ــوان معم ــه عن ب
عســکری اســتاد تجــارت بین الملــل و امــور بین المللــی 
رئیــس مؤسســه  و  آمریــکا  واشــنگتن  دانشــگاه جــرج 
تحقیقــات و مدیریــت جهانــی اســت و رئیــس پیشــین 
دپارتمــان تجــارت بین الملــل دانشــگاه جــرج واشــنگتن 
ــگاه  ــای او در دانش ــی و بحث ه ــه تخصص ــت. زمین ــوده اس ب
ــانی در  ــی و انس ــعه سیاس ــاد، توس ــر اقتص ــنگتن ب ــرج واش ج
خاورمیانــه، اختالفــات و جنگ هــا در خاورمیانــه، اقتصــاد 

ــت. ــز اس ــالمی متمرک ــاد اس ــت و اقتص ــی نف سیاس

|| اجــالس ســاالنه شــورای همــکاری خلیــج فارس 
در ریــاض در حالــی برگــزار شــد کــه امیــر قطــر و 
ســلطان عمــان از شــرکت در آن خــودداری کردنــد. 
دالیــل امتنــاع ایــن کشــورها از شــرکت در اجــالس 

چیســت؟
در مــورد قطــر، دلیــل مشــخص اســت. امیــر قطــر نمی توانســت 
ــم  ــه تحری ــرا ک ــد چ ــرکت کن ــن اجــالس ش ــی در ای ــه راحت ب
ــگ اســت. عربســتان  ــه جن عربســتان ســعودی مشــابه اعالمی
ســعودی بایــد مذاکــرات را جهــت لغــو تحریــم هــا از قبــل آغــاز 
مــی کــرد تــا قطرمــی توانســت در نشســت شــورای همــکاری 

ــد. خلیــج فــارس شــرکت کن
ــده  ــدا ش ــعودی ج ــتان س ــدی از عربس ــا ح ــان ت ــلطان عم س
ــر و  ــان قط ــطه ای می ــرده واس ــالش ک ــور ت ــن کش ــت. ای اس
ــای  ــت ه ــر و سیاس ــم قط ــا تحری ــلطان ب ــد. س ــتان باش عربس
ــه  ــود ک ــن نشســتی ب ــق نیســت. ای ــلمان مواف ــن س ــد ب محم

ــود. ــر ش ــت در آن حاض ــی توانس ــان نم ــلطان عم س

|| قطــر از اوپــک خــارج شــد و بــا توجــه بــه برخــی 
گــزارش هــا، درصــدد اســت از شــورای همــکاری 
خلیــج فــارس نیــز خــارج شــود . آیــا فکر مــی کنید 

ــرک  ــارس را ت ــج ف ــکاری خلی ــورای هم ــر ش قط
ــرد؟ خواهــد ک

نــه. قطــر ایــن اقــدام را انجــام نخواهــد داد. قطــر منتظــر اســت 
ــا ببینــد محمــد بــن ســلمان چــه اقدامــی انجــام خواهــد داد.  ت
ــاالت  ــرف ای ــلمان از ط ــن س ــد ب ــر روی محم ــادی ب ــار زی فش

ــود دارد. ــا وج ــکا و اروپ متحــده امری
ــن ســلمان تحــت  ــد محمــد ب ــا ببین ــر کــرده ت ــر قطــر صب امی
ــده و  ــلیم ش ــه تس ــارهای ترکی ــی و فش ــن الملل ــارهای بی فش
ــکاری  ــورای هم ــر از ش ــر قط ــرد. اگ ــد ک ــو خواه ــم را لغ تحری
خلیــج فــارس خــارج شــود، یــک بهانــه و یــک پــاس گل رایگان 

ــن ســلمان خواهــد داد. ــه محمــد ب ب

ــه  ــق ب ــارس موف ــج ف ــکاری خلی ــورای هم || ش
ــل  ــرای ح ــی ب ــع داخل ــل جام ــک راه ح ــن ی یافت
بحــران قطــر نشــد. بــا توجــه بــه ایــن شکســت، 
آینــده شــورای همــکاری خلیــج فــارس را چگونــه 

ــد؟ ــی کنی ــی م ارزیاب
شــورای همــکاری خلیــج فــارس در واقــع ابــزاری بــرای 
عربســتان ســعودی بــا شــماری از کشــورهایی کــه بــه ســادگی 
آن را متوقــف مــی کننــد اســت. ایــن شــورا چیــزی بیشــتر از این 
نیســت. امــا اکنــون بــه ســرعت در حــال تبدیــل شــدن بــه یک 

ــت. ــتان-امارات اس ابزارعربس
قطــر و عمــان در حــال خــروج از آن هســتند و مــن معتقــدم کــه 
کویــت ممکن اســت شــروع بــه فاصلــه گرفتــن آرام از ایــن نهاد 
ــن  ــن ســلمان، ای ــاده خواهــی هــای محمــد ب ــا زی ــا ب ــد. ام کن
نهــاد محکــوم بــه پیوســتن بــه زبالــه دان تاریــخ اســت. محمــد 
ــره  ــا چه ــد ت ــظ کن ــرد آن را حف ــد ک ــعی خواه ــلمان س ــن س ب
ــارس در  ــج ف ــا شــورای همــکاری خلی ــد ام خــود را نجــات ده

ــرار دارد. ــچ  و خــم ق ــر پی سراشــیبی پ

ــکاری  ــورای هم ــر از ش ــروج قط ــورت خ || در ص
ــاد  ــک اتح ــود ی ــال وج ــا احتم ــارس، آی ــج ف خلی

ــود دارد؟ ــه وج ــر و ترکی ــان قط ــد می جدی
ــود،  ــارج ش ــارس خ ــج ف ــکاری خلی ــورای هم ــر از ش ــر قط اگ
احتمــال ایجــاد اتحــاد قــوی تر قطــر بــا ترکیــه وجــود دارد. قطر 

مــی توانــد یــک اتحــاد کامــل بــا ایــران داشــته باشــد.

مشاور پادشاه پیشین عربستان در گفتگو با مهر:
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ــن ســلمان« ولیعهــد ســعودی در راســتای سیاســت  »محمــد ب
خــود مبنــی بــر حرکــت بــه ســمت هســته ای شــدن، اخیــرا در 
ــه  ــروژه اســتراتژیک از جمل ــز« هفــت پ شــهر »ملــک عبدالعزی

ــرار داد. ــرداری ق ــورد بهــره ب ــور هســته ای را م ــک رآکت ی
افتتـاح اولیـن رآکتـور تحقیقاتـی در عربسـتان سـعودی توسـط 
»محمـد بـن سـلمان« در شـرایطی اتفـاق افتـاد کـه هنـوز هیچ 
توافقـی میـان واشـنگتن و ریـاض درخصـوص ماهیـت فعالیـت 
های هسـته ای عربسـتان سـعودی بـه امضاء نرسـیده اسـت. لذا 
سـعودیها بـا افتتاح ایـن رآکتور به واشـنگتن ایـن پیـام را مخابره 
کردند که فـارغ از هرگونه نتیجـه ای که مذاکـرات دو طرف بدان 
منجـر شـود، در اجـرای تصمیـم اتخاذ شـده خـود مصّر هسـتند. 
این در شـرایطی اسـت کـه آمریکایی ها به شـدت اصـرار دارند تا 
عربسـتان سـعودی تمامی تکنولوژی هسـته ای مورد نیـاز خود را 

از شـرکت هـای آمریکایـی تهیـه کند.
در همیــن راســتا خبرنــگار مهــر  گفتگویــی بــا »داریــل کیمبال« 
رئیــس موسســه کنتــرل ســالح آمریــکا تنظیــم نمــوده کــه در 

ادامــه مــی آیــد.
کیمبـال از سـال ۲۰۰۱ تا کنون مدیـر اجرایی انجمـن تحقیقاتی 
کنترل سـالح آمریکاست و در سـال ۲۰۰۴ میالدی توسط نشنال 
ژورنـال به عنـوان یکی از ۱۰ چهـره تاثیرگذاری کـه نظریات آنها 
به شـکل گیـری سیاسـت هـای آتـی در مـورد آینده تسـلیحات 

هسـته ای کمـک می کند معرفی شـده اسـت.

|| عربســتان ســعودی، راکتــور هســته ای تحقیقاتی 
خــود را در شــهر عبدالعزیــز افتتــاح کــرد. ایــن در 
حالــی بــود کــه عربســتان در مــورد فعالیــت هــای 
ــه  ــکا ب ــده امری ــاالت متح ــا ای ــوز ب ــته ای هن هس
توافــق نرســیده اســت. برخــی معتقدنــد کــه ایــن 
یــک پیــام از ســوی عربســتان ســعودی بــه ایاالت 
متحــده امریــکا اســت مبنــی بــر ایــن کــه فعالیــت 
هــای هســته ای خــود را حتــی بــدون آمریــکا ادامــه 

خواهــد داد. نظــر شــما چیســت؟
عربسـتان سـعودی اخیرا موافقت نامـه های همکاری هسـته ای 
بـا فرانسـه، آرژانتین، کـره جنوبـی و قزاقسـتان را تصویـب کرده 
اسـت.  برخـی از ایـن کشـورها بـه ایـن توافـق نیـاز دارند، امـا از 
ایـاالت متحـده امریکا بـرای انتقال خدمـات، فـن آوری یا کمک 

هـای هسـته ای به عربسـتان سـعودی مجـوز ندارند.
عربســتان ســعودی در حــال حاضــر دارای توافــق جامــع پادمــان 
ــکل  ــا پروت ــت ام ــی اس ــرژی اتم ــی ان ــن الملل ــس بی ــا آژان ب

ــه اســت. ــس را  نپذیرفت ــا آژان ــی ب الحاق
برای انجـام این کار، عربسـتان سـعودی باید مذاکرات خـود را در 
مـورد توافقنامه همـکاری های هسـته ای غیر نظامـی دوجانبه با 
ایـاالت متحـده امریکا تحت شـرایط قانـون انرژی اتمـی ایاالت 
متحـده امریـکا کـه کنگـره مـی توانـد آن را مسـدود کنـد اگر با 

شـرایط قانون مطابقـت نکند، آغـاز کند.

ــازی  ــی س ــرار دارد غن ــعودی اص ــتان س || عربس
ــد در  ــام ده ــود انج ــد آن را خ ــوم و بازتولی اورانی
ــتاندارد  ــکا »اس ــده آمری ــاالت متح ــه ای ــی ک حال
ــا ریــاض مــی خواهــد کــه  طالیــی« را در توافــق ب
شــامل غنــی ســازی و بازفــرآوری  نمــی شــود. بــر 
اســاس قــرارداد 123 آیــا ایــاالت متحــده امریــکا 

ــرد؟ ــد ک ــاض را رد خواه ــای ری ــت تقاض در نهای
مذاکــرات ایــاالت متحــده و عربســتان ســعودی بــه خوبــی پیش 
نمــی رود. »ریــک پــری«، وزیــر انــرژی ایــاالت متحــده امریکا، 

از ســوی بســیاری از اعضــای کنگــره تحــت فشــار قــرار گرفتــه 
ــی  ــوژی غن ــتان تکنول ــه عربس ــود ک ــل ش ــان حاص ــا اطمین ت
ــال  ــوم را  دنب ــازی پلوتونی ــن آوری جداس ــا ف ــوم ی ــازی اورانی س
نکنــد - قانونــی کــه بــه »اســتاندارد طالیــی« معــروف اســت. با 
توجــه بــه منابــع مــا، ســعودی هــا بــه طــور جــدی مخالــف هــر 
گونــه محدودیــت در ایــن خطــوط هســتند و آنهــا نمــی خواهنــد 
ــت  ــی را تح ــرژی اتم ــی ان ــن الملل ــس بی ــی آژان ــوز بازرس مج

شــرایط پروتــکل الحاقــی بــه ایــن ســازمان دهنــد.
در ســال گذشــته چندیــن بیانیــه نگــران کننــده از ســوی کنگــره 
ــامل  ــه ش ــور ک ــع  کش ــرا مناف ــا اخی ــت ام ــده اس ــر ش منتش
گزارشــات قانونــی اســت توســط نماینــده دموکــرات معرفــی می 
ــزم  ــکا را مل ــت آمری ــراد شــرمن« دول ــی »ب شــود. الیحــه قانون
مــی ســازد تــا بــه کنگــره گــزارش دهد کــه عربســتان ســعودی 
بــه »اســتاندارد طالیــی« توافقنامــه و نیــز توافقنامــه مربــوط بــه 
بازرســی آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی پایبنــد خواهــد بــود. 
همچنیــن این الیحــه رونــد تصویــب توافقنامــه هــای همکاری 
هــای هســته ای غیــر نظامــی را تغییــر خواهــد داد تــا تصویــب 

توســط کنگــره را دشــوار کنــد.
عـالوه بر ایـن، برخـی از اعضای کنگـره خواسـتار لغـو مذاکرات 
ایـاالت متحـده و عربسـتان سـعودی شـده انـد. پنـج سـناتور 
جمهوریخـواه با ارسـال نامـه ای به  رئیـس جمهور ترامـپ در ۳۱ 

اکتبـر خواسـتار لغومذاکـرات هسـته ای با عربسـتان شـدند.
امضـاء کننـدگان ایـن نامـه عبارتنـد از: مارکـو روبیو، تـاد یانگ، 
کـوری گاردنـر، رنـد پـال و دیـن هلـر. یـک نامه مشـابه توسـط 
سـناتور دموکـرات » ادوارد مارکـی« ارسـال شـد کـه وی در این 
نامـه خواسـتار تعلیق تمـام همکاریهای هسـته های غیـر نظامی 
با عربسـتان سـعودی شـده و پیشـنهاد لغو مذاکـرات را مـی دهد.
ــه  ــقجی« روزنام ــال خاش ــل »جم ــا قت ــر ب ــای اخی ــه ه در هفت
نــگار منتقــد ســعودی موافقــت بــا انعقــاد هــر نــوع توافق هســته 
ــژه  ــه وی ــت - ب ــده اس ــخت ش ــره س ــتان در کنگ ــا عربس ای ب
توافقــی کــه اجــازه انتقــال تکنولــوژی غنــی ســازی حســاس یــا 

ــه عربســتان ســعودی مــی دهــد. بازفــرآوری را ب

|| آیـا عربسـتان سـعودی موافقـت نامـه هسـته ای 
بـا آمریـکا شـبیه توافـق نامـه ای کـه واشـنگتن با 
امارات متحده عربی )توافقنامه ای شـامل اسـتاندارد 

طالیـی( امضـا کـرده اسـت را مـی پذیرد؟
احتمــاال نــه. طبــق ایــن توافــق نامــه دولــت هــای مســئول باید 
متعهــد شــوند کــه غنــی ســازی اورانیــوم و بازفــرآوری پلوتونیوم 
را دنبــال نکننــد و پروتــکل الحاقــی را تصویــب کننــد، همانطــور 

کــه امــارات متحــده عربــی پذیرفتــه اســت.
عربســتان ســعودی خواهــان غنــی ســازی اورانیــوم بــرای تولیــد 
بــرق هســته ای اســت. بایــد گفــت کــه غنــی ســازی اورانیــوم 
داخلــی بــرای بهــره بــرداری از تولیــد انــرژی هســته ای ضروری 
نیســت. پلوتونیــوم بــرای اهــداف هســته ای غیــر نظامــی مــورد 

نیــاز نیســت و بــرای ســالح هــای هســته ای مناســب اســت.
مـا و بسـیاری دیگر از سیاسـتمداران و اندیشـمندان، بـا توافقنامه 
همـکاری هسـته ای ایـاالت متحده امریکا و عربسـتان سـعودی 
مخالفـت خواهیـم کـرد اگـر موافقـت نامـه شـامل »اسـتاندارد 

طالیـی« و برخـی پادمـان هـای اضافـی منع اشـاعه نباشـد.

|| آمریــکا بــه خوبــی مــی دانــد کــه اگــر ســعی در 
تعریــف شــرایط محکم و ســخت در توافــق احتمالی 
بــا عربســتان ســعودی داشــته باشــد، ممکن اســت 
ریــاض متمایــل بــه همــکاری هســته ای با روســیه 
و چیــن یــا کــره جنوبــی  شــود. واشــنگتن چگونــه 

ایــن مشــکل را حــل خواهــد کــرد؟
حتی اگر عربسـتان سـعودی تصمیـم به همکاری با یک شـرکت 
کـره جنوبـی داشـته باشـد، هنـوز هـم نیـاز بـه رضایـت ایـاالت 
متحـده بـرای انتقـال فـن آوری هـای مختلـف هسـته ای دارد. 
همچنیـن روسـیه و چین ممکن اسـت برای عربسـتان سـعودی 
شـرکای جذابی نباشـند چرا که تکنولـوژی ایاالت متحـده دارای 
ایمنـی و قابلیت اطمینان بیشـتری نسـبت بـه آنچه که روسـیه و 

چیـن بـرای صـادرات فراهم کـرده اند، اسـت.
دلیل دیگر این که عربسـتان ممکن اسـت سیسـتم های روسـیه 
را دوسـت نداشـته باشـد زیرا آنها تامیـن کننده اصلـی راکتورهای 
هسـته ای ایران هسـتند. عـالوه بـر این، گـروه تامیـن کنندگان 
هسـته ای )شـامل روسـیه و کره جنوبـی( دارای مجموعـه ای از 
رهنمودهـای داوطلبانـه اسـت کـه کشـورهای عضـو را از انتقال 
غنی سـازی اورانیوم حسـاس یا تکنولـوژی بازتولیـد پلوتونیوم به 
هر کشـوری که در منطقه ای بحرانی واقع شـده، مانند عربسـتان 

سـعودی منع مـی کند.

|| ایـاالت متحـده همیشـه نگرانـی هـای خـود را 
در رابطـه بـا موضـوع عـدم گسـترش سـالح های 
هسـته ای ابـراز مـی دارد کـه ایـن مهـم بـا توافـق 
عربسـتان  غنـی سـازی  بـا   واشـنگتن  احتمالـی 
سـعودی متناقض خواهـد بود. اگـر دولـت ترامپ با 
درخواسـت سـعودی موافقت کنـد، آیا کنگـره آن را 

تاییـد خواهـد کـرد؟
مــن بــاور نــدارم کــه کنگــره موافقتنامــه همــکاری هســته ای با 
عربســتان ســعودی را تصویــب  کنــد، اگــر »اســتاندارد طالیــی« 

در ایــن موافقــت نامــه جایــی نداشــته باشــد.

|| برخـی مـی گوینـد کـه ایـاالت متحـده هرگـز با 
اعطـای یـک امتیـاز اسـتراتژیک مانند غنی سـازی 
به عربسـتان سـعودی که مـی تواند تعادل قـدرت را 
علیه اسـرائیل تغییر دهـد، موافقت نخواهـد کرد.نظر 

شـما در ایـن مورد چیسـت؟
اســرائیلی هــا در مــورد نگرانــی هــای خــود در رابطــه بــا 
گســترش برنامــه هســته ای عربســتان ســعودی بارهــا ســخن 
گفتــه انــد و نگرانــی هــای خــود را چنــد بــار بــا دولــت ایــاالت 
متحــده مطــرح کــرده انــد. بــا ایــن حــال اســرائیل درک کــرده 
اســت کــه توانایــی آن بــرای توقــف توافق هســته ای عربســتان 
بــا امریــکا محــدود اســت و پارامترهــای مــورد نظــر خــود را برای 

یــک معاملــه بــه دولــت امریــکا  ارائــه داده اســت.
در حالی که بسـیاری از اعضـای کنگره در مورد حفـظ توافق نامه 
۱۲۳ که به اسـتانداردهای عدم گسـترش سالح هسـته ای پایبند 
اسـت بسـیار سـخن گفته اند به مقدار کمـی از توازن قـدرت علیه 

اسـرائیل به عنـوان توجیه اعتقادات خود اسـتفاده کـرده اند.

رئیس موسسه کنترل سالح آمریکا در گفتگو با مهر:

قتل خاشقجی و دشواری تصویب توافق هسته ای با عربستان در کنگره

خاورمیانه و شمال آفریقا
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»فرانــک فــن هیپــل« بــا بیــان اینکه عربســتان 
ــد،  ــاع می کن ــی امتن ــکل الحاق ــرش پروت از پذی
ــتان  ــد عربس ــان می ده ــم نش ــن مه ــت: ای گف
ــان  ــود را پنه ــته ای خ ــای هس ــی فعالیت ه برخ

مــی کنــد.
ــعودی در  ــد س ــلمان« ولیعه ــن س ــد ب »محم
راســتای سیاســت خــود مبنــی بــر حرکــت بــه 
ســمت هســته ای شــدن، اخیــرا در شــهر »ملک 
عبدالعزیــز« هفــت پــروژه اســتراتژیک از جملــه 
ــرداری  ــورد بهره ب ــته ای را م ــور هس ــک رآکت ی

ــرار داد. ق
ــی در عربســتان  ــور تحقیقات ــاح اولیــن رآکت افتت
ــلمان« در  ــن س ــد ب ــط »محم ــعودی توس س
شــرایطی اتفــاق افتــاد کــه هنــوز هیــچ توافقــی 
میــان واشــنگتن و ریــاض درخصــوص ماهیــت 
ــعودی  ــتان س ــته ای عربس ــای هس ــت ه فعالی

بــه امضــاء نرســیده اســت. لــذا ســعودیها بــا افتتــاح ایــن رآکتــور 
بــه واشــنگتن ایــن پیــام را مخابــره کردنــد کــه فــارغ از هرگونــه 
ــود، در  ــر ش ــه آن منج ــرف ب ــرات دو ط ــه مذاک ــه ای ک نتیج
ــن در  ــتند. ای ــّر هس ــود مص ــده خ ــاذ ش ــم اتخ ــرای تصمی اج
شــرایطی اســت کــه آمریکایــی هــا بــه شــدت اصــرار دارنــد تــا 
ــاز  ــورد نی ــوژی هســته ای م ــی تکنول عربســتان ســعودی تمام

ــد. ــه کن ــی تهی ــای آمریکای ــرکت ه ــود را از ش خ
در ایــن راســتا خبرنــگار مهــر گفتگویــی بــا پروفســور »فرانــک 

فــن هیپــل« انجــام داده کــه در ادامــه آمــده اســت.
ــی  ــت مل ــاون اســبق امنی ــل« مع ــن هیپ ــی »ف ــوزه تحقیقات ح
ــون  ــواردی چ ــامل م ــاوری ش ــوم و فن ــه عل ــفید در زمین کاخ س
ــرژی و  ــته ای، ان ــاعه هس ــع اش ــی و من ــلیحات اتم ــرل تس کنت
تــوازن سیاســت گذاری در عرصــه هــای تکنولــوژی اســت. وی، 
پیــش از پیوســتن بــه دانشــگاه »پرینســتون«، به مدت ۱۰ ســال 
مشــغول تحقیــق در زمینــه فیزیــک نظــری ذرات بنیــادی بــود و 
بــه طــور خــاص بــه نــگارش آثــاری بــا موضــوع پایــه و اســاس 
فنــی منــع اشــاعه هســته ای و راهکارهــای خلــع ســالح، آینــده 
ــه  ــودرو عالق ــوخت خ ــازی اقتصــاد س ــی و بهینه س ــرژی اتم ان
ــمندش،  ــات ارزش ــاس تحقیق ــه پ ــال ۱۹۹۳ ب ــل در س دارد. هیپ
موفــق بــه دریافــت فلوشــیپ موسســه »مــک آرتــور« شــد. وی 
کــه دارای مــدرک دکتــری از دانشــگاه آکســفورد اســت، در حــال 
ــواد  ــاره م ــی درب ــن الملل ــل بی ــره پن ــت مدی حاضــر عضــو هیئ

شــکافت پذیــر اســت.

|| عربســتان ســعودی، راکتــور هســته ای تحقیقاتی 
ــرد، در  ــدازی ک ــز راه ان ــهر عبدالعزی ــود را در ش خ
ــا  ــته ای ب ــای هس ــورد فعالیته ــوز در م ــه هن حالیک
ایــاالت متحــده امریــکا بــه توافــق نرســیده اســت. 
ــوی  ــام از س ــک پی ــن ی ــه ای ــد ک ــی معتقدن برخ
ــکا  ــده امری ــاالت متح ــه ای ــعودی ب ــتان س عربس
اســت مبنــی بــر ایــن کــه فعالیــت هــای هســته ای 
خــود را حتــی بــدون آمریــکا ادامــه خواهــد داد. نظر 

شــما چیســت؟
مــن نگــران عالقــه عربســتان ســعودی بــه فنــاوری هســته ای 
ــرق  ــد ب ــه تولی ــه آن ممکــن اســت ب هســتم.  بخشــی از عالق
ــرای  ــادی ب ــر زی ــای ارزان ت ــروزه راه ه ــا ام ــد. ام ــوط باش مرب
انجــام ایــن کاروجــود دارد – بــه ویــژه اســتفاده از انــرژی 

ــعودی. ــتان س ــیدی در عربس خورش
ــدرت  ــه ق ــه عربســتان ب ــم بخشــی از عالق مــن فکــر مــی کن

هســته ای ناشــی از ایــن واقعیــت باشــد کــه برخــی از فنــاوری 
هــای هســته ای مــی توانــد اســتفاده دوگانــه داشــته باشــد. ایــن 

فنــاوری هــا گزینــه ســالح هســته ای را مطــرح مــی کننــد.

ــازی  ــی س ــرار دارد غن ــعودی اص ــتان س || عربس
ــد در  ــام ده ــود انج ــد آن را خ ــوم و بازتولی اورانی
ــتاندارد  ــکا »اس ــده آمری ــاالت متح ــه ای ــی ک حال
طالیــی« را در ایــن توافــق بــا ریــاض مــی خواهــد 
ــی  ــامل نم ــرآوری را ش ــازی و بازف ــی س ــه غن ک
شــود. بــر اســاس معاهــده 123 آیــا ایــاالت 
ــد  ــاض را رد خواه ــای ری ــت تقاض ــده در نهای متح

ــرد؟ ک
دولــت ترامــپ  در ایــن مــورد تقســیم شــده اســت. برخــی افــراد 
در وزارت امــور خارجــه بــه شــدت بــه عدم گســترش تســلیحات 
ــی  ــدم غن ــتاندارد طالیی«]ع ــد و از »اس ــاد دارن ــته ای اعتق هس
ســازی اورانیــوم و بازفــراوری[ حمایــت مــی کننــد. برخــی افــراد 
در وزارت انــرژی بیشــتر نگــران ایــن موضــوع هســتند کــه  آنچه 
از صنعــت راکتــور هســته ای ایــاالت متحــده باقــی مــی مانــد، 
ــه  ــور ب ــروش راکت ــرای ف ــادر را ب ــی ن ــت مال ــد فرص ــی توان م

عربســتان ســعودی فراهــم کنــد.
اگر کســانی کــه عالقمنــد حمایــت از صنعــت هســته ای آمریکا 
هســتند در دولــت حاکــم شــوند مــن فکــر مــی کنــم کــه چالش 
بزرگــی بــرای انعقــاد یــک توافــق ۱۲۳ غیــر اســتانداد طالیــی 
در مجلــس نماینــدگان  وجــود خواهــد داشــت - مجلســی کــه 
ــد.  ــد ش ــرل خواه ــه کنت ــاه ژانوی ــاز م ــا در آغ ــط دموکراته توس
اینکــه آیــا مجلــس ســنا بــه مجلــس نماینــدگان در مــورد ایــن 

موضــوع ملحــق خواهــد شــد یــا نــه را نمــی دانــم.

ــا  ــته ای ب ــق هس ــعودی تواف ــتان س ــا عربس || آی
ــا امــارات  ــکا شــبیه توافقــی کــه واشــنگتن ب آمری
متحــده عربــی امضــا کــرده اســت را مــی پذیــرد؟
ــه طــرق مختلــف نشــان مــی دهــد کــه  عربســتان ســعودی ب
ایــن نــوع توافــق را نمــی خواهــد. در عربســتان ســعودی بحــث 
ســازش مطــرح اســت بــه ایــن معنــی کــه تــا زمانــی کــه ایــران 
توســط برجــام محــدود مــی شــود، عربســتان ســعودی موافقــت 

مــی کنــد محــدود شــود.
عــدم توانایــی انجــام آنچــه ایــران بــه طــور طبیعــی مــی توانــد 
انجــام دهــد باعــث ایجــاد نارضایتــی در عربســتان ســعودی می 
شــود. ایــن یکــی از دالیلــی اســت کــه مــن ترجیــح مــی دهــم 
ایــران برنامــه غنــی ســازی ملــی خــود را بــه یــک برنامــه چنــد 

ــه عربســتان ســعودی  ــد ک ــل کن ــی تبدی ملیت
ــه آن ملحــق  ــد ب ــی توانن ــر کشــورها م و دیگ

شــوند.
ــز  ــاالت متحــده نی ــن موضــوع  را در ای مــن ای
مطــرح کــرده ام. از آنجایــی کــه برنامــه غنــی 
ســازی ملــی مــا خصوصــی شــد و پــس از آن 
ــه غنــی  ــون تنهــا کارخان ورشکســته شــد، اکن
ســازی در ایــاالت متحــده  امریــکا متعلــق بــه 

شــرکت اورنکــو Urenco اســت.

ــه  ــد ک ــی دان ــی م ــه خوب ــکا ب || آمری
اگــر ســعی در تعریــف شــرایط 
ــی  ــق احتمال ــدی در تواف ــم و ج محک
با عربســتان ســعودی داشــته باشــد،  
ــه  ــل ب ــاض متمای ــت ری ــن اس ممک
همــکاری هســته ای بــا روســیه و 
ــه  ــنگتن چگون ــود. واش ــی ش ــره جنوب ــا ک ــن ی چی

ــرد؟ ــد ک ــل خواه ــکل را ح ــن مش ای
مــن کارشــناس نیســتم امــا فکــر نمــی کنــم کــه کــره جنوبــی 
بتوانــد نیــروگاه هــای هســته ای خــود را بــه عربســتان ســعودی 
ــکا را  ــا آمری ــرارداد ۱۲۳ ب ــعودی ق ــتان س ــر عربس ــد اگ بفروش

ــد. امضــاء نکن
ــه دلیــل طراحــی بســیاری از راکتورهــای هســته  ایــن مهــم  ب
ای کــره جنوبــی توســط ایــاالت متحــده امریــکا اســت. ایــاالت 
ــود -  ــن ش ــا چی ــیه ی ــع روس ــد مان ــی توان ــکا نم ــده امری متح
ــای  ــاخت راکتوره ــیه را از س ــود روس ــادر نب ــه ق ــور ک همانط

ــد. ــع کن ــران من ــهر در ای بوش
مــن شــک دارم کــه چیــن یــا روســیه بتوانند عربســتان ســعودی 
را بــا فنــاوری غنــی ســازی یــا بازفــرآوری تجهیــز کنند، امــا اگر 
کــره شــمالی بتوانــد از ایــن کشــورها اســتفاده کنــد، عربســتان 

ســعودی نیــز احتمــاال مــی توانــد اســتفاده کنــد.
ــتان  ــاع عربس ــن از  امتن ــه م ــت ک ــی اس ــی از دالیل ــن یک ای
ســعودی بــرای موافقــت بــا پروتــکل الحاقــی ناراحــت هســتم. 
ایــن مهــم نشــان مــی دهــد کــه ممکن اســت عربســتان ســعی 
ــد. ــد برخــی از فعالیــت هــای هســته ای خــود را پنهــان کن کن

ــز  ــده هرگ ــاالت متح ــه ای ــد ک ــی گوین ــی م || برخ
ــی  ــد غن ــاز اســتراتژیک مانن ــک امتی ــا اعطــای ی ب
ــد  ــی توان ــه م ــعودی ک ــتان س ــه عربس ــازی ب س
ــد،  ــر ده ــرائیل تغیی ــه اس ــدرت را علی ــادل ق تع
موافقــت نخواهــد کــرد. نظــر شــما در ایــن مــورد 

ــت؟ چیس
ــران  ــازی ای ــی س ــه غن ــه برنام ــکار علی ــور آش ــه ط ــرائیل ب اس
مبــارزه کــرده اســت. مــن بــه ایــن موضــوع نزدیــک نیســتم تــا 
ــه  ــرای توافقنام ــا اســرائیل ب ــن موضــوع آگاه باشــم کــه آی از ای
۱۲۳ »اســتاندارد طالیــی« عربســتان ســعودی مبــارزه مــی کنــد 

یــا خیــر.
البتــه، مــن فکــر نمــی کنم که ســالح هــای هســته ای اســرائیل 
ــل  ــول، قاب ــران معق ــط رهب ــکا توس ــده امری ــاالت متح ــا ای ی
ــه  ــی هســتم ک ــال، نگــران رهبران ــن ح ــا ای اســتفاده باشــند. ب
کامــال منطقــی نیســتند. در ایــاالت متحــده و روســیه، جایــی که 
ــد،  ــرار دارن ــر روی ماشــه ق برخــی از ســالح هــای هســته ای ب
واقعــا نگرانــی وجــود دارد. مــن همچنیــن در مــورد هشــدارهای 
دروغیــن حملــه هــای ناخواســته و بــه طــور فزاینــده ای در مورد 

هکرهــا نگــران هســتم.

معاون اسبق کاخ سفید در گفتگو با مهر:

عربستان برخی فعالیت های هسته ای خود را پنهان می کند

خاورمیانه و شمال آفریقا
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اروپـــــــا

پـروژه مهـار ایـاالت متحـده آمریـکا در دوران پسـابرجام، 
وظیفـه ای بـود کـه موگرینـی و دیگـر مقامـات اروپایی نه 
تنهـا از عهده آن بـر نیامدند، که بـه بازی خـود در این پازل 

دادند. ادامـه 
مسـئول سیاسـت خارجی اتحادیـه اروپا همچنـان تاکتیک 
خریـد زمـان در قبـال برجـام را در پیـش گرفته اسـت. این 
در حالـی اسـت کـه عـالوه بـر »فدریـکا موگرینـی«، »ژان 
ایـو لودریـان« وزیر خارجه فرانسـه نیـز چنیـن تاکتیکی را 

دنبـال مـی کند.
تاخیر هدفمند مقامـات اروپایی در قبال انعقـاد و راه اندازی 
سـاز و کار مالـی ویـژه اروپـا معلـول مذاکـرات و البـی های 
پشـت پرده ای اسـت کـه میان تروییـکای اروپایـی و وزارت 

خارجـه آمریـکا صورت گرفته اسـت.
در چنیـن شـرایطی موگرینـی از راه اندازی سـاز و کار مالی 
ویـژه اروپـا در هفتـه های آتـی خبر مـی دهـد در حالی که 
وی در مـاه سـپتامبر سـال ۲01۸ میـالدی وعـده داده بود 
کـه سـاز و کار مالی ویژه اروپـا در آینده ای نزدیـک و قبل از 
پایـان سـال ۲01۸ اجرایی خواهد شـد. هم اکنون اما سـال 
۲01۹ میـالدی فرا رسـیده و این موضوع همچنـان در هاله 

ای از ابهام قـرار دارد.
واقعیـت امر ایـن اسـت کـه کارنامـه تروییـکای اروپایی در 
خصوص حفـظ توافق هسـته ای، کارنامه ای سـیاه و مملوء 
از خطاهـای گوناگون اسـت. اصلـی ترین خطـای اروپاییان 
زمانـی رخ داد کـه تروییـکای اروپایی از ابتدای سـال ۲01۷ 
میالدی بر سـر آنچـه اصالح توافق هسـته ای )و در حقیقت 
تغییـر برجـام( مـی خوانـد بـا دولـت ترامـپ وارد مذاکـره 
شـد. در آن زمـان مقامـات اروپایـی بـا دولت ترامـپ توافق 
کردنـد تا مـواردی ماننـد توان موشـکی ایران، تـوان منطقه 

ای ایـران، بازرسـی نامحـدود از اماکن نظامی ایـران و اعمال 
تحریمهـای فرازمانـی علیـه برنامه هسـته ای کشـورمان را 
در برجـام گنجانـده و خواسـته هـای کاخ سـفید را در ایـن 

خصـوص تامیـن کنند.
در همین راسـتا و در آسـتانه خروج رسـمی آمریکا از توافق 
هسـته ای بـود که فدریـکا موگرینـی در مصاحبه با شـبکه 
پی بـی اس بـار دیگـر لغـو توافـق هسـته ای از طـرف آمریکا 
را اشـتباه خوانـد. موگرینـی در ایـن خصـوص عنـوان کرد: 
»در صـورت خـروج آمریـکا از برجـام، پیامـی که بـرای دنیا 
مخابـره می شـود ایـن اسـت کـه واشـنگتن قابـل اعتمـاد 
نیسـت چـون توافقـی را رد می کنـد کـه همیـن کشـور 
)آمریکا( دو سـال پیش در شـورای امنیـت در حمایت از آن 
رأی داد و قطعنامـه مربـوط بـه توافق هسـته ای به اتفـاق آرا 

بـه تصویب رسـید.«
ایـن اظهـارات امـا در حالـی مطـرح شـد کـه مقامـات 

خـروج  متهمـان  تریـن  اصلـی  از  خـود  نیـز  اروپایـی 
واشـنگتن از برجـام محسـوب مـی شـدند، چـه، پـس 
از خـروج دولـت ترامـپ از توافـق هسـته ای، مقامـات 
اروپایـی وعده حفـظ برجـام را دادند امـا در این خصوص 

نپذیرفـت. اقدامـی صـورت  هیـچ 
کارشـکنی های سـه کشـور انگلیس، آلمـان و فرانسـه و به 
طـور کلـی اتحادیـه اروپـا در ایـن پروسـه زمانـی دو سـاله 
کامـال مشـهود بـوده و واقعیـت امـر این اسـت کـه فدریکا 
موگرینی به عنوان مسـئول سیاسـت خارجـی اتحادیه اروپا 
و فراتر از آن، به عنوان مسـئول کمیته بررسـی برجام، نقش 
بـه سـزایی در عهـد شـکنی هـای ایـاالت متحـده در قبال 

توافق هسـته ای داشـته اسـت.
عـدم موضع گیری صریـح اتحادیه اروپا و شـخص موگرینی 
در برابـر نقـض عهدهـای آشـکار واشـنگتن )هـم در دوران 
ترامـپ و هـم در دوران اوبامـا( سـبب شـد تـا مقامـات کاخ 

سـفید در ایـن خصوص گسـتاخ تر شـوند.
پـروژه مهـار ایـاالت متحـده آمریـکا در دوران پسـابرجام، 
وظیفـه ای بـود کـه موگرینـی و دیگـر مقامـات اروپایی نه 
تنهـا از عهده آن بـر نیامدند، که بـه بازی خـود در این پازل 

دادند. ادامـه 
همگان بـه یاد دارنـد که در دوران ریاسـت جمهـوری اوباما 
نیـز اتحادیـه اروپـا از عهده ایـن آزمـون )مواجهه بـا آمریکا 
بـر سـر برجام( بـر نیامـد. حتـی در مـواردی کـه جمهوری 
اسـالمی ایـران نسـبت بـه نقـض برجـام و ممانعـت وزارت 
خزانـه داری ایـاالت متحده نسـبت به عـادی سـازی روابط 
بانکـی با ایران اعتـراض کرد، موگرینی و همراهانش نسـبت 

به ایـن اعتراض هیـچ واکنشـی نشـان ندادند.
حـال بـا توجـه بـه آنچـه گفتـه شـد؛ موگرینـی دوبـاره از 
»آینده نزدیک« سـخن می گوید! سـخنی که مسـلما هیچ 

کـس آن را بـاور نخواهـد کرد.

خرید زمان به سبک موگرینی/ اروپا خود متهم است
محمد قادری

ــردا  ــه از ف ــل ک ــازمان مل ــی س ــان مهاجرت ــه ای پیم ــند ۳۴ صفح س
ــرار  ــری ق ــی و رای گی ــورد بررس ــش م ــتی دو روزه در مراک در نشس
ــی  ــده جهان ــود پدی ــرل و بهب ــرای کنت ــرد حــاوی ۲۳ هــدف ب مــی گی

ــت. ــرت اس مهاج
ــردا  ــه از ف ــل ک ــازمان مل ــی س ــان مهاجرت ــه ای پیم ــند ۳۴ صفح س
ــرار  ــری ق ــی و رای گی ــورد بررس ــش م ــتی دو روزه در مراک در نشس
ــی  ــده جهان ــود پدی ــرل و بهب ــرای کنت ــرد حــاوی ۲۳ هــدف ب مــی گی

ــت. ــرت اس مهاج
ــاره مهاجــرت و ذکــر ایــن نکتــه کــه ۲۵۰  ــا انتشــار گزارشــی درب چنــدی پیــش ســازمان ملــل ب
میلیــون تــن از ســاکنان جهــان در پــی یافتــن محــل جدیــدی بــرای زندگــی خود هســتند بــر لزوم 

تبییــن یــک سیاســت جامــع و کلــی تاکیــد کــرد.
پذیــرش و عــدم پذیــرش پیمــان مهاجرتــی ســازمان ملــل از ســوی کشــورهای مختلــف بخصوص 

کشــورهای اروپایــی بــه موضوعــی بحــث برانگیــز در محافــل سیاســی بیــن الملــل بدل شــد.
ــند  ــن نخســتین س ــه ای ــد ک ــن باورن ــر ای ــادی از کشــورها ب ــمار زی ــل و ش ــازمان مل ــات س مقام
رســمی بیــن المللــی اســت کــه بــا هــدف آغــاز رویکــرد و چشــم اندازهــای جدیــد در قبــال موضوع 

مهاجــرت تهیــه و تبییــن شــده اســت.
ــد در ســایه  ــزام آور نیســت، امــا مــی توان ــی ال ــه لحــاظ قانون ایــن ســند بیــن المللــی اگــر چــه ب
همــکاری کشــورها در زمینــه مهاجــرت، امنیــت و ثبــات را بــرای کشــورها به ارمغــان بیــاورد. پیمان 
مهاجرتــی ســازمان ملــل پــس از انتقادهــای آمریــکا کــه منجــر به خــروج ایــن کشــور از آن شــد با 

اعتــراض هایــی نیــز در میــان کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا روبــرو 
شــد. »دونالــد ترامــپ« رئیــس جمهــوری آمریــکا ضمــن مخالفــت بــا 
ــی  ــای مهاجرت ــا سیاســت ه ــل آن را ب ــی ســازمان مل ــان مهاجرت پیم

دولــت خــود مغایــر دانســت.
ــی ســازمان  ــا پیمــان مهاجرت ــی ب شــروع مخالفــت کشــورهای اروپای
ملــل بــا اعــالم مواضــع »ویکتــور اوربــان« نخســت وزیــر مجارســتان 
بــود. اوربــان کــه سیاســت هــای ضدمهاجرتــی را دنبــال مــی کنــد در 
ــر تصویــب و اجرایــی  ــه درخواســت ســازمان ملــل مبنــی ب واکنــش ب
ــا پایــان ســال ۲۰۱۸ میــالدی اعــالم کــرد کــه  شــدن ایــن پیمــان ت

چنیــن معاهــده ای را امضــا نمــی کنــد.
کشــورهای مخالــف پیمــان مهاجرتــی ســازمان ملــل معتقدنــد کــه ایــن پیمــان حاکمیت ملــی آنها 
را خدشــه دار مــی کنــد. در حالــی کــه واقعیــت ایــن پیمــان اینگونــه نیســت. مفــاد منــدرج در پیمان 
مهاجرتــی ســازمان ملــل بــه هیــچ وجــه حاکــی از زیرســوال بــردن حاکمیــت ملــی کشــورها نبوده 
و بیــش از هــر چیــز دیگــر روی حقــوق مهاجــران و وظایــف کشــورهای میزبــان تاکیــد دارد. ایــن 
پیمــان امــکان پیگیــری و ارزیابــی بهتــر کشــورها بــر اســاس اهــداف از پیــش تعییــن شــده آنهــا را 

فراهــم مــی آورد.
در بخـش هایـی از ایـن پیمان متذکر شـده اسـت کـه مهاجـران و پناهجویـان باید با کلمـات مثبت 
مـورد خطـاب قـرار گرفته و توصیف شـوند، چرا کـه بر اسـاس این پیمان مهاجـران مـی توانند برای 
کشـور پذیرنـده بـه عنـوان »منبع رونـق، نـوآوری و توسـعه پایـدار« تبدیل شـوند. آنچه که بـا مرور 
اسـامی کشـورهای مخالـف با پیمـان مهاجرتی سـازمان ملل حاصل می شـود این اسـت کـه اغلب 

آنها بر اسـاس سیاسـت هـای ملـی گرایانه، مواضـع مهاجرسـتیز دارند.

شقایق المع زاده

اولین سند رسمی مدیریت مهاجرت در دنیا در معرض رأی گیری
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اروپـــــــا

ــا  ــه اروپ ــان اتحادی ــا می ــالف نظره ــه اخت ــا ادام ــان ب همزم
و آمریــکا، دولــت ترامــپ موقعیــت و جایــگاه سیاســی 
ــش  ــده را کاه ــاالت متح ــاغل در ای ــی ش ــای اروپای دیپلمات ه

داده اســت.
در حالــی کــه دیپلمات هــای خارجــی در همــه کشــورها مراتــب 
ــرای  ــی ب ــه تازگ ــند، ب ــی را دارا می باش ــای مختلف و موقعیت ه
رهبــران اروپایــی مشــخص شــده کــه موقیعــت دیپلمات هــای 
ــا گذشــته تنــزل  شــاغل ایــن اتحادیــه در آمریــکا در مقایســه ب

یافتــه اســت.
ــرده  ــوان ک ــی عن ــرز در گزارش ــی رویت ــه تازگ ــر را ب ــن خب ای
ــه  ــد ک ــا دریافته ان ــه اروپ ــران اتحادی ــه رهب ــت ک ــه اس و گفت
ــک  ــای دیپلماتی ــی در پروتکل ه ــای اروپای ــت دیپلمات ه موقیع
ــته  ــی داش ــل توجه ــش قاب ــپ کاه ــت ترام ــه دول وزارت خارج

ــت. اس
ــرج  ــپاری ج ــم خاکس ــان مراس ــدا در جری ــوع ابت ــن موض ای
بــوش، رئیــس جمهــور ســابق آمریــکا بــرای رهبــران اروپایــی 
ــا و  ــام دیپلمات ه ــته ن ــالف گذش ــون برخ ــد، چ ــخص ش مش
ــد  ــی مانن ــورهای غرب ــر کش ــار دیگ ــی در کن ــفرای اروپای س
ــرار  ــلیت ق ــالم تس ــدای فهرســت اع ــترالیا در ابت ــادا و اس کان
ــام  ــادار ن ــی معن ــکا در اقدام ــه آمری ــت و وزارت خارج نداش
دیپلمات هــای اروپایــی را انتهــای فهرســت اعــالم پیام هــای 
ــت  ــر موقعی ــوع تغیی ــن موض ــود و همی ــرار داده ب ــلیت ق تس
ســفرای اتحادیــه اروپــا را در پروتــکل سیاســی وزارت خارجــه 
نشــان داد. در همــان زمــان دویچــه ولــه آلمــان نیــز بــا تائیــد 
همیــن موضــوع اعــالم کــرد پیــام ســفیر اتحادیــه اروپــا جــزِء 
ــوش  ــود کــه در مراســم جــرج ب ــن پیام هــای تســلیت ب آخری

اعــالم شــد.
ــه  ــع دیپلماتیــک اتحادی ــل از مناب ــه نق ــرز ب ــن حــال رویت ــا ای ب
اروپــا گفتــه اســت کــه وزارت خارجــه آمریــکا آن هــا را در جریان 

ایــن تغییــر پروتــکل قــرار نــداده اســت.
امــا ایــن نخســتین بــار نیســت کــه دولــت ترامــپ بی عالقگــی 
خــود را بــه متحــد قدیمــی آمریــکا، یعنــی اتحادیــه اروپــا نشــان 

می دهــد.
طــی دو ســالی کــه از عمــر دولــت ترامــپ می گــذرد، واشــنگتن 
بی ســابقه ترین اختــالف نظرهــا را بــا اروپایی هــا از خــود 
نشــان داده اســت و اقدامــات ترامــپ بطــور عمــده بــا مخالفــت 

ــرو شــده اســت. متحــدان اروپایــی آمریــکا روب

ــه  ــس، توافق نام ــی پاری ــان آب و هوای ــکا از پیم ــروج آمری خ
ــوس  ــوی اقیان ــارت آزاد دو س ــان تج ــام، پیم ــه برج چندجانب
ــز  ــرا نی ــیفیک و اخی ــس پاس ــان تران ــه پیم ــوم ب آرام موس
ــرد  ــرد تســلیحات هســته ای میانب ــع کارب خــروج از پیمــان من
همگــی اقداماتــی بــوده اســت کــه دولــت ترامــپ در سیاســت 
خارجــی خــود طــی دو ســال گذشــته دنبــال کــرده و همــواره 
ــپ  ــات ترام ــن تصمیم ــف سرســخت ای ــا مخال ــه اروپ اتحادی

ــوده اســت. ب
ــه  ــس از اتحادی ــپ آشــکارا از خــروج انگلی از ســوی دیگــر ترام
اروپــا اســتقبال کــرده اســت و در جریــان ســفر ســال گذشــته اش 
ــر انگلیــس از او  ــا ترزامــی، نخســت وزی ــدن در گفتگــو ب ــه لن ب
ــرای خــروج  ــن بســت موجــود ب ــا ب ــود در مواجهــه ب خواســته ب
ــرزا  ــن موضــوع را ت ــد. ای ــکایت کن ــه ش ــن اتحادی ــا از ای از اروپ
ــی  ــی ب ــا ب ــه ب ــپ در مصاحب ــفر ترام ــس از س ــک روز پ ــی ی م

ســی تائیــد کــرد.
ایــن کــه چــرا ســاز دولــت ترامــپ برخــالف دولت هــای پیشــین 
ــوک اســت،  ــا ناک ــه اروپ ــا اتحادی ــدازه ب ــن ان ــه ای ــا ب ــکا ت آمری

ــه نظــر می رســد: ــل عمــده ب ــد دلی ناشــی از چن
ــوه: یکــی از شــعارهای محــوری ترامــپ  ــب اقتصــادی بالق رقی
چــه در دوران قبــل و چــه بعــد از انتخابــات، شــعار »اول آمریــکا« 
ــن شــعار محــور بســیاری از رفتارهــای ترامــپ  ــوده اســت. ای ب

چــه در حــوزه سیاســی و چــه اقتصــادی اســت.
ــن شــعار  ــه همی ــا دل بســتن ب ترامــپ در حــوزه اقتصــادی ب
بــه شــدت نســبت بــه قدرت گیــری هرگونــه رقیــب احتمالــی 
ــی  ــن رو طبیع ــت و از همی ــران اس ــکا نگ ــده آمری ــرای آین ب
ــی و  ــت ۵۰۷ میلیون ــا جمعی ــا ب ــه اروپ ــه اتحادی ــه ب ــت ک اس
ــام  ــته  اند مق ــوع توانس ــه در مجم ــوری ک ــکل از ۲۷ کش متش
ــن  ــد، بدبی ــت آورن ــی را بدس ــاد جهان ــن اقتص دوم بزرگتری
اســت و لــذا از هیــچ  اقدامــی بــرای تضعیــف رقیــب احتمالــی 

ــذار نیســت. ــود فروگ خ
ــه  ــبت ب ــکا نس ــه آمری ــی ک ــان نگران ــر هم ــارت دیگ ــه عب ب
ــبت  ــز نس ــزان نی ــان می ــه هم ــن دارد، ب ــادی چی ــد اقتص رش
ــه  ــا ک ــد و از آن ج ــان می ده ــود نش ــا از خ ــه اروپ ــه اتحادی ب
اتحادیــه اروپــا در برنامــه ایده آلــی خــود برنامــه تبدیــل 
شــدن بــه ایالــت متحــده اروپــا را بجــای اتحادیــه فعلــی دارد، 
ــه  ــال مقابل ــپ بدنب ــت گرای ترام ــدت راس ــه ش ــت ب ــذا دول ل
بــا آن و تضعیــف ایــن اتحادیــه بــه عنــوان رقیــب اقتصــادی 

ــت. ــوه اس بالق
ــا  ــر ب ــال حاض ــی: در ح ــک قطب ــام ت ــظ نظ ــرای حف ــالش ب ت

وجــود آن کــه میــان بســیاری از کارشناســان در ارتبــاط با شــکل 
ســاختاری نظــام بین الملــل اختــالف نظــر وجــود دارد امــا تقریبا 
بســیاری از آن هــا در ایــن موضــوع اتفــاق نظــر دارنــد کــه نظــم 
ــده و  ــش ش ــار چال ــکا دچ ــی آمری ــت هژمون ــی تح ــک قطب ت
ــه ســاختاری چندقطبــی اســت. ــل ب ــی متمای ســاختار بین الملل

ــر مبنــای همــان شــعار »اول آمریــکا«  ــا ایــن حــال ترامــپ ب ب
ــام  ــکا را در نظ ــی آمری ــت بین الملل ــا محوری ــالش اســت ت در ت
بین الملــل حفــظ کنــد. از ســوی دیگــر در نــگاه ترامــپ، توســعه 
ــا حتــی ممکــن اســت رهبــری آمریــکا  و تقویــت اتحادیــه اروپ
را نــه تنهــا در نظــام بین الملــل، بلکــه در جهــان غــرب نیــز بــا 
ــن اســاس تضعیــف هرچــه بیشــتر  ــرو ســازد و برای ــش روب چال
ایــن اتحادیــه همســو بــا منافــع دولــت فعلــی واشــنگتن بــرای 

ــر اســت. حفــظ جایــگاه برت
ــاد  ــه اعتق ــر ب ــوی دیگ ــپ: از س ــور ترام ــاری مح ــگاه تج ن
ترامــپ، آمریــکا ایــن روزهــا پــدر عیــال واری شــده کــه هزینــه 
فرزنــدان بزرگســال و ثروتمنــد خــود را بــی دلیــل و بــی جهــت 
ــال  ــه بدنب ــکا ن ــی آمری ــد. رئیس جمهــور جنجال پرداخــت می کن
ــورش  ــای کش ــارج از مرزه ــی در خ ــتر نظام ــای بیش هزینه ه
ــرکای  ــرای ش ــه ب ــت هزین ــه پرداخ ــه ای ب ــه عالق ــت و ن اس

ــود دارد. ــنتی خ س
ــط  ــکا، رواب ــور آمری ــن رئیس جمه ــل و پنجمی ــن رو چه از همی
نزدیــک بــا اتحادیــه اروپــا را بــه منزلــه سوءاســتفاده اروپایی هــا 
ــالش  ــد و در ت ــکا می  دان ــادی از آمری ــرداری اقتص ــرای بهره ب ب
ــان کشــورهای  ــا هرچــه بیشــتر پیوندهــای ســنتی می اســت ت

غربــی دو ســوی اقیانــوس اطلــس را تضعیــف کنــد.
در سیاســت خارجــی دولــت فعلــی آمریــکا، اتحــاد اســتراتژیک 
بــا ســایر کشــورهای خارجــی از جملــه متحــدان قدیمــی ماننــد 
اروپــا چیــزی جــز بــه معنــای بــار مالــی بیشــتر بــرای واشــنگتن 
نیســت و از همیــن رو رهبــران فعلــی کاخ ســفید ترجیــح 
ــا  ــود را ب ــه خ ــته فاصل ــای گذش ــالف دولت ه ــد برخ می دهن
متحدانشــان افزایــش دهنــد، تــا بــه اعتقادشــان ســایر کشــورها 
ــور  ــن کش ــت ای ــکا، از موقعی ــت آمری ــن در پش ــرار گرفت ــا ق ب

ــد. ــتفاده نکنن سوءاس
ــود از  ــالف خ ــالف اس ــپ برخ ــه ترام ــت ک ــاس اس ــن اس برای
جملــه اوبامــا و یــا جــرج بــوش، وقعی بــرای روابــط اســتراتژیک 
آمریــکا و اروپــا قائــل نمی شــود و آشــکارا نیــز از آن هــا خواســته 
هزینــه امنیــت خــود را از جملــه در موضــوع ســهمیه بودجــه ناتو 
ــدان  ــرای متح ــود  ب ــر نش ــش از ناگزی ــکا بی ــا آمری ــد، ت بپردازن

ســنتی خــود هزینــه کنــد.

سه دلیل بی توجهی ترامپ به اروپایی ها/ افول جایگاه سیاسی قاره سبز

رضا عموئی
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انگلیــس کــه بعــد از آمریــکا بزرگتریــن صادرکننــده ســالح بــه 
ــود  ــی خ ــع مال ــق مناف ــرای تحق ــی رود ب ــمار م ــه ش ــاض ب ری
بــدون در نظرگرفتــن نقــض حقــوق بشــر در عربســتان صــادرات 

ســالح بــه ایــن کشــور را افزایــش مــی دهــد.
ــالح  ــده س ــن صادرکنن ــکا بزرگتری ــد از آمری ــه بع ــس ک انگلی
ــی  ــع مال ــق مناف ــرای تحق ــی رود ب ــمار م ــه ش ــاض ب ــه ری ب
ــتان  ــر در عربس ــوق بش ــض حق ــن نق ــدون در نظرگرفت ــود ب خ
ــد  ــم نکــرده بلکــه بع ــن کشــور را ک ــه ای ــا صــادرات ب ــه تنه ن
ــه  ــت. روزنام ــش داده اس ــقجی آن را افزای ــرور خاش ــده ت از پرون
ایندیپندنــت در گزارشــی نوشــت: انگلیــس در هفتــه هــای پــس 
ــه امضــای قراردادهــای  ــان ب ــرور جمــال خاشــقجی همچن از ت
ــا عربســتان ادامــه داد در حالــی کــه دولــت لنــدن  تســلیحاتی ب

ــود. ــرده ب ــوم ک ــقجی را محک ــرور خاش ت
ــای  ــئول امض ــه مس ــس ک ــی انگلی ــام وزارت بازرگان ــد مق چن
قراردادهــای تســلیحاتی هســتند، همچنــان بــه نشســت 
ــرای امضــای  ــان ســعودی ب ــا همتای ــه خــود ب ــی رتب هــای عال
ــد. ــه داده ان ــات ادام ــلیحات و مهم ــروش تس ــای ف قرارداده

در ایــن گــزارش آمــده اســت: هیئتــی از دفتــر دفاعــی و امنیتــی 
ــالح  ــادرات س ــئول ص ــی و مس ــه وزارت بازرگان ــته ب ــه وابس ک
اســت بیــن روزهــای ۱۴ و ۲۲ اکتبــر بــه صــورت محرمانــه بــه 
ریــاض پایتخــت عربســتان ســفر کــرده اســت. »جرمــی هانت« 
ــی شــدید اللحــن در پارلمــان  ــا کلمات ــر خارجــه انگلیــس ب وزی
تــرور خاشــقجی را محکــوم کــرده بــود ولــی دولــت متبوعــش با 

عربســتان قراردادهــای تســلیحاتی امضــاء مــی کنــد.
ــوه  ــی نح ــال بررس ــا در ح ــود: م ــه ب ــان گفت ــت در پارلم هان
واکنــش نشــان دادن بــه تــرور خاشــقجی هســتیم. داســتان های 
ــرور خاشــقجی(، اگــر درســت  وحشــتناکی کــه مــی خوانیــم )ت
باشــد؛ بــا ارزش هــای مــا تعــارض و تضــاد دارد و ما طبــق ارزش 

ــم کــرد. هایمــان برخــورد خواهی
ــر  ــام فاکــس« وزی ــود کــه »لی ــن اعــالم کــرده ب وی هــم چنی
بازرگانــی انگلیــس ســفر خــود بــه ریــاض را در واکنــش بــه ترور 
خاشــقجی لغــو کــرده اســت ولــی نشســت هــای دوجانبــه برای 

امضــای قراردادهــای تســلیحاتی برگــزار شــد.
ــقجی  ــرگ خاش ــل از م ــزارش داد: قب ــن گ ــت همچنی ایندیپندن
نیــز دولــت انگلیــس بــه علــت فــروش تســلیحات و مهمــات به 
عربســتان بــرای جنــگ افــروزی در یمــن شــدیداً مــورد انتقــاد 
ــگ یمــن قیمــت صــادرات تســلیحات  ــاز جن ــان آغ ــود. از زم ب
ــارد و ۷۰۰  ــدود ۴ میلی ــه ح ــتان ب ــه عربس ــس ب ــاخت انگلی س
ــن  ــت و بدی ــیده اس ــارد دالر( رس ــدود ۶ میلی ــد )ح ــون پون میلی
ترتیــب عربســتان بــه بزرگتریــن مشــتری و خریــدار تســلیحات 

انگلیســی تبدیــل شــده اســت.
انگلیـس در حالـی صـادرات سـالح خود را بـه عربسـتان افزایش 
داده کـه نخسـت وزیر ایتالیا اخیـرا اعالم کرده که کشـورش قصد 
دارد فـروش اسـلحه به عربسـتان سـعودی را متوقـف و موضعی 
رسـمی در این زمینـه اتخاذ کنـد. » جوزپـه کونته« نخسـت وزیر 
ایتالیـا این سـخنان را در یـک کنفرانس مطبوعاتی و در پاسـخ به 
پرسشـی در مـورد صـادرات اسـلحه ایتالیا به عربسـتان سـعودی 
بـه دنبـال مشـارکت ایـن کشـور در جنگ یمـن و قتـل »جمال 

خاشـقجی« روزنامه نـگار منتقد مطـرح کرد.
وی گفــت: »مــا رفتارهــای عربســتان را طــی هفته هــای آینــده 
ــای الزم را اتخــاذ  ــرده و ســپس تصمیم ه ــرل ک ــت کنت ــه دق ب
خواهیــم کــرد«. کونتــه تاکیــد کــرد کــه موضــوع توقــف فروش 
ــه  ــه عربســتان دور از ذهــن نیســت و ایــن موضــوع ب اســلحه ب

اتخــاذ یــک موضــع رســمی و ارزیابــی نتایــج و تصمیم گیــری بر 
ــته  ــر گذش ــا در اکتب ــه ایتالی ــاز دارد.  وزارت خارج ــاس آن نی اس
ــه عربســتان  ــه توقــف فــروش ســالح ب اعــالم کــرد کــه گزین
بــه دنبــال قتــل خاشــقجی را بررســی می کنــد.  ایتالیــا در ســال 
ــه کشــورهای  ــع صــادرات ســالح ب ــون من ــالدی قان ۱۹۹۰ می
درگیــر جنــگ کــه حقــوق بشــر را نقــض کننــد، تصویــب کــرد.
دولـت انگلیس از ده سـال پیش تاکنون ۱۲ میلیارد پوند سـالح به 
کشـورهایی فروخته اسـت کـه نگرانـی هایی جـدی در خصوص 
اوضـاع حقـوق بشـر در آنهـا وجـود دارد. روزنامـه گاردیـن در این 
خصـوص نوشـت: آمارهـا نشـان مـی دهـد حـدود یـک سـوم از 
تسـلیحاتی کـه انگلیس در ده سـال گذشـته مجوز صـادرات آنها 
را داده اسـت بـه کشـورهایی فروختـه شـده انـد کـه از نظـر خود 
دولـت انگلیـس دارای بدتریـن کارنامـه حقـوق بشـری هسـتند. 
بررسـی هـای سـازمان »اقـدام علیـه خشـونت های مسـلحانه« 
نشـان مـی دهـد انگلیـس در فاصلـه سـالهای ۲۰۰۸ تـا ۲۰۱۷ 
میـالدی, قراردادهای تسـلیحاتی به ارزش حـدود ۳۹ میلیارد پوند 
را تصویب کرده اسـت که دوازده میلیارد پونـد از این جنگ افزارها 
به کشـورهایی فرسـتاده شـده انـد که در فهرسـت »کشـورهای 
اولویـت دار« وزارت امـور خارجه انگلیس )از نظـر اوضاع بد حقوق 

بشـر( قـرار دارند.
»پویـش مبـارزه بـا رقابـت تسـلیحاتی« بـا اسـتفاده از داده های 
مربوط بـه کنترل صـادرات در وزارت تجارت بیـن الملل انگلیس، 
آمارهایـی گـردآوری کرده اسـت که تحلیـل آنها نشـان می دهد 
این کشـور به شـکل فزاینده ای فروش تسـلیحات به کشـورهای 
تحـت نظر )بـه لحاظ نقـض حقوق بشـر( را تصویب کرده اسـت. 
بـر اسـاس آمار منتشـر شـده در ایـن خصـوص، در سـال ۲۰۱۷، 
۸۵۵ مجـوز )صادرات اقـالم( نظامی به عربسـتان بـه ارزش یک 
میلیـارد و سـیصد میلیـون پونـد تصویـب شـد؛ در حالیکـه تعداد 
مجوزهـای مشـابه در سـال ۲۰۱۶ میـالدی، ۳۳۱ مورد بـه ارزش 

۶۸۰ میلیـون پونـد بود.
ــه  ــالح ب ــنده س ــن فروش ــکا بزرگتری ــس از آمری ــس پ انگلی
عربســتان اســت و ارزش صــادرات نظامــی آن )بــه عربســتان( در 
طــول یــک دهــه گذشــته بــه ده میلیــارد و ســیصد میلیــون پوند 
مــی رســد. ایــن در حالی اســت اســتفاده عربســتان از تســلیحات 
ــاران یمــن همــواره محکــوم شــده اســت.  ــرای بمب ــس ب انگلی
نهادهــای ســازمان ملــل مــی گوینــد ائتــالف ســعودی در یمــن 
ــر  ــف نظی ــا اقدامــات مختل ــل را ب ــن المل معیارهــای انســانی بی
حمــالت گســترده و نظــام یافتــه بــه اهــداف غیرنظامــی نقــض 

کــرده اســت.

ــتان محصــور  ــه عربس ــا ب ــود را تنه ــی خ ــط نظام ــا رواب بریتانی
نکــرده اســت. انگلیــس بــرای نخســتین بــار کــه از ســال ۱۹۷۱ 
ــاح  ــا افتت ــرده ب ــرک ک ــارس را ت ــج ف ــای خلی ــالدی آب ه می
ــه  ــن منطق ــه ای ــال ۲۰۱۸ ب ــن در س ــی در بحری ــگاه نظام پای
ــورهای  ــی در کش ــای نظام ــیس پایگاهه ــا تأس ــت و ب بازگش
بحریــن و عمــان حضــور گســترده مجــدد را شــروع کرده اســت. 
پــس از چنــد مــاه گفــت و گــو در رابطــه بــا همــکاری نظامــی 
کویــت و انگلیــس، خبرهایــی مبنــی بــر توافــق دو طــرف بــرای 
ــوزش  ــور آم ــه منظ ــی ب ــی نظام ــگاه دریای ــک پای ــیس ی تاس
نظامیــان کویتــی منتشــر شــد. امــا بعــدا اعــالم شــد رایزنــی هــا 

ــان اســت. ــی در جری ــن اقدام ــرای چنی ب
از جملــه اهــداف انگلیــس بــرای تقویــت حضــور نظامــی منطقه 
ــه  ــه فــروش ســالح هــای انگلیســی بیشــتر ب ــوان ب ای مــی ت
اعــراب بــدون در نظــر گرفتــن مبانــی حقــوق بشــری و اســتفاده 
ــژه در  ــه وی ــان ب ــر نظامی ــتار غی ــرای کش ــا ب ــالح ه ــن س از ای
ــس از  ــروج انگلی ــایه خ ــادی در س ــع اقتص ــن مناف ــن، تأمی یم
ــه ای  ــن منطق ــرای ایجــاد نظــم نوی ــا و تــالش ب ــه اروپ اتحادی
کــه بــا مداخلــه بیگانــگان هرگــز محقــق نمیشــود اشــاره کــرد. 
بــر اســاس هدفگــذاری انگلیــس بــرای دهــه آینــده )۲۰۲۰ تــا 
۲۰۳۰م( ایــن کشــور بــه دنبــال تجــارت و ســرمایه گــذاری بــه 

ــه اســت. ــن منطق ــون دالر در ای ــزان ۲ تریلی می
مسـأله ای کـه بایـد در خصـوص اهـداف خـروج انگلیـس از 
اتحادیـه اروپـا بـه آن توجه داشـت این اسـت کشـورهای اروپایی 
بـرای فروش اسـلحه بـه کشـورهای اسـتبدادی و ناقضین حقوق 
بشـر بـرای خـود قوانیـن و هنجارهایی ایجاد کـرده اند بـه عنوان 
مثـال آلمـان در فروش سـالح به عربسـتان بـا احتیاط بیشـتری 
عمـل مـی کند یـا قطعـات بـا کاربردهـای دو گانـه را بـه راحتی 
در اختیـار دیگـران قـرار نمـی دهـد. بنابرایـن انگلیس بـرای رها 
شـدن از اینگونـه قوانین دسـت و پـا گیر بـرای خـروج از اتحادیه 
اروپـا تـالش مـی کند تـا یکـی از مهـم تریـن منافع خـود یعنی 
افزایـش صادرات سـالح بـه کشـورهای عربی منطقـه خاورمیانه 

را تحقق بخشـد.
ــای  ــب درآمده ــس کس ــه انگلی ــت ک ــد گف ــال بای ــر ح در ه
ــض  ــورهای ناق ــه کش ــالح ب ــادرات س ــش ص ــل از افزای حاص
حقــوق بشــر و بــه ویــژه عربســتان را در رأس اولویــت هــای خود 
قــرار داده و هیــچ مســأله ای حتــی ســنگین تــر شــدن پرونــده 
ســیاه ریــاض در زمینــه تجــاوز بــه حقــوق دیگــر ملتهــا ماننــد 
تجــاوز بــه یمــن و یــا تــرور شــخصیتهای مخالــف نظــام ماننــد 
جمــال خاشــقجی نمــی توانــد خللــی در ایــن رونــد ایجــاد کنــد.

