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ایران در جهان

کارشــناس ارشــد ســابق ســیا معتقــد اســت تروریســتی 
خوانــدن نیــروی نظامــی یــک کشــور بــه علــت آنکــه بودجــه 
ــق  ــه از طری ــود ن ــی ش ــن م ــور تامی ــک کش ــط ی آن توس
ــون ۱۹۹۶ آمریکاســت. ــر قان ــی، مغای ــر قانون ــازمانهای غی س

ــه ای  »پــل پیــالر« مقــام ارشــد ســابق ســازمان ســیا در مقال
ــدام  ــه بررســی اق کــه در »نشــنال اینترســت« منتشــر شــد ب
ــپاه  ــدن س ــتی خوان ــر تروریس ــی ب ــکا مبن ــاس آمری ــی اس ب
پاســداران انقــالب اســالمی پرداختــه اســت. در ایــن مقالــه او 
علــت بــی اســاس بــودن چنیــن ادعایــی و پیامدهــای منفــی 

ــد. ــح می ده ــکا را توضی ــرای آمری آن ب
در ادامه ترجمه این مطلب آمده است:

ــپاه  ــدن س ــپ در نامی ــت ترام ــر دول ــر اخی ــر مؤث ــدام غی اق
پاســداران انقــالب اســالمی بــه عنــوان یک گــروه تروریســتی 
ــورد  ــران م ــب نظ ــط صاح ــد توس ــه بای ــان ک ــی آنچن خارج
تحلیــل قــرار گرفتــه شــده اســت. تروریســتی خوانــدن ســپاه 
پاســداران فشــار اقتصــادی جدیــدی بــر ایــران وارد نمــی آورد، 
کشــوری کــه در حــال حاضــر هــم در میــان بســیاری موانعــی 
ــا آن رو بــه رو اســت بــه شــدت تحــت تحریــم اســت. کــه ب

ــرش  ــی ناپذی ــمنی تمام ــه دش ــن ک ــرای ای ــًا ب ــکا تقریب آمری
بــه ایــران را نشــان دهــد همــه راه هــا را بــه کار بــرده اســت و 
اکنــون بــرای ایــن کــه راه هــای جدیــدی پیــدا کنــد منافــع و 
ــدازد.  ــر می ان ــه خط ــرد و ب ــده می گی ــکا را نادی ــداف آمری اه
ــاد  ــک نه ــرار دادن ی ــار ق ــن ب ــا اولی ــکا ب ــر آمری ــدام اخی اق
دولتــی در لیســتی کــه هرگــز بــرای ایــن کار طراحــی نشــده 
بــود اهــداف ضــد تروریســتی آمریــکا را بــه خطــر می انــدازد.
قانـون چندجانبـه ضـد تروریسـتی کـه بـه نـام قانـون ضـد 
تروریسـم شـناخته می شـود را کنگـره در سـال ۱۹۹۶ اعمـال 
کـرد و فهرسـتی از سـازمان های تروریسـتی خارجـی تهیـه 
کـرد. این قانـون بـه حمایـت از گروه هـای تروریسـتی اطالق 
می شـود کـه شـامل مـواردی چـون حمایـت گسـترده مالی از 
آنهـا، تبلیـغ بـه نفـع آنهـا و تقریبًا هـر نـوع همـکاری دیگر یا 
رابطـه تجـاری با یـک گروه تروریسـتی می شـود. اگـر حمایت 
از یـک گـروه تروریسـتی خارجی قرار بـود به عنـوان یک جرم 
شـناخته شـود آنـگاه الزم بـود در ایـن قانـون این که سـازمان 
تروریسـتی خارجی چه سـازمانی اسـت تعریف شـود. در نتیجه 
قانـون ۱۹۹۶ یک فهرسـت رسـمی از چنیـن سـازمان هایی را 
تهیـه کـرد و همـراه آن بـرای نهادهـای اجرایـی معیارهایـی 
را تعییـن کـرد کـه چـه گروه هایـی بایـد در ایـن لیسـت قـرار 

. ند بگیر
ــرای  ــچ گاه ب ــتی هی ــازمان های تروریس ــت س ــی فهرس ول
محکــوم کــردن نهادهــای خارجــی کــه مــورد عالقــه آمریــکا 
نیســتند طراحــی نشــده بــود. در واقــع ایــن قانــون وســیله ای 
بــرای پیگیــری افــراد اســت کــه بــرای مثــال بــه گروه هــای 
تروریســتی کمــک مالــی می کننــد یــا انتقــال اســلحه و 

ــد. ــهیل می کنن ــروه را تس ــه آن گ ــانی ب ــروی انس نی

معانی ضمنی گسترده
ــی  ــرای آن طراح ــن ب ــن قوانی ــدام از ای ــچ ک ــوح هی ــه وض ب
ــی را  ــور خارج ــک کش ــی ی ــروی نظام ــه نی ــد ک ــده ان نش
ــه  ــه بودج ــه ک ــرا ک ــد چ ــی بنامن ــتی خارج ــازمان تروریس س
ــه  ــود ن ــن می ش ــت تعیی ــط دول ــی توس ــروی نظام ــن نی چنی

ــون. ــب قان ــت تعقی ــراد تح ــک اف ــه کم ب
ــون در مــورد ســپاه کــه یــک شــاخه کامــل  اعمــال ایــن قان
ــی  ــر ایران ــوری ه ــران اســت از نظــر تئ ــی ای ــروی نظام از نی

را کــه مالیــات پرداخــت می کنــد را یــک حامــی مجــرم 
می شناســد. یــا اگــر حمایــت مالــی را در نظــر نگیریــم، 
ــد  ــپاه کار می کنن ــه در س ــری ک ــدود ۱۲۵۰۰۰ نف ــف ح تکلی
ــه آن  ــته ب ــی وابس ــبه نظام ــای ش ــا نیروه ــود؟ ی ــه می ش چ
ــا  ــا آنه ــل توجهــی هســتند، ی ــداد قاب ــه خــود تع ــران ک در ای
کــه در ســپاه خدمــت کــرده انــد کــه بــاز تعــداد زیــادی را در 
بــر می گیــرد چــرا کــه بســیاری از ایرانیــان خدمــت ســربازی 

ــد؟ ــده ان ــپاه گذران ــود را در س خ
ــرف  ــه از ط ــداران ک ــپاه پاس ــای س ــیع فعالیت ه ــف وس طی
ــی  ــه معن ــان ب ــز همچن ــوند نی ــام می ش ــران انج ــور ای کش
ــادی  ــای ع ــه تجارت ه ــپاه اســت از جمل ــی از س ــت مال حمای
بــا ایــران کــه قطعــًا تروریســتی نیســتند. ایــن نکتــه بــه ویــژه 
ــتی  ــل تروریس ــه دلی ــه ب ــد ک ــدق می کن ــراق ص ــورد ع در م
ــف  ــکا مخال ــا آمری ــدت ب ــه ش ــداران ب ــپاه پاس ــدن س خوان
ــا از  ــه تنه ــداران ن ــپاه پاس ــا س ــی ب ــات عراق ــت. مقام اس
ــا  ــارت در مرزه ــور تج ــم ام ــرای تنظی ــه ب ــی بلک ــر امنیت نظ
از نظــر تجــاری هــم در ارتباطنــد. ســپاه پاســداران همچنیــن 
ــه در  ــرکت داشــت ک ــم ش ــتان ه ــح افغانس ــرات صل در مذاک
ــه  ــم ب ــره ه ــن مذاک ــر ای ــدگان دیگ ــرکت کنن ــه آن ش نتیج

ــوند. ــناخته می ش ــم ش ــی از آن مته ــت مال ــت حمای عل
اگــر حقیقتــی کــه دولــت ترامــپ آن را اذعــان نکــرد در نظــر 
بگیریــم اتهــام همــکاری بــا ســپاه خــود آمریــکا را نیــز شــامل 
ــدت  ــه ش ــر ب ــال های اخی ــران در س ــه ای ــرا ک ــود چ می ش
ــراط گراهــای ســنی القاعــده و  ــد تروریســتی کــه اف ــا تهدی ب
ــه در مخالفــت  ــوده اســت و فعاالن ــف ب داعــش داشــتند مخال
ــراق، ســپاه پاســداران و  ــرده اســت. در ع ــا شــرکت ک ــا آنه ب
ــد در  ــپاه بودن ــن س ــت ای ــت حمای ــه تح ــی ک ــبه نظامیان ش
ــده ای  ــش عم ــت آن نق ــش و شکس ــا داع ــی ب ــه زمین مقابل

ــتند. داش
ــی  ــی حمایت های ــروی هوای ــه نی ــکا در زمین ــن آمری همچنی
ــت  ــی اس ــن معن ــه ای ــن ب ــل آورد. ای ــه عم ــروه ب ــن گ از ای
ــت  ــداران حمای ــپاه پاس ــکا از س ــی آمری ــروی هوای ــه نی ک
مالــی بــه عمــل آورده و در نتیجــه از قانــون کیفــری آمریــکا 
ــی  ــه ب ــوان ب تخطــی کــرده اســت. تنهــا واکنشــی کــه می ت
ــت  ــداران در فهرس ــپاه پاس ــن س ــرار گرفت ــودن ق ــورد ب م
ســازمان های تروریســتی خارجــی داشــت ایــن اســت کــه آن 

ــت. ــک دانس را مضح
ــر در  ــورهای دیگ ــی کش ــی امنیت ــای نظام ــرار دادن نیروه ق
فهرســت ســازمان های تروریســتی خارجــی تنهــا نشــان 
دهنــده بــی اســاس خوانــدن و متناقــض خوانــدن ایــن 
تصمیــم اســت. گفته هــای وزیــر امــور خارجــه، مایــک پمپئــو 

ــوان  ــه عن ــم ب ــران از تروریس ــام ای ــه نظ ــن ک ــر ای ــی ب مبن
وســیله ای در روابــط بیــن المللــی اســتفاده می کنــد کــه 
ــتباه  ــاًل اش ــاوت اســت کام ــر متف ــای دیگ ــا دولت ه ــاًل ب کام
اســت. ایــن ادعــا در حالــی اســت کــه اســرائیل فهرســت بلنــد 
ــه خــود دارد. یکــی  ــات تروریســتی در کارنام ــی از اقدام باالی
ــود  ــت خ ــص در فهرس ــور اخ ــه ط ــو ب ــه پمپئ ــی ک از عملیات
ــح  ــالش واض ــرد ت ــاره ک ــه آن اش ــداران ب ــپاه پاس ــه س علی
ــه  ــود ک ــرائیل ب ــی اس ــی در پ ــای پ ــری از تروره ــام گی انتق
ــم  ــدند. تروریس ــته ش ــی کش ــمندان ایران ــا دانش ــی آنه در ط
ــی  ــع کشــتن دانشــمندان ایران ــان در واق ــن جری ــی در ای اصل
بــود و اقدامــات ســپاه پاســداران تــالش بــرای پاســخ بــه آنهــا 

ــت. ــوده اس ب

 اهداف واقعی
ــتی  ــازمان تروریس ــوان س ــه عن ــداران ب ــپاه پاس ــدن س نامی
خارجــی نشــان دیگــر آن اســت کــه چقــدر اقدامــات کمپیــن 
ــی  ــا اهداف ــران ب ــا ای ــکا ب ــت آمری ــختانه دول ــمنی سرس دش
ــه کــه  ــر اســت. آنگون کــه ایــن حرکــت دنبــال می کنــد مغای
از زمــان انجــام ایــن اقــدام بــر می آیــد یکــی از اهدافــی کــه 
ــروزی نتانیاهــو در  ــه پی ــد کمــک ب ــال می کن ــدام دنب ــن اق ای
ــه  ــن ک ــرای ای ــپ ب ــمًا از ترام ــو رس ــود. نتانیاه ــات ب انتخاب
ــپاه  ــدن س ــتی نامی ــر تروریس ــی ب ــو مبن ــته« نتانیاه »خواس

ــرد. ــکر ک ــت تش ــرده اس ــی ک ــداران را عمل پاس
هــدف دیگــر ایــن اقــدام تحریــک ایــران بــه انجــام 
اقداماتــی بــود کــه بتــوان آنهــا را بهانــه جنــگ قــرار داد. ایــن 
خواســته ای بــود کــه مدت هــا مشــاور امنیتــی ترامــپ، جــان 
ــته ای  ــن خواس ــز چنی ــو نی ــود. پمپئ ــال آن ب ــه دنب ــون ب بولت
داشــت. پمپئــو در صحبــت اخیــرش بــا ســناتور »رنــد پــال« 
ایــن مطلــب را کــه دولــت تأییــد کنگــره بــرای چنیــن جنگــی 
ــده آن  ــان دهن ــود نش ــت خ ــن مخالف ــرد. ای ــدارد را رد ک ن
اســت کــه پمپئــو نیــز خواهــان جنــگ بــا ایــران بــوده اســت.

ــپتامبر  ــس از ۱۱ س ــه پ ــد دارد ک ــه تاکی ــن نکت ــر ای ــو ب پمپئ
ــه مجــوز  ــاز ب ــی اســت و نی ــران کاف ــه ای ــتفاده از زور علی اس
ــران برخــی از اعضــای القاعــده را  ــدارد چــرا کــه ای رســمی ن
در اختیــار داشــته ولــی بــه جــای اخــراج آنهــا یــا آنکــه آنهــا 
را تحــت پیگــرد قانونــی قــرار دهــد آنهــا را در حصــر خانگــی 
ــرد  ــو در نظــر نمی گی ــه پمپئ ــه ای ک ــته اســت. نکت ــه داش نگ
ــمنان  ــده دش ــنی القاع ــای س ــراط گراه ــه اف ــت ک ــن اس ای

ــه متحــدان آن. ــران هســتند ن ای
نکتـه دوم آن اسـت کـه پمپئـو انگیـزه احتمالی ایـران از حصر 
خانگـی اعضـای القاعـده توسـط ایـران را نادیـده می گیـرد؛ 
ایـران امیـدوار بـود بتوانـد آنهـا را با اعضـای گروه تروریسـتی 
اردوگاهـی  آمریـکا در  مجاهدیـن خلـق کـه تحـت کنتـرل 
در عـراق هسـتند مبادلـه کنـد. بررسـی »مایـکل رابیـن« 
Michael Rubin نشـان می دهـد قرار گرفتـن این گروه 
در فهرسـت سـازمان های تروریسـتی خارجـی کامـاًل بـه حق 
بـوده، هرچنـد چنـد سـال پیش ایـن گروه تـالش زیـادی کرد 
تـا بـا هزینـه کردن هـای هنگفت نـام خـود را از این فهرسـت 

کند. خـارج 
حساسـیت بیـش از حـد دولـت آمریـکا بـه ایـران پیامدهـای 
منفـی آسـیب زننـده ای داشـته از جملـه منـزوی شـدن آمریکا 
و تیـره شـدن روابطـش بـا متحدانـش. اکنـون بایـد بـه ایـن 
آسـیب ها آسـیب به سیاسـت ضـد تروریسـتی آمریکا و خدشـه 

بـه اعتبـارش در مبـارزه بـا تروریسـم را نیـز افزود.

پل پیالر مقام آمریکایی سابق:

تروریستی خواندن سپاه مغایر قانون ضدتروریسم آمریکا در سال ۱۹۹۶ است
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ایران در جهان

ــوذ در  ــترش نف ــرای گس ــتان ب ــای عربس ــد از اهرم ه نبای
عــراق غافــل شــد؛ چراکــه عــراق از منظــر ســعودی ها در 

ــرار دارد. ــی عربســتان ق منظومــه امنیــت قومــی و عرب
ــه ایــران در حالــی انجــام شــد  ســفر نخســت وزیر عــراق ب
کــه بغــداد در روزهــای گذشــته میزبــان هیــأت اقتصــادی 
ــه در  ــات اولی ــام توافق ــور انج ــه منظ ــاض ب ــی از ری بزرگ
ــرق و فرآورده هــای نفتــی ایــن کشــور  خصــوص تأمیــن ب

ــود. ب
ایــن در حالــی اســت کــه تــا پیــش از ایــن، ایــران، تأمیــن 
ــارات  ــه اظه ــت. البت ــه شــمار می رف ــراق ب ــرق ع ــده ب کنن
اخیــر وزیــر بــرق عــراق مبنــی بــر تــداوم خریــد گاز و بــرق 
ــن  ــی ای ــان خودکفای ــا زم ــل ت ــران حداق ــن کشــور از ای ای
ــکل گیری  ــه ش ــده، فرضی ــال آین ــه س ــا س ــور دو ت کش
ــل  ــران را نامحتم ــر ای ــی در براب ــی - عراق ــه ای عرب جبه

می کنــد.
بــا ایــن وجــود، نبایــد از اهرم هــای عربســتان بــرای 
گســترش نفــوذ در عــراق غافل شــد؛ چراکــه عــراق از منظر 
ســعودی ها در منظومــه امنیــت قومــی و عربــی عربســتان 
قــرار دارد. اگرچــه داوود الجمیلــی، رئیــس اتــاق بازرگانــی 
و تجــارت ملــی عــراق در گفتگــو بــا نشــریه میــدل ایســت 
در خصــوص اقدامــات اخیــر ســعودی ها اظهــار داشــته کــه 
ــا  ــت و آنه ــراق اس ــور ع ــرف کش ــتانی ها تص ــدف عربس ه
ــن  ــراق، ای ــه ع ــود ب ــای خ ــروش کااله ــا ف ــد ب می خواهن

کشــور را صاحــب شــوند.
در واقــع، ناکامــی عربســتان در خصوص مناقشــات ســوریه 
ــه  ــی ب ــم نگاه ــور نی ــن کش ــا ای ــد ت ــب ش ــن موج و یم
همســایه شــمال شــرقی خــود داشــته باشــد و مجموعــه 
اقدامــات اقتصــادی، عمرانــی و فرهنگــی را در دســتور 

ــد. ــرار ده کارش ق
ایــن در حالــی اســت کــه رویکردهــای ریــاض در ســال های 
اخیــر در همراهــی بــا سیاســت های مداخله گرایانــه 
آمریــکا در عــراق و حمایت هــای گســترده مالــی و نظامــی 
ــه  ــری، ن ــای تکفی ــت ها و گروه ه ــور از تروریس ــن کش ای
ــن کشــور در  تنهــا چهــره ناخوشــایند و نامعتبــری را از ای
اذهــان عمومــی منطقــه ایجــاد کــرده، بلکــه موجــب شــده 
شــتاب یکبــاره ایــن کشــور بــه ســوی عــادی ســازی رابطه 

ــا  ــور ب ــن کش ــازنده در ای ــات س ــام اقدام ــداد و انج ــا بغ ب
تردیدهایــی مواجــه شــود.