گزارش تحلیلی؛

صادرات سالح انگلیس به عربستان/تجاوزبه یمن وترورخاشقجی نیزمانع نشد
فاطمه صالحی
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اروپـــــــا

بریتانیــای پســابرگزیت بــه دنبــال راهبــردی کــه قــدرت 
ــه  ــد؛ از پهن ــاء کن ــی را احی ــن کشــور در عرصــه جهان ای
آبــی ایندوپاســیفیک بــه عنــوان پنجــره ای بــرای ورود بــه 

ــرد. ــد ب ــود خواه ــل، س ــادالت بین المل مع
دامنــه تعامــل بریتانیــا بــا منطقــه آســیای جنوب شــرقی 
از حــوزه امنیتــی- نظامــی تا اقتصادی-آموزشــی کشــیده 
می شــود و آن گونــه کــه پیش بینــی می شــود ایــن 
مســئله در دنیــای پســابرگزیت شــدت بیشــتری بــه خود 
 )FPDA( ــده ــا در معاه ــور بریتانی ــت. حض ــد گرف خواه
ــوب شــرق آســیا،  ــا پیمــان امنیتــی جن ــوان تنه ــه عن ب
پایبنــدی بــه اســتقرار و حفــظ بخشــی از ســخت افزارهای 
در  مشــارکت  بــرای  منطقــه  در  بریتانیــا  نظامــی 
ــده،  ــرف معاه ــورهای ط ــا کش ــترک ب ــای مش رزمایش ه
حضــور دوره ای ناوهــای انگلیســی در منطقــه و ایــن 
ــزی، تایلنــد  حقیقــت کــه رؤســای ارتــش ســنگاپور، مال
و برونئــی در بریتانیــا تحصیــل کرده انــد؛ نشــان از عمــق 
ــرقی  ــوب ش ــیای جن ــورهای آس ــا کش ــدن ب ــه لن رابط
ــا تروریســم و  دارد. کمــک بریتانیــا در راســتای مبــارزه ب
حمــالت ســایبری، اینکــه ســنگاپور بــه تنهایــی 5 هــزار 
شــرکت بریتانیایــی را در خــود جــای داده اســت، برنامــه 
ــات  ــاد اصالح ــرای ایج ــدن ب ــدی لن ــون پون ــد میلی چن
اقتصــادی در تایلنــد، فیلیپیــن، مالــزی، ویتنــام، اندونــزی 
و میانمــار، ســرمایه گذاری بریتانیــا در بخــش تامیــن 
ــرمایه گذاری در  ــت س ــه و در نهای ــرژی منطق ــت ان امنی
ــرقی،  ــوب ش ــیای جن ــورهای آس ــوزش کش ــش آم بخ
ــن بخــش از جهــان  ــا در ای ــگاه رفیــع بریتانی نشــانه جای

است.
امــا بــا خــروج از اتحادیــه اروپــا، لنــدن رویایــی به مراتــب 
بزرگتــر از همپیمانــی ســاده بــا کشــورهای آســیای 
به گونــه ای  و  می پرورانــد  ســر  در  شــرقی  جنــوب 
مســتقل، بــه دنبــال راهبــردی اســت کــه قــدرت بریتانیــا 

ــد. ــا کن ــی را احی ــه جهان در عرص
ــای  ــق روی ــرای تحق ــابرگزیت ب ــای پس ــن، بریتانی بنابرای
خــود بــه دنبــال جوالن گاهــی به مراتــب وســیع تر از 
ــی  ــه آب ــوب شــرقی اســت کــه پهن ــه آســیای جن منطق
۲ اقیانــوس را پوشــش می دهــد و  بــا ضــرب کلمــه 
ــارف  ــرة المع ــه دای ــد ب ــیفیک« واژه ای جدی »ایندوپاس

سیاســی جهــان می افزایــد.
پیشــتر، در ترســیم دورنمایــی از آینــده تجــاری-

ژئوپولیتیکــی جهــان بــه سیاســت »چرخــش بــه 
پاســیفیک« آمریــکا اســتناد می شــد کــه در دوره 
ریاســت جمهــوری بــاراک اوبامــا )۲00۸-۲016(، جریان 
قــدرت در عرصــه بین الملــل را بــه ســمت تــوازن قــوا در 
ســطح آســیا ســوق مــی داد. امــا، دونالــد ترامــپ رئیــس 
جمهــوری فعلــی آمریــکا در ســفری کــه در نوامبــر ۲01۷ 
بــه هنــد داشــت؛ بــرای نخســتین بــار بــه جــای تــک واژه 
»ایندو-پاســیفیک«  ترکیبــی  واژه  از  »پاســیفیک« 

ــرد. ــتفاده ک اس
در بریتانیــا نیــز زمزمــه »چرخــش بــه ایندوپاســیفیک« 
ــه  ــا ک ــد تاآنج ــنیده ش ــال ۲01۷ ش ــل س ــان اوای از هم
ــن کشــور در  ــر خارجــه ســابق ای بوریــس جانســون وزی
ســفری کــه در جــوالی همان ســال بــه اســترالیا داشــت، 
گفــت: بــرای اســتحکام رابطــه، هیــچ جــا بهتــر از اینجــا 

یعنــی ایندوپاســیفیک نیســت؛ منطقــه ای کــه بــه لحــاظ 
ــی ایســتاده و دو ســوم  ــگاه ســوم جهان اقتصــادی در جای

جمعیــت دنیــا را در خــود جــای داده اســت.
در جــوالی ۲01۸، »گاویــن ویلیامســون« وزیــر دفــاع 
بریتانیــا از اتخــاذ رویکــردی چندجانبــه و راهبــردی در 
اقیانــوس هنــد خبــر داد تــا مقدمــه ای باشــد بــر توافــق 
ــان  ــه همزم ــیفیک ک ــناختن ایندوپاس ــه رسمیت ش ب
ــه دهلــی  ــا ب ــر بریتانی ــرزا مــی نخســت وزی ــا ســفر ت ب
ــودی«  ــدرا م ــان وی و »نانرن ــل ۲01۸، می در 1۸ آوری
ــرای  ــخ ب ــن تاری ــد. در ای ــل ش ــدی حاص ــای هن همت
ــترک  ــه ای مش ــماً در بیانی ــن رس ــار، طرفی ــتین ب نخس
ــیفیک«  ــد از »ایندوپاس ــوس هن ــای واژه اقیان ــه ج ب

ــد. اســتفاده کردن
ــد  ــوس هن ــر پاســیفیک، اقیان ــالوه ب ــن ترتیــب ع ــه ای ب
ــی ســنگین تری را در  ــار معنای ــته ب ــا گذش در مقایســه ب
ــد.  ــاص می ده ــود اختص ــه خ ــی ب ــادالت بین الملل مع
ایــن پهنــه آبــی 63  بنــدر را در خــود جــای داده کــه بــا 
دسترســی بــه 3 تنگــه شــامل هرمــز )از مجــرای دریــای 
مکــران(، تنگــه مــاالگا )نقطــه اتصــال دریــای آندامــان در 
ــوس  ــی در اقیان ــن جنوب ــای چی ــه دری ــد ب ــوس هن اقیان
آرام( و تنگــه بــاب المنــدب )کــه اقیانــوس هنــد را از راه 
دریــای ســرخ بــه کانــال ســوئز و دریــای مدیترانــه متصل 
می کنــد(؛ نزدیــک بــه ۸0 درصــد از ترانزیــت نفــت 

ــد. ــور می ده ــود عب ــان را از خ جه
همچنیــن اقیانــوس هنــد مشــرف بــه اغلــب کانون هــای 
ــراق و  ــن، ع ــطین، یم ــه فلس ــان از جمل ــری  جه درگی

ــتان است. افغانس
ــه  ــردی ک ــت راهب ــه موقعی ــه ب ــا توج ــب، ب به این ترتی
اقیانــوس هنــد در آینــده تجاری-امنیتــی )انــرژی( جهان 
ایفــا می کنــد؛ شــاهد حاکمیــت اســتراتژی ماهــان 
)Mahanian strategy( بــر رویکــرد قدرت هــای 
جهانــی بوده ایــم- اســتراتژی کــه درصــورت وقــوع 
جنــگ، کنتــرل بــر دریــا را الزمــه کنتــرل تجــارت و دیگر 
منابــع ضــروری تلقــی می کنــد. اصلی تریــن دلیــل 
تحــول به وجــود آمــده در عرصــه ایندوپاســیفیک، اصــرار 

پکــن بــه گســترش دامنــه نفــوذ نیــروی دریایــی خــود در 
اقیانــوس هنــد و فراتــر از آن، مدیترانــه اســت کــه این کار 
ــای  ــای خــود در گســتره آب ه ــا توســعه توانمندی ه را ب
ــا  ــد ت ــام می ده ــادر انج ــردی بن ــت راهب ــق و تقوی عمی
درنهایــت کنتــرل بــر راه هــای تجــاری و خطــوط انــرژی 
ــد.  ــن کن ــرد، تضمی ــات می گی ــه نش ــه از خاورمیان را ک
ــه  ــروج از اتحادی ــا خ ــه ب ــز ک ــا نی ــان، بریتانی دراین می
ــدرت در  ــاء ق ــرد احی ــتقل، راهب ــه ای مس ــه گون ــا، ب اروپ
ــوان بخشــی از  ــه عن ــه، ب ــی را پیــش گرفت عرصــه جهان
ــت از  ــه حمای ــه بهان ــا و ب ــی آمریکا-بریتانی ــاد امنیت اتح
نظــم قانون محــوری کــه فراگیــر حــال همــه باشــد 
ــزام  ــت. اع ــته اس ــیفیک گذاش ــه ایندوپاس ــه عرص ــا ب پ
ــرای  ــدف رصــد اج ــا ه ــته ب ــال گذش ــول س ــاو درط 3 ن
تحریم هــای کــره شــمالی و حمایــت از حــق کشــتی رانی 
در آب هــای آزاد، افشــاگر نقشــی اســت کــه نیــروی 
دریایــی بریتانیــا در راهبــرد بریتانیــای جهانــی ایفــا 

ــد. می کن
اینکــه بریتانیــا بــرای حفــظ جزایــر »چائــوس« در 
ــک  ــوری کوچ ــد جمه ــه تهدی ــد ب ــوس هن ــب اقیان قل
ــزم  ــه و ع ــت منطق ــی از اهمی ــس روی آورده، حاک موری
لنــدن بــرای حفــظ جایــگاه راهبــردی خــود در آن اســت. 
چائــوس درحــال حاضــر میزبــان پایــگاه نظامــی »دیه گــو 
ــود  ــی ب ــی مدع ــا زمان ــت و بریتانی ــکا اس ــیا« آمری گارس
هــرگاه ایــن جزیــره دیگــر کاربــرد نظامــی نداشــته 
ــد. وعــده ای  ــاز خواهــد گردان ــه موریــس ب باشــد؛ آن را ب
کــه بــا توجــه بــه رویکــرد چرخــش بــه ایندوپاســیفیک 

ــاد. ــد افت ــق خواه ــه تعوی ــکان ب حتی االم
از جملــه اقدامــات اخیــر بریتانیــا کــه در راســتای 
ســهم خواهی در عرصــه ایندوپاســیفیک انجــام می شــود، 

ــرد: ــاره ک ــل اش ــوارد ذی ــه م ــوان ب می ت
* در مــاه میــالدی آگوســت، منابــع آگاه از تصمیــم 
بریتانیــا، اســترالیا، فرانســه و آمریــکا بــرای افتتــاح 
ــر  ــیفیک خب ــه پاس ــد در منطق ــفارت خانه های جدی س
ــای  ــمار دیپلمات ه ــش ش ــه افزای ــه منزل ــن ب ــه ای داد ک
ــا ســران  کشــورهای یادشــده و تعامــل هرچــه بیشــتر ب

راهبرد بریتانیا در ایندوپاسیفیک: فتح جهان از عرشه کشتی
مریم خرمائی
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آنهــا در راســتای مهــار قدرت یابــی چیــن اســت. گفتنــی 
اســت رای هریــک از این کشــورهای کوچــک کم جمعیت 
بــه منزلــه وزنــه ای سیاســی در ســازمان ملــل محســوب 
 می شــود حال آنکــه کنتــرل بخــش عظیمــی از اقیانــوس 

ــد. ــز به دســت دارن را نی
*در مــاه میــالدی ســپتامبر، نــاو »آلبیــون« بریتانیــا 
 )Xisha( »ــا ــره »شیش ــه جزی ــدن ب ــک ش ــا نزدی ب
در دریــای چیــن جنوبــی، خــط قرمــز پکــن را 
ــپ  ــر فیلی ــه »س ــت ک ــی اس ــن درحال ــت. ای شکس
بریتانیــا  دریایــی  نیــروی  ارشــد  مقــام  جونــز« 
ــی  ــت نظام ــه حمای ــف ب ــور موظ ــن کش ــد ای می گوی
ــی  ــای چیــن جنوب ــن خــود در منطقــه دری از متحدی
اســت- اظهارنظــری کــه نشــان از کشــتیرانی مجــدد 
در  چیــن  مصنوعــی  جزایــر  حوالــی  در  بریتانیــا 

ــه دارد. ــورد مناقش ــه م منطق
*در همیـن مـاه )سـپتامبر(، بزرگتریـن رزم نـاو ژاپـن که 
»کاگا« نـام دارد و یـک نـاو بالگردبر اسـت با پیوسـتن به 
نـاو »اچ ام اس آرگیـل« انگلیس که در اقیانوس هند به سـر 
می بُـرد؛ بـه رزمایشـی ملحـق شـد کـه در منطقـه مـورد 

مناقشـه دریـای چیـن جنوبـی در جریـان بود.
*ایـن درحالی اسـت که در مـاه میالدی سـپتامبر، بریتانیا 
بـرای حضور در ائتالفی متشـکل از ۷ کشـور دیگر شـامل 
آمریـکا، اسـترالیا، بریتانیـا، کانـادا، نیوزیلند، فرانسـه، کره 
جنوبـی و ژاپن هـم اعالم آمادگـی کرد. هـدف این ائتالف 
سـازمان  تحریم هـای  کـه  اسـت  شناساییکشـتی هایی 

ملـل دررابطـه بـا کـره شـمالی را نقـض می کننـد.
ــا از قصــد  ــاه )ســپتامبر(، بریتانی *مجــدداً در همــان م
ــام  ــواره راداری تم ــتین ماه ــال نخس ــرای ارس ــود ب خ
ــک  ــک موش ــتفاده از ی ــا اس ــن ب ــدار زمی ــه م ــی ب بوم
ــار  ــه نوواس ــواره راداری ک ــن ماه ــر داد .ای ــدی خب هن
ــای  ــای نقش ه ــه ایف ــادر ب ــام دارد؛ ق )NovaSAR( ن
متعــددی اســت امــا اصلی تریــن نقــش آن رصــد 
ــیعی  ــتر وس ــتیرانی در بس ــکوک کش ــای مش فعالیت ه

ــود. ــوان می ش ــوس عن از اقیان
ــرای  ــی ب ــای بریتانیای ــر، نیروه ــالدی اکتب ــاه می *در م
نخســتین بــار در طــول تاریــخ، در خــاک ژاپــن بــه انجــام 

ــروی  ــه نی ــود ک ــار ب ــن ب ــن اولی ــد. ای رزمایــش پرداختن
خارجــی دیگــری غیــر از آمریــکا در خــاک ژاپــن حضــور 
می یافــت. ایــن مانــور یــک ســال بعــد از ســفر تــرزا مــی 
نخســت وزیر و حــدود ۲ هفتــه بعــد از ســفر جرمــی 
ــن انجــام و هــدف  ــه ژاپ ــا ب ــر خارجــه بریتانی ــت وزی هان
ــیفیک در  ــه آسیا-پاس ــردی در پهن ــکاری راهب از آن هم
ــره  ــای ک ــا تهدیده ــی ب ــن و رویاروی ــار چی ــتای مه راس

شــمالی عنــوان شــد.
ــه ازای مشــارکت  امــا بریتانیــا در مطالبــه ســهمی کــه ب
ــت  ــاط را رعای ــب احتی ــد، جان ــن می خواه ــار چی در مه
کــرده و همزمــان، راه تعامــل بــا چیــن را هــم می پیمایــد. 
 Ian( »ــوی ــان ل ــش، »ای ــدی پی ــال، چن ــوان مث ــه عن ب
Levy( رئیــس مرکــز امنیــت ســایبری ســتاد ارتباطــات 
از  نــادر،  اظهاراتــی  در   )GCHQ( بریتانیــا  دولــت 
متحدیــن لنــدن خواســت تــا دربــاب امنیــت ســایبری بــا 
چیــن نیــز تعامــل و همــکاری داشــته باشــند. وی دلیــل 
ــن  و  ــوذ آنالی ــر رویکــرد آشــکار را ســرعت نف ــن تغیی ای

ــوان کــرد. ــاوری چیــن عن توســعه فن
ایــن درحالــی اســت کــه بریتانیــا مایــل بــه همــکاری بــا 

ــوزه  ــن، در ح ــته ای چی ــرکت هس ــن ش CGN بزرگتری
ــت  ــز هس ــد نی ــرق جدی ــروگاه ب ــدادی نی ــاخت تع س
ــکا مدعــی اســت ایــن شــرکت چینــی  حــال آنکــه آمری
بــا هــدف اســتفاده از فنــاوری هســته ای غیرنظامــی بــرای 
مقاصــد نظامــی، بــه ســرقت اطالعــات از شــرکای خــود 

ــردازد. می پ
ــکاری   ــاهد هم ــر ش ــال های اخی ــر، در س ــوی دیگ از س
میــان نیروهــای دریایــی بریتانیــا و چیــن بوده ایــم کــه از 
آن میــان می تــوان بــه ســفر دو ناوچــه چینــی بــه بریتانیا 
ــال  ــر س ــدن در اکتب ــدر لن ــا در بن ــن آنه ــو گرفت و پهل
ــی  ــا دزدان دریای ــارزه ب ــرد. مب ــاره ک ــالدی ۲01۷ اش می
و مواجــه بــا بالیــای طبیعــی از دیگــر حوزه هــای 

همــکاری بریتانیــا و چیــن می توانــد باشــد.
ایندوپاســیفیک حفــظ  در  راهبــرد بریتانیــا  پــس 
همــکاری نزدیــک بــا نیــروی دریایــی همــه کشــورهای 
حاضــر در صحنــه اســت کــه میــزان ایــن همــکاری بــا 
ــا چناچــه  ــه منافــع لنــدن تغییــر می کنــد. ام توجــه ب

چیــن بــه فکــر بســط دامنــه نفــوذ خــود باشــد؛ 
بریتانیــا از حمایــت ائتــالف هند-ژاپن-اســترالیا-آمریکا 
ابایــی نخواهــد داشــت. حتــی انتظــار مــی رود ائتــالف 
ســه گانه ای میــان بریتانیا-استرالیا-فرانســه تشــکیل 
شــود. حــال آنکــه ائتــالف پنج گانــه FPDA نیــز 
ســنگاپور  اســترالیا،  نیوزیلنــد،  بریتانیــا،  میــان 
و مالــزی نیــز برقــرار اســت. پــس راهبــرد نهایــی 
ــال،  ــل و درعین ح ــن از راه تعام ــار چی ــر مه ــی ب مبتن

ــا دوســتان اســت. حفــظ اتحــاد ب
امــا بازگشــت بریتانیــا بــه »شــرق کانــال ســوئز« قطعــاً 
ــدود  ــا ح ــود. بریتانی ــد ب ــراه خواه ــواری هایی هم ــا دش ب
ــوری خــود و  ــول امپرات ــا اف ــان ب 50 ســال پیــش، همزم
اســتقالل مســتعمراتی نظیــر ســنگاپور و هنــد، تصمیمی 
ــج  ــرقی و خلی ــیای ش ــروج از آس ــر خ ــی ب ــی مبن تاریخ
ــکده  ــال ۲013، اندیش ــا در س ــرد. ام ــاذ ک ــارس اتخ ف
ــس« )RUSI( در  ــلطنتی انگلی ــه س ــای یکپارچ »نیروه
گزارشــی از بازگشــت دوبــاره ایــن کشــور بــه شــرق کانال 
ــال  ــه »شــرق کان ــع، بازگشــت ب ــر داد. در واق ســوئز خب
ــدرت  ــط ق ــر بس ــی ب ــی مبن ــردی نظام ــوئز« رویک س
بریتانیــا از قــاره اروپــا بــه خــاور دور و خلیــج فارس اســت 
ــایی  ــه بازگش ــوان ب ــه آن می ت ــی ب ــانه های تأس و از نش
ــگاه نظامــی عمــان  ــن و ایجــاد پای ــی بحری ــگاه دریای پای

اشــاره کــرد.
ــت  ــود ۲ اولوی ــرای خ ــابرگزیت ب ــای پس ــه بریتانی اینک
مبنــی بــر التــزام بــه تامیــن امنیــت اروپــا و همچنیــن 
ــا  ــا را درنظــر گرفتــه ب ــه فراســوی اروپ بســط قــدرت ب
ــورد آن  ــتین م ــه نخس ــت ک ــه اس ــی مواج چالش های
ــروی  ــود نی ــا و کمب ــی بریتانی ــاد جغرافیای ناشــی از ابع
انســانی اســت چراکــه تنهــا یــک قــدرت برتــر از 
ــی  ــه جهان ــد منطق ــان در چن ــور همزم ــی حض توانای
ــا  برخــوردار اســت. از ســوی دیگــر، تشــدید تنش هــا ب
ــروی  ــا نی ــه بریتانی ــد شــد ک ــع از آن خواه مســکو مان
ــد  ــزام کن ــوئز اع ــال س ــرق کان ــه ش ــود را ب ــی خ زمین
چراکــه علیرغــم خــروج از اتحادیــه اروپــا، حفــظ 
ــرار  ــدن ق ــت لن ــان در اولوی ــبز همچن ــاره س ــت ق امنی
ــرو در افغانســتان  ــان، افزایــش نی دارد حال آنکــه همزم
نیــز مانــع از تحقــق ایــن بلندپــروازی می شــود. بــا ایــن 
حســاب، تنهــا راه بســط قــدرت در شــرق کانــال ســوئز 
ــورد  ــه م ــی اســت- طرحــی ک ــروی دریای ــق نی از طری
حمایــت گاویــن ویلیامســون وزیــر دفــاع بریتانیــا نیــز 
ــه  ــت ب ــن الیزاب ــاوگان کوئی ــزام ن ــه اع ــت و فرضی هس
ایندوپاســیفیک در دهــه ۲0۲0 نیــز از همینجــا ناشــی 
ــه دلیــل  می شــود. ایــن درحالــی اســت کــه بریتانیــا ب
کاســتی نیــروی انســانی و همچنیــن نیــاز بــه نگهــداری 
ــن  ــر ای ــاو هواپیماب ــان ۲ ن ــد همزم ــر نمی توان و تعمی
ــاوگان را در محــدوده ایندوپاســیفیک نگــه دارد مگــر  ن
اینکــه از کشــتی های امدادرســان متحدیــن خــود 

ــرد. کمــک بگی
به  این ترتیــب، نقصــان در میــزان تعهدپذیــری بریتانیــا در 
قبــال اروپــا، بزرگتریــن چالشــی اســت کــه بریتانیــا بــرای 
صــرف هزینــه و نیــرو در شــرق کانــال ســوئز بــا آن مواجه 

شد. خواهد 
ــورخ  ــا م ــه بریتانی ــند وزارت خارج ــه، در س ــن هم ــا ای ب
مــارس ۲01۸ پیرامــون راهبــرد بریتانیــای جهانی تنظیم 
شــده اســت، از آمریــکا، اروپــا و ایندوپاســیفیک بــه عنوان  
3 مرکــز اصلــی اقتصــاد جهانــی و تاثیرگــذاری سیاســی 
بــرای بریتانیــای پســابرگزیت یــاد شــده و لنــدن بایــد در 
ــه  ــا توجــه ب ادامــه مســیر خــود، چالــش اولویت بنــدی ب

مســائل جــاری در هــر منطقــه را بپذیــرد.
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»شــیرین هانتــر« معتقــد اســت کــه ایــران روی 
تضمین هــای موگرینــی بیــش از حــد حســاب بــاز کــرده و 

ــت. ــدود اس ــوذ او مح ــه نف ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــه  ــی، مســئول سیاســت خارجــی اتحادی ــکا موگرین فدری
اروپــا، چنــد هفتــه پیــش اعــالم کــرده بــود کــه قبــل از 
ــرای  ــا ب ــژه اتحادیــه اروپ پایــان ســال ۲01۸، ســازوکار وی

تســهیل دادوســتد بــا ایــران اجرایــی خواهــد شــد.
دســامبر تمــام شــد و ســال نــو فــرا رســید، امــا ســازوکار 
ویــژه اروپــا بــرای جبــران خســارت های خــروج یکجانبــه 
آمریــکا از برنامــه جامــع اقدام مشــترک )برجــام( همچنان 
ــی  ــالم آن ط ــان اع ــرار دارد. از زم ــام ق ــه ای از ابه در هال
 SPV ،۲01۸ جلســه ای در نیویــورک در اواخــر ســپتامبر
فــراز ونشــیب های زیــادی را پشــت ســر گذاشــت. موانــع 
ــل  ــدم تمای ــا ع ــه ت ــکا گرفت ــدات آمری ــددی، از تهدی متع
کشــورهای اروپایــی بــه میزبانــی از آن، ســر راه SPV قــرار 

گرفتــه و اجرایــی شــدن آن را بــه تاخیــر انداختــه اســت.
از سـوی دیگـر، مقامـات ایران به طـور فزاینـده از بی عملی 
اتحادیـه اروپـا انتقـاد می کنند. محمد جـواد ظریـف، وزیر 
خارجـه ایـران، بـه اروپا گفتـه کـه نمی تواند بـدون خیس 
شـدن شـنا کند. یعنـی اروپا بـرای جبران خسـارت خروج 

کاخ سـفید از برجـام، باید هزینه بپـردازد.
ــم  ــا، ه ــه اروپ ــران در اتحادی ــفیر ای ــعادت، س ــان س پیم
ــوز  ــگاه یورونی ــتی در وب ــی یادداش ــدار را ط ــن هش همی
ــد از بیانیه هــای سیاســی  ــا بای ــه اروپ ــرده و گفت ــرار ک تک
ــن  ــر ای ــد. در غی ــی انجــام ده ــات عمل ــر رود و اقدام فرات

ــود. ــد ب ــت نخواه ــران بی نهای ــر ای ــورت، صب ص
ــور  ــا پروفس ــی ب ــر گفتگوی ــگار مه ــتا خبرن ــن راس در ای
»شــیرین هانتــر«، اســتاد دانشــگاه »جــورج تــاون« 

ــد. ــی آی ــه م ــه در ادام ــت ک ــته اس ــکا داش آمری

|| بــا توجــه بــه اینکــه آمریــکا مخالف مکانیســم 
ــورهای  ــت و کش ــران اس ــا و ای ــن اروپ ــی بی مال
ــال  ــرای کان ــری از اج ــت جلوگی ــی را جه اروپای
مالــی تحــت عنــوان SPV بــا ایــران تحت فشــار 
 )SPV( ــی ــم مال ــا مکانیس ــد، آی ــی ده ــرار م ق

ــا اجرایــی مــی شــود؟ بیــن ایــران و اروپ

از همــان ابتــدا واضــح بــود کــه ایجــاد یــک کانــال ویــژه 
ــا  ــران و اروپ ــن ای ــالت تجــاری بی ــرای معام ــه ب و جداگان
ــکا  ــده امری ــاالت متح ــت ای ــود. مخالف ــد ب ــان نخواه آس
ــال  ــی، دور زدن کان ــور کل ــه ط ــت. ب ــده اس ــل عم دلی
هــای جهانــی مبــادالت تجــاری و مالــی مســتقر حتــی بــا 

بهتریــن نیــت هــا آســان نیســت.
ــا از ایــن اقدامــات  در ضمــن، همــه اعضــای اتحادیــه اروپ
حمایــت نمــی کننــد. بســیاری از آنهــا بــر ایــن باورنــد که 
ــوب در مناطــق  ــه نتیجــه مطل ــران منجــر ب ــر ای فشــار ب
ــر از برجــام اســت، هــر چنــد  دیگــر مــی شــود کــه فرات

هنــوز بــه ایــن موافقــت نامــه پایبنــد هســتند.
ایـران بـر تضمیـن هـای فدریـکا موگرینـی بیـش از حـد 
متکی اسـت، امـا باید گفـت که نفـوذ او محدود می شـود.

|| بهــرام قاســمی، ســخنگوی وزارت امــور خارجه 
ــورهای  ــه کش ــت ک ــار داش ــرا اظه ــران اخی ای
اروپایــی بــه علــت فشــار ایــاالت متحــده امریکا 
قــادر بــه اجــرای SPV نیســتند. از ســوی دیگــر، 
ــم  ــت مکانیس ــرای SPV و شکس ــت اج شکس
مالــی بیــن ایــران و اتحادیــه اروپــا ممکــن اســت 
ــران و  ــط ای ــب در رواب ــج نامناس ــه نتای ــر ب منج
اتحادیــه اروپــا شــود. اگــر مکانیســم مالــی ایران 

ــود،  ــه ش ــت مواج ــا شکس ــا ب ــه اروپ و اتحادی
سرنوشــت توافــق هســته ای ایــران )برجــام( چه 

ــود؟ خواهــد ب
 اگــر ایــران متقاعــد شــود کــه اروپــا نمــی توانــد بخشــی 
ــا یــک  از تعهــدات خــود را تحــت برجــام انجــام دهــد، ب

معمــای جــدی مواجــه خواهــد شــد.
در حـال حاضـر، دولـت ترامپ یـک عضو از شـورای امنیت 
ملـی )ریچـارد گلدبـرگ( را بـرای نظارت برمسـئله سـالح 

های کشـتار جمعـی ایـران منصوب کرده اسـت.

|| ایــران همچنیــن اعــام کــرده اســت کــه فقط 
ــز  ــا تمرک ــه اروپ ــا اتحادی ــی ب ــیم مال ــر مکانس ب
ــر  ــاوه ب ــه ع ــت ک ــد اس ــران معتق ــدارد. ته ن
ــورهای  ــا کش ــارت ب ــه تج ــه ادام ــادر ب ــا، ق اروپ
دیگــر، از جملــه روســیه، چیــن و هنــد خواهــد 
ــران  ــی ای ــادی و مال ــکاری اقتص ــا هم ــود. آی ب
ــران از  ــداف ته ــی اه ــر اروپای ــورهای غی ــا کش ب

ــازد؟ ــی س ــق م ــام را محق برج
ــران تجــارت خواهنــد کــرد فقــط  ــا ای هــر ســه کشــور ب
ــور  ــه ط ــود. ب ــد نش ــا تهدی ــع آنه ــه مناف ــی ک ــا زمان ت
خــاص، چیــن در حــال حاضــر تــا حــدودی کاهــش رشــد 
اقتصــادی را بــه دلیــل اختالفــات تجــاری خــود بــا امریــکا 

تجربــه کــرده اســت.
بعیـد اسـت کـه چیـن روابـط  خـود را بـا ایـاالت متحـده 
امریکا بیشـتر بـه خطـر انـدازد. شـرایط اقتصادی روسـیه 
کامـال بـی ثبـات اسـت. هنـد نیـز تـا زمانـی بـا ایـران 
تجـارت خواهـد کرد کـه آمریـکا از برخـی شـرایط تحریم 

هـای ایـران بـرای دهلـی چشـم پوشـی کند.
ــعی  ــران س ــای ای ــایگان و رقب ــی همس ــرایط کنون در ش
ــن  ــاری اش جایگزی ــرکای تج ــا ش ــرد آن را ب ــد ک خواهن
کننــد. عــالوه بــر ایــن، ســه کشــوری کــه ایــران امیــدوار 
ــه ای  ــع منطق ــد، دارای مناف ــک کنن ــه آن کم ــت ب اس

ــتند. ــاوت هس متف
مثــال هنــد و چیــن رقبــای اقتصــادی و سیاســی در 
ــی  ــتند. چگونگ ــزی هس ــیای مرک ــی و آس ــیای جنوب آس
راضــی کــردن ایــن دو کشــور توســط ایران مشــکل اســت.

استاد دانشگاه جورج تاون امریکا:

ایران روی تضمین های موگرینی بیش از اندازه حساب باز کرده است

اروپـــــــا

منبع آگاه در بروکسـل اعالم کرد: فرانسـه برای میزبانی از مکانیسـم مالی 
اروپـا و ایران با هـدف ُدور زدن تحریم های آمریـکا آمادگی دارد.

فرانسـه احتمـااًل درصـدد اسـت تـا یـک نهـاد حقوقـی را در راسـتای 
مکانیسـم مالـی ویـژه بـه منظـور دور زدن تحریـم هـای آمریـکا علیه 

ایـران ایجـاد کند.
یـک منبـع آگاه در بروکسـل در ایـن بـاره اعـالم کرد: تـا آنجا کـه اطالع 
دارم، یـک نهـاد حقوقـی بـه منظـور میزبانـی از مکانیسـم مالـی اروپا و 

ایـران موسـوم بـه »SPV« ایجـاد خواهد شـد.
ایـن منبـع آگاه در این بـاره گفت: ایـن نهاد حقوقی در فرانسـه تـا پیـش از پایان ماه میـالدی جاری 

به ثبـت خواهد رسـید.
ایـن درحالی اسـت که چنـد روز قبل هـم خبرنـگار روزنامه وال اسـتریت ژورنـال خبر مشـابهی را در 

این بـاره اطالع رسـانی کـرده بود.

الزم به ذکر اسـت، »ماجا کاسیانچیچ« سخنگوی »فدریکا موگرینی« مسئول 
سیاسـت خارجی اتحادیـه اروپـا ۱۸ دی ماه سـال جـاری میالدی اعـالم کرد 
که این اتحادیه همچنان مشـغول تالش در راسـتای ایجاد مکانیسم پرداختی 
اسـت که فرایند تجارت بـا ایـران را علیرغم تحریم های آمریکا تسـهیل کند.

کاسـیانچیچ حتـی از این نیز پیشـتر رفت و گفت بـر این باور اسـت که این 
مکانیسـم ظرف هفته های پیـش رو در راسـتای تقویت تجارت مشـروع با 

ایـران، راه اندازی خواهد شـد.
بـه گفتـه وی، مادامی کـه ایران بـه تعهدات هسـته ای خـود پایبند باشـد، 

ایـن بخشـی از تـالش گسـترده اتحادیـه اروپا بـرای حفظ برجـام خواهـد بود.
گفتنـی اسـت به دنبال خـروج یکجانبـه آمریـکا از برجام در ماه می سـال میـالدی گذشـته، اتحادیه 
اروپـا در راسـتای برخـورداری ایـران از مزایـای اقتصـادی توافـق هسـته ای سـال ۲۰۱۵ موسـوم به 

»برجـام«، بـرای ایجـاد چنین سـاز و کاری قـول مسـاعد داده بود.

با هدف ُدور زدن تحریم های آمریکا؛

فرانسه برای میزبانی از مکانیسم مالی اروپا و ایران آمادگی دارد
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مشــاور ســابق وزارت خارجــه آمریــکا معتقــد اســت کــه روابــط 
ــب  ــن موج ــد و چی ــیه، هن ــون روس ــورهایی چ ــا کش ــران ب ای
تقویــت بلــوک شــرق شــده و عصبانیــت اروپائیهــا از ترامــپ می 

ــه روی آنهــا از آمریــکا پایــان بدهــد. توانــد بــه دنبال
ــن  ــوص تامی ــران در خص ــال ای ــا در قب ــای اروپ ــدی ه بدعه
منافــع ایــران از برجــام بــا خــروج آمریــکا از ایــن توافــق موجــب 

ــران شــده اســت. ــش شــدید ای واکن
ــاز ســال ۲۰۱۹ ســاز و  ــل از آغ ــا قب ــود ت ــرار ب ــا ق ــه اروپ اتحادی
ــا ایــران را  کار مالــی ویــژه خــود بــرای تــداوم روابــط تجــاری ب
اجرایــی کنــد امــا تــا ایــن لحظــه ایــن اقــدام انجام نشــده اســت. 
در همیــن رابطــه »بهــرام قاســمی« ســخنگوی وزارت خارجــه 
ایــران در واکنــش بــه بــد قولــی طــرف اروپایــی گفــت: اگــر چــه 
ــه تعهــدات خــود عمــل کنــد، تهــران  ــا ب هنــوز امیدواریــم اروپ
ــد  ــغ کن ــر روی آنهــا تبلی ــدون آنکــه ب گزینه هــای دیگــری را ب
بــا کشــورهای مختلــف از جملــه چیــن، روســیه، هنــد و ترکیــه 
ــاز وکار  ــال و س ــک کان ــاً از ی ــران الزام ــت. ای ــرده اس ــال ک دنب
پیــروی نکــرده و اقــدام های مختلفــی انجــام داده و خوشــبختانه 

مــا در شــرایط مطلوبــی قــرار داریــم. 
ــته در  ــه نتوانس ــم اینک ــه رغ ــا ب ــم اروپ ــه داد: امیدواری وی ادام
موعــد مقــرر بســته خــود یــا همــان کانــال ویــژه مالــی را رســمًا 
ــه  ــت و ب ــیر حرک ــن مس ــان در ای ــد همچن ــد، بتوان ــالم نمای اع
ــای  ــوزه ه ــران در ح ــات ای ــد.  مقام ــل کن ــود عم ــدات خ تعه
ــه  ــا ب سیاســت و اقتصــاد اهــل گفــت وگــو و مذاکــره اســت ام
ــا  ــول مشــخصی دل نبســته و سرنوشــت کشــور را ب ــچ فرم هی
تجربــه چهــل ســاله انقــالب بــه ایــن مســائل گــره نمــی زنــد.

ــا در شــرایط  قاســمی گفــت: احســاس مــا ایــن اســت کــه اروپ
کنونــی در قبــال آمریــکا و فشــارهای آن تــا حــد زیــادی ناتــوان 
اســت و توانایــی الزم بــرای دفــاع از هویــت اروپایــی، مؤسســات 

مالــی و اقتصــادی خــود را نــدارد. 
ــا  ــا واکنــش هایــی همــراه بــود امــا ب ایــن اظهــارات قاســمی ب
ایــن وجــود اقــدام خاصــی از ســوی اتحادیــه اروپــا بــرای جــدی 
تــر شــدن مشــاهده نشــد. در همین رابطــه و بــرای تحلیــل بهتر 
موضــوع بــا پروفســور »دانیــل ســرور« بــه گفتگــو نشســتیم که 

در ادامــه آمــده اســت.
پروفســور ســرور مشــاور اســبق کاخ ســفید بــود. وی از معــروف 
ــگ و از  ــت جن ــث مدیری ــر در مبح ــان حاض ــن کارشناس تری
کارشناســان ارشــد موسســه »روابــط دو ســوی آتالنتیــک« و از 
اســاتید دانشــگاه »جــان هاپکینــز« اســت کــه ســابقه فعالیــت 
ــکان  ــتان و بال ــراق، افغانس ــای ع ــگ ه ــورد جن ــترده در م گس
ــژه  ــده وی ــوان نماین ــه عن ــا ۱۹۹۶ ب ــال ۱۹۹۴ ت را دارد و از س
آمریــکا در امــر میانجیگــری میــان مســلمانان و ُکــروات هــای 

ــت. ــرده اس ــت ک ــابق فعالی ــالوی س یوگس

ــم  ــا مکانیس ــکا ب ــت آمری ــه مخالف ــه ب ــا توج ||ب
ــران)SPV( و فشــار واشــنگتن  ــا ای ــا ب ــی اروپ مال
بــر کشــورهای اروپایــی بــرای خــودداری از اجرای 
کانــال مالــی بــا ایــران آیــا امــکان اجرایــی شــدن 

ــود دارد؟ ــا وج ــران و اروپ ــان ای SPV می
واقعــا نمــی دانــم چــه اتفاقــی مــی افتــد. بــه دلیــل افزایــش 
ــظ برجــام  ــرای حف ــا ب ــه اروپ ــوان ب ــران نمــی ت ــر ای فشــارها ب
امیــد داشــت؛ هــر چنــد آنهــا مــی خواهنــد برجــام را حفــظ کنند. 
تجربیــات گذشــته مــی گوینــد کــه اروپــا تســلیم آمریــکا مــی 
شــود امــا اختالفــات و ناراحتــی آنهــا از »دونالــد ترامــپ« رئیــس 

ــن  ــد ممک ــی ده ــام م ــه وی انج ــه ک ــکا، و آنچ ــور آمری جمه
اســت موجــب تغییــر اوضــاع شــود.

ولــی در هــر صــورت شــرکت هــای بــزرگ اروپایــی از تــرس از 
دســت دادن بــازار آمریــکا ریســک نخواهنــد کــرد.

|| بهــرام قاســمی ســخنگوی وزارت خارجــه ایران، 
ــه  ــی ب ــورهای اروپای ــه کش ــرده ک ــالم ک ــرا اع اخی
 SPV ــرای ــه اج ــادر ب ــکا ق ــارهای آمری ــل فش دلی
ــی  ــال مال ــتفاده از کان ــت در اس ــتند و شکس نیس
ــه  ــر ب ــت منج ــن اس ــا ممک ــران و اروپ ــان ای می
ــر  ــه نظ ــود. ب ــا ش ــط آنه ــبی در رواب ــج نامناس نتای
شــما اگــر مکانیســم مالــی ایــران و اروپا شکســت 
ــد  ــام خواه ــار برج ــده ای در انتظ ــه آین ــورد چ بخ

ــود؟ ب
ایــن بســتگی بــه ایــران دارد. اگــر ایــران بــه حضــور در برجــام 
ــه آغــوش  ــی هــا ب ــا اروپائ ــان دهــد موجــب خواهــد شــد ت پای
ــه نظامــی آمریــکا  آمریــکا رفتــه و بدیــن ترتیــب احتمــال حمل
و یــا اســرائیل افزایــش مــی یابــد. البتــه بایــد توجــه داشــت ایــن 
امریــکا بــوده کــه بــا خــروج از برجــام آنــرا نقــض کــرده اســت و 

ایــران بــه تعهــدات خــود ذیــل برجــام عمــل کــرده اســت.

ــر  ــا ب ــه صرف ــرده ک ــالم ک ــواره اع ــران هم ||ای
مکانیســم مالــی اروپــا تمرکــز نکــرده و عــالوه بــر 
اروپــا قــادر اســت تجــارت خــود با ســایر کشــورها 
از جملــه روســیه، چیــن و هنــد را ادامــه بدهــد. آیــا 
ــا  ــران ب ــاری ای ــادی و تج ــای اقتص ــکاری ه هم
کشــورهای غیــر اروپایــی منافــع ایــران را در برجام 

تامیــن مــی کنــد؟
ایــن موضــوع اهــداف ایــران را کــه شــامل دسترســی به فنــاوری 
ــی  ــرآورده نم ــکا و اروپاســت را ب ــای آمری ــذاری ه و ســرمایه گ
کنــد امــا ممکــن اســت بــه ایــن امــر کمــک کنــد کــه ایــران به 
عضویــت »بلــوک شــرقی« کــه یــک بلــوک حمایتــی و مفیــد 

اســت، در آمــده و آن را تقویــت کنــد.

مشاور سابق وزارت خارجه آمریکا:

ناراحتی اروپا از ترامپ می تواند اوضاع را تغییر بدهد
عبدالحمید بیاتی

اروپـــــــا

مسـئول سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپـا عـدم حضور خـود در نشسـت ضد 
ایرانـی ورشـو را تائیـد کرد.

برخی از رسـانه ها از پاسـخ »فدریکا موگرینی« مسئول سیاست خارجیی اتحادیه 
اروپا به پرسشـی در خصوص برنامه خود برای شـرکت در نشسـت ورشو و اینکه 

آیـا وی در این نشسـت شـرکت خواهـد کرد یا نـه گزارش مـی دهند.
بـر اسـاس این گـزارش هـا موگرینی در پاسـخ بـه این پرسـش گفته اسـت: 
در آن تاریـخ در نشسـتی در آفریقـا شـرکت می کنـم و فکر نمی کنـم که در 

نشسـت ورشـو حضور داشـته باشم.
موگرینـی در ادامـه گفت: در زمـان برگزاری کنفرانس ورشـو، من در نشسـت اتحادیـه آفریقا خواهم 
بـود و سـپس در برنامـه هایی کـه در آدیس آبابا برگزار می شـود شـرکت مـی کنم. عالوه بـر آن من 
دیدارهـای دیگری در شـاخ آفریقا خواهم داشـت.  نگران آن هسـتم کـه در آن تاریخ نه در بروکسـل 

باشـم و نه در اروپا.
پیشـتر آسوشـیتدپرس به نقـل از دیپلمات هـای اروپایی در بروکسـل گـزارش داد که به نظـر می آید 
کشـورهای اروپایی نمی خواهند در نشسـت ورشـو که قرار اسـت ماه آینـده میالدی به ابتـکار آمریکا 

برگزار شـود شـرکت کنند.
مایـک پمپئـو وزیـر خارجـه ایـاالت متحـده، در جریـان سـفر اخیـر خـود بـه 
خاورمیانـه از برگزاری این کنفرانس در سـطح وزرا با عنوان »پیشـبرد آینده ای 
بـا صلح و ثبـات در خاورمیانـه« خبـر داد. این کنفرانـس در روزهـای ۲۴ و ۲۵ 

بهمن برگـزار خواهد شـد.
دیپلمات هایـی که در بروکسـل با خبرگزاری آسوشـیتدپرس صحبـت کرده اند 
تردیدهایـی دربـاره موضوع اصلی این نشسـت دارند و می گوینـد »زمان کافی 

بـرای برنامه ریـزی آن نبـوده و بـه نظر می آید ایـران نیز به آن دعوت نشـده اسـت«.
یـک روز قبل روزنامه وال اسـتریت ژورنال هم در گزارشـی نوشـت: »انتخاب لهسـتان، برای میزبانی 
این نشسـت از سـوی برخـی دیپلمات هـای اروپایی تـالش برای ایجـاد شـکاف در اتحادیـه اروپا در 
مـورد ایران ارزیابی شـده اسـت«. لهسـتان از اعضای اتحادیـه اروپا اسـت. این اتحادیـه همچنان در 
تـالش بـرای حفظ ایـران در برجام اسـت و می خواهد سـاز و کاری ویژه بـرای ادامه تجارت مشـروع 
بـا ایـران برقـرار کنـد. در گزارش هـای خبرگـزاری آسوشـیتدپرس و وال اسـتریت ژورنال مشـخص 

نشـده کـدام کشـورهای اروپایی درباره شـرکت در کنفرانس ورشـو تردیـد دارند.

موگرینی عدم شرکت در نشست ضد ایرانی ورشو را تائید کرد
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»ریچــارد نفیــو« معتقــد اســت اگــر SPV اجــرا نشــود و همین 
منافــع حداقلــی ایــران از برجــام محقــق نشــود ایــران ممکــن 

اســت از برجــام خــارج شــود.
ــا،  فدریــکا موگرینــی، مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپ
چنــد هفتــه پیــش اعــالم کــرده بــود کــه قبــل از پایــان ســال 
۲۰۱۸، ســازوکار ویــژه اتحادیــه اروپــا برای تســهیل دادوســتد با 

ایــران اجرایــی خواهــد شــد. 
دســامبر تمــام شــد و ســال نــو فــرا رســید، امــا ســازوکار ویــژه 
ــکا از  ــران خســارت های خــروج یکجانبــه آمری ــرای جب ــا ب اروپ
برنامــه جامــع اقــدام مشــترک )برجــام( همچنــان در هالــه ای از 
ابهــام قــرار دارد. از زمــان اعــالم آن طــی جلســه ای در نیوریوک 
ــادی را  ــراز ونشــیب های زی در اواخــر ســپتامبر SPV ،۲۰۱۸ ف
ــکا  ــدات آمری ــددی، از تهدی ــع متع ــت. موان ــر گذاش ــت س پش
گرفتــه تــا عــدم تمایــل کشــورهای اروپایــی بــه میزبانــی از آن، 
ــر  ــه تاخی ــه و اجرایــی شــدن آن را ب ــرار گرفت ســر راه SPV ق

انداخته اســت.
از ســوی دیگــر، مقامــات ایــران بــه طــور فزاینــده از بی عملــی 
ــر  ــف، وزی ــواد ظری ــد. محمــد ج ــاد می کنن ــا انتق ــه اروپ اتحادی
ــدون خیــس  ــد ب ــه کــه نمی توان ــا گفت ــه اروپ ــران، ب خارجــه ای
شــدن شــنا کنــد. یعنــی اروپــا بــرای جبــران خســارت خــروج 

کاخ ســفید از برجــام، بایــد هزینــه بپــردازد.
ــا، هــم همیــن  پیمــان ســعادت، ســفیر ایــران در اتحادیــه اروپ
ــوز تکــرار کــرده و  ــگاه یورونی هشــدار را طــی یادداشــتی در وب
ــر رود و اقدامــات  ــا بایــد از بیانیه هــای سیاســی فرات گفتــه اروپ
ــران  ــر ای ــورت، صب ــن ص ــر ای ــد. در غی ــام ده ــی انج عمل

ــود. ــد ب ــت نخواه بی نهای
در همیــن راســتا خبرنــگار مهــر گفتگویــی بــا »ریچــارد 
ــکا  نفیــو« عضــو ســابق تیــم مذاکــره کننــده هســته ای آمری
ــم هــا و امنیــت بیــن الملــل و عــدم  ــور تحری و کارشــناس ام
اشــاعه تســلیحات در وزارت خارجــه آمریــکا و محقــق دانشــگاه 
ــو در  ــن گفتگ ــن ای ــه مت ــکا انجــام داده اســت ک ــا آمری کلمبی

زیــر آمــده اســت. از نفیــو بــه عنــوان طــراح اصلــی تحریمهــای 
ــا« رئیــس جمهــوری پیشــین  ــاراک اوبام ــت »ب ــران در دول ای

ــاد مــی شــود. ــکا ی ــاالت متحــده آمری ای

|| بــا توجــه بــه اینکــه آمریــکا مخالــف مکانیســم 
ــورهای  ــت و کش ــران اس ــا و ای ــن اروپ ــی بی مال
ــال  ــرای کان ــری از اج ــت جلوگی ــی را جه اروپای
مالــی تحــت عنــوان SPV بــا ایــران تحــت 
فشــار قــرار مــی دهــد، آیــا شــما فکــر مــی کنیــد 
ایــن مکانیســم مالــی )SPV( بیــن ایــران و اروپــا 

ــود؟ ــی  ش اجرای
مــن فکــر مــی کنــم کــه کانالــی شــبیه SPV جهــت تســهیل 
تجــارت بیــن اروپــا و ایــران در نهایــت ایجــاد خواهــد شــد. امــا 
مــن فکــر نمــی کنــم ایــن کانــال همــان کانــال SPV باشــد 
کــه در مــاه ســپتامبر اعــالم شــد و زمینــه هــای وســیع تجارت 

بیــن ایــران و اروپــا را پوشــش دهد.
مــن فکــر مــی کنــم کــه پیامدهــای تحریــم هــا بــرای اکثــر 
بانــک هــا و شــرکت هــای ایرانــی بســیار شــدید خواهــد بــود و 
در نتیجــه اروپــا بــه مکانســیم مالــی بــا ایــران بــه طــور دقیــق 
نــگاه خواهــد کــرد و آن را بــه کانالــی قابــل کنتــرل تــر، ماننــد 
ــد  ــل خواه ــتانه، تبدی ــای بشردوس ــا فعالیته ــط ب تجــارت مرتب

کــرد.

|| بهــرام قاســمی، ســخنگوی وزارت امــور خارجــه 
ــورهای  ــه کش ــت ک ــار داش ــرا اظه ــران اخی ای
اروپایــی بــه علــت فشــار ایــاالت متحــده امریــکا 
ــه اجــرای SPV نیســتند، از ســوی دیگــر،  قــادر ب
شکســت اجــرای SPV و شکســت مکانیســم 
مالــی بیــن ایــران و اتحادیــه اروپــا ممکــن 
اســت منجــر بــه نتایــج نامناســب در روابــط بیــن 
ــما،  ــر ش ــه نظ ــود. ب ــا ش ــه اروپ ــران و اتحادی ای
ــا  ــا ب اگــر مکانیســم مالــی ایــران و اتحادیــه اروپ
شکســت مواجــه شــود، سرنوشــت توافــق هســته 

ــود؟ ــد ب ــه خواه ــام(  چ ــران )برج ای ای

مــن همچنــان بــر ایــن بــاور هســتم کــه وضعیــت ایران بســیار 
دشــوار خواهــد شــد اگــر بــه اجــرای مفــاد برجــام ادامه دهــد در 
حالــی کــه هیــچ کمــک و امتیــاز مالــی یــا اقتصــادی دریافــت 

. نکند
مــن فکــر مــی کنــم کــه فشــار تحریــم هایی کــه بــر ایــران در 
ســال ۲۰۱۹ اعمــال خواهــد شــد- احتمــاال همــراه بــا شکســت 
SPV- باعــث خواهــد شــد رهبــران ایــران بــه طــور جــدی از 
برجــام خــارج شــده یــا اهمیــت چندانــی بــرای آن قائل نشــوند.

معتقــدم تصمیــم دولــت ترامــپ بــرای خــروج از برجــام قابــل 
تاســف و خطرنــاک بــود.

|| ایــران همچنیــن اعــالم کــرده اســت کــه فقــط 
برمکانســیم مالی بــا اتحادیــه اروپــا تمرکز نــدارد. 
تهــران معتقــد اســت کــه عــالوه بــر اروپــا، قــادر 
بــه ادامــه تجــارت بــا کشــورهای دیگــر، از 
ــا  ــود. آی ــد ب ــد خواه ــن و هن ــیه، چی ــه روس جمل
همــکاری اقتصــادی و مالــی ایــران بــا کشــورهای 
غیــر اروپایــی اهــداف تهــران از برجــام را محقــق 

مــی ســازد؟
مــن بــه شــدت در ایــن مــورد تردیــد دارم. مجموعــه تجــارت 
ــام  ــیه انج ــژه روس ــن و بوی ــد و چی ــا هن ــران ب ــه ای ــی ک های
ــزی  ــه ری ــده و برنام ــام ش ــا انج ــه در اروپ ــا آنچ ــد، ب ــی ده م
شــده برابــر نیســت. مــن فکــر مــی کنــم کــه اهــداف ایــران از 
تجــارت بــا اروپــا بســیار قــوی و گســترده بــود از جملــه انــواع 

ــن تجــارت. ــذاری و همچنی ــروژه هــای ســرمایه گ پ
بــرای هــر کشــوری ســخت خواهــد بــود تــا در زمینــه تجــارت 
ــه  ــود ک ــی ش ــه م ــود. گفت ــران ش ــرای ای ــا ب ــن اروپ جایگزی
ــار و  ــران حــل مســئله هســته ای یــک ب بخشــی از هــدف ای
ــن کار را  ــد ای ــی توان ــم م ــوز ه ــران هن ــود. ای ــه ب ــرای هم ب
ــا وجــود  فشــار اعمــال تحریــم هــا مفــاد  انجــام دهــد اگــر ب

ــد. ــت کن ــام را رعای برج
ممکــن اســت بــه طــور کلــی توجیــه ادامــه برجــام و رعایــت 
ــی و  ــور روحان ــرای رئیــس جمه ــاد آن از لحــاظ سیاســی ب مف

ــران دشــوار باشــد. دولــت ای

عضو تیم هسته ای امریکا:

اروپا وعده خود درباره SPV را عملی نکرد/ دشواری توجیه تداوم برجام
جواد حیران نیا

اروپـــــــا
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اســتاد دانشــگاه بوســتون گفــت کــه جلیقــه زردهــا در فرانســه 
مخالــف نابرابــری درآمــد و مالیات هســتند زیــرا افزایــش مالیات 
ــه  ــرای طبق ــی ســنگین و ب ــر خیل ــه متوســط و فقی ــرای طبق ب

ثروتمنــد و شــرکت هــا ناچیــز اســت.
معترضیــن فرانســوی همچنــان بــه اعتراضــات خیابانی گســترده 
ــر کاخ  ــه سیاســتهای اقتصــادی و اجتماعــی حاکــم ب خــود علی
الیــزه ادامــه مــی دهنــد و »امانوئــل ماکــرون« رئیــس جمهوری 
جــوان فرانســه تــا کنــون ســه بــار در مقابــل معترضیــن عقــب 

نشــینی کــرده اســت.
او در گام اول افزایــش مالیــات بــر ســوخت را بــه صــورت موقــت 
ــل آن  ــورت کام ــه ص ــدی ب ــپس در گام بع ــرد، س ــق ک تعلی
ــده فرانســه حــذف  ــف بودجــه ســال آین ــرد و از ردی ــن ب را از بی
ــر در آمــد  کــرد. در گام ســوم نیــز ماکــرون وعــده داد مالیــات ب
بازنشســتگانی کــه تــا ۲ هــزار یــورو در مــاه مســتمری دارنــد را 

ــد. ــش ده ــوق را افزای ــل حق ــرده و حداق حــذف ک
 بــا ایــن حــال جلیقــه زردهــا ایــن اصالحــات را ناکافــی دانســته 
ــه راســتی چــه  ــد. ب ــد دارن ــر اســتمرار اعتراضــات خــود تاکی و ب
اتفاقــی در فرانســه رخ داده اســت؟ جهــت پاســخ بــه این ســوال، 
خبرنــگار مهــر گفتگویــی بــا پروفســور »جفــری کارلینر« اســتاد 

دانشــگاه بوســتون آمریــکا انجــام داده کــه در ادامــه مــی آیــد.

|| دالیــل اصلــی اعتراضــات فرانســه موســوم 
ــزان  ــه می ــا چ ــت و ت ــا چیس ــه زرده ــه جلیق ب
سیاســتهای نولیبرالــی »امانوئــل ماکــرون« در ایــن 

ــت؟ ــر اس ــه موث زمین
پیشــنهاد ماکــرون بــرای افزایــش مالیــات بــر ســوخت 
ــات  ــل اعتراض ــا دالی ــد، ام ــه ش ــات در فرانس ــث اعتراض باع
ــف  ــه زرد مخال ــان جلیق ــت. معترض ــر اس ــیع ت ــیار وس بس
ــه اعتقــاد  ــری درآمــد و مالیــات هســتند کــه ب افزایــش نابراب

ــی  ــر خیل ــه متوســط و فقی ــرای طبق ــات ب ــش مالی ــا افزای آنه
ســنگین و بــرای طبقــه ثروتمنــد و شــرکت هــا ناچیــز اســت. 
آنهــا همچنیــن آنچــه را کــه فکــر مــی کننــد ســبک نخبــگان 
ماکــرون اســت نمــی پذیرنــد و برخــی دیگــر  سیاســت هــای 
نئولیبــرال او را دوســت ندارنــد. آنهــا همچنیــن از رشــد 
ــر  ــس و دیگ ــع پاری ــه نف ــه ب ــتند ک ــی هس ــادی ناراض اقتص
ــق  ــر مناط ــری ب ــوده و تاثی ــه ب ــزرگ در فرانس ــهرهای ب ش

ــت. ــته اس ــتایی نداش روس

|| اعتراضــات فرانســه نوعــی اعتــراض بــه 
ــه  ــه ب ــا ک ــه اروپ ــی اتحادی ــتهای نئولیبرال سیاس
اعضــاء دیکتــه مــی شــود نیــز محســوب می شــود. 
بــا توجــه بــه ایــن موضــوع آینــده اتحادیــه اروپــا 
ــای  ــا جریانه ــد و آی ــی کنی ــی م ــه ارزیاب را چگون
راســت مــی تواننــد بــا ســوار شــدن بــر مــوج ایــن 

ــد؟ ــت بگیرن ــدرت را در دس ــات ق اعتراض
ــه  ــای فرانس ــت ه ــورد سیاس ــا در م ــه زرده ــرات جلیق تظاه
ــا  ــه اروپ ــت. اتحادی ــا اس ــه اروپ ــای اتحادی ــت ه ــه سیاس و ن
ــر سیاســت هــای  ــا اکث ــات فرانســه ی ــورد سیاســت مالی در م
ــم  ــر مــی گــذارد، تصمی ــد تاثی ــری درآم ــر نابراب دیگــر کــه ب
ــه  ــا ب ــه اروپ ــه اتحادی ــی از بودج ــش بزرگ ــرد. بخ ــی گی نم
ــو  ــورهای عض ــه و کش ــاورزی در فرانس ــه کش ــن یاران تامی
دیگــر اختصــاص مــی یابــد و قوانیــن تجــارت اتحادیــه اروپــا 
ــد.  ــی کن ــت م ــه واردات حمای ــازار و عرص ــاورزان درب از کش
ــش  ــع کاه ــا در واق ــه اروپ ــای اتحادی ــت ه ــدف از سیاس ه
ــا  ــه  زرده ــه جلیق ــتایی، ک ــهری و روس ــد ش ــاوت درآم تف

ــد. ــی باش ــتند م ــان آن هس خواه

|| بــا توجــه بــه اینکــه اعتراضــات فرانســه بــه نفع 
جریانهــای راســت ایــن کشــور تمــام مــی شــود، 
ــه  ــه ب ــد زمین ــی توان ــی م ــوج اعتراض ــن م ــا ای آی

ــی در  ــتگرای افراط ــزاب راس ــیدن اح ــدرت رس ق
فرانســه را فراهــم کنــد؟ )فرامــوش نکنیــم جریــان 
ــات گذشــته  راســت افراطــی در فرانســه در انتخاب
ــیده  ــم رس ــی ه ــل توجه ــم و قاب ــروزی مه ــه پی ب

ــود( ب
ــان  ــه خواه ــس ک ــت در انگلی ــداران برگزی ــالف طرف ــر خ  ب
تــرک اتحادیــه اروپــا هســتند، معترضــان فرانســوی،  قــدرت 
ــا  ــرقی و ی ــای ش ــران اروپ ــا مهاج ــی ی ــای اروپای دادگاه ه
مهاجــران خــارج از اتحادیــه اروپــا را هــدف قــرار نمــی دهنــد. 
ــی ضــد مهاجــر  ــه مل ــه جبه ــا ممکــن اســت ب برخــی از آنه
ــر  ــد مهاج ــان ض ــک از معترض ــچ ی ــا هی ــند ام رای داده باش
یــا ضــد اتحادیــه اروپــا نیســتند. ماریــن لوپــن ممکــن اســت 
تــالش کــرده باشــد از معترضــان جلیقــه زرد جهــت تقویــت 
ــده  ــق نش ــون موف ــا او تاکن ــد ام ــتفاده کن ــود اس ــزب خ ح
اســت. او آخریــن انتخابــات در فرانســه را از دســت داد. جلیقــه 
زردهــا ممکــن اســت از ماکــرون ناراضــی باشــند امــا بــه نظــر 
نمــی رســد کــه بــه ماریــن لوپــن و جبهــه ملــی بــه عنــوان 

ــد. ــگاه کنن ــده خــود ن ــر و  نماین رهب

|| اعتراضــات فرانســه بــه کشــورهایی چــون هلنــد 
ــن  ــا ای ــت. آی ــه اس ــری یافت ــز تس ــک نی و بلژی
ــد عمــده کشــورهای  ــی توان موضــوع اعتراضــی م

ــد؟ ــرار ده ــود ق ــر خ ــت تاثی ــی را تح اروپای
پاســخ مــن بــه ایــن  ســوال بــدان معنــا نیســت کــه احــزاب ضد 
ــورهای  ــایر کش ــه و س ــا در فرانس ــه اروپ ــد اتحادی ــر و ض مهاج
ــتان  ــا در لهســتان و مجارس ــد. آنه ــد ش ــد خواهن ــی ناپدی اروپای
ــش  ــا و اتری ــی در ایتالی ــای ائتالف ــت ه ــد، در دول ــدرت دارن ق
ســهم دارنــد و همچنــان ســهم قابــل توجهــی از آراء را در چندین 
کشــور دیگــر  بــه خــود اختصــاص داده انــد. بــا ایــن حال، بســیار 
بعیــد اســت کــه قــدرت سیاســی آنهــا منجــر بــه پایــان اتحادیــه 

اروپــا شــود.

استاد دانشگاه بوستون امریکا:

جلیقه زردها در فرانسه مخالف نابرابری ها هستند

فاطمه محمدی پور

اروپـــــــا
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ــه  ــات فرانس ــه اعتراض ــت ک ــد اس ــچ« معتق ــارد کوزالری »ریچ
نمایانگــر ایــن اســت کــه کشــورهای عضــو توجــه کمتــری بــه 
ــه بازســازی  ــا داشــته و توجــه بیشــتری ب مســائل اتحادیــه اروپ

ــد. سیاســی در کشــورهای خــود دارن
معترضیــن فرانســوی همچنــان بــه اعتراضــات خیابانی گســترده 
ــر کاخ  ــه سیاســتهای اقتصــادی و اجتماعــی حاکــم ب خــود علی
الیــزه ادامــه مــی دهنــد و »امانوئــل ماکــرون« رئیــس جمهــور 
جــوان فرانســه تــا کنــون ســه بــار در مقابــل معترضیــن عقــب 

نشــینی کــرده اســت.
او در گام اول افزایــش مالیــات بــر ســوخت را بــه صــورت موقــت 
ــل آن  ــورت کام ــه ص ــدی ب ــپس در گام بع ــرد، س ــق ک تعلی
ــده فرانســه حــذف  ــف بودجــه ســال آین ــرد و از ردی ــن ب را از بی
ــر در آمــد  ــز ماکــرون وعــده داد مالیــات ب کــرد. در گام ســوم نی
بازنشســتگانی کــه تــا ۲ هــزار یــورو در مــاه مســتمری دارنــد را 

ــد. ــش ده ــوق را افزای ــل حق ــرده و حداق حــذف ک
 بــا ایــن حــال جلیقــه زردهــا ایــن اصالحــات را ناکافــی دانســته 
ــه راســتی چــه  ــد. ب ــد دارن ــر اســتمرار اعتراضــات خــود تاکی و ب

ــی در فرانســه رخ داده اســت؟ اتفاق
ــا  ــی ب ــر گفتگوی ــگار مه ــوال خبرن ــن س ــه ای ــخ ب ــت پاس جه
پروفســور »ریچــارد کوزالریــچ« اســتاد دانشــگاه جــرج میســون 

ــد. ــی آی ــه م ــه در ادام ــب داده ک ــکا ترتی آمری
ــت گذاری  ــوم و سیاس ــکده عل ــر اندیش ــچ مدی ــارد کوزالری ریچ
انــرژی در دانشــگاه جــرج میســون، مدیــر موقــت برنامــه 
سیاســت عملیــات صلــح )POPP ( و ســفیر پیشــین آمریــکا 
در جمهــوری آذربایجــان )۱۹۹۴-۱۹۹۷( و بوســنی و هرزگویــن ) 

ــت. ــوده اس ۱۹۹۷-۱۹۹۹( ب

ــه  ــی اعتراضــات فرانســه موســوم ب ــل اصل || دالی
جلیقــه زردهــا چیســت و تــا چه میــزان سیاســتهای 

نولیبرالــی »امانوئــل ماکــرون« در ایــن زمینــه موثــر 
اســت؟

دالیــل تظاهــرات فرانســوی هــا ترکیبــی از عــدم افزایــش درآمد 
طبقــه متوســط بــه ســرعتی کــه مالیــات افزایــش مــی یابــد و 
ایجــاد حســی کــه تشــکیالت سیاســی تمایلــی بــه گــوش دادن 
بــه نگرانــی هــای کل مــردم بــه ویــژه مــردم خــارج از پاریــس 

نــدارد مــی باشــد. 

|| اعتراضــات فرانســه نوعــی اعتــراض بــه 
ــه  ــه ب ــا ک ــه اروپ ــی اتحادی ــتهای نولیبرال سیاس
اعضــاء دیکتــه مــی شــود نیــز محســوب می شــود. 
بــا توجــه بــه ایــن موضــوع آینــده اتحادیــه اروپــا 
ــای  ــا جریانه ــد و آی ــی کنی ــی م ــه ارزیاب را چگون
راســت مــی تواننــد بــا ســوار شــدن بــر مــوج ایــن 

ــد؟ ــت بگیرن ــدرت را در دس ــات ق اعتراض
اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه اتحادیــه اروپــا تحــت تاثیــر عواقــب 
ــو آن  ــورهای عض ــیاری از کش ــی در بس ــای سیاس ــی ه ناآرام
خواهــد بــود. اعتراضــات فرانســه، برگزیــت، مجارســتان، و تغییــر 
رهبــری در حــزب سیاســی اصلــی آلمــان بــه ایــن معنــی اســت 

کــه کشــورهای عضــو توجــه کمتــری بــه مســائل اتحادیــه اروپا 
داشــته و توجــه بیشــتری بــه بازســازی سیاســی در کشــورهای 

ــد. خــود دارن

|| بــا توجــه بــه اینکــه اعتراضــات فرانســه بــه نفع 
جریانهــای راســت ایــن کشــور تمــام مــی شــود، 
ــه  ــه ب ــد زمین ــی توان ــی م ــوج اعتراض ــن م ــا ای آی
ــی در  ــتگرای افراط ــزاب راس ــیدن اح ــدرت رس ق
ــان  ــم جری ــوش نکنی ــم کند)فرام ــه را فراه فرانس
ــات گذشــته  راســت افراطــی در فرانســه در انتخاب
ــیده  ــم رس ــی ه ــل توجه ــم و قاب ــروزی مه ــه پی ب

ــود(؟ ب
مشــخص نیســت کــه ناآرامــی هــای فرانســه فقــط محصــول 
سیاســت هــای جنــاح راســت افراطــی در فرانســه یــا نیروهای 
سیاســی چپگــرا کــه برخــی از آنهــا بســیار رادیــکال هســتند 
ــود  ــورد رک ــی در م ــی اصل ــد از نارضایت ــی کنن ــالش م و ت
ــرداری  ــره ب ــود به ــداف خ ــه اه ــتیابی ب ــرای دس ــد ب درآم

ــد. ــد- باش کنن
ــپ  ــتیم چ ــاهد هس ــات، ش ــن اعتراض ــی از ای ــن در برخ بنابرای
افراطــی و راســت افراطــی در کنــار هــم قــرار گرفتــه انــد. واقعــا 
نمــی دانــم چگونــه ایــن تحــوالت بــر انتخابــات آینــده فرانســه 

تاثیــر خواهــد گذاشــت.

|| اعتراضــات فرانســه بــه کشــورهایی چــون هلنــد 
و بلژیــک نیــز تســری یافتــه اســت. آیــا ایــن مــوج 
اعتراضــی مــی توانــد عمــده کشــورهای اروپایــی را 

تحــت تاثیــر خــود قــرار دهــد؟
ــال  ــی دنب ــدازه کاف ــه ان ــد ب ــک و هلن ــرات را در بلژی ــن تظاه م
نکــردم تــا بدانــم کــه آیــا ایــن تظاهــرات نیــز ناشــی از همــان 
ــه  ــرات فرانس ــد تظاه ــادی همانن ــی و اقتص ــارهای اجتماع فش

ــر. ــا خی اســت ی

سفیر سابق آمریکا در جمهوری آذربایجان:

نظام سیاسی فرانسه تمایلی به شنیدن صدای مردم خارج از پاریس ندارد
فاطمه محمدی پور

»هایکـو مـاس« وزیر خارجـه آلمان در حالـی در واپسـین روزهای سـال ۲۰۱۸ میـالدی راهی عراق 
شـده که یکسـال از پیـروزی ارتش این کشـور بر گـروه تروریسـتی داعش مـی گذرد.

»حیدر العبادی« نخسـت وزیر سـابق عـراق روز ۱۰ دسـامبر سـال ۲۰۱۷ پیروزی نظامـی ارتش این 
کشـور بر داعـش را اعـالم کرد.

آلمـان نیروهـای پیشـمرگه در عراق را آمـوزش می دهد و به آنها اسـلحه مـی دهد. برلین با اسـتقرار 
هواپیمـای سـوخت رسـان و هواپیماهـای تورنـادو در اردن در عملیـات ائتالف ضد داعش مشـارکت 

داشـت. ارتـش آلمان نیـز در کنار ایـن اقدامات به آمـوزش نیروهـای نظامی عـراق پرداخت.
آلمـان از زمـان آغاز جنـگ و درگیری هـای عراق میزبان شـمار زیـادی از مردم عراق بوده و هسـت. 
گزارش های منتشـر شـده از سـازمان هـا و نهادهای دولتـی آلمان حاکـی از ثبت حضور حـدود ۲۴۵ 

هزار عراقی در شـهرهای مختلف این کشـور اسـت.
»محمدعلــی الحکیــم« وزیــر خارجــه عــراق در دیــدار بــا همتــای آلمانــی خــود تاکیــد کــرد کــه 
کشــورش از امنیــت کامــل برخــوردار بــوده و از شــهروندان عراقــی ســاکن در آلمــان خواســت تــا 

داوطلبانــه بــه کشــور خــود بازگردنــد.
وزیــر خارجــه آلمــان نیــز در جریــان ایــن دیــدار تاکیــد کــرد کــه کشــورش بــه عنــوان دوســت و 
شــریکی قابــل اعتمــاد به تــداوم حضــور خــود در کنــار دولت و ملــت عــراق ادامــه خواهــد داد. ماس 

همچنیــن ضمــن یــادآوری 
تــداوم حمایــت برلیــن از رونــد 
بازســازی عــراق یادآور شــد که 
بایــد از گســترش شــبکه هــای 
زیرزمینــی تروریســم شکســت 

ــود. ــل آورده ش ــت بعم ــان ممانع ــری از جه ــق دیگ ــا مناط ــا ی ــراق، اروپ ــورده در ع خ
»مـاس« در ادامـه سـخنانش با همتـای عراقی خـود اظهار داشـت: برلین بـر این باور اسـت که یک 
عـراق متحد، دموکرات و مسـتقل می تواند نقـش پایدارتـری در خاورمیانه از خود بـه نمایش بگذارد.

»هایکـو مـاس« در گفتگـوی کوتاه بـا خبرنگار مهـر در خصـوص رویکرد برلیـن در قبال بازسـازی 
عـراق گفـت: آلمـان اقدامات گسـترده و زیـادی در عراق انجـام داده اسـت.  وی در ادامـه این گفتگو 

یـادآور شـد: آلمـان در ۴ سـال گذشـته در پـروژه هـای مختلف به عـراق کمک کرده اسـت.
وزیـر خارجـه آلمـان با اشـاره بـه کمکهای آلمـان به عـراق یادآور شـد: کمک هـای آلمان بـه عراق 
شـامل کمـک هـای بشردوسـتانه بـه مـردم آسـیب دیـده بـوده اسـت. وی تأکیـد کـرد: عـالوه بر 
کمکهـای مذکـور آلمان، برلیـن در ارائه مشـاوره و اجـرای پروژه هـای مختلف به بغـداد کمک کرده 
و بـا ایـن کشـور همـکاری دارد. ماس کمک بـه مدیریـت کارآمـد و موثـر در عـراق را از جمله دیگر 
همـکاری هـای آلمـان و عراق برشـمرد. وزیـر خارجه آلمـان ارزش مالی کمـک های این کشـور به 

عـراق را ۵/۱ میلیـارد یورو عنـوان کرد.

گفتگوی اختصاصی با وزیر خارجه آلمان:

کمک مالی آلمان به عراق ۱/5 میلیارد یورو است
شقایق المع زاده

اروپـــــــا
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»اســتفن لندمــن« بــا بیــان اینکــه تغییــر در خانــه شــروع مــی 
ــرای تغییــر  ــاره فرصتــی ب شــود گفــت: فعــاالن در فرانســه دوب
تاریخــی دارنــد و فقــط بــا مقاومــت متعهدانــه، مــی تواننــد بــه 

ــت اجتماعــی برســند. عدال
معترضیــن فرانســوی همچنــان بــه اعتراضــات خیابانی گســترده 
ــر کاخ  ــه سیاســتهای اقتصــادی و اجتماعــی حاکــم ب خــود علی
الیــزه ادامــه مــی دهنــد و »امانوئــل ماکــرون« رئیــس جمهــور 
جــوان فرانســه تــا کنــون ســه بــار در مقابــل معترضیــن عقــب 

نشــینی کــرده اســت.
او در گام اول افزایــش مالیــات بــر ســوخت را بــه صــورت موقــت 
ــل آن  ــورت کام ــه ص ــدی ب ــپس در گام بع ــرد، س ــق ک تعلی
ــده فرانســه حــذف  ــف بودجــه ســال آین ــرد و از ردی ــن ب را از بی
ــر در آمــد  ــز ماکــرون وعــده داد مالیــات ب کــرد. در گام ســوم نی
بازنشســتگانی کــه تــا ۲ هــزار یــورو در مــاه مســتمری دارنــد را 

ــد. ــش ده ــوق را افزای ــل حق ــرده و حداق حــذف ک
 بــا ایــن حــال جلیقــه زردهــا ایــن اصالحــات را ناکافــی دانســته 
ــه راســتی چــه  ــد. ب ــد دارن ــر اســتمرار اعتراضــات خــود تاکی و ب

ــی در فرانســه رخ داده اســت؟ اتفاق
ــا  ــی ب ــر گفتگوی ــگار مه ــوال خبرن ــن س ــه ای ــخ ب ــت پاس جه
ــه  ــش آموخت ــی و دان ــرداز آمریکای ــه پ ــن« نظری ــتفن لندم »اس

ــد. ــی آی ــه م ــه در ادام ــام داده ک ــاروارد انج ــگاه ه دانش
*دالیــل اصلــی اعتراضــات فرانســه موســوم بــه جلیقــه زردهــا 
ــل  ــی »امانوئ ــتهای نئولیبرال ــزان سیاس ــه می ــا چ ــت و ت چیس

ــت؟ ــر اس ــه موث ــن زمین ــرون« در ای ماک
بــی عدالتــی اجتماعــی شــدید نئولیبــرال تحــت حمایــت دولــت، 
ــت -  ــه اس ــا در فرانس ــه زرده ــرات جلیق ــی تظاه ــت اصل عل
ــن  ــش نمادی ــوخت بخ ــاالی س ــول ب ــل قب ــر قاب ــات غی مالی
ایــن موضــوع مهــم اســت. فعــاالن فرانســوی خواهــان آزادی و 
برابــری هســتند نــه یــک ژســت سیاســی بــی معنــی کــه آنهــا 

ــد. ــی کنن آن را رد م
ــال  ــرون اعم ــت ماک ــر دول ــد ب ــد دارن ــی قص ــران اعتراض رهب
فشــار کننــد. تقاضاهــا فراتــر از بحــث مالیــات بــاالی ســوخت 
اســت. خشــم عمومــی در سراســر فرانســه در مــورد بــی عدالتــی 
اجتماعــی اســت. اعتراضــات جلیقــه زرد در اواســط مــاه نوامبــر 
ــه ریاضــت  ــان دادن ب ــود اســتانداردهای زندگــی، پای ــرای بهب ب
ــادی،  ــردم ع ــه م ــخگویی ب ــت و پاس ــفافیت دول ــادی، ش اقتص
ــت غیرمردمــی او  ــا خواســتار اســتعفای ماکــرون و دول همــراه ب
ــات  آغــاز شــد. رضایــت عمومــی او از ۶۲ درصــد پــس از انتخاب

ــه اســت. ــه ۲۳ درصــد کاهــش یافت ب

|| اعتراضــات فرانســه نوعــی اعتــراض بــه 
ــه  ــه ب ــا ک ــه اروپ ــی اتحادی ــتهای نئولیبرال سیاس
ــوب  ــز محس ــود نی ــی ش ــه م ــو دیکت ــای عض اعض
ــده  ــوع این ــن موض ــه ای ــه ب ــا توج ــود. ب ــی ش م
ــد ؟ ــی کنی ــی م ــه ارزیاب ــا را چگون ــه اروپ اتحادی

مقاومــت در برابــر اســتبداد یــک حــق جهانــی اســت، نافرمانــی 
ــه،   ــه حاکم ــه  طبق ــب توج ــرای جل ــی ب ــک راه حیات ــی ی مدن
ــی کــه روش هــای دیگــر شکســت مــی خــورد اســت.  هنگام
ــت کاری  ــچ وق ــا هی ــتند، تقریب ــدرت هس ــه در ق ــری ک عناص

ــور شــوند. ــد مگــر آنکــه مجب انجــام نمــی دهن
ــه  ــر اتحادی ــورهای دیگ ــه، کش ــکا، فرانس ــادی در آمری ــراد ع ف
اروپــا و دیگــر نقــاط جهــان اســتثمار مــی شــوند. مقاومــت پایدار 

بــرای تغییــر انقالبــی تنهــا گزینــه قابــل قبــول اســت. صدهــا 
ــارکت  ــا مش ــه زرده ــات جلیق ــه در اعتراض ــر در فرانس ــزار نف ه
ــه دارد.  ــا ادام ــر اروپ ــای دیگ ــی در جاه ــارزه طبقات ــته و مب داش
درخواســت بــرای اســتعفای ماکــرون در فرانســه در حــال 
ــور  ــس جمه ــه رئی ــه ب ــون »ن ــعارهایی چ ــت و ش ــش اس افزای

ــود. ــی ش ــنیده م ــس ش ــای پاری ــان ه ــدان« در خیاب ثروتمن
نظرســنجی هــا حاکــی از حمایــت عمومــی مــردم  از اعتراضــات 
ــت.  ــات اس ــدن اعتراض ــش ش ــانه ای از فروک ــچ نش ــدون هی ب
صدهــا نفــر از افــرادی کــه دســتگیر شــده انــد خواســتار مقاومت 

در برابــر بــی عدالتــی هــای اجتماعــی شــده انــد.
ــرون  ــه ماک ــات علی ــه اعتراض ــار ب ــی اقش ــجویان و تمام دانش
ــر از  ــترده ت ــر و گس ــه بزرگت ــرات در فرانس ــد. تظاه ــته ان پیوس
ــه  ــاالن در فرانس ــت. فع ــن ۱۹۶۸ اس ــه و ژوئ ــاه م ــرات م تظاه
دوبــاره فرصتــی بــرای تغییــر تاریخــی دارنــد - فقــط بــا مقاومت 
متعهدانــه، مــی تواننــد بــه عدالــت اجتماعی برســند. تغییــر رژیم 
در خانــه شــروع مــی شــود. مــردم قــدرت دارند زمانــی کــه از آن 
جهــت بــه چالــش کشــیدن قــدرت حاکمــه اســتفاده مــی کنند .
فعالیــت مــردم قدرتمنــد اســت هنگامــی کــه بــه صــورت جمعی 
ــر وضــع  ــان تغیی ــد و خواه ــارزه بطلب ــه مب ــان را ب باشــد، حاکم
موجــود باشــد. ســختی هــا مــردم را بــه اقــدام جمعــی هدایــت 
مــی کنــد. اینکــه آیــا تظاهــرات در فرانســه یــک لحظــه تعییــن 
کننــده خواهــد بــود یــا آنهــا دســتاوردی جــز دســتیابی بــه وعده 
هــای خالــی نخواهــد داشــت هنــوز مشــخص نیســت و جــواب 

ــن ســواالت را زمــان خواهــد داد. ای

|| اعتراضــات فرانســه بــه کشــورهایی چــون هلنــد 
و بلژیــک نیــز تســری یافتــه اســت. آیــا ایــن مــوج 
اعتراضــی مــی توانــد عمــده کشــورهای اروپایــی را 

تحــت تاثیــر خــود قــرار دهــد؟
ــا، فرانســه و دیگــر  ــکا، بریتانی ــری اجتماعــی در آمری ــه، نابراب بل
کشــورهای غربــی نهادینــه شــده اســت. رژیــم هــای حکومتــی 
ایــن کشــورها ثــروت، قــدرت و امتیــازات شــخصی را بــر حقــوق 
بشــر بنیــادی، نیازهــا و شایســتگی هــای عمومــی ترجیــح مــی 

دهنــد.
ــا  ــد ام ــی کنن ــالش م ــه آن ت ــیدن ب ــرای رس ــادی ب ــردم ع م
ــکا، کشــورهای  ــد. آمری ــی یاب ــود نم ــر شــده و بهب ــرایط بدت ش

عضــو اتحادیــه اروپــا و کانــادا بــه علــت عــدم پرداخــت 
ــم،  ــازات مه ــش  امتی ــورم، کاه ــرل ت ــت کنت ــتمزدها جه دس
ــازی  ــش خصوصــی س ــی، افزای ــای اجتماع ــه ه کاهــش هزین
ــرای  ــات ب ــش مالی ــا، کاه ــه ه ــش هزین ــی، کاه ــع دولت مناب
شــرکت هــا و نخبــگان غــول پیکــر، همــراه بــا ســرکوب شــدید 
علیــه مقاومــت کننــدگان بــه کشــورهای جهــان ســوم تبدیــل 

ــد. ــده ان ش
میلیــون هــا نفــراز مــردم در ایــن کشــورها از فقــر، بیــکاری، بــی 
ــد.  کفایتــی، بــی خانمانــی، گرســنگی و ناامیــدی رنــج مــی برن
رهبــران غربــی نســبت بــه آنچــه کــه بــرای مــردم عــادی مهــم 
اســت بــی تفــاوت هســتند. اولویــت هــای امپریالیســم اهمیــت 
ــا و  ــرکت ه ــایر ش ــداران، س ــن بانک ــروت بی ــن ث دارد. بنابرای

نخبــگان فــوق العــاده غنــی بازتوزیــع مــی شــود.

||برخــی معتقدنــد کــه روســیه در ایــن اعتراضــات 
نقــش دارد. نظــر شــما چیســت؟

ــایر  ــتان و س ــکا، انگلس ــده امری ــاالت متح ــط ای ــکو توس مس
ــه شــواهدی متهــم  ــچ گون ــه هی ــدون ارائ ــی ب کشــورهای غرب
ــی اســاس  ــدون شــواهد ب ــات و ادعاهــای ب شــده اســت. اتهام
ــن از  ــه کرملی ــد ک ــی ده ــان نم ــزی نش ــچ چی ــتند. هی هس
ــد.  ــرده باش ــت ک ــه حمای ــا در فرانس ــه زرده ــات جلیق اعتراض
ــگ  ــی او در جن ــان غرب ــد همتای ــه، مانن ــور فرانس ــس جمه رئی

ــرار دارد. ــی ق ــت اجتماع عدال
ــت  روســیه در اعتراضــات  ســخنگوی کرملیــن، ادعاهــای دخال
ــد. وی  ــاس نامی ــی اس ــن و ب ــای دروغی ــا را ادعاه ــه زرده جلیق
ــی  ــور داخل ــزو ام ــائل را ج ــن مس ــیه ای ــه روس ــت ک ــه اس گفت
فرانســه مــی دانــد. مــا هرگــز در امــور داخلــی کشــورهای دیگر، 

ــم. ــت نکــرده ای ــه فرانســه، دخال از جمل
در واقــع ایــن اتهامــات دروغــی بــزرگ اســت کــه توســط غــرب 
ــی  ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــکا م ــمنان امری ــیه و دش ــه روس علی
گیــرد. روســیه بایــد بدانــد کــه عــدم توانایــی واکنــش شــدید بــه 
اقدامــات خصمانــه توســط ایــاالت متحــده آمریــکا، انگلســتان و 

ــه قــدرت اســت. ــده ضعــف و ن ســایر کشــورها نشــان دهن
هیـچ کشـوری نبایـد اجـازه دهـد کشـورهای دیگـر از آن سـوء 
اسـتفاده کنند. اگر مسـکو نتوانـد در مقابـل این اتهامـات واکنش 

مناسـبی داشـته باشـد در واقـع بـه منافـع خود آسـیب مـی زند.

گفتگوی اختصاصی نظریه پرداز امریکایی:

اعتراضات فرانسه فراتر از مالیات بر سوخت است
فاطمه محمدی پور

اروپـــــــا

http://mehrnews.com


صفحه 82 | شماره 23 |  بهمن 97  MEHR NEWSAGENCY

ــت  ــد اس ــی معتق ــا- برکل ــگاه کالیفرنی ــتاد دانش اس
بــا توجــه بــه نقصــان انســجام سیاســی در اتحادیــه 
ــرای  ــر ب ــد و معتب ــی واح ــش اروپای ــده ارت ــا، ای اروپ
ــت  ــال شکس ــا احتم ــود ب ــو ش ــین نات ــه جانش آنک

ــود. ــد ب ــه خواه مواج
نخســتین زمزمــه هــای ایجــاد ارتــش واحــد اروپایی 
اندکــی پــس از جنــگ جهانــی دوم در میــان 
کشــورهای درگیــر آغاز شــد.  شــماری از کشــورهای 
ــه ایجــاد  ــوده و هســتند ک ــاور ب ــن ب ــر ای ــی ب اروپای
ارتــش واحــد اروپایــی مــی توانــد بــه مثابــه دیــواره 
ــی  ــرده و م ــا عمــل ک ــرای آنه ــی ب ــی محکم امنیت
تواننــد بواســطه آن ثبــات، آرامــش و صلــح را بــرای 

ــد. ــان بیاورن ــه ارمغ ــردم خــود ب م
ــی دوم  ــگ جهان ــرن از جن ــم ق ــش از نی ــا گذشــت بی ــون ب اکن
ــار دیگــر داعیــه تاســیس »ارتــش اروپایــی واقعــی« در میــان  ب

ــه شــده اســت.  ــی از ســر گرفت قدرتهــای اروپای
ــرون«  ــل ماک ــوی »امانوئ ــا گفتگ ــان ب ــته همزم ــه گذش هفت
ــا ۱« مــوج جدیــدی از  ــو اروپ ــا »رادی رئیــس جمهــور فرانســه ب
ایجــاد ارتــش واحد اروپایــی در میــان رهبــران و مقامــات اروپایی 
بــه راه افتــاد. ماکــرون بــا اشــاره بــه ایــن نکته کــه اروپا بواســطه 
هــم مــرزی بــا روســیه مــی توانــد مــورد تهدیدهــای احتمالــی 
ایــن کشــور قــرار بگیــرد، اظهــار داشــت کــه اروپــا بایــد تــا جایی 
تــوان دفاعــی خــود را بــاال ببــرد کــه بــدون هرگونــه وابســتگی 

بــه آمریــکا قــادر بــه دفــاع از خــود باشــد. 
وی در توضیــح و توجیــه خــود بــرای لــزوم تاســیس و راه انــدازی 
»ارتــش واقعــی اروپایــی« بــا اشــاره بــه موضــع اخیــر »دونالــد 
ــان  ــروج از پیم ــاره خ ــکا درب ــوری آمری ــس جمه ــپ« رئی ترام
ــدف از  ــه ه ــت ک ــرد گف ــته ای دور ب ــای هس ــک ه ــع موش من
چنیــن برنامــه ای حفاظــت اروپــا در مقابل چیــن، روســیه و حتی 

آمریــکا اســت.
پروفســور »محمــود منشــی پــوری« اســتاد دانشــگاه کالیفرنیــا 
برکلــی و اســتاد دانشــگاه سانفرانسیســکو آمریــکا در گفتگــو بــا 
خبرنــگار مهــر در خصــوص چرایــی طــرح مجــدد ایــده تشــکیل 
ارتــش مشــترک اروپایــی گفــت: ایــن روزهــا، مناظــره راهبــردی 
ــا بلکــه دیگــر قدرت هــای بــزرگ  ــه تنهــا قــاره اروپ جدیــدی ن
ــا  ــه اروپ ــی اتحادی ــاع جمع ــده دف ــه اســت. ای ــان را فراگرفت جه
ــا«  ــه اروپ ــه اتحادی ــش یکپارچ ــام »ارت ــا ن ــر ب ــه درحال حاض ک
شــناخته می شــود، موضــوع تــازه ای نیســت چراکــه در گذشــته 
نیــز بــه اختصــار از ســوی »ســیلویو برلوســکونی« نخســت وزیر 
ــز »ژان  ــراً نی ــه اخی ــال آنک ــود ح ــا مطــرح شــده ب ــابق ایتالی س
کلــود یونکــر« رئیــس کمیســیون اروپــا بــه آن پرداختــه اســت.

احیــاء ایــده ارتــش اروپایــی پاســخی بــه تصمیــم دولــت دونالــد 
ــاد از  ــر تشــدید انتق ــی ب ــکا مبن ترامــپ رئیــس جمهــوری آمری

ــا اســت ــه اروپ اعضــای اتحادی
وی افــزود: هرچنــد، امــروزه، احیــاء ایــده ارتــش اروپایــی 
ــد ترامــپ رئیــس جمهــوری  پاســخی بــه تصمیــم دولــت دونال
آمریــکا مبنــی بــر تشــدید انتقــاد از اعضــای اتحادیــه اروپا اســت 
ــت  ــت پرداخ ــود از باب ــن خ ــی در ادای ِدی ــه ناکام ــم ب ــه مته ک
ــپ  ــم ترام ــتند. تصمی ــو هس ــی نات ــای مال ــهم هزینه ه حق الس
ــرد  ــته ای میان ب ــک های هس ــان موش ــروج از پیم ــر خ ــی ب مبن
ــروز چنیــن واکنشــی از ســوی فرانســه  )INF( نیــز موجــب ب

ــان شــده اســت. و آلم
ــه فرانســه- ــت دیرین ــن رقاب ــا در نظــر گرفت ــادآور شــد: ب وی ی
ــا، جــای تعجــب  ــات پیــش روی )پارلمــان( اروپ آلمــان و انتخاب
نیســت کــه چــرا ایــن ایــده کــه از ســوی برخــی »ســاده لوحانه« 
ــود؛ از  ــی می ش ــی« تلق ــر »دوراندیش ــی دیگ ــوی برخ و از س
ــوردار  ــا برخ ــه اروپ ــای اتحادی ــع اعض ــوی و قاط ــر ق اجماع نظ

نشــده اســت.
اسـتاد دانشـگاه سانفرانسیسـکو در ادامـه گفت: نقصـان تفاهم در 
این خصـوص ناشـی از درک متفاوتی اسـت که اعضـای اتحادیه 
اروپـا از تهدیـد دارنـد کـه شـامل تروریسـم، بحـران مهاجـرت، 
شکسـت دولت هـا، امنیـت مـرزی، قدرت یابـی روسـیه و غیـره 
می شـود. حـال آنکه بررسـی مجـدد این ایـده با ایـن حقیقت گره 
خـورده که نخبگان سیاسـی اتحادیـه اروپا احسـاس می کنند اروپا 
دیگـر نمی توانـد بیـش از ایـن روی آمریکا بـرای تحقـق الزامات 

دفاعـی متقابل، حسـاب بـاز کند.
ــن و  ــکا، چی ــا آمری ــب ب ــا اغل ــه اروپ ــزود: اعضــای اتحادی وی اف
ــد. در آشــکارترین  ــاره ای از مــوارد اختالف نظــر دارن روســیه در پ
ــت  ــرای حمای ــا ب ــه اروپ ــورهای اتحادی ــم کش ــه، تصمی نمون
ــکا  ــف آمری ــا را در موضــع مخال ــران، آنه ــق هســته ای ای از تواف
مبنــی بــر خــروج از ایــن توافــق قــرار داد. »امانوئــل ماکــرون« 
رئیــس جمهــوری فرانســه اخیــراً از نیــاز اروپــا بــه »یــک ارتــش 
واقعــی اروپایــی« ســخن گفتــه تــا قــادر بــه حفاظــت از خــود در 
برابــر چیــن، روســیه و آمریــکا در برابــر خطــرات روزافزون ناشــی 
ــورهای  ــی کش ــد انتخابات ــه در رون ــایبری، مداخل ــالت س از حم
ــرای خــروج از معاهــده موشــکی  ــکا ب ــم آمری ــف و تصمی مختل

باشــد.
منشــی پــوری تأکیــد کــرد: »آنــگال مــرکل« صدراعظــم آلمــان 
نیــز بــا حمایــت از خواســت رئیــس جمهــوری فرانســه مبنــی بر 
ایجــاد ارتــش اروپایــی، بیــش از پیــش ایــن ایــده را تقویــت کرده 
و خطــاب بــه پارلمــان اتحادیــه اروپــا گفــت کــه چنیــن ارتشــی 
نه تنهــا موجــب تضعیــف پیمــان آتالنتیــک شــمالی )ناتــو( بــه 
ــز  ــات نی ــد شــد؛ بلکــه از بســیاری جه ــکا نخواه ــری آمری رهب

مکمــل آن خواهــد بــود.
ــا و  ــی را در اروپ ــده یــک سلســله واکنش های ــن ای ــزود: ای وی اف
آمریــکای شــمالی موجــب شــد. »ِســر اســتوارت پیــچ« ارتشــبد 
نیــروی هوایــی انگلیــس و رئیــس کمیتــه نظامــی ناتو ایــن ایده 
را »نامعقــول« عنــوان کــرد و در مقابــل، قــدرت ناتــو را در مقــام 
یــک شــبکه فرماندهــی و کنتــرل بی بدیــل ســتود. وی در ایــن 
بــاره گفــت: ایــن لفاظــی نیســت بلکــه بــر مبنــای واقعیــت و بــا 

اســتناد بــه داده هــای واقعــی اســت.
اســتاد دانشــگاه کالیفرنیــا برکلــی یــادآور شــد: پیــچ 
ــان  ــد خواه ــرا بای ــن، چ ــزود: بنابرای ــاره اف ــن ب در ای
ــاد  ــب اتح ــوا در قال ــر ق ــا تکثی ــرداری ی ــخه ب نس
ــوی باشــید کــه در حــال حاضــر هــم وجــود دارد.  ق
ــله  ــک سلس ــپ در ی ــد ترام ــب، دونال به همین ترتی
توییــت، واکنــش منفــی بــه اظهــارات همتــای 
ــز«  ــیار توهین آمی ــان داد و آن را »بس ــوی نش فرانس

ــرد. ــف ک توصی
وی تأکیــد کــرد: انتقــاد مشــابهی نیز از جانــب »ینس 
اســتولتنبرگ« دبیــرکل ناتــو مطــرح شــد. وی تاکیــد 
ــه ای نیســت کــه همــه  کــرد »ایــن تصمیــم عاقالن
ــه  ــو و اتحادی ــو نات ــان عض ــه همزم ــی ک ملت های
اروپــا هســتند؛ خواهــان ایجــاد ۲ نــوع ســاختار 
فرماندهــی باشــند یــا از روی آنچــه کــه ناتــو انجــام 

می دهــد؛ نســخه برداری کننــد«.
منشــی پــوری گفــت: »مــارک روت« نخســت وزیر هلنــد نیــز در 
اقدامــی مشــابه، ایــده ارتــش واحــد اروپایــی را زیر ســوال بــرده و 
گفــت: امنیــت قــاره اروپــا تنهــا در ســایه ناتــو تضمیــن می شــود. 
درعــوض، والدیمیــر پوتیــن رئیــس جمهــوری روســیه بــه چنین 
پیشــنهادی روی خــوش نشــان داد و آن را پیشــرفتی »مثبــت« 

ارزیابــی کــرد.
ــا  ــه اروپ ــه اتحادی ــه ب ــان محافظــه کاری ک ــه حاکم ــب آنک جال
اطمینــان چندانــی ندارنــد و رویکردشــان در قبــال ارتــش اروپایی 
بــه گونــه ای متفــاوت پیش بینــی می شــد نیــز در اقدامــی نســبتًا 

دور از انتظــار، از آن حمایــت کردنــد
وی یــادآور شــد: جالــب آنکــه حاکمــان محافظــه کاری کــه بــه 
اتحادیــه اروپــا اطمینــان چندانــی ندارنــد و رویکردشــان در قبــال 
ــز  ــی می شــد نی ــاوت پیش بین ــه ای متف ــه گون ــی ب ارتــش اروپای

ــد. در اقدامــی نســبتاً دور از انتظــار، از آن حمایــت کردن
ــه  ــود مای ــه خ ــه نوب ــد ب ــت بای ــوع از حمای ــن ن ــزود: ای وی اف
تردیــد آنهایــی شــود کــه خواهــان هرگونــه رقابــت تســلیحاتی 
آتــی در شــبه قاره هســتند. ممکــن اســت بعضی هــا ایــن گونــه 
اســتدالل کنند کــه »ویکتــور اوربــان« نخســت وزیر مجارســتان 
ــدف  ــاً ه ــک لزوم ــوری چ ــان« رئیس جمه ــوش زم ــا »میل ی
ــل  ــادی از نق ــد. خــوب اســت ی ــال نمی کنن ــا را دنب ــت اروپ امنی
قولــی معــروف در اثــر کالســیک »انه ایــد« کنیــم کــه می گفــت 
ــد،  ــراغمان می آین ــه س ــا ب ــا هدای ــی ب ــی وقت ــا حت »از یونانی ه
ــی،  ــدار نظام ــای ســتیزه جو از اقت ــت ملی گراه ــم دارم«. حمای بی

ــد. ــانه را می طلب ــی دوراندیش تأمل
ــن  ــح کــرد: اینکــه ای ــا در ادامــه تصری اســتاد دانشــگاه کالیفرنی
ــان جــای  ــا باشــد، همچن ــده نقطــه عطفــی در سیاســت اروپ ای
بحــث و بررســی دارد. خــوب اســت بدانیــم کــه اعضــای 
ــا انگیزه هــا و امیــال متفاوتــی دارنــد کــه حصــول  اتحادیــه اروپ
اجماع نظــر درخصــوص قانونــی واحــد در سیاســت دفــاع 

ــد. ــوار می کن ــیار دش ــا را بس ــه اروپ ــترک اتحادی مش
وی افــزود: بــا توجــه بــه نقصــان انســجام سیاســی در اتحادیــه 
ــات  ــاظ امکان ــه لح ــه ب ــا و چ ــاظ دورنم ــه لح ــه ب ــا، چ اروپ
ــرای آنکــه  ــر ب ــی واحــد و معتب ــش اروپای ــده ارت لجســتیکی، ای
جانشــین ناتــو شــود بــا احتمــال شکســت روبــرو خواهــد بــود و 
ممکــن اســت بــه منزلــه دعــوت بــرای تســلیح هرچــه بیشــتر 
اروپــا باشــد. بــا عبــرت گرفتــن از ۲ جنــگ جهانــی پیشــین، باید 
بــا حــس دلهــره بــه ایــن اقــدام کــه در راســتای توســعه نظامــی 

ــرد. ــگاه ک ــرد ن ــام می گی انج

استاد دانشگاه کالیفرنیا برکلی:

ارتش مشترک اروپایی پاسخی به تصمیمات ترامپ است
مریم خرمایی

اروپـــــــا

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 83 |  شماره 23 |  بهمن 97

ــدید و  ــاد ش ــپ و انتق ــروزی ترام ــت: پی ــار« گف ــادر انتص ن
ــک  ــوم ایجــاد ی ــه مفه ــال حاضــر ب ــو در ح ــاوب او از نات متن
ارتــش اروپایــی مشــترک اهمیــت تــازه داده و بــدون ترامــپ، 

ــد. ــی مان ــی م ــاد مســکوت باق ــال زی ــه احتم ــده ب ــن ای ای
ــی  ــی اندک ــد اروپای ــش واح ــای ایجــاد ارت ــه ه نخســتین زمزم
ــاز  ــر آغ ــان کشــورهای درگی ــی دوم در می ــگ جهان ــس از جن پ
ــوده و  ــاور ب ــن ب ــر ای ــی ب ــورهای اروپای ــماری از کش ــد.  ش ش
هســتند کــه ایجــاد ارتــش واحــد اروپایــی مــی توانــد بــه مثابــه 
دیــواره امنیتــی محکمــی بــرای آنهــا عمــل کــرده و مــی تواننــد 
ــه  ــود ب ــردم خ ــرای م ــح را ب ــش و صل ــات، آرام ــطه آن ثب بواس

ــد. ــان بیاورن ارمغ
ــی دوم  ــگ جهان ــرن از جن ــم ق ــش از نی ــا گذشــت بی ــون ب اکن
ــار دیگــر داعیــه تاســیس »ارتــش اروپایــی واقعــی« در میــان  ب

ــه شــده اســت.  ــی از ســر گرفت قدرتهــای اروپای
ــرون«  ــل ماک ــوی »امانوئ ــا گفتگ ــان ب ــته همزم ــه گذش هفت
ــا ۱« مــوج جدیــدی  ــا »رادیــو اروپ رئیــس جمهــور فرانســه ب
از ایجــاد ارتــش واحــد اروپایــی در میــان رهبــران و مقامــات 
ــه  ــن نکت ــه ای ــاره ب ــا اش ــرون ب ــاد. ماک ــه راه افت ــی ب اروپای
کــه اروپــا بواســطه هــم مــرزی بــا روســیه مــی توانــد مــورد 
تهدیدهــای احتمالــی ایــن کشــور قــرار بگیــرد، اظهــار داشــت 
ــرد  ــاال بب ــوان دفاعــی خــود را ب ــی ت ــا جای ــد ت ــا بای ــه اروپ ک
ــاع  ــه دف ــادر ب ــکا ق ــه آمری ــتگی ب ــه وابس ــدون هرگون ــه ب ک

ــد.  ــود باش از خ
وی در توضیــح و توجیــه خــود بــرای لــزوم تاســیس و راه انــدازی 
»ارتــش واقعــی اروپایــی« بــا اشــاره بــه موضــع اخیــر »دونالــد 
ــان  ــروج از پیم ــاره خ ــکا درب ــوری آمری ــس جمه ــپ« رئی ترام
ــدف از  ــه ه ــت ک ــرد گف ــته ای دور ب ــای هس ــک ه ــع موش من
چنیــن برنامــه ای حفاظــت اروپــا در مقابل چیــن، روســیه و حتی 

آمریــکا اســت.
ــادر  ــور »ن ــا پروفس ــی ب ــر گفتگوی ــگار مه ــتا خبرن ــن راس در ای
ــگاه  ــی دانش ــوم سیاس ــکده عل ــس دانش ــتاد و رئی ــار« اس انتص
آالبامــای جنوبــی آمریــکا تنظیــم نمــوده کــه در ادامــه مــی آیــد. 
ــار انتصــار  ــه آث ــه« از جمل کتــاب »سیاســت کردهــا در خاورمیان

ــی دارد. ــهرت جهان ــه ش ــت ک اس

ــر  ــی اگ ــش مشــترک اروپای ــکیل ارت ــرح تش ||ط
ــای  ــی در روزه ــت ول ــدی نیس ــده جدی ــه ای چ
اخیــر بــا اظهــار نظرهــای ماکــرون و آنــگال 
مــرکل و واکنــش ترامــپ ابعــاد جدیــدی بــه خــود 
گرفتــه اســت. دالیــل جــدی شــدن پیشــبرد ایــن 
ــه و  ــون فرانس ــورهایی چ ــوی کش ــرح از س ط

ــت؟ ــان چیس آلم
ایــن ایــده ابتــدا در اوایــل دهــه ۱۹۵۰ و پــس از جنــگ جهانــی 
دوم مطــرح شــد. امــا، بــه دالئل مختلــف، هرگــز تحقــق نیافت، 
ــد  ــروزی دونال ــد گفــت کــه پی ــی هرگــز فرامــوش نشــد. بای ول
ترامــپ و انتقــاد شــدید و متنــاوب او از ناتــو در حــال حاضــر بــه 
مفهــوم ایجــاد یــک ارتــش اروپایــی مشــترک اهمیــت تــازه داده 
ــاد مســکوت  ــال زی ــه احتم ــده ب ــن ای ــپ، ای ــدون ترام اســت. ب

باقــی مــی مانــد.

ــه  ــوری فرانس ــس جمه ــرون رئی ــل ماک || امانوئ
ــی  ــبکه رادیوی ــا ش ــو ب ــش در گفتگ ــد روز پی چن

»Europe1« خواســتار تشــکیل ارتــش اروپایــی 
ــیه و  ــدات روس ــا تهدی ــه ب ــرای مقابل ــی ب واقع
همچنیــن عــدم وابســتگی بــه آمریــکا شــد. رئیس 
جمهــوری فرانســه در ایــن مصاحبــه گفــت: بایــد از 
خــود در برابــر روســیه، چیــن و حتــی آمریــکا دفــاع 
ــکا در  ــم. چــرا فرانســه در حــال حاضــر از آمری کنی
کنــار چیــن و روســیه بــه عنــوان تهدیــد نــام مــی 
ــت  ــل اس ــل تام ــا مح ــارات از آنج ــن اظه ــرد؟ ای ب
کــه فرانســه و امریــکا عضــو ناتــو هســتند و اینکــه 
ــع از  ــد مان ــد بدان ــری را تهدی ــو دیگ ــک عض ی
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــود. ب ــی ش ــو م ــکاری در نات هم
ــی  ــی م ــه ارزیاب ــو را چگون ــده نات ــارات آین اظه

ــد؟ کنی
 بــا وجــود اظهــارات ریاســت جمهــوری فرانســه و شــمول آمریکا 
در رده تهدیــدات بالقــوه  اروپــا، اظهارات مکرون بیشــتر واکنشــی 
ــه  ــبت ب ــپ نس ــزاج ترام ــی م ــار دمدم ــدی او از رفت ــه ناامی ب
متحــدان عمــده اروپایــی واشــنگتن اســت تا اینکــه دلیلــی دیگر 
دشــته باشــد. در میــان برخــی از رهبــران اروپایــی، ایــن تمایــل 
ــه افزایــش اســت کــه موضــع دفاعــی و سیاســت خارجــی  رو ب
بیشــتر مســتقل در برابــر ایــاالت متحــده ترســیم کننــد امــا مــن 
فکــر نمــی کنــم کــه اروپــای امــروز در موقعیتــی قــرار داشــته 
باشــد کــه بتوانــد اصــول واقعــی مســتقل از اوامــر دیکتاتــوروار 

واشــنگتن را اتخــاذ کنــد.

||ترامــپ در مخالفــت بــا ایــن طــرح و در واکنــش 
ــش  ــن ارت ــکیل ای ــرون تش ــارات ماک ــه اظه ب
ــش  ــه واکن ــه ب ــا توج ــد. ب ــز خوان ــن آمی را توهی
ــول  ترامــپ و اینکــه وی مجــدد خواســتار دادن پ
ــن  ــا ای ــد آی ــو ش ــه نات ــا ب ــی ه ــوی اروپای از س
ــد  ــا تهدی ــو را ب ــده نات ــد آین ــی توان ــات م اختالف

ــازد؟ ــه س مواج
همانطــور کــه بــرای رئیــس جمهــور ترامــپ معمــول 
اســت، او همیشــه مــی خواهــد کیــک خــود را داشــته 
ــه  ــپ ب ــش ترام ــن، واکن ــز بخــورد. بنابرای ــد و آن را نی باش

ــی  ــول او وقت ــی معم ــتای بدزبان ــرون در راس ــارات مک اظه
ــه چالــش  ــا زمانــی کــه ب ــدارد و ی کــه چیــزی را دوســت ن

ــود. ــود ب ــی ش ــیده م کش
ترامــپ و مشــاوران سیاســت خارجــی او بــه خوبــی از 
ــی  ــظ هژمون ــرای حف ــنگتن و ب ــرای واش ــو ب ــت نات اهمی
جهانــی خــود آگاه هســتند. جنــگ کلمــات متنــاوب ترامــپ 
بــا برخــی از رهبــران اروپایــی، آینــده ناتــو را تهدیــد نمــی 
ــه  ــا ب ــا وجــود ناامیــدی آنهــا از رفتــار ترامــپ، اروپ کنــد. ب
ــتفاده  ــورد اس ــپ م ــات ترام ــایندی در عملی ــرز ناخوش ط

ــرد. ــی گی ــرار م ق

||»اورزال فــون در الیــن« وزیــر دفــاع آلمــان اخیــرا 
اظهــار داشــته اســت کــه تاســیس ارتــش اروپایی 
ــا در  ــه تنه ــد ن ــی توان ــی آن م ــای آت ــت ه و فعالی
ــی  ــورهای اروپای ــت کش ــش امنی ــوص افزای خص
بلکــه در حــل بحــران هــای بیــن المللــی نیــز تاثیــر 
بســزایی برجــای بگــذارد. اگــر قــرار باشــد ارتــش 
ــی درون  ــر ماموریتهای ــالوه ب ــی ع ــترک اروپای مش
ــا  ــارج از اروپ ــت در خ ــه ماموری ــادرت ب ــا مب اروپ
ــا نوعــی مــوازی  داشــته باشــد در ایــن صــورت آی

ــت؟ ــو نیس ــا نات کاری ب
مــن بــا ارزیابــی وزیــر دفــاع آلمــان در مــورد نقــش ارتــش 
ــا در ارتقــاء امنیــت کشــورهای اروپایــی موافقــم. امــا،  اروپ
ــردم  ــر ک ــوال اول ذک ــه س ــخ ب ــن در پاس ــه م ــور ک همانط
ــه  ــه ب ــد ک ــتی باش ــا دارای سیاس ــم اروپ ــی کن ــر نم فک
ــش  ــه چال ــکا را ب ــده امری ــاالت متح ــد ای ــیله آن بتوان وس

ــد. بکش
عــالوه بــر ایــن، اروپــا بیــش از حــد تقســیم شــده اســت تــا 
ــرای ایجــاد  ــد بلــوک منســجمی را تشــکیل دهــد کــه ب بتوان
یــک نیــروی نظامــی مســتقل و متحــد ضــروری اســت. امــا 
ــک  ــاد ی ــه ایج ــادر ب ــی ق ــرزی باورنکردن ــه ط ــا ب ــر اروپ اگ
ــاع اروپایــی مســتقل باشــد کــه از خواســته هــای  نیــروی دف
ــر  ــرض خط ــو در مع ــده نات ــپس آین ــد، س ــنگتن بکاه واش

ــود. ــد ب خواه

گفتگوی اختصاصی با استاد دانشگاه آالباما آمریکا:

ارتش مشترک اروپایی تهدیدی برای آینده ناتو است
فاطمه محمدی پور

اروپـــــــا
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آمـریـــــکا

گراهـام آلیسـون معتقـد اسـت کـه ترامـپ پیـش از پایان 
موعـد آتـش بـس جنـگ تجـاری، پیـروزی خـود را در این 

نبـرد اقتصـادی اعـالم خواهـد کرد.
جنـگ تجـاری میان چیـن و آمریـکا تا کنـون مـورد توجه 
بسیاری از کارشناسـان و نویسـندگان روابط بین الملل بوده 
اسـت. در این ارتبـاط نیـز »گراهام آلیسـون«، اسـتاد علوم 
سیاسـی مدرسـه کنـدی دانشـگاه هـاروارد، در یادداشـتی 
کـه در پایـگاه »نشـنال اینترسـت« منتشـر شـده، ضمـن 
کـم اهمیـت دانسـتن ایـن جنـگ تجـاری در آینـده رو به 
رشـد چیـن، پیـش بینی کـرده کـه ترامـپ به هـر قیمتی 
می خواهـد خـود را پیـروز ایـن جنـگ معرفـی کنـد و این 

اتفـاق نیـز بـزودی خواهـد افتاد.
ترجمه این یادداشت در ادامه آمده است:

بـا پایان دور نخسـت گفتگوها میان چیـن و آمریکا در پکن، 
انتظـار مـی رود کـه دو طرف بصـورت موقت از تشـدید یک 
جنـگ تجـاری تمـام عیـار خـودداری کننـد. با توجـه این 
کـه حـدود پنجـاه روز دیگـر تـا پایـان موعـد آتـش بـس 
اعـالم شـده از سـوی ترامـپ و شـی جینپینـگ در ارتبـاط 
بـا تعلیق افزایـش تعرفـه از 10 درصد به ۲5 درصـد بر روی 
۲00 میلیـارد دالر کاالی چینی از سـوی آمریـکا زمان باقی 
مانـده، به احتمـال زیـادی گفتگوهای فعلی میـان دو طرف 
تـا همـان زمان نیـز ادامـه خواهد داشـت. اما پیـش از پایان 
این سرسـید، انتظـار می رود کـه ترامپ پیشـاپیش پیروزی 
خـود را در ایـن مرحلـه از جنگ تجـاری اعالم کنـد تا آتش 
بـس فعلی را برای شـش مـاه دیگر تمدیـد کـرده و در دوره 
دوم مسـائل پرچالـش بیشـتری را مـورد بحث و بررسـی با 

چیـن قـرار دهد.
و  سیاسـی  چالش هـای  تحلیـل  براسـاس  مـن  ارزیابـی 
اقتصادی اسـت که در حال حاضر شـی جینپینـگ و ترامپ 
با آن مواجه هسـتند. این ارزیابی همچنین براسـاس گفتگو 
بـا برخـی اعضـای کلیـدی تیـم مذاکراتـی ترامـپ و شـی 
جینپینـگ صـورت می گیـرد کـه در سـفر اخیر بـه پکن با 

آن هـا دیدار کـردم.
در دیـدار اخیـرم از پکـن، متوجـه شـدم کـه اگـر بخواهیم 
چیـن را خـوب بفهمیـم، بایـد آن را بیشـتر بـه عنـوان یک 
شـرکت در نظـر بگیریـم تـا یـک دولـت. هـر سـال در مـاه 
دسـامبر، تیم های اقتصـادی دولت اهداف خودشـان را برای 
سـال آینـده ترسـیم می کننـد. درسـت مثل مدیر شـرکت 
اپـل یـا آمـازون، آن هـا ارزیابـی می کننـد کـه جریان هـای 
اقتصـادی، طرح هـای  از جملـه رشـد  اقتصـاد  غالـب در 
پرچـم دار رشـد اقتصـاد جهانی و یـا مسـائل غیرقابل پیش 
بینـی در جنـگ تجـاری چـه چیزهایی هسـتند. براسـاس 
همیـن ارزیابی هـا آن هـا دربـاره چگونگی رسـیدن به رشـد 
داده انـد،  قـول  بـه سـهامدارن شـرکت ها  اقتصـادی کـه 
تصمیـم گیـری می کننـد: مثـال 6.5 درصـد نـرخ رشـد 

اقتصـادی.
در یـک نشسـت دوسـتانه شـی جینپینگ، رئیـس جمهور 
چیـن در مـاه دسـامبر، او بـه اعضـای کلیـدی دولـت گفت 
در شـرایط فعلـی حفـظ رشـد اقتصـادی در سـطح فعلـی 
کمـی دشـوار به نظـر می رسـد و بهتر اسـت آن هـا در مورد 
وضعیـت محتمل تـر و واقعی تری تصمیم گیـری کنند. بعد 
از آن در جریان جشـن چهل سـالگی »درب هـای باز« چین 
کـه 1۸ دسـامبر سـال گذشـته )کمتـر از یـک مـاه پیش(

برگزار شـد، شـی بـه مردم کشـورش یا همـان سـهامداران 
شـرکت چین، گفت که طی چهل سـال گذشـته کشـورش 

به رهبری حزب حاکم، توانسـته  هر سـال حداقل 10 رشـد 
اقتصـادی بدسـت آورد کـه رقـم واقعا شـگفت انگیـزی در 

میـان کشـورهای جهان اسـت.
امـا سـخنرانی شـی جینپینـگ انتقاد بسـیاری تنـدی هم 
داشـت. آن جـا کـه او خیلـی بـا قاطعیـت گفت که کسـی 
نمی توانـد اربـاب وار چیـزی را بـه مـردم چین دیکتـه کند. 
بـرای مـن این طـرز بیان عجیـب بـود، اما همـکاران چینی 
مـن توضیـح دادنـد کـه شـی تـالش دارد تـا بـا ایـن گونه 
موضع گیـری از برخی انتقـادات درون حزبـی از او در ارتباط 
بـا انعطـاف زیـاد در برابـر آمریکایی هـا جلوگیـری کنـد و 
نشـان دهد کـه همچنان چین بر سرنوشـت خـودش حاکم 

اسـت و چیـزی را کـه بـه نفعـش هسـت انجـام می دهد.
سـوالی کـه خیلـی وقت هـا سیاسـتمداران چینـی از مـن 
می پرسـند این اسـت کـه آیـا دولت فعلـی آمریکا تـا کنون 
توانسـته بـه یـک سـوال پاسـخ بلـه دهـد؟ بـه تازگـی در 
جلسـه ای که منوچیـن، وزیـر خزانـه داری امریکا بـا لیوهه، 
معاون نخسـت وزیر چین داشـت، توافق شـد تا عـدم توازن 
تجـاری دو طـرف در سـال ۲001۹ بـه میـزان ۷0 میلیـارد 
دالر کاهـش یابـد. هـر دو طـرف در حالـی میـز مذاکـره و 
چانه زنـی را تـرک کردنـد کـه فکـر می کردنـد کـه آن چـه 
را خواسـتند انجـام داده انـد، امـا بعـد از آن ها دیگـر اعضای 
تیم ترامـپ از جمله رابـرت الیتیزر، نماینده تجـاری و پیتر 

نـاوارو،  دسـتیار کاخ سـفید ایـن توافـق را دنبـال کردند.
الیتیزر رهبـری مذاکرات اخیـر آمریکا و چیـن را برعهده 
داشـت. چینی هـا هم بـه دقت مذاکـرات اخیر نفتـا  میان 
آمریـکا، کانـادا و مکزیـک( و موفقیـت آن را کـه درسـت 
چنـد مـاه پیـش برگـزار شـده بـود، مـورد بررسـی قـرار 
دادنـد. آن هـا متوجـه شـدند کـه توافـق قدیـم نفتـا بـا 
توافـق فعلـی حداکثـر بیـن 10 تـا 15 درصـد اختـالف 
دارد. پـس آن هـا متوجـه شـدند کـه کار سـختی بـرای 
تبدیـل چیـزی کـه ترامـپ آن را »بدتریـن معاملـه تجاری 
منعقد شـده« به یـک »معامله بـزرگ« می خوانـد، ندارند و 
در این شـرایط شـی جینپینگ هـم خیالش راحـت خواهد 
بـود که بـرای مدت ها بـدون نگرانـی می تواند به بـازی خود 
ادامـه دهـد. پـس چینی هـا فهمیده انـد بـا حداکثـر 10 تـا 
15 درصـد تغییـر در وضعیـت تجـاری فعلـی می توانند دل 
ترامپ را بدسـت آورده و او را خوشـحال کنند. یک دوسـت 
چینـی به مـن یکبـار گفـت کـه چینی هـا مدت ها قبـل از 
این که کریسـتف کلمب آمریکا را کشـف کنـد؛ دوروبازی و 

نیرنگ زنـی را بلـد بودند.
مذاکـره کننـدگان چینـی جزئیاتـی از تواقـق اخیـر شـی 

جینپینـگ و ترامـپ را در مـورد توافـق آتـش بـس اخیـر 
در اجـالس جـی ۲0 اعـالم کردنـد. براسـاس ایـن توافـق 
قرار شـده تا شـکاف و اختـالف حجم مبـادالت تجـاری دو 
طـرف کمتر شـود، موانـع غیرتعرفـه ای بر کاالهـای چینی 
کمتـر شـود، شـرکت های آمریکایـی سـهم بیشـتری در 
بازارهـای کلیدی چین بدسـت آورنـد و بر سـرقت مالکیت 
معنـوی محدودیت هـای زیـادی اعمـال شـود. با ایـن حال 
و  پرچالش تـر  موضوعـات  مـورد  در  اخیـر  مذاکـرات  در 
سـخت تری ماننـد سیاسـت های صنعتـی و نقـش دولـت 

چیـن در اقتصـاد و بـازار سـخنی بـه میـان نیامده اسـت.
تیـم مذاکراتـی چیـن همچنیـن به حساسـیت بسـیار زیاد 
ترامـپ نسـبت بـه بازار سـهام امریـکا اشـاره کردند. چشـم 
انـداز جنـگ تجـاری گسـترده  شـرکت های آمریکایـی را 
کـه بویـژه رشدشـان طی چنـد ماه گذشـته به شـدت افول 
کـرده، دچـار چالش هـای بیشـتری خواهـد کـرد. رهبـران 
چینـی می داننـد که وضعیـت ترامـپ در ادامـه کار دولتش 
چنـدان مسـاعد و مناسـب نیسـت و او در حالـت مـرگ و 
زندگـی در مقابـل تنـش با رهبـران دموکـرات کنگـره قرار 
خواهـد گرفـت. چین همچنیـن می دانـد که ترامـپ هر آن 
چه را که الزم اسـت انجـام خواهد داد تا از سـقوط بازارهای 
آمریـکا جلوگیـری کنـد. چـون ایـن سـقوط می توانـد بـه 
بحـران اقتصـادی منجـر شـده و شکسـت ترامـپ را در 

انتخابـات ۲0۲0 قطعـی کنـد.
پس قبـل از 1 مـارس، یعنی پایـان ضرب العجـل آتش بس 
در جنـگ تجاری، انتظـار می رود که ترامپ پیـروزی خود را 
به عنوان دسـتیابی بـه یک »معاملـه تجاری بـزرگ« اعالم 
کنـد، معاملـه ای که بـه معنای فروش بیشـتر یـک تریلیون 
دالر کاالهـای آمریکایی به چین اسـت.  عـالوه بر خرید گاز، 
نفت و محصـوالت آمریکایـی، انتظار مـی رود توافق با هدف 
افزایش سـهم شـرکت های امریکایی در بانـک، صنعت بیمه 
و بـازار باشـد. از آن جایـی کـه تولیدکننـدگان آمریکایـی 
در حـال حاضـر دارای 6 درصـد واردات گاز فعلـی چیـن، 3 
درصد واردات نفـت چین و 14 درصـد از واردات محصوالت 
کشـاورزی ایـن کشـور هسـتند و در مقابـل شـرکت های 
چینی بـر ۹۸ درصد بـازار بانکی، ۹5درصـد اقتصاد بنگاهی 
و ۹1 درصـد صنعت بیمه هسـتند، لذا افزایش جزئی سـهم 
مشـارکت شـرکت های آمریکایی برای چینی هـا کار چندان 
دشـواری نیسـت و فاز دوم مذاکرات به احتمال بیشـتری بر 
مسـائل چالش سـازتری از جمله مسـئله مالکیـت معنوی و 

سیاسـت های صنعتـی دولـت همراه خواهـد بود.
در صفحـه شـطرنج ژئوپلیتیـک، جنـگ تجـاری موضوع به 
نسـبت کم اهمیتی اسـت. در واقع شـرایط حـل و فصل این 
جنـگ تجاری، تاثیـری بر مسـیر رقابت آمیز و توسـیدیدوار 
)توسـیدید تاریـخ نگار یونـان باسـتان( چین در حال رشـد 
و آمریـکای حاکـم نخواهـد گذاشـت. حتی اگـر چین همه 
چیزهایـی را کـه ترامـپ در جنـگ تجـاری فهرسـت کرده 
قبـول کند، امـا همچنان اقتصـاد چین با رشـد اقتصادی دو 
برابری نسـبت بـه آمریـکا ادامه می یابـد. حال نتایـج توافق 
بـر روی بازارهـای آمریـکا یـا چشـم انداز سیاسـی ریاسـت 
جمهـوری ترامـپ چـه خواهد بـود، خـودش موضـوع قابل 

بحـث دیگری اسـت.
بـا وجـود ایـن کـه خیلی هـا نصیحـت کردنـد کـه از پیش 
بینـی کـردن پرهیز کنیم، امـا در هر صورت مـن اعالم  یک 
معامله بزرگ توسـط ترامـپ را در جریان مذاکـرات با چین 

بسـیار محتمـل می دانم.

گراهام آلیسون بررسی کرد؛

احتمال معامله بزرگ ترامپ و چین/ چین بلد است چگونه او را دور بزند
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ــا  ــه ب ــورهای منطق ــه کش ــکا ب ــه امری ــر خارج ــفر وزی س
ــب بحــران قطــر  ــات آنهــا متعاق هــدف کاســتن از اختالف
ــی  ــدن نقــش ضــد ایران ــوان در راســتای بازگردان را مــی ت

ــت. ــارس دانس ــج ف ــکاری خلی ــورای هم ش
مایــک پمپئــو، وزیــر خارجــه امریــکا در حالــی از میزبانــی 
ایــن کشــور بــرای برگــزاری اجــالس بین المللــی بــا هــدف 
ــر  ــده خب ــاه آین ــران در م ــه ای ای ــوذ منطق ــا نف ــه ب مقابل
ــد  ــم دونال ــت، تصمی ــان می رف ــن، گم ــش از ای ــه پی داد ک
ــر خــروج نیروهــای نظامــی آمریکایــی از  ترامــپ مبنــی ب
ســوریه، عقبگــردی کامــل از مواضــع قبلــی ایــن کشــور در 

منطقــه اســت.
ــای  ــکا در رزمایش ه ــارکت امری ــی مش ــی زمان ــا تالق ام
نظامــی شــمال کویــت بــا حضــور بیــش از ۲5 هــزار نیروی 
نظامــی بــا ســفر خاورمیانــه ای پمپئــو، از بهره گیــری 
امریــکا از زمیــن کویــت بــرای تــداوم حضــور نظامــی  ایــن 
کشــور در غــرب آســیا و رصــد وضعیــت ســوریه از طریــق 
کویــت و کشــور هــم مــرز آن، عــراق و تمایــل ایــن کشــور 
ــه  ــه اش در منطق ــت های مداخله گران ــداوم سیاس ــرای ت ب

ــد. ــر می ده خب
ارســال تجهیــزات نظامــی پیشــرفته آمریکایــی بــه پایــگاه 
ــار« در  ــتان »االنب ــرب اس ــد« در غ ــن االس ــی »عی هوای
ــر  ــاهدی ب ــه ش ــت ک ــی اس ــر اقدامات ــز از دیگ ــراق نی ع

ــت.  ــن مدعاس همی
ضعــف مواضــع دیپلماتیــک واشــنگتن در منطقــه خصوصا 
در قبــال مســاله ســوریه و واگــذاری زمیــن  بــازی ســوریه 
بــه ایــران، روســیه و ترکیــه موجــب شــد تــا ایــن کشــور 
ــرار داده و درصــدد  ــه ق ــورد توج ــری را م ــای دیگ گزینه ه
ــران  ــت و در راس آن، ای ــور مقاوم ــردن مح ــر ک زمین گی
ــه اعضــای شــورای  ــژه ب ــن زمینــه توجــه وی باشــد و در ای
همــکاری خلیــج فــارس در دســتور کار ایــن کشــور قــرار 

گرفتــه اســت.
ــون  ــه تاکن ــارس ک ــج ف ــکاری خلی ــورای هم ــه ش اگرچ
ــه  ــران داشــته و ب ــا ای ــل ب ــل توجهــی در تقاب ــه قاب کارنام
اقداماتــی نظیــر کمــک سیاســی، اقتصــادی و نظامــی بــه 

ــراق،  ــران و ع ــاله ای ــگ ۸ س ــول جن ــدام در ط ــم ص رژی
تکــرار ادعاهــا در مــورد جزایــر ســه گانــه ایرانــی و حمایــت 
ــن ادعاهــا و حتــی حمایــت عربســتان از  بقیــه اعضــا از ای
جریانــات تکفیــری در تقابــل بــا ایــران و جریــان مقاومــت 
در عــراق، یمــن و ســوریه بــا پشــتیبانی شــورای همــکاری 
خلیــج فــارس دســت زده، امــا در حــال حاضــر، بــه دلیــل 
ــه در  ــورا ک ــای ش ــان اعض ــات در می ــرون زدن اختالف بی
خــروج احتمالــی کویــت از آن نمــود یافتــه، نمی تــوان ایــن 
ــق  ــی اش  موف ــداف ضــد ایران ــه اه شــورا را در دســتیابی ب

ــت. دانس
لــذا در ایــن شــرایط، برگــزاری اجــالس بین المللــی 
ــه  ــور ب ــن کش ــه ای ــد ک ــان می ده ــکا نش ــوی امری از س
دنبــال پــر کــردن خــال ناشــی از عــدم اجمــاع و همــکاری 
کشــورهای عضــو شــورای همــکاری خلیــج فــارس و 
اســتفاده از پتانســیل ایــن کشــورها در مقابلــه با ایــران ذیل 
اعمــال سیاســت همــکاری نظامــی بیشــتر بــا متحــدان و 

ــت.  ــه اس ــان و منطق ــطح جه ــتان در س دوس
 در واقــع پــس از ناکامــی شــورای همــکاری خلیــج فــارس 
ــی  ــدم توانای ــت بشــار اســد و ع ــان برداشــتن دول در از می
ــازی  ــران، عادی س ــه ای ای ــوذ منطق ــدرت و نف ــار ق در مه
روابــط بــا رژیــم صهیونیســتی و دولــت ســوریه در اولویــت 

ــت. ــرار گرف ــورا ق ــن ش ــردی ای ــای راهب برنامه ه
چراکــه در یــک دهــه اخیــر، رابطــه بــا رژیــم صهیونیســتی 
ــش  ــت و افزای ــت وضعی ــرای تقوی ــی ب ــوان هدف ــه عن ب
قــدرت چانه زنــی کشــورهای عربــی منطقــه، مــورد توجــه 
قــرار گرفتــه اســت. ایــن در حالــی اســت کــه کشــورهای 
عضــو ایــن شــورا در ایــن خصــوص بــا چالــش جــدی روبــه 

رو هســتند.
ــه رژیــم  ــام ب ــه طــوری کــه در مــورد تفویــض اختیــار ت ب
صهیونیســتی در مقابلــه بــا ایــران دچــار تشــتت آرا بــوده 
و حتــی از بــروز شــرایطی کــه منجــر بــه تقابــل مســتقیم 
ــی از  ــع برخ ــد. در واق ــاب می کنن ــود اجتن ــران ش ــا ای ب
ایــن کشــورها نســبت بــه رژیــم صهیونیســتی بــی اعتمــاد 

هســتند.
ــرودگاه  ــه ف ــتی ب ــای صهیونیس ــر جنگنده ه ــه اخی حمل
ــر البشــیر،  ــفر عم ــدی از س ــس از گذشــت چن دمشــق پ

ــده  ــوان نماین ــه عن ــق ب ــه دمش ــودان ب ــور س رئیس جمه
عربســتان ســعودی کــه بــه منظــور برقــرای روابــط 
ــود و از  ــده ب ــام ش ــق انج ــت دمش ــا حکوم ــک ب دیپلماتی
تغییــر در سیاســت های راهبــردی کشــورهای عربــی 
منطقــه در قبــال ســوریه خبــر مــی داد از جملــه مــواردی 
اســت کــه زمینــه بــی اعتمــادی بــه رژیــم صهیونیســتی را 

فراهــم می کنــد.
در عیــن حــال، بــا توجــه بــه اینکــه از منظــر رژیــم 
صهیونیســتی همــکاری بــا شــورای خلیــج فــارس 
پیامدهــای عمیــق امنیتــی برایــش داشــته و زمینــه تغییر 
موازنــه قــدرت ژئوپلیتیکــی در غــرب آســیا را فراهــم 
می کنــد، لــذا رژیــم صهیونیســتی تــا زمانــی بــه همــکاری 
بــا شــورا ادامــه خواهــد داد کــه بــا در نظــر گرفتــن منافــع 
ــت، گاز و  ــع نف ــه مناب ــتیابی ب ــامل دس ــه ش ــودش ک خ
ــت،  ــران اس ــا ای ــت ب ــن ضدی ــه و همچنی ــدن منطق مع
ــکاری  ــورای هم ــو ش ــورهای عض ــا کش ــه ب ــد رابط بتوان

ــد. ــت کن ــتا تقوی ــن راس ــارس را در ای ــج ف خلی
 امــا از آنجــا کــه رونــد مقابلــه بــا ایــران در شــورا بــه کندی 
پیــش مــی رود، واشــنگتن دســت بــه ابتــکار عمــل زده تــا 
بتوانــد دولت هــای ضــد ایرانــی اعــم از رژیــم صهیونیســتی 
ــا از  و کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس را گــرد هــم آورد ت
طریــق شــورای همــکاری  خلیــج فــارس منافــع خــود را در 
ــران،  ــر ای ــرده و ضمــن اعمــال فشــار ب ــن ک ــه تامی منطق
ــرای  ــد از ماج ــه بع ــک اش ک ــوزه دیپلماتی ــت ح ــه تقوی ب

ســوریه، تضعیــف شــده بپــردازد.
از ســوی دیگــر از منظــر امریــکا، ایــن امــر در کنــار 
ــود  تحریم هــای بی ســابقه علیــه ایــران و همچنیــن غبارآل
ــه  ــران و ترکی ــیه، ای ــان روس ــکاری می ــردن فضــای هم ک
بــه عقب نشــینی در  در ســوریه می توانــد تهــران را 

سیاســت های منطقــه ای اش وا دارد و تســلیم شــود.
ایــن در حالــی اســت کــه تهــران، تــالش کــرده همــواره در 
جهــت گســترش روابــط بــا کشــورهای همســایه و ایجــاد 
ــردارد و  ــه گام ب ــی در منطق ــته جمع ــت دس ــام امنی نظ
ــت های  ــال سیاس ــکا و اعم ــه امری ــالف روی ــا برخ اساس
ــورها  ــور کش ــت در ام ــه دخال ــی ب ــه، تمایل مداخله گرایان

ــدارد. ن

اهداف سفر منطقه ای پمپئو/ صحنه گردانی امریکا در غیاب شورای همکاری

سیده مهدیه قرشی
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ــا  ــر« مقــام پیشــین ســازمان ســیا در یادداشــتی ب »گراهــام فول
تأکیــد بــر لــزوم کنــار گــذاردن سیاســت مداخلــه گرایی از ســوی 
آمریــکا، تقســیم مســئولیتهای بیــن المللــی در جهــان پیچیــده 

ــد. امــروزی را امــری ضــروری خوان
ــازمان  ــین س ــه و پیش ــات بلندپای ــر« از مقام ــام ای. فول »گراه
ــن  ــالگ« ضم ــای »الب ــتی در تارنم ــکا در یادداش ــیا آمری س
ــکا در عرصــه  ــدرت ژئوپلیتیکــی آمری ــل زوال ق ــه دالی اشــاره ب
ــه  ــی در توجی ــگان آمریکای ــخ نمــای نخب ــی و اســتدالل ن جهان
ــر ضــرورت تقســیم مســئولیتهای  ــکا، ب نقــش هژمونیــک آمری
بیــن المللــی در جهــان پیچیــده کنونــی و لــزوم کنــار گــذاردن 
ــد  ــی واکنشــی از ســوی واشــنگتن تأکی ــه گرای سیاســت مداخل

ــد: ــی خوانی ــن یادداشــت م ــرد. در ای ک
ــن  ــون چی ــدی همچ ــد و نیرومن ــای جدی ــور قدرته ــر ظه »اگ
بــرای نظــم ژئوپلیتیکــی و تحــت ســیطره آمریــکا یــک چالــش 
بــه شــمار مــی رود، عکــس ایــن قضیــه چطــور خواهــد بــود؟ آیا 
یــک قــدرت بــزرِگ رو بــه زوال و غیرقابــل پیــش بینــی کــه- 
حتــی بــدون حضــور ترامــپ- بــا یــک نظــم جدیــد و در حــال 
ــی  ــن الملل ــه نظــم بی ــرار دارد، چالشــی علی ــل ق ــور در تقاب ظه

ــت؟ اس
هــر روز عناویــن اخبــار گویــای زوال قــدرت و نفــوذ ژئوپلیتیکــی 
ــارف  ــور متع ــی از ظه ــن زوال ناش ــی از ای ــت. بخش ــکا اس آمری
ــل  ــه و برزی ــد، ترکی ــن، هن ــیه، چی ــد روس ــورها مانن ــایر کش س
بــه عنــوان بازیگــران مهــم و جدیــد اســت. امــا بخــش اعظــم 
آن از فروپاشــی منطــق نهفتــه در امپراتــوری آمریــکا، اشــتباهات 
ــن کشــور ظــرف ســی  ــی ای ــوزه سیاســت خارج فاحــش در ح
ــت  ــه شکس ــه ای ک ــای ظالمان ــت ه ــته و محرومی ــال گذش س
ــکا  ــی آمری ــادی و اجتماع ــی، اقتص ــم سیاس ــر نظ ــا ب در جنگه

ــرد. ــل  کــرده اســت، نشــأت مــی گی تحمی
ــت  ــتهای دول ــیاری از سیاس ــاک بس ــر و خطرن ــت متغی ماهی
ترامــپ بــه ســرپوش گــذاردن بــر ریشــه هــای عمیــق تــر ایــن 
زوال خودســاخته گرایــش دارد. بســیار راحــت و البتــه خطرنــاک 
ــد رو  ــن رون ــئول ای ــپ را مس ــد ترام ــخص دونال ــه ش ــت ک اس
ــپ  ــخصی ترام ــف ش ــاط ضع ــر نق ــز ب ــم. تمرک ــه زوال بدانی ب
ایــن توهــم را تقویــت مــی کنــد کــه ترامــپ شــخصاً مشــکل 
اساســی اســت و اینکــه رفتــن وی از کاخ ســفید باعــث حــل این 

ــد شــد. مشــکالت خواه
امــا ایــن اتفــاق روی نخواهــد داد. ریشــه هــای ایــن مشــکالت 
عمیــق تــر از آن اســت کــه تصــور مــی شــود. در حــوزه سیاســت 
خارجــی، ایــن مشــکالت دســت کــم بــه دوران فروپاشــی اتحــاد 
جماهیــر شــوروی و »دوران تــک قطبــی« بــر مــی گــردد؛ زمانی 
کــه آمریــکا بــا آغــوش بــاز پذیــرای ایــن ایــده شــد کــه یگانــه 
ابرقــدرت جهــان و یــک هژمــون جهانــی بالمنــازع و دیرپاســت.

ــکا  ــگان عرصــه سیاســت خارجــی آمری ــوز بســیاری از نخب هن
ــگان  ــن نخب ــد. ای ــی کنن ــرار م ــات را تک ــم و نظری ــن مفاهی ای
هژمونــی آمریــکا را یــک وضعیــت طبیعــی و شــاید حتــی عطیه 
ــن  ــا ای ــض ب ــدگاه متناق ــر دی ــد؛ ه ــی دانن ــدا م ــب خ ای از جان
باورهــا را دیدگاهــی ناســازگار و ســاده لوحانه نســبت به سرشــت 
جهــان،  غیرقابــل پذیــرش بــه لحــاظ ایدئولوژیکــی و یــا حتــی 

نوعــی پیمــان شــکنی تلقــی مــی کننــد.
زمانــی کــه ترامــپ بــا کیــم جونــگ اون در اوایــل ســال ۲۰۱۸ 
دیــدار کــرد، مــا از طریــق رســانه هــای جریــان اصلــی شــاهد 
طــرح مجــدد ایــن مفاهیــم در دیدگاههــای نخبــگان بودیــم. مــا 
در غریــو فریادهــای بیمنــاک و برخاســته از تشــکیالت سیاســی 
ــا در  ــوریه ی ــااز س ــروج نیروه ــرای خ ــپ ب ــم ترام ــه تصمی علی

هــر تالشــی بــرای چیرگــی بــر روابــط رو بــه زوال واشــنگتن- 
مســکو شــاهد طــرح ایــن مفاهیــم بودیــم.

مــن در کنــار بســیاری دیگــر از نقــاط ضعــف ترامــپ، بــه جهــل 
ــه  ــاًل آگاه هســتم. ب ــط خارجــی کام ــی وی در حــوزه رواب و نادان
ــه  ــر کــره شــمالی ب ــا رهب ــدار وی ب ــون دی ــه، تاکن ــوان نمون عن
ــوان اقدامــی بیهــوده و خــام دســتانه  ــه عن طــور گســترده ای ب
محکــوم شــده اســت. قطعــاً تــا آینــده ای نزدیــک خلــع ســالح 
هســته ای کــره شــمالی محقــق نمــی شــود، امــا شــبه جزیــره 
ــه شــکل محسوســی دســتخوش  ــز ب ــال حاضــر نی ــره در ح ک
تغییــر شــده اســت. روابــط میــان کــره شــمالی و کــره جنوبــی 
ــه؛  ــمگیری یافت ــاوت چش ــش تف ــال پی ــک س ــه ی ــبت ب نس
گزافــه گویــی هــا و تهدیــدات هســته ای اکنــون جــای خــود را 
بــه روابــط حســنه و در عیــن حــال محتاطانــه داده اســت. کــره 
جنوبــی در مســیر ایــن فرآینــد دســت بــه ریســکهای ســنجیده 
ای زده اســت. شــبه جزیــره کــره رو بــه آرامــش پیــش مــی رود.
امــا مضــرات آن؟ اگــر امــور همچنــان میــان دو کــره بــه خوبــی 
پیــش بــرود، حضــور نظامــی آمریــکا در کــره جنوبــی بــه یقیــن 
خاتمــه مــی یابــد. یــک پایــگاه ژئواســتراتژیک آمریکا در آســیای 
ــع  ــره، و در واق ــرای دو ک ــا ب ــت. ام شــرقی از دســت خواهــد رف
بــرای بخــش اعظمــی از جهــان، آیــا گامهــای کــره بــه ســمت 
ــه  ــی ب ــدد و نهای ــاد مج ــی اتح ــط و حت ــازی رواب ــادی س ع
منزلــه یــک گام منفــی خواهــد بــود؟ شــاید ایــن نــگاه نخبــگان 
ــوز در توهــِم مباشــرت دائمــی  ــکا اســت کــه هن سیاســت آمری

ــد. ــکا در عرصــه ژئوپلیتیــک جهــان بســر مــی برن آمری
البتــه یــک فاکتــور ژاپنــی نیــز وجــود دارد. ایــن امــکان وجــود 
دارد کــه توکیــو دســت کــم بــه ایــن نتیجــه برســد کــه بــه جای 
وابســتگی بــه پنهان شــدن در پشــت حفــاظ اســتراتژیکی آمریکا 
ــه بهبــود و تعمیــق روابــط دوجانبــه  طــی دهــه هــای آینــده، ب
خــود بــا چیــن نیــاز خواهــد داشــت. امــا آیــا ژاپــن، یــک کشــور 
بــه شــخصه قدرتمنــد، مقــدر نیســت کــه بــر طبــق معیارهــای 
خــود بــا واقعیــت چیــن کنــار بیایــد؟ آیــا آمریــکا بایــد همــواره 
ــارف«  ــط »متع ــی رواب ــیر تکامل ــه س ــی علی ــر فعالیتهای درگی
ــد؟  ــیا باش ــرق آس ــن( در ش ــه ای )چی ــدرت منطق ــن ق ــر ای ت
ــه حفــظ و دســتکاری  ــکا همــواره ب ــا سیاســت خارجــی آمری آی

منازعــات بیــن المللــی پایبنــد اســت؟
ــت  ــنگتن اس ــم در واش ــوع مه ــن موض ــازه تری ــز ت ــوریه نی س
ــا و  ــرال ه ــت لیب ــه کاران، اکثری ــد محافظ ــی رس ــر م ــه نظ و ب
متخصصــان حوزه سیاســت خارجــی در محکــوم کــردن تصمیم 
ترامــپ برای خــروج شــمار اندکــی از نیروهــای آمریــکا از باتالق 
ســوریه متفــق القولنــد. اما آیــا حضــور نظامــی آمریکا در ســوریه 
عمــاًل اعــاده تدریجــی صلــح در ســوریه را- کــه نقطــه پایانــی 
ــا  ــد؟ ت ــر کشــتار و ســیل مهاجــران اســت- تســهیل مــی کن ب
آن زمــان مــا شــاهد چــه اخبــار مهمــی خواهیــم بــود؟ »هدیــه 
کریســمس ترامــپ بــه پوتیــن«، »آمریــکا موقعیــت خــود را در 
ــده ]مناقشــه[  ــد«، »چــه کســی بازن ــی ده ســوریه از دســت م
ســوریه اســت؟«، »ایــران و روســیه برنــدگان بــزرگ ]مناقشــه[ 
ســوریه« و ســایر روایتهــای ایــن چنینــی کــه بــه عنــوان تفســیر 
و شــرح ماوقــع در رســانه هــای جریــان اصلــی آمریــکا مطــرح 

مــی شــوند.
متأســفانه بخــش اعظــم ضدیت هــا با خــروج آمریــکا از ســوریه 
ــپ  ــدام ترام ــه اق ــا هرگون ــرارادی ب ــت سیاســی و غی ــه مخالف ب
مربــوط مــی شــود کــه هــدف از آن، تضعیــف رئیــس جمهــوری 
آمریــکا اســت. ســایر مخالفتهــا نیــز از ایــن افســوس سرچشــمه 
مــی گیــرد کــه ایــن خــروج، دور شــدن از منطقــه ای اســت کــه 
زمانــی پایــگاه اصلــی آمریــکا در خاورمیانــه بــه شــمار مــی رفته 
اســت. در عیــن حــال مــا بایــد از خــود بپرســیم کــه آیا اســتیالی 
آمریــکا بــر خاورمیانه- مشــتمل بــر حمایــت قدرتمنــد از حاکمان 
مســتبد، تجاوزهــای نظامــی، بمبــاران، عملیاتهــای ویــژه، انهدام 
زیرســاختها، مــرگ و میــر بــاالِی یک میلیــون مســلمان- ظرف 
چنــد دهــه گذشــته بــرای ایــن منطقــه ثمربخــش بــوده اســت؟ 
ــِت  ــون در خدم ــتها اکن ــن سیاس ــن، ای ــت ممک ــن حال در بهتری
اهداف سیاســی و ناشــیانه اســرائیل و عربســتان ســعودی اســت. 
آیــا مــا واقعــاً بــر این بــاور هســتیم کــه کشــورهای همســایه ای 
همچــون ایــران و ترکیــه، یــا روســیه و چیــن مــی تواننــد بــرای 
همیشــه از عرصــه نقــش آفرینــی بــه عنــوان بازیگــران بــزرگ 
منطقــه ای کنارگذاشــته شــوند؟ ایــا همــه چیــز بایــد بــه صورت 

یــک جنــگ نیابتــی باشــد؟
خــب شــاید افغانســتان صحنــه بعــدی خــروج نیــرو هــا باشــد: 

گراهام فولر بررسی کرد؛

ترامپ و چرخش ناگهانی به سمت سیاست خارجی جدید
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آمـریـــــکا

ــی تریــن جنــگ در تاریــخ آمریــکا کــه ثمــری نداشــت.  طوالن
ــدی  ــرای پاســداری اب ــی ب ــک رســالت مل ــاً ی ــکا واقع ــا آمری آی
ــه خاطــر داشــته باشــیم،  ــد؟ ب ــی پروران از افغانســتان در ســر م
هرچنــد کــه دلیــل ظاهــری بــرای تجــاوز بــه افغانســتان از میان 
ــود- امــری کــه هرگــز بطــور کامــل محقــق  ــردن القاعــده ب ب
نشــد- هــدف اصلــی و ژئوپلیتیکــی ایجــاد پایگاههــای نظامــی 
ــود. )در  ــن ب ــب آســیا و در مجــاورت روســیه و چی ــکا در قل آمری
ــه  ــکا ب ــش آمری ــه واکن ــرد ک ــوان تصــور ک ــی ت ــا م ــل، آی مقاب
ــرای ایجــاد پایگاههــای نظامــی در  ــا روســیه ب تــالش چیــن ی

ــود؟(   ــکا چــه ب کشــورهای همجــوار آمری
ــد کشــید.  ــش خواهن ــه چال ــراد دیدگاههــای مــن را ب برخــی اف
ــور  ــک »کش ــوان ی ــه عن ــکا ب ــه آمری ــد ک ــاد دارن ــا اعتق آنه
ــه  ــه ب ــت ک ــه، اس ــه وظیف ــق، و ن ــن ح ــتثنایی« دارای ای اس
مثابــه یــک عامــل انتظــام بخــش بطــور نامحــدود و بــی چــون 
ــی در  ــج دموکراس ــد. )»تروی ــت کن ــان خدم ــه جه ــی ب و چرای

ــت(. ــاز آن اس ــخصه ممت ــان« مش جه
ــا ایــن حــال، بــرای ادای حــِق ایــن منتقــدان بــه راســتی  امــا ب
ــا  ــن ج ــر در ای ــق ت ــی و عمی ــک پرســش ژئوپلیتیکــی منطق ی
مطــرح مــی شــود- کــه مســتلزم فهــم و درک افــراد از ماهیــت 
ــد  ــاً نیازمن ــی واقع ــا نظــم جهان ــل اســت. آی ــن المل سیاســت بی
حضــور دائمــی یــک عامــل انتظــام بخــش اســت؟ اگــر پاســخ 
آری اســت، پــس در صــورت کنــاره گیــری یــا ناتوانــی آمریــکا 
بــرای خدمــت رســانی بــه عنــوان عامــل انتظــام بخــش جهانی، 
ــن مســئولیت را  ــه ضــرورت ای ــا ب ــد کشــور دیگــری بن ــا بای آی
برعهــده گیــرد؟ یــا اینکــه بایــد بــه هر حــال یــک عامــل انتظام 
بخــش جهانــی وجــود داشــته باشــد؟ در واقــع، آیــا ســیر تکاملی 
]بــه ســمت[ یــک نظــم بیــن المللــی چندقطبــی، آینــده محتــوم 

و مطلــوب نظــام بیــن الملــل اســت؟
ــه  ــود ب ــده خ ــش خودخوان ــکا از نق ــی آمری ــه رویگردان ــن ب م
ــه چنــدان  ــوان عامــل انتظــام بخــش جهــان در آینــده ای ن عن
نزدیــک، امیــد چندانــی نــدارم. جــای بســی تأســف اســت، امــا 
ــکا در حــال وارد کــردن لطمــات  ــه نظــر مــی رســد کــه آمری ب
ــا و  ــه روم و بریتانی ــان کاری ک ــت؛ هم ــود اس ــه خ ــنگینی ب س
ســایر امپراتوریهــای پیشــین جهــان بــا خشــکاندن منابــع ثروت 
و نیــروی حیــات بخــش خــود در مداخــالت نظامــی بــی فایــده 
بیــن المللــی- کــه همــه آنهــا حیاتــی اعــالن مــی شــد!- انجام 

ــد.   دادن
ــی  ــام م ــکا تم ــی آمری ــه نظام ــای بودج ــه به ــت ب ــن موقعی ای
ــور  ــج کش ــی پن ــه نظام ــوع بودج ــر از مجم ــه بزرگت ــود- ک ش
بعــدی اســت- و منابــع مالــی کــه بایــد صــرف زیرســاختهای رو 
بــه اضمحــالل، حمــل و نقــل عمومــی، توزیــع باثبــات درآمدها، 
ــی نظامــی«،  ــدرت سیاســی »مجتمــع صنعت کاهــش جــدی ق
نظــام خدمــات درمانــی ورشکســته، پایــه گــذاری علــوم 
ــرورش هماهنگــی  ــگان و پ ــه رای ــالت عالی ــی، تحصی غیرنظام
ــن در  ــه نظــر مــی رســد کــه چی ــکا شــود. ب اجتماعــی در آمری
ــل  ــه طــور قاب ــد اجتماعــی ب ــن حــوزه هــای مول بســیاری از ای
مالحظــه ای در حــال ســرمایه گــذاری اســت؛ آنهم در شــرایطی 
کــه آمریــکا ترجیــح مــی دهــد پــول خــود را به ســمت تشــکیل 
ــه  ــه روان ــرای منازع ــازی ب ــاده س ــی و آم ــای ژئوپلیتیک ائتالفه

ــازد. س
چــرا تنهــا عــده بســیار قلیلــی در داخــل آمریــکا ایــن دیــدگاه را 
کــه رســالت ایــن کشــور در جهــان مداخلــه در هرجــا، همــه جــا 
و همیشــه- و اصــواًل بــه نفــع حراســت از هژمونــی بیــن المللــی 
آمریــکا- اســت، بــه چالــش مــی کشــند؟ بــه نظــر مــی رســد ما 

تمایــل چندانــی بــه تصدیــق ایــن ]واقعیــت[ نداریــم کــه زندگی 
در جهــان پیچیــده کنونــی مســتلزم تقســیم مســئولیتهای بیــن 
المللــی اســت. آیــا واقعــاً مــی توانیــم بــر ایــن بــاور باشــیم کــه 
آینده ســپهر سیاســی افغانســتان بیــش از آنکــه برای کشــورهای 
همجــوار آن یعنــی روســیه، چیــن، پاکســتان، ایران و هندوســتان 
ــه  ــل توج ــی قاب ــکا موضوع ــرای آمری ــد، ب ــت باش دارای اهمی
اســت؟ آیــا »جنــگ دائمــی« و مداخلــه نظامــی دائمــی راه حفظ 

عظمــت آمریــکا اســت؟
ــرای  ــی ب ــه زمان ــات و برنام ــورد جزئی ــم در م ــی توانی ــا م م
خــروج تدریجــی از بســیاری از مناقشــات بیــن المللــی بحــث 
ــت  ــه دول ــم ک ــدر ه ــال، هرق ــن ح ــا ای ــم. ب ــو کنی و گفتگ
ترامــپ و شــیوه کاری آن ُسســت و بــی اثــر باشــد، شــاید بــد 
نباشــد بــه دقــت بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــم کــه آیــا دســت 
کــم شــم غریــزی ترامــپ- بــرای خــروج تدریجــی آمریــکا از 
تعهــدات نظامــی خارجــی و بــی پایــان ایــن کشــور- ممکــن 
اســت مزایایــی در پــی داشــته باشــد. سیاســت خارجــی بایــد 
متضمــن امــوری بیــش از شناســایی دائمــی دشــمنان و درک 

ــد.  ــدات« باش »تهدی
ــام دســتانه  ــزی و خ ــات شــم غری از قضــای روزگار، گاهــی اوق
ــه  ــه ک ــوب آنچ ــی در چارچ ــت خارج ــوزه سیاس ــپ در ح ترام
ــذارده  ــتراک گ ــه اش ــردد، ب ــی گ ــداد م ــی« قلم »چــپ آمریکای
مــی شــود. صرفنظــر از اقدامــات ترامــپ در ایــن حــوزه؛ خــواه 
بــه واســطه بوروکراســی قــوام یافتــه سیاســت خارجــی »مجــاز« 
بــه انجــام آن باشــد یــا نــه؛ ایــن احتمــال وجــود دارد کــه کنــار 
گــذاردن سیاســت مداخلــه گرایی واکنشــی آمریــکا از ســوی این 
تشــکیالت قدرتمنــد یــا »دولــت پنهــان« بیــش از یک نســل به 
طــول انجامــد. امــا شــاید مــا صرفــاً شــاهد یک آغــاز هســتیم«.