ــه  ــی ب ــک مال ــادی و کم ــای اقتص ــری از مؤلفه ه بهره گی
عــراق در مناطــق ســنی نشــین ایــن کشــور و همچنیــن 
انجــام اقدامــات عمرانــی کــه در نهایــت منجــر به گشــایش 
ــا بغــداد در ســال ۲015  ــط دیپلماتیــک ســعودی ها ب رواب
ــام  ــم و انج ــه روی ه ــور ب ــای دو کش ــدن مرزه ــاز ش و ب
پروازهــای متعــدد از مرزهــای هوایــی یکدیگــر شــد، اگــر 
ــر  ــکا ب ــاً در نتیجــه فشــارهای آمری فــرض شــود کــه صرف
ــا بغــداد  ــط ب ــادی ســازی رواب ــرای ع ــی ب کشــورهای عرب
ــول  ــد، محص ــداده باش ــک روی ن ــش دیپلماتی ــن چرخ ای
پیگیــری سیاســت های توســعه طلبانه ایــن کشــور جهــت 
محــدود کــردن نفــوذ ایــران و کشــاندن عــراق بــه ســمت 
ــی حاشــیه خلیــج فــارس و تکیــه  جبهــه کشــورهای عرب
ــذا  ــیا اســت، ل ــرب آس ــه غ ــک منطق ــگاه هژمونی ــر جای ب
ــوذ  ــا نف ــد ت ــالش می کن ــن اســاس، عربســتان ت ــر همی ب
خــود را از طریــق همــکاری بــا دیگــر بازیگــران منطقــه ای 
و فرامنطقــه ای گســترش داده و در مقابــل محــور مقاومــت، 

ــه ســازی کنــد. موازن
ســرمایه گذاری در بصــره و اجــرای طرح هــای پتروشــیمی 
ــدون کشــت مناطــق  در ایــن شــهر، احیــای زمین هــای ب
مــرزی بــا آب هــای زیرزمینــی و ایجــاد زمین هــای زراعــی 
ــرخ،  ــای س ــه دری ــراق ب ــت ع ــای نف ــدازی لوله ه و راه ان
ــای  ــه فعالیت ه ــراق از جمل ــی در ع ــهر ورزش ــاخت ش س
ــی اســت  عربســتان در عــراق در حــوزه اقتصــادی و عمران

ــن راســتا انجــام داده اســت. ــاض در همی کــه ری
ــی و  ــرم مال ــری اه ــز بکارگی ــه ج ــور ب ــن کش ــه ای البت
اقدامــات عمرانــی، از پتانســیل بالقــوه روابــط دوســتانه بــا 
ــد  ــا بتوان ــت ت ــره گرف ــز به ــراق نی ــنی های ع ــا و س کرده
ــا دیگــر گروه هــای حاضــر  از ایــن رهگــذر مناســباتش را ب
ــق  ــد و از طری ــترش ده ــراق گس ــت ع ــه سیاس در عرص
ــه بیشــتر  ــر چ ــوذ ه ــز بســتر نف ــی نی ــای فرهنگ مؤلفه ه
ــری  ــدت پیگی ــل در درازم ــور حداق ــن کش ــود را در ای خ

ــد. کن
انجــام گفت وگوهــای دوجانبــه میــان محمــد بــن ســلمان 
و حیــدر العبــادی و همچنیــن مقتــدی صــدر نیــز کــه در 
ادامــه پــروژه نفــوذ عربســتان در عــراق دنبــال شــده هــم 
ــد دارد  ــور قص ــن کش ــه ای ــت ک ــوع اس ــن موض ــد ای موی

ــزان  ــراق، از می ــا ع ــی ب ــای مذهب ــت پیونده ــن تقوی ضم
ــن کشــور بکاهــد. ــران در ای نفــوذ ای

ــتان در  ــر عربس ــات و تجدیدنظ ــن اقدام ــم ای ــا علیرغ ام
سیاســت خارجــی خــود در قبــال عــراق، نمی تــوان 
ــده  ــای توســعه طلبانه عربســتان را نادی پیشــینه فعالیت ه
ــن، حکومــت عربســتان در خــالل  ــا پیــش از ای ــت. ت گرف
ــم بعــث عــراق و جنــگ  ســال های پــس از ســرنگونی رژی
ــراق  ــا در ع ــال های حضــور امریکایی ه ــی س ــت و حت کوی
بــرای جلوگیــری از قــدرت گرفتــن شــیعیان در این کشــور 
ــرق  ــت و از ط ــداد داش ــه بغ ــبت ب ــی نس ــرد تهاجم رویک
ــن کشــور می پرداخــت. ــور ای ــه در ام ــه مداخل ــف ب مختل

اقــدام در راســتای عــدم تثبیــت قــدرت سیاســی در 
ــق  ــور از طری ــن کش ــی در ای ــوج بی ثبات ــاد م ــراق و ایج ع
حمایــت از بقایــای نیروهــای بعــث، گروه هــای تکفیــری و 
ــای  ــری گروه ه ــل قدرت گی ــارض در مقاب ــای مع جریان ه
شــیعی، مداخلــه در انتخابــات عــراق بــرای روی کارآمــدن 
ــا  ــا ب ــوده ت ــاض ب ــات ری ــه اقدام گروه هــای ســنی، از جمل
ــه  ــه ب ــیعی در منطق ــالل ش ــکل گیری ه ــت از ش ممانع
ــز  ــراق نی ــن کشــور در ع ــوذ ای ــزان نف ــران، می ــری ای رهب

ــد. کاهــش ده
ایــن در حالــی اســت کــه بــه اذعــان عــادل عبدالمهــدی، 
نخســت وزیــر عــراق در ســفر بــه ایــران، کمک هــای ایــران 
ــوده  ــا تروریســم موفقیت آمیــز ب ــرای مقابلــه ب ــه عــراق ب ب
بــه طــوری کــه صلــح و ثبــات را در عــراق بــه ارمغــان آورده 

اســت.
ــراق در  ــت از ع ــر حمای ــالوه ب ــران ع ــتا ای ــن راس در همی
تأمیــن امنیــت ایــن کشــور در منطقــه در راســتای ارتقــای 
ــارد دالر  ــه ســطح ۲0 میلی ــادالت تجــاری دو کشــور ب مب
در ســال، توافــق بــرای احــداث راه آهــن شــلمچه بــه بصــره 
تــالش کــرده و بــه منظــور تأســیس شــهرک های صنعتــی 
ــراق  ــع ع ــای صنای ــازی و احی ــراق و بازس ــا ع ــترک ب مش
ــداد انجــام  ــا بغ ــی را ب ــا داعــش توافقات ــگ ب ناشــی از جن

ــت. داده اس
ایــن در حالــی اســت کــه ایــران بــا وجــود ســابقه جنــگ 
تحمیلــی در دوره زمامــداری حــزب بعــث، هیچــگاه موضع 
ــر  ــواره ب ــرده و هم ــاذ نک ــراق اتخ ــال ع ــی در قب تهاجم
ــک و  ــی، دیپلماتی ــی، اقتصــادی، امنیت ــای فرهنگ پیونده

ــد. ــد می کن ــور تاکی ــان دو کش ــک می ایدئولوژی

سودای عربستان در رقابت با ایران در زمین عراق

سیده مهدیه قرشی
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ایران در جهان

»عثمــان فــاروق لــوغ اوغلــو« تروریســتی اعــالم کــردن ســپاه پاســداران توســط آمریــکا را 
اقدامــی بــی ســابقه، غیرقانونــی و فاقــد هرگونــه اعتبــار یــا قانونمنــدی خوانــد.

»فـاروق لـوغ اوغلو« معـاون حزب جمهوری خلـق ترکیه در راسـتای اقـدام خصمانه آمریکا 
مبنـی بر تروریسـتی خوانـدن سـپاه پاسـداران انقالب اسـالمی در گفتگـو با خبرنـگار مهر 
ایـن اقدام را یک اقـدام »بی سـابقه، غیرقانونی و فاقد هرگونـه اعتبار یا قانونمنـدی« خواند. 
او همچنیـن اضافـه کـرد که ایـن اقـدام »احتماال بـرای افزایش فشـار بر ایـران و بـاز کردن 

جبهـه ای جدید فراتـر از تحریم هـای اقتصادی اسـت«.
وی تاکیــد کــرد »ترامــپ بــه شــعله ور ســاختن تنــش و درگیــری در منطقــه ادامــه مــی 
دهــد« و افــزود »ایــن اقــدام تنهــا بر قاطعیــت مــردم ایران بــرای مقاومت و تســلیم نشــدن 

آنهــا خواهــد افــزود«.
ســفیر ســابق ترکیــه در آمریــکا در ادامه یــادآور شــد: تروریســتی خواندن ســپاه پاســداران 

خــود اقدامی تروریســتی اســت.
دربــاره پیامدهــای ایــن اقــدام »فــاروق لــوغ اوغلــو« اظهار داشــته اســت یکــی از پیامدهای 
فــوری ایــن اقــدام »پاســخ گــزارش شــده ایــران مبنــی بــر آن بــوده اســت کــه ایــن کشــور 
نیــز در اقــدام متقابلــی نیــروی نظامی آمریــکا را یــک ســازمان تروریســتی خوانده اســت«.

او همچنیـن ادامـه داد »خطرهـای گسـترده تر در این زمینه این اسـت که اقدامـات متقابل 
باعـث وخامـت تنش ها در منطقـه خاورمیانـه و شـمال آفریقا و خلیـج فارس می شـود و به 

میـزان زیـادی احتمـال درگیری نظامـی بین دو طـرف را افزایش مـی دهد«.
او خاطـر نشـان کرد هـر اقدامـی از این دسـت »اگر اتفاق بیفتـد دیگر کنتـرل جریان پیش 

آمـده و جلوگیری از نرسـیدن آن به مـرز تقابل نظامـی را دیگر سـخت خواهد کرد«.

ــدس و  ــاره ق ــکا درب ــم آمری ــال تصمی ــه دنب ــداران ب ــپاه پاس ــدن س ــت خوان »تروریس
ــدازه کــه  ــه همــان ان ــکا ب ــن را می دهــد کــه آمری بلندی هــای جــوالن همــه احتمــال ای
در خدمــت منافــع خــود آمریکاســت در خدمــت منافــع اســرائیل نیــز هســت«. هرچنــد 
ــاز  ــدی ب ــری جدی ــرای درگی ــع راه را ب ــات در واق ــن اقدام ــه ای ــر س ــت »ه ــد اس او معتق
می کننــد و ایــن در حالــی اســت کــه تظاهــر می شــود هــدف برقــراری صلــح و ثبــات در 

ــول شــده اســت«. ــدا موک ــده ای ناپی ــه آین ــت ب ــه در حقیق ــه اســت ک منطق
ــه  ــت ک ــی اس ــردن اقدامات ــل ک ــنجیده عم ــش و س ــظ آرام ــت: حف ــان گف وی در پای
ــش تســلیم  ــه هدف ــزی آنک ــه انگی ــد و از فتن ــر آب می کن ــش ب ــکا را نق ــای آمری برنامه ه

ــد. ــری می کن ــت جلوگی ــران اس ــاختن ای س

پیمان یزدانی

معاون حزب جمهوری خلق ترکیه در گفتگو با مهر:

تروریستی خواندن سپاه پاسداران خود اقدامی تروریستی است

»جفــری کارلینــر« معتقــد اســت که هــر گونــه تحریــم جدیدی 
علیــه تهــران تاثیــر کمــی بــر اقتصــاد ایــران و یــا امنیــت منطقه 

خواهد داشــت.
آمریــکا در اقدامــی خصمانــه ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی 
ــخ  ــار در تاری ــن ب ــن اولی ــد. ای ــتی خوان ــروه تروریس ــک گ را ی
روابــط بیــن الملــل اســت کــه دولتــی بــه طــور یکجانبــه بخش 
نظامــی کشــور دیگــری را بــه عنــوان یــک ســازمان تروریســتی 

می شناســد.
در ایــن راســتا خبرنــگار مهــر گفتگویــی بــا پروفســور »جفــری 
ــکا انجــام داده کــه در  ــر« اســتاد دانشــگاه بوســتون آمری کارلین

ــد. ــه می آی ادام

ــپاه  ــدن س ــده ش ــل خوان ــما دلی ــر ش ــه نظ *ب
پاســداران اســامی بــه عنــوان یــک گــروه 
تروریســتی خارجــی از ســوی واشــنگتن چــه بــوده 

اســت؟
اهــداف ترامــپ از معرفــی ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی بــه 
عنــوان یــک گــروه تروریســتی هنــوز مشــخص نیســت. شــاید 
ــان دادن  ــت نش ــی جه ــت سیاس ــک ژس ــاد ی ــدف آن ایج ه
ــران کــه  ــه بخشــی از حکومــت ای ــکا نســبت ب خصومــت امری
نقــش عمــده ای در درگیری هــای ســوریه، یمــن و ســایر نقــاط 

ــود. ــه دارد، ب خاورمیان
برخــی از ناظــران فکــر می کننــد کــه تحریم هــای جدیــد بــرای 

ــات  ــو در انتخاب ــن نتانیاه ــکا از بنیامی ــت امری نشــان دادن حمای
اســرائیل کــه یــک روز پــس از اعــالم تحریم هــا برگــزار شــد، 
علیــه ایــران تحمیــل شــده اســت امــا ایــن صرفــاً گمانــه زنــی 

اســت.

*تأثیــر ایــن عمــل بــر امنیــت منطقــه چــه خواهــد 
بــود؟

تحریم هــای جدیــد بعیــد اســت کــه تأثیــر زیــادی بــر ایــران و 
ــکا  ــاالت متحــده امری ــه ای اقتصــاد آن داشــته باشــد از آنجــا ک
پیــش از ایــن تحریم هایــی را بــر بخش هایــی از ســپاه پاســداران، 
رهبــری آن و تجــارت و ســایر روابــط اقتصــادی بــا ایــران به طور 
کلــی اعمــال نمــوده اســت. تحریم هــای جدیــد کــه میــزان آن 
کــم اســت بــه تحریم هــای قبلــی اضافــه می شــوند و احتمــااًل 

تأثیــر کمــی بــر امنیــت منطقــه ای در خاورمیانــه دارنــد.

ــکا  ــی آمری ــون اساس ــا قان ــدام ب ــن اق ــا ای *آی
دارد؟ تطابــق 

ــه  ــد ک ــرده ان ــح ک ــکا تصری ــده امری ــاالت متح ــای ای دادگاه ه
بســیاری از اقدامــات دولــت ترامــپ بــر خــالف قوانیــن ایــاالت 
متحــده امریــکا یــا قانــون اساســی ایــن کشــور اســت از جملــه 
ــیاری از  ــط زیســت و بس ــرت، محی ــه مهاج ــوط ب ــات مرب اقدام

ــی. ــات دیگــر سیاســت داخل موضوع
بــا ایــن حال، بســیار بعیــد اســت کــه دادگاه هــای ایــاالت متحده 
ــپاه  ــه س ــد علی ــای جدی ــا تحریم ه ــه آی ــورد اینک ــکا در م امری
پاســداران علیــه قوانیــن ایــاالت متحــده یــا قانــون اساســی ایــن 

کشــور اســت، تصمیــم گیــری نمایــد.
رؤســای جمهــور ایــاالت متحــده امریــکا و دولتهــای آنهــا دارای 
ــتند و  ــی هس ــت خارج ــه سیاس ــترده ای در زمین ــارات گس اختی
ــار  ــاً در اختی ــر قطع ــورهای دیگ ــه کش ــا علی ــال تحریم ه اعم

ــور اســت. ــس جمه رئی

*آیــا ممکــن اســت شــاهد تحریم هــای بیشــتری 
از طــرف دولــت ترامــپ علیــه ایــران باشــیم؟

ــه  ــده علی احتمــال اینکــه ترامــپ تحریم هــای اضافــی را در آین
ایــران اعمــال کنــد بســیار زیــاد اســت. درســت ماننــد تحریم هــا 
علیــه ســپاه پاســداران، هــر گونــه تحریــم جدیــدی علیــه تهران 
ــد  ــه خواه ــت منطق ــا امنی ــران و ی ــاد ای ــر اقتص ــی ب ــر کم تأثی

داشــت.