»پــل پیــالر« تحلیلگــر ارشــد ســابق ســازمان ســیا معتقد اســت 
کــه ترامــپ تمــام سیاســت خارجــی خــود را بــه موضــوع ایــران 

خالصــه کــرده کــه جــای تعجــب دارد.
»پل پیالر« تحلیلگر ارشـد سـابق سـازمان سـیا در تحلیلی که در 
سـایت »نشنال اینترسـت« نوشـته به بررسی سـخنرانی »مایک 
پمپئـو« وزیـر خارجـه امریـکا و تمرکـز غیرعـادی و غیـر موجـه 

سیاسـت خارجـی ترامپ بر موضـوع ایـران پرداخته اسـت.
ســخنرانی وزیــر امــور خارجــه آمریــکا مایک پمپئــو در قاهــره به 
نظــر مــی رســد در راســتای سیاســت  داخلــی کــه ظاهــراً تعیین 
کننــده ادبیــات ترامــپ اســت بــود و ظاهــراً ایــن ســخنرانی تنها 
بــرای خوشــحال کــردن یــک نفــر ایــراد شــد، بــرای خوشــحالی 

دونالــد ترامــپ.
ــکا  ــی سیاســت آمری ــی، یــک موضــوع آشــنا یعن موضــوع اصل
ــن  ــر ای ــرض ب ــه ف ــود ک ــپ ب ــوری ترام ــس جمه ــش از ریی پی
اســت کــه بــه کلــی وحشــتناک بــوده و بعــد از آن دولــت جدیــد 

ــت. ــرده اس ــت ک آن را درس
دیگـر موضـوع آشـنا این بـود که همـه چیـز در سیاسـت خارجی 
آمریـکا بایـد پیـرو مسـاله مقابلـه بـا ایـران باشـد. هـر هـدف یا 
اهدافـی که این سـخنرانی ممکن اسـت دنبـال کرده باشـد برای 

مخاطـب هـای آن در خاورمیانـه مطلب تـازه ای نداشـت.
ایــن ســخنرانی در مقایســه بــا ســخنرانی کــه بــاراک اوبامــا در 
همیــن شــهر در اولیــن ســال ریاســت جمهــوری خــود ایــراد کرد 
ــت مخاطــب  ــه دق ــه آن ســخنرانی ب ــاوت را داشــت ک ــن تف ای

خــود از خاورمیانــه را مــورد توجــه قــرار داد.
ــود کــه جهــان اســالم و غــرب مــی تواننــد  پیــام اوبامــا ایــن ب
رابطــه ای بهتــر از آنچــه تاریــخ پیشــنهاد داده اســت تجربه کنند 

ولــی الزمــه بهبــود آن ایــن اســت کــه هــر دو طــرف بــه طــور 
شــفاف رویکردهــای مثبــت و کمبودهایــی کــه هــر کــدام از دو 

طــرف وارد ایــن رابطــه خواهنــد کــرد را بشناســند.
ــه  ــه خاورمیان ــکا ب ــه آمری ــی ک ــای مثبت ــاره ارزش ه ــا درب اوبام
آورده اســت صحبــت کــرد ضمن اینکــه صادقانــه به اشــتباهاتی 
کــه غــرب در مواجهــه بــا جهــان اســالم مرتکــب شــده اعتــراف 
کــرد؛ اشــتباهاتی از زمــان جنــگ هــای صلیبــی تــا اشــتباهات 
کنونــی کــه بــه اســالم هراســی منجــر شــده انــد . او همچنیــن 
ــوان  ــاط عن ــراری ارتب ــرای برق ــی را ب ــع مثبت ــتورالعمل جام دس
ــا  ــته ای ت ــای هس ــالح ه ــرل س ــی از کنت ــه موضوعات ــرد ک ک
ــعه  ــان و توس ــوق زن ــی، حق ــی، آزادی دین ــتراندن دموکراس گس
ــی  ــه خوب ــا ب ــخنرانی اوبام ــی داد. س ــش م ــادی را پوش اقتص

پذیرفتــه شــد و بــه عنــوان یــک بیانیــه مهــم تلقــی گردیــد.
پمپئو سـخنرانی خود را با سـخنرانی اوباما مقایسـه کرد و گفت ده 
سـال بـرای مردم کافی اسـت تا آنچـه را اوباما گفته بـود فراموش 
کننـد و آن را بـه عنـوان یک سـخنرانی »پـر از سـوءتفاهم های 

بنیادی« که نتایج هولناکی داشـته اسـت مـورد انتقاد قـرار داد.
پمپئــو گفــت کــه اوبامــا  بــه شــما گفت کــه تروریســم برخاســته 
ــه، اوبامــا ایــن را نگفــت او فاکتورهــای  ــوژی نیســت. ن از ایدئول
ــی و  ــرکوب سیاس ــد س ــرار داد مانن ــث ق ــورد بح ــی را م اصل
برخــی پیامدهــای اقتصــادی جهانــی شــدن کــه در اینکــه چنین 

ایدئولــوژی بــه وجــود آیــد موثــر اســت.
نظــر »بــروس ریــدل« از موسســه بروکینگــز دربــاره ســخنرانی 
ــه  ــن وجــوه آن ســخنرانی حمل ــه از مهمتری ــود ک ــن ب ــا ای اوبام
مســتقیم بــه ایدئولــوژی القاعــده بــود. مدتهــا بــود کــه القاعــده 
بــه عنــوان یــک جنــگ ایدئولوژیکــی مطــرح بــود. بــا توضیــح 

ــر  ــراییل و دیگ ــراب و اس ــح اع ــالم و صل ــود از اس ــدگاه خ دی
ــت  ــاره عل ــود درب ــل خ ــور دالی ــس جمه ــدی، رئی ــائل کلی مس

ــه داد. ــده را ارائ ــودن القاع ــت ب تروریس
ــت  ــو پیــش از روی کار آمــدن دول ــه پمپئ ــن طبــق گفت همچنی
کنونــی »سرســختی و خشــونت  اســالم گراهــای افراطی دســت 
کــم گرفته مــی شــد«. ایــن بیانیــه مطمئنــا ســخنرانی اوبامــا در 
قاهــره را کــه در آن اوبامــا بــا جدیــت »نامربــوط بــودن خشــونت 
ــرای  ــاک ب ــدی خطرن ــه تهدی ــی را ک ــای افراط ــالم گراه اس

امنیــت مــا هســتند« را منعکــس نمــی کــرد.
ماننـد سـخنرانی های معمول، سـخنان پمپئـو بدون داشـتن پایه 
و اساسـی حتـی پیـش از آنکه به طور رسـمی شـروع بـه کار کند 
مـی خواسـت نتیجـه هر اقـدام مثبـت انجام شـده ای توسـط هر 
شـخصی را متعلق به دسـتگاه مدیریتی خود بداند. ضمن صحبت 
دربـاره مبـارزه علیـه داعـش، همزمـان پمپئـو دربـاره چیـزی که 
»همین سـال پیـش« انجام گرفتـه به عنـوان منبعی بـرای آنکه 
۹۹ درصـد اراضی در دسـِت داعش آزاد شـده اند بـه کار برد، بدون 
اینکه اشـاره کند که بیشـتر این آزادسـازی مربوط به زمـان وزارت 

وزیر خارجه پیشـین اسـت.

مقام ارشد سابق سازمان سیا:

فشار امریکا به ایران هیچ دستاوردی نداشته است
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آمـریـــــکا

ــکوک  ــرکات مش ــی تح ــا درحال ــی ه آمریکای
خــود در عــراق و مرزهــای ایــن کشــور را کلیــد 
زده انــد کــه گروه هــای مقاومــت ایــن کشــور 
از آمادگــی باالیــی جهــت مقابلــه بــا هرگونــه 
اشــغالگری جدیــد ایــاالت متحــده آمــاده 

هســتند.
تازگــی  بــه  آمریــکا  متحــده  ایــاالت 
تحــرکات جدیــدی را در داخــل خــاک عــراق 
ــد زده اســت  ــن کشــور کلی ــای ای و در مرزه
ــی و  ــای سیاس ــروه ه ــر گ ــدای اکث ــه ص ک
گــروه هــای مقاومــت نظامــی ایــن کشــور را 
درآورده اســت. تحــرکات کنونــی ایــن شــائبه 
ــد  ــا قص ــی ه ــه آمریکای ــرده ک ــاد ک را ایج
ــه  ــد فصــل جدیــدی از اقدامــات خصمان دارن

ــد. ــاز کنن ــراق را آغ ــود در ع خ
ــای  ــکوک نیروه ــرکات مش ــاره تح ــا درب ــث ه ــرف و حدی ح
ــی  ــور در حال ــن کش ــای ای ــراق و مرزه ــاک ع ــی در خ آمریکای
مطــرح می شــود کــه اخیــرا »دونالــد ترامــپ« رئیــس جمهوری 
ایــن کشــور در اقدامــی غیــر اخالقــی و خــارج از موازیــن 
دیپلماتیــک بــدون اطــالع قبلــی بــه »األنبــار« عــراق ســفر کرد 
و مســتقیما بــه پایگاه هــای نیروهــای آمریکایــی در این اســتان، 

ــت. رف
ــب  ــه موج ــود ک ــک ب ــن دیپلماتی ــارج از موازی ــفِر خ ــن س همی
ــزوم  ــر ل ــی ب ــف عراق ــای مختل ــان ه ــزاب و جری ــا اح ــد ت ش
اتخــاذ مواضــع قاطعانــه در قبــال تحــرکات آمریکایــی هــا تأکید 
ــود را  ــور خ ــا در کش ــرکات آنه ــند و تح ــته باش ــدان داش دوچن
بیــش از پیــش رصــد کــرده و آن را تحــت نظــر داشــته باشــند.

اســتقرار نیروهــای خــارج شــده از ســوریه در 
»عیــن األســد«

ــای  ــی از نیروه ــه بخش ــتند ک ــی از آن هس ــار حاک ــی اخب برخ
آمریکایــی خــارج شــده از ســوریه در پایــگاه عیــن االســد عــراق 
ــد  ــن تأیی ــز ضم ــراق نی ــی ع ــع امنیت ــد. مناب ــده ان ــتقر ش مس
ایــن مطلــب تأکیــد کــرده انــد: آنچــه دربــاره خــروج نیروهــای 
آمریکایــی از ســوریه بــه اربیــل گفتــه مــی شــود همــه حقیقــت 
ــد در  ــن االس ــگاه عی ــا در پای ــم آنه ــش اعظ ــه بخ ــت بلک نیس
ــتان  ــن اس ــر در ای ــی دیگ ــای نظام ــار و در پادگانه ــتان االنب اس

ــد. مســتقر شــده ان
ــراق ورود  ــی ع ــای سیاس ــه گروهه ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــاک  ــیار خطرن ــراق را بس ــه ع ــوریه ب ــی از س ــای آمریکای نیروه
ــب  ــال تصوی ــه دنب ــد کــه پارلمــان ب دانســته و اعــالم کــرده ان
ــردن نیروهــای خارجــی در اســرع  ــرون ک ــرای بی ــه ای ب مصوب
وقــت اســت. منصــور البعیجــی نماینــده پارلمــان عــراق گفــت: 
ــای خارجــی از  ــه خــروج نیروه ــگ ب ــدون درن ــاء ب ــالف البن ائت
اراضــی عــراق اگــر مصوبــه ای در مجلــس در ایــن بــاره بــه رای 

ــد داد. ــود، رای خواه ــته ش گذاش
وی افــزود: ایــن نیروهــا حاکمیــت عــراق را نقــض کــرده انــد و 
در اراضــی مــا نامطلــوب محســوب مــی شــوند. خــروج نیروهای 
ــاک  ــیار خطرن ــراق بس ــه ع ــا ب ــوریه و ورود آنه ــی از س آمریکای
ــا  ــن رو م ــرد از ای ــکوت ک ــال آن س ــوان در قب ــی ت ــت و نم اس
در پارلمــان بــه نفــع قانــون خــروج نیروهــای خارجــی در اســرع 

ــم داد. ــت رای خواهی وق
البعیجــی تاکیــد کــرد: عــراق پایگاهــی بــرای نیروهــای 
ــد  ــورها نخواه ــر کش ــرار دادن دیگ ــدف ق ــرای ه ــی ب آمریکای

ــان  ــکا بی ــور آمری ــس جمه ــپ رئی ــد ترام ــه دونال ــود و آنچ ب
کــرده؛ موضوعــی بســیار خطرنــاک اســت و عــراق نمــی پذیــرد 
کــه عرصــه کشــمکش یــا نقطــه عملیــات آمریــکا آنگونــه کــه 

ــد. ــرده، باش ــاره ک ــپ اش ترام

تأســیس پایــگاه جدیــد در »صــالح الدیــن« و 
»األنبــار«

ــد و  ــن األس ــگاه عی ــوص پای ــه در خص ــه ک ــر آنچ ــالوه ب ع
اســتقرار نیروهــای خــارج شــده از ســوریه در ایــن پایــگاه گفتــه 
شــد، آمریکایــی هــا تحــرکات دیگــری را نیــز در عــراق انجــام 
مــی دهنــد. از جملــه ایــن تحــرکات مــی تــوان بــه اقــدام آنهــا 
ــار«  ــن« و »األنب ــالح الدی ــد در »ص ــگاه جدی ــیس پای در تأس
اشــاره کــرد؛ اقدامــی کــه بــدون شــک حاکمیــت ملــی عــراق را 
تحــت الشــعاع قــرار مــی دهــد. بــه نظــر مــی رســد کــه ایــاالت 
ــر  ــذاری ب ــروژه تأثیرگ ــت در پ ــس از شکس ــکا پ ــده آمری متح
ــه قــدرت رســاندن عناصــر  ــه منظــور ب ــد سیاســی عــراق ب رون
مــزدورش در ایــن کشــور، پــروژه ای را در پیــش گرفتــه تــا طــی 
آن حضــور نظامــی خــود در عــراق را بیــش از پیــش تقویــت کند. 
درســت بــه همیــن دلیــل اســت کــه خبرهــای زیــادی حاکــی از 
اقــدام آمریکایــی هــا در تأســیس پایــگاه هــای جدیــد در االنبــار 

ــن اســت. و صــالح الدی
ــات حشــد  ــده عملی ــح« فرمان ــاط، »قاســم مصل ــن ارتب در همی
ــی  ــرد: خبرهای ــد ک ــار در ســخنانی تأکی ــتان األنب ــعبی در اس ش
در خصــوص احــداث پایــگاه هــای جدیــد آمریکایــی در االنبــار 
و صــالح الدیــن بــه گــوش می رســد کــه نقــض حاکمیــت ملی 
عــراق محســوب مــی شــود. وی گفــت: امیدواریــم کــه دولــت 
عــراق موضــع قاطعانــه ای را در قبــال اقدامــات تحریــک کننــده 

آمریکایــی هــا در کشــور اتخــاذ کنــد.
ــت  ــه حمای ــادر ب ــی ق ــه تنهای ــود ب ــا خ ــت: م ــار داش وی اظه
ــه وجــود  و حفاظــت از خــاک و مرزهایمــان هســتیم و نیــازی ب
نیروهــای بیگانــه نیســت. ایــن فرمانــده حشــد شــعبی همچنین 
ســفر محرمانــه ترامــپ بــه االنبــار را نشــأت گرفتــه از تــرس و 
وحشــت او اعــالم کــرد و گفــت: گشــت زنــی فرمانــده نظامــی 

ــود. ــز ب ــک آمی ــی تحری ــداد اقدام ــی در بغ آمریکای

گشت و گذار ژنرال آمریکایی در بغداد
از ســوی دیگــر، تحــرکات آمریکایــی هــا بــه آنچــه کــه پیشــتر 
گفتــه شــد، محــدود و محصــور نمــی شــود. اخیــرا یکــی از ژنرال 
هــای آمریکایــی در گامــی عجیــب، اقــدام بــه گشــت و گــذار در 
خیابــان هــای بغــداد کرده اســت؛ مســأله ای که خشــم بســیاری 
ــه  ــراق را ب ــت ع ــای مقاوم ــروه ه ــی و گ ــای سیاس ــروه ه از گ

دنبــال داشــت و حتــی مــردم این کشــور نیــز در 
شــبکه هــای اجتماعــی واکنــش هــای تنــدی 
را نســبت بــه ایــن اقــدام از خــود نشــان دادنــد.

ماجــرا از ایــن قــرار بــود کــه »آســتین 
رینفــورث« جانشــین فرماندهــی ارتــش آمریکا 
ــی  ــان المتنب ــش در خیاب ــدی پی ــراق چن در ع
ــت و  ــه گش ــدام ب ــداد( اق ــی بغ ــز فرهنگ )مرک
گــذار کــرد. ایــن فرمانــده آمریکایــی بــه همراه 
ــل  ــکا و جلی ــش آمری ــران ارت ــماری از افس ش
الربیعــی فرمانــده عملیــات بغــداد و برخــی 
ــی  ــان فرهنگ ــن خیاب ــه ای ــی ب ــران عراق افس

ــود. ــه ب ــداد رفت بغ
ــای  ــروه ه ــش گ ــکوک واکن ــدام مش ــن اق ای
ــه  سیاســی و گــروه هــای مقاومــت عــراق را ب
دنبــال داشــت. گــردان حــزب اهلل عــراق از 
همراهــی فرمانــده عملیــات بغــداد بــا افســران 
آمریکایــی کــه در خیابــان المتنبــی بغــداد حضــور یافتــه بودنــد 
انتقــاد کــرد و ایــن اقــدام را اهانــت بــه خــون شــهدایی دانســت 
کــه بــا اشــغالگران مبــارزه کردنــد. »محمــد محیی« ســخنگوی 
ــت  ــر دخال گــردان حــزب اهلل از پارلمــان عــراق خواســت در براب
ــه  ــه، ب ــن حادث ــئوالن ای ــازات مس ــرای مج ــکا و ب ــای آمری ه

ــد. ــه خــود عمــل کن وظیف
ــار  ــد ب ــی دهن ــازه نم ــا اج ــی ه ــه عراق ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
دیگــر کشورشــان اشــغال شــود، گفــت: دیــدار مخفیانــه دونالــد 
ــذار  ــت و گ ــراق و گش ــه ع ــکا ب ــور آمری ــس جمه ــپ رئی ترام
افســران آمریکایــی در خیابــان هــای بغــداد بــر خالف اســتقالل 
ــادی«  ــدر الزی ــر »ب ــوی دیگ ــت. از س ــراق اس ــت ع و حاکمی
عضــو کمیتــه امنیــت و دفــاع پارلمــان عــراق از رئیــس پارلمــان 
خواســت بــا دعــوت از جلیــل الربیعــی فرمانــده عملیــات بغــداد از 
آنهــا در مــورد گشــت زنــی افســران آمریکایــی در خیابــان هــای 

بغــداد توضیــح بخواهــد.

دست گروه های مقاومت روی ماشه است
ایــن درحالــی اســت کــه گــروه هــای مقاومــت واکنــش 
شــدیداللحنی بــه تحــرکات اخیــر آمریکایــی هــا در عراق نشــان 
ــل  ــب اه ــش عصائ ــزب اهلل و جنب ــای ح ــردان ه ــد. گ داده ان
ــا  ــی ه ــه آمریکای ــی را علی ــدید اللحن ــد ش ــراق تهدی ــق ع الح
مطــرح کردنــد. ایــن دو گــروه مقاومــت عــراق بــا صــدور بیانیــه 
هایــی اعــالم کردنــد کــه تحــرکات جدیــد نیروهــای آمریکایــی 

ــد. ــی کنن ــت رصــد م ــه دق ــن کشــور را ب در ای
ایــن گــروه هــای مقاومــت عــراق تأکیــد کردنــد کــه گشــت 
ــان  زنــی معــاون فرماندهــی عملیــات ارتــش آمریــکا در خیاب
ــوده و  ــراق ب ــی ع ــت مل ــکار حاکمی ــض آش ــداد نق ــای بغ ه
توهینــی وقیحانــه بــه مــردم ایــن کشــور بــه شــمار مــی رود.  
ــه شــدت از  ــد: مــا ب ایــن گــروه هــا همچنیــن تصریــح کردن
اتفاقــی کــه رخ داده عصبانــی هســتیم و تحــرکات آمریکایــی 
هــا در تعــدادی از اســتان هــای عــراق را بــا دقــت تمــام زیــر 

نظــر داریــم.
ــد: در  ــد کردن ــراق تأکی ــق ع ــل الح ــب اه ــزب اهلل و عصائ ح
حــال حاضــر اتخــاذ یــک موضــع قاطعانــه در قبــال اتفــاق اخیــر 
ــه  ــی هــا در عــراق را ب ــدی آمریکای و همچنیــن تحــرکات جدی
دســتگاه دیپلماســی، نخســت وزیــر و پارلمــان عــراق واگــذار می 
کنیــم امــا در صورتــی کــه دیپلماســی نتیجــه ندهــد، مقاومــت 
ــر  ــتقیم و غی ــای مس ــغالگری ه ــا اش ــه ب ــرای مقابل ــراق ب ع
مســتقیم آمریکایــی هــا در ایــن کشــور آمــاده اســت تــا ماشــه 

ــد. ــا بچکان ــه روی آنه ــروزی را ب پی

تحرکات مشکوک آمریکایی ها در عراق؛ دست مقاومت روی ماشه پیروزی است
رامین حسین آبادیان
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آمـریـــــکا

ــوی  ــال ن ــپ در س ــه ترام ــت کابین ــن نشس اولی
میــالدی در حالــی برگــزار شــد کــه یــک پوســتر 
ــور  ــس جمه ــز ریی ــر روی می ــز ب ــی نی ــد ایران ض

ــرد. ــی ک ــی م ــکا خودنمای امری
»دونالــد ترامــپ« رییــس جمهــوری ایــاالت 
متحــده امریــکا در اولیــن نشســت کابینــه دولــت 
در ســال جدیــد میــالدی)۲۰۱۹( مواضــع خــود در 
خصــوص موضوعــات مختلــف را بــار دیگــر تکرار 

ــرد. ک
ــن  ــپ در ای ــه ترام ــه ای ک ــن نکت ــاید مهمتری ش
ــد و  ــاره هن ــخنانش درب ــرد س ــان ک ــت بی نشس
ــا روی کار  ــود. ب ــد ب ــر هن ــت وزی ــخص نخس ش
آمــدن ترامــپ رابطــه واشــنگتن با اســالم آبــاد که 

رقیــب منطقــه ای هنــد اســت شــکر آب شــد. ترامپ معتقــد بود 
ــا طالبــان و  ــاد بــه امریــکا در خصــوص مبــارزه ب کــه اســالم آب
گروههــای تروریســتی دروغ مــی گویــد و ایــن گروههــا از داخل 
ــع  ــد و مناف ــی گیرن ــرار م ــتیبانی ق ــورد پش ــتان م ــاک پاکس خ

ــد. ــی کنن ــد م ــکا را تهدی امری
ترامـپ در نشسـت کابینـه نیز بـار دیگـر به اسـالم آبـاد تاخت و 
گفـت: می خواهیـم رابطـه ای عالی با پاکسـتان داشـته باشـیم اما 

آنهـا بـه دشـمن پنـاه می دهنـد و از آنهـا مراقبـت می کنند.
ترامــپ ادامــه داد: پــس نمی توانیــم آن )رابطــه خــوب( را 
داشــته باشــیم. بنابرایــن، مــن چشــم انتظار دیــدار بــا همــکاران 
پاکســتانی و رهبــران جدیــد ایــن کشــور می مانــم و ایــن اتفــاق 

ــاد. ــد افت ــدان دور خواه ــه چن ــده ای ن در آین
ــه  ــه پاکســتان را ب ــارد دالری ب ترامــپ پیشــتر کمــک ۱.۳ میلی
اتهــام حمایــت ایــن کشــور از طالبــان قطــع کــرد. امــا بعدهــا، 
عمــران خــان نخســت وزیــر پاکســتان بــا رد ادعاهــای آمریــکا 
ــاک پاکســتان،  ــان در خ ــای طالب ــگاه ه ــود پناه ــر وج ــی ب مبن
گفــت: بارهــا از طــرف آمریکایــی خواســته ایم اگــر مدرکــی دال 
ــد، آن  ــار دارن ــن پناهــگاه هــا در پاکســتان در اختی ــر وجــود ای ب
را ارائــه دهنــد. نــوار مــرزی پاکســتان و افغانســتان از بیشــترین 

ــزان نظــارت برخــوردار اســت. می
ــارکت  ــتار مش ــپ خواس ــا ترام ــه بعده ــت ک ــی اس ــن درحال ای

ــد. ــتان ش ــح افغانس ــد صل ــالم آباد در رون اس
بـه دنبال این درخواسـت، پاکسـتان در مـاه آذر، میزبـان یک دوره 
مذاکـره میـان نماینـدگان طالبـان و آمریـکا بـود. در همـان ماه، 

امـارات نشسـت دیگری میـان طالبـان و آمریـکا برگـزار کرد.
امــا دوری ترامــپ از پاکســتان بــا نزدیکــی بــه هنــد تحلیــل می 
شــد. هنــد یکــی از متحدیــن منطقــه ای مهــم دولــت امریــکا به 

شــمار مــی رود.
اهمیــت ایــن موضــوع زمانــی درک مــی شــود کــه بســیاری از 
استراتژیســتها مهمتریــن و یگانــه تریــن تهدیــد آینــده آمریــکا را 
»چیــن« مــی داننــد و دلمشــغولی امریــکا در خاورمیانــه را امــری 
بیهــوده مــی داننــد کــه مانــع از اقــدام جــدی بــرای مهــار چیــن 
شــده اســت. لــذا مهــار چیــن نــه تنهــا در دولــت ترامپ بلکــه در 
دول قبلــی امریــکا نیــز مــورد توجــه جــدی بــوده اســت. دکترین 
ــه  ــگاه ترامــپ ب ــت اوبامــا و ن ــه ســوی آســیا« دول »چرخــش ب
تحــوالت چیــن و جنــگ تجــاری بــا ایــن کشــور از منظــر مهــار 

چیــن قابــل ارزیابــی اســت.
ــه ای از ســوی  ــن اســاس کاخ ســفید از امضــای مصوب ــر همی ب
دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــوری آمریــکا خبــر داد کــه با اتــکا به 

راهبــردی چندجانبــه، بــرای پیشــبرد منافــع واشــنگتن در منطقه 
ایندو-پاســیفیک، ارائــه شــده اســت.

ــان از  ــون »اطمین ــپ قان ــت: ترام ــاره گف ــن ب ــفید در ای کاخ س
ــش  ــرای افزای ــه ب ــردی چندجانب ــذار راهب ــه پایه گ ــیا« را ک آس
امنیــت آمریــکا، منافــع تجــاری و ارزش هــا در منطقــه 

ــرد. ــا ک ــت؛ امض ــیفیک اس ایندوپاس
این مصوبـه ماه میالدی گذشـته در کنگره آمریکا تصویب شـد و 
مبلـغ ۱.۵ میلیارد دالر را بـه مواردی چون مبارزه بـا نفوذ راهبردی 
چیـن در سراسـر جهـان از جملـه تـالش ادعایـی پکن بـرای به 

چالش کشـیدن نظـم بین الملل، اختصـاص داد.
ایــن قانــون همچنیــن رئیــس جمهــوری آمریــکا را بــه توســعه 
راهبــردی دیپلماتیــک ملــزم می کنــد کــه شــامل همــکاری بــا 
ــتیرانی در  ــترک کش ــای مش ــام عملیات ه ــرای انج ــن ب متحدی

دریــای چیــن جنوبــی و شــرقی باشــد.
ایــن درحالــی اســت کــه ترامــپ علیرغــم امضــای ایــن قانــون، 
حــدود ۲۰ مــاده را مشــمول اســتثنائاتی کــرده تــا دســت 
وی را بــرای اعمــال تصمیم گیری هــای آتــی در منطقــه 
ایندوپاســیفیک بــه ویــژه در رابطــه بــا کــره شــمالی، باز بگــذارد.
علیرغــم اینکــه هنــد نقــش مهمــی در راســتای مهــار چیــن و 
ــخنان  ــا س ــت ام ــد داش ــیا« خواه ــان از آس ــن »اطمین دکتری
ترامــپ در خصــوص هنــد و چــراغ ســبز به پاکســتان در نشســت 

ــو اســت. ــی ن ــرای دهل ــروز حــاوی پیامهایــی ب ــه دی کابین
ترامـپ در نشسـت دیـروز کابینه گفته بود بسـیاری از کشـورها از 
آمریکا پـول دریافت می کنند، امـا در موقع نیاز واشـنگتن از جمله 
در سـازمان ملـل، از ایاالت متحده حمایـت نمی کنند. او همچنین 
مدعی شـد که کشـورهایی هم کـه در مـواردی از آمریکا حمایت 
می کننـد، کمک هـای خود را بـه رخ واشـنگتن می کشـند و بابت 

آن میلیاردهـا دالر از آمریکا پـول می گیرند.
ترامــپ ســپس بــا لحنــی تمســخرآمیز گفــت: بگذاریــد مثالــی 
ــی  ــه خوب ــودی رابط ــت وزیر م ــد و نخس ــا هن ــن ب ــم. م بزن
ــک  ــتان ی ــه در افغانس ــد ک ــن می گوی ــه م ــدام ب ــا، او م دارم. ام

ــه! ــک کتابخان ــاخته. ی ــه س کتابخان
وی افــزود: می دانیــد یعنــی چــی؟ در مقایســه بــا هزینــه ای کــه 
ــدازه ]دســتمزد[ پنــج ســاعت کار هــم نیســت.  ــم، ان مــا کرده ای
خــوب، او خیلــی باهــوش اســت. چــون مــا بایــد بگوییــم بابــت 
کتابخانــه ممنونیــم. نمی دانــم هــم کــه چه کســی در افغانســتان 

ــد. ــه اســتفاده می کن از آن کتابخان

ایران
ــت  ــم صحب ــران ه ــه در خصــوص ای ــپ در نشســت کابین ترام

کــرد و از آزادی عمــل ایــران بــرای ادامــه حضــور 
در ســوریه خبــر داد امــا مدعــی شــد کــه همزمــان 
ــور،  ــن کش ــی از ای ــان آمریکای ــروج نظامی ــا خ ب
ایــران نیــز دیگــر بــه دنبــال تقویــت حضــور خــود 

در آنجــا نیســت.
وی در ایــن بــاره مدعــی شــد: ایــران دیگــر همــان 
ــروج  ــال خ ــران در ح ــت. ای ــابق نیس ــور س کش
نیروهایــش از ســوریه اســت. صادقانــه بگویــم؛ آنها 
ــام  ــا انج ــد آنج ــد می توانن ــه بخواهن ــر کاری ک ه
دهنــد. امــا دارنــد نیروهایشــان را بیــرون می برنــد. 

آنهــا در حــال خــروج از یمــن نیــز هســتند.
ترامــپ در ادامــه ادعــای خــود افــزود: اکنــون تنهــا 
ــه  ــت ک ــن اس ــد ای ــران می خواه ــه ای ــزی ک چی

ــاورد! دوام بی
وی همچنیـن مدعـی شـد خـروج آمریـکا از برجام 
موجـب تغییر محاسـبات تهـران و مانـع از نفـوذ ایـران در منطقه 

است. شـده 
رئیــس جمهــوری آمریــکا ادعــای خــود را ایــن گونــه ادامــه داد: 
ایــران بــه دنبــال تســلط بــر همــه چیــز و نابــودی اســرائیل بــود 
امــا اکنــون کشــوری بســیار متفاوت تــر از قبــل اســت. دوســت 

دارم بــا ایــران مذاکــره کنــم.
ترامـپ در حالـی از تمایل به گفتگـو با ایران سـخن می گفت که 
مقابـل او بـر روی میز پوسـتری بـود که به تقلیـد از فیلـم »تاج و 
تخـت« طراحی شـده بود کـه در زمـان اعمال تحریمهـای نفتی 

علیـه ایـران از آن در توئیتر خـود رونمایی کـرده بود!

عربستان
ــروج  ــس از خ ــران پ ــد ای ــی ش ــت مدع ــن نشس ــپ در ای ترام
ــده  ــاوت ش ــال متف ــوری کام ــته ای کش ــق هس ــکا از تواف آمری
اســت. وی افــزود: زمانــی کــه رئیــس جمهــور شــدم هــر منطقه 
از خاورمیانــه بــه خاطــر ایــران تحــت حملــه بــود. ســوریه، یمــن 
ــرار  ــران ق ــتان تحــت محاصــره ای ــر و عربس ــای دیگ ــر ج و ه

ــود. ــع همــه جــا تحــت محاصــره ب داشــت. در واق
تکیــه و تأکیــد ترامــپ در ایــران هراســی امــر جدیــدی نیســت 
امــا آنچــه در ایــن میــان حائــز اهمیــت اســت منافــع مالی اســت 
کــه از رهگــذر ایــن ایــران هراســی از کشــورهای حاشــیه خلیــج 

فــارس نصیــب خــود کــرده اســت.
رابطـه ترامپ با عربسـتان چنـان بـرای او امری حیاتی اسـت که 
منتقـدان داخلـی او هـم به این امـر وقوف کامـل دارنـد. در قضیه 
قتـل قاشـقچی ترامـپ تمـام تـالش خـود را بـرای مبـرا کـردن 
»محمـد بـن سـلمان« از این قتـل و وارد معامله شـدن بـا ترکیه 

بـرای سـکوت در مقابـل این موضـوع را انجـام داد.
ــت  ــه اهمی ــتند ک ــی دانس ــم م ــپ ه ــی ترام ــدان داخل منتق
ــرای او  ــدر ب ــا عربســتان چق ــپ ب ــای تســلیحاتی ترام قرارداده
ــذا فشــار  ــز اهمیــت اســت. ل ــده سیاســی او حائ و دولتــش و آین
ــیا  ــازمان س ــی س ــد و حت ــال ش ــه اعم ــن زمین ــری در ای حداکث
ــل  ــل قت ــلمان« را عام ــن س ــد ب ــز »محم ــنا نی ــس س و مجل
ــا آخریــن  ــد. امــا بــه هــر روی ترامــپ ب قاشــقچی اعــالم کردن
ــه کــرد ســعی کــرد حــد و  ــا اردوغــان و ترکی ــه ای کــه ب معامل
مــرز موضــوع قاشــقچی تــا همیــن انــدازه باقــی بمانــد و مــدرک 

ــود. ــکارا رو نش ــط آن ــی و کاری« توس »نهای
عربســتان هــم در جهــت توجیــه افــکار عمومــی دادگاه متهمــان 
قتــل قاشــقچی را برگــزار کــرد تــا مرهمــی بــر بــی آبرویــی »بن 

ســلمان« در افــکار عمومــی جهانیان باشــد.

گزارش خبری- تحلیلی؛

اولین نشست کابینه ترامپ در سال ۲۰۱۹؛ نمایش پوستر ضدایرانی
جواد حیران نیا
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آمـریـــــکا

ــکا  ــرات آمری ــزب دموک ــناس ح ــره سرش ــه دو چه ــی ک در حال
تــالش خــود را بــرای رقابــت بــا »ترامــپ« در انتخابــات ۲۰۲۰ 
آغــاز کــرده انــد گمانــه زنــی هــا از احتمــال حضــور دســتکم دو 

ــد. زن معــروف در ایــن رقابــت هــا حکایــت دارن
ســناتور »برنــی ســاندرز« و »جــو بایــدن« چهــره هــای 
ــود را  ــالش خ ــته ت ــاه گذش ــرات از م ــزب دموک ــناس ح سرش
ــات ریاســت جمهــوری ۲۰۲۰ آمریــکا آغــاز کــرده  ــرای انتخاب ب
ــا«  ــله اوبام ــور »میش ــت از حض ــان صحب ــن می ــا در ای ــد ام ان
بانــوی اول ســابق آمریــکا و »آنجلینــا جولــی« هنرپیشــه معروف 

ــت. ــا اس ــت ه ــن رقاب ــی در ای آمریکای

آنجلینا جولی
آنجلینــا جولــی هنرپیشــه ۴۳ ســاله سرشــناس هالیــوود در 
ــت:  ــرد و گف ــت را رد نک ــور در سیاس ــال حض ــی احتم اظهارات
هــدف مــن کمــک بــه مــردم اســت. احتمــال نامــزد شــدنم در 
انتخابــات ریاســت جمهــوری وجــود دارد. هــر جــا احســاس کنم 

ــاز اســت حضــور دارم. ــن نی ــه م ب
اوکــه فرســتاده ویــژه ســازمان ملــل متحــد در امــور پناهنــدگان 
ــاید وارد  ــر ش ــاد تغیی ــرای ایج ــه ب ــت ک ــه گف ــت، روز جمع اس

ــای سیاســت شــود. دنی
جولـی که مهمـان ویژه شـبکه چهار رادیوی بی بی سـی بـود، در 

مورد مسـائل پناهجویان در خاورمیانه نیـز صحبت کرد.
جولــی تاکنــون توانســته چهــار بــار جایــزه گلــدن گلــوب، دو بــار 
ــزه اســکار را  ــار جای ــه بازیگــران ســینما و یــک ب ــزه اتحادی جای
ببــرد. وی در ســالهای اخیــر فعالیــت هــای عــام المنفعــه را دنبال 
مــی کنــد و بــه عنــوان ســفیر آمریــکا در امــور پناهنــدگان بــه 

کشــورهای دچــار بحــران ســفر مــی کنــد.

میشله اوباما
هــر چنــد بانــوی اول ســابق آمریــکا در گذشــته اعــالم کــرده که 
تمایلــی بــرای حضــور در عرصــه سیاســت نــدارد امــا نتایــج یک 
نظــر ســنجی جدیــد کــه در »واشــنگتن اگزماینر« منتشــر شــده 
نشــان مــی دهــد کــه میشــله در صــورت ورود بــه ایــن عرصــه 
ــد داشــت و  ــاندرز خواه ــدن و س ــا بای ــک ب ــی بســیار نزدی رقابت

البتــه حمایــت مردمــی از وی بیشــتر خواهــد بــود.
ــرده و  ــر ک ــود را منتش ــرات خ ــاب خاط ــی کت ــه تازگ ــله ب میش
ــات  ــازی مقدم ــاده س ــرای آم ــن کار ب ــه ای ــد ک ــی معتقدن برخ
ــی ســی  ــی ب ــات ۲۰۲۰ اســت. ب جهــت نامــزد شــدن در انتخاب
در ایــن رابطــه مــی نویســد: در برنامــه معرفــی و تبلیــغ کتــاب 
زندگینامــه میشــله اوبامــا در واشــنگتن کــه اخیــرا منتشــر شــده، 
بــاراک اوبامــا رئیــس جمهــوری پیشــین آمریــکا بــا دســته گلــی 
صورتــی روی صحنــه آمــد تــا همســرش را غافلگیــر کنــد. یــک 
ــاره  ــای داغ درب ــاب، گفتگوه ــی کت ــرای معرف ــرده ب ــور فش ت
ــه  ــار حــرف ب ــر ب ــه ه ــکا و البت ــردم آمری ــی م سیاســت و زندگ

ــد. ــم می کش ــپ ه ــد ترام دونال
ایــن می توانــد حضــور یــک چهــره سرشــناس بــرای کمــک بــه 
فــروش بیشــتر یــک کتــاب یــا بخشــی از شــروع نمایــش بزرگ 

انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال ۲۰۲۰ آمریکا باشــد.
ــوی اول  ــرات بان ــاب خاط ــوان کت ــدن« عن ــا ش ــله اوبام »میش
پیشــین آمریــکا اســت که به تازگی منتشــر شــده اســت. میشــله 
اوبامــا ایــن روزهــا ســخت مشــغول برنامــه تــور معرفــی کتابش 

ــد. ــه شــهر ســفر می کن اســت و شــهر ب
اکثــر بلیت هــای برنامــه معرفــی کتــاب وی در شــهرهای 
نیویــورک،  بوســتون، واشــنگتن، ســن خوزه و ...فروختــه شــده و 
ــا  ــای ۵۰۰ ت ــا قیمت ه ــی ب ــای اندک ــا بلیت ه ــواردی تنه در م

۲۵۰۰ دالر باقــی مانده انــد.

اخیـرا گروهـی از رای دهنـدگان دموکـرات در یـک نظرسـنجی 
موسسـه مک الفـن به ایـن سـوال کـه در انتخابـات آتـی به چه 
کسـی رای مـی دهید؟ جـواب داده اند و جـو بایدن و میشـله اوباما 

بـا اختالفـی انـدک در راس این فهرسـت قـرار دارند.
میشــله اوبامــا دو ســال پیــش و از زمــان ســخنرانی های 
انتخاباتــی بــه نفــع هیــالری کلینتــون، بــه چهــره ای شــاخص 
ــانی از  ــان کس ــان زم ــد و هم ــل ش ــا تبدی ــان دموکرات ه در می
پتانســیل او بــرای ریاســت جمهــوری نوشــتند. او در ایــن فرصت 
ــدارد و  ــم ن ــچ ک ــرش هی ــخنوری از همس ــه در س ــان داد ک نش
ــر بگــذارد. ــر مخاطبانــش تاثی ــا قــدرت کلماتــش، ب ــد ب می توان

روزهای سخت ترامپ
ایــن وضعیــت در حالــی اســت کــه ترامــپ بــه موجــب تعطیلــی 
ــت  ــیه و دخال ــا روس ــاط وی ب ــورد ارتب ــات در م ــت، تحقیق دول
ــه  ــکوت ب ــق الس ــت ح ــات ۲۰۱۶، پرداخ ــا در انتخاب روس ه
زنــان، جنــگ یمــن و حمایــت بــی قیــد و شــرط از »محمــد بــن 
ســلمان« ولیعهــد عربســتان ســعودی، بــه شــدت تحــت فشــار 
بــوده و مجلــس نماینــدگان آمریــکا بعــد از تعطیــالت ســال نــو، 

ــاز خواهنــد کــرد. پرونــده هــای ویــژه ای را علیــه ترامــپ ب
در این شـرایط حتـی صحبت از اسـتیضاح ترامپ به میـان آمده و 
امروز شـنبه هیل بر اسـاس نتایج یک نظرسـنجی جدید از تمایل 

مـردم آمریکا برای اسـتیضاح ترامپ گزارش داده اسـت.

میشله و جولی رقیبان جدی ترامپ؛

احتمال رقابت ۲ زن با ترامپ برای حضور در کاخ سفید

ســناتور جمهوریخــواه آمریکایــی بــا شــرکت در یــک کنفرانــس مطبوعاتــی اعــالم کــرد: ترامــپ 
ــد. ــدار کن ــا نخســت وزیر پاکســتان دی ــد ب بای

»لیندســی گراهــام« ســناتور جمهوریخــواه آمریکایــی کــه بــه پاکســتان ســفر کــرده اســت، امــروز 
یکشــنبه در اظهاراتــی از ترامــپ رئیــس جمهــوری کشــورش خواســت تــا بــا عمــران خان نخســت 

وزیــر پاکســتان دیــدار کنــد.
ســناتور جمهوریخــواه آمریکایــی بــا شــرکت در یــک کنفرانــس مطبوعاتــی در این خصــوص گفت 
ــن  ــا از ای ــدار کــرده ت ــا عمــران خــان دی ــر ب ــد هرچــه زودت کــه رئیــس جمهــوری کشــورش بای
طریــق روابــط پیشــین دو کشــور بهبــود یافتــه و همچنیــن تــالش هــای اســالم آبــاد و واشــنگتن 

بــرای دســت یابــی بــه صلــح در افغانســتان بیشــتر شــود.
ســناتور ایالــت کارولینــای جنوبــی در ادامــه افــزود: بــا روی کار آمــدن عمــران خــان، فرصــت خوبی 
بــرای بهبــود روابــط بــا اســالم ابــاد ایجــاد شــده اســت. روابــط پیشــین دوکشــور بر اســاس پــاداش 

در ازای خدمــات ارائــه شــده بایــد جایگزیــن روابــط کنونی شــود.
ــش  ــرد ســاعاتی پی ــی ب ــه ســر م ــه در پاکســتان ب ــام« ک ــه »لیندســی گراه ــن درحالیســت ک ای
ــح  ــد صل ــورد رون ــا وی در م ــن کشــور ب ــه ای ــر خارج ــود قریشــی« وزی ــاه محم ــا »ش ــدار ب در دی

ــادل نظــر پرداخــت. ــه بحــث و تب افغانســتان ب
گفتگــو در مــورد مســائل بیــن المللــی و منطقــه ای 
و همچنیــن گســترش روابــط تجــاری و اقتصــادی 
بیــن طرفیــن از دیگــر موضوعــات مــورد بحــث در 

ایــن دیــدار بــوده اســت.
ــون  ــم اکن ــه ه ــرده اســت ک ــفر ک ــه پاکســتان س ــی ب ــام در حال ــه گراه ــر اســت ک ــه ذک الزم ب
»زلمــای خلیــل زاد« نماینــده ویــژه آمریــکا در امــور صلــح افغانســتان طــی دور چهــارم ســفرهای 

ــرد. منطقــه ای خــود در پاکســتان بســر مــی ب
خلیــل زاد طــی ۲ روز گذشــته بــا وزیــر خارجــه و  نخســت وزیــر پاکســتان دیــدار و در مــورد رونــد 

مذاکــرات صلــح افغانســتان بــا آنهــا بــه بحــث و تبــادل نظــر پرداخــت.
پــس از دیــدار خلیــل زاد بــا مقامــات پاکســتانی، روز گذشــته وزیــر خارجــه پاکســتان اعالم کــرد که 

امــکان مذاکــرات نماینــدگان طالبان بــا مقامــات آمریکایی در پاکســتان وجــود دارد.
پــس از اعــالم ایــن خبــر امــا »ذبیــح اهلل مجاهــد« ســخنگوی گــروه طالبــان بــا رد ایــن خبــر آن را 

شــایعه و نادرســت خوانــد.

با شرکت در یک کنفرانس مطبوعاتی؛

گراهام: ترامپ با نخست وزیر پاکستان دیدار کند
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آمـریـــــکا

کنگــره آمریــکا خواســته یــا ناخواســته در مســیری قــرار گرفتــه 
کــه شــاید بتوانــد در انتهــای آن انتقــام ملــت هــای مظلــوم را از 

عامــالن جنایــت هــای چنــد ســال اخیــر جهــان بگیــرد.
ــه هیــچ وجــه تصــور نمــی  شــاید »محمــد بــن ســلمان« ب
ــلطنتی  ــدان س ــروی وی و خان ــار و آب ــه روزی اعتب ــرد ک ک
عربســتان در دســتان نماینــدگان کنگــره آمریــکا قــرار 
بگیــرد و ســنای ایــاالت متحــده تبدیــل بــه کابــوس 

ــود. ــبانه وی ش ش
بــن ســلمان کــه بــه مــدد ثــروت آل ســعود و حمایــت هــای 
ــکا از وی در خصــوص جنــگ یمــن،  ــی چــون چــرای آمری ب
ــت  ــن نخس ــروگان گرفت ــه گ ــی، ب ــان داخل ــرکوب مخالف س
وزیــر لبنــان، ســرکوب گســترده شــیعیان قطیــف و ... 
ــون  ــان اســت اکن ــرد جه ــن ف ــرد قدرتمندتری ــی ک ــان م گم
ــراری از آن  ــار شــده کــه شــاید هیــچ راه ف در وضعیتــی گرفت

ــد. ــتته باش ــود نداش وج

از تمسخر ترامپ تا حمالت گزنده سنا
ــد از  ــر و بع ــاه اکتب ــکا از م ــا آمری ــلمان ب ــن س ــل ب ــاه عس م
ــد  ــگار منتق ــه ن ــقجی« روزنام ــال خاش ــل »جم ــرای قت ماج
ــه  ــه ب عربســتانی، در کنســولگری عربســتان در اســتانبول ترکی
ــای  ــه ه ــاض هزین ــد ری ــر چن ــان ه ــن می ــید. در ای ــان رس پای
زیــادی کــرد تــا بــه هــر نحــو ممکــن شــخص بــن ســلمان را 
از پرونــده قتــل خاشــقجی دور کنــد امــا اســناد و مدارکــی دربــاره 
ایــن جنایــت وجــود دارد و ســناتورهای آمریــکا در جریــان آنهــا 
قــرار گرفتنــد همگــی بــر نقــش انــکار ناپذیــر ولیعهــد جــوان در 

ــد. ــد دارن ــل تاکی ــن قت ای
ســناتورهای آمریــکا بــا تکیــه بــر ایــن اســناد بــر لــزوم برخــورد 
ــل  ــه دلی ــه ب ــلمانی ک ــن س ــد. ب ــد دارن ــلمان تاکی ــن س ــا ب ب
خریدهــای گســترده نظامــی از آمریــکا زمانــی نــه چنــدان دور از 

ــود. ــه شــده ب ــه ســخره گرفت ســوی ترامــپ ب
در همیــن رابطــه در آخریــن دور از حمــالت لفظــی به عربســتان، 
ــای  ــت کارولین ــواه ایال ــناتور جمهوریخ ــام« س ــی گراه »لیندس
جنوبــی در مصاحبــه بــا شــبکه خبــری فاکــس نیــوز ادعــا کــرد: 
ــتان،  ــه در عربس ــه هم ــک هفت ــرف ی ــود، ظ ــکا نب ــر آمری اگ
فارســی حــرف می زدنــد. نیــاز مــا بــه آن هــا )ســعودی هــا( بــه 
مراتــب کمتــر از نیــاز آنهــا بــه مــا اســت. همــکاری آمریــکا بــا 
ــکا  ــه آمری محمــد بــن ســلمان )MBS( و رژیــم قاتــل وی ب
ضربــه مــی زنــد. ارتــش آن هــا )ســعودی هــا( تــوان جنگیــدن 

ــدارد. ن
ــر«  ــاب کورک ــواه »ب ــناتور جمهوریخ ــام، س ــر گراه ــالوه ب ع
رئیــس کمیتــه روابــط خارجــی ســنا  اعــالم کــرده در نظــر دارد 
ــن ســلمان«  ــد ب ــه »محم ــد ک ــه ده ــه ای را ارائ طــرح قطعنام
ولیعهــد عربســتان را مســئول قتــل »جمــال خاشــقچی« معرفی 

ــرد. ــد ک خواه
رئیــس کمیتــه روابــط خارجی ســنا اظهــار داشــت: ایــن قطعنامه 
محمــد بــن ســلمان را مســئول آن قتــل معرفــی مــی کنــد و این 
یــک بیانیــه قــوی از ســوی جمهوریخواهــان اســت. ایــن یــک 
محکومیــت قــوی یــک ولیعهــد اســت و آنهــا را مســئول قتــل 

یــک روزنامــه نــگار مــی دانــد.
ــا  ــد ب ــنبه بتوان ــه ش ــروز س ــه ام ــت ک ــدوار اس ــر امی کورک
کنــار گذاشــتن روال معمــول کمیتــه روابــط خارجــی، 
ــن ســناتور  ــرد. ای ــه صحــن ســنا بب ــه را مســتقیما ب قطعنام
ــت  ــدوارم کــه ســنا حمای ــت تنســی اظهــار داشــت: امی ایال

ــه  ــم ک ــی کن ــور م ــل آورد. تص ــه عم ــترده ای از آن ب گس
ــاد. ــد افت ــاق خواه ــن اتف ای

وی در پاســخ بــه ســئوالی دربــاره مفــاد ایــن قطعنامــه تصریــح 
کــرد: ایــن قطعنامــه رســما محمــد بــن ســلمان را مســئول قتــل 
خاشــقجی معرفــی مــی کنــد... ایــن یــک بیانیــه قاطع از ســوی 
ســناتورهای جمهوریخــواه اســت. یــک محکومیت مســتحکم و 
قاطــع علیــه ولیعهــد ســعودی و مســئول دانســتن وی بــه خاطــر 
ــوی  ــع از س ــه قاط ــک بیانی ــن ی ــگار. ای ــه ن ــک روزنام ــل ی قت
ســنا ایــاالت متحــده اســت و تصــور مــی کنیــم ایــن قطعنامــه 

تصویــب شــود.
هفتــه گذشــته ســناتور جمهوریخــواه »لیندســی گراهــام« نیــز 
ــرات  ــواه و دموک ــناتورهای جمهوریخ ــماری از س ــوی ش از س
قطعنامــه ای را ارائــه کــرد کــه بــن ســلمان را در قتل خاشــقجی 

ــد. ــی مــی کن »همدســت« معرف
ــی« ســناتور  »کریــس مورفــی« ســناتور دموکــرات، »مایــک ل
ــه  ــم قطعنام ــناتور مســتقل ه ــندرز« س ــی س ــرات و »برن دموک
ــه  ــان دادن ب ــدف آن پای ــه ه ــد ک ــرده ان ــه ک ــترکی ارائ مش
حمایــت آمریــکا از تجــاوز ســعودی هــا و ائتــالف عربــی تحــت 
ــه یمــن اســت. انتظــار مــی رود ســنا روز  ــاض ب ســرکردگی ری

ــد. ــه را بررســی کن ــن قطعنام ــنبه ای چهارش
در خصــوص ایــن قطعنامــه  واشــنگتن پســت گــزارش داد کــه 
ــورت  ــه ص ــال ۲۰۱۸ ب ــان س ــش از پای ــا پی ــکا ت ــنای آمری س
ــل  ــه دلی ــتان را  ب ــد عربس ــلمان ولیعه ــن س ــد ب ــمی محم رس
قتــل جمــال خاشــقجی روزنامــه نــگار منتقــد ســعودی محکــوم 

ــرد. ــد ک خواه
همچنیــن بــر اســاس ایــن طــرح، از ولیعهــد عربســتان خواســته 
خواهــد شــد تــا دیگــر سیاســت های خصمانــه در خلیــج فــارس 

را متوقــف کنــد.
عــالوه بــر آن، گزینــه توبیــخ ترامــپ بــه دلیــل حمایــت از بــن 

ســلمان در ایــن طــرح گنجانــده شــده اســت.

هراس ترامپ از استیضاح
ــلمان  ــن س ــردن ب ــره داغ ک ــدد نق ــط درص ــکا فق ــره آمری کنگ
ــد ترامــپ در  ــرای دونال ــز ب ــژه ای را نی ــه وی نیســت بلکــه برنام
نظــر گرفتــه اســت. در همیــن رابطــه یــک منبــع آگاه بــه شــبکه 
ــور  ــپ«، رئیس جمه ــد ترام ــه »دونال ــی ان ان« گفت ــری »س خب

آمریــکا دربــاره اینکــه نماینــدگان دموکــرات در مجلــس 
ــی  ــراز نگران ــد اب ــتیضاح کنن ــن اســت او را اس ــدگان ممک نماین

ــت. ــرده اس ک
ایــن منبــع همچنیــن بــه ســی ان ان گفتــه ترامــپ اســتیضاح را 
یــک احتمــال واقــع« می دانــد ولــی مطمئــن نیســت کــه اتفــاق 
ــه  ــی ان ان گفت ــه س ــفید ب ــر در کاخ س ــع دیگ ــک منب ــد. ی بیفت
دســتیاران ترامــپ معتقدنــد تنهــا مســئله ای کــه ممکــن اســت 
ــل  ــی وکی ــات مال ــود، تخلف ــتیضاح ش ــد اس ــاز رون ــب آغ موج
ــول توســط  ــکل کوهــن« و پرداخــت پ شــخصی ترامــپ، »مای
ــر اخالقــی  ــا آنهــا رابطــه غی ــی اســت کــه ترامــپ ب ــه زنان او ب

ــت. ــته اس داش
ــر، بعــد  صحبــت از احتمــال اســتیضاح ترامــپ در روزهــای اخی
ــورک   ــی نیوی ــه جنوب ــتان ها از او در منطق ــه دادس از شــکایتی ک
تنظیــم کرده انــد شــدت گرفتــه اســت. در آن شــکایت نامه، 
دادســتان ها بــرای اولیــن بــار بــه طــور مســتقیم ادعــا کرده انــد 
کــه اقدامــات غیرقانونــی وکیــل ترامــپ بــه دســتور شــخص او 

انجــام شــده اســت.
دموکرات هــا در روزهــای اخیــر گفته انــد کــه اقدامــی کــه 
ترامــپ انجــام داده جــزو »جرایــم قابــل اســتیضاح« اســت و او 
ــت جمهوری  ــام دوره اول ریاس ــد از اتم ــت بع ــن اس ــی ممک حت

ــود. ــدان ش ــه زن روان
»جــری ندلــر«، رئیس آتــی کمیتــه قضایــی مجلــس نمایندگان 
آمریــکا گفتــه کــه ایــن ادعاهــا، در صــورت اثبــات مصــداق جرم 

قابل اســتیضاح هســتند.
مایــکل کوهــن بــرای اولیــن بــار در مــاه ســپتامبر ادعــا کــرد که 
ترامــپ بــه او دســتور داده ایــن وجــوه غیرقانونــی را بــه عنــوان 
حق الســکوت بــه »اســتورمی دنیلــز«، بازیگــر فیلم هــای 
ــوی«  ــریه »پلی ب ــدل نش ــک دوگال«، م ــتهجن و »کارن م مس

ــد. پرداخــت کن
ــن  ــرای کوه ــه ب ــه جمع ــام ک ــند اته ــک س ــتان ها در ی دادس
ــرده  ــد ک ــپ را تأیی ــه ترام ــای او علی ــد ادعاه ــم کرده ان تنظی
ــن  ــرای کوه ــس ب ــازات حب ــن مج ــر گرفت ــتار در نظ و خواس

شــده اند.

روند استیضاح و شانس موفقیت آن
ــی در  ــی س ــی ب ــپ ب ــتیضاح ترام ــکان اس ــوص ام در خص

استیضاح ترامپ و نقره داغ کردن بن سلمان؛ سرنوشت دست کنگره است
عبدالحمید بیاتی
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اختالفــات رئیــس جمهــوری آمریــکا بــا حــزب دموکــرات 
ایــن کشــور بــر ســر تعطیلــی دولــت همچنــان ادامــه دارد 
ــاالت  ــا وضعیــت اقتصــادی ای ــن امــر موجــب شــده ت و ای

متحــده بســیار متالطــم شــود.
چنــدی پیــش »دونالــد ترامــپ« رئیــس جمهــوری 
ــس  ــرات در مجل ــزب دموک ــران ح ــان رهب ــکا میزب آمری
ســنا و مجلــس نماینــدگان بــود. ســناتور »چــاک شــومر« 
و »نانســی پلوســی« در دیــدار بــا ترامــپ بــر مواضــع حزب 
خــود در خصــوص بودجــه پیشــنهاد شــده از ســوی کاخ 
ســفید پافشــاری کردنــد و رئیــس جممهــوری آمریــکا نیز 

ــد. ــاه نیام ــن خصــوص کوت ــی خــود در ای از مواضــع قبل
بعــد از ایــن دیــدار، چــاک شــومر و نانســی پلوســی ترامــپ 
را متهــم کردنــد کــه تحــت تاثیــر محافظــه کاران حاضر در 

کاخ ســفید قــرار دارد.
ــزی  ــک مرک ــه بان ــه ب ــا حمل ــپ ب ــان ترام ــن می ــا در ای ام
ــه نحــوی خــود را در مشــکالت  ــا ب ــکا ســعی کــرد ت آمری
بــه وجــود آمــده در نتیجــه تعطیلــی دولــت بیگنــاه نشــان 
ــا را  ــرات ه ــز دموک ــد. ترامــپ در روزهــای گذشــته نی ده

ــود. ــت خطــاب کــرده ب ــی دول ــی تعطیل مســئول اصل
ایــن در حالــی اســت کــه مجلــس نماینــدگان آمریــکا در 
نظــر دارد در ســال جدیــد میــالدی پرونــده هــای ویــژه ای 

را علیــه ترامــپ بــه جریــان بینــدازد.

حمله به بانک مرکزی
ترامــپ دیــروز دوشــنبه در صفحــه توئیتــر خــود بــا انتقــاد 
ــا  ــزی کشــورش، آن را »تنه ــک مرک ــای بان از سیاســت  ه
مشــکل اقتصــاد آمریــکا« خوانــد و نوشــت: مقامــات ایــن 
بانــک درکــی از بــازار ندارنــد. آنهــا متوجــه اجتناب ناپذیــر 
ــی  ــا حت ــت ارزش دالر ی ــاری، تقوی ــای تج ــودن جنگ ه ب
ــه علــت )عــدم  تعطیلــی دولــت بــه دســت دموکرات هــا ب

تامیــن بودجــه( امــور مــرزی نیســتند.
ــد  ــاز قدرتمن ــد گلف ب ــدرال رزرو« مانن ــزود: »ف ــپ اف ترام
ولــی بی اســتعدادی اســت کــه نمی توانــد ضربــه ای 

ــاز  ــد داشــته باشــد و امتی هدفمن
ــد! ــب کن کس

در  آمریکایــی  رســانه های 
روزهــای گذشــته بــه نقــل از 
ــپ  ــی ترام ــع آگاه از نارضایت مناب
مرکــزی  بانــک  مقام هــای  از 
ایــن کشــور و رایزنی هــای وی 
بــرای جایگزینــی »جــروم پــاول« 
رئیــس ایــن بانــک خبــر داده 

بودنــد.
مشــاوران ترامــپ بــه او هشــدار داده انــد کــه اخــراج پــاول، 
ــکا در  ــاد آمری ــرای اقتص ــاز ب ــی دردسرس ــد اقدام می توان

ســال آینــده میــالدی باشــد.

شدیدترین سقوط وال استریت در ایام کریسمس
امــا ایــن وضعیــت موجــب افــت شــدید شــاخص ســهام در 
ــا  ــه طــوری کــه برخــی از آن ب ــازار وال اســتریت شــده ب ب
عنــوان شــدیدترین افــت شــاخص در ایــام کریســمس یــاد 

مــی کننــد.  
بــر همیــن اســاس همزمــان بــا نگرانــی از کند شــدن رشــد 
اقتصــادی، تعطیلــی بخشــی از دولــت و گزارش هــا مبنــی 
ــر احتمــال اخــراج رئیــس فــدرال رزرو )بانــک مرکــزی(  ب

توســط ترامــپ، بــازار ســهام شــاهد ســقوط مجــدد بــود.
روز دوشــنبه، دو شــاخص مهــم وال اســتریت بدترین شــب 
ــز 500  ــد؛ داوجون ــت کردن ــود را ثب ــخ خ ــمس تاری کریس
واحــد ریــزش کــرد و بــه زیــر ۲۲000 واحــد ســقوط کــرد، 
ــه  ــا ســقوط ۲0 درصــدی نســبت ب ــم ب ــی500 ه اس اندپ
رکوردهــای اخیــر،  بــه آســتانه تحمــل فنــی خــود رســید.

بــورس نیویــورک در هفته هــای اخیــر بــه دلیــل نگرانــی از 
کنــدی رشــد اقتصــادی ســقوط زیــادی داشــته اســت، بــه 
طــوری کــه مــاه دســامبر در ایــن زمینــه بدتریــن مــاه از 

ــوده اســت. ــزرگ« در 1۹31 ب ــان »بحــران ب زم
بــازار ســهام نیویــورک روز دوشــنبه در آســتانه کریســمس 

ــان  ــاز کــرد و در زم ــا ســقوط شــاخص ها کار خــود را آغ ب
بســته شــدن در ســاعت شــش عصــر بــه وقــت لنــدن، دو 

درصــد ارزش خــود را از دســت داد.

پیش بینی آینده
ترامــپ از زمــان آغــاز بــه کار دولتــش، مانــور زیــادی روی 
ــودی کــه  ــود شــاخص های اقتصــادی داده اســت؛ بهب بهب
کارشناســان آن را نتیجــه سیاســت های ســال های پایانــی 
ــن  ــوری پیشــین ای ــس جمه ــا« رئی ــاراک اوبام ــت »ب دول

ــد. ــور می دانن کش
ــنگین  ــای س ــت، تعرفه ه ــن سیاس ــتوانه همی ــه پش وی ب
برخــی محصــوالت کشــورهای  واردات  روی  تجــاری 
ــزرگ  ــگ ب ــک جن ــرده و ی ــع ک ــیایی وض ــی و آس اروپای
ــول  ــی پ ــدوق بین الملل ــت. صن ــد زده اس ــاری را کلی تج
ــی  ــت یکجانبه گرای ــه سیاس ــود ک ــدار داده ب ــتر هش پیش
دولــت ایــن کشــور و افزایــش موانــع تجــاری، ضربــه ای بــه 

ــود. ــد ب ــان خواه ــکا و جه ــاد آمری اقتص
در ایـن میـان روز گذشـته اعـالم شـده بـود کـه تعطیلـی 
دولـت در سـال ۲01۹ طـول مـی کشـد و همیـن امـر 
مشـکالت زیـادی را برای اقتصـاد آمریکا به وجود مـی آورد.

ــال  ــر س ــاه اکتب ــار در م ــن ب ــکا آخری ــدرال آمری ــت ف دول
ــس  ــالم آژان ــه اع ــا ب ــد. بن ــل ش ــالدی تعطی ۲013 می
اعتبارســنجی »اســتاندارد انــد پــورز« تعطیلی ســال ۲013 
دولــت فــدرال ۲4 میلیــارد دالر بــه اقتصــاد آمریــکا لطمــه 

زد.

همزمانی بحران اقتصادی و سیاسی برای پرزیدنت؛

دردسرهای ناتمام ترامپ در کریسمس

آمـریـــــکا

ــور  ــس جمه ــپ رئی ــد ترام ــر دونال ــی نویســد: اگ گزارشــی م
نبــود، ادعاهــای مطــرح شــده در دادگاه مایــکل کوهــن، 
وکیــل ســابق او، می توانســت بــه بــاز شــدن پرونــده ای 

ــود. ــر ش ــه وی منج ــی علی قضای
حقوقــدان هــا می گوینــد کــه پیگــرد قضایــی ترامــپ  در زمــان 
ریاســت جمهــوری او امکان پذیــر نیســت و تنهــا راه برکنــاری او 

از ایــن مقــام، اســتیضاح او اســت.
امــا آیــا چنیــن کاری امکان پذیــر اســت؟ کــدام روســای جمهــور 
ــوده؟  ــون اســتیضاح شــده اند و نتیجــه آن چــه ب ــا کن ــکا ت آمری

جــواب ایــن ســوال ها ممکــن اســت غیرمنتظــره باشــد.
در شــرایط فعلــی اســتیضاح بــه معنــای وارد کــردن 
ــد  ــه می توان ــت ک ــکا اس ــره آمری ــوی کنگ ــی از س اتهامات
ــون  ــد. قان ــور باش ــس جمه ــه رئی ــرای محاکم ــه ای ب مقدم
ــاون رئیــس  پیــش بینــی کــرده کــه رئیــس جمهــوری، مع
ــی  ــده را م ــاالت متح ــوری ای ــات کش ــوری و مقام جمه
ــور،  ــه کش ــت ب ــر خیان ــه خاط ــتیضاح ب ــس از اس ــوان پ ت
ــا  ــط ب ــای مرتب ــه ه ــم و جنب ــایر جرای ــواری و س ــوه خ رش
مناصــب اصلــی دولتــی و محکومیــت بــه خاطــر ایــن 

ــرد. ــار ک ــان برکن ــمت هایش ــم از س جرای

رونــد اســتیضاح بایــد از مجلــس نماینــدگان شــروع شــود و بــه 
ــه  ــف ب ــدگان )نص ــت نماین ــه رای اکثری ــادن آن ب ــان افت جری
عــالوه یــک( نیــاز دارد. در صــورت کســب ایــن رای، محاکمه در 

ســنا برگــزار خواهــد شــد.
ــاری  ــرای برکن ــنا ب ــدگان س ــه رای دوســوم نماین ــن مرحل در ای
ــکا  ــاالت متحــده آمری ــخ ای رئیــس جمهــور الزم اســت. در تاری

ــاده اســت. هرگــز چنیــن اتفاقــی نیفت
بــا آن کــه تهدیــد بــه اســتیضاح در مــوارد متعــددی مطرح بــوده، 

تنهــا دو رئیــس جمهــور آمریــکا واقعا اســتیضاح شــده اند.
ــکا،  ــور آمری ــس جمه ــن رئی ــل و دومی ــون، چه ــل کلینت بی
بــه دلیــل شــهادت دروغ در مقابــل هیئــت منصفــه و 
ممانعــت از اجــرای عدالــت، اســتیضاح شــد. کلینتــون 
دربــاره ماهیــت رابطــه اش بــا مونیــکا لوینســکی دروغ 
ــه دروغ  ــود ک ــته ب ــم خواس ــرا از او ه ــود و ظاه ــه ب گفت

بگویــد.
مجلــس نماینــدگان بــا ۲۲۸ رای مثبــت در برابــر ۲۰۶ رای منفی 
بــرای اتهــام اول و ۲۲۱ در برابــر ۲۱۲ بــرای اتهام دوم، اســتیضاح 

بیل کلینتــون را کلیــد زد.
ــامبر  ــی دس ــان، یعن ــه در آن زم ــت ک ــر داش ــد در نظ بای

۱۹۹۸، میــزان محبوبیــت کلینتــون در نظرســنجی ها ۷۲ 
ــه  ــه اســتیضاح در ســال ۱۹۹۹ ب ــی مصوب ــود. وقت درصــد ب
ــرای  ــه دوســوم الزم ب ــک ب ــی نزدی ــی حت ســنا رســید، رای
برکنــاری او هــم بــه دســت نیامــد و کلینتــون رئیــس 

ــد. ــور مان جمه
ــاالت متحــده  ــخ ای ــه در تاری ــور دیگــری ک ــس جمه ــا رئی تنه
اســتیضاح شــده اســت »انــدرو جانســون« بــود کــه بــه عنــوان 
ــدت  ــه م ــال ۱۸۶۵ ب ــکا از س ــور آمری ــس جمه ــن رئی هفدهمی
چهــار ســال ایــن مقــام را بر عهــده داشــت. مجلــس نماینــدگان 
در ســال ۱۸۶۸ اســتیضاح او را تصویــب کــرد. اســتیضاح 
جانســون، تنهــا ۱۱ روز بعــد از برکنــاری ادویــن اســتنتون، وزیــر 
ــت های  ــا سیاس ــر ب ــن وزی ــد. ای ــته ش ــه رای گذاش ــگ او ب جن

ــود. ــق نب رئیــس جمهــور مواف
ــس  ــی، رئی ــز کوم ــان و جیم ــتنتون در آن زم ــراج اس ــابه اخ تش
ســابق اف بــی آی، در زمــان حاضــر از چشــم رســانه های 
ــر خــالف  ــن، ب ــود ای ــا وج ــده اســت. ب ــان نمان ــی پنه آمریکای
کلینتــون، انــدرو جانســون بــا اختــالف بســیار کمــی از رای گیری 
ســنا جــان ســالم بــه در بــرد و اکثریــت دوســوم تنهــا بــا یــک 

ــد. ــته ش رای شکس
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سـفارت آمریـکا در عربسـتان بـه تازگـی ویدئویـی در 
حسـاب توییتری خود منتشـر کرد که عـالوه بر اینکه 
بـا واکنش هایی از سـوی سـعودی ها روبرو شـد، توجه 

تحلیلگـران را نیز بـه خود مشـغول کرد.
بـا  چهارشـنبه  روز  عربسـتان  در  آمریـکا  سـفارت 
انتشـار ویدئویـی در حسـاب رسـمی توییتـری خـود 
ظاهـراً مردم عربسـتان را بـه تظاهرات علیـه حکومت 
ایـن کشـور تشـویق می کنـد تـا تغییـرات سیاسـی 
و اجتماعـی مثبـت حاصـل شـود. ایـن ویدئـو ضمـن 
حمایـت از تظاهرات مسـالمت آمیز بـه مخاطبان خود 
آمـوزش می دهد چگونـه می تواننـد با شـرکت در این 

گونـه حـرکات خواسـتار تغییـرات شـوند.
گوینـده در بخشـی از ایـن ویدئـو ضمـن بیـان اینکـه 
اسـتبداد  و  سـرکوب  شـرایط  در  حتـی  معترضـان 
نیـز  می تواننـد اعتراض هـای خـود را بـا موفقیـت 
انجـام دهنـد، اعـالم کـرده اسـت: »تحقیقـات نشـان 

می دهـد در بـازه زمانی1۹00 تـا ۲006، سـودمندی و تأثیر 
اعتراضات مسـالمت آمیز دوبرابـر اعتراضهای خشـونت آمیز 

بـوده اسـت«.

خشم کاربران سعودی
روزنامـه القـدس العربـی دربـاره ایـن توییـت مـی نویسـد: 
»انتشـار ایـن ویدئو در بحبوحه تیره شـدن روابط واشـنگتن 
و ریـاض  بـر سـر قتـل جمـال خاشـقجی، روزنامه نـگار 
سـعودی، در سـفارت عربسـتان در شـهر اسـتانبول ترکیـه 
منتشـر می شـود. مجلـس سـنای آمریـکا هفته گذشـته با 
تصویـب دو قطعنامـه جداگانه محمـد بن سـلمان، ولیعهد 
سـعودی، را مسـئول خاشـقجی اعالم کرد و همچنین رأی 
به پایـان حمایت نظامی آمریکا از ائتالف سـعودی در جنگ 
یمـن داد. ریـاض ضمـن محکـوم کـردن ایـن دو قطعنامه، 

آنهـا را دخالـت آشـکار در امـور داخلـی خود دانسـت.
ایـن روزنامه آورده اسـت: انتشـار چنین توییتی در حسـاب 
رسـمی سـفارت آمریکا در ریاض موجب خشـم و عصبانیت 

کاربران سـعودی شـده است.
کاربـری عربسـتانی بـا محکـوم  کـردن ایـن اقدام سـفارت 
آمریکا نوشـته اسـت: »این )توییت( خطرناک اسـت و تأثیر 
معکوس خواهد داشـت. ما خواسـتار حذف آن هسـتیم چرا 
که موجب آشـوب و تظاهرات می شـود«. کاربـران دیگر نیز 
ایـن اقـدام را تحریک کننـده خواندنـد و هـدف آن را ایجـاد 

ناآرامی در این کشـور دانسـتند.
ایـن روزنامـه بـه نقـل از »مبـارک آل عاتـی« نویسـنده و 
تحلیلگـر سـعودی آورده اسـت: »ایـن توییـت خطرنـاک و 
غیرقابـل توجیـه و دارای تاثیر معکوس اسـت و ما خواسـتار 
حـذف آن هسـتیم«. یـک کاربـر دیگـر سـعودی از آن بـه 

عنـوان سـم در عسـل نـام برده اسـت.

کـه  کشـوری  در  هـم  آن  تظاهـرات  بـه  دعـوت 
اسـت اعـدام  مجازاتـش  تظاهـرات  برگـزاری 

تاکنـون سـفارت آمریـکا بـه جنجـال ایجاد شـده و خشـم 
کاربران سـعودی واکنشـی نشـان نداده است و سـعودی ها 
هم واکنش رسـمی به آن نداشـته اند اما آنچه در عربسـتان 
طـی سـالیان اخیـر یـک واقعیـت مسـلم بـوده ایـن اسـت 
کـه در پادشـاهی اسـتبدادی عربسـتان تظاهرات به شـدت 
ممنـوع اسـت و افرادی که دسـت بـه تظاهرات بزننـد اعدام 
می شـوند. به عنوان مثال حکومت سـعودی در سـال ۲016 
دسـت کم ۲1 شـیعه مذهب را به اتهام شـرکت در تظاهرات 

علیه حکومـت به اعـدام محکـوم کرد.
رای الیـوم در مطلبـی در ایـن بـاره آورده اسـت: »زمـان 
انتشـار ایـن توییت و صـدور آن از سـوی سـفارت آمریکا در 
ریـاض و نیـز کنسـولگری هـای آن در جـده و ظهـران کـه 
بـه زبـان هـای انگلیسـی و عربـی منتشـر شـد؛ نمـی تواند 
اتفاقـی باشـد بلکـه اقدامـی عمـدی اسـت کـه نمایانگـر 
سیاسـت جدید آمریکاسـت که سـرفصل آن تحریک مردم 
عربسـتان برای برگـزاری تظاهرات به شـکل گسـترده برای 
فشـار بر حاکمـان سـعودی برای انجـام اصالحات سیاسـی 
و اجتماعـی و آزادی صدها فعال سیاسـی که در پشـت میله 

هـای زنـدان به سـر مـی برند، اسـت.
این روزنامه می نویسـد: در آگوسـت گذشته سـفارت کانادا 
در ریـاض اقدام به انتشـار توییت »کریسـتیا فریلنـد« وزیر 
امـور خارجـه کانـادا کـرد کـه در آن بـه شـدت از اقدامـات 
مقامات سـعودی در زمینه حقوق بشـر انتقاد کرد و خواهان 
آزادی فعاالنـی کـه در زندان های عربسـتان هسـتند، شـد. 
این واکش و خشـم سـعودی هـا را به دنبال داشـت. در واقع 
سـعودی ها با خشـم و اقداماتی کـه علیه کانادا انجـام دادند 
بـه دنبال ارائـه این پیام به دیگر کشـورها بودند کـه این کار 
را تکـرار نکننـد زیـرا امـور داخلی خـود را خـط قرمزی می 

داننـد که به شـدت واکنش نشـان خواهنـد داد.
رای الیـوم نوشـت: بـه نظـر مـی رسـد کـه سـفارت آمریکا 
در ریـاض بـه ایـن پیـام وقعـی ننهـاده و تصمیـم بـه اتخاذ 
اقدامـی فراتـر مبنی بـر تظاهـرات مسـالمت آمیز در شـهر 
های عربسـتان بـرای انجام اصالحـات سیاسـی و اجتماعی 
و اعتـراض بـه گرانی و بـاال رفتن سـطح معیشـت وافزایش 

بیـکاری جوانان شـده اسـت.
این رسـانه می نویسـد: ملک سـلمان به خوبی این خواسته 
هـا کـه نمایانگر دردهـای سـعودی هاسـت را می دانـد و از 
همیـن رو چنـد روز قبل همزمـان با تصویب بودجه سـاالنه 
عربسـتان کـه بزرگترین بودجه تاریخ این کشـور اسـت و از 
تریلیـون ریـال سـعودی فراتـر مـی رود؛ تصمیم بـه تمدید 
بسـته حمایتـی معیشـتی کـرد امـا ایـن اقدامـات بـرای 
مقابلـه بـا گرانـی و بـاال رفتـن هزینـه هـای زندگـی از نگاه 

کارشناسـان غربی چنـدان موثر نیسـت.
رای الیـوم نوشـت: ما هنوز علت ایـن اقدام سـفارت آمریکا در 
ریـاض که بزرگتریـن در منطقـه خاورمیانه و شـاید در جهان 
بـه دلیل شکسـتن پروتکل و عـرف دیپلماتیک باشـد را نمی 
دانیـم. آیـا دولـت آمریـکا تصمیـم بـه افزایـش فشـارهایش 
بـر نظـام سـعودی و محمـد بن سـلمان ولیعهـد بـرای انجام 
تغییـرات بـه ویژه پـس از تصمیـم مجلس سـنای کـه اخیرا 

بـا اجمـاع صـادر شـد و ولیعهـد را مسـئول تـرور جمال 
خاشـقجی دانسـت و بر ضـرورت همه اشـکال همکاری 
بـا آن تاکیـد کـرد از جملـه جنگ یمـن و فروش سـالح 
و مهمـات گرفته اسـت؟ یـا واکنش به اعتراض رسـمی و 

شـدید سـعودی به مصوبـه مجلس سناسـت؟

واکنش ریاض چگونه خواهد بود؟
ایـن رسـانه آورده اسـت: سـئوالی که مطرح می شـود، 
چگونگـی واکنـش مقامـات سـعودی بـه ایـن توییـت 
خطرنـاک و خـارج از عرف از سـوی سـفارت آمریکا در 
ریاض اسـت که بر تظاهرات در کشـوری کـه تظاهرات 
در آن جرم و مجازاتش اعدام اسـت، تاکید کرده اسـت. 
آیـا واکنـش تنـدی از سـوی نظام سـعودی می شـود؟ 
پاسـخ این سـئوال سـخت اسـت زیرا اوال آمریکا، کانادا 
نیسـت و هرگونـه واکنش شـدید با واکنش شـدیدتر و 
موثرتر از سـوی آمریکا روبرو شـود و در ثانی عربسـتان 
بازنـده بزرگتریـن ازحیـث سیاسـی، اقتصـادی و نظامی در 
صـورت رویارویی اسـت. بایـد صبر کـرد اما آنچـه تقریبا به 
شـکل قطعـی مـی تـوان گفـت این اسـت کـه ایـن توییت 
بـه مثابـه دخالـت در امـور داخلـی کشـور دوسـت و متحد 
آمریکاسـت کـه دارای بازتـاب هایـی در محافـل حاکـم بـر 
ریـاض به طـور حتم خواهد شـد و شـاید موجب بحـران در 
روابـط میان دو کشـور متحد شـود به ویژه کـه در چارچوب 

راهبـردی جدیـد و عامدانه آمریکاسـت«.
قدر مسـلم آن اسـت کـه در باب روابط عربسـتان و سـعودی، 
نـگاه دولـت آمریـکا و بـه ویـژه دونالـد ترامـپ همانطـور که 
بیشـتر ناظران امـور عربسـتان بـر آن تاکیـد دارند، نـگاه باج 
گیـری از ریـاض اسـت و بـرای اینکـه بتوانـد پـول بیشـتر و 
امتیازات بیشـتری از سـعودی ها بگیرد از هیـچ تحرکی دریغ 
نمـی کنـد. امـا جـدای از آن مصوبه اخیـر مجلس سـنا و نیز 
طرحی که در کنگره از سـوی جمهوریخواهـان و دموکراتها به 
منظور منع اعطـای نوعی از تکنولوژی به عربسـتان در زمینه 

هسـته ای در دسـت بررسـی اسـت گواه ماجراهایی اسـت.
امـا نکتـه قابل توجـه این اسـت کـه آنچـه سـفارت آمریکا 
در ریـاض طلب کرده اسـت یعنـی برگزاری تظاهـرات خط 
قرمـز نظـام سـعودی اسـت کـه هرگـز آنـرا بـر نمـی تابـد 
امـا از سـویی نمـی توانـد کـه واکنـش آنچنانی انجـام دهد 
زیـرا هـر واکنشـی بـا واکنش شـدید آمریـکا روبـرو خواهد 
شـد. »ریچـارد لوبـارون« سـفیر سـابق آمریـکا در کویـت 
و کارشـناس ارشـد شـورای آتالنتیـک در ایـن بـاره بـر این 
باور اسـت کـه ریاض راه هـای گوناگونی برای واکنش نشـان 
دادن دارد امـا هیچ یـک از آن هـا در کوتـاه یـا بلنـد مدت به 

آنـان کمـک نخواهـد کرد.
فروش هـای  توقـف  ناظـران؛  برخـی  نـگاه  از  همچنیـن 
تسـلیحاتی آمریـکا بـه عربسـتان از سـوی کنگـره ممکـن 
اسـت ریـاض را بـر آن دارد کـه بـه روسـیه روی بیـاورد اما 
وابسـتگی فعلـی عربسـتان بـه سیسـتم های تسـلیحاتی 
آمریکا بـه دلیل مشـکالت جـدی در زمینه قطعـات یدکی 

بـه زودی آن را آسـیب پذیر خواهـد کـرد.
دیـدگاه کارشناسـان اندیشـکده »سـوفان« آمریـکا ضمـن 
انتقـاد از رویکـرد ترامـپ، بر این اسـت که روابط عربسـتان 
بـن سـلمان نشـان دهنده  ولیعهـدی  از زمـان  آمریـکا  و 
مشـکالت روابـط مبتنـی بـر اشـخاص بـه جـای روابـط بر 

مبنـای ضوابـط اسـت.
قـدر مسـلم آن اسـت کـه زوایـای آنچه میـان عربسـتان و 

آمریـکا مـی گـذرد، هنوز مشـخص نیسـت.

واکاوی دعوت سفارت آمریکا در ریاض به برگزاری تظاهرات در عربستان

آمـریـــــکا
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آغــاز مــاه دســامبر در مکزیــک را بــه دلیــل شــروع بــه کار رئیس 
ــوان  ــه عن ــوان ب ــی ت ــد و رویکــرد سیاســی وی م جمهــور جدی

پایــان کار »نولیبــرال« هــا در ایــن کشــور دانســت.
بــا آغــاز مــاه دســامبر »آنــدرس مانوئــل لوپــز اوبــرادور« رئیــس 
ــرد. وی کار  ــاز ک ــود را آغ ــز کار خ ــک، نی ــد مکزی ــور جدی جمه
خــود را بــا وعــده برقــراری بیشــتر برابــری بــرای مــردم مکزیک 
و همچنیــن مبــارزه جــدی تــر بــا فســاد و خشــونت آغــاز کــرده 

اســت.
ــامبر  ــک در روز اول دس ــاله مکزی ــد ۶۵ س ــوری جدی رئیس جمه
در کنگــره ســوگند یــاد کــرد و بــه تولــد دوبــاره و فــوری 
مکزیــک بــرای مقابلــه بــا آنچــه میــراث فاجعه بــار چندیــن دهه 

ــد. ــد ش ــرد، متعه ــف ک ــرال توصی ــای نولیب دولت ه
در خصــوص پایــان عصــر نولیبــرال هــا در مکزیــک، در مراســم 
ــرد و  ــرال اشــاره ک ــو لیب ــه سیاســت های ن ــار ب ــف او ۱۶ ب تحلی

ــرد. ــود، از بیــن می ب گفــت رژیمــی کــه ایجــاد شــده ب

چپ گرایی و نزدیک شدن به مردم
رئیــس جمهــور جدیــد مکزیــک بــرای آنکــه خــود را بــه مــردم 
ایــن کشــور نزدیــک کنــد عنــوان کــرده کــه از جــت مخصوص 
ریاســت جمهــوری اســتفاده نکــرده و ایــن هواپیمــای اختصاصی 

را بــه فــروش گذاشــته اســت.
بســیاری از شــهروندان مکزیــک، انتخابــات اخیــر را فرصتــی 
ــک را  ــه مکزی ــد ک ــور می دانن ــن کش ــت ای ــر دول ــرای تغیی ب
ــت و  ــرم و جنای ــاالی ج ــار ب ــترده، آم ــاد گس ــه عرصــه فس ب
اقتصــاد راکــد تبدیــل کــرده اســت. بیــش از ۴۰ درصــد 
ــاالی  ــزان ب ــد. می ــر زندگــی می کنن ــک در فق ــت مکزی جمعی
ــه  ــده ک ــث ش ــور، باع ــن کش ــت در ای ــرم و جنای ــاد و ج فس
بســیاری از شــرکت های تجــاری از مناطــق آســیب دیده 

ــوند. ــارج ش خ
 اوبــرادور، در کنــار وعــده فــروش هواپیمــای ریاســت جمهــوری، 
قــول داده اســت کــه کاخ ریاســت جمهــوری را بــه یــک مرکــز 
فرهنگــی تبدیــل کنــد و در یــک خانــه کوچکتــر زندگــی کنــد، 
حقــوق و دســتمزد ریاســت جمهــوری را کاهــش دهــد و با فســاد 

مبــارزه کنــد.
عــالوه بــر ایــن مــوارد رئیس جمهــور جدیــد مکزیــک کــه وعده 
تغییــرات رادیــکال داده اســت، هیــچ کجــا بادیــگارد نمی خواهــد 
و اجــازه می دهــد طرفدارانــش در کنــار او حضــور داشــته باشــند. 
همین مســاله باعــث وحشــت و انتقــاد کارشناســان امنیتی شــده 

اســت.
لوپــز اوبــرادور اعــالم کــرده اســت: بگذاریــد ایــن مســاله کامــال 
روشــن شــود. مــن بادیــگارد نمی خواهــم. ایــن بدیــن معناســت 

کــه شــهروندان کشــورم از مــن محافظــت خواهنــد کــرد.

مبارزه با فساد و خشونت
ــاد  ــا فس ــارزه ب ــده مب ــک وع ــد مکزی ــور جدی ــس جمه رئی
ــز داده  ــور را نی ــن کش ــود در ای ــترده موج ــونت گس و خش

ــت. اس
ایــن خشــونت، بیــش از هرچیــز نتیجــه اقدامــات باندهــا و کارتل 
ــی از  ــش های ــه در بخ ــت ک ــدر اس ــواد مخ ــد م ــای قدرتمن ه
ــا  ــا تهدیــد ی مکزیــک از دولــت مرکــزی قــوی تــر هســتند و ب

ــد. ــکاری می کنن ــه هم ــی را وادار ب ــوران دولت ــع، مام تطمی
مطابــق طــرح پیشــنهادی رئیــس جمهــور منتخــب، مشــخصا 
در مناطقــی از کشــور کــه بیــش از همــه در معــرض خشــونت 
ــن  ــا ای ــه ب ــرای مقابل هســتند، شــهروندان و صاحب نظــران ب

ــد. ــت قــرار می گیرن ــه دول مشــکل مــورد مشــورت فعاالن
ــی و  ــوق بشــری داخل ــای حق ــروه ه ــوب، گ ــن چارچ در همی
ــی  ــه مدن ــای جامع ــی و اعض ــای مذهب ــی، نهاده ــن الملل بی
ــارکت  ــت مش ــا جنای ــه ب ــی مقابل ــای مل ــرح ه ــن ط در تدوی

خواهنــد کــرد. ایــن طــرح، شــامل مقابلــه گســترده بــا فســاد 
ــان  ــوان، زن ــکاران ج ــروه از خالف ــرای آن گ ــو ب ــالم عف و اع
ــا  ــکاری ب ــه هم ــه وادار ب ــود ک ــهری می ش ــران ش و کارگ

ــد. ــده ان ــدر ش ــواد مخ ــای م بانده
همچنیــن، ایجــاد یــک کمیتــه حقیقــت یــاب بــرای رســیدگی 
ــکار  ــای جنایت ــان بانده ــه قربانی ــده علی ــام ش ــات انج ــه جنای ب

ــی شــده اســت. پیــش بین

آغاز رقص دشوار با ترامپ
ــل  ــدرس مانوئ ــای آن ــه سیاســت ه ــا اشــاره ب ــم ب ــه تای مجل
ــایه  ــورهایی همس ــا کش ــک ب ــه مکزی ــرادور و اینک ــز اوب لوپ
ــرای  ــکالتی را ب ــورها مش ــن کش ــک از ای ــر ی ــه ه ــت ک اس
ــر  ــرادور« در براب ــرد »اوب ــد رویک ــود آورده ان ــک بوج مکزی
ــوار  ــص دش ــه رق ــن کشــور را ب ــور ای ــس جمه ــکا و رئی آمری

ــت. ــرده اس ــبیه ک ــپ تش ــا ترام ب
ــکا در خصــوص دو  ــک و آمری ــزارش، مکزی ــن گ ــر اســاس ای ب
ــر  ــی ورود غی ــد؛ یک ــی دارن ــش اساس ــر تن ــا یکدیگ ــوع ب موض

ــارت آزاد. ــری تج ــران و دیگ ــی مهاج قانون
در خصــوص مهاجــران بــا توجــه بــه آنکــه اغلــب ایــن افــراد از 
کشــورهای همســایه مکزیــک وارد ایــن کشــور شــده و ســپس 
خــود را بــه مــرز آمریــکا مــی رســانند، اوبــرادور قصــد دارد تــا بــا 
مشــارکت کشــورهای همســایه و دادن تســهیالتی ویــژه بــه آنها 
رونــد ورود مهاجــران غیرقانونــی بــه مکزیــک و عزیمــت آنها به 

ســمت آمریــکا را کاهــش دهــد.
در خصــوص تجــارت آزاد نیــز هــر چنــد رئیــس جمهــور ســابق 
مکزیــک در جریــان کنفرانــس جــی بیســت در آرژانتیــن قــرارداد 
ــه  ــادا ب ــکا و کان ــور آمری ــای جمه ــا روس ــدی را ب ــاری جدی تج
امضــا رســاند امــا بــا ایــن وجــود رونــد اختالفــات میــان مکزیک 
و ایــاالت متحــده بــه گونــه ای اســت کــه امــکان عــدم موفقیت 

ایــن پیمــان جدیــد نیــز وجــود دارد.

پایان عصر نولیبرالها در مکزیک/ آغاز رقص دشوار با ترامپ

عبدالحمید بیاتی
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ــابق  ــای س ــا و از اعض ــگاه کلمبی ــتاد دانش ــیک« اس ــری س »گ
ــی  ــد و بررس ــه نق ــی ب ــکا در مطلب ــی آمری ــت مل ــورای امنی ش
ــی و  ــوزه سیاســت خارج ــپ« در ح ــد ترام ــد »دونال ــه جدی بیانی

ــردازد. ــی پ ــه وی م ــب کاران ــیوه کاس ش
ــابق  ــای س ــا و از اعض ــگاه کلمبی ــتاد دانش ــیک« اس ــری س »گ
شــورای امنیــت ملــی آمریــکا در دولتهــای جرالــد فــورد، جیمــی 
ــفید  ــی کاخ س ــن مشــاور عال ــگان و همچنی ــد ری ــر و رونال کارت
ــه  ــخیر الن ــالمی و تس ــالب اس ــان انق ــران در زم ــور ای در ام
جاسوســی آمریــکا در مطلبــی کــه بــر روی تارنمــای »لوبالگ« 
ــا اشــاره بــه دو کتــاب »تــرس« نوشــته  امریــکا منتشــر شــد، ب
ــه  ــفید« ب ــی کاخ س ــم: اندرون ــش و خش ــاب وودوارد« و »آت »ب
ــس  ــاب، رئی ــر دو کت ــی نویســد: »ه ــف« م ــکل وول ــم »مای قل
ــراوان، از  ــر ف ــد کــه برغــم تکب جمهــوری را توصیــف مــی کنن
نحــوه و چرایــی کارکردهــای حکومــت هیــچ چیــز نمــی دانــد. 
ــان  ــه هم ــه ب ــت ک ــل درک اس ــازمانی قاب ــا س ــرای وی تنه ب
شــیوه ای کــه او کســب و کار خانوادگــی خــود را اداره مــی کــرد 

ــود. ــد(، اداره ش ــی کن )و م
ــدگاه  ــا دی ــا اســتداللهایی کــه ب ــات ی ــه واقعی ترامــپ نســبت ب
جهانــی وی مغایــرت دارد، کامــاًل غیرقابــل نفوذ اســت؛ دیدگاهی 
کــه دهــه هــا پیــش در حیــن عیاشــی و خوشــگذرانی هایش در 
نیویــورک شــکل گرفتــه اســت. از دیــدگاه ترامــپ، عــدم تــوازن 

تجــاری بــه معنــای اتــالف درآمــد اســت.
ایــن دو کتــاب همچنیــن گروهــی از افــراد زیــرک و توانــا را بــه 
تصویــر مــی کشــد که تــالش مــی کننــد دولــت آمریــکا را کم و 
بیــش بــه شــیوه ای عــادی و بهنجــار اداره کننــد. آنها بــا فرمانده 
کل قــوا بحــث و جــدل مــی کننــد، در اجــرای دســتوراتش ُکنــد 
و آهســته عمــل مــی کننــد، اســناد را از او پنهــان مــی کننــد، و 
حتــی دســتوراتش را نادیــده مــی گیرنــد. از آنجــا کــه او ]ترامــپ[ 
بــه یــک چنیــن تاکتیکهایــی عــادت نــدارد و فاقــد یــک شــیوه 
ــور  ــن ام ــه ای ــب متوج ــی اســت، اغل ــد و اصول ــر نظــام من تفک

نمــی شــود یــا فرامــوش مــی کنــد.

امــا پیــام واقعــی- و البتــه هشــداردهنده- در ایــن دو کتــاب آن 
ــی و ناآگاهــی اش  ــی مباالت ــا احتســاب ب ــپ، ب ــه ترام اســت ک
ــماری  ــه ش ــت ب ــت، در نهای ــای دول ــه ه ــی جنب ــورد تمام در م
از عقایــد جزمــی خــود بــاز مــی گــردد: اینکــه حکمرانــی یــک 
ــا بحــث ســود  ــاًل ب ــه کام ــوع تجــارت و داد و ســتد  اســت ک ن
و زیــان گــره خــورده و ایــن کــه او از نبوغــی منحصــر بفــرد در 
زمینــه نحــوه کارکــرد دولــت برخــوردار اســت. بــا گذشــت زمان، 
ترامــپ افــرادی را کــه بــا او مخالــف هســتند، حــذف مــی کنــد 
و سیســتم را وادار مــی کنــد تــا خــود را بــا چشــم انــداز یگانــه او 

تطبیــق دهــد. او در حــال پیــروزی اســت.
در هفتــه جــاری، ترامــپ بــرای نخســتین بــار بیانیــه مهــم خــود 
ــه دور از آداب و ادب  ــا الفاظــی ب در حــوزه سیاســت خارجــی را ب
ــفید  ــس در کاخ س ــچ ک ــال هی ــه ح ــرد. تاب ــر ک ــی منتش سیاس
ســندی ایــن چنینــی ننگاشــته اســت. آشــکار اســت کــه ترامــپ 
شــخصاً ایــن بیانیــه را دیکتــه کــرده و آن را بــه عنــوان: بیانیه ای 
از جانــب رئیــس جمهــور دونالــد ترامــپ در حمایــت از عربســتان 
ــر  ــکا- منتش ــت آمری ــب دول ــه ای از جان ــه بیانی ــعودی- و ن س

کــرده اســت.
او پیــروز شــد. آنهــا ]کارکنــان کاخ ســفید[ نتوانســتند او را از ایــن 
کار بازدارنــد. ترامــپ در حــال دیکتــه کــردن تصمیمــات مهم در 
ــکا  ــخ آمری ــزی کــه در تاری حــوزه سیاســت خارجــی اســت؛ چی

بــی ســابقه اســت.
آیــا محمــد بــن ســلمان دســتور قتــل وحشــیانه روزنامــه نــگاری 
را صــادر کــرده کــه منتقــد جــدی اقدامــات او بــود؟ شــاید او ایــن 

کار را کــرده و شــاید هــم نکــرده باشــد!

خب، اکنون موضع دولت آمریکا چیست؟
ــذاری  ــرمایه گ ــا س ــتان ب ــاهی عربس ــپ: پادش ــه ترام بیانی
ــغ  ــن مبل ــرد. ای ــت ک ــکا موافق ــارد دالری در آمری ۴۵۰ میلی
ــزار  ــا ه ــذاری صده ــرمایه گ ــن س ــت. ای ــی اس ــل توجه قاب
ــادی  ــمگیر اقتص ــعه چش ــه توس ــد، ب ــی کن ــاد م ــغل ایج ش

مــی انجامــد و ثــروت بیشــتری را بــرای آمریــکا بــه ارمغــان 
مــی آورد. از ایــن ۴۵۰ میلیــارد دالر، حــدود ۱۱۰ میلیــارد دالر 
ــگ،  ــی از شــرکتهای بوئین ــد تجیهــزات نظام آن صــرف خری
ــزرگ  ــکاران ب ــیاری از پیمان ــون و بس ــن، ریتی ــد مارتی الکهی
ــدی  ــا( متح ــعودی ه ــا )س ــود... آنه ــی ش ــکا م ــی آمری دفاع
بــزرگ در مبــارزه بســیار مهــم مــا علیــه ایــران بــه شــمار مــی 
ــورمان،  ــع کش ــن مناف ــرای تضمی ــکا ب ــت[ آمری ــد. ]دول رون
اســرائیل و ســایر شــرکای مــا در منطقــه قصــد دارد شــریکی 
اســتوار و ثابــت قــدم بــرای عربســتان ســعودی باشــد... 
ــت در  ــده نف ــور تولیدکنن ــن کش ــعودی بزرگتری ــتان س عربس
جهــان اســت. آنهــا بطــور تنگاتنگــی بــا مــا همــکاری کــرده 
ــت در  ــت نف ــظ قیم ــرای حف ــن ب ــتهای م ــه درخواس ــد و ب ان
ــان بســیار  ــرای جه ــه ب ــول- ک ــل قب ــول و قاب ســطحی معق

ــد. ــخ دادن ــریع پاس ــیار س ــم اســت- بس مه
ترامــپ در ادامــه ایــن بیانیــه مــی افزایــد: روابــط مــا با عربســتان 
ســعودی یــک ســرمایه گــذاری ســودآور اســت و در اســتراتژی 
ــن  ــران، ای ــت ای ــزوی ســازی و ســرنگونی حکوم ــرای من ــا ب م
پادشــاهی بــه همــراه اســرائیل یــک بازیگــر کلیــدی بشــمار می 
رود. نخســت وزیــر نتانیاهــو موافــق اســت کــه ولیعهــد ســعودی 

بایــد بخشــیده شــود و پرونــده بســته شــود.
محمــد بــن ســلمان، شــما مــی توانیــد مرتکــب قتــل شــوید، اما 
همچنــان بــه سفارشــات خــود ادامــه دهیــد. یــک تاجــر هرگــز 

مشــتری خــوب را از خــود نمــی رنجانــد.
ترامــپ تفکــر و اندیشــه خــود را پنهــان نمــی کنــد. مــا تصویری 
واضــح از سیاســت خارجــی آمریــکا در دســت داریــم. ما سیاســت 
ــم، حاکــم مســتبد و  ــرار داده ای ــرد ق ــک ف خــود را در دســتان ی
ــه  ــارس ک ــج ف ــز در خلی ــت خی ــور نف ــک کش ــب ی ــدرت طل ق
مقادیــر قابــل توجهــی از تجهیــزات نظامــی آمریــکا را خریــداری 

مــی کنــد.
ــه ۱۹۷۰  ــم. در ده ــرده ای ــن کار را ک ــز ای ــن نی ــش از ای ــا پی م

ــود. ــران ب ــاه ای ــه[ ش ــا ]در منطق ــره م ــالدی ُمه می

در تحلیلی در لوبالگ؛

گری سیک:مقامات نظامی امریکا اسناد مهم را از ترامپ پنهان می کنند
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منطقــه شــرق فــرات در ســوریه از اهمیــت بــه ســزایی برخــوردار 
اســت و همیــن موضــوع ســبب توجــه بازیگــران مهــم منطقــه 

ای و بیــن المللــی بــه آن شــده اســت.
منطقــه شــرق فــرات پــس از اینکــه ارتــش ســوریه بســیاری از 
ــون  ــده اســت؛ هــم اکن ــه آغــوش دمشــق بازگردان مناطــق را ب
ــات  ــه مقام ــژه ک ــه وی ــرار دارد ب ــدی ق ــه ج ــون توج در کان
ســوریه همــواره بــر ضــرورت کنتــرل دمشــق بــر همــه اراضــی 
ایــن کشــور تاکیــد کــرده انــد و همیــن موضــوع ســبب توجــه 
بازیگــران مهــم منطقــه ای و بیــن المللــی بــه آن شــده اســت.

ــو و بانــک  ــر اســاس گزارشــی کــه چنــدی قبــل ســازمان فائ ب
بیــن المللــی دربــاره مدیریــت منابــع آبــی منتشــر کردنــد؛ کمبود 
آب در خاورمیانــه و شــمال آفریقــا ممکــن اســت کــه عامــل بــی 

ثباتــی شــود.
تحــرکات ائتــالف بیــن المللــی و متحدانــش برگرفتــه از اهمیت 
تســلط بــر منابــع آبــی و انرژی در شــرق فــرات اســت. آنهــا برای 
بهــره کشــی بیــش از حــد منابــع آبــی ســوریه در حوضــه فــرات 
گام برداشــتند. آنهــا درســت روی مناطقــی دســت گذاشــته انــد 
ــه طــوری کــه  ــل مالحظــه اســت ب ــی قاب ــع آب کــه دارای مناب
ــی ســوریه را در خــود  ــع آب ــه تنهایــی ۷۰ درصــد از مناب ــه ب الرق
ــز و  ــای حاصلخی ــن ه ــن دارای زمی ــه همچنی ــن منطق دارد و ای

محــل کشــت مهــم محصــوالت کشــاورزی ســوریه اســت.
هــدف از تســلط بــر مناطــق حوضــه فــرات تحــت فشــار قــرار 
دادن دولــت ســوریه اســت. اصــوال جنــگ در ســوریه عــالوه بــر 
ــه بخــش کشــاورزی  تاثیــرات مخــرب زیرســاختهای ســوریه ب
ســوریه آســیب زیــادی وارد کــرده اســت و عــدم امــکان کشــت 
وبرداشــت محصــوالت ســبب شــده اســت کــه شــمار زیــادی از 
ــن از نظــر  ــد کــه ای کشــاورزان، اراضــی کشــاورزی را رهــا کنن
ــه ســوریه وارد کــرده  جمعیــت شــناختی نیــز آســیب فراوانــی ب

اســت.
کشــورهایی که جنگ ضــد ســوریه را بــه راه انداختند در راســتای 
آلــوده کــردن منابع آبــی، آلــوده کــردن هــوا و از بین بــردن خاک 
حاصلخیــز ســوریه نیز گام برداشــتند و انســان ســوری بــرای آنها 
ذره ای اهمیــت نــدارد. آنهــا هنگامــی هــم کــه بحــث بازســازی 
را مطــرح مــی کننــد در واقــع فقــط هدفشــان ریختــن ســم در 
عســل اســت زیــرا هدفشــان کســب تجــارت اســت بــدون اینکه 

در مســیر پیشــرفت ســوری هــا گامــی بردارنــد.

ــگاه  ــرات از ن ــرق ف ــه ش ــردی منطق ــت راهب اهمی
ــا ــی ه آمریکای

ایــن تحــرکات آنهــا بــا طــرح توســعه طلبانــه تــل آویــو مبنــی 
از نیــل تــا فــرات همســو اســت تــا ثــروت هــای منطقــه شــرق 
ــا روی  ــد. آنه ــرل بگیرن ــی را در کنت ــع آب ــژه مناب ــه وی ــرات ب ف
ــن  ــه ای ــد ک ــی دانن ــرا م ــد زی ــته ان ــت گذاش ــزور انگش دیرال
اســتان واقــع در شــرق فــرات دومیــن اســتان ســوریه از حیــث 
مســاحت)حدود ۳۳ هــزار کیلومتــر مربــع( محســوب مــی شــود. 
بیشــتر تولیــد نفــت ســوریه در ایــن مناطــق اســت و غنــی ترین 
منابــع گازی ســوریه را داراســت. شــرق فــرات دارای مهمتریــن و 
بزرگتریــن میادیــن نفتــی از حیــث مســاحت و تولیــد اســت بــه 
ــل از ســال ۲۰۱۱ حــدود  ــی »العمــر« قب ــدان نفت ــه می ــژه ک وی

ــرد. ــی ک ــد م ــت تولی ۳۰۰ بشــکه در روز نف
آمریکایــی هــا بــه خوبــی مــی داننــد کــه ایــن مناطــق بــه طبــع 
ــرای انجــام تحــرکات  ــکان مناســبی ب ــی م ــای صحرای جغرافی
آنهاســت. آنهــا مــی داننــد کــه ســیطره بــر شــرق فــرات از بُعــد 
ژئوپلتیــک بــه آنهــا کمــک مــی کنــد کــه محــور مقاومــت یعنی 

دشــمن اســرائیل را هــدف قــرار دهنــد.

پــس از اینکــه برگــه آمریکایــی هــا یعنــی داعــش ســوخت آنهــا 
بــه دنبــال برگــه دیگــری هســتند. در واقــع دولــت ترامــپ بــه 
دنبــال برگــه دیگــری بــرای مانــدن در ســوریه اســت. آمریکایــی 
هــا بــه دنبــال ســیطره بــر منطقــه راهبــردی شــرق فــرات کــه 
ــک ســوم اراضــی ســوریه اســت و ســبد  مســاحت آن حــدود ی
غذایــی و اقتصــادی ســوریه محســوب مــی شــود، هســتند. ایــن 
منطقــه ۹۰ درصــد از درآمدهــای نفتــی و گازی ســوریه و بیش از 
نیمــی از گنــدم و پنبــه ســوریه را در خــود دارد کــه بــا توجــه ویژه 
ترامــپ بــه ســود اقتصــادی اهمیــت تســلط بــر منطقــه شــرق 
فــرات مشــخص مــی شــود. از حیــث راهبــردی و نظامــی نیــز 
منطقــه امتــداد مناطــق نفــوذ آمریــکا در عــراق محســوب مــی 

شــود کــه ارتبــاط آنهــا بــا یکدیگــر را تســهیل مــی کنــد.

موانع پیش روی واشنگتن
امــا امریــکا بــرای مانــدن در ایــن منطقــه کار آســانی نــدارد زیــرا 
ســوریه بــه عنــوان یــک کشــور مســتقل اســت و قوانیــن بیــن 
المللــی اجــازه تحــرکات آمریــکا را نمــی دهنــد و از ســوی دیگــر 
در ایــن منطقــه عشــایر و قبایلــی هســتند کــه ضــد طــرح هــای 

ــه طلبانه واشــنگتن هســتند. تجزی
از بُعــد بیــن المللــی نیــز روســها بــه دنبــال شکســتن یکجانبــه 
ــی  ــک قطب ــان ت ــه جه ــان دادن ب ــا و پای ــی ه ــی آمریکای گرای
ــوریه  ــوی مســکو در س ــات الگ ــال اثب ــه دنب ــها ب ــتند. روس هس
ــش  ــراق آزمای ــه در ع ــی ک ــوی آمریکای ــه الگ ــتند و اینک هس
ــد.  ــار بزنن ــه کن ــی رخ داد، را ب ــن الملل ــدون پشــتوانه بی شــد و ب
روســها خــود را اشــغالگر نمــی داننــد و اعــالم کــرده انــد کــه بــه 
ــد درســت  درخواســت دمشــق در ســوریه حضــور پیــدا کــرده ان

ــده هســتند. ــان ناخوان ــی هــا کــه میهمان برعکــس آمریکای
ــا،  ــی ه ــرکات آمریکای ــر تح ــر در براب ــع دیگ ــن مان همچنی
ــی  ــت م ــی حمای ــنگتن از گروههای ــرا واش ــت زی ــه اس ترکی
ــال  ــه دنب ــد و ب ــی دان ــا را تروریســت م ــه آنه ــه ترکی ــد ک کن
ــار  ــر ب ــن رو زی ــت و از همی ــات آنهاس ــار اقدام ــودی و مه ناب
ایــن راهبــرد نمــی رود و از هیــچ اقدامــی بــرای ایجــاد مانــع 
در برابــر آن دریــغ نخواهــد کــرد. آمریــکا بــه دنبــال تقویــت 
ــار  ــه خودمخت ــاد منطق ــرات و ایج ــرق ف ــود در ش ــور خ حض

ــت. ــش اس ــورد حمایت م
آمریــکا شــاید در کوتــاه مــدت بتوانــد نیروهایــش را نگــه دارد و 

نفــوذش در شــرق فــرات را ادامــه دهــد امــا در دراز مــدت نمــی 
توانــد کاری از پیــش ببــرد. از همیــن رو اســتراتژی جدیــد آمریکا 
ــرای  ــا ب ــت شــاید مناســب باشــد ام ــع موق ــق مناف ــرای تحق ب
منافــع طوالنــی مــدت خیــر و اســتراتژی آمریــکا دیــر یــا زود بــا 

شکســت روبــرو خواهــد شــد.
هــم اکنــون ترکیــه و روســیه شــرق فــرات را بــه عنــوان یــک 
تهدیــد مشــترک مــی داننــد. »ســرگئی الوروف« وزیــر خارجــه 
روســیه چندی قبــل اعــالم کــرد: » تهدیــد اصلی بــرای تمامیت 
ارضــی ســوریه از شــرق فــرات اســت که تشــکالت مســتقلی در 
ایــن منطقــه تحــت نظــارت مســتقیم آمریکا تاســیس می شــود 
مــا بــه تــالش هــا خــود بــرای پایــان دادن بــه ایــن تحــرکات 

ادامــه مــی دهیــم«.
رجــب طیــب اردوغــان رئیــس جمهــور ترکیــه نیــز در نشســت 
ــد  ــت: »تهدی ــوچی گف ــن در س ــا پوتی ــل ب ــدی قب ــری چن خب
بــزرگ بــرای آینــده ســوریه از مراکــز تروریســتی در شــرق فرات 
اســت«. وی هــر چنــد به طــور شــفاف از آمریــکا ســخنی نگفت 
امــا؛ »ابراهیــم قــره گل« ســردبیر روزنامــه ینــی شــفق ترکیــه 
کــه نزدیــک بــه اردوغــان اســت حضــور نیروهــای آمریکایــی در 
شــرق رود فــرات را بــه مثابــه اشــغال صلیبــی دانســت و دربــاره 
طــرح آمریــکا بــا حمایــت ســعودی بــرای ایجــاد منطقــه ای کــه 
میــان ترکیــه و جهــان عــرب فاصلــه انــدازد و از شــرق فــرات تــا 

مــرز ایــران امتــداد یابــد، هشــدار داد.
ایــن در شــرایطی کــه ســعودی هــا بــا قــدرت بــه پرونــده شــرق 

فــرات وارد شــده انــد.
بــا توجــه بــه اینکــه مقامــات ســوری بــه شــرق فــرات اهمیــت 
ــرق  ــرد ش ــوان نب ــی ت ــن رو م ــد و از همی ــی دهن ــادی م زی
ــت آن در  ــم و اهمی ــث حج ــا از حی ــدیدترین نبرده ــرات را ش ف
مقایســه بــا نبردهــای غوطــه دمشــق و جنوب ســوریه بــه مراتب 
سرنوشــت ســازتر دانســت به ویژه کــه اخیــرا حمالت ددمنشــانه 
ائتــالف آمریکایــی ضــد غیرنظامیــان در دیرالــزور افزایــش پیــدا 
کــرده اســت و ایــن عــزم دمشــق را بــرای وارد شــدن بــه نبــرد 

سرنوشــت ســاز جــدی تــر از قبــل مــی کنــد.
ــل  ــت کام ــام و حاکمی ــتقالل تم ــت آوردن اس ــه دس ــرط ب ش
ــدون  ــی اش اســت و ب ــع اقتصــادی و آب ســوریه اســتفاده از مناب
بازپــس گیــری شــرق فــرات کــه منبــع اصلــی اقتصــاد ســوریه 

ــد داد. ــن رخ نخواه ــت ای اس

گزارش تحلیلی؛

راز چشم دوختن ترامپ به منطقه راهبردی شرق فرات

آمـریـــــکا
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»دونالــد ترامــپ« بــر تشــکیل نیــروی فضایــی آمریــکا اصــرار 
دارد و بــه نظــر مــی رســد عــالوه بــر ســخنان وی در خصــوص 
لــزوم عقــب نمانــدن از روســیه و چیــن، واشــنگتن در پــی ایجاد 

یک بــازار تســلیحاتی جدید اســت.
دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــور آمریــکا بــار دیگــر در اظهاراتــی 
بــر لــزوم تشــکیل نیــروی فضایــی ایــن کشــور تاکیــد کــرده و 
در توجیــه اصــرار خــود گفتــه کــه چــون روســیه و چیــن در این 
زمینــه پیشــتاز هســتند آمریــکا نیــز بایــد وارد ایــن حــوزه شــود.

ایــن اظهــارات نشــان مــی دهــد کــه هــدف اصلــی آمریــکا از 
تشــکیل نیــروی فضایــی در درجــه اول عقــب نمانــدن از رقیب 
ــد واشــنگتن  ســنتی خــود یعنــی روســیه و رقیــب نســبتا جدی

یعنــی چین اســت.
بــا دســتور تشــکیل نیــروی فضایــی، ایــن نخســتین بار پــس از 
تصویــب الیحــه امنیــت ملــی در ســال ۱۹۴۷ اســت کــه یــک 
ــود.  ــزوده می ش ــکا اف ــلح آمری ــای مس ــه نیروه ــاخه جدید ب ش
 Air( ــده ــاالت متح ــی ای ــروی هوای ــی نی ــی فضای فرمانده
ــد  ــک فرماندهــی ارش Force Space Command( ی
ــاع  ــی وزارت دف ــروی هوای ــردی نی در بخــش فرماندهــی راهب
ــی  ــگاه اصل ــت. پای ــکا ) AFSPC( اس ــده آمری ــاالت متح ای
ایــن فرماندهــی در پایــگاه هوایی پیترســون کلــرادو اســت. این 
ــتیبان  ــده و پش ــده ش ــار AFSPC نامی ــه اختص ــی ب فرمانده
ــا  ــان ب ــر جه ــده در سراس ــاالت متح ــی ای ــای نظام عملیات ه
ــاً نزدیــک  ــواع ماهواره هــا، و عملیــات ســایبری اســت. تقریب ان
بــه ۴۷۰۰۰ نفــر در ۸۸ پایــگاه در سراســر جهــان عملیات هــای 

ــانند. ــام می رس ــه انج AFSPC را ب
بــر اســاس گــزارش رســانه هــا، شــاخه  جدیــد نیــروی فضایــی 
جــدا از نیــروی هوایــی، امــا برابــر بــا آن خواهــد بــود. بــه گفتــه  
ترامــپ، تنهــا حضــور ایــاالت متحــده در فضــا کافــی نیســت، 
ــد. او  ــته باش ــلطه داش ــا س ــر فض ــد ب ــور بای ــن کش ــه ای بلک
همچنیــن گفتــه کــه نمی خواهــد شــاهد ســلطه  چیــن و 

کشــورهای دیگــر در فضــا باشــد.
ــایر  ــابه س ــی مش ــی، دارای قدرت ــروی فضای ــد نی ــاخه  جدی ش
شــاخه های نیروهــای مســلح آمریــکا خواهــد بــود و بــر 
عملیات هــای فضایــی و ســایبری فضایــی، از جملــه مدیریــت 
ــی  ــای نظام ــای گروه ه ــه  فعالیت ه ــا و هم ــاب ماهواره ه و پرت
ــا پرتــاب موشــک های بالســتیک نظــارت خواهــد کــرد. امــا  ت
بــر خــالف ناســا کــه عمدتــا روی اکتشــافات فضایــی و کشــف 
علمــی متمرکــز اســت، نیــروی فضایــی جدیــد بــر جنبه هــای 

نظامــی و دفــاع از فضــا تمرکــز خواهــد کــرد.

رقابت رقیبان
بــی بــی ســی در گزارشــی در خصــوص دالیــل آمریــکا بــرای 
تشــکیل چنیــن نیرویــی مــی نویســد: در فضــا عملیــات هــای 
ــا  ــه ممکــن اســت ب ــی انجــام می شــود ک ــی و غیرنظام نظام
هــم تداخــل کننــد. ناوبــری ماهــواره از سیســتم موقعیت یــاب 
جهانــی )GPS( اســتفاده می کنــد کــه ارتــش آمریــکا اختــراع 
ــی از آن داده  ــتفاده غیرنظام ــازه اس ــا اج ــد از مدته ــرد و بع ک

ــده است. ش
ــی در موسســه  الکســاندرا اســتیکینز، کارشــناس امنیــت فضای
ــوز  ــاال هن ــردم احتم ــد: م ــز می گوی ــد سرویس ــال یونایت روی
نمی داننــد کــه فضــا همیــن االن هــم محیطــی نظامــی 
اســت. ایــن اتفاقــی اســت کــه در دهــه شــصت افتــاده اســت.

در جریــان جنــگ ســرد، آمریــکا و اتحــاد جماهیــر شــوری در 

ــتفاده  ــی اس ــای جاسوس ــا از ماهواره ه ــد ام ــا نمی جنگیدن فض
می کردنــد. در آن زمــان آمریــکا یــک موشــک هســته ای ضــد 
ماهــواره  را در اقیانــوس آرام مســتقر کــرده بــود و اتحــاد جماهیر 
ــت  ــه می توانس ــت ک ــار داش ــالحی در اختی ــم س ــوروی ه ش

ــد. ماهــواره در حــال گــردش را بزن
 )Secure World( »بنابــر تحقیقات بنیــاد »ســکیور ورلــد
کــه امکانــات نظامــی در فضــا را ثبــت مــی  کنــد، چین، روســیه 
ــد  ــه می توانن ــد ک ــش کرده ان ــالح هایی را آزمای ــکا س و آمری
ماهواره هــا را نابــود کننــد. این تســلیحات موشــک هایی 
ــواره  ــک ماه ــمت ی ــه س ــن ب ــتقیما از زمی ــه مس ــتند ک هس
در حــال گــردش در مــدار زمیــن پرتــاب می شــوند. ایــن 
ســالح ها بــا نــام »هم مــدار« شــناخته می شــوند و در 
ــا موشــک از زمیــن پرتــاب  واقــع ماهواره هایــی هســتند کــه ب
ــه  ــود را ب ــدا شــدن موشــک، خ ــد از ج ــواره بع ــوند. ماه می ش
مــدار ماهــواره هــدف می رســاند و بــه آن متصــل می شــود یــا 

ــد. ــورد می کن ــا آن برخ ب
پیشــتر در ســال ۲۰۰۷، چیــن یــک موشــک ضــد ماهــواره  بــه 
ــا ماهــواره ای هواشناســی را کــه در مــداری در  فضــا فرســتاد ت
۸۰۰ کیلومتــری زمیــن می چرخیــد ویــران کنــد. ایــن آزمایــش 
ــنگتن  ــوارد واش ــن م ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــام ش ــت انج ــا موفقی ب
همچنیــن مدعــی اســت کــه روســیه در حــال طراحــی یــک 
ســامانه لیــزری هوایــی اســت کــه هــدف آن اخــالل در 
ــز ادعــا مــی  ــکا اســت. پنتاگــون نی ســامانه های فضایــی آمری
کنــد کــه روســیه بــرای نابــود کــردن ماهواره هــای آمریــکا در 
حــال توســعه موشــک هایی اســت کــه از هواپیماهــای جنگنــده 

پرتــاب مــی شــوند.
دریــا دار »ِسســیل ِهینــی« رییــس ســابق فرماندهــی راهبردی 
امریــکا مــی گویــد: آمریــکا بایــد روی موضــوع ظرفیــت هــای 
احتمالــی دشــمنان بیشــتر مطالعــه کــرده و بودجــه برنامــه های 

فضایــی و آمادگــی کلــی را بیشــتر کنــد.

تالش بی نتیجه برای نظامی زدایی فضا
هــر چنــد آمریــکا بــا ایــن ادعــا کــه چیــن و روســیه در حــال 
انجــام اقدامــات نظامــی در فضــا هســتند نیــت فضایــی خــود 
ــرد امــا روســیه و چیــن در ســال ۲۰۰۸ پیــش  را پیــش مــی ب
نویــس یــک توافقنامــه بیــن المللــی بــه منظــور جلوگیــری از 

اســتقرار تســلیحات در فضــا را بــه کنفرانــس خلــع ســالح ژنــو 
پیشــنهاد کردنــد کــه آمریــکا تاکنــون بــه بهانــه هــای مختلف 

آن را مســکوت گذاشــته اســت.
بــا توجــه بــه ایــن مســاله، روســیه در ســال ۲۰۱۴ پیــش نویس 
قطعنامــه ای بــرای جلوگیــری از اســتقرار تســلیحات در فضــا را 
بــه مجمــع عمومــی ســازمان ملــل ارائــه کــرد که بــار دیگــر با 

مخالفــت هــای آمریــکا و همپیمانــان این کشــور مواجه شــد.
ــواهد  ــد: ش ــی نویس ــی م ــرز در گزارش ــه رویت ــن رابط در همی
ــن،  ــار زمی ــا را در کن ــپ فض ــت ترام ــه دول ــد ک ــان می ده نش
ــرای  ــد ب ــی جدی ــدان جنگ ــک می ــوان ی ــه عن ــوا ب ــا و ه دری
خــود تعریــف کــرده اســت. مایک پنــس در ســخنرانی خــود در 
پنتاگــون مدعــی شــد تاریــخ بــه مــا می گویــد کــه صلــح تنهــا 
ــن گفــت  ــتیابی اســت! او همچنی ــل دس ــدرت قاب ــق ق از طری
ــدات جدیــدی از ســمت  ــا تهدی ــکا ب نســل بعــدی مــردم آمری
فضــا مواجــه خواهنــد بــود و بــرای مقابلــه با آنهــا لبــاس ارتش 
ــه  ــروی فضایــی( را ب ــه تشــکیل نی ــاالت متحــده )اشــاره ب ای
تــن خواهنــد کــرد. معــاون ترامــپ چنــد مــاه پیــش نیــز گفتــه 
بــود آمریــکا بایــد نیــروی فضایــی خــود را در آینــده بــه انــدازه 

نیــروی زمینــی تقویــت کنــد.
ــکا  ــد آمری ــس معتقدن ــد پن ــه مانن ــرادی ک ــتند اف ــم نیس ک
ــه  ــدی در عرص ــدات جدی ــا تهدی ــدان دور ب ــه چن ــده ن در آین
ــس  ــن، رئی ــد گلدفی ــرال دیوی ــود. ژن ــد ب ــه خواه ــا مواج فض
ــود در  ــخنرانی خ ــرا در س ــکا اخی ــی آمری ــروی هوای ــتاد نی س
ــاور دارد کــه انســان  نشســت ســاالنه نیــروی هوایــی گفــت ب
تــا چنــد ســال آینــده بــه جنــگ فضایــی خواهــد پرداخــت. وی 
ــدرت  ــرای افزایــش ق ــکا ب ــه ارتــش آمری ــت ک ــن گف همچنی
ــای  ــام زمینه ه ــات در تم ــتفاده از اطالع ــه اس ــود ب ــی خ نظام
مربــوط بــه جنــگ، از جملــه هوایــی، ســایبری، زمینــی، دریایی 

ــاج دارد. ــی احتی و فضای
ــرد  ــرا اعــالم ک ــز اخی ــکا نی ــاع آمری ــر دف ــس، وزی ــز ماتی جیم
پنتاگــون بــا طــرح تشــکیل نیــروی فضایــی و در نظــر گرفتــن 
فضــا بــه عنــوان یــک میــدان جدیــد مبــارزه موافــق اســت و 
ــک  ــی ی ــروی فضای ــش از شــکل گیری نی ــا پی ــر دارد ت در نظ
ــس  ــد. متی ــاد کن ــه آن را ایج ــوط ب ــی مرب ــی رزم فرمانده
ــاره حفاظــت  ــون نگرانی هــای ترامــپ درب ــرد: پنتاگ ــه ک اضاف
ــا  ــد؛ م ــال درک می کن ــا را کام ــکا در فض ــای آمری از دارایی ه

نیروی فضایی آمریکا؛ رقابت با رقیبان یا ایجاد بازار تسلیحاتی جدید
عبدالحمید بیاتی
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ــرا  ــم زی ــرار دهی ــه ق ــورد توج ــئله را م ــن مس ــم ای ــد داری قص
دیگــر کشــورها نشــان داده انــد توانایــی حملــه بــه ایــن 

ــد. ــا را دارن دارایی ه
عــالوه بــر ایــن، مدیــر ناســا نیــز مــاه گذشــته در مصاحبــه بــا 
ــه  ــکا وابســته ب ــوز گفــت روش زندگــی در آمری ســی بی اس نی
ــت  ــی اس را از دس ــیگنال های جی پ ــا س ــر م ــت. اگ ــا اس فض
ــرد  ــورت نمی گی ــل ص ــی در داخ ــال بانک ــچ انتق ــم، هی بدهی
ــد داشــت  ــود نخواه ــگاه ها وج ــی در فروش ــاده غذای ــچ م و هی
ــه همیــن دلیــل اســت کــه  ــا از بیــن مــی رود و ب و زندگــی م
ــرای  ــی را ب ــان اقدامات ــر جه ــم در سراس ــورهای متخاص کش
آســیب زدن بــه ایــن قابلیت هــای آمریــکا در پیــش گرفته انــد.

مخالفان چه می گویند
ــی،  ــروی فضای ــکیل نی ــه تش ــد ک ــتدالل می کنن ــی اس  برخ
ــران  ــری دارد. برخــی از ناظ ــه تشــریفات اداری وقت گی ــاز ب نی
سیاســی نیــز هشــدار داده انــد کــه نیــروی فضایــی، می توانــد 
موجــب بــه راه افتــادن یــک رقابــت تســلیحاتی در فضــا شــود. 
منتقــدان معتقدنــد تشــکیل چنیــن نیرویــی در حالیکــه بخــش 
ــون  ــرای آن هم اکن ــده ب ــای تعریف ش ــی از ماموریت ه اعظم
ــدام  ــک اق ــود، ی ــام می ش ــش انج ــی ارت ــروی هوای ــط نی توس

ــر اســت. غیرضــروری و هزینه ب
ــی  ــروی هوای ــده ســابق شــاخه نی ــز« فرمان ــی جیم ــورا ل »دب
آمریــکا چنــدی پیــش اعــالم کــرد کــه هیــچ یــک از 
فرماندهــان ارشــد پنتاگــون بــا ایــده تشــکیل نیــروی فضایــی 
ــس  ــتند. رئی ــت هس ــه اطاع ــور ب ــی مجب ــتند ول ــق نیس مواف

ــرده  ــادر ک ــرو را ص ــن نی ــکیل ای ــتور تش ــپ دس ــور ترام جمه
ــا  ــرای مواجهــه ب ــه دنبــال راهــی ب اســت و آنهــا هم اکنــون ب

ــتند. آن هس
او همچنیــن گفــت در حــال حاضــر، نزدیــک بــه ۳۵ هــزار نفــر 
ــکا  ــی آمری ــروی هوای ــی نی ــای فضای ــش ماموریت ه در بخ
مشــغول بــه کار هســتند و تشــکیل یــک شــاخه نظامــی جدیــد 
ــی  ــالل و جابجای ــی موجــب اخت ــروی فضای ــوان نی تحــت عن

قوانیــن خواهد شــد.
ــت  ــپ حمای ــرح ترام ــن ط ــز از ای ــره نی ــای کنگ دموکرات ه
ــروی  ــکیل نی ــت تش ــن اس ــئله ممک ــن مس ــد و همی نمی کنن
فضایــی آمریــکا را بــا موانــع قانونــی مواجــه کنــد. بــه عنــوان 
نمونــه، بریــان شــاتز، ســناتور دموکــرات و عضــو کمیتــه فرعی 
امــور دفاعــی ســنای آمریــکا، طــرح تشــکیل نیــروی فضایــی 
آمریــکا را یــک ایــده احمقانــه خوانــده و پیش بینــی کرده اســت 

کــه ایــن ایــده هرگــز محقــق نخواهــد شــد.
ســناتور برنــی ســندرز نیــز در انتقــاد از ایــن طــرح گفتــه اســت 
شــاید بهتــر باشــد پیــش از آنکــه دولــت ترامــپ میلیاردهــا دالر 
ــه فکــر  ــد، کمــی ب ــه کن ــردن فضــا هزین ــرای نظامــی ک را ب
بهتــر کــردن وضعیــت بیمــه درمانــی و مراقبت هــای بهداشــتی 

بــرای مــردم آمریــکا باشــد.
ــد:  ــی نویس ــه م ــن رابط ــت« در ای ــی در »زومی ــد کریم فری
آمریــکا هــم اکنــون در مجمــوع بیــش از ۸۰۰ ماهــواره در فضــا 
دارد امــا در حالــی کــه ارتــش ایــاالت متحــده، بــرای تشــکیل 
ــد  ــاز نخواه ــدی نی ــواره جدی ــچ ماه ــه هی ــی، ب ــروی فضای نی
نداشــت، نمی توانــد ایــن کار )تشــکیل نیــروی فضایــی( 

ــه  ــد ب ــی بای ــروی فضای را یک شــبه انجــام دهــد. تشــکیل نی
تصویــب کنگــره برســد، درســت همانطــور کــه نیــروی هوایــی 

بــا تصویــب کنگــره از ارتــش جــدا شــد.
بــا توجــه بــه اینکــه شــواهدی از به خدمــت گرفتــن 
ــت،  ــت نیس ــده  در دس ــای عم ــا خریده ــد ی ــای جدی قابلیت ه
تشــکیل شــاخه جدیــد نیــروی فضایــی در واقــع فقــط بازنگری 
و ســازماندهی مجــدد اســت. تغییــر مدال هــای روی یونیفــورم  
ــد  ــادن، نمی توان ــام نه ــی ن ــای فضای ــا را جنگنده ه و ماهواره ه

ــد. ــر هــم  بزن ــدار زمیــن را ب ــدرت در م ــه ق موازن
ایجاد بازار تسلیحاتی جدید

عــالوه بــر آمریــکا، روســیه و چیــن کشــورهای زیــاد دیگــری 
ــی  ــواره م ــاب ماه ــه پرت ــدام ب ــته و اق ــت داش ــا فعالی در فض
ــن و ... شــکی  ــران، ژاپ ــد، ای ــد. کشــورهای همچــون هن کنن
در ایــن مطلــب نیســت کــه بــا نظامــی شــدن فضــا حساســیت 
کشــورهای دیگــر برانگیختــه شــده و آنهــا نیــز تــالش خواهند 
ــان در  ــر دشمنانش ــود را در براب ــی خ ــب دفاع ــا ضری ــرد ت ک
حــوزه فضایــی توســعه دهنــد و ایــن یعنــی شــکل گیــری یــک 

ــازار تســلیحاتی جدیــد. مســابقه تســلیحاتی و ایجــاد ب
ــزرگ  ــدگان ب ــد کنن ــن هــر ســه از تولی ــکا، روســیه و چی آمری
ــان در  ــلیحاتی جه ــازار تس ــتند و ب ــان هس ــلیحات در جه تس
قبضــه آنهاســت بنابرایــن شــکل گرفتــن یک بــازار تســلیحاتی 
ــد  ــه جیــب تولی ــه ســود بیشــتری را ب ــری اســت ک ــد ام جدی
کننــدگان جنــگ افزارها ســرازیر مــی کنــد و شــاید از همین رو 
باشــد کــه ترامــپ بــر تشــکیل نیــروی فضایــی آمریــکا تاکیــد 

دارد.

ــروج  ــس از خ ــت پ ــد اس ــکا معتق ــه در امری ــبق ترکی ــفیر اس س
آمریــکا از ســوریه، همــکاری ایــران، ترکیــه و روســیه ضــروری 
اســت و همچنیــن باعــث نزدیکــی گروههــای کــردی بــا دولــت 

دمشــق مــی شــود.
پــس از آن کــه دونالــد ترامــپ، رئیــس جمهــور آمریــکا اعــالم 
ــرد،  ــد ک ــارج خواه ــوریه خ ــکا را از س ــان آمری ــه نظامی ــرد ک ک
عملیــات نظامــی ترکیــه نیــز در شــمال ســوریه و علیــه نیروهای 

کــردی بــه تعویــق افتــاد.
در حــال حاضــر نیــز بازیگــران اصلــی در ســوریه در حــال ارزیابی 
موقعیــت نیروهــای خــود بــرای ادامــه مبــارزه بــا نیروهــای باقی 

مانــده داعــش پــس از خــروج آمریکا از ســوریه هســتند.
ــوغ اوغلــو« معــاون حــزب جمهــوری خلــق  »عثمــان فــاروق ل

ــاره عقــب نشــینی از  ــکا در ب ــا دالیــل آمری ــاط ب ــکا در ارتب ــه در آمری ــه و ســفیر ســابق ترکی ترکی
ســوریه بــه خبرنــگار مهــر گفــت: در حالــی کــه آمریــکا خیلــی دیــر تصمیــم بــه عقــب نشــینی از 
ســوریه گرفــت، امــا خــروج آمریــکا بــه تنهایــی بــه معنــای شــرایط مســاعد و مناســب در ســوریه 

نیســت، چــون کشــورهای غربــی دیگــر همچنــان در ســوریه حضــور دارنــد.
ــکا را از  ــردم آمری ــه م ــات توج ــن اقدام ــا ای ــد ب ــپ می خواه ــر ترام ــرف دیگ ــزود: از ط وی اف
مشــکالت داخلــی منحــرف کنــد و از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه آغــاز فصــل تعطیــالت در آمریــکا 
بــا بازگردانــدن نظامیــان آمریکایــی بــه خانــه رضایــت بخشــی از خانواده هــای آمریکایــی را بدســت 
آورد تــا از فشــار ناشــی از هزینه هــای جنــگ علیــه داعــش بکاهــد. ایــن کارهــا در راســتای شــعار 

ــکا«ی ترامــپ اســت. »اول آمری
فــاروق اوغلــو در ارتبــاط بــا نتایــج عقــب نشــینی نیروهــای آمریکایــی از ســوریه گفــت: اگــر ایــن 
عقــب نشــینی بــه تقویــت فراینــد گفتگوهــای صلــح ســازمان ملــل در ژنــو دربــاره ســوریه منجــر 
ــد خــروج  ــه می توان ــن ترکی ــدی را همــراه آورد. بنابرای ــا و فوای ــه هــر حــال مزای ــد ب شــود، می توان
آمریــکا از ســوریه را بــه یــک فرصــت تبدیــل کنــد و بــا فشــار بــرای شــکل دهی بــه کمیتــه قانــون 

اساســی گفتگوهــا و مذاکــرات در ایــن ارتبــاط را آغــاز کنــد.

عثمــان فــاروق لــوغ اوغلــو همچنیــن اضافــه کــرد کــه ترامــپ با 
خــروج از ســوریه، جنــگ علیــه داعــش را بــه شــرکای بین المللــی 
خــود و بویــژه ترکیــه واگــذار کــرده اســت، چــون در توئیــت خــود 
ــش را  ــه داع ــت ک ــی اس ــان کس ــه اردوغ ــت ک ــه اس ــم گفت ه

شکســت خواهــد داد.
ــه  ــگ علی ــه در جن ــر ترکی ــال حاض ــن در ح ــزود: بنابرای وی اف
ــری ( ــش و دیگ ــی داع ــت: یک ــروه روبروس ــا دو گ ــت ب تروریس

ــه  ــکارا ب ــرای آن PYD/YPGیگان هــای مدافــع خلــق( کــه ب
ــوریه  ــاخه ای از PKK در س ــتی و ش ــای تروریس ــوان گروه ه عن
ــرای  ــکا ب ــم آمری ــارت دیگــر تصمی ــه عب ــناخته می شــوند. ب ش
خــروج از ســوریه باعــث خواهد شــد تــا PYD/YPG بــه دولت 
ســوریه نزدیک تــر شــوند و لــذا هرگونــه اقــدام نظامــی ترکیــه در 
شــمال ســوریه می توانــد بــا ائتــالف مشــترک ارتــش ســوریه و 

ــود. ــرو ش ــای PYD/YPG روب نیروه
معــاون حــزب جمهــوری خلــق ترکیــه همچنیــن در ارتبــاط بــا اهمیــت همــکاری بیشــتر ترکیــه، 
ایــران و روســیه پــس از تغییــر بــازی آمریــکا در ســوریه و خــروج از این کشــور اظهــار داشــت: از این 
بــه بعــد کــه آمریــکا قواعــد بــازی را در ســوریه تغییــر داده اســت همــکاری تنگاتنــگ میــان ترکیه، 
روســیه و ایــران بســیار ضــروری اســت از جملــه در ارتبــاط بــا نگرانی هــای ترکیــه و اقداماتــی کــه 

پیــش از ایــن توســط ســه کشــور در ارتبــاط بــا ســوریه انجــام شــده اســت.
لــوغ اغلــو همچنیــن دربــاره نقــش عربســتان در بازســازی ســوریه و نقــش مخــرب ســعودی ها 
ــات در  ــح و ثب ــی صل ــت: وقت ــان داش ــه بی ــای ترکی ــاورت مرزه ــان در مج ــت های آن و سیاس
ســوریه برقــرار شــود، مرحلــه بازســازی ســوریه کار بســیار بزرگــی اســت. البتــه ایــن بســتگی 
بــه دولــت ســوریه دارد کــه تحــت چــه شــرایطی و چگونــه آن را انجــام خواهــد داد. بــه ماننــد 
ــد و  ــا کن ــش ایف ــوریه نق ــازی س ــد در بازس ــز می توان ــعودی نی ــتان س ــورها، عربس ــر کش دیگ

ــدارد. مشــکلی ن
وی در پایــان گفــت: بــرای ترکیــه بــه هــر حــال ســوریه همیشــه بــا ملــت و دولتــش یک همســایه 
خواهــد بــود. از ســوی دیگــر ترکیــه الزم اســت تــا اســتراتژی خــود را بــرای دوران پــس از جنگ در 

ســوریه توســعه داده و بــه روز کنــد و نقشــی اصلــی را در بازســازی ســوریه بدســت گیرد.

معاون حزب جمهوری خلق ترکیه:

خروج امریکا باعث نزدیکی کردها به دولت دمشق خواهد شد
پیمان یزدانی

آمـریـــــکا
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ــپ  ــای ترام ــه لفاظی ه ــد اســت ک ــچ« معتق ــارد کوزالری »ریچ
ــد  ــورد تعه ــان در م ــه و آلم ــوءظن در فرانس ــاد س ــث ایج باع

ــود. ــی ش ــک م ــس آتالنتی ــو و تران ــت نات ــه امنی ــکا ب آمری
نخســتین زمزمــه هــای ایجــاد ارتــش واحــد اروپایــی اندکی پس 
ــد.  ــاز ش ــر آغ ــان کشــورهای درگی ــی دوم در می ــگ جهان از جن
شــماری از کشــورهای اروپایــی بــر ایــن بــاور بــوده و هســتند که 
ایجــاد ارتــش واحــد اروپایــی مــی تواند بــه مثابــه دیــواره امنیتی 
ــد بواســطه آن  ــی توانن ــرده و م ــا عمــل ک ــرای آنه محکمــی ب
ثبــات، آرامــش و صلــح را بــرای مــردم خــود بــه ارمغــان بیاورند.

ــی دوم  ــگ جهان ــرن از جن ــم ق ــش از نی ــا گذشــت بی ــون ب اکن
ــار دیگــر داعیــه تاســیس »ارتــش اروپایــی واقعــی« در میــان  ب

ــه شــده اســت. ــی از ســر گرفت قدرتهــای اروپای
ــور  ــس جمه ــرون« رئی ــل ماک ــوی »امانوئ ــا گفتگ ــان ب همزم
ــش  ــاد ارت ــدی از ایج ــوج جدی ــا ۱« م ــو اروپ ــا »رادی ــه ب فرانس
واحــد اروپایــی در میــان رهبــران و مقامــات اروپایــی بــه راه افتاد. 
ماکــرون بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه اروپــا بواســطه هــم مرزی 
بــا روســیه مــی توانــد مــورد تهدیدهــای احتمالــی ایــن کشــور 
ــوان  ــی ت ــا جای ــد ت ــا بای ــه اروپ ــار داشــت ک ــرد، اظه ــرار بگی ق
ــه  ــه وابســتگی ب ــدون هرگون ــه ب ــرد ک ــاال بب دفاعــی خــود را ب

ــه دفــاع از خــود باشــد. ــادر ب آمریــکا ق
وی در توضیـح و توجیـه خـود بـرای لـزوم تاسـیس و راه انـدازی 
»ارتـش واقعـی اروپایـی« بـا اشـاره بـه موضـع اخیـر »دونالـد 
ترامـپ« رئیـس جمهـوری آمریـکا دربـاره خـروج از پیمـان منع 
موشـک های هسـته ای دور برد گفت کـه هدف از چنیـن برنامه 
ای حفاظـت اروپـا در مقابـل چیـن، روسـیه و حتی آمریکا اسـت.

ــی باپروفســور »ریچــارد  ــر گفتگوی ــگار مه ــن راســتا خبرن در ای
کوزالریــچ« اســتاد دانشــگاه جــرج میســون آمریــکا ترتیــب داده 

کــه در ادامــه مــی آیــد.
ــت گذاری  ــوم و سیاس ــکده عل ــر اندیش ــچ مدی ــارد کوزالری ریچ
انــرژی در دانشــگاه جــرج میســون، مدیــر موقــت برنامــه 
سیاســت عملیــات صلــح )POPP ( و ســفیر پیشــین آمریــکا 
در جمهــوری آذربایجــان )۱۹۹۴-۱۹۹۷( و بوســنی و هرزگویــن ) 

ــت. ــوده اس ۱۹۹۷-۱۹۹۹( ب

ــر  ــی اگ ــترک اروپای ــش مش ــکیل ارت ــرح تش || ط
چــه ایــده جدیــدی نیســت ولــی اخیــرا بــا اظهــار 

نظرهــای ماکــرون و آنــگال مــرکل و واکنــش ترامپ 
ــل  ــت. دالی ــه اس ــود گرفت ــه خ ــدی ب ــاد جدی ابع
جــدی شــدن پیشــبرد ایــن طــرح از ســوی 

ــت؟ ــان چیس ــه و آلم ــون فرانس ــورهایی چ کش
ــان  ــرا بی ــده اخی ــن ای ــات ای ــه جزئی ــدارم ک ــاد ن ــن اعتق م
ــا  ــماری از رویداده ــه ش ــما ب ــه ش ــور ک ــت. همانط ــده اس ش
ــث  ــد، بح ــاره کردی ــی دوم اش ــگ جهان ــس از جن در دوره پ
ــی دوم  ــگ جهان ــد از جن ــی بع ــد اروپای ــش متح ــکیل ارت تش
تاکنــون همــواره مطــرح بــوده اســت. ایــن بحــث هــا هرگــز 
بــه نتیجــه نرســیده انــد. زیــرا ناتــو مزایــای مشــابهی- بــدون 
ــی-  ــه اروپای ــاع جداگان ــازمان دف ــک س ــی ی ــه اضاف هزین
فراهــم مــی آورد )بــرای کشــورهای اروپایــی کــه عضــو ناتــو 

ــتند(. هس
اکنــون بــا لفاظــی هــای ترامــپ وضعیــت تــا حــدودی متفــاوت 
اســت زیــرا لفاظــی هــای او باعــث ایجــاد ســوء ظــن در فرانســه 
ــس  ــو و تران ــت نات ــه امنی ــکا ب ــد امری ــورد تعه ــان در م و آلم

ــود. ــی ش ــک م آتالنتی

|| امانوئــل ماکــرون رئیس جمهــوری فرانســه اخیرا 
 »Europe1« در گفتگــو بــا شــبکه رادیویــی
ــرای  خواســتار تشــکیل ارتــش اروپایــی واقعــی ب
ــدم  ــن ع ــیه و همچنی ــدات روس ــا تهدی ــه ب مقابل
ــوری  ــس جمه ــد. رئی ــکا ش ــه آمری ــتگی ب وابس
ــد از خــود در  ــه گفــت: بای فرانســه در ایــن مصاحب
برابــر روســیه، چیــن و حتــی آمریــکا دفــاع کنیــم. 
ــار  ــکا در کن ــر از آمری ــال حاض ــه در ح ــرا فرانس چ
چیــن و روســیه بــه عنــوان تهدیــد نــام مــی بــرد؟ 
ــه  ــت ک ــل اس ــل تام ــا مح ــارات از آنج ــن اظه ای
فرانســه و آمریــکا عضــو ناتــو هســتند و اینکــه یک 
عضــو دیگــری را تهدیــد بدانــد مانــع از همــکاری 
ــن اظهــارات  ــه ای ــا توجــه ب ــی شــود. ب ــو م در نات

ــد؟ ــی کنی ــی م ــه ارزیاب ــو را چگون ــده نات آین
ماکــرون پــس از بحــران اوکرایــن در دریــای آزوف پیامــی قــوی 
بــه مســکو مــی فرســتد. از ســوی دیگــر، در مــورد  تهدیــدی که 
آمریــکا علیــه اروپــا در منطقــه امنیتــی ایجــاد مــی کنــد مطمئن 
نبــوده و اطالعــی نــدارم. بــه نظــر مــی رســد ایــن ســخنان در 
پــی انتقــاد رئیــس جمهــور ترامــپ از تــالش هــای دفاعــی اروپا 

بیــان شــده باشــد.

|| ترامــپ در مخالفــت بــا ایــن طــرح و در واکنــش 
ــش را  ــن ارت ــکیل ای ــرون تش ــارات ماک ــه اظه ب
توهیــن آمیــز خوانــد. بــا توجــه بــه واکنــش ترامپ 
ــوی  ــول از س ــتار دادن پ ــدد خواس ــه وی مج و اینک
اروپایــی هــا بــه ناتــو شــد. آیــا ایــن اختالفــات می 

توانــد آینــده ناتــو را بــا تهدیــد مواجــه ســازد؟
مـن بـه ایـن اختالفـات بـه عنـوان تهدیـدات علیـه آینـده ناتـو 
نـگاه نمـی کنـم. در عوض اگـر این اختالفـات عاقالنـه مدیریت 
شـوند، نگرانی های ترامـپ و ماکـرون را به نحوی مسـئوالنه در 
چارچـوب اتحادیـه ناتو نشـانه گرفته و ممکن اسـت باعث تقویت 

ناتـو به عنـوان یک نهـاد دفـاع جمعی شـوند.

|| »اورزال فــون در الیــن« وزیــر دفــاع آلمــان اخیــرا 
اظهــار داشــته اســت کــه تاســیس ارتــش اروپایی 
ــد در  ــی توان ــا م ــه تنه ــی آن ن ــای آت ــت ه و فعالی
ــی  ــورهای اروپای ــت کش ــش امنی ــوص افزای خص
بلکــه در حــل بحــران هــای بیــن المللــی نیــز تاثیــر 
بســزایی برجــای بگــذارد. اگــر قــرار باشــد ارتــش 
ــی درون  ــر ماموریتهای ــالوه ب ــی ع ــترک اروپای مش
ــا  ــارج از اروپ ــت در خ ــه ماموری ــادرت ب ــا مب اروپ
ــا نوعــی مــوازی  داشــته باشــد در ایــن صــورت آی

ــو نیســت؟ ــا نات کاری ب
ــی  ــش اروپای ــوب  ارت ــا چارچ ــات ی ــا از جزئی ــه م ــی ک از آنجای
اطالعــی نداریــم، پاســخ بــه ایــن ســوال ســخت اســت. 
کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا در مجمــوع در عملیــات نظامی 
هماهنــگ شــده بســیاری بــا یکدیگــر عمــل کــرده انــد - خارج 

ــو. ــی نات ــاختار فرمانده از س
ــه  ــبت ب ــن نس ــنی و هرزگوی ــا در بوس ــه اروپ ــای اتحادی نیروه
نیــروی تثبیــت کننــده )تحکیم( ناتــو موفقیت بیشــتری داشــتند. 
ــال  ــوان مث ــه عن ــا )ب ــه اروپ ــا نیروهــای نظامــی اتحادی در آفریق
ــی  ــات نظام ــومالی( عملی ــوی س ــی از س ــات دزدی دریای عملی

ــد. محــدودی انجــام داده ان
در ایـن فرآینـد، اتحادیـه اروپـا محدودیـت هـای عملیـات را بـه 
طـور مسـتقل از ناتـو به رسـمیت می شناسـد. تـا زمانی کـه ما از 
تصمیمـات دولت فرانسـه و آلمان اطالعات کافی نداشـته باشـیم 
-هـر دو از برگزیـت و مسـائل مربـوط بـه سیاسـت داخلـی خود 
آشـفته شـده انـد – نمـی توانیـم ظهـار نظر کنیـم و مـا فقط می 

توانیم صبـر کنیـم و ببینیم.