استاد دانشگاه بوستون آمریکا در گفتگو با مهر:

تروریستی خواندن سپاه تأثیر چندانی بر اقتصاد ایران ندارد
فاطمه محمدی پور
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ایران در جهان

ــه  ــالر ب ــل پی ــیا، پ ــازمان س ــد س ــناس ارش کارش
ــورک  ــه منتشــر شــده ای در »نیوی ــه نقــد مقال بهان
ــه بررســی تبعــات عــدم انجــام برجــام و  تایمــز« ب

ــت. ــه اس ــام آن پرداخت ــت انج مهل
»نشــنال اینترســت« در مقالــه ای بــه قلــم تحلیلگــر 
ــد  ــه نق ــه بهان ــالر، ب ــل پی ــیا، پ ــازمان س ــد س ارش
ــه  ــورک تایمــز« ب ــه ای منتشــر شــده در »نیوی مقال
بررســی ابعــاد دیگــر برجــام از جملــه تبعــات عــدم 

ــه اســت. ــت اجــرای برجــام پرداخت اجــرا و مهل
او در ایــن مقالــه عــدم اجــرای برجــام را تنهــا مربوط 
بــه ایــران، جنــگ اقتصــادی و خاورمیانــه نمی دانــد 
بلکــه اختــالف بیــن آمریــکا و متحــدان فعلــی آن را 
ــد  ــه می توان ــمارد ک ــم آن می ش ــات مه ــز از تبع نی

بــه منــزوی شــدن بیشــتر آمریــکا منجــر شــود.
در ادامه ترجمه این مطلب آمده است:

ــکا را از  ــپ، آمری ــد ترام ــه دونال ــس از آنک ــال پ ــک س ــاً ی تقریب
ــرد  ــارج ک ــام خ ــان برج ــا هم ــران ی ــا ای ــته ای ب ــق هس تواف
می گــذرد و هنــوز کوچک تریــن نشــانه ای از ایــران مبنــی 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــتن ب ــره نشس ــز مذاک ــت می ــاره پش ــر دوب ب
ــاهد  ــوض ش ــت. در ع ــه اس ــورت نگرفت ــر ص ــراردادی بهت ق
مقاومــت سرســختانه تر ایــران و مشــخص کــردن خطــوط 
ــت اهلل  ــم. آی ــور بوده ای ــن کش ــوی ای ــر از س ــدی ت ــی ج دفاع
علــی خامنــه ای، رهبــر ایــران در ســخنرانی ســال جدیــد ایرانی، 
ــوان ســال مســتقل عمــل کــردن و عــدم  ــه عن ــن ســال را ب ای
همــکاری محــض نامیــد و بــر افزایــش توانمندی هــای دفاعــی 

ــرد. ــد ک ــران تاکی ای
جــای تعجــب نــدارد کــه بیشــتر مخالفــان بــا برجــام کــه بیشــتر 
ــتند  ــران هس ــا ای ــرارداد ب ــه ق ــخت هرگون ــف سرس ــا مخال آنه
تمــام تــالش خــود را کردنــد تــا نشــان دهنــد حتــی هــر قــرارداد 
ــد  ــه خواه ــی نتیج ــود ب ــته ش ــران بس ــا ای ــه ب ــم ک ــی ه مثبت
بــود. بــرای نمونــه، »پاتریــک کالســون« از »انســتیتو سیاســت 
خاورمیانــه واشــنگتن« ســخنرانی آیــت اهلل خامنــه ای را مثبــت 

ــرد. ــی ک ارزیاب
ــی را  ــز مطلب ــورک تایم ــی نیوی ــه وقت ــدارد ک جــای تعجــب ن
ــی حــزب  ــارد« Ben Hubbard از فشــار مال ــن هاب از »ب
تحــت  کــه  ایــران  متحــدان  دیگــر  و  بیــروت  در  اهلل 
 Bret »فشــار مالــی هســتند توســط »بــرت اســتیونز
Stephans منتشــر می کنــد و فــردای آن روز او در ســتونی 
در همیــن روزنامــه ســتونی بــا عنــوان »محــض رضــای خــدا« 
ــه  ــرد ک ــتباه می ک ــا اش ــد اوبام ــد در آن می نویس ــر می کن منتش
عقیــده داشــت کاهــش تحریم هــا در توانایــی ایــران در دردســر 
ــد  ــی نخواه ــل توجه ــرر قاب ــه ض ــران در خاورمیان ــی ای آفرین
داشــت. ولــی در واقــع اوبامــا درســت می گفــت اســتدالل 
اشــتباه »اســتیونز« و دیگر کســانی کــه از اعمــال دوبــاره تحریم 
ــانی  ــرای کس ــی را ب ــد زندگ ــاع می کردن ــران دف ــته ای ای هس
ــه ای در راســتای  ــه گون ــه ب ــرده اســت ک ــه ک ســخت و پرهزین
منافــع آمریــکا قــدم برمــی دارنــد مگــر آنکــه از هرکــس در ایــن 
زمینــه فعالیــت کنــد تنفــر داشــته باشــیم یــا از دیــدن رنــج بردن 
آنهــا کــه در راســتای منافــع ملــی آمریــکا در فعالیتنــد خوشــحال 

شــویم کــه ایــن گونــه نیســت.
تحریــک و دامــن زدن به یــک جریان فقــط در دو صــورت به کار 
خواهــد آمــد یــا بــرای تغییــر رفتــار یــک کشــور یــا بــرای ســوق 
ــه تغییــر سیاســت هایش کــه هیچکــدام در  دادن یــک کشــور ب

طــول ســال های گذشــته در مــورد ایــران صــادق نبــود.

همه چیز پول نیست
کــه  قســمتی   Hubbard »هابــرد«  مقالــه  بیشــتر 
»اســتیونز« ذکــر نکــرده اســت توضیــح می دهــد چــرا و چگونــه 
ــد.  ــر نکردن ــارها تغیی ــن فش ــم ای ــش علیرغ ــران و متحدان ای
گزارشــگران خاطرنشــان می کننــد گروه هــای وابســته بــه 
ــزی  ــه ری ــد، در برنام ــادی ندارن ــای زی ــاً هزینه ه ــران تقریب ای
ــه  هایشــان تابــع ایــران هســتند و سیاســت های محلیشــان را ب
ــردن  ــی ک ــی خنث ــکا توانای ــه آمری ــد ک ــش می برن ــه ای پی گون
ــه  ــد ک ــدی دارن ــای درآم ــا راه ه ــیاری از آنه ــدارد. بس ــا را ن آنه
آنهــا را مســتقل می ســازد. ایــن مــوردی اســت کــه مطمئنــاً در 
مــورد حــزب اهلل لبنــان نیــز صحــت دارد کــه همچنیــن بــه علت 
ــک عامــل سیاســی  ــوان ی ــه عن ــت سیاســی گســترده ب مقبولی
درآمدهایــی هــم دارد. »هابــارد« Hubbard یــادآوری 
ــران  ــا »جب ــر خــود ب ــدار اخی ــو« در دی ــد »مایــک پمپئ می کن
ــه  ــول مواج ــا اف ــزب اهلل ب ــدر ح ــت چق ــار داش ــیل« اظه باس
شــده اســت و »جبــران باســیل« نیــز عنــوان کــرد از 
ــان  ــگی لبن ــزب همیش ــک ح ــزب اهلل ی ــاً ح ــا مطمئن ــر م نظ
بــوده و یــک گــروه تروریســتی بــه شــمار نمی آیــد و 
نماینــدگان آن بــا حمایــت قــوی مــردم لبنــان انتخــاب 

می شــوند.
ــه  ــزب اهلل ک ــارزان ح ــی از مب ــارد« Hubbard از یک »هاب
نامــش ذکــر نشــده نقــل می کنــد کــه فشــار مالــی 
ــه  ــا ب ــوند. م ــزب اهلل ش ــا ح ــی اعض ــث جدای ــد باع نمی توان
خاطــر پــول در حــزب اهلل نیســتیم. چیــزی شــبیه آنچــه در مــورد 
ایــران در خاورمیانــه می تــوان گفــت. فعالیــت ایــران در منطقــه 
ــر اســاس آن  ــرد بلکــه ب ــول شــکل نمی گی ــر اســاس پ ــا ب تنه

ذهنیتــی اســت کــه پایــه آن منافــع ایــران اســت.

ادامه موافقت ایران با برجام
»اســتیونز« همچنیــن ســعی می کنــد اینکــه ایــران بــه 
ــات  ــی از اقدام ــت نگران ــه عل ــد را ب ــل می کن ــش عم تعهدات
ــد و نتیجــه فشــار  ــوه ده ــکا جل ــر آمری ــای جــدی ت و تحریم ه

ــد. ــران بدان ــر ای ــکا ب آمری
اگـر توجـه کنیم »اسـتیونز« همچنیـن به رعایـت دقیق ایـران از 
تعهداتـش اشـاره می کنـد که خـود یک تناقض اسـت، شـرایطی 
کـه مخالفان برجام برای سـه سـال به عنـوان یک اقـدام فرضی 
بـرای تحت فشـار قـراردادن ایـران از طـرف کمپین فشـار دولت 
ترامپ اسـتفاده کردند. اگر بیشـتر توجه کنیم متوجه خواهیم شـد 

کـه چگونه و چقـدر عمل کردن ایـران و انعطـاف پذیری 
او در مورد عدم دسـتیابی به سـالح هسـته ای به مخالفان 
و تحریـک اقتصـادی آنان ضربـه زد. اگـر ایران واقعـاً در 
پی دسـتیابی به سـالح هسـته ای بود به علـت ضربه های 
اقتصـادی کـه بـه آن وارد شـده بـود بالفاصلـه پـس از 
خـارج شـدن آمریـکا بایـد شـاهد فراینـد از از سـرگیری 

فعالیت هـای هسـته ای ایـران بودیم.
همچنیــن راجــع بــه دیپلماســی پیشــنهادی »اســتیونز« 
ــادی  ــه مف ــد ب ــوری می خواه ــه از کش ــد ک ــر کنی فک
متعهــد شــود کــه قبــاًل بــه جــای تعهــد بــه آنهــا از آن 
ــد  ــر از آن تهدی ــه بدت ــد آن کشــور را ب خــارج شــده و بع
ــن یــک دیپلماســی شــگفت آور اســت  کــرده اســت. ای
ــه  ــد ن ــی بع ــد ول ــرح کنی ــت مط ــا مالیم ــه آن را ب ک

ــد. ــه آن متعهــد نمانن ــه دیگــر کشــورها ب ــکا ن آمری
حســاب و کتاب هــای تهــران هیــچ شــباهتی به حســاب 
و کتاب هایــی کــه »اســتیونز« پیشــنهاد کــرده بــود نــدارد. دولت 
ترامــپ چــه از لحــاظ لفظــی چــه از لحــاظ عملــی بــه رهبــران 
ــه مصمــم  ــت ب ــع کــردن دول ــرای قان ــی ب ــران دالیــل فراوان ای
ــتقل از  ــن و مس ــای ممک ــا ج ــران ت ــازات ای ــرای مج ــودن ب ب

ــران دارد. عمــل ای
هــر تردیــدی در دولــت کــه باعــث اعمــال تحریــم بــه شــکل 
کامــل نشــود بــه نظــر می رســد بــه جــای آنکــه تمهیــدی بــرای 
حــذف واردات نفــت ایــران باشــد کــه بــر قیمــت جهانــی نفــت و 
در نهایــت بــر قیمــت بنزیــن اثــر می گــذارد عکــس العملــی بــه 

مقاومــت ایــران اســت.
برخــالف خــروج کامــل ترامــپ از برجــام ایــران تصمیــم گرفتــه 
اســت منتظــر بمانــد. ایــن مســاله نــه کامــاًل ولــی تــا حــدی بــه 
دلیــل آن اســت کــه اگــر برخــی کاندیداهــای ریاســت جمهوری 
ــورت  ــه در ص ــته اند ک ــان داش ــتیونز« بی ــد »اس ــرات مانن دموک
ــی  ــود. تصمیم ــد ب ــد خواهن ــق پایبن ــه تواف ــاره ب ــروزی دوب پی
کــه ایــران بــا مانــدن در برجــام گرفتــه اســت نــه ایــران بلکــه در 
عــوض آمریــکای تحت رهبــری ترامــپ را منــزوی کرده اســت. 
نــه تنها ایــران بلکــه تمــام جوامع جهانــی غیــر آمریکایــی برجام 
نیــز کــه نــام آنهــا در قطعنامــه جهانــی قطعنامــه ۲۲۳۱ شــورای 
ــرار  ــه ق ــران در رابط ــا ای ــد ب ــز می توانن ــت نی ــده اس ــت آم امنی

بگیرنــد.
ایــران ممکــن اســت بــا وجــود نرســیدن بــه تســهیالت 
ــان دوره  ــا پای ــود ت ــرده ب ــالش ک ــرای آن ت ــه ب ــادی ک اقتص
ریاســت جمهــوری حاضــر آمریــکا منتظــر بمانــد. ممکــن اســت 
سیاســتمداران تهــران نتواننــد بیــش از ایــن منتظــر بماننــد. ایــن 
زمــان انتخابــات ریاســت جمهــوری ۲۰۲۰ آمریــکا خواهــد بــود 
کــه در پیــش رو اســت. »ویلیــام برنــز« قائــم مقــام وزیــر امــور 
خارجــه آمریــکا اخیــراً در پاســخ بــه ســوالی در ایــن زمینــه گفتــه 
اســت: »احســاس مــن در حــال حاضــر ایــن اســت کــه نظــام 
ایــران می خواهــد منتظــر اتمــام دولــت ترامــپ بمانــد ولــی اگــر 
ترامــپ بــرای دومیــن بــار انتخــاب شــود ایــن منافــع بــه خطــر 

ــی رود.« ــن م ــد و از بی می افت
ــه  ــد آســیب فشــار حاصــل محــدود ب ــی بیفت ــن اتفاق ــر چنی اگ
ــه  ــی علی ــه جنگ های ــود، از جمل ــم نمی ش ــا می بینی ــه م آنچ
ایــران کــه »اســتیونز« ندیــده می گیــرد ماننــد جنــگ اقتصــادی 
علیــه ایــران که بــه جنگــی میــان آمریــکا و متحــدان غربــی آن 
تبدیــل شــده اســت و باعث مســموم شــدن روابــط آمریــکا و آنها 
ــون  ــان مخــرب آغــاز نمی شــد اکن شــده اســت. اگــر ایــن جری

شــاهد بحــران هســته ای غیــر قابــل پیشــگیری بودیــم.

مقام ارشد سابق سازمان سیا:

ایران سرنوشت برجام را به ریاست جمهوری ترامپ گره نزده است
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ایران در جهان

ــد اســت  ــی معتق ــب رئالیســم تهاجم ــرداز مکت ــه پ نظری
ــران اســت و شــواهدی  ــم در ای ــر رژی ــکا تغیی ــدف آمری ه
وجــود دارد کــه ممکــن اســت آمریــکا بــرای رســیدن بــه 

ــد. ــدام نظامــی نیــز بزن ــه اق ایــن هــدف دســت ب
ــا  ــه ای ب ــب مصاحب ــالگ« در قال ــی »لوب ــایت آمریکای س
یکــی از برجســته ترین نظریــه پــردازان امــور بیــن الملــل، 
»جــان مرشــایمر« بــه بررســی سیاســت خارجــی آمریــکا، 
وضعیــت کنونــی و آینــده اتحادیــه اروپــا و رابطــه تهــران و 

واشــنگتن پرداختــه اســت.
در ادامه ترجمه این مصاحبه آمده است:

»جــان مرشــایمر« یکــی از مهمتریــن و بانفوذتریــن 
محققــان مطالعــات بیــن الملــل در جهان اســت. ســپتامبر 
ســال گذشــته کاری از او بــه نــام »توهــم بــزرگ: رویاهــای 
ــگاه  ــط دانش ــی« توس ــن الملل ــای بی ــرال و واقعیت ه لیب
ــادی در  ــث زی ــث بح ــه باع ــید ک ــاپ رس ــه چ ــل« ب »یی
ــن کار را  ــز« ای ــیال تایم ــه »فایننش ــد. روزنام ــکا ش آمری
ــه  ــق گفت ــت. طب ــای ۲01۸ دانس ــن کاره ــز مهمتری ج
ــه  ــی ک ــت خارج ــرال، سیاس ــی لیب ــایمر«، هژمون »مرش
ــت  ــش گرف ــرد در پی ــگ س ــان جن ــان پای ــکا از زم آمری
ــدگاه  ــر دی ــه خاط ــن ب ــت و ای ــت اس ــه شکس ــوم ب محک
اشــتباهی اســت کــه در سیاســت بیــن المللــی وجــود دارد. 
ــت  ــی دول ــت خارج ــاره سیاس ــایمر« درب ــه »مرش در ادام

ــد. ــت می کن ــا صحب ــه اروپ ــده اتحادی ــپ و آین ترام
ــرد. وی  ــز ســفر ک ــران نی ــه ای ــش ب ــدی پی مرشــایمر چن
از بنیانگــذاران مکتــب رئالیســم تهاجمــی در روابــط بیــن 

ــل اســت. المل

*کتــاب »توهــم بــزرگ« منعکــس کننــده 
ــان  ــکا از زم ــه آمری ــت ک ــی اس ــت خارج سیاس
ــه  ــش گرفت ــرد در پی ــگ س ــن جن ــان یافت پای
ــد  ــح داده ای ــما توضی ــاب ش ــن کت ــت. در ای اس
ــزرگ  ــدی ب ــه ناامی ــرال ب ــی لیب ــه هژمون چگون
منتهــی می شــود. چــه چیــزی باعــث شــد 
آمریــکا ایــن اســتراتژی بلندپروازانــه را در پیــش 

ــرد؟ بگی
ــی  ــکا ایــن هژمون ــادی وجــود داشــت کــه آمری دالیــل زی
لیبــرال را دنبــال کنــد. نخســت آنکــه تــک قطبــی بــودن 
بــه ایــن معنــی بــود کــه آمریــکا هیــچ حریــف قدرتمندی 
نداشــت چــون طبــق تعریــف، آمریــکا تنهــا قــدرت بــزرگ 

ــود. در آن سیســتم ب
بــه علــت ایــن قــدرت عظیــم، آمریــکا الزم نبــود در 
سیاســت های موازنــه قــدرت شــرکت کنــد. آمریــکا 
ــم  ــم حک ــه رئالیس ــق آنچ ــود طب ــور نب ــن مجب همچنی
ــر سیاســت  ــود ه ــد و در نتیجــه آزاد ب ــرد عمــل کن می ک
خارجــی را دنبــال کنــد. ایــن در سیســتم دو قطبــی کــه ما 
در زمــان جنــگ ســرد داشــتیم یــا در جهــان چنــد قطبــی 
ــتیم  ــمت آن هس ــه س ــت ب ــال حرک ــا االن در ح ــه م ک
ممکــن نیســت. بــه طــور خالصــه تــک قطبــی بــودن بــه 
ــی لیبــرال را دنبــال  ــا هژمون ــن فرصــت را داد ت ــکا ای آمری

ــد. کن
ــرال اســت کــه  ــکا یــک کشــور کامــالً لیب دوم آنکــه آمری
بــاور دارد دموکراســی لیبــرال بهترین نظام سیاســی اســت 
و اگــر همــه کشــورها دموکراســی لیبــرال داشــتند جهــان 

ــود. ایــن طــرز تفکــر انگیــزه  ــرای همــه جــای بهتــری ب ب
ــی  ــتراندن دموکراس ــدف گس ــا ه ــگ ب ــرای جن ــوی ب ق

ــه او داده اســت. ــش ب لیبرال
ســوم آنکــه آمریــکا و متحــدان اروپاییــش فکــر می کردنــد 
ــانی  ــیار آس ــرال کار بس ــی لیب ــتراندن دموکراس ــه گس ک
ــد مردمــی کــه در کشــورهای  باشــد چــون فکــر می کردن
اســتبدادی زندگــی می کننــد می خواهنــد در کشــوری بــا 
دموکراســی لیبــرال زندگــی کننــد. در نتیجــه زمانــی کــه 
رهبــر مســتبدی ماننــد صــدام حســین ســرنگون شــود بــه 
ــی  ــا دموکراس ــوری ب ــه کش ــراق را ب ــوان ع ــی می ت راحت
ــه  ــت اینک ــه عل ــکا ب ــه آمری ــرد. خالص ــل ک ــرال تبدی لیب
بســیار قدرتمنــد بــود هژمونــی لیبــرال را خیلــی زود 
اعمــال کــرد بــه خصــوص کــه فکــر می کــرد بــه راحتــی 
می تــوان دموکراســی لیبــرال را بــه عنــوان اکســیر 
بســیاری از بزرگتریــن مشــکالت دنیــا در جهــان گســترش 

داد.

ــکا از  ــی آمری ــت خارج ــگان سیاس ــا نخب * آی
اشــتباهاتی کــه در ســی ســال گذشــته کرده انــد 

ــتند؟ آگاه هس
ــردم در  ــه بیشــتر م ــود ک ــوان ب ــن نمی ت ــا مطمئ آن قدره
ــت  ــرال در سیاس ــی لیب ــت هژمون ــه شکس ــکا متوج آمری
ــت  ــن شکس ــرای ای ــادی ب ــواهد زی ــتند. ش ــی هس خارج
بــه کشــتارها و  نگاهــی  وجــود دارد. کافــی اســت 
درگیری هــای خاورمیانــه بیندازیــم. حیــرت آور اســت کــه 
چقــدر موفقیــت آمریــکا در گســتراندن این دموکراســی در 

ــوده اســت. ــز ب ــه ناچی منطق
ــن  ــا چی ــه ب ــد مقابل ــه می دانن ــاً هم ــته از آن تقریب گذش
شکســت خــورده اســت و هرچنــد ناتــو و اتحادیــه اروپــا به 
موفقیت هــای ابتدایــی دســت یافتنــد ولــی ایــن بــا حملــه 
ــن در  ــه اوکرای ــه ب ــال ۲00۸ و حمل ــتان در س ــه گرجس ب
ســال ۲014 همــراه بــود کــه نتیجــه اش روابــط مســموم 
روســیه و غــرب اســت. در اینجــا الزم اســت بگوییــم زنانــی 
کــه ترامــپ در ســال ۲016 رئیــس جمهــور شــد او مرتبــاً 

بــر برچیــده شــدن هژمونــی لیبــرال تاکیــد می کــرد و بــه 
ــه  ــی اینک ــم شــد! ول ــق ه ــات موف ــب در انتخاب ــن ترتی ای
ــکا درس  ــته آمری ــتباهات گذش ــی از اش ــگان سیاس نخب

گرفتــه باشــند مســاله جداگانــه ای اســت.

*شــما گفتیــد دموکراســی لیبــرال بهتریــن نــوع 
ــت  ــم در سیاس ــی لیبرالیس ــت ول ــت اس حکوم

ــرا؟ ــت. چ ــاک اس ــی خطرن خارج
مــن در کتــاب »توهــم بــزرگ« تاکیــد کــرده ام کــه 
دموکراســی لیبــرال بهتریــن سیســتم سیاســی در جهــان 
اســت و مــن از اینکــه در آمریــکا بــه دنیــا آمــده ام و در آن 
بــزرگ شــده ام خیلــی شــکرگزار هســتم ولــی لیبرالیســم 
بــه عنــوان یــک سیســتم سیاســی و لیبرالیســم بــه عنوان 

ــه هســتند. ــه جداگان سیاســت خارجــی دو مقول
ــه  ــوم ب ــرال محک ــی لیب ــد هژمون ــی مانن ــت خارج سیاس
شکســت اســت چرا کــه برخــالف ملــی گرایــی و رئالیســم 
ــرای  ــد. ب ــتری دارن ــدرت بیش ــم ق ــه از لیبرالیس ــت ک اس
ــوم  ــر مفه ــه ب ــت ک ــوژی اس ــی ایدئول ــی گرای ــال مل مث
ــت و در  ــب اس ــت غال ــتقل و حاکمی ــری مس ــم گی تصمی
ــه ای  ــه عالق ــد ک ــان کشــورهای بســیاری وجــود دارن جه
ندارنــد کشــورهای دیگــر در سیاســت داخلــی آنهــا دخالت 

ــد. کن
بــرای نمونــه در نظــر بگیریــد چقــدر آمریکایی هــا از اینکــه 
روســیه در انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال ۲016 
ــه  ــال آنک ــتند. ح ــی هس ــد عصبان ــت کرده ان ــا دخال آنه
ــت  ــد در سیاس ــرا می خوان ــکا را ف ــرال آمری ــی لیب هژمون
ــد و طبــق  ــت کن همــه کشــورها در سراســر جهــان دخال
آن حتــی آمریــکا در صــورت لــزوم حملــه و تصــرف یــک 

ــمرد. ــاز می ش ــور را مج کش
ــال  ــه دنب ــی ب ــن سیاســت مســلماً پشــیمانی و مقاومت ای
ــا شکســت مواجــه می ســازد.  ــه آن را ب ــد داشــت ک خواه
دلیــل اصلــی کــه روســیه بــا گســترش ناتــو مخالــف اســت 

نیــز همیــن اســت.
آنچــه در اینجــا بایــد اضافــه کنــم ایــن اســت کــه هژمونــی 

نظریه پرداز برجسته امریکایی:

آمریکا تهدید جدی ایران است نه برعکس
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ایران در جهان

لیبــرال بــرای دموکراســی لیبــرال کشــور نیــز مضــر 
ــه  ــه ب ــن سیاســت های بلندپروازان ــه ای ــژه ک ــه وی اســت. ب
ــوی«  ــی ق ــت مل ــاخت »امنی ــان و س ــی پای ــای ب جنگ ه
منجــر می شــود کــه مطمئنــاً آزادی هــای شــهروندی را در 

ــرد. ــن می ب ــکا از بی ــل آمری داخ

ــک  ــن و تحری ــور چی ــت ظه ــن اس ــا ممک *آی
ــم  ــه رئالیس ــاره ب ــکا را دوب ــیه آمری ــاره روس دوب

برگردانــد؟
ظهــور چیــن و بــه پــا خاســتن دوبــاره روســیه در 
ــی  ــک قطب ــان »دوران ت ــه پای ــه منزل ــر ب ــال های اخی س
بــودن« بــود و منجــر بــه ظهــور دنیــای چنــد قطبــی شــد. 
ایــن بــه معنــی بازگشــت رئالیســم و ایــن نکتــه اســت کــه 
چیــن، آمریــکا و روســیه بایــد بــرای بــه دســت آوردن نیــرو 
بــه رقابــت بپردازنــد و همچنــان بــه ایــن معنــی اســت کــه 
دوران هژمونــی لیبــرال بــه عنــوان یــک اســتراتژی عمــده 
ــکا دیگــر از نظــر  ــان رســیده اســت. چــرا کــه آمری ــه پای ب
ایدئولوژیکــی در دنبــال کــردن این اســتراتژی آزاد نیســت و 

ــد. ــدرت تمرکــز کن ــه ق ــر موازن ــد ب ــه جــای آن بای ب

* »کنــت والتــز« در تئــوری سیاســت بیــن المللــی 
ــام  ــک نظ ــال از ی ــه انتق ــد ک ــوان می کن ــود عن خ
ــه نفــع  ــه یــک نظــام دو قطبــی ب چنــد قطبــی ب
ــال ۱۹۹۰ کاری  ــما در س ــت. ش ــا اس ــاف اروپ ائت
تحــت عنــوان »بازگشــت بــه ســوی آینــده: عــدم 
ــتید.  ــرد« نوش ــگ س ــس از جن ــا پ ــات در اروپ ثب
اروپــای آینــده ائتافــی بزرگ تــر خواهــد بــود یــا 

ــود؟ ــیختگی ش ــم گس ــار از ه ــال دارد دچ احتم
ــع  ــه در واق ــا ک ــالف اروپ ــده ائت ــم آین ــر نمی کن ــن فک م
ــه  ــی ب ــاط نزدیک ــا اســت ارتب ــه اروپ ــده اتحادی ــان آین هم
انتقــال از تــک قطبــی بــودن بــه چنــد قطبــی بودن داشــته 
باشــد. مــن بــر ایــن بــاورم کــه اتحادیــه اروپــا دچار مشــکل 
اســت و بــه مــرور زمــان موقعیــت حاضــر بــه جــای بهتــر 
ــه  ــوط ب ــاله مرب ــد. بخشــی از مس ــد ش ــر خواه شــدن بدت
یــورو اســت. یــورو در اتحادیــه اروپــا نــه از نظــر مالــی و نه از 
نظــر سیاســی عملکــرد خوبــی نــدارد و فکــر هــم می کنــم 

در آینــده هــم عملکــرد آن بهتــر نشــود.
ــردم آن در  ــار شــدن م ــه گرفت ــن اتحادی ــر ای مشــکل دیگ
ــت  ــال برگزی ــرای مث ــت. ب ــه اس ــی گرایان ــای مل گرایش ه
ــه  ــای شــرقی ب ــادی از اروپ ــداد زی ــل مهاجــرت تع ــه دلی ب
بریتانیــا اســت کــه باعــث ناخشــنودی هایی در حــزب 

ــت. ــده اس ــور ش ــن کش ــوب ای خ
اگــر مــوج دیگــری از پناهجویــان بــه اروپــا برونــد 
ــود.  ــا می ش ــه اروپ ــادی در اتحادی ــکالت زی ــث مش باع
بســیاری از اروپاییــان احســاس می کننــد کشورشــان 
ــت در  ــل اس ــت بروکس ــت حاکمی ــدازه تح ــش از ان بی
ــه  ــدگان را ب ــئولیت رأی دهن ــل مس ــه بروکس ــی ک حال
عهــده نمی گیــرد. در واقــع در اینجــا یــک »نقــص 
ــمنی  ــروز دش ــث ب ــه باع ــود دارد ک ــک« وج دموکراتی
ــی  ــژه زمان ــه وی ــود، ب ــا می ش ــه اروپ ــه اتحادی ــبت ب نس
کــه ایــن اتحادیــه از نظــر اقتصــادی خــوب عمــل 
ــا دچــار از هــم  ــه اروپ نکنــد. مــن فکــر نمی کنــم اتحادی
گســیختگی شــود ولــی بــرای مشــکالت موجــود راه حــل 

ــدارد. ــود ن ــادی وج ــی زی ــای عمل ه

ــا  ــیاری از لیبرال ه ــه بس ــان ک ــران آنچن ــا ته *آی
ــد  ــد تهدی ــا دارن ــه کاران( ادع ــا )نومحافظ نئوکانه

ــکا اســت؟ ــرای آمری مســتقیمی ب
تهــران نــه تنهــا تهدیــد مســتقیمی بــرای آمریــکا نیســت 
ــمار  ــه ش ــرای آن ب ــم ب ــتقیمی ه ــد غیرمس ــه تهدی بلک
نمــی رود. نخســت آنکــه ایــران ســالح هســته ای نــدارد و بــا 
قدرت هــای بــزرگ دنیــا توافقــی را امضــا کــرده کــه اجــازه 
ــد.  ــران نمی ده ــه ای ــته ای را ب ــالح هس ــه س ــی ب دسترس
ــکا را  ــد آمری ــه بتوان ــدارد ک ــکی ن ــران موش ــه ای دوم آنک
ــول  ــی معم ــروی نظام ــه نی ــوم آنک ــد. س ــرار ده ــدف ق ه
ــه  ــرای آن دســته از کشــورهای خاورمیان ایــران تهدیــدی ب
کــه تحــت حمایــت آمریــکا هســتند محســوب نمی شــود. 
ــد جــدی  ــران تهدی ــه ای ــن اســت ک ــب ای ــن مطل چهارمی
بــرای حملــه بــه کشــور دیگــر در منطقه نیســت. شــواهدی 
مبنــی بــر اینکــه ایــران در دنیــای کنونــی حتــی یــک بــار 
ــود را  ــه کشــورهای همســایه اش، خ ــم ب ــرای تهاج ــم ب ه
آمــاده کــرده باشــد وجــود نــدارد و در نهایــت پنجــم آنکــه 
ــکا نیســت. اگــر  ــران سرچشــمه مشــکل تروریســم آمری ای
ــرار باشــد کشــوری سرچشــمه ایــن تروریســم باشــد آن  ق

ــران. ــه ای کشــور عربســتان ســعودی اســت ن
ــد  ــه تهدی ــکا اســت ک ــن آمری ــه ای ــن اســت ک ــت ای واقعی
ــا  ــپ ب ــس. ترام ــه برعک ــت ن ــران اس ــرای ای ــتقیمی ب مس
ــران را مــورد  برانگیختــن اســرائیل و عربســتان ســعودی ای
ــم در  ــر رژی ــکا تغیی ــدف آمری ــت. ه ــرار داده اس ــدف ق ه
ــت  ــن اس ــه ممک ــود دارد ک ــواهدی وج ــت و ش ــران اس ای
ــدام  ــه اق ــدف دســت ب ــن ه ــه ای ــرای رســیدن ب ــکا ب آمری

ــد. ــز بزن ــی نی نظام

»ریچـارد کوزالریـچ« معتقـد اسـت کـه در پـی معرفی سـپاه 
پاسـداران انقالب اسـالمی بـه عنوان گروه تروریسـتی توسـط 

واشـنگتن، ایـران حتمـا انتقامجویی خواهـد کرد.
روز شــنبه، روزنامــه آمریکایــی وال اســتریت ژورنــال گــزارش 
داد، دولــت آمریــکا در حــال فراهــم کــردن مقدماتــی اســت تا 
بــه زودی ســپاه پاســداران انقالب اســالمی ایــران را ســازمانی 

تروریســتی اعــالم کنــد.
دونالــد ترامــپ، رئیــس جمهــوری آمریــکا روز دوشــنبه ســپاه 
ــتی  ــازمان تروریس ــک س ــالمی را ی ــالب اس ــداران انق پاس

ــرد. ــالم ک ــی اع خارج
در چارچــوب ایــن طــرح ایــاالت متحــده آمریــکا، نــام ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی را کــه طبق 
ــتی  ــای تروریس ــت گروه ه ــت در لیس ــور اس ــی کش ــی و دفاع ــی از ارکان نظام ــی یک ــون اساس قان

دولــت آمریــکا وارد کــرد.
در ایــن راســتا خبرنــگار مهــر گفتگویــی بــا پروفســور »ریچــارد کوزالریــچ« اســتاد دانشــگاه جــرج 

ــد. ــه می آی ــه در ادام ــب داده ک ــکا ترتی میســون آمری
ــرژی در دانشــگاه جــرج میســون،  ــوم و سیاســت گذاری ان ــر اندیشــکده عل ــچ مدی ریچــارد کوزالری
مدیــر موقــت برنامــه سیاســت عملیــات صلــح )POPP ( و ســفیر پیشــین آمریــکا در جمهــوری 

آذربایجــان )۱۹۹۴-۱۹۹۷( و بوســنی و هرزگویــن )۱۹۹۷-۱۹۹۹( بــوده اســت.

*هـدف امریکا از معرفی سـپاه پاسـداران جمهوری اسـامی ایران بـه عنوان یک 
گروه تروریسـتی چیست؟

موضـع ایـاالت متحده امریـکا در قبـال دولتهـای خارجی توسـط وزیـر امـور خارجه آن یعنـی مایک 

پمپئـو بیـان می شـود. وی مطابق بـا بنـد ۲۱۹ قانـون مهاجرت و 
ملیت، سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی از جمله نیـروی قدس را 

بـه عنوان یـک سـازمان تروریسـتی خارجی قلمـداد نمود.
بایـد گفت بـرای اولین بار اسـت که دولـت امریکا بخشـی از یک 
دولت و نیروی مسـلح کشـور دیگر را بـه عنوان گروه تروریسـتی 
معرفـی می کنـد. هـدف امریـکا از ایـن اعالمیـه و اقـدام، فشـار 

حداکثـری بر حکومـت جمهوری اسـالمی ایران اسـت.