سفیر سابق آمریکا در جمهوری آذربایجان:

سخنان ترامپ باعث ایجاد سوءظن نزد اعضای اصلی ناتو شده است
فاطمه محمدی پور

آمـریـــــکا
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»داریــل کیمبــال« گفــت: در هفتــه هــای اخیــر بــا قتــل روزنامه 
ــق  ــوع تواف ــر ن ــاد ه ــا انعق ــت ب ــقجی موافق ــال خاش ــگار جم ن

هســته ای بــا عربســتان در کنگــره ســخت شــده اســت.
ــن ســلمان« ولیعهــد ســعودی در راســتای سیاســت  »محمــد ب
خــود مبنــی بــر حرکــت بــه ســمت هســته ای شــدن، اخیــرا در 
ــه  ــروژه اســتراتژیک از جمل ــز« هفــت پ شــهر »ملــک عبدالعزی

ــرار داد. ــرداری ق ــورد بهــره ب ــور هســته ای را م ــک رآکت ی
افتتــاح اولیــن رآکتــور تحقیقاتــی در عربســتان ســعودی توســط 
»محمــد بــن ســلمان« در شــرایطی اتفــاق افتــاد کــه هنــوز هیچ 
توافقــی میــان واشــنگتن و ریــاض درخصــوص ماهیــت فعالیــت 
هــای هســته ای عربســتان ســعودی بــه امضــاء نرســیده اســت. 
لــذا ســعودیها بــا افتتــاح ایــن رآکتــور بــه واشــنگتن ایــن پیــام را 
مخابــره کردنــد کــه فــارغ از هرگونــه نتیجــه ای که مذاکــرات دو 
طــرف بــدان منجــر شــود، در اجــرای تصمیــم اتخــاذ شــده خــود 
مصــّر هســتند. ایــن در شــرایطی اســت کــه آمریکایــی هــا بــه 
شــدت اصــرار دارنــد تــا عربســتان ســعودی تمامــی تکنولــوژی 
هســته ای مــورد نیــاز خــود را از شــرکت هــای آمریکایــی تهیــه 

کنــد.
در همیــن راســتا خبرنــگار مهــر  گفتگویــی بــا »داریــل کیمبال« 
رئیــس موسســه کنتــرل ســالح آمریــکا تنظیــم نمــوده کــه در 

ادامــه مــی آیــد.
کیمبــال از ســال ۲۰۰۱ تــا کنــون مدیــر اجرایــی انجمــن 
تحقیقاتــی کنتــرل ســالح آمریکاســت و در ســال ۲۰۰۴ میالدی 
توســط نشــنال ژورنال بــه عنــوان یکــی از ۱۰ 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

شــده اســت.

|| عربســتان ســعودی، راکتــور هســته ای تحقیقاتی 
خــود را در شــهر عبدالعزیــز افتتــاح کــرد. ایــن در 
حالــی بــود کــه عربســتان در مــورد فعالیــت هــای 
ــه  ــکا ب ــده امری ــاالت متح ــا ای ــوز ب ــته ای هن هس
توافــق نرســیده اســت. برخــی معتقدنــد کــه ایــن 
یــک پیــام از ســوی عربســتان ســعودی بــه ایاالت 
متحــده امریــکا اســت مبنــی بــر ایــن کــه فعالیــت 
هــای هســته ای خــود را حتــی بــدون آمریــکا ادامــه 

خواهــد داد. نظــر شــما چیســت؟
عربســتان ســعودی اخیــرا موافقــت نامــه هــای همکاری هســته 
ای بــا فرانســه، آرژانتیــن، کــره جنوبــی و قزاقســتان را تصویــب 
ــاز  ــق نی ــن تواف ــه ای ــورها ب ــن کش ــی از ای ــت.  برخ ــرده اس ک
دارنــد، امــا از ایــاالت متحــده امریــکا بــرای انتقــال خدمــات، فن 
آوری یــا کمــک هــای هســته ای بــه عربســتان ســعودی مجــوز 

ــد. ندارن
عربســتان ســعودی در حــال حاضــر دارای توافــق جامــع پادمــان 
ــکل  ــا پروت ــت ام ــی اس ــرژی اتم ــی ان ــن الملل ــس بی ــا آژان ب

ــه اســت. ــس را  نپذیرفت ــا آژان ــی ب الحاق
بــرای انجــام ایــن کار، عربســتان ســعودی بایــد مذاکــرات خــود 
را در مــورد توافقنامــه همــکاری هــای هســته ای غیــر نظامــی 
ــون  ــرایط قان ــت ش ــکا تح ــده امری ــاالت متح ــا ای ــه ب دوجانب
ــد  ــکا کــه کنگــره مــی توان ــاالت متحــده امری ــرژی اتمــی ای ان
آن را مســدود کنــد اگــر بــا شــرایط قانــون مطابقــت نکنــد، آغــاز 

ــد. کن

ــازی  ــی س ــرار دارد غن ــعودی اص ــتان س || عربس

ــد در  ــام ده ــود انج ــد آن را خ ــوم و بازتولی اورانی
ــتاندارد  ــکا »اس ــده آمری ــاالت متح ــه ای ــی ک حال
ــا ریــاض مــی خواهــد کــه  طالیــی« را در توافــق ب
شــامل غنــی ســازی و بازفــرآوری  نمــی شــود. بــر 
اســاس قــرارداد 123 آیــا ایــاالت متحــده امریــکا 

ــرد؟ ــد ک ــاض را رد خواه ــای ری ــت تقاض در نهای
مذاکــرات ایــاالت متحــده و عربســتان ســعودی بــه خوبــی پیش 
نمــی رود. »ریــک پــری«، وزیــر انــرژی ایــاالت متحــده امریکا، 
از ســوی بســیاری از اعضــای کنگــره تحــت فشــار قــرار گرفتــه 
ــی  ــوژی غن ــتان تکنول ــه عربس ــود ک ــل ش ــان حاص ــا اطمین ت
ــال  ــوم را  دنب ــازی پلوتونی ــن آوری جداس ــا ف ــوم ی ــازی اورانی س
نکنــد - قانونــی کــه بــه »اســتاندارد طالیــی« معــروف اســت. با 
توجــه بــه منابــع مــا، ســعودی هــا بــه طــور جــدی مخالــف هــر 
گونــه محدودیــت در ایــن خطــوط هســتند و آنهــا نمــی خواهنــد 
ــت  ــی را تح ــرژی اتم ــی ان ــن الملل ــس بی ــی آژان ــوز بازرس مج

شــرایط پروتــکل الحاقــی بــه ایــن ســازمان دهنــد.
در ســال گذشــته چندیــن بیانیــه نگــران کننــده از ســوی کنگــره 
ــامل  ــه ش ــور ک ــع  کش ــرا مناف ــا اخی ــت ام ــده اس ــر ش منتش
گزارشــات قانونــی اســت توســط نماینــده دموکــرات معرفــی می 
ــزم  ــکا را مل ــت آمری ــراد شــرمن« دول ــی »ب شــود. الیحــه قانون
مــی ســازد تــا بــه کنگــره گــزارش دهد کــه عربســتان ســعودی 
بــه »اســتاندارد طالیــی« توافقنامــه و نیــز توافقنامــه مربــوط بــه 
بازرســی آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی پایبنــد خواهــد بــود. 
همچنیــن این الیحــه رونــد تصویــب توافقنامــه هــای همکاری 
هــای هســته ای غیــر نظامــی را تغییــر خواهــد داد تــا تصویــب 

توســط کنگــره را دشــوار کنــد.
ــو  ــتار لغ ــره خواس ــای کنگ ــی از اعض ــن، برخ ــر ای ــالوه ب ع
مذاکــرات ایــاالت متحــده و عربســتان ســعودی شــده انــد. پنــج 
ــه  رئیــس جمهــور  ــا ارســال نامــه ای ب ســناتور جمهوریخــواه ب
ترامــپ در ۳۱ اکتبــر خواســتار لغومذاکــرات هســته ای بــا 

ــدند. ــتان ش عربس
امضــاء کننــدگان ایــن نامــه عبارتنــد از: مارکــو روبیو، تــاد یانگ، 
کــوری گاردنــر، رنــد پــال و دیــن هلــر. یــک نامه مشــابه توســط 
ســناتور دموکــرات » ادوارد مارکــی« ارســال شــد کــه وی در این 

ــر  ــای غی ــای هســته ه ــام همکاریه ــق تم ــتار تعلی ــه خواس نام
نظامــی بــا عربســتان ســعودی شــده و پیشــنهاد لغــو مذاکــرات 

را مــی دهــد.
ــه  ــقجی« روزنام ــال خاش ــل »جم ــا قت ــر ب ــای اخی ــه ه در هفت
نــگار منتقــد ســعودی موافقــت بــا انعقــاد هــر نــوع توافق هســته 
ــژه  ــه وی ــت - ب ــده اس ــخت ش ــره س ــتان در کنگ ــا عربس ای ب
توافقــی کــه اجــازه انتقــال تکنولــوژی غنــی ســازی حســاس یــا 

ــه عربســتان ســعودی مــی دهــد. بازفــرآوری را ب

|| آیــا عربســتان ســعودی موافقــت نامــه هســته ای 
ــه واشــنگتن  ــه ای ک ــق نام ــکا شــبیه تواف ــا آمری ب
ــامل  ــه ای ش ــی )توافقنام ــده عرب ــارات متح ــا ام ب
ــی  ــت را م ــرده اس ــا ک ــی( امض ــتاندارد طالی اس

ــرد؟ پذی
احتمــاال نــه. طبــق ایــن توافــق نامــه دولــت هــای مســئول باید 
متعهــد شــوند کــه غنــی ســازی اورانیــوم و بازفــرآوری پلوتونیوم 
را دنبــال نکننــد و پروتــکل الحاقــی را تصویــب کننــد، همانطــور 

کــه امــارات متحــده عربــی پذیرفتــه اســت.
عربســتان ســعودی خواهــان غنــی ســازی اورانیــوم بــرای تولیــد 
بــرق هســته ای اســت. بایــد گفــت کــه غنــی ســازی اورانیــوم 
داخلــی بــرای بهــره بــرداری از تولیــد انــرژی هســته ای ضروری 
نیســت. پلوتونیــوم بــرای اهــداف هســته ای غیــر نظامــی مــورد 

نیــاز نیســت و بــرای ســالح هــای هســته ای مناســب اســت.
مــا و بســیاری دیگــر از سیاســتمداران و اندیشــمندان، بــا 
توافقنامــه همــکاری هســته ای ایــاالت متحــده امریــکا و 
عربســتان ســعودی مخالفــت خواهیــم کــرد اگــر موافقــت نامــه 
ــی  ــای اضاف ــان ه ــی پادم ــی« و برخ ــتاندارد طالی ــامل »اس ش

ــد. ــاعه نباش ــع اش من

|| آمریــکا بــه خوبــی مــی دانــد کــه اگــر ســعی در 
تعریــف شــرایط محکم و ســخت در توافــق احتمالی 
بــا عربســتان ســعودی داشــته باشــد، ممکن اســت 
ریــاض متمایــل بــه همــکاری هســته ای با روســیه 
و چیــن یــا کــره جنوبــی  شــود. واشــنگتن چگونــه 

رئیس موسسه کنترل سالح آمریکا:

قتل خاشقجی و دشواری تصویب توافق هسته ای با عربستان در کنگره
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ایــن مشــکل را حــل خواهــد کــرد؟
ــا  ــکاری ب ــه هم ــم ب ــعودی تصمی ــتان س ــر عربس ــی اگ حت
یــک شــرکت کــره جنوبــی داشــته باشــد، هنــوز هــم نیــاز بــه 
رضایــت ایــاالت متحــده بــرای انتقــال فــن آوری هــای مختلف 
هســته ای دارد. همچنیــن روســیه و چیــن ممکــن اســت بــرای 
عربســتان ســعودی شــرکای جذابــی نباشــند چــرا کــه تکنولوژی 
ــتری  ــان بیش ــت اطمین ــی و قابلی ــده دارای ایمن ــاالت متح ای
ــرای صــادرات فراهــم  ــه آنچــه کــه روســیه و چیــن ب نســبت ب

ــد، اســت. کــرده ان
دلیــل دیگــر ایــن کــه عربســتان ممکــن اســت سیســتم هــای 
روســیه را دوســت نداشــته باشــد زیــرا آنهــا تامیــن کننــده اصلی 
ــر ایــن، گــروه  ــران هســتند. عــالوه ب راکتورهــای هســته ای ای
ــی(  ــره جنوب ــیه و ک ــامل روس ــته ای )ش ــدگان هس ــن کنن تامی
دارای مجموعــه ای از رهنمودهــای داوطلبانــه اســت کــه 
کشــورهای عضــو را از انتقــال غنــی ســازی اورانیــوم حســاس یا 
تکنولــوژی بازتولیــد پلوتونیــوم بــه هــر کشــوری کــه در منطقــه 

ــی  ــع م ــد عربســتان ســعودی من ــع شــده، مانن ــی واق ای بحران
ــد. کن

|| ایــاالت متحــده همیشــه نگرانــی هــای خــود را در 
ــا موضــوع عــدم گســترش ســالح هــای  رابطــه ب
هســته ای ابــراز مــی دارد کــه ایــن مهــم بــا توافــق 
ــتان  ــازی عربس ــی س ــا  غن ــنگتن ب ــی واش احتمال
ســعودی متناقــض خواهــد بــود. اگــر دولــت ترامپ 
بــا درخواســت ســعودی موافقــت کنــد، آیــا کنگــره 

ــد خواهــد کــرد؟ آن را تایی
مــن بــاور نــدارم کــه کنگــره موافقتنامــه همــکاری هســته ای با 
عربســتان ســعودی را تصویــب  کنــد، اگــر »اســتاندارد طالیــی« 

در ایــن موافقــت نامــه جایــی نداشــته باشــد.

ــز  ــده هرگ ــاالت متح ــه ای ــد ک ــی گوین ــی م || برخ
ــی  ــد غن ــاز اســتراتژیک مانن ــک امتی ــا اعطــای ی ب

ــد  ــی توان ــه م ــعودی ک ــتان س ــه عربس ــازی ب س
ــد،  ــر ده ــرائیل تغیی ــه اس ــدرت را علی ــادل ق تع
ــورد  ــن م ــما در ای ــر ش ــد کرد.نظ ــت نخواه موافق

ــت؟ چیس
اســرائیلی هــا در مــورد نگرانــی هــای خــود در رابطــه بــا 
گســترش برنامــه هســته ای عربســتان ســعودی بارهــا ســخن 
گفتــه انــد و نگرانــی هــای خــود را چنــد بــار بــا دولــت ایــاالت 
متحــده مطــرح کــرده انــد. بــا ایــن حــال اســرائیل درک کــرده 
اســت کــه توانایــی آن بــرای توقــف توافق هســته ای عربســتان 
بــا امریــکا محــدود اســت و پارامترهــای مــورد نظــر خــود را برای 

یــک معاملــه بــه دولــت امریــکا  ارائــه داده اســت.
در حالــی کــه بســیاری از اعضــای کنگــره در مــورد حفــظ توافق 
نامــه ۱۲۳ کــه بــه اســتانداردهای عــدم گســترش ســالح هســته 
ــه مقــدار کمــی از  ــد ب ــه ان ــد اســت بســیار ســخن گفت ای پایبن
تــوازن قــدرت علیــه اســرائیل بــه عنــوان توجیــه اعتقــادات خود 

اســتفاده کــرده انــد.

ــپ  ــر ترام ــه اگ ــت ک ــد اس ــمیت« معتق ــرت اس ــور »راب پروفس
ــا از  ــدن اروپ ــر ش ــتقل ت ــال مس ــود، احتم ــاب ش ــددا انتخ مج
ــودی  ــای ناب ــه معن ــد و ایــن ب جهــت امنیتــی افزایــش مــی یاب

ــت. ــو اس نات
ــی  ــی اندک ــد اروپای ــش واح ــای ایجــاد ارت ــه ه نخســتین زمزم
ــاز  ــر آغ ــان کشــورهای درگی ــی دوم در می ــگ جهان ــس از جن پ
ــوده و  ــاور ب ــن ب ــر ای ــی ب ــورهای اروپای ــماری از کش ــد.  ش ش
هســتند کــه ایجــاد ارتــش واحــد اروپایــی مــی توانــد بــه مثابــه 
دیــواره امنیتــی محکمــی بــرای آنهــا عمــل کــرده و مــی تواننــد 
ــه  ــود ب ــردم خ ــرای م ــح را ب ــش و صل ــات، آرام ــطه آن ثب بواس

ــد. ــان بیاورن ارمغ
ــی دوم  ــگ جهان ــرن از جن ــم ق ــش از نی ــا گذشــت بی ــون ب اکن
ــار دیگــر داعیــه تاســیس »ارتــش اروپایــی واقعــی« در میــان  ب

ــه شــده اســت. ــی از ســر گرفت قدرتهــای اروپای
رئیــس  ماکــرون«  »امانوئــل  گفتگــوی  بــا  همزمــان 
ــدی از  ــوج جدی ــا ۱« م ــو اروپ ــا »رادی ــه ب ــور فرانس جمه
ایجــاد ارتــش واحــد اروپایــی در میــان رهبــران و مقامــات 
ــه  ــن نکت ــه ای ــا اشــاره ب ــاد. ماکــرون ب ــه راه افت ــی ب اروپای
ــد  ــی توان ــیه م ــا روس ــرزی ب ــم م ــطه ه ــا بواس ــه اروپ ک
ــرد،  ــرار بگی ــور ق ــن کش ــی ای ــای احتمال ــورد تهدیده م
ــی  ــوان دفاع ــی ت ــا جای ــد ت ــا بای ــه اروپ ــت ک ــار داش اظه
ــه  ــتگی ب ــه وابس ــدون هرگون ــه ب ــرد ک ــاال بب ــود را ب خ

ــد. ــود باش ــاع از خ ــه دف ــادر ب ــکا ق آمری
وی در توضیــح و توجیــه خــود بــرای لــزوم تاســیس و راه انــدازی 
»ارتــش واقعــی اروپایــی« بــا اشــاره بــه موضــع اخیــر »دونالــد 
ــان  ــروج از پیم ــاره خ ــکا درب ــوری آمری ــس جمه ــپ« رئی ترام
ــدف از  ــه ه ــت ک ــرد گف ــته ای دور ب ــای هس ــک ه ــع موش من
چنیــن برنامــه ای حفاظــت اروپــا در مقابل چیــن، روســیه و حتی 

آمریــکا اســت.
ــرت  ــور »راب ــی باپروفس ــر گفتگوی ــگار مه ــتا خبرن ــن راس در ای
ایالتــی  الملــل دانشــگاه  بیــن  اســمیت« اســتاد روابــط 

سانفرانسیســکو تنظیــم نمــوده کــه در ادامــه مــی آیــد.
ــر  ــی اگ ــترک اروپای ــش مش ــکیل ارت ــرح تش || ط

چــه ایــده جدیــدی نیســت ولــی اخیــرا بــا اظهــار 
نظرهــای ماکــرون و آنــگال مــرکل و واکنــش ترامپ 
ــل  ــت. دالی ــه اس ــود گرفت ــه خ ــدی ب ــاد جدی ابع
جــدی شــدن پیشــبرد ایــن طــرح از ســوی 

ــت؟ ــان چیس ــه و آلم ــون فرانس ــورهایی چ کش
بایــد گفــت کــه اظهــارات ماکــرون در پاســخ بــه لفاظــی هــای 
ترامــپ بیــان شــده اســت. گرچــه تردیــد دارم کــه اکثــر اعضــای 

ناتــو از ایــده ارتــش مجــزا اروپایــی حمایــت کننــد.
ــن اســت کــه فرانســه و آلمــان حتــی در مــورد  واقعیــت ای
ــی  ــترک اروپای ــش مش ــه ارت ــند ک ــی اندیش ــده م ــن ای ای
ــای  ــدرت ه ــد. ق ــو باش ــرای نات ــدی ب ــد تهدی ــی توان م
کوچکتــر، بــه ویــژه دولتهــای عضــو پیمــان ســابق ورشــو،  
ناتــو را بــه ارتــش اروپایــی تحــت ســلطه آلمــان و فرانســه 

ــد. ــی دهن ــح م ترجی
مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه اظهــارات رهبــران اروپایــی 
ــی کــه او  ــه لفاظــی هــای ترامــپ اســت و زمان واکنشــی ب
ــد  ــان خواهن ــد، پای ــرک کن ــفید را ت ــال ۲۰۲۰ کاخ س در س

ــت. یاف

|| امانوئـل ماکـرون رئیـس جمهـوری فرانسـه مـاه 
 »Europe1« گذشـته در گفتگو با شـبکه رادیویـی
خواسـتار تشـکیل ارتش اروپایی واقعی برای مقابله 
بـا تهدیـدات روسـیه و همچنیـن عـدم وابسـتگی 
بـه آمریـکا شـد. رئیـس جمهـوری فرانسـه در این 
مصاحبـه گفت: بایـد از خـود در برابر روسـیه، چین و 
حتی آمریـکا دفاع کنیم. چـرا فرانسـه در حال حاضر 
از آمریـکا در کنـار چیـن و روسـیه به عنـوان تهدید 
نام می بـرد؟ این اظهـارات از آنجا محل تامل اسـت 
کـه فرانسـه و آمریکا عضـو ناتو هسـتند و اینکه یک 
عضـو دیگـری را تهدیـد بداند مانـع از همـکاری در 
ناتـو می شـود. با توجـه به ایـن اظهارات آینـده ناتو 

را چگونـه ارزیابی مـی کنید؟
ســخنان ماکــرون نشــان مــی دهــد ارتــش اروپایــی ممکــن 
ــکا  ــاالت متحــده امری ــه ای ــی علی ــی حت ــروی دفاع اســت نی
ــا  ــه اروپ ــد  ک ــی گوی ــرا او م ــت. چ ــده اس ــج کنن ــد، گی باش

ــی  ــکا یعن ــده امری ــاالت متح ــد ای ــا تهدی ــت ب ــن اس ممک
ــن  ــخن ممک ــن س ــود؟ ای ــه ش ــا، مواج ــی اروپ ــد اصل متح
ــپ  ــا ترام ــات ب ــگ کلم ــرون در جن ــط توســط ماک اســت فق
ــه  ــرای کســانی ک ــا ب ــد، ام ــه باش ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس م
ــران  ــد نگ ــس هســتند، بای ــو دلواپ ــده اتحــاد نات ــورد آین در م

ــد. ــده باش کنن

|| ترامــپ در مخالفــت بــا ایــن طــرح و در واکنــش 
ــش را  ــن ارت ــکیل ای ــرون تش ــارات ماک ــه اظه ب
توهیــن آمیــز خوانــد. بــا توجــه بــه واکنــش ترامپ 
ــول از ســوی  و اینکــه وی مجــددا خواســتار دادن پ
اروپایــی هــا بــه ناتــو شــد آیــا ایــن اختالفــات مــی 

ــا تهدیــد مواجــه ســازد؟ ــو را ب ــده نات ــد آین توان
ــالل )  ــک اخت ــوان ی ــپ بعن ــه ترام ــی ب ــران اروپای ــر رهب اکث
ــگاه مــی کننــد و فکــر مــی کننــد کــه جانشــین او  انحــراف( ن
آســیب را جبــران خواهــد کــرد. بــا ایــن حــال اگــر ترامــپ مجددا 
انتخــاب شــود، احتمــال دارد کــه فشــارها بــرای حضــور متمایزتر 
ــه،  ــی جداگان ــروی نظام ــده نی ــه ای ــا، از جمل ــر اروپ و مســتقل ت
افزایــش یابــد. در نهایــت ایــن بــه معنــای نابــودی اتحــاد ناتــو 

اســت.

فاطمه محمدی پور

استاد دانشگاه سانفرانسیسکو:

ترامپ دوباره انتخاب شود ناتو از بین می رود

آمـریـــــکا
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مالزهــی معتقــد اســت عــدم مذاکــره طالبــان بــا کابــل موضــع 
نهایــی ایــن گــروه نیســت و طالبــان بــه دنبــال آن اســت کــه بــا 
تضعیــف دولــت افغانســتان، حداکثــر امتیــاز را از کابــل بگیــرد و 

بعــد از آن وارد مذاکــره بــا دولــت شــود.
رونــد مذاکــرات صلــح افغانســتان بــا طالبــان اخیــرا شــکل جدی 
تــری بــه خــود گرفتــه اســت و چنــدی پیــش نماینــدگان طالبان 
ــتان و  ــکا، عربس ــورهای آمری ــدگان کش ــا نماین ــی ب در ابوظب

پاکســتان دیــدار و گفتگــو کردنــد.
افــزون بــر ایــن نماینــدگان ایــن گــروه طــی ســفر بــه تهــران 
ــتای  ــتند. در راس ــو داش ــدار و گفتگ ــز دی ــی نی ــات ایران ــا مقام ب
تحــوالت شــکل گرفتــه در مــورد رونــد صلــح افغانســتان 
خبرنــگار مهــر گفتگویــی بــا »پیــر محمــد مالزهی« کارشــناس 
و تحلیلگــر مســائل شــبه قــاره انجــام داده اســت کــه در ادامــه از 

نظــر مــی گــذرد.

|| بــا روی کار آمــدن »زلمــای خلیــل زاد« بــه عنــوان 
نماینــده ویــژه آمریــکا در افغانســتان و نفــوذی کــه 
وی بــر طالبــان دارد ایــن گمانــه مطــرح مــی شــود 
کــه مســیر صلــح هموارتــر مــی شــود، نظــر شــما 

در ایــن خصــوص چیســت؟
در اینکــه آمریکایــی هــا بــه دنبــال خــروج آبرومندانــه از 
افغانســتان هســتند هیــچ تردیــدی وجــود نــدارد و ایــن مســئله 
ــی نیســت بلکــه اواخــر دوران ریاســت  ــان کنون ــه زم ــوط ب مرب
جمهــوری »بــاراک اوبامــا« سیاســت آمریــکا در افغانســتان تغییر 
ــا  ــی ه ــه آمریکای ــت ک ــه ســمتی رف ــرد و آهســته آهســته ب ک
بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه قــادر نیســتند از لحــاظ نظامــی در 
افغانســتان پیــروز شــوند. بــه خصــوص بــا گــزارش هــای میدانی 
کــه از ســوی فرماندهــان نظامــی آمریکایــی حاضــر در صحنــه 
جنــگ افغانســتان ارائــه مــی شــد ایــن برداشــت شــکل گرفــت 
ــه  ــان را ب ــوان طالب ــه وســیله آن بت کــه راه حــل نظامــی کــه ب

ــدارد. ــدرت حــذف کــرد وجــود ن ــه ق ــی از معادل طورکل
ــتند و  ــی را نداش ــن آمادگ ــا ای ــی ه ــر  آمریکای ــرف دیگ از ط
ــن در اواخــر  ــد. بنابرای ــا شکســت را بپذیرن ــد ت ــوز هــم ندارن هن
ــزارش هــای  ــر گ ــت تحــت تاثی ــا مجموعــه حاکمی دوران اوبام
ــن نتیجــه  ــه ای ــگ ب ــدان جن ــی حاضــر در می ــان اصل فرمانده
رســیدند کــه بایــد اســتراتژی آمریــکا در افغانســتان تغییــر کند و 
راه حــل نظامــی را بــه راه حــل سیاســی تغییــر دهنــد و ایــن امــر 
هــم یــک شــبه امــکان پذیــر نبــود و نیــاز بــه زمــان داشــت و از 
دیگــر ســو دوران رئیــس جمهــوری بــاراک اوبامــا نیــز در حــال 

ــود. اتمــام ب
امــا خــط مشــی کلــی کــه آمریکایــی هــا در آن زمــان در پیــش 
ــود  ــن ب ــه ارث رســید ای ــز ب ــه ترامــپ نی ــد از آن ب ــد و بع گرفتن
ــر  ــی در نظ ــل نظام ــای راه ح ــه ج ــی را ب ــل سیاس ــه راه ح ک
بگیرنــد. بــه همیــن دلیــل هــم بــود کــه معاهــدات امنیتــی را بــا 
افغانســتان بــه امضــا رســاندند البتــه در دوران ریاســت جمهــوری 
»حامــد کــرزای« ایــن معاهــدات بــه دلیــل مخالفــت وی امضــا 
ــرف  ــدن »اش ــد از روی کار آم ــه و دو روز بع ــا بالفاصل ــد ام نش
غنــی« رئیــس جمهــوری افغانســتان بــه امضــا رســید و بــر آن 
ــی در  ــگاه نظام ــن پای ــتند چندی ــا توانس ــی ه ــاس آمریکای اس
افغانســتان بدســت بیاورنــد و شــکل حضــور نظامــی آمریکایــی 

هــا در افغانســتان تغییــر کــرد.
یعنــی بــه جــای برخــورد مســتقیم نظامیــان بــا طالبــان و گــروه 
ــی  ــئولیت نظام ــرای مس ــدی ب ــف جدی ــف، تعری ــای مخال ه

ــا  ــر ایــن مبن ــد ب ــه کردن نیروهــای آمریکایــی در افغانســتان ارائ
کــه نظامیــان آمریکایــی صــرف بــه آمــوزش و مشــورت دهــی 
بــه نیروهــای افغــان بپردازنــد و تــدارکات و تســلیحات در اختیــار 
نظامیــان افغــان قــرار دهنــد امــا زمانــی بــه شــکل مســتقیم آن 
هــم بــه صــورت هوایــی و نــه زمینــی در جنــگ حضــور داشــته 

باشــند کــه نیروهــای دولتــی افغانســتان درخواســت کننــد.
بنابرایــن اســتراتژی آمریکایــی هــا ایــن بــود کــه نظامیــان ایــن 
کشــور در پایــگاه هــای مشــخصی مســتقر بشــوند و بــه صــورت 
مســتقیم وارد جنــگ نشــوند و فقــط در صــورت نیــاز هواپیماهای 
آمریکایــی و ناتــو بــه درخواســت دولــت مرکــزی افغانســتان وارد 

عمــل شــوند.
ــاراک  ــوری ب ــت جمه ــان دوران ریاس ــد از پای ــت بع ــن سیاس ای
اوبامــا در دوران ریاســت جمهــوری دونالــد ترامــپ نیــز پیگیــری 
شــد. امــا بحثــی کــه ترامــپ در دوران ریاســت جمهــوری خــود 
مطــرح کــرده بــود این بــود کــه چــرا آمریــکا بایــد درافغانســتان، 
ســوریه و عــراق و... هزینــه کنــد. مگــر آمریــکا ژانــدارم دنیاســت 

اول بایــد بــرای آمریــکا هزینــه کــرد.
بــر اســاس ایــن سیاســت و براســاس وعــده هــای انتخاباتــی که 
ــی زد. همانطــور  ــی م ــه اقدامات ــد دســت ب ــپ بای ــود ترام داده ب
کــه دیدیــم رســما اعــالم کــرد کــه نیروهــای خــود را از ســوریه 
ــر از  ــزار نف ــه ۷ ه ــرد ک ــالم ک ــما اع ــد و رس ــی کن ــارج م خ

ــد. نیروهــای خــود را از افغانســتان خــارج مــی کن
در ایــن فاصلــه اتفاقــی کــه افتــاد این بــود کــه آمریــکای ترامپ 
و نــه آمریــکای اوباما، فشــار بســیار ســنگینی را به پاکســتان وارد 
کــرد تــا طالبــان را وادار بــه مذاکــره کنــد چــرا کــه آمریــکا مــی 
دانــد کــه ارتبــاط پاکســتان بــا طالبــان در چــه حــد اســت و مــی 
دانــد کــه شــورای رهبــری طالبــان در »کویتــه« مســتقر اســت و 

شــبکه حقانــی در »پیشــاور« حضــور دارند.
ــی  ــه تمام ــود ک ــی ب ــه صورت ــه اول ب ــا در درج ــار ه ــن فش ای
کمــک هــای خــود بــه پاکســتان را بــه حالــت تعلیــق درآورد؛ هم 
کمــک هــای نظامــی هــم اقتصــادی. بنابرایــن پاکســتان دو راه 
حــل پیــش رو داشــت اول اینکه تســلیم نظریــات آمریکا شــود و 
دوم اینکــه جایگزینــی بــرای دریافــت کمــک هــا پیــدا مــی کرد 

و از آمریــکا دســت مــی کشــید.
ــن  ــتند جایگزی ــی توانس ــتان م ــد پاکس ــه از دی ــورهایی ک کش

آمریــکا بشــوند شــامل چیــن، عربســتان، ایــران و روســیه بودنــد. 
ــاظ  ــایر لح ــورها از س ــه کش ــی، و بقی ــاظ مال ــتان از لح عربس
مــی توانســتند بــه پاکســتان کمــک کننــد. فرماندهــان نظامــی 
ــی کــه  ــواز شــریف« زمان ــاالی ارتــش پاکســتان و »ن ســطح ب
ســمت نخســت وزیــری را بــه عهــده داشــت دســت بــه انجــام 
ســفر هــای دوره ای بــه ایــران، روســیه، عربســتان و چیــن زدنــد 
یعنــی هــم بخــش سیاســی و دولــت پاکســتان یعنــی شــخص 
نــواز شــریف و هــم فرماندهــان ارتــش )آی. اس آی( کــه بخــش 
امنیتــی ارتــش پاکســتان را تشــکیل  مــی دادنــد در ایــن ســفرها 
شــرکت داشــتند و جمــع بنــدی نهایــی کــه بــه نظــر مــی رســید 
در پاکســتان صــورت گرفــت ایــن بــود کــه جایگزیــن آمریــکا به 

ایــن ســادگی امکانپذیــر نیســت.
ــای غــرب دســت بکشــد،  یعنــی اگــر پاکســتان بخواهــد از دنی
ــا  ــی ه ــا چین ــت ام ــکاری اس ــرای هم ــی ب ــه خوب ــن گزین چی
حاضــر بــه کمــک بالعــوض نیســتند. چینــی هــا صرفــا حاضــر 
ــود  ــی خ ــع مل ــر اســاس مناف ــذاری هســتند و ب ــه ســرمایه گ ب
عمــل مــی کننــد چنانچــه در بحــث کریــدور اقتصــادی چیــن- 
ــه کاشــغر نیــز ســرمایه  ــرای اتصــال بنــدر گــوادر ب پاکســتان ب

ــد. ــذاری کردن گ
ــه  ــود ک ــتان ب ــکا، عربس ــی آمری ــرای جایگزین ــر ب ــه دیگ گزین
ریــاض هــم در آن زمــان خیلــی تمایلــی بــرای کمــک بالعوض 
ــه چندیــن وام و اعطــای  ــا ارائ ــا ب ــه پاکســتان نداشــت و صرف ب
ــن  ــد. بنابرای ــک کن ــتان کم ــه پاکس ــت ب ــی توانس ــوخت م س
پاکســتان در نهایــت بــه ایــن نتیجــه رســید کــه نمــی توانــد بــه 

ــکا جــدا شــود و از ایــن کشــور دســت بکشــد. ــاره از آمری یکب
ــواز  ــی در دوران ن ــاالی حکومت ــطح ب ــه در س ــی ک ــن ارزیاب ای
ــریف و روی  ــار شــدن ش ــد از برکن ــت. بع ــریف صــورت گرف ش
کارآمــدن »عمــران خــان« بــه نظــر مــی رســید کــه کل دولــت 
پاکســتان بــر روی یــک مســئله بــه توافــق رســیده اســت و آن 
ــان  ــز مذاکــره کشــاندن طالب ــای می ــه پ ــرای ب ــود کــه ب ایــن ب

ــد. کمــک کنن
از دیگــر ســو رئیــس جمهــوری آمریــکا »زلمــای خلیــل زاد« که 
ــن یــک پشــتون  ــار اســت و همچنی ــان تب ــی افغ یــک آمریکای
متعصــب اســت را بــه عنــوان میانجیگــر صلــح و نماینــده آمریکا 

در امــور صلــح افغانســتان انتخــاب کــرد.

گفتگو با پیرمحمد مالزهی:

آمریکا و داعش منافع مشترک در افغانستان دارند
بنفشه اسماعیلی
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آ ســـــــیا

ــر  ــل زاد ب ــه خلی ــی ک ــئولیت اصل ــه مس ــد ک ــی آی ــر م ــه نظ ب
عهــده دارد ایــن اســت کــه طالبــان را قانــع بکند کــه نمــی تواند 
از طریــق نظامــی بــه قــدرت برســد و بــه طالبــان بفهمانــد کــه 
ایــن گــروه نمــی توانــد از طریــق نظامــی کابــل را تحــت کنترل 
خــود در آورنــد و زمــام حکومــت را بــه دســت بگیــرد. اما اگــر راه 
حــل سیاســی را بپذیــرد ایــن امــکان بــرای آنهــا بــه وجــود مــی 
ــگاه اجتماعــی کــه در قــوم پشــتون  ــه پای ــا توجــه ب ــد کــه ب آی
ــگاه اجتماعــی کــه برخــی از علمــای  ــه پای ــا توجــه ب ــد و ب دارن
ــه  ــل ب ــد تبدی ــی توان ــان دارد م ــی طالب ــک حام ــک و ازب تاجی
یــک حــزب سیاســی شــود و در انتخابــات شــرکت کنــد و از ایــن 

طریــق در دولــت افغانســتان ســهم داشــته باشــند.
ــل زاد  ــط خلی ــه توس ــی ک ــط مش ــر خ ــد اگ ــی رس ــر م ــه نظ ب
ــارات متحــده،  ــه در آن پاکســتان، ام ــی - ک ــرات ابوظب در مذاک
ــران حضــور  ــکا حضــور داشــتند و ای ــان و آمری عربســتان، طالب
نداشــت- و آنچــه در مذاکــرات جــده مطــرح خواهــد شــد 
ــتای  ــل در راس ــکار عم ــورت ابت ــد در آن ص ــان بپذیرن را طالب
مذاکــرات صلــح در اختیــار آمریــکا خواهــد بــود امــا اگــر طالبــان 

ــت. ــد رف ــش نخواه ــا پی ــی ه ــرح آمریکای ــد، ط نپذیرن

امــا صرفــا مذاکــرات ابوظبــی و جــده تعییــن کننــده نیســت چــرا 
کــه مذاکراتــی در تهــران و در مســکو نیــز بــا نماینــدگان طالبان 
ــی  ــا یعن ــان ه ــن جری ــدام از ای ــر ک ــه اســت و ه صــورت گرفت
مذاکــرات شــکل گرفتــه در ابوظبــی، جــده، تهــران و مســکو بــه 
دنبــال ایــن هســتند کــه مذاکــرات صلــح را مطابــق بــا جریــان 
ــه اینکــه  ــد ب ــع کنن ــان را قان ــد و طالب فکــری خــود پیــش بیرن

دیــدگاه آنــان پیــش بــرود.

|| در حــال حاضــر چــه طیــف و جریانــی از طالبــان 
در حــال مذاکــرات هســتند؟

ــن اســت کــه  ــا واقعیتــی کــه وجــود دارد ای ــه، ام شــورای کویت
طالبــان یکدســت نیســت و بــه احتمــال فــراوان اگــر مذاکــرات 
صلــح پیــش بــرود طالبــان بــه دو بخــش تجزیــه خواهــد شــد. 
بخشــی از طالبان خط مشــی را کــه از طریــق مذاکــرات ابوظبی، 
جــده و آمریــکا و عربســتان ســعودی پیــش مــی رود را نخواهنــد 
ــه  پذیرفــت و آن بخــش در صــورت قطعــی شــدن مذاکــرات ب
احتمــال زیــاد از طالبــان جــدا خواهنــد شــد. جریــان هــای دیگــر 
طالبــان نیــز قبــل از ایــن، از ایــن گــروه شــده انــد کــه از جملــه 

آنهــا جریــان »مــال رســول« بــود.
بنابرایــن اگــر طالبــان تجزیــه شــود در ایــن صــورت این گــروه را 

مــی تــوان بــه دو دســته میانــه رو و تنــدرو تقســیم کــرد. تندروها 
ــا  ــه تندوره ــا اینک ــد ام ــد ش ــارج خواهن ــان خ ــروه طالب از گ
خودشــان گــروه خــاص خودشــان را تشــکیل بدهنــد یــا اینکــه 

بــه گــروه داعــش بپیوندنــد جــای بحــث دارد.
ــه  ــان ک ــی از طالب ــاد بســیاری از کارشناســان طیف ــر اعتق ــا ب بن
ــروه  ــه گ ــان ب ــت ورودش ــوند ظرفی ــی ش ــدا م ــروه ج ــن گ از ای
ــه  ــب تجزی ــع طال ــی در واق ــت یعن ــاد اس ــیار زی ــش بس داع
ــد و از  ــی کن ــدا م ــش پی ــش گرای ــروه داع ــمت گ ــه س ــده ب ش
دیگــر ســو شــورای کویتــه طالبــان و ســایر احــزاب ایــن گــروه 
ــرال  وارد مذاکــرات صلــح  مــی شــوند و طرحــی را آن زمــان ژن
پترائــوس مطــرح کــرد مبنــی بــر اینکــه ۱۳ والیــت افغانســتان 
بــه اضافــه ۴ وزارتخانــه اصلــی در کابــل را نیــز در اختیــار طالبان 

ــد. ــد را اجــرا کنن ــرار دهن ق
امــا بــه نظر مــی آیــد کــه پاکســتان در ایــن زمینــه نقــش اصلی 
را ایفــا مــی کنــد بــه ایــن معنی کــه اگــر پاکســتانی ها احســاس 
کننــد کــه منافــع ملــی آنهــا بــا شــکل گرفتــن مذاکــرات صلــح 
افغانســتان تامیــن مــی شــود، در آن صــورت بــرای انجــام ایــن 
مذاکــرات کمــک خواهنــد کــرد ولــی اگر بــه ایــن نتیجه برســند 

ــاد  ــه اســالم آب ــادی ب ــت بهــای زی ــکا در نهای ــت آمری ــه دول ک
نخواهــد داد در ایــن صــورت پاکســتان همچنــان ظرفیــت آن را 

دارد کــه بــه سیاســت دوگانــه خــود ادامــه دهــد.
از ســوی دیگــر بایــد ایــن واقعیــت را پذیرفــت کــه نزدیــک بــه 
۵۰ درصــد از خــاک افغانســتان در اختیــار طالبــان اســت یعنــی 
ــت اســت و تمــام  ــزرگ در دســت دول فقــط مناطــق شــهری ب
والیــت هــای کوچــک و مناطــق عشــایری تحــت نفــوذ طالبان 

قــرار دارنــد.
ــز  ــان هرگ ــه طالب ــن  اســت ک ــه وجــود دارد ای ــی ک ــا واقعیت ام
از طریــق نظامــی قــادر بــه تصــرف دولــت و در دســت گرفتــن 
ــی هــا  ــه دلیــل اینکــه آمریکای ــه ب حکومــت نیســت آن هــم ن
در افغانســتان حضــور دارنــد بلکــه حتــی اگــر همیــن امــروز هــم 
آمریــکا افغانســتان را تــرک کنــد بــاز هــم طالبــان قــادر نخواهــد 

ــه تصــرف خــود درآورد. ــود کابــل را ب ب
ــد  ــور دارن ــل حض ــون در کاب ــم اکن ــه ه ــی ک ــه نیروی ــرا ک چ
نیرویــی اســت کــه بدنــه اصلــی آن از پایــگاه شــمالی افغانســتان 
تشــکیل شــده اســت یعنــی نیرویــی کــه شــامل تاجیــک هــا، 
ازبــک هــا و هــزاره هــا هســتند نیروهایــی کــه هرگــز زیــر بــار 

ــت. ــد رف ــان در مرکــز نخواهن ــدرت طالب ق
ــگ در  ــم جن ــت بازه ــن حال ــن ای ــر گرفت ــا در نظ ــن ب بنابرای

افغانســتان ادامــه پیــدا خواهــد کــرد و فقــط جغرافیــای جنــگ 
عــوض خواهــد شــد یعنــی از منطقــه پشــتون نشــین بــه شــمال 
افغانســتان منتقــل خواهــد شــد کــه در آن صــورت خطــر تجزیه 

ــه وجــود خواهــد آمــد. افغانســتان ب
ــئله  ــی مس ــل نهای ــه راه ح ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ــن ب  بنابرای
ــه  ــل زاد ب ــه خلی ــل سیاســی اســت ک ــان راه ح افغانســتان هم
ــه  ــری از جمل ــران دیگ ــار آن بازیگ ــه در کن ــت ک ــال آن اس دنب
مســکو و تهــران و پکــن نیــز در ایــن مســئله نقــش بــازی مــی 
کننــد و هــر کــدام بــه دنبــال ایــن هســتند کــه منافــع خــود را 
ــح  ــن مســئله داشــته باشــند و حــال اینکــه مذاکــرات صل در ای
از کــدام خــط مــی گــذرد و کــدام یــک از بازیگــران مــی تواننــد 
موضــع مســلطی در ایــن خصــوص بگیرنــد موضوعی اســت که 

ــده مشــخص خواهــد شــد. در آین

ــر  ــه حاض ــت ک ــرده اس ــالم ک ــرا اع ــان اخی || طالب
ــن  ــد. ای ــو کن ــتان گفتگ ــت افغانس ــا دول ــت ب نیس

ــی دارد؟ ــه پیام ــی چ ــرایط کنون ــم در ش تصمی
طالبــان معتقــد اســت کــه دولــت وحــدت ملــی دولــت دســت 
نشــانده آمریکاســت و از طرفــی ایــن گــروه در حــال جنــگ بــا 
آمریــکا در افغانســتان اســت و طــرف اصلــی جنــگ آمریکاســت. 
بنابرایــن دلیلــی نمــی بینــد کــه بــا دولتــی کــه دســت نشــانده 

ارزیابــی مــی کنــد، وارد مذاکــره شــود.
ــا  ــود را ب ــی خ ــائل نظام ــد مس ــه بای ــت ک ــد اس ــان معتق طالب
آمریــکا حــل و فصــل کنــد. امــا واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن 
ــه  آخریــن دیــدگاه طالبــان نیســت و طالبــان در یــک مرحلــه ب
ایــن نتیجــه خواهــد رســید کــه یــک طــرف قضیــه در امــر صلح 
دولــت افغانســتان اســت. امــا بــه نظــر مــی رســد کــه اســتراتژی 
طالبــان بــه ایــن صــورت اســت کــه تــا جایــی کــه ممکن اســت 
دولــت افغانســتان را نادیــده بگیــرد بــرای اینکــه دولــت کابــل را 
تحقیــر کنــد و در موضــع ضعــف قــرار دهــد تــا بتوانــد حداکثــر 
امتیــاز الزم را از دولــت افغانســتان بگیــرد و بعــد از اینکــه حداکثر 
امتیــاز را از دولــت گرفــت حاضــر بــه مذاکــره بــا کابــل خواهــد 

شــد.
ــون  ــه قان ــد ک ــی کن ــرح م ــی مط ــم وقت ــتان ه ــت افغانس دول
اساســی خــط قرمــز افغانســتان اســت، ایــن هــم آخریــن موضــع 
دولــت افغانســتان نیســت و باالخــره هــر دوطــرف بایــد بــر ســر 
ــر  ــه ب ــترکی ک ــل مش ــک فص ــه ی ــینند و ب ــره بنش ــز مذاک می
اســاس منافــع افغانســتان اســت دســت یابنــد و در اینجــا هســت 

کــه طرفیــن مــی تواننــد بــه تفاهــم برســند.
امــا در نهایــت بــه دلیــل اینکــه ایــن ذهنیــت در قــوم پشــتون 
ــه  ــال ۱۹۷۷ ک ــت و از س ــق آنهاس ــدرت ح ــه ق ــود دارد ک وج
ــرد  ــالم ک ــتان را اع ــاهی افغانس ــی« پادش ــاه ابدال ــد ش »احم
ــط دو مقطــع  ــون فق ــرد تاکن ــالم ک و افغانســتان را مســتقل اع
ــاه  ــه ۹ م ــی« ک ــان کلکان ــب اهلل خ ــان »حبی ــی زم ــاه یک کوت
ــه  ــه ب ــی« ک ــان »ربان ــری در زم ــید و دیگ ــول نکش ــتر ط بیش
مــدت دوســال کــه بــه طــور دائــم در حــال جنــگ بودنــد دولــت 
ــع  ــن دو مقط ــر از ای ــت و غی ــوده اس ــا ب ــک ه ــت تاجی در دس
زمانــی، قــدرت در دولــت افغانســتان در دســت تاجیــک هــا نبوده 
اســت. بنابرایــن ایــن ذهنیــت در قــوم پشــتون وجــود دارد کــه 

ــد. ــی بمان ــان باق ــد در دســت آن ــدرت بای ق
همانطــور کــه در انتخابــات گذشــته همــه نشــانه هــا حکایــت از 
آن داشــت کــه »عبــداهلل عبــداهلل« پیــروز شــده اســت در حالــی 
ــا  ــادری تاجیــک اســت ب ــدری پشــتون و م ــا از پ ــداهلل اصالت عب
ایــن وجــود بازهــم پشــتون هــا نپذیرفتنــد کــه عبــداهلل بــه خاطر 
ــب  ــک را غال ــگ تاجی ــد و فرهن ــش روی کار بیای ــه بودن دورگ
بــر جامعــه کنــد آنچــه کــه در نهایــت باعــث شــد کــه »جــان 
کــری« وزیــر خارجــه وقــت آمریــکا فرمــول دولــت وحــدت ملی 

افغانســتان را بــرای ایــن کشــور مطــرح کنــد.
ــی  ــب قوم ــه انحصــار طل ــت ک ــن خصل ــر ای ــان عــالوه ب طالب

http://mehrnews.com


صفحه 106 | شماره 23 |  بهمن 97  MEHR NEWSAGENCY

آ ســـــــیا

ــب  ــم انحصــار طل ــک ه ــدرت هســتند از لحــاظ ایدئولوژی در ق
هســتند؛ طالبــان دیوبنــدی هایــی هســتند کــه معتقدنــد قــدرت 
حــق آنهاســت و دیــدگاه اســالمی آنهاســت کــه اســالم واقعــی 
اســت و دیگــران حقــی ندارنــد و بنابراین ترکیــب ایــن دو ویژگی 
انحصــار طلبــی ســبب مــی شــود کــه طالبــان ســایر قومیــت ها 
ــوان  ــه عن ــرد؛ ب ــدرت نپذی ــوان شــریک مســاوی در ق ــه عن را ب

کارگــزار بلــه امــا بــه عنــوان شــریک مســاوی هرگــز.
ــن احتمــال وجــود دارد کــه  ــن فضــای حاکــم ای ــن در ای بنابرای
آمریکایــی هــا، عربســتان ســعودی و پاکســتان بــه ایــن نتیجــه 
برســند کــه بــرای اینکــه قــدرت در انحصــار پشــتون هــا بمانــد 
ــالمی  ــزب اس ــان، ح ــی طالب ــتون یعن ــان پش ــه جری ــن س بی
ــه از  ــی- ک ــم پشــتون کنون ــای حاک ــرات ه ــار و تکنوک حکمتی
ســال ۲۰۰۱ یعنــی از اجــالس »بـُـن« بــه بعــد روی کار آمدنــد و 
وجــه غالــب آنهــا پشــتون اســت-ائتالف بــه وجــود بیایــد و ایــن 
ــدرت خــود را تثبیــت  ــات ق ــق سیاســی و انتخاب ائتــالف از طری
کنــد و طالبــان هــم ســاز و کارهــای دموکراتیــک و انتخابــات را 

بپذیرنــد و از ایــن طریــق قــدرت را بــه دســت بگیرند و قــدرت در 
دســت پشــتون هــا باقــی بمانــد.

ــات  ــل اینکــه کمیســیون مســتقل انتخاب ــا دلی || آی
ــن  ــوری ای ــت جمه ــات ریاس ــتان، انتخاب افغانس
ــود؟ ــن ب ــز همی ــت نی ــق انداخ ــه تعوی ــور را ب کش

بلــه بخشــی بــه ایــن خاطــر اســت. طالبــان پیشــنهاد دادنــد کــه 
دولــت موقتــی بــه وجــود بیایــد کــه رهبــر ایــن دولــت موقــت را 
طالبــان انتخــاب کنــد و ســپس ایــن دولــت موقــت بــه رهبــری 
ــد. ایــن خواســتی اســت کــه از  ــات را برگــزار کن ــان انتخاب طالب
طــرف طالبــان عنــوان شــده اســت و در حــال کار کردن بــر روی 
ایــن قضیــه هســتند و از دیگــر ســو انتخابــات بــه ایــن دلیــل بــه 
ــن فرمــول  ــان را در ای ــد طالب ــل زاد بتوان ــاد کــه خلی ــق افت تعوی
بگنجانــد. در ایــن میــان خلیــل زاد نقش بســیار مهمــی را در این 
ــه  ــا ن ــاد ی ــد حــال اینکــه از پــس آن بربی ــازی مــی کن راســتا ب

بایــد ببینیــم کــه درآینــده چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد.
در واقــع تــالش خلیــل زاد بــر ایــن اســت کــه عــالو بــر حفــظ 
قــدرت پشــتون هــا در افغانســتان، بقیــه قومیــت هــای نیــز در 
ســاختار دولــت افغانســتان پذیرفتــه و جــای داده شــوند و بــر این 
اســاس بــه احتمــال فــراوان افغانســتاِن بعــد از خــروج آمریکایــی 

تبدیــل بــه یــک افغانســتان فــدرال خواهــد شــد.
یعنــی همــان امتیازاتــی را کــه بــه طالبــان در مناطــق پشــتون 
نشــین مــی دهنــد همــان امتیــازات را هــم بایــد به هــزاره هــا در 

مناطــق هــزاره جــات و بــه تاجیــک هــا و ازبــک هــا در مناطــق 
ــن  ــر از ای ــه غی ــرا ک ــود چ ــتند، داده ش ــاکن هس ــه در آن س ک
امــکان برقــراری صلــح وجــود نــدارد. بنابرایــن افغانســتان آینــده 
یــک افغانســتان فــدرال خواهــد بــود هــر چنــد کــه مشــکالت 
خــود را هــم دارد چــرا کــه پیــاده کــردن یــک نظــام فدرالــی کــه 
متخص یــک جامعه پیشــرفته اســت را در افغانســتان جنــگ زده 
ــرار  ــن کشــور ق ــی در صــدر مســائل ای ــات قوم ــه اختالف ای ک

دارد، دشــوار خواهــد بــود و کار ســاده ای نیســت.
ــه نظــر مــی رســد کــه ســرانجام  گــروه   امــا آن چیــزی کــه ب
هــای دیگــر را هــم مجــاب مــی کنــد ایــن اســت کــه آنهــا نیــز 
بــه انــدازه پشــتون ها ســهم داشــته باشــند یعنــی قانون اساســی 
ــه  ــل ب ــی تبدی افغانســتان اصــالح شــود و نظــام ریاســتی کنون
ــدرت  ــا شــود و ق ــری احی ــی شــود و نخســت وزی نظــام پارلمان
بــه دســت نخســت وزیــر بیفتــد و آن بــه ایــن دلیــل اســت کــه 
اگــر نظــام کنونــی بــه نحــوی کــه هســت باقــی بمانــد و رئیــس 
ــن  ــد ای ــان بیفت ــت طالب ــه دس ــات ب ــق انتخاب ــوراز طری جمه

احتمــال وجــود دارد کــه دولــت دســت طالبــان نیفتــد.
 چــرا کــه هــر احتمالــی در انتخابــات وجــود دارد. در انتخابــات هر 
کــس کــه نــگاه مثبــت تــری بــه جامعــه داشــته باشــد و تبلیــغ 
ــد و از دیگــر ســو  ــدا بکن ــد هــوادار پی ــد مــی توان بیشــتری بکن
اختــالط قومــی هــم در افغانســتان وجــود دارد و اینگونــه نیســت 
کــه مثــال مناطــق پشــتون نشــین صرفا پشــتون نشــین باشــند. 
در ایــن مناطــق، شــیعه، هــزاره جــات، ازبــک و تاجیــک هســت 

همچنــان کــه در مناطــق دیگــر هــم، پشــتون وجــود دارد.
عــالوه بــر گــروه هــای قومــی کــه اکثریــت هســتند، نزدیــک 
بــه ۵۴ گــروه قومــی شــناخته شــده کوچــک نیــز درافغانســتان 
ــگاه  ــوان اقلیــت در پای ــه عن ــن قومیــت هــا ب ــد و ای وجــود دارن
ــن  ــا را تامی ــت ه ــع اقلی ــه مناف ــد ک ــی گیرن ــرار م ــانی ق کس
مــی کنــد و آن پایــگاه و جبهــه، جبهــه ای نیســت جــز پایــگاه 
شــمال و گروهــی کــه »عبــداهلل عبــداهلل« و »یونــس قانونــی« 
و »محقــق« نمایندگــی آن را بــه عهــده دارنــد. بنابرایــن  وقتــی 
همــه قومیــت هــا در یــک طــرف قــرار بگیرنــد خودشــان وزنــه 
ای در مقابــل طالبــان و قومیــت پشــتون خواهنــد شــد. بنابرایــن 
ــی  ــرایط کنون ــا ش ــود ب ــی ش ــی را م ــام فدرال ــک نظ ــا ی صرف

ــق داد. تطبی
بنابرایــن اگــر مصالحــه ای صــورت بگیــرد چنیــن فرمولــی بــه 
احتمــال قــوی پیــاده خواهــد شــد چــرا کــه هنــوز طالبــان راضی 
بــه صلــح نشــده اســت و هنــوز امیــدوار ســت کــه بعــد از خــروج 
آمریکایــی هــا از افغانســتان ظــرف یــک هفتــه کابــل را تصــرف 

و قــدرت را بــه دســت بگیــرد امــا در آن ســوی قضیــه با فشــاری 
کــه ترامــپ بــه حامیــان طالبــان از جملــه پاکســتان و هچنیــن 
فشــاری کــه بــه عربســتان بعــد از قتــل »خاشــقچی« وارد کرده 
اســت آنهــا را مجبــور کــرده اســت کــه در ارتبــاط بــا افغانســتان 

یــک راه حــل میانــه را بپذیرنــد.
منبــع در آمــد طالبــان نیــز عربســتان ســعودی و امــارات متحــده 
عربــی، قطــر و پاکســتان اســت و اگــر ایــن کشــورها ایــن امــر 
ــه یــک راه  ــوان ب ــه شــکل طبیعــی مــی ت ــه باشــند ب را پذیرفت
ــود. فقــط اینکــه ایــن راه  ــرای صلــح امیــدوار ب حــل سیاســی ب
حــل سیاســی از مســیر تهــران مــی گــذرد یــا از مســیر مســکو یا 
ابوظبــی یــا جــده چیزی اســت کــه هنــوز مشــخص نیســت چرا 

کــه هــر کــدام از ایــن جریــان هــا دیــدگاه خــود را دارنــد.
ــی  ــه آمریکای ــن اســت ک ــران اســت ای ــه خواســت ای آنچــه ک
هــای بــه هــر شــکل ممکــن از افغانســتان خــارج شــوند و اینجــا 
دیــدگاه طالبــان و ایــران بــا هــم یکــی اســت. آنهــا مــی خواهند 
ــوذ  ــه هســت داعــش در افغانســتان نف ــر شــکلی ک ــه ه ــه ب ک
نکنــد کــه در حــال نفــوذ هــم هســت؛ هــم ایــران هــم روســیه 
و هــم طالبــان مــی خواهنــد کــه شــرایطی بــه وجــود نیایــد کــه 

چنیــن اتفاقــی بیفتــد.
ــح  ــرات صل ــه مذاک ــت ک ــال آن اس ــه دنب ــران ب ــع ای در واق
ــرد  ــورت نگی ــا ص ــی ه ــل آمریکای ــکار عم ــه ابت ــتان ب افغانس
ــی یعنــی بیــن  ــن راســتا بیــن االفغان و در واقــع مذاکــرات در ای
دولــت افغانســتان و طالبــان باشــد و آنچــه بعــد از مذاکــرات بین 
نماینــدگان طالبــان و مقامــات ایــران در تهران رســما اعالم شــد 
ایــن بــود کــه تهــران بــه دنبــال کمــک بــه برگــزاری مذاکــرات 
ــدون شــرکت ســایر  ــت افغانســتان ب ــان و دول ــح بیــن طالب صل
کشــورهای خارجــی اســت و ایــن سیاســتی اســت کــه مطابــق 

ــل نیــز هســت. ــا دیــدگاه هــای دولــت کاب ب

ــان  ــال طالب ــران و پاکســتان در قب ــا موضــع ای || آی
ــت؟ ــان اس یکس

بــه عقیــده مــن خیــر، چــرا کــه پاکســتان هنــوز بــه جمــع بندی 
نهایــی نرســیده اســت یعنــی هنــوز نمــی دانــد کــه آیــا بــا ایران 
و چیــن و روســیه کار بکنــد یــا بــا آمریــکا و عربســتان ســعودی 

و امــارات.
ــن  ــاک اســت ای ــران خطرن ــرای ای ــده ب ــه در آین ــزی ک ــا چی ام
ــا  ــه آمریکایــی هــا کمــک کننــد ت اســت کــه پاکســتانی هــا ب
رونــد آشــتی بیــن طالبــان و دولــت افغانســتان برگــزار شــود امــا 
ــان در افغانســتان شــود و تنهــا  ــن طالب ــروی داعــش جایگزی نی
شــکل جنــگ در افغانســتان عــوض شــود و نیروهــای آن تغییــر 
ــه شکســت  ــا کــه داعشــی کــه در خاورمیان ــن معن ــه ای ــد. ب کن
خــورده اســت از عــراق اخــراج شــده و در حــال اخــراج از ســوریه 
ــدارد و از  ــرب ن ــای ع ــا نیروه ــه تنه ــی ک ــت؛ داعش ــز هس نی
همــه نقــاط دنیــا نیــرو دارد و بخشــی از طالبــان کــه در ســطح 
فرماندهــی بودنــد نیــز در آن حضــور دارد بــه افغانســتان منتقــل 

شــوند کــه احتمالــش بســیار فــراوان اســت.
بنابرایــن بــا ایــن احتمــال کــه نیروهــای داعــش در افغانســتان 
وارد شــوند، در مناطقــی اجــازه فعالیــت دارنــد و آمریکایــی هــا به 
آنهــا کمــک خواهنــد کــرد کــه علیــه رقبــای آمریــکا وارد عمــل 
بشــوند رقبــای آمریــکا نیــز در منطقــه روس هــا، ایرانــی هــا و 

چیــن هــا هســتند.
ــی  ــدرت جنگ ــتند و ق ــده هس ــوزش دی ــش آم ــای داع نیروه
باالیــی دارنــد اگــر بــه افغانســتان منتقــل شــوند ایــن ظرفیــت 
را دارنــد کــه بــا آمریکایــی هــا در افغانســتان کنــار بیاید. چــرا که 
داعــش مــی خواهــد علیــه منافــع روســیه در آســیای مرکــزی و 
علیــه چیــن در ایالــت »ســین کیانگ« بجنگــد؛ چنانچه بخشــی 
از نیروهایــی از داعــش هــم کــه در ســوریه جنگیدنــد نیروهــای 

حــزب اســالمی ترکســتان شــرقی بودنــد.
بنابرایــن اگــر ایــن نیروهــا در افغانســتان فعال شــوند بــه احتمال 
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آ ســـــــیا

فــراوان بــه ســمت مرزهــای امنیتــی روســیه و چیــن و همچنین 
ــران اســت  ــع شــرق ای ــه در واق ــی افغانســتان ک ــای غرب مرزه
ــرات«،  ــروز«، »ه ــق »نیم ــی در مناط ــد؛ یعن ــی کنن ــت م حرک

ــل«، »قندهــار«. »زاب
 اگــر آمریــکا سیاســتش ایــن باشــد کــه چیــن را مهــار کنــد کــه 
در ظــرف ۳۰ ســال آینــده تبدیــل بــه یــک قــدرت جهانی نشــود 
ــز پوتیــن را مهــار کنــد  ــد و در روســیه نی ــکا را عقــب بزن و آمری
کــه در اوکرایــن یکــه تــازی نکنــد و بــه عنــوان یــک رقیــب بــه 
دنبــال اتحــاد شــوروی نباشــد، این نیــروی داعــش در افغانســتان 
ــن  ــترک بی ــع مش ــد و مناف ــد آم ــکا خواه ــه کار آمری ــیار ب بس
آمریکایــی هــا، دنیــای غــرب و داعــش  شــکل خواهــد گرفــت.

چــرا کــه داعــش در افغانســتان فعــال بــه دنبــال آن نیســت کــه 
ــه  ــود درآورد  بلکــه ب ــت افغانســتان را تحــت تصــرف خ حکوم
دنبــال آن اســت کــه ســمت ایــران و آســیای مرکــزی و ســین 
کیانــگ حرکــت کنــد بنابرایــن اتفاقــی کــه در اینجــا مــی افتــد  
و نقــش پاکســتان در آن بســیار حیاتــی خواهــد بــود ایــن اســت 
کــه عربســتان ســعودی و امــارات، پاکســتان را قانــع کننــد کــه 
فرمــول آمریــکا، اســرائیل و عربســتان و امــارات را بــرای حضــور 
ــیه و  ــه روس ــتان علی ــرد و در افغانس ــتان بپذی ــش در افغانس داع

چیــن بجنگــد.
کاری هــم بــا طالبــان ندارنــد چــرا کــه طالبــان صرفــا بــه دنبــال 
آزادســازی افغانســتان از آمریــکا هســتند و بــه دنبال این نســیتند 
کــه در چیــن و... بجنگنــد امــا داعــش بــه دلیــل اینکــه خالفــت 

غربــی را از دســت داده اســت بــه دنبــال احیــای خالفــت شــرقی 
خــود اســت.

ــین  ــلمان نش ــورهای مس ــام کش ــم از تم ــرقی ه ــت ش  خالف
آســیای مرکــزی مــی گــذرد کــه از ســین کیانــگ شــروع مــی 
ــران و ســایر  ــد، پاکســتان، ای ــار، هن ــزی، میانم ــا اندون شــود و ت
ــال  ــه دنب ــش ب ــت. داع ــد داش ــه خواه ــان ادام ــلمانان جه مس
ــکیل  ــت تش ــورها و در نهای ــن کش ــدام از ای ــر ک ــر ه ــلط ب تس

ــت. ــود اس ــالمی خ ــالح اس ــه اصط ــت ب خالف
بنابرایــن هــر چنــد پاکســتان بــه دنبــال تــوازن بیــن روابــط خود 
بیــن ایــران و عربســتان اســت امــا اینکــه بتــوان پاکســتان را از 
آمریــکا و شــرکای غربــی خــود جــدا کــرد و بــه ســمت اتحــاد 
ــه و دور از  ــران و روســیه آورد مقــداری ذهــن گرایان ــا چیــن، ای ب

واقعیــت اســت.
امــا اگــر چنیــن معاملــه ای جــوش بخــورد و پاکســتان در کنــار 
آمریــکا، عربســتان و اســرائیل قــرار بگیــرد و آمریــکا نیــز از دیگر 
ــه داعــش در افغانســتان باشــد در  ــال فضــا دادن ب ــه دنب ســو ب
ایــن صــورت وضعیــت بــرای ایــران مطلــوب نیســت. چــرا کــه 
طالبــان و داعــش بــر ســر رســیدن بــه قــدرت و مناطــق تحــت 
کنتــرل بــا یکدیگــر جنــگ دارنــد و جــذب نیروهــای طالبــان در 

بدنــه داعــش امتیــازی بــرای آنــان محســوب مــی شــود.
بنابرایـن کسـانی کـه در ایران ایـن تفکر را داشـتند که مـی توان 
از عنصـر طالبـان علیه داعش در افغانسـتان اسـتفاده کنند دیدگاه 
بلنـد مدتی نسـبت بـه معـادالت کلی منطقه داشـتند کـه ممکن 

اسـت داعش در افغانسـتان به وجـود بیاید و مـورد حمایت آمریکا 
قـرار بگیرد و بخواهـد علیه ایـران بجنگد.

یعنــی بــه ایــن معنــا کــه ایــن تفکــر در ایــران وجــود دارد کــه 
ــر  ــه اگ ــی ک ــرای زمان ــود ب ــاط ب ــان در ارتب ــا طالب ــوان ب ــی ت م
داعــش در افغانســتان فعــال شــد و بــه قــدری قــدرت گرفــت که 
بتوانــد علیــه ایــران بجنگنــد در آن صــورت بتوانند از ایــن طریق 

کنترلــش کننــد.

ــوری  ــس جمه ــی رئی ــرف غن ــش اش ــدی پی || چن
افغانســتان وزاری دفاع و کشــور افغانســتان را عزل 
ــرد  ــاب ک ــدی را انتخ ــراد جدی ــان اف ــای آن ــه ج ب
هــدف غنــی ار تغییــر بدنــه دولــت وحــدت ملــی در 

ــود؟ ــی چــه ب شــرایط کنون
ایــن تغییــرات بیشــتر واکنشــی و احساســی بــوده اســت چــرا که 
زمانــی کــه هیئــت صلــح افغانســتان بــه ابوظبــی ســفر کــرد و 
طالبــان حاضــر نشــدند بــا آنــان گفتگــو کننــد و آنــان را نادیــده 
گرفتنــد. ایــن نادیــده گرفتــن بــرای اشــرف غنــی گــران تمــام 
شــد و بــه همیــن دلیــل دو چهــره کامــال ضــد طالبــان و ضــد 
پاکســتان را بــه عنــوان وزیــر دفــاع و وزیــر امنیــت ملــی خــود 
انتخــاب کــرد کــه بیشــتر واکنــش و پیامــی بــود بــه طالبــان که 
ــده مــی  ــد مــا هــم شــما را نادی ــده بگیری ــا را نادی اگــر شــما، م
ــا شــما صــد در  گیریــم و کســانی را روی کار مــی آوریــم کــه ب

صــد مخالــف هســتند.

رئیــس پارلمــان پاکســتان بــا تاکید بــر همــکاری بنــادر چابهار و 
گــوادر گفــت: هــر انــدازه همکاری هــای بیــن طرفیــن افزایــش 
یابــد بــه همان انــدازه مســائل و مشــکالت دو کشــور کمتــر و راه 

بــرای ترقــی هموارتــر خواهد شــد.
از زمــان روی کار آمــدن نخســت وزیــر جدیــد پاکســتان، 
ــط  ــاد چهــره ای حامــی رواب »عمــران خــان« کــه در اســالم آب
ــاره  ــارات درب ــی رود، انتظ ــمار م ــه ش ــران ب ــا ته ــه ب صمیمان
گســترش و تعمیــق روابــط دو کشــور همســایه ایران و پاکســتان 

ــت. ــه اس ــش یافت افزای
ــی دو  ــادی و نظام ــی، اقتص ــط سیاس ــرایط رواب ــه ش ــر چ اگ
ــوده  ــه ب ــی مواج ــراز و فرودهای ــا ف ــخ ب کشــور در طــول تاری
ــه رشــد  ــط رو ب ــاهد رواب ــر ش ــای اخی ــا در ســال ه اســت ام
ــم،   ــوده ای ــف ب ــای مختل ــاد در بخــش ه ــران- اســالم آب ته
اگــر ایــن روابــط در مســیر صحیحــی کــه اکنــون در آن قــرار 
ــه چنــدان دور شــاهد  ــرود، در آینــده  ن گرفتــه اســت، پیــش ب
افزایــش حجــم روابــط اقتصــادی، تجــاری و سیاســی ایــن دو 

ــود. ــم ب ــایه خواهی کشــور همس
در ایــن خصــوص خبرنــگار مهــر گفتگویــی بــا »اســد قیصــر« 
رئیــس مجلــس ملــی پاکســتان انجــام داده کــه در ادامــه از نظــر 
مــی گذرد. اســد قیصــر از حــزب »تحریــک انصــاف« در مــرداده 
ــا رای نماینــدگان مجلــس ملــی پاکســتان  مــاه ســال جــاری ب
بــه عنــوان رئیــس پانزدهمیــن دوره مجلــس ملــی ایــن کشــور 

انتخــاب شــد.

ــد بیــن  || چــه همــکاری هــای مشــترکی مــی توان
بنــدر »چابهــار« ایــران و »گــوادر« پاکســتان شــکل 
ــدار  ــه در دی ــه ک ــدر آنگون ــن دو بن ــه ای ــرد ک بگی

ــالمی  ــوری اس ــس جمه ــی« رئی ــن روحان »حس
ــر  ــل یکدیگ ــد، مکم ــرح ش ــما مط ــا ش ــران ب ای

ــند؟ باش
در ابتــدا و پیــش از پاســخ بــه ایــن ســوال بایــد گفــت کــه ایــران 
ــردم پاکســتان از  ــرادر ماســت و م کشــور اســالمی دوســت و ب
صمیــم قلــب مــردم ایــران را دوســت دارنــد و از ایــران بــه عنوان 
ــن دو  ــد و خوشــبختانه بی ــی کنن ــاد م ــن دوســت خــود ی بهتری

کشــور ایــران و پاکســتان مشــکل عمــده ای وجــود نــدارد.
ــش از  ــق بی ــترش و تعمی ــرای  گس ــتان ب ــد پاکس ــت جدی دول
پیــش روابــط دولــت هــا و ملــت هــای ایــران و پاکســتان عــزم 

ــخ دارد. راس
امــا در مــورد همــکاری هــای ایــران و پاکســتان در بندر گــوادر و 
چابهــار بایــد گفــت کــه پــروژه بنــدر گــوادر یــک فرصت بســیار 
بــزرگ بــرای هر دو کشــور اســت و ایــن خواســت و اراده ماســت 
کــه بــا همــکاری بیــن ایــن بنــادر هــم پاکســتان و هــم ایــران از 

ایــن فرصــت و موقعیــت بــزرگ بهــره ببرند.
 بنابرایــن در جهــت بیشــتر موثــر واقــع شــدن کریــدور 
اقتصــادی چین-پاکســتان )ســی پیــک( در گــوادر و دسترســی 
آســان بــه ســایر کشــورها و برقــراری اتصــال بیــن آنهــا کــه 
هــدف بنیــادی ایــن پــروژه اســت همــکاری دو بنــدر گــوادر و 

گفتگوی اختصاصی با رئیس پارلمان پاکستان:

دولت جدید پاکستان برای گسترش رابطه با ایران عزم راسخ دارد
بنفشه اسماعیلی
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آ ســـــــیا

چابهــار بســیارحائز اهمیــت اســت. خواســت دولــت پاکســتان 
ــورت  ــتا ص ــن راس ــات الزم در ای ــه اقدم ــت ک ــن اس ــز ای نی

ــرد. بگی

|| بنــدر گــوادر محــل همــکاری پاکســتان بــا چیــن 
اســت و بنــدر چابهــار محــل همــکاری ایــران و هند 
کــه رقیــب پاکســتان اســت، مــی باشــد. بــر همین 
اســاس برخــی معتقــد هســتند کــه بنــدر چابهــار 

رقیــب بنــدر گــوادر اســت. نظــر شــما چیســت؟
ــدارد و اساســا  ــدر وجــود ن ــن دو بن ــن ای ــی بی ــه رقابت ــچ گون هی
ــادر  ــه بن ــع  ب ــی وجــود داشــته باشــد. در واق ــن رقابت ــد چنی نبای
چابهــار و گــوادر بایــد بــه عنــوان هدیــه بزرگــی از جانــب خداوند 
و طبیعــت بــه دو کشــور ایــران و پاکســتان نــگاه کــرد. از ایــن رو 
ضــروری اســت کــه بــر مبنــای منطــق و برنامــه مســتحکم بــه 
ــرای هــر دو کشــور مفیــد  ــه ای از آن اســتفاده کنیــم کــه ب گون

فایــده واقــع شــود.
در واقــع پیشــرفت و ترقــی هــر از یــک دو کشــور مانعــی در راه 

پیشــرفت و ترقــی کشــور دیگــر کــه مکمل 
ــذا  ــد. ل ــه آن اســت، ایجــاد نمــی کن و الزم
ــران و  ــن ای ــای بی ــکاری ه ــدازه هم ــر ان ه
ــدازه  ــان ان ــه هم ــد ب ــش یاب پاکســتان افزای
ــر و راه  مســائل و مشــکالت دو کشــور کمت

ــر خواهــد شــد. ــرای پیشــرفت هموارت ب

|| آیــا دولــت جدیــد پاکســتان 
برنامــه ای بــرای اجــرای هــر 
ــه گازی  ــط لول ــر خ ــریع ت ــه س چ
مشــترک ایران-پاکســتان موســوم 

بــه )آی-پــی( دارد؟
در ایــن رابطــه گفتگوهایــی بــا رئیــس 
جمهــوری و »علــی الریجانــی« رئیــس 
مجلــس شــورای اســالمی ایــران داشــته ام 
ــت  ــز در جه ــده نی ــرات در آین ــن مذاک و ای
ــه  ــرای ادام ــی ب ــکار اساس ــک راه ــاد ی ایج
ایــن پــروژه مشــترک ادامــه خواهــد یافــت.