*این تصمیم چه تأثیری بر امنیت منطقه دارد؟
ــن  ــش بی ــش تن ــه، افزای ــت منطق ــر امنی ــم ب ــن تصمی ــر ای تأثی
ــرا  ــران اســت زی ــا متحــدان آن( و ای ــکا )ب ــاالت متحــده امری ای
بــه بــاور مــن ایــران بــه نوعــی انتقــام جویــی خواهــد کــرد )اگــر 
قبــاًل ایــن اقــدام را انجــام نــداده باشــد، بعــد از ایــن تصمیــم حتمــاً انتقامجویــی خواهــد کــرد(. نتیجه 

نهایــی بــی ثباتــی و ناامنــی بیشــتر منطقــه خاورمیانــه خواهــد بــود.

*آیا این تصمیم با توجه به قانون اساسی ایاالت متحده آمریکا اتخاذ شده است؟
در سیســتم حکومتــی ایــاالت متحــده امریــکا(، قــوه مجریــه دارای اختیــار تصمیــم گیــری در مــورد 
مســائل سیاســت خارجــی اســت. دلیلــی وجــود نــدارد کــه ایــن تصمیــم مغایــر بــا قانــون اساســی 

ایــاالت متحــده باشــد.

* آیا ما شاهد تحریم های بیشتری از سوی دولت ترامپ علیه ایران خواهیم بود؟
ــکا و فشــار حداکثــری  ــاالت متحــده امری ــم بیشــتری از ســوی ای ــه. مــا شــاهد تحری متأســفانه بل
علیــه ایــران خواهیــم بــود. ایــن در حالــی اســت مــا شــاهد روابــط دیپلماتیــک جدی میــان تهــران و 

واشــنگتن نخواهیــم بــود.

سفیر سابق آمریکا در جمهوری آذربایجان در گفت وگو با مهر:

ایران از امریکا انتقام جویی خواهد کرد/خاورمیانه ناامن تر خواهد شد
فاطمه محمدی پور
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افسر سابق ارتش آمریکا:

گوگل باید به دلیل سانسور ظالمانه 
پرس تی وی به دادگاه کشیده شود

»اســکات بنــت« گفــت: بســیاری از شــرکت های بــزرگ امریــکا چــون گــوگل، یوتیــوب، توئیتــر و 
ــد. ــر نظــر ســازمان ســیا کار می کنن ــوک زی فیس ب

ــرس  ــا شــبکه پ ــو ب ــکا در گفت وگ ــش آمری ــی ارت ــات روان ــابق عملی ــت«، افســر س »اســکات بن
ــیما در  ــرزی صداوس ــرون م ــت ب ــبکه های معاون ــای ش ــتن اکانت ه ــوص بس ــی وی در خص ت
یوتیــوب و گــوگل گفــت: اقــدام اخیــر گــوگل در بســتن اکانت هــای ایمیــل و یوتیــوب شــبکه های 
پــرس تــی وی و هیســپان تــی وی نشــان داد کــه ایــن شــرکت در جبهــه جنگــی کــه آمریــکا علیه 

ــرار دارد. ــه، ق ــه راه انداخت ــان ب ــتقل در جه ــانه های مس رس
ایــن تحلیلگــر مبــارزه بــا تروریســم دلیــل مسدوســازی اکانت هــای پــرس تــی وی را انتشــار اخبــار 
فیلترنشــده بــرای مخاطبــان بین المللــی عنــوان و خاطرنشــان کــرد: بزرگ تریــن صنعت رســانه ای 
جهــان تحــت کنتــرل صهیونیســم در واشــنگتن فعــال اســت و از ایــن رو، بســیاری از شــرکت های 
بــزرگ امریکایــی همچــون گــوگل، یوتیــوب، توئیتــر و فیس بــوک کــه زیــر نظــر ســازمان ســیا کار 

ــد. ــه دیگــر رســانه ها نمی دهن ــد، اجــازه بازگویــی حقایــق را ب می کنن
وی بــا تاکیــد بــر لــزوم پیگیــری ایــن اقــدام از طریــق مراجــع قضائــی تاکیــد و عنــوان کــرد: ایــن 
ــع و آزادی  ــات، آزادی جوام ــول آزادی مطبوع ــض اص ــوده و ناق ــابقه ب ــود بی س ــوع خ ــدام در ن اق
ــوب  ــم محس ــی و ظل ــی بی عدالت ــاله نوع ــن مس ــن، ای ــت. بنابرای ــق اس ــتن از حقای ــی داش آگاه
ــی و  ــون اساس ــل قان ــن اص ــی از چندی ــل تخط ــه دلی ــت و ب ــرع وق ــت در اس ــود و می بایس می ش

ــکا در شــنیدن حقایــق، در دادگاه مطــرح شــود. همچنیــن نقــض حــق مــردم آمری
بنــت کــه در طــی ســال های اخیــر انتقــادات گســترده ای را علیــه دولــت آمریــکا بــه دلیــل حمایــت 

ــن در  ــری م ــزود: پیش ترحســاب کارب ــرد، اف ــای تروریســتی مطــرح ک ــر گروه ه از داعــش و دیگ
گــوگل و یوتیــوب بــه دلیــل حضــور در رســانه های ایرانــی بســته شــد کــه البتــه ایــن اتفــاق بــرای 
اکانت هــای دکتــر جیمــز فتــزر، کویــن بــارت و دیگــر کارشناســان نیــز در پــی حضــور در شــبکه 
پــرس تــی وی افتــاد. همــه ایــن مســائل بــه ایــن دلیــل اســت کــه مــا در شــبکه ای حضــور یافتیم 
کــه تنهــا صــدا بــرای بیــان حقیقــت هاســت و می توانــد حقایــق را بــه مــردم آمریــکا و آنچــه کــه 

ــد. در کشورشــان می گــذرد، بازگــو کن
وی در پایــان بــر لــزوم همبســتگی مــردم جهــان علیــه چنیــن اقداماتــی از ســوی شــرکت های 
ــه آزادی  رســانه ای تاکیــد کــرد و افــزود: هــر فــردی در هــر نقطــه ای از جهــان کــه معتقــد ب
بیــان و انتشــار حقایــق اســت، علیــه ایــن ظلــم بــه پــا خیــزد تــا دیگــر شــاهد چنیــن اقداماتــی 

نباشــیم.

پروفســور نــادر انتصــار گفــت: آمریــکا در امتــداد حرکــت هــای 
پیشــین خــود بــرای تســلیم ایــران ماننــد تحریــم، اکنــون بــه 
حربــه جدید تروریســت خواندن ســپاه پاســداران متوســل شــده 

اســت.
چنــدی پیــش آمریــکا در اقدامــی خصمانــه ای ســپاه پاســداران 
انقــالب اســالمی را یــک گــروه تروریســتی خوانــد. ایــن اولیــن 
بــار در تاریــخ روابــط بیــن الملــل اســت کــه دولتــی بــه طــور 
یکجانبــه بخــش نظامــی کشــور دیگــری را بــه عنــوان یــک 
ســازمان تروریســتی می شناســد و ممکــن اســت تبعــات آن در 

منطقــه و روابــط دو کشــور جبــران ناپذیــر باشــد.
ــار  ــادر انتص ــور ن ــا پروفس ــر ب ــزاری مه ــتا خبرگ ــن راس در ای
ــکا  ــا امری ــگاه آالبام ــی دانش ــوم سیاس ــکده عل ــس دانش رئی

گفتگویــی انجــام داده اســت کــه در ادامــه می خوانیــد:

ــداران  ــپاه پاس ــن س ــل تعیی ــما دلی ــر ش ــه نظ *ب
ــتی  ــروه تروریس ــک گ ــوان ی ــه عن ــامی ب اس
ــت؟ ــوده اس ــه ب ــنگتن چ ــوی واش ــی از س خارج
ترامــپ  خارجــی  سیاســت  تغییــر  و  کاران  نومحافظــه 
ماه هــا اســت از ایــن سیاســت طرفــداری می کنــد. بــه 
ــون و  ــان بولت ــژه ج ــه وی ــل ب ــن عوام ــد ای ــر می رس نظ
ــد کــه ســپاه  مایــک پمپئــو در نهایــت ترامــپ را قانــع کردن
ــتی  ــروه تروریس ــک گ ــوان ی ــه عن ــالمی را ب ــداران اس پاس

ــد. ــی کن معرف
ایــن اولیــن بــار در تاریــخ روابــط بیــن الملــل اســت کــه دولتــی 
ــه  ــری را ب ــور دیگ ــی کش ــش نظام ــه بخ ــور یکجانب ــه ط ب
عنــوان یــک ســازمان تروریســتی می شناســد. ســپاه پاســداران 
پیــش از ایــن نیــز تحــت تحریــم کامــل آمریــکا بــوده اســت. 

ــه  ــران ب ــردن ای ــور ک ــنگتن مجب ــن کار واش ــی ای ــدف اصل ه
ــوده اســت. تســلیم ب

*تأثیــر ایــن عمــل بــر امنیــت منطقــه چــه خواهد 
بــود؟

ــه  ــش در منطق ــاد تن ــث ایج ــت باع ــن حرک ــم ای ــت ک دس
خواهــد شــد. شــورای عالــی امنیــت ملــی ایــران نیــز بــا صــدور 
ــی  ــتاد فرمانده ــدن س ــت خوان ــر تروریس ــی ب ــه ای مبن بیانی
ــدام واکنــش نشــان  ــن اق ــه ای ــکا )ســنت کام( ب مرکــزی آمری

داده اســت.
ــوان  ــه عن ــر ب ــی اگ ــد یعن ــان بیفت ــه جری ــه ب ــن بیانی ــر ای اگ
ــه  ــی ادام ــگاه وضعیت ــود آن ــی ش ــمی تلق ــت رس ــک سیاس ی
ــت.  ــد گرف ــدرت خواه ــه ق ــرل در منطق ــل کنت دار و غیرقاب
نومحافظــه کاران مــدت هاســت می گوینــد کــه اقدامــات علیــه 
ایــران »پیامــدی نــدارد« چــون ایــران علیــه آمریــکا دســت بــه 
اقــدام متقابلــی نمی زنــد. بــرای مثــال علــی رغــم اینکــه ایــران 
بیانیــه ای صــادر کــرد کــه عواقــب تصمیــم واشــنگتن مبنــی 
بــر خــروج یکجانبــه از برجــام و عمــل نکــردن بــه تعهداتــش 
مهیــب خواهــد بــود ولــی نتوانســت کاری انجــام دهــد و کاری 

ــداد. انجــام ن

ــکا  ــی آمری ــون اساس ــا قان ــدام ب ــن اق ــا ای *آی
تطابــق دارد؟

تصمیماتــی ماننــد تعییــن یــک گــروه بــه عنــوان یــک گــروه 
ــکا بســتگی دارد و  ــور آمری ــس جمه ــر رئی ــه نظ تروریســتی ب

ــد. ــازه را می ده ــن اج ــور ای ــس جمه ــه رئی ــکا ب ــون آمری قان

*آیــا ممکــن اســت شــاهد تحریم هــای بیشــتری 
از طــرف دولــت ترامــپ علیــه ایران باشــیم؟

ــپاه  ــه س ــکا علی ــه آمری ــی ک ــدون اقدام ــی ب ــه حت ــه، البت بل
ــا  ــا تنه ــز تحریم ه ــام داد نی ــالمی انج ــالب اس ــداران انق پاس
حربه هایــی هســتند کــه می تواننــد آشــوب های داخلــی و 
تغییــر نظــام در ایــران را باعــث شــود. ولــی اقــدام جدیــدی کــه 
ــای  ــال تحریم ه ــت اعم ــورت گرف ــداران ص ــپاه پاس ــه س علی
ــزی  ــط قرم ــد و آن را خ ــه می کن ــران توجی ــه ای ــد را علی جدی

ــد. ــالم می کن ــران اع ــع ای ــه مناف علی

استاد دانشگاه آالباما آمریکا در گفتگو با مهر:

تروریستی خواندن سپاه اقدامی بی سابقه در روابط بین الملل است
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ــه ســپاه پاســداران  ــد اســت: از آنجــا ک ــر« معتق »شــیرین هانت
ــه  ــوده و نیــروی قــدس آن متعهــد ب در نقــاط مختلــف فعــال ب
آزادســازی فلســطین اســت، همــواره هــدف خصومــت آمریــکا و 

ــوده اســت. دولتهــای منطقــه ب
آمریــکا در اقدامــی خصمانــه ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی 
ــخ  ــار در تاری ــن ب ــن اولی ــد. ای ــتی خوان ــروه تروریس ــک گ را ی
روابــط بیــن الملــل اســت کــه دولتــی بــه طــور یکجانبــه بخش 
نظامــی کشــور دیگــری را بــه عنــوان یــک ســازمان تروریســتی 

می شناســد.
ــتاد  ــر اس ــیرین هانت ــور ش ــا پروفس ــو ب ــر در گفتگ ــگار مه خبرن
ــوع  ــن موض ــی ای ــه بررس ــکا ب ــاون آمری ــورج ت ــگاه ج دانش

پرداختــه اســت کــه در ادامــه می آیــد.

ــپاه  ــدن س ــده ش ــل خوان ــما دلی ــر ش ــه نظ *ب
پاســداران انقــاب اســامی بــه عنــوان یــک گــروه 
تروریســتی خارجــی از ســوی واشــنگتن چــه بــوده 

ــت؟ اس
ــک ســازمان تروریســتی  ــوان ی ــه عن ــن ســپاه پاســداران ب تعیی
ــنگتن  ــت واش ــری در سیاس ــپ، گام دیگ ــت ترام ــط دول توس
ــران  ــار ای ــد اجب ــه امی ــران اســت ب ــر ای ــرای افزایــش فشــار ب ب
بــه مذاکــره و در ایــن فراینــد موافقــت اجبــاری آن جهــت تغییــر 
برخــی جنبه هــای سیاســت خارجــی خــود و بــه ویــژه فشــار بــر 

ــح عــرب - اســرائیل هســتند. ــف صل کســانی کــه مخال
ــد  ــران را متقاع ــارها ای ــن فش ــه ای ــت ک ــدوار اس ــنگتن امی واش
ســازد تــا کمــک مالــی و نظامــی خــود را بــه گروه هایــی ماننــد 
حــزب اهلل و حوثــی هــا در یمــن متوقــف کنــد و بــه طــور کلــی 
ــف  ــکا متوق ــه آمری ــبت ب ــود را نس ــه خ ــت های خصمان سیاس

ــد. کن
ــان،  ــد لبن ــف مانن ــاط مختل ــداران در نق ــپاه پاس ــه س ــا ک از آنج
ــه  ــد ب ــدس آن متعه ــروی ق ــوده و نی ــال ب ــوریه فع ــراق و س ع
آزادســازی فلســطین اســت، همــواره هــدف خصومــت آمریــکا و 
دولتهــای منطقــه بــوده اســت. عــالوه بــر ایــن، آمریــکا معتقــد 
ــبت  ــران نس ــالمی ای ــالب اس ــداران انق ــپاه پاس ــه س ــت ک اس
ــران دارد. بنابرایــن  ــه حکومــت رســمی قــدرت واقعــی را در ای ب
ــور  ــه ط ــالب اســالمی ب ــداران انق ــپاه پاس ــد س ــا می خواهن آنه

ــرد. ــرار گی ــا ق ــر تحریم ه ــت تأثی ــتقیم تح مس
بــا تعییــن ســپاه پاســداران به عنــوان یــک ســازمان تروریســتی، 
آمریــکا یــا حداقــل جــان بولتــون و مایــکل پومپئــو، بــه تهــران 
ــم  ــکا مصم ــاالت متحــده آمری ــه ای ــد ک ــان می کنن ــر نش خاط
ــال  ــه احتم ــد از جمل ــش ده ــران را افزای ــر ای ــار ب ــت فش اس

ــا آن وجــود دارد. ــی ب ــری مســتقیم نظام درگی

*تأثیــر ایــن عمــل بــر امنیــت منطقــه چــه خواهــد 
بــود؟

ــپاه  ــران و س ــت ای ــخ دول ــه پاس ــتر ب ــوال بیش ــن س ــواب ای ج
پاســداران بســتگی دارد. اگــر ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی 
ــرای  ــه ب ــی در منطق ــا امن ــاد ن ــی ایج ــود یعن ــده خ ــه وع ب
ــری  ــال درگی ــپس احتم ــد، س ــل کن ــی عم ــای آمریکای نیروه
ــه شــدت افزایــش خواهــد یافــت. منطقــه ای و فرامنطقــه ای ب

هــر حملــه ای توســط ســپاه پاســداران بــه نیروهــای آمریکایــی 
فشــار ناخوشــایندی بــه واشــنگتن جهــت حملــه تالفــی جویانــه 
بــه اهــداف ایــران ایجــاد خواهــد کــرد. ایــن مهــم بــه راحتــی 

ــود. ــل ش ــترده تر تبدی ــری گس ــک درگی ــه ی ــد ب می توان
بــا ایــن حــال، حــدود و گســتره ایــن حمــالت قابــل پیــش بینی 
ــد  ــپ را متقاع ــه ترام ــانی ک ــم کس ــر می کن ــن فک ــت. م نیس

کردنــد ســپاه پاســداران را بــه عنــوان یــک ســازمان تروریســتی 
اعــالم کنــد تــالش می کننــد وضعیتــی را ایجــاد کننــد کــه در 

آن جنــگ غیــر قابــل اجتنــاب باشــد.