ــن  ــز در ای ــران نی ــتان در ای ــفارت پاکس س
خصــوص بــا دولــت ایــران در ارتبــاط اســت 
تــا بتــوان راه حــل موثــری را در جهــت 
ــترک  ــه گازی مش ــط لول ــن خ ــل ای تکمی

ــرد. ــه ک ارائ

ــتان در  ــر پاکس ــت وزی ــان« نخس ــران خ || »عم
ســخنرانی خــود پــس از بــه عهــده گرفتــن ســمت 
نخســت وزیــری گفــت کــه در اولیــن ســفر خارجی 
خــود بــه ایــران ســفر خواهــم کــرد امــا ایــن امــر 
ــن ســفر در  ــا ای ــون محقــق نشــده اســت. آی تاکن

ــرار دارد؟ ــتان ق ــت پاکس ــتور کار دول دس
ایــران یــک کشــور بســیار مهــم در سیاســت خارجــی پاکســتان 
ــح و  ــز واض ــران نی ــال ای ــان در قب ــران خ ــع عم ــت و موض اس

ــت. ــخص اس مش
»محمــد جــواد ظریــف« وزیــر امــور خارجــه ایــران نیــز چنــدی 
پیــش بــه پاکســتان ســفر داشــت و وزرای خارجــه دو کشــور بــا 

یکدیگــر در تمــاس هســتند.
افــزون بــر ایــن، بــرای شــرکت در کنفرانــس »روســای مجالس 
۶ کشــور آســیایی« هیئت بلند پایــه ای از ســران احزاب سیاســی 
ــده  ــان دهن ــود نش ــن خ ــرد و ای ــفر ک ــران س ــه ته ــتان ب پاکس

اهمیــت ایــران در سیاســت خارجــی پاکســتان اســت.
ســفر نخســت وزیــر پاکســتان بــه ایــران نیــز در آینــده محقــق 
خواهــد شــد و خواســت دولــت جدیــد پاکســتان ایــن اســت کــه 

روابــط دو کشــور بیــش از پیــش مســتحکم شــود.

|| موضــع پاکســتان در قبــال مذاکــرات صلــح 
ــر  ــان و نشســت اخی ــا طالب ــکا ب افغانســتان و آمری

ــت؟ ــکو چیس مس
خواســت پاکســتان برقــراری امنیــت و ثبــات در تمام کشــورهای 
منطقــه از جملــه افغانســتان اســت چــرا کــه امنیــت و ثبــات در 
ــت و  ــتان اس ــات در پاکس ــت و ثب ــا امنی ــرادف ب ــتان مت افغانس
محقــق شــدن ایــن مهــم نــه تنهــا بــه نفــع افغانســتان کــه بــه 

نفــع همــه کشــورهای منطقــه اســت.
ــه  ــت ک ــادی اس ــای زی ــال ه ــتان س ــن پاکس ــر ای ــزون ب اف
قربانــی تروریســم بــوده و هــزاران تــن از نظامیــان و شــهروندان 
ــت  ــود را از دس ــان خ ــم ج ــا تروریس ــارزه ب ــتانی در راه مب پاکس

ــد. داده ان
ــل خســارات  ــت پاکســتان متحم ــتا دول ــن راس ــن در ای همچنی
فراوانــی شــده اســت. بنابرایــن خواســت دولــت پاکســتان  پایــان 
جنــگ در منطقــه و ریشــه کــن کــردن تمــام عناصــری اســت 

کــه منجر بــه ایجــاد بــی ثباتــی و نــا امنــی در منطقــه شــده اند.

|| کشـورهای شـرکت کننـده در کنفرانس »روسـای 
مجالـس 6 کشـور آسـیایی« چـه همـکاری هایـی 
مـی تواننـد در خصـوص مبارزه با تروریسـم داشـته 
باشـند؟ همانگونـه که مستحضرهسـتید ریشـه کن 
کردن تروریسـم مسـتلزم توجه به مقوله توسـعه در 
ابعـاد اقتصـادی، فرهنگـی و ... اسـت. در ایـن زمینه 
کشـورهای مشـارکت کننـده در ایـن کنفرانـس چه 

اقدامـات مشـترکی اتخـاذ کرده یـا خواهنـد کرد؟
در بیانیــه ای کــه در پایــان ایــن نشســت صــادر شــد بــر 
همــکاری هــای کشــورهای شــرکت کننــده در ایــن نشســت در 

ــد. ــد ش ــم تاکی ــا تروریس ــارزه ب ــتای مب راس
از دیگــر ســو در راســتای قــوت بخشــیدن بــه اقتصــاد و افزایــش 
روابــط تجــاری بیــن ۶ کشــور آســیایی مذکــور، بــر ادامــه ایــن 

نشســت هــا تاکیــد شــد.
 بــا برگــزاری ایــن اجــالس هــا تــالش مــی شــود تــا دولــت ها، 
پارلمــان هــا و مــردم ایــن ۶ کشــور بــه یکدیگــر نزدیکتــر شــوند 
و در زمینــه  تحکیــم اقتصــاد نیــز ســاز و کار موثــری بــرای ایجاد 

همــکاری تجــاری بیــن کشــورهای آســیایی مذکــور ارائــه گردد.

ــتی  ــه تروریس ــک حمل ــاهد ی ــران ش ــرا ای || اخی
در چابهــار بــود. متاســفانه برخــی گروههــای 
تروریســتی از مرزهــای مشــترک ایران و پاکســتان 
ــد و پــس  ــرای اقدامــات خــود اســتفاده مــی کنن ب
ــوند.  ــی ش ــتان م ــددا وارد پاکس ــات مج از عملی
ــن  ــا ای ــدی ب ــه ج ــت مقابل ــتان در جه ــا پاکس آی
گروههــای تروریســتی برنامــه ویــژه ای را تــدارک 

ــت؟ ــده اس دی
ــران و چــه  ــن حــوادث تروریســتی چــه در خــاک ای ــوع چنی وق
در خــاک پاکســتان همــواره محکــوم بــوده اســت. همانطــور کــه 
مســتحضر هســتید ایــن دســت حــوادث در خــاک پاکســتان نیــز 
بــه وقــوع پیوســته اســت و چنــدی پیــش نیــز مــا شــاهد حملــه 
تروریســتی بــه کنســولگری چیــن در شــهر »کراچی« پاکســتان 
ــم و  ــرض تروریس ــود در مع ــز خ ــتان نی ــن پاکس ــم. بنابرای بودی

ــوده اســت. حمــالت تروریســتی ب

تروریســم دشــمن مشــترک دو کشــور اســت و مقامات پاکســتان 
ــرای  ــی و چــه در ســطح نظامــی ب ــران چــه در ســطح دولت و ای
ــای  ــکاری ه ــر هم ــا یکدیگ ــترک ب ــای  مش ــت از مرزه حفاظ

موثــر و مناســبی داشــته انــد.
افــزون بــر ایــن تــالش بــر ایــن اســت تــا از طریــق همــکاری 
ــرای حــل  ــری ب ــزم موث ــن دو کشــور مکانی ــی بی ــای پارلمان ه
ــران  ــتان و ای ــن پاکس ــترک بی ــای مش ــه در مرزه ــائلی ک مس

ــردد. ــه گ ــود دارد، ارائ وج

|| پــس از ســفر اخیــر نخســت وزیــر پاکســتان بــه 
ــالم  ــتانی اع ــات پاکس ــعودی، مقام ــتان س عربس
ــه  ــود را در زمین ــت خ ــاض موافق ــه ری ــد ک کردن
ســرمایه گــذاری در یــک پاالیشــگاه نفتــی جدیــد 
ــکان  ــا ام ــت. آی ــرده اس ــالم ک ــوادر اع ــدر گ در بن
پیوســتن عربســتان بــه کریــدور اقتصــادی چیــن- 

ــود دارد؟ ــک( وج ــی پی ــتان )س پاکس
ــورها از  ــایر کش ــراکت س ــذاری و ش ــرمایه گ ــاد از س ــالم آب  اس
جملــه عربســتان و ایــران در کریــدور اقتصادی-چین و پاکســتان 

اســتقبال مــی کنــد.
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ــم  ــه تصمی ــد اســت ک ــو در افغانســتان معتق ــابق نات مشــاور س
»دونالــد ترامــپ« بــرای کاهــش شــمار نیروهــای آمریکایــی در 

افغانســتان، بــه رونــد صلــح ایــن کشــور ضربــه مــی زنــد.
تصمیــم »دونالــد ترامــپ« رئیــس جمهــور آمریکا بــرای کاهش 
نیروهــای آمریکایــی در افغانســتان بــا واکنــش هــای متعــددی 
مواجــه شــده و کاخ ریاســت جمهــوری افغانســتان بــه تصمیــم 
دونالــد ترامــپ، رئیــس جمهــوری ایــاالت متحــده بــرای خــروج 
نیروهــای آمریکایــی از افغانســتان واکنــش نشــان داده و گفتــه 
ــد تامیــن امنیــت  ــر رون اســت کــه خــروج نیروهــای خارجــی ب

افغانســتان تاثیــر نخواهــد داشــت.
ــه  ــده ک ــه ش ــوری افغانســتان گفت ــه کاخ ریاســت جمه در بیانی
ــرح و در  ــتری مط ــدت بیش ــا ش ــال ۲۰۱۴ ب ــی در س ــن نگران ای
ــزار  ــش از صده ــا خــروج بی ــه ب ــود ک ــن ب ــل ای ــان تحلی آن زم
نیــروی خارجــی افغانســتان بــه دســت شورشــیان خواهــد افتــاد. 
ــد کــه  ــت کردن ــی و دفاعــی افغانســتان ثاب ــا نیروهــای امنیت ام
ایــن تحلیــل غلــط اســت و از تمامیــت ارضی و مــردم افغانســتان 

ــد. ــه شــجاعت دفــاع کردن ب
ــوز  ــه هن ــرده ک ــاذ ک ــم را اتخ ــن تصمی ــی ای ــپ در حال ترام
مذاکــرات صلــح بــا طالبــان بــه نتیجــه نرســیده اســت. طالبــان 
در ســال هــای گذشــته خــروج نظامیــان خارجــی از افغانســتان را 
ــود. ــح اعــالم کــرده ب ــرای صل ــی خــود ب یکــی از شــروط اصل

ــم  ــل از تصمی ــه کاب ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ــی ب ــرایط فعل در ش
ترامــپ ناراحــت اســت و در همیــن رابطــه روز یکشــنبه اشــرف 
غنــی رئیــس جمهــور افغانســتان اقــدام بــه تغییــر وزیران کشــور 
ــوری  ــس جمه ــروز یکشــنبه رئی ــرد. دی ــن کشــور ک ــاع ای و دف
افغانســتان بــا صــدور دو حکــم جداگانــه »ویــس احمــد برمک« 
وزیــر کشــور و »طــارق شــاه بهرامــی« وزیــر دفــاع ایــن کشــور 
را برکنــار و بــه جــای آنهــا »امــراهلل صالــح« و »اســداهلل خالــد« 

را معرفــی کــرد.
اســداهلل خالــد رئیــس ســابق امنیــت ملــی افغانســتان بــه عنــوان 
وزیــر دفــاع و همچنیــن امــراهلل صالــح کــه او نیــز قبــال ریاســت 

امنیــت ملــی افغانســتان را بــه عهــده داشــت بــه عنــوان وزیــر 
کشــور انتخــاب شــده انــد.

ــتان در  ــع افغانس ــر موض ــل بهت ــرای تحلی ــه ب ــن رابط در همی
ــای  ــمار نیروه ــش ش ــرای کاه ــپ ب ــم ترام ــوص تصمی خص
آمریکایــی در افغانســتان، بــا »محمدشــفیق همــدم« بــه گفتگــو 

ــتیم. نشس
»همــدم« از کارشناســان امــور بیــن الملــل بــوده و عالوه بــر امر 
ــر ریاســت جمهــوری افغانســتان و فرماندهــان  ــا دفت مشــاوره ب
ناتــو در افغانســتان ســابقه تدریــس در دانشــگاه مریلنــد آمریکا را 

نیــز دارد. متــن مصاحبــه بــا وی بــه شــرح زیــر اســت:

|| دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــور امریــکا از تصمیم 
خــود بــرای کاهــش تعــداد نظامیــان آمریکایــی در 
افغانســتان خبــر داده اســت، بــا توجــه بــه شــرایط 
ــن  ــاره ای ــما درب ــل ش ــتان تحلی ــود در افغانس موج

اقــدام ترامــپ چیســت؟
باوجــود اینکــه تعهــد همــکاری هــای مالــی، سیاســی و نظامــی 
و  افغانســتان طویل المــدت  بــرای  آمریــکا  ایاالت متحــده 
ــور در  ــن کش ــای ای ــش نیروه ــم کاه ــا تصمی ــت،   ام پابرجاس
افغانســتان موجــب نگرانی اســت. قبــل از حصــول توافــق صلح، 
ــی  ــورت ناگهان ــکا به ص ــده آمری ــای ایاالت متح ــش نیروه کاه
ــتان را  ــح افغانس ــرات صل ــت و مذاک ــد امنی ــل، رون ــدون دلی و ب

ــازد. ــرر س ــد متض می توان
اگـر هفـت هـزار نیـروی ایاالت متحـده آمریکا تا تابسـتان سـال 
آینـده از افغانسـتان خـارج شـود، یـک خالء بـزرگ به وجـود می 
آیـد. سیاسـیون در واشـنگتن برای پر کـردن چنیـن خالیی روی 
گزینه هـای متفـاوت از جملـه ازدیـاد قراردادی های شـرکت های 
خصوصی-امنیتـی و کمـک های بیشـتر بـه نیروهـای امنیتی و 

دفاعـی افغانسـتان بحـث می کنند.

ــدام  ــتان اق ــور افغانس ــس جمه ــته رئی || روز گذش
ــتان  ــاع افغانس ــور و دف ــران کش ــر وزی ــه تغیی ب
کــرد، آیــا اصالحــات کابینــه در ایــن شــرایط دلیــل 

ــت؟ ــته اس ــی داش خاص
ــل دارد: ۱-  ــه دلی ــه س ــد در کابین ــح و خال ــاره صال ــن دوب تعیی
ــه هرصــورت  ــی ب ــدرت و نظــام کنون ــداوم ق ــن ت ــرای تضمی ب
ممکــن. ۲-ایجــاد ائتــالف بــزرگ ضــد مصالحــه بــا طالبــان و 
ســوم بــرای مختــل نمــودن رونــد صلــح و مذاکــرات مســتقیم 

ــکا.  ــاالت متحــده آمری ــان و ای ــان طالب می
ــا  ــرات ب ــی مذاک ــد کنون ــن رون ــه مخالفی ــد از جمل ــح و خال صال
ــف  ــخص مخال ــن دو ش ــه ای ــود اینک ــا وج ــتند،  ب ــان هس طالب
ــی  ــد کنون ــبک و رون ــف س ــال مخال ــا کام ــتند، ام ــح نیس صل
مذاکــرات هســتند.  قابــل ذکــر اســت کــه ایــن دو عضــو جدیــد 
کابینــه جمهــوری اســالمی افغانســتان از جملــه مخالفیــن 

ــتند. ــز هس ــتان نی ــان و پاکس ــخت طالب سرس
ــر  ــالف بزرگت ــک ائت ــاد ی ــرات، ایج ــن تغیی ــر از ای ــدف دیگ ه
ــن  ــه از ای ــت ک ــده اس ــال آین ــات س ــرای انتخاب ــی ب ــای غن آق
طریــق آقــای صالــح و آقــای خالــد را چــون دو نامــزد احتمالــی 
ــت و  ــه برداش ــوان از صحن ــتند، می ت ــی هس ــب احتمال و دو رقی

ــاخت. ــود س ــالف خ ــامل ائت ــال ش درعین ح

|| پیشــتر اعــالم شــده بــود کــه دولــت افغانســتان 
از مذاکــرات آمریــکا بــا طالبــان حمایــت مــی کنــد 
ــرات  ــه تغیی ــتید ک ــد هس ــما معتق ــون ش ــا اکن ام
ــاد  ــرای ایج ــتان ب ــه افغانس ــده در کابین ــام ش انج
اخــالل در مذاکــرات آمریــکا و طالبــان انجــام 
شــده اســت؛ شــما ایــن تغییــر سیاســت را چطــور 

ــد؟ ــی دهی ــح م توضی
ــتقیم  ــرات مس ــل از مذاک ــد روز قب ــا چن ــتان ت ــت افغانس حکوم
ــرد.  ــی ک ــت م ــان حمای ــکا و طالب ــده آمری ــاالت متح ــان ای می
رهبــری حکومــت وحــدت ملــی، آقایــان محمــد اشــرف غنــی 
ــن  ــود را از ای ــتقیم خ ــتیبانی مس ــا پش ــداهلل باره ــداهلل عب و عب
رونــد ابــراز داشــته انــد، امــا موضــع رئیس جمهــور غنــی تغییــر 
نمــود کــه باعــث بن بســت مذاکــرات صلــح شــد. ایــن موضــوع 
ــی رخ داد، زمانیکــه  ــارات متحــده عرب ــد از نشســت ام ــا بع دقیق
نماینده هــای طالبــان از مالقــات بــا هیــات افغانــی ابــا ورزیدنــد.

آ ســـــــیا

گفتگوی اختصاصی مشاور سابق ناتو در افغانستان:

تصمیم ترامپ به روند صلح افغانستان ضربه می زند
عبدالحمید بیاتی
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آ ســـــــیا

پروفســور »محمــد ایــوب« اســتاد برجســته روابــط بیــن الملل در 
مقالــه ای در نشــریه آمریکایــی »نشــنال اینترســت« به بررســی 
تاریخــی ظهــور و قــدرت یابــی طالبــان و روابــط آن با پاکســتان 

پرداختــه اســت.
ــم  ــه قل ــده ب ــه ای منتشــر ش نشــریه نشــنال اینترســت در مقال
ــان  ــاره طالب ــور دوب ــل ظه ــی عوام ــه بررس ــوب« ب ــد ای »محم
ــی  ــدار م ــح پای ــک صل ــه ی ــتیابی ب ــی آن در دس ــش کنون و نق

ــردازد. پ
ــیگان و  ــگاه میش ــته دانش ــور بازنشس ــوب« پروفس ــد ای »محم
عضــو ارشــد در مرکــز مطالعات سیاســت جهانــی اســت. از جمله 
کتــاب هــای او مــی تــوان بــه »چهــره هــای چنــد گانــه  اســالم 
سیاســی« و جدیدتریــن آنهــا  »خاورمیانــه از فروپاشــی تــا نظــم 

یابــی« اشــاره کــرد.
مطابــق مقالــه »محمــد ایــوب« تنهــا بخشــی از ظهــور دوبــاره 
طالبــان ریشــه در دیــن دارد. انگیــزه دســتیابی بــه جایگاهــی در 
خــور و انتقــام بــه نفــع پشــتونها نیــز اگــر محــرک قــوی تــری 

ــدازه مهــم اســت. نباشــد حداقــل بــه همــان ان
بــا خــروج آمریــکا از افغانســتان آنچــه بــه وضــوح احســاس مــی 
ــن  ــا در نظــر گرفت ــده افغانســتان ب ــی آین شــود ضــرورت ارزیاب
ناسیونالیســم پشــتون اســت کــه در حــال حاضــر نماینــده اصلی 
آن - بــا وجــود شــیوه نادرســتش- طالبــان اســت. آنچــه طالبــان 
را  بــرای رســیدن بــه قــدرت در افغانســتان توانــا ســاخته اســت 
اســتفاده از جذابیــت بالقــوه ادبیــات دینی پشــتون هــا و همچنین 
نفــرت قومی نســبت بــه دخالــت عوامل خارجــی در سرزمینشــان 
ــن عوامــل، عوامــل همیشــگی سیاســتمداران  اســت. هــر دو ای
ــد.  افغانــی اســت کــه دســت کــم بــه قــرن نــوزده برمــی گردن
احتمــاال  آنهــا پــس از خــروج آمریــکا نیــز خــود را بــا قــدرت باال 

نشــان خواهنــد داد.
بیشــتر پشــتونها کــه بیــش از چهــل درصــد جمعیــت افغانســتان 
ــر اســاس تاریــخ  ــد کــه ب ــر ایــن باورن را تشــکیل مــی دهنــد ب
ــای  ــله ه ــا سلس ــتر دوره ه ــه در بیش ــته ک ــال گذش ــیصد س س
ــق  ــان برح ــا فرمانروای ــد آنه ــی کردن ــی م ــتون فرمانروای پش
افغانســتان هســتند. در حالــی کــه تاجیــک هــای فارســی زبــان 
ــت افغانســتان را تشــکیل مــی  کــه حــدود یــک چهــارم جمعی

دهنــد متمــدن تــر و تحصیــل کــرده تــر از اقوام پشــتون هســتند 
و تعــداد قابــل توجهــی از آنــان در دیــوان سلســله هــای گذشــته 

ــد. ــه کار بودن ــد مشــغول ب کــه همیشــه پشــتون بودن
آنچــه کــه از نظــر بیشــتر پشــتونها نظــم طبیعــی سیاســت در 
ــاد  ــه اتح ــا حمل ــال ۱۹۷۹ ب ــار در س ــن ب ــود اولی ــتان ب افغانس
جماهیــر شــوروری و پــس از آن در ســال ۲۰۰۱ بــا حملــه آمریکا 
ــات باعــث خشــم  ــن اتفاق ــرد. ای ــر ک ــه شــکلی اساســی تغیی ب
ــد  ــل ش ــن قبای ــاالی ای ــی ب ــات اجتماع ــل پشــتون و طبق قبای
کــه نماینــده آنهــا بودنــد و تــا حــدی مســئولیت ظهــور طالبــان 

ــتند. ــده داش ــه عه ــال ۱۹۹۴ را ب ــتون در س پش
ــیدن  ــدرت رس ــه ق ــی از ب ــان نگران ــور طالب ــی ظه ــل اصل دالی
تاجیــک هــا و همچنیــن نگرانــی از »مجاهدیــن« بــود کــه پس 
از خــروج اتحــاد جماهیــر شــوروی بــرای بــه دســت آوردن قدرت 

می جنگیدنــد.
طالبــان بیــن ســالهای ۱۹۹۶ تــا ۲۰۰۱ تا حــدی اوضاع را ســامان 
ــا  ــرد. آنه ــت ک ــارم افغانســتان حکوم ــه چه ــر س ــا ب داد و تقریب
ــار  ــرای پشــتون هایــی کــه ب ــا مقــام باالیــی ب موفــق شــدند ت
ــد فراهــم کننــد. ــه دســت آورده بودن دیگــر کنتــرل کشــور را ب

ظهــور پشــتونها در برابــر دخالــت بیگانــگان کــه باعــث مخالفت 
آنــان بــا حملــه اتحــاد جماهیــر شــوروی شــد و امــروز دشــمنی 
نســبت بــه حضــور نظامیــان آمریــکا را باعــث شــده اســت تاریخ 
ــای انگلیســی  ــر نیروه ــا در براب ــت آنه ــه مقاوم ــدی دارد و ب بلن
در قــرن ۱۹ برمــی گــردد. ایــن مقاومــت بــا موفقیــت انگلیــس 
ــرزی  ــط م ــتفاده از خ ــا اس ــا ب ــتون ه ــرزمین پش ــیم س در تقس
»دیورنــد« و تقســیم افغانســتان شــدت گرفــت و بخــش هــای 
زیــادی از قلمــرو پــر جمعیــت پشــتونها به هنــد بریتانیایــی یعنی 
پاکســتان کنونــی تعلــق گرفــت. ایــن مســاله جایــگاه پشــتون 
ــا خــط  ــت ب ــر داد. مخالف ــه شــدت تغیی ــاری ب ــا را از نظــر آم ه
مــرزی دیورنــد دلیــل اصلــی مخالفــت آنهــا  بــا ورود پاکســتان 

ــه ســازمان ملــل در ســال ۱۹۴۷ اســت. ب
ــت  ــه قومی ــر پای ــه طــور ســنتی ناسیونالیســم در افغانســتان ب ب
ــات  ــه اخالقی ــدی ب ــه ای و پایبن ــای قبیل ــاداری ه ــی، وف گرای
ــت.  ــی نداش ــای دین ــه در باوره ــا ریش ــود و عمدت ــه ای ب قبیل
ایــن مســاله کینــه افغانســتان از مســلمان هــای هماننــد خــود 

ــد.  ــی کن ــه م ــورش را توجی ــه اول ظه ــه ده ــتان در س در پاکس
پیــش از موفقیــت محمــد داود خــان در ســال ۱۹۷۳ کــه باعــث 
ــتان  ــت افغانس ــه دول ــد، رابط ــلطنتی ش ــت س ــدازی حکوم بران
ــه رقابــت هــای لفظــی  ــا ب ــود و عمدت ــه ب ــا پاکســتان خصمان ب
ــان  ــد »افغ ــتون مانن ــزاب پش ــد اح ــد. هرچن ــی ش ــدود م مح
ــودن و مســئله »پشتونســتان«  ــه علــت الحــاق گــرا ب ملــت« ب
در رابطــه بــا پاکســتان بســیار کمتــر از عبــارات خصمانه اســتفاده 
مــی کردنــد. البتــه دو کشــور بــه ویــژه پــس از محمــد داود خــان 
بارهــا  تــا مــرز درگیــری نظامــی پیــش رفتنــد. محمــد داود خان 
ــتون  ــک پش ــید و ی ــدرت رس ــه ق ــل ب ــال ۱۹۷۳ در کاب در س

ــود.   ناسیونالیســت ب
حملــه اتحــاد جماهیــر شــوروی بــه افغانســتان در دســامبر ســال 
۱۹۷۹ هــم ماهیــت ناسیونالیســم پشــتون و هــم ماهیــت رابطــه 
آن بــا پاکســتان را بــه طــور اساســی تغییــر داد و باعــث حمایــت 
آمریــکا و عربســتان ســعودی از خیــزش افغــان هــا شــد و در این 
ــش  ــا کمــک  ارت ــی شــد ت ــه مجرای ــل ب ــان پاکســتان تبدی می
ــی  ــال دهــد و کمــک هــای مال ــه پشــتون هــا را انتق ــکا ب آمری
عربســتان را بــه قبایلــی برســاند کــه بــا اتحــاد جماهیر شــوروی 

یــا دولتــی کــه در کابــل نماینــده آن بــود مــی جنگیدنــد.
حملــه شــوروی همچنیــن منجــر بــه ورود ایدئولوژی ســعودی-

ــا بودجــه ســعودی  وهابــی از طریــق مدرســه هایــی شــد کــه ب
هــا بــرای کــودکان پناهجــو در مــرز افغانســتان و پاکســتان برپــا 
شــده بــود. طالبــان کــه از نظــر لغــوی بــه معنــی دانــش آمــوزان 
اســت در واقــع تربیــت شــدگان ایــن مدرســه هــا هســتند. ایــن 
مدرســه هــا فرقــه وهابیــت را کــه بــه آن ناسیونالیســم پشــتون 
اضافــه شــده بــود آمــوزش مــی داد کــه خــود بــا  قرائتــی تنــدرو 
از اســالم سیاســی و تــرس هــا و اهــداف پشــتون هــا آمیختــه 
ــت  ــادی ماهی ــد زی ــا ح ــه ت ــود ک ــزی ب ــن چی ــود. ای ــده ب ش
ناسیونالیســم پشــتون را هــم در افغانســتان و هــم در پاکســتان به 

طــور غیــر مســتقیم تحــت تاثیــر قــرار داده بــود.
بــه طورهمزمــان حملــه اتحــاد جماهیــر شــوروی باعــث تغییــر 
ماهیت رابطه ناسیونالیســم پشــتون و پاکســتان شــد و پاکســتان 
ــرد.  ــل ک ــتیبان تبدی ــی و پش ــک حام ــه ی ــمن ب ــک دش را از ی
ــوم  ــر شــوروی ق ــی در براب ــزش قوم پشــتیبانی پاکســتان از خی
ــه خــوش نیتــی و تصویــر دگرگــون شــده  پشــتون را وابســته ب
ــل  ــت قاب ــک دوس ــه ی ــوه ب ــمن بالق ــک دش ــور از ی ــن کش ای

ــرد. ــاد ک اعتم
ــس  ــتان پ ــده در افغانس ــود آم ــه وج ــرج ب ــرج و م ــتان ه پاکس
ــی  ــزرگ م ــتراتژیک ب ــت اس ــک فرص ــوروی را ی ــروج ش از خ
ــه  ــار ب ــه در ســال ۱۹۹۴ در قنده ــان پشــتون ک دانســت و طالب
ــه آنهــا  ــد را از نظــر نظامــی تقویــت کــرد و ب وجــود آمــده بودن
از نظــر سیاســی کمــک رســاند کــه در نهایــت ایــن اســتراتژی 
منجربــه ایــن شــد کــه طالبــان بــا کمــک نظامــی پاکســتان در 

ــرد. ــکل بگی ــل ش ــال ۱۹۹۶ در کاب س
طالبــان کــه اکنون بــه قــدرت رســیده بودنــد از نظر اســتراتژیک 
پاکســتان را  بــرای درگیــری بــا هنــد حمایــت مــی کــرد. طالبان 
ــانی  ــروی انس ــتفاده از نی ــنهاد اس ــتان پیش ــه پاکس ــن ب همچنی
ــاد  ــک نه ــت ی ــی و تربی ــرای برپای ــا را ب ــان ه ــرو افغ و قلم
تروریســتی داد تــا در مســأله کشــمیر کــه از ســال ۱۹۹۰ جنجال 
ــت پاکســتان از  ــه شــود. حمای ــه کار گرفت ــود ب ــز شــده ب برانگی
آشــکار شــدن ناسیونالیســم پشــتون کــه زمینــه هــای دینــی نیز 
داشــت باعــث شــد اســالم آبــاد بــه جــای یــک ســرکوبگر ارزش 
هــای قومــی پشــتون هــا بــه یــک متحد مســلم بــرای رســیدن 

بــه اهــداف بلنــد سیاســی آنهــا بــه تصویــر کشــیده شــود.

محمد ایوب بررسی کرد؛

طالبان و طبیعت در حال تغییر ناسیونالیسم پشتون
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آ ســـــــیا

علیرغــم روابــط اســتراتژیک اســالم آباد-پاکســتان طــی دهــه 
ــه  ــد ســالی اســت ک ــط دو کشــور چن ــا رواب ــای گذشــته ام ه
دســتخوش تنــش شــده و بــا روی کار آمــدن ترامــپ ایــن تنش 

هــا قــوت بیشــتری بــه خــود گرفتــه اســت.
ــتراتژیکی  ــم و اس ــی محک ــتان، روابط ــکا و پاکس ــط آمری رواب
محســوب مــی شــد؛  پاکســتان در تمــام دوران جنــگ ســرد در 
کنــار ایــاالت متحــده و ایــاالت متحــده در کنــار پاکســتان بود.
ــه  ــال ۱۹۷۹ نقط ــوروی در س ــط ش ــتان توس ــغال افغانس اش
تحولــی در روابــط آمریــکا و پاکســتان بــود کــه باعــث تعمیــق 
ــت  ــا شکس ــد. ام ــور ش ــن دو کش ــه ای ــط دو جانب ــتر رواب بیش
شــوروی در افغانســتان و تحــول بعــدی آن یعنــی پایــان جنــگ 
ســرد را می تــوان آغــازی بــر ایجــاد تنــش در روابــط آمریــکا و 

ــه حســاب آورد. پاکســتان ب
ــتان  ــتراتژیک پاکس ــع اس ــرد، مناف ــگ س ــد از جن در دوران بع
ــر  ــده تغیی ــد و عم ــر ش ــتخوش تغیی ــرور دس ــه م ــکا ب و آمری
ــا در  ــود. ام ــد ب ــر ســر دو موضــوع افغانســتان و هن و تحــول ب
رابطــه بــا افغانســتان، حــوادث ۱۱ ســپتامبر بــی تردیــد نقطــه 
عطفــی اســت کــه بــه اعتقــاد برخــی در آن پاکســتان از حمایت 
از گــروه طالبــان دســت بــردارد و در کارزار جهانــی آمریــکا علیه 
تروریســم شــرکت کنــد امــا در پشــت پــرده روابــط خــود را بــا 
ــه عنــوان یــک ذخیــره  طالبــان حفــظ کــرده و افغانســتان را ب
اســتراتژیک در مقابــل هنــد و گســترش کیفــی وضعیــت 

ــرد. ــه کار ب ــد ب اســتراتژیک هن
ــط اســالم  ــری تنــش در رواب ــه  شــکل گی ــر منجــر ب ــن ام ای
آبــاد- واشــنگتن شــد و در ســال های اخیــر بــه دنبــال تحوالت 
داخلــی در افغانســتان و حضــور نیروهــای خارجــی بــازی 
ــا مســئله افغانســتان از یــک ســو و تغییــر  ــه پاکســتان ب دوگان
ــه و  ــاره و توج ــبه ق ــه تحــوالت ش ــکا نســبت ب ــرش آمری نگ
تمرکــز بــر هنــد بــه جــای پاکســتان در ایــن روابــط،  تنــش و 
ــس از  ــا پ ــا ام ــش ه ــن تن ــرد.  ای ــاد ک ــدی را ایج ــکاف ج ش
روی کارآمــدن »دونالــد ترامــپ« رئیــس جمهوری افغانســتان، 

ــت. ــود گرف ــه خ ــری ب ــش ت ــوت بی ق
ــر  ــی خــود همــواره ب ــات انتخابات ترامــپ از همــان آغــاز تبلیغ
ایــن نکتــه تاکیــد مــی کــرد کــه در صــورت به قــدرت رســیدن 
ــا پاکســتان برخــورد خواهــد کــرد و کمــک هــای نظامــی و  ب
مالــی بــه ایــن کشــور را محــدود خواهــد نمــود، چــه ایــن کــه 
بــه عقیــده ترامــپ و تیــم وی، اســالم آبــاد نــه تنهــا در مقابــل 
ــته  ــرب نداش ــا غ ــکاری ب ــنگتن هم ــی واش ــای مال ــک ه کم
اســت بلکــه از ایــن کمــک هــا بــرای بازیابی قــدرت تروریســم 

اســتفاده کــرده اســت.
ترامــپ همچنیــن بــر ایــن بــاور اســت کــه پاکســتان کشــوری 
تروریســم پــرور اســت و بایــد بــا آن مقابلــه کــرد. شــاید برخــی 
ــه  ــا وی ب ــد ام ــی کردن ــد م ــپ تردی ــای ترام ــه ه ــا در گفت ه
ــی کــردن شــعارهای  ــه عمل محــض روی کار آمــدن دســت ب
انتخاباتــی خــود زد، بــه همیــن دلیــل هــم اکنــون روز بــه روز 
شــاهد اظهــارات ضــد پاکســتانی شــدیدی از ســوی کاخ ســفید 

هســتیم.
ترامــپ در نخســتین اظهــارات توئیتــری خــود در ســال ۲۰۱۸، 
ــون  ــه افراطی ــاه دادن ب ــه پن ــتان ب ــردن پاکس ــم ک ــا مته ب
ــای  ــه کمــک ه ــرد ک ــد ک ــو، تهدی ــب و دروغگ خشــونت طل
خارجــی بــه اســالم آبــاد را قطــع مــی کنــد.  وی در نخســتین 
توئیــت خــود در ســال جدیــد میــالدی نوشــت: آمریــکا از روی 
بــی فکــری، ظــرف ۱۵ ســال گذشــته بیــش از ۳۳ میلیــارد دالر 

در قالــب کمــک در اختیــار پاکســتان قــرار داده و آنهــا بــا احمق 
پنداشــتن رهبــران ایــاالت متحــده، چیــزی جــز دروغ و فریــب 
تحویــل نــداده انــد. آنهــا بــا اندکــی کمــک، پناهــگاه در اختیــار 
ــا را در افغانســتان شــکار  ــی ه ــه آمریکای ــی ک تروریســت های

مــی کننــد، قــرار مــی دهنــد.
پــس از ایــن اظهــارت ترامــپ »نیکــی هیلــی« نماینــده ســابق  
آمریــکا در ســازمان ملــل اعــالم کــرد کــه واشــنگتن بــه دلیــل 
حمایــت پاکســتان از گروه هــای تروریســتی کمک هــای مالــی 
بــه ارزش ۲۵۵ میلیــون دالر را بــه ایــن کشــور را پرداخــت نمی 
ــه فاصلــه حــدودا چندمــاه پــس از ایــن اقــدام آمریــکا  کنــد. ب
مجــددا »جیمــز ماتیــس« وزیــر دفــاع ایــن کشــور دســتور لغــو 
ــه  ــه پاکســتان را ب ــن کشــور ب ــون دالری ای کمــک ۳۰۰ میلی
دلیــل نــاکام بــودن اســالم آبــاد در مبــارزه بــا تروریســم،  صــادر 

کــرد.
مــوج جدیــد ایــن تنــش هــا چنــد روز گذشــته بــا جنــگ لفظی 
توئیتــری بیــن ترامــپ و  عمــران خــان آغــاز شــد زمانــی کــه 
ــرد:  ــالم ک ــری اع ــی توئیت ــکا در پیام ــوری آمری ــس جمه رئی
ــن الدن )ســرکرده شــبکه القاعــده(  ــا مــی بایســت اســامه ب م
را خیلــی پیشــتر مــی گرفتیــم. رئیــس جمهــوری کلینتــون از 
ــه پاکســتان  ــا دالر ب ــا میلیارده ــد. م ــن هــدف بازمان شــکار ای
ــن الدن در  ــه ب ــد ک ــا نگفتن ــه م ــا ب ــی آن ه ــم ول ــول دادی پ
ــی  ــاه م ــن الدن در م ــامه ب ــی کرد.اس ــی م ــور زندگ آن کش
ســال ۲۰۱۱ در جریــان عملیــات نیروهــای ویــژه امریکایــی در 
پاکســتان کشــته شــد. مقامات پاکســتان پیشــتر تصریــح کرده 
بــود کــه از موجودیــت ســرکرده القاعــده در پاکســتان آگاهــی 

نداشــته اســت.
ــه اواًل  ــت ک ــات ترامــپ گف ــه اتهام عمــران خــان در پاســخ ب
هیــچ تبعــه پاکســتانی در حمالت ۱۱ ســپتامبر دســت نداشــت؛ 
بــا ایــن وجــود پاکســتان تصمیــم گرفــت کــه در جنــگ آمریکا 
ــر  ــت وزی ــکاری کند.نخس ــنگتن هم ــا واش ــم ب ــه تروریس علی
پاکســتان در ایــن خصــوص نوشــت: ثانیــاً، پاکســتان بیــش از 
۷۵ هــزار نفــر در ایــن جنــگ تلفــات داشــت و اقتصــاد مــا نیــز 
ــن در حالیســت کــه  ــد؛ ای ــان دی ــارد دالر زی بیــش از ۱۲۳ میلی
کمــک هــای مالــی آمریــکا تنهــا حــدود ۲۰ میلیــارد دالر بــود.
عمــران خــان ادامــه داد: ثالثــاً، مناطــق قبایلــی پاکســتان کاماًل 
نابــود شــد و میلیــون هــا نفــر از مــردم بــا از دســت دادن خانــه 
ــردم  ــی م ــه زندگ ــگ ب ــن جن ــد. ای ــده ان ــود آواره ش ــای خ ه
ــه  ــت. .وی در ادام ــانده اس ــیب رس ــدت آس ــه ش ــتان ب پاکس
ــزود: چهــارم اینکــه،  ــه حمــالت لفظــی ترامــپ اف در پاســخ ب

پاکســتان کمــاکان بــه طــور رایــگان خطــوط هوایــی و زمینــی 
ــا آقــای ترامــپ  خــود را در اختیــار آمریــکا قــرار مــی دهــد. آی
ــدازه  ــه ان ــد کــه ب ــام متحــد دیگــری را ذکــر کن ــد ن مــی توان

ــداکاری کــرده باشــد؟ پاکســتان ف
نخســت وزیــر پاکســتان تصریــح کــرد: آمریکا بــه جــای اینکه 
ــد  ــتان کن ــود در افغانس ــت خ ــالی شکس ــپر ب ــتان را س پاکس
بایــد ایــن موضــوع را بــه طــور جــدی ارزیابــی کنــد کــه چــرا 
بــا وجــود اســتقرار ۱۴۰ هــزار نیــروی ناتــو و ۲۵۰ هــزار نیــروی 
افغانســتانی و َصــرف بیــش از یک تریلیــون دالر در افغانســتان، 

امــروز طالبــان قــوی تــر از گذشــته در منطقــه فعالیــت دارد؟
ــروز از قطــع  ــکا ام ــاع آمری ــن تنــش هــا وزارت دف متعاقــب ای
کمــک ۱.۶۶ میلیــارد دالری بــه پاکســتان درپــی بــاال گرفتــن 
ــغ در  ــن ملب ــر داد. ای ــور خب ــران ۲ کش ــری س ــگ توئیت جن
ــار  ــالم آباد در اختی ــی واشنگتن-اس ــای امنیت ازای همکاری ه

ــت. ــرار می گرف ــتان ق پاکس
ــی رخ  ــای نظام ــق کمک ه ــه تعلی ــار نیســت ک ــن ب ــن اولی ای
می دهــد. ایــاالت متحــده بعــد از حمــالت ۱۱ ســپتامبر بودجــه 
امنیتــی پاکســتان را محــدود کــرد. امــا بــر خــالف دولت هــای 
پیشــین، نماینــدگان ترامــپ در ســال جــاری بــه طــور دائــم بــه 
ــر  ــد ب ــال حــذف کمک هــای نظامــی هســتند کــه می توان دنب
بودجــه دفاعــی پاکســتان تأثیــر بگــذارد و بــر این کشــور فشــار 
وارد کنــد و پاکســتان را از دسترســی بــه ســخت افــزار نظامــی 

مطلــوب ایــاالت متحــده محــروم کنــد.
امــر پوشــیده ای نیســت کــه قــدرت اصلــی در طــی بیــش از 
۷۰ دهــه حیــات پاکســتان از آن ارتــش و نیروهــای نظامی ایــن 
کشــور بــوده و در ایــن پیوســتگی، آمریــکا عمدتــا در حمایــت 
از نیروهــای نظامــی در مقابــل نیروهــای سیاســی عمــل 
ــای  ــکا حامی دیکتاتوره ــر آمری ــارت دیگ ــه عب ــرده اســت. ب ک
ــا،  ــت از نظامی ه ــق حمای ــوده و از طری ــتان ب ــی در پاکس نظام

ــرده اســت. ــال ک ــود را دنب ــتراتژیک خ ــداف اس اه
ــتان  ــکا و پاکس ــط آمری ــی در رواب ــی جای ــع دموکراس در واق
ــش  ــی ارت ــتانی قربان ــتمداران پاکس ــوال سیاس ــته و معم نداش
پاکســتان و آمریــکا می شــدند و رونــد دموکراتیــک در پاکســتان 
در اثــر ایــن رابطــه دچــار خلــل و آســیب دائمی بــوده اســت. در 
ســال های اخیــر آمریــکا بــه ارتــش پاکســتان بــه دلیــل نقــش 
ــی  ــر اطالعات ــت عناص ــا حمای ــتان و مخصوص آن در افغانس
ارتــش پاکســتان از طالبــان حســاس شــده و ایــن حساســیت در 
عیــن حفــظ پیونــد بــا ارتــش آمریــکا بــه ایجــاد تنش هایــی در 

داخــل پاکســتان منجــر شــده اســت.

کالف سردرگم روابط استراتژیک آمریکا و پاکستان
بنفشه اسماعیلی

http://mehrnews.com


صفحه 112 | شماره 23 |  بهمن 97  MEHR NEWSAGENCY

آ ســـــــیا

ــوان تــالش»  ــت افغانســتان را مــی ت ــه دول ــر چینــش بدن تغیی
غنــی« بــرای پیــروزی در انتخابــات آتــی و بهبــود شــرایط به نفع 
خــود در حالــی دانســت کــه مذاکــرات آمریــکا بــا طالبــان شــکل 

جــدی تــری بــه خــود گرفتــه اســت.
»محمد اشــرف غنــی« رئیــس جمهوری افغانســتان روز گذشــته 
بــا صــدور دو حکــم جداگانــه »ویــس احمد برمــک« وزیر کشــور 
و »طــارق شــاه بهرامــی« وزیــر دفــاع ایــن کشــور را برکنــار و به 
جــای آنهــا »امــراهلل صالــح« و »اســداهلل خالــد« را معرفــی کرد.

اســداهلل خالــد رئیــس ســابق امنیــت ملــی افغانســتان بــه عنــوان 
ــال  ــز قب ــه وی نی ــح ک ــراهلل صال ــن ام ــاع و همچنی ــر دف وزی
ریاســت امنیــت ملــی افغانســتان را بــه عهــده داشــت بــه عنوان 

ــد. وزیــر کشــور انتخــاب شــده ان
ایـن تغییـرات در بدنـه دولـت وحـدت ملـی افغانسـتان در حالـی 
صـورت مـی گیـرد کـه تنهـا ۵ مـاه تـا آغـاز انتخابـات ریاسـت 
جمهـوری افغانسـتان باقـی مانـده اسـت لـذا گزینش چهـر های 
سیاسـی و سرشـناس در پسـت های دولتی از سـوی اشرف غنی 
تـالش بـرای جلـب حمایـت هـای سیاسـی پنداشـته می شـود.

بــا توجــه بــه اینکــه رئیــس جمهــوری افغانســتان بــا چالش های 
ــه  ــی در زمین ــرو اســت و ناکامی های ــن کشــور روب ــی در ای بزرگ
ــر شــدن  ــا وخیم ت ــون ب ــته اســت و اکن ــی داش سیاســی و امنیت
شــرایط در افغانســتان بــه نظــر می رســد آغــاز و مالکیــت رونــد 
ــی در  ــروزی غن ــای سیاســی و شــاید پی ــح می توانســت احی صل

انتخابــات آینــده ریاســت جمهــوری را تضمیــن کنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه طالبــان در نشســت اخیــر این گــروه در 
امــارات متحــده عربــی حاضــر بــه گفتگو بــا تیــم مذاکــره کننده 
ــی  ــا نشــان داده اســت کــه دلیل ــان باره افغانســتان نشــد. طالب
ــد و ضمــن »دســت نشــانده«  ــی نمی بین ــا غن ــره ب ــرای مذاک ب
ــزرگ  ــران ب ــا بازیگ ــا ب ــد ت ــح می ده ــت، ترجی ــدن دول خوان

ــد. ــکا بطــور مســتقیم گفتگــو کن ــه آمری ــی از جمل بین الملل
 از دیگر سـو اقدامات بازیگـران بزرگ جامعه جهانی بـرای ارتباط 
مسـتقیم بـا طالبـان و دور زدن دولـت غنی نیـز از جمله مـواردی 
اسـت که سـبب نگرانی رئیـس جمهوری افغانسـتان بـرای حفظ 
جایـگاه خویـش در دولـت وحـدت ملـی افغانسـتان شـده اسـت. 
بطـور مثـال روسـیه و آمریکا اخیـرا بدون مشـارکت فعـال دولت 

افغانسـتان با طالبـان مذاکرات مسـتقیم داشـته اند.
 آمریــکا و روســیه بــا ارتبــاط مســتقیم بــا طالبــان قــادر هســتند 
تــا منافــع ژئوپلتیــک خــود را پیــش برنــد و بــا برگــزاری 
ــوان  ــه عن ــل را ب ــد کــه کاب مذاکــرات مســتقیم، نشــان می دهن
ــد صلــح  ــه برگــزاری رون دولتــی ضعیــف می بیننــد کــه قــادر ب
نیســت؛ بنابرایــن جامعــه جهانــی، بــه رهبــری آمریــکا و روســیه 
ــدون در نظــر گرفتــن دولــت افغانســتان رهبــری مذاکــرات را  ب

ــد. ــده می گیرن ــه عه ــل ب ــای کاب ــه ج ب
بـه عبـارت دیگـر اگـر روند صلـح با رونـد کنونـی ادامه پیـدا کند 
ضعیف تر شـدن دولـت افغانسـتان را در پـی خواهد داشـت که در 

نهایـت توافـق حاصـل شـده را نیز زیـر سـوال می برد.
 از دیگــر ســو انتخــاب »زلمــای خلیــل زاد« بــه عنــوان نماینــده 
آمریــکا در امــور صلــح افغانســتان چندان خبــر خوشــایندی برای 
دولــت وحــدت ملــی افغانســتان نبــود. خلیــل زاد هنگامــی کــه 
فــرد اول آمریــکا در افغانســتان بــود، بــر تقویــت دولــت مرکــزی 
افغانســتان و حفــظ نظــام سیاســی ایــن کشــور چنــان متمرکــز 
بــود کــه تقریبــا روزانــه بــا »حامــد کــرزای« رئیــس جمهــوری 

ــه وی مشــورت مــی داد. ــدار می کــرد و ب وقــت افغانســتان دی
ایجــاد ارتــش ملــی و مهــار جزیره هــای قــدرت، مبــارزه 
ــت از دموکراســی افغانســتان، در صــدر  ــه تروریســم و حمای علی
ــن مراقــب  ــا وی همچنی ــرار داشــت. ام ــل زاد ق برنامه هــای خلی

ــکند.   ــتان نش ــی در افغانس ــیرازه سیاس ــه ش ــود ک ب
ــازندگان در  ــه س ــاره آنچ ــتاده« درب ــاب »فرس ــل زاد در کت خلی
برابــر خرابــکاران می خوانــد،  بــا اشــاره بــه تضعیــف فرماندهــان 
ــتند،  ــود داش ــار خ ــه  مســتقلی در اختی ــه مناطــق نیم ــی ک محل
ــتم،  ــرال دوس ــدازه ژن ــه ان ــاالری ب ــچ جنگ س ــد: »هی می نویس
ــم  ــار تصمی ــرزای چندب ــاخت. ک ــمگین نمی س ــرزای را خش ک
گرفــت دوســتم را بازداشــت کنــد، ولــی هربــار بــه وی مشــورت 
دادم کــه تــوازن قــدرت در شــمال را مــد نظــر داشــته باشــد و بــا 

احتیــاط عمــل کنــد.«
ــا تضعــف  به نظــر می رســد ایــن »تــوازن« و ایــن »احتیــاط«، ب
ــی ۲۰۱۴  ــات جنجال ــس از انتخاب ــتان پ ــزی افغانس ــت مرک دول
و تــالش اشــرف غنــی بــرای برداشــتن دانه درشــت های 
تاثیرگــذار )کــه برخــی آنهــا را جنگ ســاالر می نامنــد( از صحنــه 
ــدن  ــیه ران ــه  حاش ــا ب ــی ب ــت. غن ــورده اس ــم خ ــی، بره سیاس
ــی  ــات سیاس ــادی، اختالف ــی و جه ــران سیاس ــیاری از رهب بس

ــوان از  ــر می ت ــه کمت ــه ای ک ــانده؛ به گون ــود رس ــه اوج خ را ب
چهره هــای بانفــوذ سیاســی کســی را در نزدیکــی غنــی مشــاهده 

ــرد. ک
 برخـی معتقدند که حیطـه وظایف خلیل زاد در افغانسـتان شـامل 
»وحـدت ملـی، انتخابـات و رونـد آشـتی ملی« اسـت. این اسـت 
که معرفـی خلیـل زاد در چنین شـرایطی، به معنـای ناکامی دولت 
افغانسـتان در تامیـن این سـه هدف قلمداد می شـود. شـاید از این 
روسـت که کاخ ریاسـت جمهوری افغانسـتان بیانیه  رسـمی برای 

اسـتقبال از خلیل زاد منتشـر نکرد.
ــی  ــرف غن ــری اش ــه رهب ــتان ب ــی افغانس ــدت مل ــت وح دول
ــته  ــی نداش ــتاورد ملموس ــا دس ــن زمینه ه ــک از ای ــچ  ی در هی
ــریک وی در  ــی و ش ــس اجرای ــداهلل« ریی ــداهلل عب ــت. »عب اس
ــی  ــس اجرای ــور« رئی ــد ن ــا محم ــی، »عط ــدت مل ــت وح دول
ــاون اول  ــتم« مع ــید دوس ــرال »عبدالرش ــت، ژن ــزب جمعی ح
ریاســت جمهوری، »احمدضیــاء مســعود« معــاون پیشــین 
ریاســت جمهوری، »حنیــف اتمــر« مشــاور امنیــت ملــی، 
ــتان و  ــردم افغانس ــدت م ــزب وح ــر ح ــق« رهب ــد محق »محم
ده هــا چهــره سیاســی دیگــر تــا مــرز بــد و بیــراه گفتــن بــه غنی 
ــر  ــش از ه ــژادی را بی ــی و ن ــد و شــکاف های قوم ــش رفته ان پی

ــد. ــان کرده ان ــر نمای ــت دیگ وق
بــاال گرفتــن بی ســابقه خشــونت ها، کشــتار کورکورانــه و 
ــا  ــد تقریب ــکا می گوی ــه آمری ــدی ک ــا ح ــان ت ــروی طالب پیش
ــل  ــد و تمای ــدا کرده ان ــر نیمــی از خــاک افغانســتان تســلط پی ب
نداشــتن طالبــان بــه مذاکــرات بــا دولــت، نشــان می دهــد کــه 
ــرای اداره  ــتان ب ــی افغانس ــدت مل ــت وح ــه دول ــکا ب ــاور آمری ب

ــت. ــده اس ــگ ش ــش کمرن ــش از پی ــور، بی ام
در شــرایط  کنونــی اشــرف غنــی تــالش مــی کنــد تــا از افــراد 
متفــاوت در دولــت اســتفاده کنــد و اقــدام در تغییــر چینــش دولت 
وحــدت ملــی و عــزل برخــی مهــره هــا در ســاختار دولــت نیــز 
تالشــی اســت از جانــب وی تــا بتوانــد وضعیــت را بــه نفــع خــود 

بهبــود بخشــد.
بســیاری از تحلیلگــران نیــز معتقدنــد کــه اســداهلل خالــد و امراهلل 
صالــح هر چنــد تجربــه خوبــی در نهادهــای امنیتــی دارنــد اما در 
ــود،  ــد ب ــر کشــور موفــق نخواهن ــاع و وزی ســمت های وزارت دف
بــه همیــن دلیــل، ایــن اقدامــات بیشــتر کاربــرد انتخاباتــی دارد 

تــا اصالحــات.

تغییر چینش در بدنه دولت افغانستان؛ اصالحات یا بهره انتخاباتی؟
بنفشه اسماعیلی
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برخــی سیاســت هــای غلــط حــزب حاکــم هند ســبب شکســت 
ــات مجالــس ایالتــی در ۵ ایالــت  ســنگین ایــن حــزب در انتخاب
ــودی«  ــدرا م ــرای »نارن ــر را ب ــگ خط ــده و زن ــور ش ــن کش ای

ــه صــدا درآورده اســت. ــد ب ــر هن نخســت وزی
شکســت ســنگین حــزب بهاراتیــا جاناتــا)BJP( در پنــج ایالــت 
ــس  ــات مجال ــره در انتخاب ــزب کنگ ــی ح ــروزی قطع ــد و پی هن
ایالتــی زنــگ خطــر را بــرای حــزب بــی جــی پــی بــه صــدا در 

آورد.
ــی نشــان  ــس ایالت ــات مجال ــج انتخاب ــه نتای ــی ب نگاهــی اجمال
مــی دهــد کــه از زمــان انتخابات مجالــس ایالتــی در ســال ۲۰۱۳ 
تــا کنــون حــزب بــی جــی پــی بــه ایــن انــدازه در مرحلــه پرتگاه 

قــرار نگرفتــه بــود:
ــت »راجســتان« از مجمــوع ۱۹۸ کرســی  حــزب کنگــره در ایال
مجلــس محلــی بــا کســب ۱۰۰ کرســی و حــزب بــی جــی پــی 
بــا کســب ۷۳ و تقســیم بقیــه کرســی هــای مجلــس بیــن گروه 
هــا و احــزاب کوچــک اکثریــت کرســی هــای ایــن ایالــت را بــه 

دســت حــزب کنگــره ســپرد.
ــرادش« از مجمــوع ۲۳۰ کرســی  ــا پ ــت »مادی ــن در ایال همچنی
ــب  ــا کس ــره ب ــزب کنگ ــی ح ــروزی قطع ــی پی ــس ایالت مجل
ــی  ــب ۱۰۹ کرس ــا کس ــی ب ــی پ ــی ج ــزب ب ــی و ح ۱۱۴ کرس
و بقیــه کرســی هــای مجلــس بیــن دیگــر گــروه هــای کوچکتر 
تقســیم شــد و در ایــن ایالــت نیــز نشــان داد کــه افــکار عمومــی 
از عملکــرد حــزب بــی جــی پــی خشــنود نبودنــد و نیــز در ایالــت 
ــی ۶۷  ــس محل ــی مجل ــوع ۹۰ کرس ــز از مجم ــگر« نی »چتیس
کرســی را حــزب کنگــره و ۱۵ کرســی را حــزب بــی جــی پــی  
و بقیــه کرســی هــای ایــن مجلــس در میــان احــزاب و گــروه ها 
کوچکتــر تقســیم شــد در دو ایالــت دیگــر هنــد یعنی »میــزورم« 
ــه  ــاد« اگرچ ــدر آب ــت »حی ــان ایال ــا هم ــا« ی ــت »تلنگان و ایال
اکثریــت کرســی هــای مجلــس ایالتــی را احــزاب محلی کســب 
ــه  ــی جایــگاه حــزب کنگــره در ایــن دو ایالــت نیــز ب ــد ول کردن
ــر اســت و حــزب  مراتــب از جایــگاه حــزب بــی جــی پــی باالت
بــی جــی پــی در آخریــن ردیــف کســب آرا قــرار گرفتــه اســت.

ــی  ــی جــی پ ــا حــزب ب ــرا رســیده اســت ت ــان آن ف ــون زم اکن
ــد. در اینجــا جــا دارد  ــد نظــر کلــی بکن در عملکــرد خــود تجدی
نگاهــی اجمالــی بــه سیاســت هــای غلــط حــزب بــی جــی پی و 

ــم: ــه عملکــرد مــودی بیندازی در راس آن ب
ــری  ــات نخســت وزی ــروزی در انتخاب ــد از پی ــودی بع ــدرا م ناران
ــه  ــدم ب ــه ق ــود ک ــد ب ــر هن ــن نخســت وزی در ســال ۲۰۱۴ اولی
ــه ســوی  ســرزمین هــای اشــغالی گذاشــت و دســت دوســتی ب
غاصبــان ایــن ســرزمین دراز کــرد و در بخــش نظامــی خواســتار 
ــا ایــن رژیــم شــد کــه ایــن مســئله  همــکاری هــای نظامــی ب
بــه انــدازه کافــی محبوبیــت وی در میــان جامعــه ۳۰۰ میلیونــی 
مســلمانان هنــد را تیره کــرد و باعــث ریــزش آرای حــزب وی در 

ایــن انتخابــات شــد.
همچنیــن در حرکتــی دیگــر اقــدام بــه تغییــر و چــاپ اســکناس 
ــتای  ــدام در راس ــن اق ــه ای ــر چ ــرد اگ ــور ک ــن کش ــد در ای جدی
ــی از  ــی بخــش بزرگ ــود ول ــد ب ــت اقتصــادی هن ــود وضعی بهب
صاحبــان ســرمایه متضــرر شــدند چراکــه اعــالم شــد در زمــان 
محــدودی بایــد تمــام اســکناس هــای قدیمی جمــع آوری شــود 
و کســانی کــه موفــق بــه تعویــض آن نشــدند، متضــرر شــدند.

 امــا بایــد گفــت کــه یکــی از مهــم ترین دالیــل شکســت حزب 
بــی جی پــی همــان تشــدید افــراط گــری مذهبــی از ســوی این 
حــزب بــود. بــا توجــه بــه ســابقه ســیاه نارانــدرا مــودی در قضیــه 
کشــتار مســلمان »گجــرات« در ســال ۲۰۰۲ کــه بــه قتــل عــام 

بیــش از ۲ هــزار مســلمان منجــر شــد ایــن یــک اشــتباه بــزرگ 
از ســوی حــزب بــی جــی پــی بــود کــه باعــث درگیــری شــدید 

میــان هندوهــای افراطــی و مســلمانان شــد.
ــرد  ــیاه را از عملک ــه س ــن لک ــی ای ــی پ ــی ج ــزب ب ــوز ح هن
ــودی در  ــدن م ــد از روی کار آم ــه بع ــود ک ــاک نکــرده ب خــود پ
ســال۲۰۱۴ بــه اقدامــات تحریــک برانگیــز دیگــر دســت زد. تنها 
ــد  ــی توان ــراط گــری وی م ــد عملکــرد اف ــه چن ــاه ب اشــاره کوت
صــورت مســئله را روشــن ســازد: هنــوز از تغییــر نــام ایالــت حیدر 
آبــاد هنــد کــه در ســال۲۰۱۴ از نــام کهــن حیــدر آبــاد ایــن ایالت 
بــه نــام جدیــد تلنگانــا چیــزی نمــی گذشــت و احساســات بیش 
از ۴ میلیــون از مســلمانان ایــن ایالــت التیــام بخشــیده نشــده بود 
کــه نخســت وزیــر هنــد دریــک اقــدام تحریــک برانگیــز دیگــر 
بزرگتریــن مجســمه جهــان متعلق بــه »ســردارپتل« هنــدی که 
مســلمانان مخصوصــا مــردم کشــمیر از وی در قضیــه اســتقالل 
ــد در  ــد از اســتعمار انگلیــس خاطــره خوشــی در ذهــن ندارن هن
ــه  ــی کــه بیشــترین مســلمانان را ب ــی ایالت ــت گجــرات یعن ایال
خــود جــای داده نصــب کــرد؛ نصــب بزرگتریــن مجســمه جهان 
بــا هزینه ســنگین بــار دیگــر احساســات مســلمانان سراســر هند 

را جریحــه دار کــرد.
حــزب بــی جــی پــی در ادامــه حمایــت هــای خــود از هندویــزم 
افراطــی و تحریــک درگیرهــای فرقــه گرایــی اقــدام بــه 
جایگزینــی معبــد »اجودیــا« کــرد کــه در پــی تخریــب  مســجد 

ــت. ــورت گرف ــری«  ص »باب
اکنــون تمــام امیــد و آرزوی نخســت وزیــر هنــد بــه دســت مردم 
ــن  ــت ای ــن ایال ــه بزرگتری ــد اســت ک ــرادش هن ــار پ ــت اوت ایال
کشــور اســت و بــه دلیــل اکثریــت هنــدوی ایــن ایالــت مــودی 
امیــدوار اســت در انتخابــات جــوالی ۲۰۱۹ پارلمانــی لــوک ســابا 
و در نهایــت نخســت وزیــری مجــدد انتخــاب شــود. ولــی آنچــه 
روشــن اســت حــزب بــی جــی پــی در ایالــت هــای »پنجــاب«، 
ــون  ــی همچ ــای جنوب ــت ه ــی« و ایال ــگال غرب ــار«، »بن »بیه
ــانس  ــادو« ش ــل ن ــرادش« و »تامی ــا پ ــاد(، »مادی تلنگانا)حیدراب
کمتــری بــرای بدســت گرفتــن کرســی نخســت وزیــری را دارد. 
بعــد از ایالــت اوتــار پــرادش دومیــن امیــد حــزب بــی جــی پــی 

همانــا در اختیــار داشــتن اکثــر رســانه هــای هنــد اســت.
ــتی  ــکان کش ــه س ــی ک ــر کس ــه اگ ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
سیاســت و اقتصــاد هنــد را بدســت مــی گیــرد نبایــد بــا تخریــب 

اعتمــاد بیــن مــردم و ترویــج دروغ قــدم در راهــی بگــذارد کــه 
ــودی در  ــون م ــود. اکن ــم ش ــر خت ــات اخی ــه انتخاب نتیجــه آن ب
ــل« از  ــی »رافائ ــای جنگ ــد ۳۶هواپیماه ــده خری ــه پرون قضی
فرانســه نیــز شــدیدا تحــت فشــار افــکار عمومــی اســت و پرونده 
هزینــه هــای هواپیماهــای جنگــی رافائــل بــه دیــوان عالــی این 

ــز کشــیده شــده اســت. کشــور نی
اگــر چنانچــه دیــوان عالــی هنــد در پرونــده خریــد هواپیماهــای 
جنگــی از فرانســه بــر علیــه مــودی رای دهــد مــودی در بدســت 
آوردن رای مــردم ایالــت هــای »اترپــرادش« و »مهاراشــترا« نیــز 
بــا مشــکل مواجــه خواهــد شــد. مخصوصــا کــه حــزب کنگــره 

نیــز بــر روی ایــن پرونــده پافشــاری خــاص دارد.
ــوی  ــر« از س ــدون زنجی ــت ب ــل مس ــالح »فی ــتفاده از اصط اس
ــدی  ــا کارآم ــان دادن ن ــرای نش ــتقل ب ــات مس ــی مطبوع برخ
ــه بیشــتر  ــر چ ــت ه ــد بیانگــر وخام ــر هن ــودی نخســت وزی م
اوضــاع سیاســی مــودی در قــدرت دارد. واقعیــت ایــن اســت کــه 
سیاســت هــای نــگاه بــه شــرق حــزب کنگــره و پرهیــز از فرقــه 
گرایــی محبوبیــت ایــن حــزب را در مقابــل حــزب بــی جــی چی 

بیشــتر کــرده اســت.
حــزب کنگــره همــواره شــعارهای اســالف خــود را نصــب العیــن 
ــدو و مســلمان،  ــات هن ــال در بحــث اختالف ــرار داده اســت مث ق
ــس و اســتقالل از  ــد از زوال انگلی ــی بع ــران سیاســی مذهب رهب
اســتعمار ایــن جملــه کــه هندوســتان همانند عروســی اســت که 
ــن عــروس اســت، توجــه کــرده  ــدو و مســلمان چشــمان ای هن
انــد. اکنــون اکثــر طبقــات جامعه هنــد از عملکــرد سیاســتمداران 
ــرای  ــزاب ب ــر اح ــد اکث ــده دارن ــتند و عقی ــنود هس ــود ناخش خ
نجــات خــود تــالش مــی کننــد، در ایــن میــان بیــش از همــه، 

مســلمانان از وضعیــت موجــود رنــج مــی برنــد.
ــدی«  ــول گان ــری »راه ــت آنچــه روشــن اســت رهب در نهای
ــونیا  ــدی« و »س ــو گان ــد »راجی ــر فقی ــت وزی ــد نخس فرزن
گانــدی« برحــزب کنگــره باعــث اتحــاد در بیــن دیگــر 
مقامــات ایــن حــزب شــده اســت و ادامــه رونــد کنونــی بیانگر 
ــد زد و  ــم خواه ــره را رق ــزب کنگ ــروزی ح ــه پی ــت ک آن اس
ــات  ــوک ســابا در انتخاب ــس ل ــت کرســی مجل چنانچــه اکثری
مــاه جــوالی ۲۰۱۹ را نیــز کســب نکنــد بــا تشــکیل ائتــالف 
بــا دیگــر احــزاب راه را بــرای انتخــاب نخســت وزیــر از ســوی 

ــد. ــن حــزب،  همــوار مــی کن ای

زنگ خطر برای حزب »بهاراتیا جاناتا« در پنج ایالت هند
سلیمان زارع
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نشســت ژنــو دربــاره افغانســتان در حالــی از روز گذشــته شــروع 
شــده اســت کــه ایــن کشــور بــا چالشــهای عمــده ای از جملــه 
ــرد  ــت راهب ــان و شکس ــترده طالب ــالت گس ــالی و حم خشکس

ــرو اســت. واشــنگتن روب
رهبــران و مقام هــای بلندپایــه افغانســتان و وزیــران و نماینــدگان 
ــم  ــوییس گرده ــو س ــر در ژن ــی،  ۲۷ و ۲۸ نوامب ــه جهان جامع
ــارد دالری تعهــد شــده  ــج کمــک ۲/۱۵ میلی ــا نتای ــد ت ــده ان آم
بــه افغانســتان در کنفرانــس بروکســل در ســال ۲۰۱۶ را ارزیابــی 
ــر  ــد در مق ــل متح ــازمان مل ــط س ــو توس ــس ژن ــد. کنفران کنن
ــس را  ــت کنفران ــده و ریاس ــزار ش ــازمان برگ ــن س ــی ای اروپای
افغانســتان و ملــل متحــد بــه صــورت مشــترک برعهــده دارنــد.

ایــن کنفرانــس بــا ســخنرانی آنتونیــو گوتــرش، دبیرکل ســازمان 
ــتان  ــه افغانس ــر خارج ــی، وزی ــن ربان ــد و صالح الدی ــل متح مل
ــرفت های  ــاره پیش ــتان درب ــه افغانس ــر خارج ــد. وزی ــاح ش افتت

ــزارش داد. ــده گ ــرکت کنن ــورهای ش ــه کش کشــورش ب
ــو  ــس ژن ــوری افغانســتان در کنفران ــس جمه ــی رئی اشــرف غن
جزئیــات طــرح صلــح جدیــد دولتــش باگــروه طالبــان را اعــالم 
ــرح  ــس، ط ــن کنفران ــاز ای ــخنرانی اش در آغ ــی در س ــرد. غن ک
ــه جلــو«  ــرای »حرکــت ب صلــح جدیــد را »نقشــه راه صلــح« ب
ــدگان  ــا نماین ــورت ب ــس از مش ــرح را پ ــن ط ــت ای ــد و گف نامی

ــه کــرده  اســت. ــردم تهی ــف م اقشــار مختل
رئیس جمهــوری افغانســتان بــه شــرکت کنندگان کنفرانــس 
ژنــو گفــت کــه کشــورش اکنــون وارد دومیــن مرحلــه از صلــح 
ــه  ــورد نظــر او، ب ــه نقشــه راه م ــرد ک ــد ک ــد. او تاکی ــد ش خواه
دنبــال صلحــی اســت کــه طالبــان شــامل یــک جامعــه فراگیر و 

مردم ســاالر شــوند.
وی گفــت گام اول در ایــن راه، پایبنــدی بــه حقــوق پیــش بینــی 
ــهروندان  ــه ش ــرای هم ــتان ب ــی افغانس ــون اساس ــده در قان ش
کشــور، بــه ویــژه زنــان اســت. او در عیــن حالــی کــه تاکیــد کرد 
طالبــان بایــد قانــون اساســی را بپذیرنــد، از امــکان تعدیــل قانون 

اساســی بــر اســاس مــواد خــود قانــون ســخن گفــت.
ــت  ــر ریاس ــه دفت ــتان، ک ــت افغانس ــد دول ــح جدی ــرح صل در ط
ــت  ــده اس ــرده، آم ــر ک ــتر آن را منتش ــات بیش ــوری جزئی جمه
ــبکه های  ــا ش ــه ب ــلحی ک ــای مس ــک از گروه ــه هیچ ی ــه ب ک
تروریســتی خارجــی، ســازمان های مخــرب خارجــی، نهادهــای 
ــی رابطــه داشــته باشــند و در جســتجوی  ــر دولت ــا غی ــی ی دولت

ــود. ــت داده نمی ش ــازه فعالی ــند، اج ــتان باش ــوذ در افغانس نف
»اشـرف غنـی« رئیـس جمهـوری افغانسـتان اسـامی هیئت ۱۲ 
نفـره مذاکره کننده بـا گروه طالبـان را در این نشسـت اعالم کرد.

از؛ »عبدالســالم رحیمــی«  افــراد عبارتنــد  ایــن  اســامی 
رئیــس دفتــر کاخ ریاســت جمهــوری، »محمــد میرویــس 
ــر  ــی« وزی ــینه صاف ــرورش، »حس ــوزش و پ ــر آم ــی« وزی بلخ
ــاون وزارت  ــرزی« مع ــواب باالک ــگ، »عبدالت ــات و فرهن اطالع
ــن،  ــاون وزارت مهاجری ــه، مع ــر عالم ــی، دکت ــالت عال تحصی
ــت  ــی امنی ــت عموم ــاون ریاس ــاد« مع ــاداهلل عب ــرال »عب ژن
ــاهلل  ــه، »عط ــی جرگ ــو ولس ــی« عض ــاه گل رضای ــی، »ش مل
لودیــن« عضــو شــورای علمــا، »شــمیم خــان کتــوازی« والــی 
ــی،  ــی قضائ ــوان عال ــو دی ــی« عض ــداهلل عطای ــا«، »عب »پکتی
»توریالــی عیاثــی« رئیــس امــور فرهنگــی وزارت امــور خارجــه، 
»عبدالحکیــم منیــب« معــاون وزارت حــج و اوقــاف افغانســتان.