ــکا  ــی آمری ــون اساس ــا قان ــدام ب ــن اق ــا ای *آی
دارد؟ تطابــق 

مــن از وضعیــت قبلــی آگاه نیســتم وضعیتی کــه در آن شــاخه ای 
ــازمان  ــک س ــوان ی ــه عن ــور ب ــک کش ــلح ی ــروی مس از نی
ــکا ســپاه  ــن حــال، آمری ــا ای ــن شــده اســت. ب تروریســتی تعیی
پاســداران را بیشــتر بــه عنــوان نظامیانــی مــی بینــد کــه هــدف 
ــه و  ــه خاورمیان ــه بقی ــران ب ــالمی ای ــالب اس ــدور انق ــا ص آنه

ــت. ــالم اس ــان اس جه
آمریــکا بــه ســپاه پاســداران بــه عنــوان متهــم اجــرای عملیــات 
نظامــی ایــران در مکان هایــی ماننــد عــراق، ســوریه و لبنــان نیــز 
نــگاه می کنــد. آمریــکا بــه ســپاه پاســداران بــه عنــوان بخشــی 

مشــروع از نیروهــای مســلح ایــران )ارتــش( نــگاه نمی کنــد.

*آیــا ممکــن اســت شــاهد تحریم هــای بیشــتری 
از طــرف دولــت ترامــپ علیــه ایــران باشــیم؟

سیاســت پومپئــو / بولتــون در رابطــه بــا ایــران ایــن اســت کــه 
ــران  ــر ته ــه دیگ ــانند ک ــه ای برس ــه نقط ــران را ب ــر ای ــار ب فش
ــکا  ــن شــرایط آمری ــه پذیرفت ــور ب ــد و مجب ــد مقاومــت کن نتوان
ــتر  ــارها بیش ــه فش ــت ک ــدوار اس ــکا امی ــت آمری ــود. در نهای ش
ــه فروپاشــی نظــام جمهــوری اســالمی از درون شــود. منجــر ب
بنابرایــن، آنهــا ســعی خواهنــد کــرد از هــر ابــزار فشــاری علیــه 
ایــران اســتفاده کننــد. بــا ایــن حــال پیــش بینــی آنچــه آمریــکا 
ــه  ــا از حمل ــد ت ــام ده ــران انج ــه ای ــار ب ــت فش ــد جه می توان
ــااًل  ــت. احتم ــوار اس ــود دش ــگیری ش ــران پیش ــه ای ــی ب نظام
محاصــره دریایــی؟ امــا ایــن یــک عمــل جنگــی اســت و قطعــًا 

ــری مســلحانه خواهــد شــد. ــه درگی منجــر ب
بــه طــور کلــی، تشــدید بحــران فعلــی بیــن ایــاالت متحــده و 
ایــران حاکــی از آینــده خوبی نیســت. مقامــات تهــران نباید صبر 
کننــد تــا دوره ریاســت جمهــوری ترامــپ تمــام شــده و از شــدت 
بحــران کاســته شــود، زیــرا احتمــااًل او دوبــاره انتخــاب خواهــد 

شــد.

شیرین هانتر در گفتگو با مهر:

سپاه پاسداران هدف خصومت آمریکا و دولتهای منطقه است

ــا و  ــران، کوب ــه ای ــکا علی ــم هــای آمری ــل تحری گزارشــگر حقــوق بشــر ســازمان مل
ــد. ــوق بشــر، خوان ــض حق ــال را ناق ونزوئ

ــه  ــاره ب ــا اش ــل ب ــازمان مل ــر س ــوق بش ــژه حق ــگر وی ــری« گزارش ــس جزای »ادری
ــا و ونزوئــال، اظهــار داشــت کــه  تحریم هــای یــک جانبــه آمریــکا علیــه ایــران، کوب
تغییــر رژیــم از طریــق اقدامــات اقتصــادی منجــر بــه نقــض بنیادیــن حقــوق بشــر 
خواهــد شــد. و چنیــن اقداماتــی هرگــز در روابــط بیــن الملــل قابل قبــول نبوده اســت.

جزایــری گفــت: نگرانی هــا و اختالفــات جــدی بیــن دولتهــا نبایــد از طریــق 
بحران هــای اقتصــادی و انســانی حــل و فصــل شــوند.

ــی بیــن  ــا مواضــع غالــب در عرصــه مال ــزرگ ب وی افــزود: ایجــاد یــک کشــور ب
ــه  ــد ک ــاد می کن ــتقل ایج ــورهای مس ــرای کش ــادی ب ــکالت اقتص ــی، مش الملل
ــهروندان را  ــر ش ــوق بش ــر حق ــت و ناگزی ــض اس ــی متناق ــن الملل ــن بی ــا قوانی ب

تضعیــف می کنــد.

گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل:

تحریم های آمریکا علیه ایران ناقض حقوق بشر است
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ایران در جهان

ــران  ــت ای ــازی نیس ــه نی ــت ک ــد اس ــری« معتق ــا نص »رض
بــه مقابلــه مســتقیم بــا امریــکا فکــر کنــد، زیــرا اهــرم هــای 
سیاســی و حقوقــی ایــران در منطقــه جهــت ایجاد هزینــه های 

ــرای واشــنگتن کفایــت مــی کنــد. راهبــردی و امنیتــی ب
چنــدی پیــش آمریــکا در اقدامــی خصمانــه ســپاه پاســداران 
انقــالب اســالمی را یــک گــروه تروریســتی خوانــد. 
ایــن اولیــن بــار در تاریــخ روابــط بیــن الملــل اســت 
ــور  ــی کش ــش نظام ــه بخ ــور یکجانب ــه ط ــی ب ــه دولت ک
دیگــری را بــه عنــوان یــک ســازمان تروریســتی می شناســد 
ــور  ــط دو کش ــه و رواب ــات آن در منطق ــت تبع ــن اس و ممک

ــر باشــد. ــران ناپذی جب
ــر »رضــا  ــا دکت ــی ب ــر گفتگوی ــزاری مه ــتا خبرگ ــن راس در ای
نصــری« حقوقــدان بین الملــل و کارشــناس سیاســت خارجــی 

ــد. ــه می آی ــه در ادام ــام داده ک انج

در  آمریــکا  اقــدام  هســتند  معتقــد  *برخــی 
ــروی  ــوان نی ــه عن ــپاه ب ــدن س ــتی خوان تروریس
نظامــی یــک دولــت )state( اقدامــی بــی ســابقه 
ــت؟ ــوص چیس ــن خص ــما در ای ــر ش ــت. نظ اس
ــکا نیــروی نظامــی  ــاری اســت کــه دولــت آمری ایــن اولیــن ب
یــک دولــت را بــه عنــوان »ســازمان تروریســتی« نامگــذاری 

می کنــد.
ــت وزارت  ــن فهرس ــه در ای ــی ک ــایر گروه های ــک از س هیچ ی
خارجــه آمریــکا قــرار دارنــد نیــروی نظامــی یــک دولــت عضــو 
ــت و  ــا هوی ــک از آن ه ــتند و هیچ ی ــو نیس ــیون های ژن کنوانس
اختیــارات خــود را از قانــون اساســی یــک دولــت عضو ســازمان 
ــدام  ــک اق ــکا ی ــدام آمری ــن اق ــت. ای ــرده اس ــذ نک ــل اخ مل

نامتعــارف، غیرقانونــی و بــی ســابقه اســت.

ــی  ــم حقوق ــر رژی ــری ب ــه تأثی ــدام چ ــن اق *ای
بشردوســتانه خواهــد گذاشــت؟

اگــر بنــا باشــد دولت هــای عضــو کنوانســیون های ژنــو 
نیروهــای نظامــی یکدیگــر را »ســازمان تروریســتی« بخواننــد 
ــی  ــل را از برخ ــروی مقاب ــرای نی ــاًل اس ــق مث ــن طری و از ای
ــتانه محــروم  ــوق بشردوس ــدرج در حق ــوق من ــا و حق حمایت ه
ــاً قــوام و موضوعیــت ایــن رژیــم حقوقــی دچــار  کننــد، طبیعت

ــود. ــیب می ش آس
ــروی  ــه از نی ــی ک ــن دولت ــش از ای ــر پی ــد اگ ــرض بفرمائی ف
ــاً اجــازه داشــت از آن اســیر  مســلح مقابــل اســیر گرفتــه صرف
اســم و فامیــل و رده نظامــی اش را پرس وجــو کنــد، بــا مرســوم 
شــدن ایــن قبیــل اقدامــات، از ایــن پــس می توانــد آن اســیر را 
مــورد بازجویــی قــرار داده و احیانــاً بــه عنــوان »تروریســت« بــا 

مثــاًل بــه جــرم »قتــل« مــورد محاکمــه قــرار دهــد.
حــال اینکــه یــک اســیر جنگــی متعــارف )POW( از حقوقــی 
ــا  ــل رفتاره ــن قبی ــه ای ــبت ب ــه او را نس ــت ک ــوردار اس برخ

ــی دارد. ــه م مصــون نگ
در واقــع، موضــوع ایــن اســت کــه ایــن نامگــذاری هیــچ مبنا و 
اســاس حقوقــی نــدارد و صرفــاً یــک اقــدام »سیاســی« اســت؛ 
و دخالــت دادن امــر سیاســت در یــک رژیــم حقوقــی نیــز آن را 

ــد. آســیب پذیر می کن

*از جنبــه حقوقــی ایــران چــه اقداماتــی در 
ســازمانها و نهادهــای بیــن المللی در خصــوص این 

ــد؟ ــاذ کن ــد اتخ ــم می توان تصمی
معتقــدم جــا دارد دولــت ایــران بــا »کمیتــه بین المللــی صلیــب 
ســرخ« کــه مســئول نظــارت بــر اجــرای کنوانســیون های ژنــو 
ــار  ــه اعتب ــا توجــه ب ــا ایــن ســازمان - ب اســت رایزنــی کنــد ت
ــاد  ــرای ایج ــی دارد - ب ــکار عموم ــزد اف ــه ن ــی ک و جایگاه
حساســیت نســبت بــه ایــن موضــوع و احیانــاً ترغیــب کنگــره 

بــه ملغــی کــردن ایــن تصمیــم وارد میــدان شــود.
حتــی اگــر موفــق بــه ایــن کار هــم نشــد، صــرف قــرار گرفتــن 
ــدام،  ــن اق ــا ای ــت آن ب ــران و مخالف ــار ای ــازمان در کن ــن س ای
حقانیــت کشــور و مشــروعیت ســپاه بــه عنــوان یــک نیــروی 

نظامــی رســمی و قانونمنــد را بــه رخ خواهــد کشــید.
ــا موازیــن  ــا توجــه بــه اینکــه ایــن اقــدام ب عــالوه بــر ایــن، ب
ــوان آن را  ــر اســت - و حتــی می ت منشــور ســازمان ملــل مغای
اقدامــی مغایــر بــا صلــح و امنیــت بین المللــی تلقــی کــرد - جــا 
ــز در جهــت  ــل نی ــزار و اهرم هــای ســازمان مل ــران از اب دارد ای

ــد. ــاالت متحــده اســتفاده کن منزوی ســازی ای
ــم  ــر رژی ــدام ب ــن اق ــی ای ــر منف ــادآوری تأثی ــال، ی ــر ح در ه
حقــوق بشردوســتانه و نظــام حقــوق بین الملــل قطعــاً مســتعد 
ایجــاد حساســیت در جامعــه بین المللــی اســت و فرصتــی 

ــمرد. ــم ش ــد مغتن ــه بای ــت ک ــی اس دیپلماتیک

ــت  ــم دول ــن تصمی ــد ای *برخــی اســتدالل می کنن
امریــکا باعــث افزایــش احتمــال درگیــری نظامــی 
ــه  ــی در منطق ــی و ایران ــای امریکای ــان نیروه می
می شــود. نظــر شــما در ایــن خصــوص چیســت؟
نکتــه مهمــی کــه الزم اســت ابتــدا بــه آن توجــه کنیــم ایــن 
ــت و  ــه دول ــوان ب ــچ عن ــه هی ــذاری ب ــن نامگ ــه ای ــت ک اس
ــوز«  ــودکار »مج ــورت خ ــه ص ــکا ب ــلح آمری ــای مس نیروه

ــد. ــداران را نمی ده ــپاه پاس ــا س ــی ب ــری نظام درگی
ــم  ــر می خواهی ــه اگ ــرا ک ــه مهــم اســت چ ــن نکت دانســتن ای
ــه  ــن اســت ک ــم، شــرط اول ای ــل« انجــام دهی ــدام متقاب »اق
ــا دقــت بشناســیم  ــه درســتی و ب ــدام« طــرف مقابــل را ب »اق
ــد«  ــه »تهدی ــا فرصت هــا را ب ــا واکنــش م و ارزیابــی کنیــم ت

ــد. تبدیــل نکن
پــس نامگــذاری ســپاه »مجــوز حقوقــی« بــرای درگیــری یــا 
هدف گیــری اعضــای ســپاه پاســداران نیســت و نیــازی نیســت 
ــکا -  ــه آمری ــران - در واکنــش ب دولــت و نیروهــای مســلح ای
ــدف  ــنتکام را »ه ــا س ــکا ی ــلح آمری ــای مس ــای نیروه اعض

ــد. ــود بخوانن ــای خ ــروع« نیروی ه مش
ــه  امــا نکتــه اینجاســت کــه ایــن برچســب »تروریســت« ب
ــان جنگ طلــب  ــی جری ــه دســتگاه تبلیغات ســپاه پاســداران ب
ــازی،  ــا فضاس ــا ب ــد ت ــت را می ده ــن فرص ــنگتن ای در واش
دروغیــن«  ترفنــد »پرچــم  بکارگیــری  اتهــام،  طــرح 
)False flag( و افزایــش ســطح اصطــکاک و تنــش، 
احتمــال برخــورد نظامــی )ولــو برخــورد عارضــی و تصادفــی( 

بــا ایــران را افزایــش دهــد.
ــی  ــذاری حت ــن نامگ ــه ای ــت ک ــم هس ــر ه ــن خاط ــه همی ب
ــا  ــا ب ــد ت ــب کن ــکا را ترغی ــذاران آمری ــت قانونگ ــن اس ممک
تصویــب یــک قانــون )AUMF( جدیــد مانــع از ایــن شــوند 
کــه دولــت کنونــی آمریــکا بــدون اخــذ مجــوز از کنگــره علیــه 

ایــران اقــدام نظامــی انجــام دهــد.
حقیقــت ایــن اســت کــه اهرم هــای سیاســی و حقوقــی ایــران 
در منطقــه بــرای ایجــاد هزینه هــای راهبــردی و امنیتــی بــرای 
ــی  ــد و ضرورت ــت می کن ــکا کفای ــدام آمری ــن اق ــه ای ــخ ب پاس

نــدارد ایــران در ایــن مقطــع وارد فــاز تقابــل مســتقیم شــود.
ــوان  ــه عن ــپاه ب ــذاری س ــه نامگ ــال ک ــال، ح ــوان مث ــه عن ب
ســازمان تروریســتی - بــه زعــم تحلیل گــران در خــود آمریــکا 
ــان نیروهــای  - مســتعد اســت ســطح اصطــکاک و تنــش می
نظامــی ایــران و آمریــکا را بــاال ببــرد، جــا دارد ایــران بــا رایزنی 
بــا پارلمــان عــراق - بــه اســم پیش گیــری از احتمــال برخــورد 
- تــالش کنــد تــا رونــد اخــراج ارتــش آمریــکا از خــاک ایــن 

کشــور را تســریع کنــد.
بــه عبــارت دیگــر، اقــدام اخیــر آمریــکا علیــه ســپاه بــه پارلمان 
عــراق توجیــه الزم و کافــی را بــرای تســریع اخــراج نظامیــان 
ــران از ایــن فرصــت  ــد و الزم اســت ای ــه می کن آمریکایــی ارائ

ــد. ــرداری کن بهره ب

کارشناس سیاست خارجی در گفتگو با مهر:

تروریستی خواندن سپاه مجوز حقوقی اقدام نظامی علیه آن را نمی دهد
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ایران در جهان

پروفســور حســین عســکری معتقــد اســت علت تروریســت 
خوانــدن ســپاه پاســداران حساســیت کوشــنر، نتانیاهــو و 

بــن ســلمان بــه ســپاه پــا ســداران اســت.
چنــدی پیــش آمریــکا در اقــدام خصمانــه ای ســپاه 
پاســداران انقــالب اســالمی را یــک گــروه تروریســتی 
خوانــد. علــت ایــن اقــدام از نظــر پروفســور حســین 
عســکری قدرتمند دانســتن و حساســیت کوشــنر، نتانیاهو 
و بــن ســلمان نســبت بــه آن اســت. در ایــن راســتا خبرنگار 
ــاور  ــکری مش ــین عس ــور حس ــا پروفس ــی ب ــر گفتگوی مه
ملــک عبــداهلل پادشــاه پیشــین عربســتان ســعودی انجــام 

ــد. ــه می آی ــه در ادام ــت ک داده اس
حســین عســکری مشــاور وزیــر دارایــی )1۹۷۸ میــالدی( 
ــوده و از او  ــداهلل( ب ــک عب ــاه عربســتان )مل و مشــاور پادش
ــاد می کننــد.  ــه عنــوان معمــار اقتصــاد عربســتان نیــز ی ب
ــی  ــور بین الملل ــل و ام ــارت بین المل ــتاد تج ــکری اس عس
دانشــگاه جــرج واشــنگتن آمریــکا و رئیــس مؤسســه 
ــین  ــس پیش ــت و رئی ــی اس ــت جهان ــات و مدیری تحقیق
ــنگتن  ــرج واش ــل دانشــگاه ج ــارت بین المل ــان تج دپارتم
بــوده اســت. زمینــه تخصصــی و بحث هــای او در دانشــگاه 
جــرج واشــنگتن بر اقتصــاد، توســعه سیاســی و انســانی در 
ــه، اقتصــاد  ــا در خاورمیان ــات و جنگ ه ــه، اختالف خاورمیان

سیاســی نفــت و اقتصــاد اســالمی متمرکــز اســت.