ــز متشــکل از کمیته هایــی شــامل؛ کمیتــه  هیئــت مشــورتی نی
رهبــران سیاســی، کمیتــه احــزاب سیاســی، کمیتــه امــور جوانان، 
ــی،  ــران والیت ــه رهب ــا، کمیت ــه علم ــان، کمیت ــور زن ــه ام کمیت
کمیتــه جامعــه مدنــی و فرهنگــی، کمیتــه بخــش خصوصــی و 

کمیتــه مهاجریــن اســت.
ــرای  ایــن هیئــت پــس از آن معرفــی می شــود کــه تالش هــا ب

آغــاز مذاکــرات مســتقیم صلــح بیــن افغانســتان و گــروه طالبــان 
ــژه  ــده وی ــل زاد« نماین ــای  خلی ــت و »زلم ــه اس ــش یافت افزای
ــه کشــورهای  ــار ب ــز دو ب ــح افغانســتان نی ــور صل ــکا در ام آمری
ــرده و  ــفر ک ــور س ــن کش ــح ای ــرات صل ــد مذاک ــل در رون دخی
همچنیــن بــا نماینــدگان طالبــان دیــدار و گفت گــو کــرده اســت.
ــر  ــد ب ــرط تاکی ــه ش ــوری، س ــت جمه ــر ریاس ــه دفت ــه گفت ب
اهمیــت و اعتبــار قانــون اساســی مصــوب ســال ۲۰۰۴، شــراکت 
ــح  ــد صل ــری رون ــی، رهب ــه جهان ــا جامع ــتان ب ــی افغانس اساس
ــه  ــا مــردم ب توســط حکومــت افغانســتان در نتیجــه مشــورت ب

ــده اســت. ــه ش ــح اضاف طــرح صل
در طــرح صلــح جدیــد دولــت افغانســتان تاکیــد شــده اســت کــه 
انتخابــات ریاســت جمهــوری کشــور در ســال ۲۰۱۹، حتمــاً بایــد 
برگــزار شــود؛ زیــرا افغان هــا بــرای تصویــب موافقتنامــه صلــح، 
ــک  ــه ی ــی، ب ــه اجتماع ــری مصالح ــاختن آن و رهب ــی س عمل

حکومــت منتخــب نیــاز دارنــد.
امــا دربــاره شــورای عالــی افغانســتان؛ از زمــان تشــکیل شــورای 
ــئول  ــورا مس ــن ش ــال ۲۰۱۰، ای ــتان در س ــح افغانس ــی صل عال
ــا گروه هــای  ــح ب ــرای انجــام مذاکــرات صل پیشــبرد تالشــها ب
مســلح مخالــف، بــه ویــژه طالبــان بــوده اســت. در طــرح صلــح 
ــه شــده کــه در ســاختار شــورای  ــت افغانســتان گفت ــد دول جدی
ــورا  ــن ش ــت ای ــرار اس ــود. ق ــر می ش ــد نظ ــح تجدی ــی صل عال
ــس از  ــردم، پ ــه م ــی ب ــر آگاهی ده ــاختار، ب ــد س ــس از تجدی پ

توافــق صلــح، تمرکــز کنــد.
در حالــی کــه دوره ریاســت جمهــوری اشــرف غنــی )در دور اول( 
رو بــه پایــان اســت و او بــرای ادامــه حکومــت، نیــاز بــه انتخــاب 
مجــدد دارد، در طــرح صلــح جدیــد تاکیــد شــده کــه اجــرای این 

طــرح، پنــج ســال زمــان خواهــد بــرد.
ــل  ــه ســازمان مل ــع وابســته ب ــن نشســت مناب ــا ای ــان ب  همزم
فرصــت صلــح در افغانســتان را بیــش از ســالیان قبــل بــا وجــود 
ادامــه اقدامــات خشــونت آمیــز و رنــج هــای انســانی مــی داننــد. 
ایــن منابــع بــا وجــود خشکســالی، اوضــاع را آنقــدر هــم تیــره و 
تــار نمــی داننــد و بــر ایــن باورنــد کــه هماهنگــی میــان جامعــه 
جهانــی بیــش از قبــل وجــود دارد. اشــرف غنــی و دیپلمــات های 
غربــی امیــد بــه پیشــرفت در گفتگوهــا بــا طالبــان دارند امــا این 
ــر  ــان ب ــا طالب ــانه ه ــزارش رس ــر اســاس گ ــه ب ــرایطی ک در ش

بخــش اعظمــی از افغانســتان تســلط دارد.

ــا  ــی ه ــل و غرب ــازمان مل ــات س ــود مقام ــر خ ــارت دیگ ــه عب ب
هــم مایلنــد کــه خــوش بیــن باشــند امــا در عیــن حــال بــر ایــن 
ــد در  ــی توان ــمگیری را نم ــرفت چش ــال پیش ــه احتم ــد ک باورن

ــر اســت ــن زمانب ــاه داشــت و ای ــدت کوت ظــرف م
از نــگاه تحلیلگــران؛ قــرار نیســت در کنفرانــس ژنــو تعهــد مالــی 
جدیــدی انجــام شــود. ایــن کنفرانــس ابــراز همبســتگی جامعــه 
جهانــی و ارزیابــی تاثیــر کمک هــا و شــنیدن گــزارش حکومــت 
ــن  ــی ای ــادی و سیاس ــرفت های اقتص ــاره پیش ــتان درب افغانس

کشــور اســت.

چرا کنفرانس های بین المللی؟
ــن )۲۰۰۱(  ــا کنفرانــس ب ــد در افغانســتان ب نظــام سیاســی جدی
ــی  ــرای هماهنگ ــال، ب ــد س ــر چن ــس از آن ه ــد و پ ــاز ش آغ
ــه بازســازی و نوســازی  ــده ب کمک هــای کشــورهای کمک کنن
افغانســتان کنفرانس هایــی در یکــی از پایتخت هــای کشــورهای 
کمــک کننــده برگــزار شــده اســت. کنفرانــس هــای بین المللــی 
چارچوب هــای کمــک و همــکاری جامعــه بین المللــی بــا 

ــند. ــکل می بخش ــتان را ش افغانس
ــه طــور کلــی درایــن کنفرانس هــا یــک هــدف عمــده جلــب  ب
کمک هــا و تعهــدات مالــی جدیــد، ارزیابــی پیشــرفت های 
اســت.  برگــزار  متقابــل  تعهــدات سیاســی  و  افغانســتان 
درایــن کنفرانس هــا گــزارش پیشــرفت های افغانســتان در 
ــح و  ــاد، صل ــا فس ــارزه ب ــازی, مب ــت داری، بازس ــه حکوم زمین
همکاری هــای منطقــه ای بــا جامعــه جهانــی در میــان گذاشــته 
ــث  ــورد بح ــده م ــت های آین ــای سیاس ــود و چارچوب ه می ش

قــرار می گیــرد.

دهه تحول افغانستان چیست؟
ــن  ــن دوم« در شــهر ب ــه »ب ــی موســوم ب ــن الملل ــس بی کنفران
آلمــان در ۵ دســامبر ۲۰۱۱ کــه یــک دهــه پــس از بنیادگــذاری 
نظــام سیاســی جدیــد افغانســتان برگــزار شــد، یــک چارچــوب 
زمانــی بــرای دهــه تحــول تعریــف شــد کــه افغانســتان تا ســال 

۲۰۲۴ بــه خودکفایــی و خوداتکایــی اقتصــادی برســد.
دهـه تحـول همزمـان بـا خـروج زمان بنـدی شـده نیروهـای 
بین المللـی از افغانسـتان در نظـر گرفتـه شـد کـه در واقـع، ناتـو 
ماموریت نبـرد با طالبان و مخالفان مسـلح را بـه نیروهای امنیتی 

نشست ژنو؛ طرح صلح کابل و شکست راهبرد ترامپ در افغانستان
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آ ســـــــیا

افغانسـتان واگذار کـرده و تنهـا در امـور آموزش، مشـورت دهی و 
تربیـت نیروهـای امنیتی افغانسـتان فعالیـت دارد.

ــز  ــتان نی ــی افغانس ــای امنیت ــه نیروه ــک ب ــا کم آی
ــت؟ ــو اس ــت ژن ــه نشس ــامل برنام ش

کمک هــای ناتــو و آمریــکا بــه بودجــه نیروهــای امنیتــی 
ــای  ــس و نیروه ــش و پلی ــز ارت ــوزش و تجهی ــتان، آم افغانس
ــرد. ــورت می گی ــو ص ــت های نات ــور در نشس ــن کش ــی ای امنیت

کنفرانس هــای بین المللــی در مــورد افغانســتان 
ــت؟ ــته اس ــتاوردهایی داش ــه دس چ

در کنفرانــس بــن دوم )۲۰۱۱( برنامــه زمانــی تعریــف شــد تــا هر 
چهــار ســال افغانســتان و جامعــه جهانــی بــرای تعهــدات مالــی 
بــرای افغانســتان در یــک کنفرانــس بین المللــی گردهــم  آینــد.

ــران  ــطح وزی ــی در س ــت مال ــدات و حمای ــای تعه کنفرانس ه
ــل )۲۰۱۶(  ــدن )۲۰۱۴( و بروکس ــو )۲۰۱۲(، لن ــه در توکی خارج
ــش از  ــا بی ــن کنفرانس ه ــتان در ای ــه افغانس ــدند ک ــزار ش برگ
۱۶ میلیــارد دالر در توکیــو و ۱۵ میلیــارد دالر در بروکســل تعهــد 
حمایــت مالــی از جامعــه جهانــی دریافــت کــرد. کنفرانــس بعدی 

ــی در ســال ۲۰۲۰ برگــزار خواهــد شــد. تعهــدات مال
در کنفرانـس توکیـو )۲۰۱۴( یـک چارچوب حسـاب دهی متقابل 
میـان افغانسـتان و جامعـه جهانـی تعریف شـد کـه براسـاس آن 
نشسـت های دوره ای در هر دو سـاله در سـطح وزیـران خارجه در 
خارج از افغانسـتان و نشسـت مقام های ارشـد در سـال های میانی 
در کابل پیشـرفت ها و دسـتاوردهای افغانسـتان را مورد بررسـی و 

ارزیابـی قـرار می دهند.
رهبــران افغانســتان از طریــق نشســت ژنــو بــه دنبــال حمایــت 
ــان  ــالت طالب ــا حم ــه ب ــرای مقابل ــارج ب ــی از خ ــی و سیاس مال
هســتند و اوضــاع بحرانــی داخلــی افغانســتان هســتند و نشســت 
ــن  ــت در همی ــن نشس ــی در ای ــات خارج ــا مقام ــا ب ــای آنه ه
ــن  ــه در ای ــوع توج ــی موض ــران آوارگان افغان ــت. بح راستاس

ــت. ــت اس نشس
ایـن نشسـت در شـرایطی برگزار می شـود کـه دولت افغانسـتان 
بـه دنبـال سـیطره بـر مناطقی اسـت کـه تحـت کنتـرل طالبان 
اسـت و موجی خشکسـالی نیز مناطق گسـترده ای از افغانستان را 
درنوردیـده اسـت و بیـش از ۲۰۰ هـزار نفر مجبور به تـرک منازل 

خـود و رفتن بـه مناطـق دیگر شـده اند.

موضع ایران
ــرای  ــه ب ــران ک ــه ای ــور خارج ــر ام ــف وزی ــواد ظری ــد ج محم
شــرکت در کنفرانــس بین المللــی افغانســتان در ژنو حضــور دارد، 
در ایــن کنفرانــس بــه ســخنرانی پرداخــت و آمادگــی کشــورمان 
را بــرای کمــک بــه افغانســتان در مســیر دســت یابی بــه صلــح 

اعــالم کــرد.
متــن کامــل ســخنرانی ظریــف در ایــن کنفرانــس بیــن المللــی 

بــه شــرح زیــر اســت:
ایـن نشسـت وزارتـی بسـیار بموقـع بـوده و در زمانـی صـورت 
می گیـرد کـه بـا فرصت هـا و چالش هـای فراوانـی در افغانسـتان 
مواجـه هسـتیم. از تالش هـای هیئـت معاونـت ملـل متحـد در 
افغانسـتان )یونامـا( و رئیس جمهور غنی و نیز آقـای عبداهلل رئیس 
اجرایـی ایـن کشـور بـرای رهبـری شـجاعانه و ارائه روشـنگری 
قدردانـی می کنیـم. رویکـرد آشـتی طلبانه آن هـا مـا را دلگـرم 

می کنـد. اجـازه دهیـد بـه چنـد نکتـه کوتـاه اشـاره کنم:

ــه  ــرار دارد ک ــن ق ــر ای ــی ب ــه ای و جهان ــی، منطق ــاع مل ۱. اجم
راه حــل نظامــی در افغانســتان راه بــه جایــی نبــرده و زمــان برای 
ــری  ــا حضــور و رهب ــر ب ــی فراگی ــل سیاس ــی و راه ح ــتی مل آش
ــت  ــن نشس ــت. ای ــیده اس ــرا رس ــتان ف ــردم افغانس ــت و م دول
وزیــران و نشســتهای تکمیلــِی آن در کابــل، تاشــکند و مســکو، 

ــی اســت کــه بایســتی از آن بهــره جســت. ــد فضای موی

ــود.  ــیم می ش ــد تقس ــم و جدی ــوع قدی ــه دو ن ــا ب ۲. چالش ه
ــات  ــا ایجــاد ثب ــه م حضــور نیروهــای خارجــی هرگــز در منطق
نکــرده و از لحــاظ تاریخــی زمینــه را بــرای جــذب افراط گرایــان 
فراهــم کــرده اســت. یکــی از چالش هــای تــازه، حضــور داعــش 
ــده  ــر ش ــتر منج ــزی بیش ــه خونری ــه ب ــت ک ــتان اس در افغانس
و گرایش هــای فرقــه ای خطرناکــی را ســبب شــده اســت. 
ــت  ــی را در رقاب ــلح محل ــای مس ــه گروه ه ــن ک ــر ای خطرناک ت
ــاور  ــت. ب ــرده اس ــر ک ــروان افراطی ت ــراد و پی ــذب اف ــرای ج ب
ــایر  ــش و س ــت از داع ــی و حمای ــی از معرف ــچ طرف ــد هی کنی
افراط گرایــان در ســوریه و عــراق طرفــی نبســته و هیــچ طرفــی 
ــد  ــزی بهره من ــیای مرک ــتان و آس ــه افغانس ــا ب ــی آن ه از معرف
نخواهــد شــد. ایــن رونــد وحشــتناک بایــد پیــش از رســیدن بــه 

ــود. ــف ش ــار متوق ــاس فاجعه ب مقی

۳. تروریســم و قاچــاق مــواد مخــدر همــواره در افغانســتان 
ــواد  ــد م ــا تهدی ــه ب ــرای مقابل ــد. ب ــت کرده ان ــر را تقوی همدیگ
ــامل  ــد ش ــه بای ــم ک ــاز داری ــی نی ــتراتژی جامع ــه اس ــدر، ب مخ
ــع  ــاظ مناب ــه لح ــد ب ــور ثروتمن ــن کش ــادی در ای ــعه اقتص توس
باشــد. راه هــای ارتباطــی حائــز اهمیــت بــوده و شــبکه دریایــی 
و ریلــی ایــران از جملــه بنــدر چابهــار بــرای توســعه افغانســتان 
ضــروری اســت. مایــه تأســف اســت کــه تحریم هــای 

یک جانبــه و غیرقانونــی مانــع از همــکاری می شــوند.

۴. همــه مــا بایســتی از طریــق کشــاندن طالبــان بــر ســر میــز 
مذاکــره بــا دولــت بــرای گفتگوهــای جامــع و فراگیــر و مذاکرات 
درون افغانســتانی را تســهیل کنیــم. تعامــل بــا طرفیــن داخلــی و 

منطقــه ای کلیــد موفقیــت اســت.

ــه  ــته، ب ــه گذش ــردم افغانســتان طــی دو ده ــتاوردهای م ۵. دس
ــون اساســی و حرکــت در مســیر دمکراتیــک،  ــژه تدویــن قان وی
پایه هــای صلــح و ثبــات را در ایــن کشــور فراهــم کــرده اســت. 
از انتخابــات اخیــر پارلمانــی اســتقبال کــرده و منتظــر انتخابــات 
آزاد و منصفانــه ریاســت جمهوری در مــاه آوریــل هســتیم. ایــران 
آمــاده اســت هم چنــان بــه مــردم و دولــت افغانســتان در پویــش 
بــه ســمت صلــح یــاری رســانده و بــا همــه طرف هــا بــا همیــن 

ــد. ــکاری کن ــذاری هم هدف گ

آمریکایی ها چه می گویند؟
ــی  ــو را فرصت ــس ژن ــه ای کنفران ــکا در بیانی ــه آمری وزارت خارج
بــرای حکومــت افغانســتان دانســته اســت تــا گــزارش 

ــد.  ــه کن ــی اش ارائ ــه شــرکای بین الملل پیشــرفت های خــود را ب
ایــن بیانیــه ایــن گردهمایــی را تعهــد و پیــام جامعــه جهانــی بــه 
آوردن صلــح و خوداتکایــی و پایــان دادن بــه دهه هــا منازعــه در 

ــن کشــور دانســته اســت. ای
ــی اســت کــه سیاســت هــای  موضــع گیــری واشــنگتن در حال

ــرو شــده اســت. ــا شکســت روب آمریــکا در افغانســتان ب
رای الیـوم در ایـن بـاره نوشـته اسـت: » دونالـد ترامـپ رئیس 
جمهـور آمریکا با شکسـت تقریبا قطعـی در افغانسـتان با توجه 
بـه وجـود شـواهدی کـه گواهـی دهنـده افزایـش آمار کشـته 
و زخمـی شـدگان نیروهـای آمریـکا بـر اثـر شـدت حمـالت 
طالبـان اسـت و نیز افـول فعالیـت نیروهـای پلیس افغانسـتان 

مـورد حمایـت ناتـو و دولت آمریکاسـت، روبروسـت.
 فرماندهـی نیروهـای آمریکایـی در افغانسـتان روز سـه شـنبه از 
کشـته شـدن سـه نظامی آمریکایـی و زخمی شـدن سـه نظامی 
دیگـر در انفجـار بمب کارگذشـته شـده از سـوی افراد طالبـان در 
غزنـه خبـر داد و شـمار آمریکایی های کشـته شـده از ابتدا سـال 

جـاری میـالدی تاکنون بـه ۱۲ نظامـی افزایـش یافت.
 شــاید ایــن رقــم در مقایســه بــا آمــار ۲۲۰۰ نظامــی آمریکایــی 
کــه قبــل از ســال ۲۰۱۵ کشــته شــده انــد کــم باشــد امــا اگــر 
ــال  ــه س ــی س ــده ط ــته ش ــی کش ــروی افغان ــزار نی ــار ۳۰ ه آم
گذشــته در درگیــری بــا طالبــان کشــته شــده انــد و نیــز تلفــات 
جدیــد نیروهــای آمریکایــی را در نظــر بگیریــم قابل توجه اســت 
بــه ویــژه کــه ایــن آمــار در فصــل بهــار کــه حمــالت طالبــان 

تشــدید مــی شــود، قابــل افزایــش اســت.

ترامپ و گزینه های دشوار در افغانستان
 ترامـپ دو گزینـه پیـش روی دارد؛ نخسـت اینکـه بـر تعـداد 
نیروهـای آمریکایـی بـه منظـور ممانعـت از پیشـروی طالبان که 
بـر ۱۴ اسـتان یعنی حـدود ۵۶ درصـد از افغانسـتان سـیطره دارد 
و اوضـاع بـی ثبـات مناطقـی که به شـکل اسـمی تحـت کنترل 
نیروهـای دولـت افغانسـتان بیافزایـد یـا بـه گفتگوهـای صلح با 

طالبـان روی آورد تـا بـه راهـکار سیاسـی مقبول برسـد.
ــده  ــان را برگزی ــا طالب ــو ب ــی گفتگ ــه دوم یعن ــپ گزین  ترام
ــی  ــل زاد افغان ــای خلی ــه زلم ــن اســت ک ــرای همی اســت و ب
ــا نماینــدگان طالبــان در دوحــه  االصــل را بــه بــرای دیــدار ب
جایــی کــه طالبــان بــا موافقــت آمریــکا در آن ســفارت 
ــی  ــو ط ــج جلســه گفتگ ــتاده اســت. پن ــرده، فرس ــیس ک تاس
ــن  ــت و ای ــده اس ــرفتی نش ــه پیش ــر ب ــته منج ــاه گذش دو م
ــان  ــکاف می ــود ش ــاع و وج ــواری اوض ــده دش ــان دهن نش
ــت  ــی اس ــکار سیاس ــان راه ــکا خواه ــت. آمری ــن اس طرفی
ــا گروههــای افغانــی مــورد حمایــت  کــه طالبــان در دولتــی ب
آمریــکا حضــور داشــته باشــد امــا طالبــان خواهــان گفتگــو برای 
خــروج نیروهــای بــه شــکل کامــل از افغانســتان و اینکــه قدرت 
بــه طــور کامــل بــه آن ســپرده شــود و شــرایط مشــابه قبــل از 

ــود. ــر ۲۰۰۱ ش ــه افغانســتان در اکتب ــکا ب ــه آمری حمل
 آمریـکا در افغانسـتان شکسـت خواهـد خـورد همانگونـه کـه در 
عـراق شکسـت خـورد و نیروهایـش را بـه منظور کاهـش تلفات 
و خسـارات بیشـتر خـارج خواهد کـرد. طرحهـای آمریـکا در این 
کشـور سـخت از حیث سیاسـی و جغرافیایی فروپاشـیده اسـت و 
ترامـپ گزینـه ای غیـر از تـن دادن به شکسـت نـدارد و مطمئن 
هسـتیم کـه وی در نهایـت ایـن کار را انجـام خواهـد داد خـواه 
زمـان به درازا بکشـد یا کوتاه باشـد. دو کشـور در دنیا هسـتند که 
متجـاوزان از آن پیـروز خارج نشـده انـد؛ افغانسـتان و یمن. هرکه 

بـه ایـن شـک دارد به حقایـق تاریخـی مراجعـه کند«.
بــه هر حــال امیــد مــی رود کــه نشســت ژنــو دربــاره افغانســتان 
ــور را از  ــن کش ــد و ای ــر باش ــتان مثمرثم ــردم افغانس ــرای م ب
مشــکالت بــی شــمار بــه ویــژه بــی ثباتــی برهانــد هــر چنــد که 
ریشــه ایــن مشــکالت بــه حضــور و دخالــت خارجــی بــه ویــژه 

آمریکایــی هــا مربــوط مــی شــود.
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گراهــام آلیســون معتقــد اســت کــه ترامــپ پیــش از پایــان موعد 
ــرد  ــن نب ــود را در ای ــروزی خ ــاری، پی ــگ تج ــس جن ــش ب آت

اقتصــادی اعــالم خواهــد کــرد.
ــا کنــون مــورد توجــه  ــکا ت ــان چیــن و آمری جنــگ تجــاری می
ــوده  ــل ب ــط بین المل بســیاری از کارشناســان و نویســندگان رواب
ــوم  ــتاد عل ــام آلیســون«، اس ــز »گراه ــاط نی ــن ارتب اســت. در ای
سیاســی مدرســه کنــدی دانشــگاه هــاروارد، در یادداشــتی کــه در 
پایــگاه »نشــنال اینترســت« منتشــر شــده، ضمــن کــم اهمیــت 
دانســتن ایــن جنــگ تجــاری در آینــده رو بــه رشــد چیــن، پیش 
ــود را  ــد خ ــی می خواه ــر قیمت ــه ه ــپ ب ــه ترام ــرده ک ــی ک بین
ــزودی  ــز ب ــاق نی ــن اتف ــد و ای ــی کن ــگ معرف ــن جن ــروز ای پی

ــاد. خواهــد افت
ترجمه این یادداشت در ادامه آمده است:

بــا پایــان دور نخســت گفتگوهــا میــان چیــن و آمریــکا در پکــن، 
انتظــار مــی رود کــه دو طــرف بصــورت موقــت از تشــدید یــک 
جنــگ تجــاری تمــام عیــار خــودداری کننــد. بــا توجــه ایــن کــه 
ــالم  ــس اع ــش ب ــد آت ــان موع ــا پای ــر ت ــدود پنجــاه روز دیگ ح
ــا تعلیــق  ــاط ب شــده از ســوی ترامــپ و شــی جینپینــگ در ارتب
افزایــش تعرفــه از ۱۰ درصــد بــه ۲۵ درصــد بــر روی ۲۰۰ 
میلیــارد دالر کاالی چینــی از ســوی آمریــکا زمــان باقــی مانــده، 
بــه احتمــال زیــادی گفتگوهــای فعلــی میــان دو طرف تــا همان 
زمــان نیــز ادامــه خواهــد داشــت. امــا پیــش از پایــان ایــن ســر 
رســید، انتظــار مــی رود کــه ترامــپ پیشــاپیش پیــروزی خــود را 
ــا آتــش بــس  ــد ت ــه از جنــگ تجــاری اعــالم کن در ایــن مرحل
ــرده و در دوره دوم  ــد ک ــر تمدی ــاه دیگ ــش م ــرای ش ــی را ب فعل
مســائل پرچالــش بیشــتری را مــورد بحــث و بررســی بــا چیــن 

ــرار دهــد. ق
ارزیابــی مــن براســاس تحلیــل چالش هــای سیاســی و 
اقتصــادی اســت کــه در حــال حاضــر شــی جینپینــگ و ترامــپ 
بــا آن مواجــه هســتند. ایــن ارزیابــی همچنیــن براســاس گفتگــو 
ــی  ــپ و ش ــی ترام ــم مذاکرات ــدی تی ــای کلی ــی اعض ــا برخ ب
ــا  ــه پکــن ب ــر ب ــه در ســفر اخی ــرد ک ــگ صــورت می گی جینپین

ــردم. ــدار ک ــا دی آن ه
در دیــدار اخیــرم از پکــن، متوجــه شــدم کــه اگــر بخواهیــم چین 
را خــوب بفهمیــم، بایــد آن را بیشــتر بــه عنــوان یــک شــرکت 
ــامبر،  ــاه دس ــال در م ــر س ــت. ه ــک دول ــا ی ــم ت در نظــر بگیری
ــال  ــرای س ــان را ب ــداف خودش ــت اه ــادی دول ــای اقتص تیم ه
ــا  آینــده ترســیم می کننــد. درســت مثــل مدیــر شــرکت اپــل ی
ــب در  ــای غال ــه جریان ه ــد ک ــی می کنن ــا ارزیاب ــازون، آن ه آم
ــد  ــم دار رش ــای پرچ ــادی، طرح ه ــد اقتص ــه رش ــاد از جمل اقتص
اقتصــاد جهانــی و یــا مســائل غیرقابــل پیــش بینــی در جنــگ 
ــا  ــن ارزیابی ه ــاس همی ــتند. براس ــی هس ــه چیزهای ــاری چ تج
ــه  ــادی ک ــد اقتص ــه رش ــیدن ب ــی رس ــاره چگونگ ــا درب آن ه
ــری  ــم گی ــد، تصمی ــول داده ان ــرکت ها ق ــهامداران ش ــه س ب

ــادی. ــد اقتص ــرخ رش ــد ن ــال ۶.۵ درص ــد: مث می کنن
در یــک نشســت دوســتانه شــی جینپینــگ، رئیس جمهــور چین 
در مــاه دســامبر، او بــه اعضــای کلیــدی دولــت گفــت در شــرایط 
ــوار  ــی دش ــی کم ــطح فعل ــادی در س ــد اقتص ــظ رش ــی حف فعل
ــت  ــورد وضعی ــا در م ــت آن ه ــر اس ــد و بهت ــر می رس ــه نظ ب
محتمل تــر و واقعی تــری تصمیــم گیــری کننــد. بعــد از آن 
ــاز« چیــن کــه  در جریــان جشــن چهــل ســالگی »درب هــای ب
۱۸ دســامبر ســال گذشــته )کمتــر از یــک مــاه پیش(برگزار شــد، 
شــی بــه مــردم کشــورش یــا همــان ســهامداران شــرکت چیــن، 
ــری  ــه رهب گفــت کــه طــی چهــل ســال گذشــته کشــورش ب

حــزب حاکــم، توانســته  هــر ســال حداقــل ۱۰ رشــد اقتصــادی 
بدســت آورد کــه رقــم واقعــا شــگفت انگیــزی در میــان 

ــت. ــان اس ــورهای جه کش
ــم  ــدی ه ــیاری تن ــاد بس ــگ انتق ــی جینپین ــخنرانی ش ــا س ام
ــه کســی  ــت ک ــت گف ــا قاطعی ــی ب ــه او خیل ــا ک داشــت. آن ج
ــد.  ــه کن ــن دیکت ــردم چی ــه م ــزی را ب ــاب وار چی ــد ارب نمی توان
بــرای مــن ایــن طــرز بیــان عجیــب بــود، امــا همــکاران چینــی 
ــه  ــن گون ــا ای ــا ب ــالش دارد ت ــه شــی ت ــد ک ــح دادن ــن توضی م
موضع گیــری از برخــی انتقــادات درون حزبــی از او در ارتبــاط بــا 
ــد و نشــان  ــری کن ــا جلوگی ــر آمریکایی ه ــاد در براب انعطــاف زی
دهــد کــه همچنــان چیــن بــر سرنوشــت خــودش حاکم اســت و 

ــد. ــام می ده ــت انج ــش هس ــه نفع ــه ب ــزی را ک چی
ســوالی کــه خیلــی وقت هــا سیاســتمداران چینــی از مــن 
ــا  ــکا ت ــی آمری ــت فعل ــا دول ــه آی ــت ک ــن اس ــند ای می پرس
کنــون توانســته بــه یــک ســوال پاســخ بلــه دهــد؟ بــه تازگــی 
در جلســه ای کــه منوچیــن، وزیــر خزانــه داری امریــکا بــا لیوهــه، 
معــاون نخســت وزیــر چیــن داشــت، توافــق شــد تــا عدم تــوازن 
تجــاری دو طــرف در ســال ۲۰۰۱۹ بــه میــزان ۷۰ میلیــارد دالر 
کاهــش یابــد. هــر دو طــرف در حالــی میــز مذاکــره و چانه زنــی 
ــه آن چــه را خواســتند  ــد ک ــه فکــر می کردن ــد ک ــرک کردن را ت
انجــام داده انــد، امــا بعــد از آن هــا دیگــر اعضــای تیــم ترامــپ از 
جملــه رابــرت الیتیــزر، نماینــده تجــاری و پیتــر نــاوارو،  دســتیار 

ــد. کاخ ســفید ایــن توافــق را دنبــال کردن
ــده  ــن را برعه ــکا و چی ــر آمری ــرات اخی ــری مذاک ــزر رهب الیتی
ــان  ــا  می ــر نفت ــرات اخی ــت مذاک ــه دق ــا هــم ب داشــت. چینی ه
ــادا و مکزیــک( و موفقیــت آن را کــه درســت چنــد  آمریــکا، کان
مــاه پیــش برگــزار شــده بــود، مــورد بررســی قــرار دادنــد. آن هــا 
متوجــه شــدند کــه توافــق قدیــم نفتــا بــا توافــق فعلــی حداکثــر 
ــه  ــا متوج ــس آن ه ــالف دارد. پ ــد اخت ــا ۱۵ درص ــن ۱۰ ت بی
ــپ آن  ــه ترام ــزی ک ــل چی ــرای تبدی ــه کار ســختی ب شــدند ک
را »بدتریــن معاملــه تجــاری منعقــد شــده« بــه یــک »معاملــه 
ــگ  ــرایط شــی جینپین ــن ش ــد و در ای ــد، ندارن ــزرگ« می خوان ب
ــدون  ــا ب ــرای مدت ه ــه ب ــود ک ــد ب ــت خواه ــش راح ــم خیال ه
ــازی خــود ادامــه دهــد. پــس چینی هــا  ــه ب ــد ب ــی می توان نگران
ــت  ــر در وضعی ــد تغیی ــا ۱۵ درص ــر ۱۰ ت ــا حداکث ــد ب فهمیده ان
تجــاری فعلــی می تواننــد دل ترامــپ را بدســت آورده و او را 
خوشــحال کننــد. یــک دوســت چینــی بــه مــن یکبــار گفــت که 
چینی هــا مدت هــا قبــل از ایــن کــه کریســتف کلمــب آمریــکا 

ــد. ــد بودن ــی را بل ــازی و نیرنگ زن ــد؛ دوروب ــف کن را کش
مذاکــره کننــدگان چینــی جزئیاتــی از تواقــق اخیــر شــی 

ــر در  ــس اخی ــش ب ــق آت ــورد تواف ــپ را در م ــگ و ترام جینپین
ــرار  ــق ق ــن تواف ــاس ای ــد. براس ــالم کردن ــی ۲۰ اع اجــالس ج
شــده تــا شــکاف و اختــالف حجــم مبــادالت تجــاری دو 
ــی  ــر کاالهــای چین ــه ای ب ــع غیرتعرف ــر شــود، موان طــرف کمت
کمتــر شــود، شــرکت های آمریکایــی ســهم بیشــتری در 
ــر ســرقت مالکیــت  ــد و ب بازارهــای کلیــدی چیــن بدســت آورن
معنــوی محدودیت هــای زیــادی اعمــال شــود. بــا ایــن حــال در 
مذاکــرات اخیــر در مــورد موضوعــات پرچالش تــر و ســخت تری 
ماننــد سیاســت های صنعتــی و نقــش دولــت چیــن در اقتصــاد و 

ــده اســت. ــان نیام ــه می ــازار ســخنی ب ب
ــاد  ــیار زی ــیت بس ــه حساس ــن ب ــن همچنی ــی چی ــم مذاکرات تی
ــد. چشــم  ــکا اشــاره کردن ــازار ســهام امری ــه ب ترامــپ نســبت ب
انــداز جنــگ تجــاری گســترده  شــرکت های آمریکایــی را 
کــه بویــژه رشدشــان طــی چنــد مــاه گذشــته بــه شــدت افــول 
کــرده، دچــار چالش هــای بیشــتری خواهــد کــرد. رهبــران چینی 
ــدان  ــش چن ــه کار دولت ــپ در ادام ــت ترام ــه وضعی ــد ک می دانن
مســاعد و مناســب نیســت و او در حالت مرگ و زندگــی در مقابل 
تنــش بــا رهبــران دموکــرات کنگــره قــرار خواهــد گرفــت. چین 
ــد کــه ترامــپ هــر آن چــه را کــه الزم اســت  همچنیــن می دان
ــری  ــکا جلوگی ــای آمری ــقوط بازاره ــا از س ــد داد ت ــام خواه انج
کنــد. چــون ایــن ســقوط می توانــد بــه بحــران اقتصــادی منجــر 

ــد. ــی کن ــات ۲۰۲۰ قطع ــپ را در انتخاب شــده و شکســت ترام
پــس قبــل از ۱ مــارس، یعنــی پایــان ضرب االجــل آتــش بــس 
در جنــگ تجــاری، انتظــار مــی رود کــه ترامــپ پیــروزی خــود را 
بــه عنــوان دســتیابی بــه یــک »معاملــه تجــاری بــزرگ« اعالم 
کنــد، معاملــه ای کــه بــه معنــای فــروش بیشــتر یــک تریلیــون 
دالر کاالهــای آمریکایــی بــه چیــن اســت.  عــالوه بر خریــد گاز، 
نفــت و محصــوالت آمریکایــی، انتظــار مــی رود توافــق بــا هدف 
افزایــش ســهم شــرکت های امریکایــی در بانــک، صنعــت بیمــه 
و بــازار باشــد. از آن جایــی کــه تولیدکننــدگان آمریکایــی در حال 
حاضــر دارای ۶ درصــد واردات گاز فعلــی چیــن، ۳ درصــد واردات 
نفــت چیــن و ۱۴ درصــد از واردات محصــوالت کشــاورزی ایــن 
کشــور هســتند و در مقابــل شــرکت های چینــی بــر ۹۸ درصــد 
ــازار بانکــی، ۹۵درصــد اقتصــاد بنگاهــی و ۹۱ درصــد صنعــت  ب
بیمــه هســتند، لــذا افزایش جزئی ســهم مشــارکت شــرکت های 
ــاز  ــدان دشــواری نیســت و ف ــرای چینی هــا کار چن ــی ب آمریکای
دوم مذاکــرات بــه احتمــال بیشــتری بــر مســائل چالش ســازتری 
ــی  ــت های صنعت ــوی و سیاس ــت معن ــئله مالکی ــه مس از جمل

دولــت همــراه خواهــد بــود.
ــه  ــگ تجــاری موضــوع ب ــک، جن در صفحــه شــطرنج ژئوپلیتی
نســبت کــم اهمیتــی اســت. در واقــع شــرایط حــل و فصــل ایــن 
ــیدیدوار  ــز و توس ــر مســیر رقابت آمی ــری ب ــگ تجــاری، تاثی جن
ــد  ــال رش ــن در ح ــتان( چی ــان باس ــگار یون ــخ ن ــیدید تاری )توس
ــن همــه  ــر چی ــی اگ ــکای حاکــم نخواهــد گذاشــت. حت و آمری
چیزهایــی را کــه ترامــپ در جنــگ تجاری فهرســت کــرده قبول 
کنــد، امــا همچنــان اقتصــاد چیــن بــا رشــد اقتصــادی دو برابری 
نســبت بــه آمریــکا ادامــه می یابــد. حــال نتایــج توافــق بــر روی 
بازارهــای آمریــکا یــا چشــم انــداز سیاســی ریاســت جمهــوری 
ترامــپ چــه خواهــد بــود، خــودش موضــوع قابــل بحــث دیگری 

اســت.
ــش  ــه از پی ــد ک ــت کردن ــا نصیح ــه خیلی ه ــن ک ــود ای ــا وج ب
ــالم   ــن اع ــر صــورت م ــا در ه ــم، ام ــز کنی ــردن پرهی ــی ک بین
یــک معاملــه بــزرگ توســط ترامــپ را در جریــان مذاکــرات بــا 

ــم. ــل می دان ــیار محتم ــن بس چی

گراهام آلیسون بررسی کرد؛

احتمال معامله بزرگ ترامپ و چین/ چین بلد است چگونه او را دور بزند
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ــازار  ــروز ب ــش، ام ــاز اصالحات ــس از آغ ــه پ ــار ده ــن چه چی
مصرفــی لیبــرال غربــی را قبضــه کــرده و از ســال ۲۰۱۶ بــه بعد 
بــه رتبــه دومیــن اقتصــاد بــزرگ جهــان پــس از آمریــکا تبدیــل 

ــده اســت. ش
پکــن، پایتخــت چیــن چنــد روز پیــش چهلمیــن ســالگرد 
ــات  ــه اصالح ــوم ب ــور موس ــن کش ــادی ای ــات اقتص اصالح

ــرد. ــزار ک ــاز را برگ ــای ب دره
ــاز یــاد می شــود  اصالحاتــی کــه از آن تحــت عنــوان درهــای ب
و  از زمــان اجــرای آن در ســال ۱۹۷۸، چهــل ســال مــی گــذرد.
پــس از همیــن اصالحــات بــود کــه چیــن از کشــوری فقیــر بــه 
ــب  ــده، صاح ــن تولیدکنن ــادی، بزرگ تری ــه اقتص ــن جامع دومی
بیشــترین روابــط تجــاری و خرید و فــروش کاال در جهــان تبدیل 
شــد و ســهمش در ارزش تولیــد ناخالــص جهــان از ۱.۸ درصد به 
۵.۲ درصــد در ســال ۲۰۱۸ افزایــش پیدا کــرد و ۳۰ درصــد از کل 
آمــار رشــد جهانــی متعلــق بــه چیــن شــد. اگــر کمــی روشــن تر 
بخواهیــم ایــن ۳۰ درصــد را توضیــح دهیــم بایــد بگوئیــم یــک 
ســوم از رشــد اقتصــاد جهانــی طــی حداقــل یــک دهــه گذشــته 

در نتیجــه رشــد اقتصــاد چیــن صــورت گرفتــه اســت.

درهای چین چگونه باز شد؟
وقتــی کمیتــه یازدهمیــن حــزب کمونیســم چیــن در ۱۸ تــا ۲۲ 
ــایر  ــای و س ــوت از اعض ــا دع ــود را ب ــوم خ ــامبر ۱۹۷۸ پلن دس
کمیته هــای حزبــی برگــزار کــرد، شــاید هیــچ گاه  تصــور 
نمی کــرد کــه ایــن جلســه مقدمــه تغییــرات دامنــه دار در چیــن 

ــود. ش
در ایــن جلســه اعــالم شــد کــه حــزب بعــد از ایــن تمرکــز خــود 
را از تحــرکات سیاســی بــر توســعه اقتصــادی قــرار خواهــد داد و 
بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف همــه ابزارهــای موجــود را بــکار 

خواهــد گرفــت.
در زمســتان همــان ســال بــرای نخســتین بــار از زمــان تاســیس 
سیســتم کمونیســتی چیــن، زمین هــای اشــتراکی روســتای بــه 
ــاکنان آن  ــه س ــی ب ــتان آن هوئ ــیائوآنگ در اس ــر ش ــدت فقی ش
ــد  ــان را خواه ــه محصــوالت آن ــرد ک ــرر ک ــت مق ــذار و دول واگ

ــد. خری
ــر و  ــار فق ــن دچ ــش از ای ــه پی ــتا ک ــن روس ــد ای ــال بع ــک س ی
قحطی بــود، توانســت پیشــگام فــروش محصــوالت کشــاورزی 
بخــش خصوصــی در چیــن شــود و همیــن الگــوی خصوصــی 
ســازی در دیگــر مناطــق روســتایی و کشــاورزی چین گســترش 
یافــت. حــزب کمونیســم نیــز در اجــالس بعــدی در ســال ۱۹۷۹ 

بــه ســمت تغییــر قوانیــن مالکیــت زمیــن روی آورد.
از ســوی دیگــر اصالحــات قانونــی صــورت گرفتــه در ارتبــاط بــا 
بــه رســمیت شــناختن حــق مالکیــت خصوصــی بــر زمین هــای 
کشــاورزی، مســیر چیــن را بــرای عضویــت در ســازمان تجــارت 
ــِت  ــس از گذش ــن پ ــال ۱۹۸۶ چی ــرد و از س ــوار ک ــی هم جهان
ــه  ــاورزی ب ــای کش ــازی زمین ه ــال از خصوصــی س هشــت س
ــال  ــه در س ــارت)گات( ک ــه و تج ــی تعرف ــه عموم موافقت نام
۲۰۰۱ بــه ســازمان تجــارت جهانــی تغییــر نــام یافــت، پیوســت.

همچنیــن فراوانــی و ارزانــی نیــروی کار در چیــن از یــک 
ــه منظــور تســهیل ورود  ــت ب ــن حــق مالکی ــر قوانی ســو و تغیی
ــای   ــد دروازه ه ــث ش ــه ۱۹۸۰ باع ــی در ده ــرکت های خارج ش
ــادی ورودی  ــاز شــود و مب ــاره ب ــه یکب ــان ب ــه روی جه ــن ب چی
چیــن شــاهد صــف ورود کارفرمایــان آمریکایــی و اروپایــی باشــد 
ــات  ــدون مالی ــال نیــروی کار ارزان و هــم ســود ب کــه هــم بدنب

ــد. بودن
امــا بســیاری گفته انــد اصالحــات چیــن بــدون »دنــگ 
ژیائوپینــگ« هیــچ گاه نمی توانســت بــه درهــای بــاز برســد. ایــن 
گفتــه چنــدان هــم بــی ربــط نیســت چــون دنــگ تــا قبــل از آن 
ــات را  ــری اصالح ــد و رهب ــدرت برس ــه ق ــال ۱۹۷۸ب ــه در س ک
بدســت گیــرد، در دو نوبــت از جملــه در جریــان انقــالب فرهنگی 
دهــه ۱۹۶۰ از کار برکنــار شــده بــود و تنهــا پــس از مــرگ مائــو 
ــه  ــه حــزب ب ــا بازگشــت ب ــود کــه توانســت ب در  ســال ۱۹۷۶ ب

ــرد. تدریــج رهبــری کمونیســم چیــن را بدســت گی
او در ســال ۱۹۷۹ یعنــی یــک ســال پــس از بــه قــدرت 
ــار  ــتین ب ــرای نخس ــادرات کاال را ب ــژه ص ــه وی ــیدن، منطق رس
در بنــدر گوانگچــو تاســیس کــرد تــا نشــان دهــد کــه درهــای 
چیــن بــرای تجــارت بــه روی جهــان بــاز اســت. الگــوی بنــدر 
گوانگجــو تــا ســال ۱۹۸۸ حداقــل در ۱۴ شــهر دیگــر چیــن اجرا 

ــد. ش

رازهای موفقیت اصالحات چین
بــرت هافمــن، نویســنده مقالــه ای تحــت عنــوان بازتــاب 
اصالحــات اقتصــادی چیــن پــس از چهــل ســال، چهــار ویژگــی 
ــن  ــت اصالحــات اقتصــادی چی ــا موفقی ــاط ب اساســی را در ارتب

ــت: ــرده اس ــوان ک عن
ــت  ــل موفقی ــی از دالی ــده یک ــه ش ــه گام: گفت ــت گام ب حرک
ــودن آن  ــه گام ب ــی گام ب ــن، ویژگ ــاز چی ــای ب ــات دره اصالح
بــوده اســت. در واقــع درهــای چیــن بــه تدریــج بــه روی اقتصــاد 
ــک  ــط از ی ــات فق ــه اصالح ــد. نخســتین مرحل ــاز ش ــی ب جهان
روســتا آغــاز شــد و یــک ســال بعــد روســتاهای دیگــری شــامل 
ــن  ــدند. ای ــاورزی ش ــای کش ــازی زمین ه ــون خصوصــی س قان
رویــه گام بــه گام برخــالف رونــد رایج در بســیاری از کشــورهای 
جهــان ســومی اســت کــه اصالحــات و تغییــرات مــورد نظــر در 
ــا قوانیــن کلــی در همــان ابتــدای کار  بخش هــای مختلــف را ب

ــد. ــالم می کنن ــری اع ــی و سراس همگان
ــه  ــه ای ک ــود عالق ــا وج ــگ ب ــگ ژیائوپین ــی: دن ــز زدای تمرک
بــه تمرکزگرایــی در حــزب کمونیســم داشــت، امــا در اعطــای 
ــدان ســخت گیری  ــه مقامــات اســتانی چن ــارات ب برخــی اختی
نداشــت و دســت شــهرداران و اســتانداران بــرای جــذب 

ــه  ــه در ده ــه ای ک ــه گون ــت، ب ــاز گذاش ــی را ب ــع خارج مناب
ــه  ــتان ب ــک اس ــرمایه از ی ــذب س ــن ج ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ قوانی
اســتان دیگــر بــه ماننــد دو کشــور متفــاوت بــود کــه هرکــدام 
ــه می شــود  ــای خــاص خــود را داشــتند. گفت ــازات و مزای امتی
همزمــان بــا تمرکــز زدایــی اداری در چیــن، اســتان های ایــن 
ــه  ــدام ب ــه هرک ــد ک ــی بودن ــبه دولت های ــد ش ــور مانن کش
ــاد  ــی و ایج ــرمایه خارج ــذب س ــرای ج ــت ب ــوی در رقاب نح

ــد. ــب و کار بودن کس
انگیــزه ســازی: از دیگــر مــوارد مهمــی کــه اصالحــات 
اقتصــادی چیــن را موفــق ســاخت، انگیــزه ســازی بــرای رشــد 
ــای اعضــای حــزب کــه از  ــی و ارتق ــه ای کــه ترق ــه گون ــود ب ب
ــرمایه و  ــذب س ــزان ج ــاس می ــد براس ــتانداران بودن ــان اس می
ــتری را  ــرمایه بیش ــه س ــتان هایی ک ــود و اس ــداقتصادی ب رش
ــری حــزب  ــه رهب ــی کمیت ــا ســطوح عال ــد ت بدســت آورده بودن

ــد. ــدا می کردن ــوذ پی ــم نف کمونیس
عملگرایــی و حــذف ایدئولوژیــک: در شــرایطی کــه نظــام 
اقتصــادی کمونیســم چیــن تــا پیــش از آغــاز اصالحــات، قیمت 
اجنــاس، کاال و خدمــات را تعییــن می کــرد، بــا گســترش تمرکــز 
زدایــی اداری و بــه رســمیت شــناختن مالکیت خصوصــی، قیمت  
کاال و خدمــات نیــز بــه بــازار آزاد واگــذار شــد و دولــت سیســتم 
ــت را  ــدون محدودی ــان عرضــه و تقاضــای ب کشــف قیمــت می
بــه رســمیت شــناخت. ایــن تغییــر نــگاه دولــت بــه بــازار عــالوه 
بــر آن کــه بازدهــی ســود بــرای بخــش خصوصــی را تضمیــن 
کــرد، از ســوی دیگــر پراگماتیســم و عملگرایی حزب کمونیســم 

و حــذف نــگاه ایدئولوژیــک بــه بــازار را ثابــت کــرد.

ــی  ــگاه سیاس ــای جای ــرای ارتق ــن ب ــالش چی ت
لمللــی بین ا

ــازار  ــروز ب ــش، ام ــاز اصالحات ــس از آغ ــه پ ــار ده ــن چه چی
مصرفــی لیبــرال غربــی را قبضــه کــرده و از ســال ۲۰۱۶ بــه بعد 
بــه رتبــه دومیــن اقتصــاد بــزرگ جهــان پــس از آمریــکا تبدیــل 

ــده اســت. ش
ــا  ــال ۲۰۰۸ ت ــی از س ــته یعن ــه گذش ــک ده ــار، ی ــاس آم براس
امســال، دهــه انفجــار اقتصــادی چیــن بــوده اســت، چــون میزان 
ســرمایه گذاری خارجــی در ایــن کشــور کــه در ســال ۲۰۰۸ بــه 

چهل سال پس از درهای باز؛ تفاوت نظم چینی و آمریکایی
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آ ســـــــیا

میــزان ۵۵ میلیــارد دالر بــود در ســال ۲۰۱۸ بــه ۱۹۶.۲ میلیــارد 
دالر رســیده اســت.

ــگاه  ــای جای ــه ارتق ــزان ک ــان می ــه هم ــا ب ــن آماره ــه ای هم
ــد  ــزان بیشــتری تهدی ــه می ــن را نشــان می دهــد، ب ــی چی جهان
جایــگاه اقتصادهــای قدرتمنــد بویــژه آمریــکا بــه شــمار مــی رود.

ــا  ــن، ام ــزرگ چی ــیار ب ــاد بس ــم اقتص ــال و علی رغ ــن ح ــا ای ب
ایــن کشــور همچنــان در گــروه هفــت کشــور صنعتــی و بــزرگ 
ــد  ــت نشــان می ده ــن وضعی ــدارد. همی اقتصــادی جایگاهــی ن
ــش از  ــی بی ــدا غرب ــا مب ــه ب ــای اقتصــادی شــکل گرفت گروه ه

ــد. کارکــرد اقتصــادی بیشــتر ماهیتــی سیاســی دارن
ــگاه  ــکار جای ــل ان ــای غیرقاب ــود ارتق ــا وج ــن ب ــع چی در واق
اقتصــادی خــود، امــا در فضــای سیاســی بین المللــی بــا چالــش 
رقبــای غربــی روبروســت و چینی هــا نیــز در ایــن حــوزه دســت 
ــود  ــی خ ــگاه سیاس ــای جای ــدف ارتق ــا ه ــد و ب ــته نمانده ان بس

ــد. ــال می کنن ــی را دنب اقدامات
ــس از  ــال پ ــزده س ــر از پان ــن کمت ــی: چی ــازی بین الملل نهادس
آغــاز اصالحــات اقتصــادی خــود، تحــرکات در فضــای سیاســی 
ــازمان  ــیس س ــکار تاس ــا ابت ــرد و ب ــاز ک ــل را آغ ــام بین المل نظ
ــال  ــان داد بدنب ــال ۲۰۰۱ نش ــانگهای در س ــای ش همکاری ه

ــت. ــی اس ــی و غیرغرب ــازی بین الملل نهادس
در واقــع ســازمان همکاری هــای شــانگهای بــه عنــوان 
ــا  ــراه ب ــی و اقتصــادی هم ــوزه امنیت ــی در ح ســازمانی بین الملل
عضویــت روســیه و کشــورهای آســیایی بیــش از هرچیــز دارای 
کارکــردی سیاســی در مقابــل نهادهــای امنیتــی و سیاســی غرب 
ــعه  ــی آن توس ــداز آت ــم ان ــت و چش ــت اس ــروه هف ــه گ از جمل
ــه  ــی ب ــی و نظام ــای امنیت ــه حوزه ه ــا ب ــای اعض همکاری ه
ــه عنــوان بدیــل شــرقی در مقابــل  ــد ب شــکلی اســت کــه بتوان
ناتــو بــه شــمار رود، هرچنــد تــا دســتیابی بــه ایــن هــدف راهــی 

ــت. ــش اس ــی در پی طوالن

 نظــم سیاســی غیرمداخلــه گــر چینــی: رهبــران چین بــر خالف 
ــورد  ــای م ــل هنجاره ــای تحمی ــگاه ادع ــرب هیچ ــران غ رهب
ــردی  ــی راهب ــی و حت ــرکای سیاس ــر ش ــود ب ــی خ ــر سیاس نظ
خــود نداشــته  اند. برخــالف رهبــران غربــی در واشــنگتن، لنــدن 
ــا طــرح شــعارهای حقــوق بشــری همــواره  و یــا پاریــس کــه ب
بــه انتقــاد از ســایر کشــورهای مخالــف خــود پرداخته انــد، چیــن 
ــای  ــر هنجاره ــود ب ــا شــرکای خ ــط ب ــق رواب ــچ گاه در تعمی هی

سیاســی تاکیــد نداشــته اســت.
ــس  ــارات رئی ــی در اظه ــن ویژگ ــف ای ــن توصی ــاید بهتری ش
ــن  ــات ای ــالگرد اصالح ــن س ــم چهلمی ــن در مراس ــور چی جمه
ــی و  ــال هژمون ــن بدنب ــود چی ــه ب ــد کــه گفت ــی یاب کشــور تجل

ــت. ــی نیس ــام بین الملل ــود در نظ ــدرت خ ــل ق تحمی
بــه واقــع چیــن در تــالش اســت تــا نظمــی غیرمداخلــه جویانــه 
از رفتــار سیاســی خــود را نشــان دهــد و ایــن برخــالف رویکــرد 
دســتوری غــرب در سیاســت خارجــی اســت کــه در آن نســبت 
ــوق  ــوان حق ــه تحــوالت سیاســی دیگــر کشــورها تحــت عن ب
ــان داده  ــیت نش ــی حساس ــای لیبرال ــایر هنجاره ــا س ــر و ی بش

می شــود.
ــی:  ــازار جهان ــدن ب ــی ش ــو چین ــی در پرت ــوذ سیاس ــق نف تعمی
ــه در  ــل ک ــازمان مل ــط س ــده توس ــر ش ــار منتش ــاس آم براس
بلومبــرگ منتشــر یافتــه، در ســال ۲۰۱۵، آمریــکا ۵۰۲.۶ میلیــارد 
ــن  ــه ای ــادرات ب ــارد دالر ص ــن و ۱۱۶.۲ میلی دالر واردات از چی
ــپ از  ــدن ترام ــا روی کارآم ــد ب ــت، هرچن ــته اس ــور داش کش
ــکا کاســته شــده،  ــازار امری ــه ب ــی ب ــاس چین ــزان واردات اجن می
امــا همچنــان ورود کاالهــای چینــی بــه بــازار آمریــکا چنــد برابر 

ــن اســت. ــه چی ــکا ب صــادرات امری
ــا  ــن ب ــط تجــاری چی ــر در رواب ــا کمــی تغیی همیــن وضعیــت ب
ــز  ــی نی ــی، آســیایی و آفریقای ــی و اروپای دیگــر کشــورهای غرب
دیــده می شــود و شــرایطی کــه از آن چینــی شــدن بــازار جهانــی 

ــای  ــترده کااله ــگاه گس ــن جای ــل همی ــود، بدلی ــده می ش نامی
ــایر  ــه در س ــژه آن ک ــت، بوی ــی اس ــای جهان ــی در بازاره چین
بازارهــا از جملــه در غــرب و جنــوب آســیا و حتــی آفریقــا نقــش 
ــری  ــت کمت ــا محدودی ــر و ب ــیار پررنگ ت ــن بس ــادی چی اقتص

ــت.  روبروس
ــپتامبر ۲۰۱۸  ــن در س ــور چی ــگ« رئیس جمه ــن پین ــی جی »ش
اعــالم کــرد کــه کشــورش شــصت میلیــارد دالر کمــک مالــی 
را بــه آفریقــا بــدون دریافــت هیچگونــه امتیــاز سیاســی خواهــد 
داد. چیــن در منطقــه جنــوب آســیا، هــم در پاکســتان و همزمــان 
در افغانســتان در حــال ســرمایه گذاری های بســیار گســترده  
ــن  ــادی ای ــرکای اقتص ــه ش ــدن ب ــل ش ــال تبدی ــت و در ح اس
ــدان کار  ــز می ــه نی ــه و خاورمیان ــیای میان ــت. در آس کشورهاس
ــتثنای  ــه اس ــوده و ب ــدود نب ــون مح ــا کن ــا ت ــرای چینی ه ب
حضــور چیــن در بنــدر حیفــا رژیــم صهیونیســتی کــه بــا واکنش 
امریــکا روبــرو شــد، امــا حضــور چیــن در ســایر مناطــق از جملــه 
کشــورهای عربــی حاشــیه جنوبــی خلیــج فــارس بــه ســرعت در 

حــال گســترش اســت.
ایــن چنیــن پیونــد اقتصــادی گســترده چیــن در مناطــق مختلف 
ــوذ  ــق نف ــی و تعمی ــذاری سیاس ــدون ارزش گ ــی ب ــور طبیع بط
بــرای ایــن کشــور نیســت و تردیــدی در ایــن موضــوع نیســت 
کــه تعمیــق نفــوذ اقتصــادی چیــن، تعمیــق نفــوذ سیاســی برای 

ایــن کشــور را نیــز بــه همــراه خواهــد آورد.  
برایــن اســاس در حــال حاضــر و در ســال ۲۰۱۸ یعنــی چهــل 
ســال پــس از آغــاز اصالحــات اقتصــادی درهــای بــاز چیــن، 
ــا  ــود ب ــادی خ ــای اقتص ــعه پیونده ــل توس ــور بدلی ــن کش ای
ــود را در  ــوذ سیاســی خ ــی توانســته اســت نف ــای جهان بازاره
ــعه  ــن توس ــر ای ــی اگ ــد. حت ــق بخش ــی تعمی ــق مختلف مناط
ــرب  ــرای غ ــادی آن ب ــد اقتص ــو رش ــن در پرت ــی چی سیاس

ــد. ــرش نباش ــل پذی قاب

یــک رســانه غربــی از حــل شــدن مشــکل پرادخــت بدهــی نفتــی هند بــه ایــران بــا تصمیــم جدید 
دولــت »نارندرا مــودی« خبــر داد.

ــه صــورت  ــران ب ــی نفــت ای ــداری شــده از شــرکت مل ــول نفــت خــام خری ــد پ وزارت دارایــی هن
روپیــه را از مالیــات معــاف کــرد.  بــا ایــن اقــدام وزارت دارایــی هنــد، ایــن کشــور بدهــی ۱.۵ میلیارد 
دالری خــود تــا پیــش از ۲۸ دســامبر را بــه صــورت روپیــه بــه شــرکت ملــی نفــت ایــران پرداخــت 

خواهــد کــرد.
در پــی معافیــت هنــد از تحریــم نفتــی ایــران، مبادلــه طالی ســیاه میــان دو کشــور همچنــان ادامه 
دارد و مطابــق توافــق دو طــرف نقــل و انتقــال مالــی از طریــق بانــک دولتــی »یــو ســی او« و بــر 

ــرد. ــه هنــد صــورت می گی اســاس روپی
پیـش از ایـن مطابق قانـون، درآمـد شـرکت های خارجی نـزد بانک های هنـدی افزون بـر کارمزدها 
و عـوارض متعلقـه، مشـمول اخذ مالیـات ۴۰ درصدی نیز می شـود. در مجموع حسـاب شـرکت ملی 

نفـت ایـران نزد بانـک یو سـی او مشـمول ۴۲.۵ درصد مالیـات و عوارض می شـود.
ایـن قانون موجب شـده بـود تا اجـرای توافق دریافت پـول نفت از طریـق روپیه برای ایـران ناممکن 

شـود و پرداختی پاالیشـگاه های هندی در حسـاب شـرکت ملی نفت ایران بلوکه شـود.
ــد صــرف  ــران می توان ــت، موجــودی حســاب ای ــان دو دول ــه می ــق صــورت گرفت ــر اســاس تواف ب
خریــد کاال از هنــد یــا ســرمایه گــذاری در پــروژه هــای صنعتــی ایــن کشــور شــود. همچنیــن ایران 
اجــازه دارد از محــل روپیه هــای حاصــل از صــادرات نفــت بــرای خریــد اوراق قرضــه دولــت هنــد یــا 

پرداخــت هزینــه تحصیــل دانشــجویان ایرانــی هزینــه کند.
در همیــن رابطــه روز گذشــته نیــز در دیــدار ســفیر هنــد بــا »عبدالناصــر همتــی« رئیــس کل بانــک 
ــر  ــاده شــده و دو کشــور ب ــن دو کشــور آم ــی بی ــزم مال ــرد مکانی ــد اعــالم ک مرکــزی، ســفیر هن
اســاس معافیــت دریافتــی دولــت هنــد، فعالیــت تجــاری و بانکی خــود را طــی روزهــای آتــی انجام 

خواهنــد داد.
ــران،  ــی ای ــای نفت ــت تحریم ه ــه دور نخس ــد، در مقایس ــی هن ــای وزارت دارای ــه مقام ه ــه گفت ب
ظرفیــت اســتفاده ایــران از حســاب بانــک یــو ســی او افزایــش یافتــه اســت. چرا کــه در دور پیشــین 

ــد  ــازار هن ــد کاال از ب ــرای خری ــود ب ــه خ ــودی روپی ــت از موج ــازه داش ــا اج ــران تنه ــا ای تحریم ه
اســتفاده کنــد.

بــا ایــن وجــود دولــت هنــد امیــدوار اســت تــا بــا اجــرای ایــن توافــق، تــراز تجــاری خــود بــا ایــران 
را بــه نفــع خــود مثبــت کنــد.

البتــه معافیــت مالیاتــی دولــت هنــد تنهــا مشــمول درآمــد حاصــل از فــروش نفت خــام می شــود و 
عایــدی صــادرات ســایر کاالهــا از جملــه فرآورده هــای نفتــی و گاز را در بــر نمی گیــرد.

ــت  ــد نف ــه خری ــرای ادام ــه ب ــران اســت ک ــت ای ــن مشــتری عمــده نف ــن دومی ــس از چی ــد پ هن
ــا ایــن وجــود بــه دلیــل بازگشــت  ایــران معافیتــی شــش ماهــه را از آمریــکا اخــذ کــرده اســت. ب
تحریم هــای بانکــی علیــه ایــران از مــاه نوامبــر گذشــته امــکان نقــل و انتقــال پولــی میــان بانــک 

ــود. هــای هنــدی و ایرانــی از میــان رفتــه ب

رویترز خبر داد؛

هند تمامی بدهی نفتی خود به ایران را می پردازد
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تحریم هــا علیــه ایــران ایــن بــار پــای یــک شــرکت 
چینــی فعــال در آمریــکا را بــه میــان آورده و باعــث 
بازداشــت یکــی از مدیــران ارشــد ایــن شــرکت مخابراتــی 

ــت. ــده اس ــروف ش مع
کانــادا بنــا بــه درخواســت مقام هــای آمریکایــی یکــی از مدیــران 
ــه نقــض  ــه متهــم ب ــاوری »»هــوآِوی« را ک ارشــد شــرکت فن

تحریم هــا علیــه ایــران اســت، دســتگیر کــرده اســت.
»وانــژو منــگ«، کــه از اعضــای هیئــت رئیســه هــوآوی و دختــر 
بنیانگــذار شــرکت هــوآِوی اســت بنــا بــه درخواســت مقام هــای 

آمریکایــی در ونکــوور دســتگیر شــده اســت.
ــادا در  ــتری کان ــخنگوی وزارت دادگس ــز س ــاط نی ــن ارتب در ای
بیانیــه ای بــه پایــگاه »گلــوب  انــد میــل« گفــت: »وانــژو بــرای 

ــکا تحــت پیگــرد اســت.« ــه آمری اســترداد ب
ــران شــرکت  ــی مدی ــت چین ــه تابعی ــا توجــه ب ــن حــال ب در عی
ــا  ــرکت ب ــن ش ــد ای ــران ارش ــی از مدی ــت یک ــوآوی، بازداش ه
واکنــش چیــن روبــرو شــد و چیــن در بیانیــه ای بازداشــت 
مدیــر هــوآوی را محکــوم کــرد و خواســتار آزادی او شــده اســت. 
ســخنگوی ســفارت چیــن در کانــادا در بیانیــه ای گفــت: »کانــادا 
بنــا بــه درخواســت آمریــکا یــک شــهروند چیــن کــه هیچ یــک 
ــرده  ــادا را نقــض نکــرده، دســتگیر ک ــا کان ــکا ی ــن آمری از قوانی

ــت.« اس
ــط  ــش در رواب ــه تن ــی ب ــادا حت ــوآوی در کان ــر ه بازداشــت مدی
ــاع  ــس از دف ــنبه پ ــد و روز ش ــر گردی ــز منج ــادا نی ــن و کان چی
ــه  ــه، وزارت خارج ــی از بازداشــت صــورت گرفت ــات کانادای مقام
چیــن بــه منظــور اعــالم »اعتــراض شــدید« در مــورد بازداشــت 
ــفیر  ــوآوی«، س ــال »ه ــاوری دیجیت ــرکت فن ــد ش ــر ارش مدی

ــرد. ــن کشــور را احضــار ک ــادا در ای کان
امــا چــرا بازداشــت مدیرارشــد هــوآوی در کانادا مهم شــده اســت 
ــا تحریم هــای آمریــکا علیــه  ــا دلیــل بازداشــت او مرتبــط ب و آی
ایــران اســت؟ بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال نگاهــی بــه ســابقه 

ــه نظــر می رســد. فعالیــت هــوآوی  کارگشــا ب

هوآوی از پکن تا واشنگتن
شــرکت هــوآوی از اواســط دهــه ۱۹۸۰ فعالیــت خــود را در چیــن 
ــاز  ــی آغ ــای مخابرات ــه فناوری ه ــرکتی در زمین ــوان ش ــه عن ب
کــرد، امــا از همــان ابتــدا هــدف خــود را بــر تولیــد دانــش بومــی 

بجــای واردات تکنولــوژی متمرکــز کــرد.
ایــن موضــوع را »پلیــن فــن« نویســنده مقالــه ای در ارتبــاط بــا 
تکنولــوژی چیــن در مجلــه »تکنوویشــن« تائیــد کــرده و گفتــه 
ــه  ــای تکی ــه ج ــوآوی ب ــس ه ــی« موس ــه »رن ژنگف ــت ک اس
بــر ســرمایه گذاری مشــترک بــا شــرکت های خارجــی و 
ــا تحقیــق و تکیــه  غربــی بــرای تضمیــن انتقــال تکنولــوژی، ب
ــک  ــدون کم ــود را ب ــرکت خ ــت ش ــی توانس ــعه بوم ــر توس ب

ــد. ــعه ده ــی توس ــرکت های خارج ش
ــودن  ــا دارا ب ــرکتی ب ــوان ش ــه عن ــوآوی ب ــاس ه ــن اس برای
تکنولــوژی بومــی طــی دهــه ۱۹۹۰ بازارهــای جهانــی را 
ــود را در  ــور خ ــتین حض ــال ۲۰۰۱ نخس ــرار داد و در س ــدف ق ه
ــه  ــا ب ــادا توســعه داد. بن ــکا و ســپس در ســال ۲۰۰۸ در کان آمری
گزارشــی کــه بلومبــرگ در ســال ۲۰۱۱ منتشــر نمــود، حداقــل 
تــا آن ســال، ۴۵ شــرکت از ۵۰ شــرکت اپراتــور مخابراتــی بزرگ 

ــد. ــتفاده کرده ان ــوآِوی اس ــزات ه ــان از تجهی جه
برایــن اســاس نخســتین نگاه بــه شــرکت چینــی هــوآوی، آن را 
رقیبــی بــه شــدت سرســخت و ابرقــدرت در برابــر شــرکت های 
ــال  ــد س ــی چن ــه ط ــد ک ــان می ده ــی نش ــی و آمریکای غرب
ــادا  ــکا و کان ــژه در آمری ــا گســترش فعالیــت خــود بوی گذشــته ب

توانســته اســت جاپــای محکمــی را ایجــاد کنــد.

بهانــه مجــازات هــوآوی، تحریــم ایــران یــا جنــگ 
تجــاری

ــد  ــر ارش ــژو، مدی ــگ وان ــت من ــر بازداش ــال خب ــن ح ــا ای ب
ــه گفتــه منابــع رســمی  ــادا کــه البتــه ب شــرکت هــوآوی در کان
ــه  ــورت گرفت ــا ص ــت آمریکایی ه ــا درخواس ــاوا ب ــتانی ات دادس
ــرای  نشــان می دهــد هــوآوی بعــد از ایــن مســیر همــواری را ب

ــت. ــد داش ــمالی نخواه ــکای ش ــود در آمری ــای خ فعالیت ه
دادگاه اســتانی بریتیــش کلمبیــا در کانــادا روز جمعــه در جریــان 
ــرد  ــالم ک ــوآوی اع ــد ه ــت مدیرارش ــه بازداش ــتین جلس نخس
ــس«  ــکای کامک ــرکت »اس ــیس ش ــا تاس ــژو ب ــگ وان ــه من ک
تــا  ســال های ۲۰۰۹  طــی  هــوآوی  زیرمجموعه هــای  از 
ــران  ــه ای ــکا علی ــای آمری ــا تحریم ه ــته ت ــالش داش ۲۰۱۴ ت
ــه  ــن جلســه دادگاه اشــاره ای ب ــال در ای ــن ح ــا ای ــد. ب را دور بزن
تحریم هــای فعلــی علیــه ایــران نشــد و نماینــده دادســتانی تنهــا 
ــرار داد، امــا  ــد ق ــا ســال ۲۰۱۴ را مــورد تاکی نقــض تحریم هــا ت
حتــی اگــر اتهامــات علیــه اســکای کامکــس بــه فعالیــت اخیــر 
ــاز هــم بازداشــت مدیــر  ــد، ب و جــاری ایــن شــرکت تســری یاب

ــام اســت. ــن شــرکت بســیار پرابه ای
در واقــع شــرکت اســکای کامکــس در حالــی متهــم بــه نقــض 
قانــون تحریــم ایــران شــده کــه اساســا هــوآوی ایــن شــرکت 
ــرده  ــت ک ــی ثب ــهر دوب ــی و در ش ــده عرب ــارات متح را در ام
ــاس  ــن اس ــی رود. برای ــمار م ــه ش ــی ب ــرکتی غیرآمریکای و ش
برخــورد واشــنگتن بــا ایــن شــرکت بدلیــل نقــض تحریم هــای 
ــادی  ــرایط ع ــران می توانســت در ش ــه ای ــکا علی ــه امری یکجانب
بــا اعمــال محدودیــت بــرای فعالیــت آن در خــاک آمریــکا و یــا 
حداکثــر اخــراج آن همــراه شــود، امــا بازداشــت مدیر آن و انتشــار 
برخــی اخبــار مبنــی بــر احتمــال حبــس طوالنی مــدت او نشــان 
می دهــد مســئله شــرکت چینــی هــوآوی بســیار فراتــر از نقــض 

ــت. ــران اس ــه ای ــا علی تحریم ه
ــراط  ــی اف ــای ملی گرای ــه رویکرده ــگاه ب ــا ن ــر ب ــوی دیگ از س
ــخص  ــاری، مش ــای تج ــوزه بازاره ــپ در ح ــت ترام ــه دول گران
ــا  ــپ ت ــکا«ی ترام ــعار »اول آمری ــا ش ــفید ب ــه کاخ س ــت ک اس
ــر فعالیــت شــرکت های  ــع گــذاری در براب ــال مان چــه حــد بدنب
ــد  ــرکتی مانن ــم ش ــت. آن ه ــور اس ــن کش ــی در ای غیرآمریکای
ــی،  ــوژی شــرکت های غرب ــه تکنول ــاز ب ــدون نی ــه ب ــوآوی ک ه

ــت. ــده اس ــا ش ــل آن ه ــدی در مقاب ــب ج رقی
ــه  ــران بهان ــه ای ــا علی ــض تحریم ه ــی نق ــرایط فعل ــذا در ش ل

ــی از  ــا یک ــت ت ــکا اس ــه داری آمری ــرای وزارت خزان ــبی ب مناس
ــارج  ــه خ ــی را از صحن ــرکت های آمریکای ــد ش ــای قدرتمن رقب

ــد. کن
امــا از طــرف دیگــر فشــار بــر شــرکت چینــی هــوآوی در زمانــی 
ــر ســر یــک  ــه تازگــی پکــن و واشــنگتن ب انجــام شــده کــه ب
آتــش بــس ۹۰ روزه در جریــان جنــگ تجــاری خــود بــه توافــق 
رســیده اند. قــرار شــده اســت در ایــن ۹۰ روز طرفیــن هیــچ گونــه 
ــل  ــر تحمی ــی یکدیگ ــازار صادرات ــه ب ــه ای را علی ــش تعرف افزای
نکننــد. بــا ایــن حــال اگرچــه در حــال حاضــر خبــری از اعمــال 
تعرفه هــای جدیــد بــر کاالهــای چینــی در آمریــکا نیســت، امــا 
ــان  ــکا نش ــی در آمری ــرکت چین ــک ش ــد ی ــت مدیرارش بازداش
ــش  ــداوم تن ــه ت ــد ب ــان عالقه من ــنگتن همچن ــد، واش می ده

ــا پکــن اســت. تجــاری ب
بــه عبــارت دیگــر آمریــکا بســیار عالقه منــد اســت کــه مســئله 
بازداشــت مدیــر هــوآوی را بی ارتبــاط بــا تنــش تجــاری خــود بــا 
چیــن نشــان دهــد و در همیــن ارتبــاط نیــز ری کودلــو، مشــاور 
ــتگیری  ــرای دس ــه ماج ــت ک ــه اس ــفید گفت ــادی کاخ س اقتص
ــاری  ــای تج ــا گفتگوه ــی ب ــوآوی ارتباط ــرکت ه ــئول ش مس
ــا چیــن نــدارد. امــا چــه کســی اســت کــه ندانــد  ایــن کشــور ب
ــه  ــد ب ــادی می توان ــزان زی ــا چــه می ــر هــوآوی ت بازداشــت مدی
عنــوان یــک بــرگ بــازی در دســت کاخ ســفید بــرای مذاکــرات 
تجــاری آتــی بــا پکــن و فشــار بیشــتر بــر چیــن مــورد اســتفاده 

قــرار گیــرد؟
در واقــع اگــر بخواهیــم بــی ارتباطــی بازداشــت مدیرهــوآوی را 
بــا مســئله تحریــم ایــران بیــان کنیــم، فقــط کافــی اســت بــه 
فشــار چنــد ماهــه گذشــته آمریــکا بــه متحــدان خــود از جملــه 
در اروپــا و حتــی شــرق آســیا اشــاره کنیــم کــه از آن هــا خواســته 
بــود تــا از ادامــه همــکاری بــا شــرکت چینــی هــواوی خــودداری 
ــواب  ــدودی ج ــا ح ــد ت ــر می رس ــه نظ ــه ب ــاری ک ــد. فش کنن
داده و تــا کنــون مقامــات ژاپنــی و انگلیســی نیــز بــه تبعیــت از 
واشــنگتن فعالیــت شــرکت چینــی مذکــور را در کشورهایشــان 

ــد. ــع کرده ان من
ــی در  ــرکت چین ــک ش ــد ی ــت مدیرارش ــاس بازداش ــن اس برای
آمریــکا بیــش از آن کــه بتــوان مرتبــط بــا تحریــم ایــران عنــوان 
ــاری  ــگ تج ــه جن ــتای ادام ــی در راس ــوان موضوع ــرد، می ت ک
واشــنگتن بــا رقیــب اقتصــادی خــود، یعنــی پکــن دانســت کــه 

طــی یــک ســال گذشــته همچنــان جریــان داشــته اســت.

تحریم ایران یا جنگ تجاری؛ بهانه مجازات »هوآوی« در آمریکا چیست؟

آ ســـــــیا
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