ــداران را  ــپاه پاس ــکا س ــی آمری ــه اساس ــر چ *ب
ــت؟ ــرده اس ــی ک ــتی معرف ــروه تروریس ــک گ ی

دلیلــش بــرای مــن نامشــخص اســت. مــن فکــر می کنــم 
چــون نتانیاهــو و بــن ســلمان نســبت بــه ایــران حســاس 
هســتند و ســپاه پاســداران را نیرویــی قــوی می داننــد. ایــن 
دو شــخص و کوشــنر بــا تحریــک بــه جنگــی کــه آمریــکا 
بــه دنبــال آن اســت در پــی تغییــر رژیــم در ایران هســتند. 
ــی  ــن شــیوه کمــی قدیمــی شــده اســت ول ــم ای ــی دان م
ــن  ــه پشــت ای ــزی اســت ک ــن چی ــم ای ــر می کن ــن فک م

قضیــه اســت.
ــوم  ــرای عم ــه را ب ــن قضی ــا ای ــه آنه ــیوه ای ک ــی ش ول
ــد ســپاه  ــاوت اســت. آنهــا می گوین ــد متف ــه می کنن توجی
پاســداران بــا حــزب اهلل کــه آن را دارای یــک هویــت 
تروریســتی می داننــد همــکاری می کنــد و ســربازان 
ــا  ــا ی ــی آنه ــی وقت ــته اند. ول ــراق کش ــی را در ع آمریکای
متحدانشــان ماننــد اســرائیل و عربســتان ســعودی مــردم 
بــی گنــاه را مــی کشــند آن را دفــاع از خــود تلقــی 

. می کننــد
گذشــته از آن بایــد اشــاره کنــم بــه گــزارش مجلــه »ونتــی 
ــکاری  ــداران هم ــپاه پاس ــا س ــه ب ــی ک ــپ زمان ــر« ترام ف
تجــاری داشــت مشــکلی بــا آن نداشــت. اکنــون بــه 
مدیریــت کوشــنر، نتانیاهــو و بن ســلمان کــه بــرای ترامپ 
اعتبــار ســه زمامــدار روم قدیــم را دارنــد در یــک حرکــت 
شــتاب زده و حســاب نشــده کــه ممکــن اســت خاورمیانــه 
و جهــان را بــه خطر بینــدازد چنیــن اقدامــی را انجــام داده 

اســت.

*بلــه آنهــا حــزب اهلل را هــم یــک گــروه 
تروریســتی می داننــد. دالیــل آن چیســت؟

حــزب اهلل یــک بخــش قانونــی از حکومــت لبنــان هســتند 
ــرای فقــرا  ــاع کــرد و ب ــر اســرائیل دف کــه از لبنــان در براب
ــه  ــد. بل ــدارک می بینن ــی ت ــات اجتماع ــدان خدم و نیازمن
آنهــا از اســد در ســوریه دفــاع کردنــد. آنهــا توســط دولــت 
قانونــی ســوریه بــه ایــن کشــور دعــوت شــدند. دیگــران در 
قالــب عملیــات پنهانــی در ایــن کشــور شــرکت کردنــد و 
مــردم بــی گنــاه را کشــتند در حالــی کــه توســط قــدرت 

ــده  ــت خوان ــی تروریس ــد ول ــده بودن ــوت نش ــی دع قانون
نشــدند. ایــن یــک بــازی بــا قوانینــی متناقــض اســت.

*در مــورد قتــل خاشــقجی در ترکیــه چطــور؟ آیا 
ایــن عمــل یــک تــرور نبــود؟

ــرور  ــه ت ــپ کلم ــت ترام ــرای دول ــی ب ــود. ول ــه ب ــه ک البت
ــعودی  ــتان س ــت عربس ــر دول ــری دارد. اگ ــی متغی معان
تــرور مســلمی را انجــام دهــد واشــنگتن مطمئــن نخواهــد 
بــود چــه کســی پشــت صحنــه ایــن تــرور اســت درحالــی 
ــام  ــن کار را انج ــه کســی ای ــد چ ــد نمی دانن ــه می گوین ک
ــی  ــا برخ ــران ی ــد کار ای ــد مطمئنن ــت می گوین داده اس
ــازی  ــع نوعــی ب ــن در واق ــوده اســت. ای »اســالم گراهــا« ب
ــی  ــد در حال ــه می توان ــکا چگون ــت. آمری ــات اس ــا کلم ب
کــه از اقدامــات وحشــتناک و حاکمانــی کــه مــردم خــود 
ــلمانان  ــد از مس ــتیبانی می کن ــد پش ــکنجه می کنن را ش
دنیــا حمایــت کنــد و توقــع داشــته باشــد زمانــی که ســپاه 
ــا حــزب اهلل  ــه همــکاری ب پاســداران انقــالب اســالمی را ب
ــه  ــژه ک ــه وی ــد؟ ب ــاور کنن ــران او را ب ــد دیگ ــم می کن مته
حســن نصــراهلل تقریبــاً محبــوب تریــن رهبــر مســلمانان 

ــان اســت. جه

*آیــا اگــر قتــل خاشــقجی تــرور باشــد می تــوان 
آمریــکا را پشــتیبانی کننــده ایــن ترور شــمرد؟

منظــور شــما شــریک بــودن در جــرم اســت؟ بــه نظــر مــن 
ــه ســرعت در حــال از دســت دادن اعتبــارش در  ــکا ب آمری
خاورمیانــه اســت. بلــه، البتــه اگــر آمریــکا از بــن ســلمان 
و آل ســعود حمایــت کنــد بایــد بخشــی از مســئولیت ایــن 

سیاســت وحشــتناک را بــر عهــده گیــرد.

*آیــا ایــران می توانــد آمریــکا را بــه علــت 
بســیاری از کارهــا جــزو کشــورهای حامــی 
ــی  ــد کارهای ــد؟ مانن ــدی کن ــه بن ــم طبق تروریس
ــوت  ــدون دع ــی ب ــات پنهان ــام عملی ــون انج چ
ــتی  ــات تروریس ــت از اقدام ــمی، حمای ــت رس دول
ــر و  ــای دیگ ــن و جاه ــعودی در یم ــتان س عربس

ــل؟ ــن قبی ــی از ای کارهای
ــپاه  ــدن س ــرای نامی ــکا ب ــه آمری ــاال ک ــاور دارم ح ــن ب م
ــی  ــتی گام های ــروه تروریس ــک گ ــوان ی ــه عن ــداران ب پاس
ــیاری از  ــا بس ــد ب ــم می توان ــران ه ــت ای ــته اس را برداش
شــاخه های نیــروی نظامــی آمریــکا کــه عملیــات پنهانــی 
داشــته اند، حمــالت هوایــی بــا هواپیمــای بدون سرنشــین 
انجــام داده انــد و مــردم بــی گنــاه را تحــت عنــوان 
رفتــاری  تروریســتی کشــته اند همــان  ســازمان های 
ــه  ــران ب ــام داد. ای ــداران انج ــپاه پاس ــا س ــه او ب ــد ک را کن
راحتــی می توانــد ســتاد فرماندهــی مرکــزی ایــاالت 
ــارس و  ــج ف ــه در خلی ــنت کام( را ک ــکا )س ــده آمری متح
ــژه  ــگان وی ــد را، ی ــام می ده ــی انج ــه اقدامات در خاورمیان
نیــروی دریایــی ایــاالت متحــده آمریــکا و ســازمان ســیا و 
غیــره و غیــره را جــزو ســازمان های تروریســتی قــرار دهــد.

ــی  ــای آمریکای ــه نهاده ــد ب ــران می توان ــا ای *آی
ــش  ــتی نق ــات تروریس ــده دارد در عملی ــه عقی ک

ــد؟ ــه کن ــد حمل دارن
اگــر آمریــکا چنیــن سیاســتی را تأییــد کنــد آنــگاه ایــران 

هــم هرگونــه حقــی بــرای مقابلــه بــه مثــل دارد.

*وقتــی ایــران توســط عــراق مــورد حملــه قــرار 
گرفــت واکنــش آمریــکا چــه بــود؟

ــرار  ــه ق ــورد حمل ــران توســط صــدام حســین م ــی ای وقت
ــام  ــی انج ــه اقدام ــت و ن ــزی گف ــه چی ــکا ن ــت آمری گرف
داد. در واقــع آمریــکا اطمینــان حاصــل کــرد کــه ســازمان 
ــر از  ــی بدت ــد. حت ــام نمی ده ــم کاری انج ــل متحــد ه مل
آن آمریــکا و عربســتان ســعودی در ســطح جهانــی تــالش 

ــد. ــه دارن ــزوی نگ ــران را من ــا ای ــد ت کردن

*چــه کســی ســاح های شــیمیایی عــراق را کــه 
از نظــر بیــن المللــی ممنــوع بــود تأمیــن کــرد؟

ــکا و  ــخ آمری ــرم آور در تاری ــه ش ــک واقع ــاً ی ــن مطمئن ای
غــرب اســت. آمریــکا و اروپــا انتقــال ســالح های شــیمیایی 
ــاد  ــه اعتق ــد. چــرا ک ــه صــدام حســین تســهیل کردن را ب

مشاور پادشاه پیشین عربستان در گفتگو با مهر:

ایران حق حمله به نیروهای آمریکایی را دارد
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ایران در جهان

ــن  ــرد ای ــینی ک ــب نش ــران عق ــه ای ــد از آنک ــتند بع داش
ــیاری از  ــت. بس ــراق اس ــاع از ع ــرای دف ــن راه او ب بهتری
ایرانیــان مجــروح شــیمیایی شــدند و هــزاران نفــر کشــته 
ــان  ــا زندگیش ــدند ی ــاز ش ــیاری جانب ــی بس ــدند و حت ش
وابســته بــه اســتفاده از کپســول اکســیژن شــد، ایــن واقعه 
بــرای همیشــه یــادآور ریــاکاری در روابــط بیــن المللــی و 
ــای  ــانه قدرت ه ــات سالوس ــر اقدام ــت و مظه ــون اس قان

ــت. ــی اس غرب

*چه کسی از ایران دفاع کرد؟
ســپاه پاســداران. مطمئنــاً ســپاه پاســداران بــود کــه ایــران 
ــک  ــا ی ــرد. آنه ــت ک ــی محافظ ــه خارج ــر حمل را در براب
ــتند.  ــران هس ــی ای ــروی نظام ــام نی ــاوت از تم ــروه متف گ
ــرای آنچــه آنهــا در زمــان جنــگ انجــام دادنــد  ایرانیــان ب
احتــرام قائلنــد. اگــر شــما آنهــا را تروریســت بنامیــد آنــگاه 
قدرت هــای نظامــی کــه تــوان عظیم تــری از آنهــا داشــتند 

ــر تروریســت هســتند. ــع اب در واق

*چگونــه همــه ایــن کارهــا بــر موقعیــت و آینــده 

ــد؟ ــر می گذارن ــه اث ــکا در خاورمیان آمری
ــدن  ــه برگردان ــا ادام ــپ ب ــت ترام ــم دول ــر می کن ــن فک م
ــوی  ــه س ــن ب ــلمان و رفت ــی مس ــای غیرقانون دیکتاتوره
بشــری  حقــوق  سیاســت های  ربــودن  و  اســرائیل 
کشــورهای عــرب و در نتیجــه شــأن و اعتبــار آنهــا در واقــع 

ــی کارد. ــه را م ــن از خاورمیان ــای رفت بذره
هرکــس محدودیت هــا و مرزهایــی دارد. اگــر نتانیاهــو 
ــه اظهــارات خــود  ــاره انتخــاب شــود، اگــر اســرائیل ب دوب
ــه دهــد  ــای جــوالن ادام ــر بلندی ه ــت ب ــورد حاکمی در م
ــری را  ــه باخت ــر کران ــود ب ــت خ ــاق و حاکمی ــر الح و اگ
ــدس و  ــت المق ــر بی ــود ب ــای خ ــازد و از ادع ــف نس متوق
مســجد االقصــی دســت برنــدارد آنــگاه جهــان عــرب نیــز 
بــه زودی بــه خــط قرمزهــای خــود نزدیــک خواهــد شــد. 
در ایــن نقطــه جهــان اســالم بــا قــدرت دو میلیــاردی خود 
خشــم خــود را بــه اســرائیل، آمریــکا و حاکمــان آنها نشــان 

ــد داد. خواهن
دیگــر نیــازی نیســت کــه بگوییــم آمریــکا دیگــر در 

خاورمیانــه یــک شــریک قابــل اطمینــان نیســت.
در نهایــت مســلمانان بــا ظلمی کــه بــا آن رو به رو هســتند 

ــر )ص( هســت  ــد کــرد. حدیثــی از پیامب مقاومــت خواهن
ــد در روز قیامــت ســه نفــر مــورد بازخواســت  کــه می گوی
ــه خاطــر  ــم ب ــوم و ناظــر. ظال ــم، مظل ــد ظال ــرار می گیرن ق
ظلمــی کــه کــرده اســت، مظلــوم بــه خاطــر آنکــه از حــق 
ــوم  ــه مظل ــه ب ــه خاطــر آنک ــاع نکــرده و ناظــر ب خــود دف

کمــک نکــرده اســت.
*چیزی هست که بخواهید اضافه کنید؟

بلــه، چیــزی کــه در واقــع یــک تناقــض اســت کــه پادشــاه 
ایــران کــوروش بــزرگ قــوم یهــود را از انقــراض نجــات داد 
ــر  ــتش ب ــه از دس ــر آنچ ــد ه ــو می خواه ــون نتانیاه و اکن

ــان انجــام دهــد. ــردن ایرانی ــرای از بیــن ب ــد را ب می آی
ــه  ــت آشــکار را ب ــد و واقعی ــر کن ــد فک ــو بای ــای نتانیاه آق
یــاد آورد. ایــران یــا پرشــیا جایــی خواهــد بــود که ســالیان 
ــد  ــا خواه ــت برپ ــان رف ــن جه ــه او از ای ــس از آنک ســال پ
بــود. او بایــد تراژدی هایــی کــه قــوم یهــود در طــول تاریــخ 
ــد کاری  ــد و نبای ــه کن ــت را مطالع ــوده اس ــرو ب ــا آن روب ب
کنــد کــه باعــث پشــیمانی یهودیــان شــود. او و یهودیــان 
ــداری آگاه  ــر پن ــود برت ــرور و خ ــر ناشــی از غ ــد از خط بای

باشــند.

»ریچــارد نفیــو« معتقــد اســت کــه قــرار دادن ســپاه پاســداران در لیســت تروریســتی آمریــکا بــرای 
تضعیــف فرصــت برگشــت ایــاالت متحــده آمریــکا بــه برجــام در آینده یــا در طــی مذاکــرات مجدد 

بــا ایــران اتخــاذ شــده اســت.
ــال گــزارش داد، دولــت آمریــکا در حــال فراهــم  روز شــنبه، روزنامــه آمریکایــی وال اســتریت ژورن
ــازمانی  ــران را س ــالمی ای ــالب اس ــداران انق ــپاه پاس ــه زودی س ــا ب ــت ت ــی اس ــردن مقدمات ک

ــد. ــالم کن ــتی اع تروریس
دونالــد ترامــپ، رئیــس جمهــوری آمریــکا روز دوشــنبه ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی را یــک 

ســازمان تروریســتی خارجــی اعــالم کــرد.
ترامــپ در بیانیــه ای کــه از ســوی کاخ ســفید منتشــر شــد، گفــت: مــن امــروز بطــور رســمی اعــالم 
می کنــم دولــت مــن قصــد دارد بــر اســاس بنــد شــماره ۲۱۹ از »قانــون مهاجــرت و ملیــت«، ســپاه 
پاســداران انقــالب اســالمی از جملــه ســپاه قــدس را بــه عنــوان یــک ســازمان تروریســتی خارجــی 

اعــالم کنــد.
در چارچــوب ایــن طــرح ایــاالت متحــده آمریــکا، نــام ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی را که طبق 
ــون اساســی یکــی از ارکان نظامــی و دفاعــی کشــور اســت در لیســت گروه هــای تروریســتی  قان

دولــت آمریــکا وارد کــرد.
ــهریور  ــار در ش ــتین ب ــکا، نخس ــده آمری ــاالت متح ــط ای ــپاه توس ــدن س ــتی خوان ــث تروریس بح
۱۳۹۶ مطــرح شــد کــه در آن مقطــع زمانــی بــا تصویــب قانــون ضــد ایــران، روســیه و کره شــمالی 

موســوم بــه کاتســا، مســکوت گذاشــته شــد.
در خصــوص ایــن موضــوع خبرنــگار مهــر گفتگویــی بــا »ریچــارد نفیــو« عضو تیــم مذاکــره کننده 
هســته ای آمریــکا و کارشــناس امــور تحریم هــا و امنیــت بیــن الملــل و عــدم اشــاعه تســلیحات در 
وزارت خارجــه آمریــکا و محقــق دانشــگاه کلمبیــا آمریــکا انجــام داده اســت کــه متن ایــن گفتگو در 
زیــر آمــده اســت. از نفیــو بــه عنــوان طــراح اصلــی تحریم هــای ایــران در دولــت »بــاراک اوبامــا« 

رئیــس جمهــوری پیشــین ایــاالت متحــده آمریــکا یــاد می شــود.

*هــدف از معرفــی ســپاه پاســداران جمهــوری اســامی ایــران بــه عنــوان یک 
ــت؟ ــتی چیس گروه تروریس

مــن فکــر می کنــم ایــن تصمیــم بــه منظــور افزایــش فشــار بــر ســپاه پاســداران و دولــت ایــران 
بــا اضافــه کــردن فشــار اقتصــادی علیــه ایــن دولــت اتخــاذ شــد. مــن متقاعــد نشــده ام کــه ایــن 
تصمیــم عملــی خواهــد شــد امــا مــن فکــر می کنــم حداقــل بــه صــورت ســطحی، ایــن تصمیــم 
یــک هــدف و نیــت بــود. مــن فکــر می کنم ایــن تصمیــم بــرای تضعیــف فرصــت برگشــت ایاالت 

متحــده آمریــکا بــه برجــام در آینــده یــا در طــی مذاکــرات مجــدد بــا ایــران اتخــاذ شــده اســت.

*این تصمیم چه تأثیری بر امنیت منطقه دارد؟
مــن فکــر می کنــم بزرگتریــن تأثیــر آن خطــر احتمالــی تشــدید و مقابلــه نیروهــای ایــاالت متحده 
آمریــکا و نیروهــای جمهــوری اســالمی ایــران در منطقــه باشــد. اگــر ایرانی هــا و آمریکایی هــا هــر 
دو نیروهــای خــود را بــه عنــوان گروه هــای تروریســتی در نظــر بگیرنــد، ممکــن اســت گزینه هــای 

صلــح طلبــی و کاهــش بحران هــا و درگیری هــا از بیــن رود.

ــکا  ــده آمری ــاالت متح ــی ای ــون اساس ــه قان ــه ب ــا توج ــم ب ــن تصمی ــا ای * آی
ــت؟ ــده اس ــاذ ش اتخ

بلــه رئیــس جمهــور مجــاز اســت تصمیمــات تصویبــی و دارای ضمانــت اجــرای قانونــی را در ایــن 
زمینــه اتخــاذ کنــد. ســواالتی در مــورد ایــن موضــوع وجــود دارد از جملــه اینکــه آیا ســپاه پاســداران 
نوعــی نهــاد خــاص اســت کــه رئیــس جمهــور می توانــد تحــت ایــن اقتــدار قانونــی در مــورد آن 
تصمیــم گیــری نمایــد؟ )همانطــور کــه بــا گروه هایــی ماننــد القاعــده برخــورد می شــود(. امــا ایــن 

تصمیــم خــالف قانــون اساســی آمریــکا نیســت.

* آیــا مــا شــاهد تحریم هــای بیشــتری از ســوی دولــت ترامــپ علیــه ایــران 
خواهیــم بــود؟

ــا مــا شــاهد تالش هــای رئیــس جمهــور  ــر ایــن اســت کــه آی ــاً. ســوال مهمت ــاً قطع ــه و تقریب بل
ــا ایــران خواهیــم بــود یــا خیــر. ترامــپ در زمینــه دیپلماســی در برخــورد ب

عضو تیم هسته ای آمریکا در گفتگو با مهر:

اقدام علیه سپاه شانس بازگشت آمریکا به برجام را از بین برد
جواد حیران نیا-فاطمه محمدی
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ــه در  ــود ک ــی ب ــم آمریکای ــو تی ــک« عض ــارد فال »ریچ
بحبوحــه انقــالب اســالمی ایــران بــه نوفــل لوشــاتو و ایران 
ســفر کــرد و دیدارهایــی بــا امــام خمینــی، شــاپور بختیــار، 

ــالیوان و... داشــت. ــام س ویلی
»ریچــارد فالــک«، پروفســور بازنشســته حقــوق بیــن الملل 
در دانشــگاه پرینســتون آمریــکا و گزارشــگر ویــژه ســازمان 
ملــل در امــور حقــوق بشــر فلســطین اســت کــه گــزارش 
ــدید  ــای ش ــا مخالفت ه ــرائیل ب ــتی اس ــاره نژادپرس او درب
آمریــکا و اســرائیل همــراه شــد و نهایتــاً گــزارش »فالــک« 
از روی ســایت ســازمان ملــل حــذف شــد. فالــک در زمــان 
انقــالب اســالمی ایــران بــه همــراه گروهــی از آمریــکا بــه 
نوفــل لوشــاتو ســفر کــرد و دیــداری بــا امــام )ره( داشــت. 
او همچنیــن ســفری بــه ایــران داشــت و ایــن ســفر 
دیدارهایــی بــا شــاپور بختیــار )آخریــن نخســت وزیــر دوره 
ــران(  ــکا در ای ــام ســالیوان )ســفیر آمری ــوی دوم(، ویلی پهل

ــرد. و… ک
در خصــوص دیــدار بــا امــام خمینــی )ره( در نوفــل لوشــاتو 
خــود چنیــن روایــت می کنــد: »مــن یــک مالقــات 
ــاتوی  ــل لوش ــی، در نوف ــام خمین ــا ام ــدت را ب ــی م طوالن
ــک روز  ــت، ی ــات درس ــن مالق ــردم. ای ــه ک ــس تجرب پاری
پیــش از بازگشــت موفقیــت آمیــزش به ایــران، پــس از 14 
ســال تبعید شــکل گرفــت. داشــتم بعــد از دو هفتــه حضور 
ــه  ــد، ب ــی انقــالب را می گذران ــران کــه روزهــای پایان در ای
ــوت  ــه دع ــران، ب ــورم در ای ــتم. حض ــاز می گش ــکا ب آمری
ــی  ــه مدت ــردی ک ــود؛ م ــق شــده ب ــازرگان محق ــدی ب مه
پــس از آن، بــه ریاســت دولــت موقــت جمهــوری اســالمی 

ــران گماشــته شــد. ای
مــن را در ایــن ســفر، رامــزی کالرک دادســتان کل ســابق 
ــی در  ــته سیاس ــای برجس ــوز از چهره ه ــه هن ــکا )ک آمری
ایــن کشــور اســت( و فیلیــپ لــوس، رهبــر یــک ســازمان 
ــون  ــهرتش را مره ــده ش ــه عم ــی )ک ــاد مذهب ــردم نه م
ــگ  ــا جن ــت ب ــز خــود در مخالف ــکارات خشــونت پرهی ابت
ویتنــام بــود( همراهــی می کردنــد. در آن زمــان، مــن 
ــده  ــر عه ــی را ب ــک آمریکای ــه کوچ ــک کمیت ــت ی ریاس
داشــتم کــه مخالــف مداخلــه آمریــکا در ایــران بــود و بــه 
گمانــم فعالیت هــای همیــن کمیتــه بــود کــه باعــث شــد 
بــازرگان از مــا دعــوت کنــد تــا بتوانیــم نگاهــی دســت اول 

ــم.« ــران بیندازی ــه انقــالب ای ب
در زمانــی کــه فالــک و تیــم همــراه در ایــران بودنــد، شــاه 
ــه  ــود. ب ــون ب ــادی انقالبی ــاهد ش ــت و او ش ــران رف از ای
تعبیــر خــودش »مــردم خــروج شــاه را نشــانه ای بــر پایــان 
رژیــم ســلطنتی وی تفســیر کردنــد و بزرگتریــن جشــن و 
ســروری را کــه در تمــام عمــرم دیــده ام، بــه راه انداختنــد؛ 
میلیون هــا نفــر در فضایــی ماالمــال از ســرور و شــادی بــه 

ــدند.« ــرازیر ش ــران س ــای ته خیابان ه
خبرگــزاری مهــر در گفتگویــی اختصاصــی بــا وی مــروری 
ــاپور  ــی )ره(، ش ــام خمین ــا ام ــدار ب ــرات او از دی ــر خاط ب
بختیــار، ویلیــام ســالیوان داشــته اســت. متــن کامــل ایــن 

ــت. ــده اس ــه آم ــو در ادام گفت وگ

ــامی  ــاب اس ــروزی انق ــل از پی ــی قب ــما کم *ش
ــدار داشــتید.  ــام خمینــی )ره( دی ــا ام ــران ب در ای
چــه خاطــره ای از آن دیــدار داریــد؟ در آن جلســه 

ــی  ــه ارزیاب ــام خمینــی )ره( را چگون شــخصیت ام
می کردیــد؟

وقتــی مــن در ایــران بــودم، اوج تغییــرات بــود. در آن زمــان 
شــاه کشــور را تــرک کرده و برای ســایر کشــورها مشــخص 
ــال  ــران در ح ــردم ای ــی م ــش انقالب ــه جنب ــود ک ــده ب ش

ــه پیــروزی اســت. نزدیــک شــدن ب
یــادم می آیــد دیــدارم بــا آقــای خمینــی در نوفــل لوشــاتو 
ــاز و  ــه در فضــای ب ــود ک ــن ب ــک قالیچــه روی زمی روی ی
ــای  ــا آق ــود. در آنج ــده ب ــن ش ــاختمان په ــرون از س بی
ــا آن  ــن ت ــت. م ــی را می پذیرف ــان خارج ــی مهمان خمین
زمــان بــرای ســاعات طوالنــی روی زمین ننشســته بــودم و 

ــودم. ــت نب ــی راح ــد خیل ــادم می آی ی
ــت اهلل  ــار آی ــر رفت ــاد تحــت تأثی ــی زی ــن حــال خیل ــا ای ب
خمینــی قــرار گرفتــم. چشــمان ســیاه و ســخنان شــمرده 
ــواالت  ــی س ــس و برخ ــه نف ــاد ب ــا اعتم ــراه ب ــان هم ایش
ــا  ــروه م ــود. گ ــرده ب ــل وی فضــا را بســیار جــدی ک متقاب
شــامل افرادی از جملــه »رمــزی کالرک« از وکالی عمومی 
ســابق آمریــکا کــه هنــوز هــم بــا مقامــات سیاســی ارشــد 
ــوس« از  ــکا در ارتبــاط اســت و همچنیــن »فیلیــپ ل آمری
فعــاالن سیاســی و مذهبــی کــه بــه دلیــل فعالیت هایــش 
در ارتبــاط بــا مخالفــت بــا جنــگ ویتنــام مشــهور اســت، 

ــود. ب
ــوت  ــران دع ــه ای ــازرگان ب ــدی ب ــرف مه ــپس از ط ــا س م
شــدیم تــا در مــورد انقــالب آنچــه را کــه واقعیــت داشــت 
ــورت  ــه ص ــی ب ــانه ای غرب ــان رس ــه جری ــه آنچ ــم ن ببینی
ــرد. در  ــره می ک ــران مخاب ــرب از ای ــده و مخ ــف ش تحری
ایــران نیــز مــا ایــن فرصــت را پیــدا کردیــم کــه بــا طیــف 
متنوعــی از رهبــران دینــی و فعــاالن سیاســی کــه علیــه 

ــم. ــات کنی ــد مالق ــال بودن شــاه فع

ــات  ــی )ره( ماق ــام خمین ــا ام ــما ب ــی ش *وقت
کردیــد، ایشــان در مــورد روابــط ایــران و آمریــکا 

ــتند؟ ــری داش ــه نظ چ
آیــت اهلل خمینــی بــه شــدت نگــران مداخلــه آمریکا بــود و 
مــا متوجــه شــدیم ایــن نگرانــی کامــالً طبیعــی و معقوالنه 

اســت. وی نگــران تکــرار کودتــای 1۹53 بــود کــه در آن بــا 
ــی  مشــارکت ســازمان ســیا علیــه دولــت منتخــب و قانون
محمــد مصــدق کودتــا شــد تــا خانــدان ســلطنتی پهلــوی 

بــه ایــران بازگردنــد.
آیــت اهلل خمینــی همچنیــن نظــر مــا را جویــا شــد کــه آیا 
امریــکا در همــکاری بــا ضــد انقــالب بــه دنبــال بازگرداندن 
ــالم  ــه اع ــود اینک ــا وج ــت و ب ــران اس ــه ای ــاه ب ــم ش رژی
کردیــم کــه ایــن خطــر محتمــل اســت، امــا اشــاره کردیــم 
کــه مــا در موقعیتــی نیســتیم کــه ارزیابــی دقیقــی از ایــن 

مســئله داشــته باشــیم.
ــا اقــدام ضدانقالبــی  ــا و ی ــا ایــن حــال از آنجــا کــه کودت ب
مؤثــر و تعییــن کننــده ای رخ نــداد، مــا تصــور می کردیــم 
ــورت  ــه ص ــرب را ب ــا غ ــط ب ــی رواب ــت اهلل خمین ــه آی ک
عــادی در خواهــد آورد، چــون اگــر دخالتی از ســوی آمریکا 
ــط  ــن رواب ــران صــورت می گرفــت، ای ــی ای ــط داخل در رواب
بــه شــدت ضعیــف می شــد. در عیــن حــال رهبــری جدید 
در ایــران پــس از انقــالب از هــر وســیله ای بــرای جلوگیری 
از نفــوذ و مداخلــه غــرب اســتفاده کــرد. از ســوی دیگــر اگر 
واشــنگتن بــه صــورت واقعــی و عملــی جمهــوری اســالمی 
ــی  ــت اهلل خمین ــرار مــی داد، آی ــرش ق ــورد پذی ــران را م ای
ــال  ــادی و نرم ــط ع ــن را داشــت کــه رواب هــم آمادگــی ای
ــل  ــی در ســخنانی از تمای ــد و حت ــد کن ــکا را تائی ــا آمری ب
ــرای  ــین ب ــدات پیش ــظ تعه ــرای حف ــد ب ــت جدی حکوم
خریــد تجهیــزات و تســلیحات نظامــی از آمریکا خبــر داده 

ــود. ب

ــفر  ــران س ــه ای ــی ب ــی آمریکای ــا هیئت ــما ب *ش
ــور  ــکا در ام ــت آمری ــف دخال ــه مخال ــد ک کردی
داخلــی ایــران بود. ایــن ماقــات از ســوی مهندس 
بــازرگان ترتیــب داده شــده بــود. در ایــن ماقــات 
ــاپور  ــاه، ش ــر ش ــت وزی ــن نخس ــا آخری ــما ب ش
ــکا در  ــفیر آمری ــن س ــن آخری ــار و همچنی بختی
ایــران، ویلیــام ســالیوان نیز دیــدار کردیــد. در آن 
زمــان آن هــا چــه نظــری در ارتبــاط بــا رویدادهــا 
ــر  ــا فک ــا آن ه ــتند؟ آی ــران داش ــوالت ای و تح

ایران در جهان

روایت یک آمریکایی از دیدار با امام خمینی، بختیار و سالیوان
جواد حیران نیا-رضا عمویی
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ــود؟ ــروز ش ــاب پی ــران انق ــه در ای ــد ک می کردن
همــان طــور کــه شــما هــم در ســوالتان گفتیــد، مــا بطــور 
واضــح و مشــخص مخالــف دخالــت امریــکا در ایــران در آن 
زمــان و هــم در آینــده بودیــم و بیشــتر حامــی انقالبیــون 
ــه را  ــم آنچ ــدوار بودی ــم و امی ــران آمدی ــه ای ــا ب ــم. م بودی
کــه در حــال وقــوع اســت و همچنیــن رفتارهــا و انتظــارات 
رهبــر جدیــد ایــران را درک کنیــم. خیلــی ســعی کردیــم 
کــه بــا کســانی کــه مســئولیتی داشــتند و یــا بــا اشــخاص 
کلیــدی در تحــوالت ارتباطــی داشــتند، مالقــات کنیــم. با 
ــاره دوران  ــن حــال پاســخ بســیاری از ســواالتمان را درب ای
ــت  ــنی دریاف ــخص و روش ــورت مش ــه ص ــاه ب ــس از ش پ
ــن نتیجــه رســیدیم کــه انقــالب بســیار  ــه ای ــم و ب نکردی
ــرای آمــاده  ــا انجــام شــده و فرصتــی ب ــر از انتظــار م زودت

ــرای آینــده نداشــته اســت. شــدن ب
مالقــات مــا بــا شــاپور بختیــار در همــان عصــری بــود کــه 
شــاه ایــران را تــرک کــرد. بختیــار بســیار نگــران و آشــفته 
ــراد و  ــان اف ــر کارش در می ــید. او در دفت ــر می رس ــه نظ ب
کارمنــدان نیروهــای امنیتــی و اطالعاتــی قــرار داشــت کــه 
ــه بقایــای رژیــم  بــه نظــر می رســید چنــدان دلبســتگی ب
ــار  ــا وجــود اینکــه بختی ــن حــال ب ــا ای ــد. ب گذشــته ندارن
ــه نظــر  ــود، امــا ب بلندپایه تریــن مقــام رســمی حکومــت ب
می آمــد کــه در محاصــره و محدودیت هــای زیــادی 
قــرار دارد. وقتــی از او درخواســت کردیــم کــه بــا زندانیــان 
سیاســی و عــادی مالقاتــی داشــته باشــیم، قبــل از اینکــه 
بــه مــا پاســخی بدهــد، بــه نیروهــای امنیتــی نگاهــی کرد 
و بعــد گفــت کــه امــکان دیــدار بــا زندانیــان سیاســی کــه 
ــده اند،  ــدان آزاد ش ــی از زن ــه تازگ ــز ب ــا نی ــی از آن ه برخ
وجــود دارد، امــا بازدیــد از زندانیــان جنایــی ممکن نیســت. 
شــاید مخالفــت او بــرای بازدیــد از زندانیــان غیرسیاســی به 
دلیــل وضعیــت نامســاعد نگهــداری آنــان بــود کــه احتماالً 

ــود. ــی نب ــتانداردهای بین الملل ــد اس در ح
بــه هــر حــال بختیــار فهمیــده بــود تبدیــل بــه یــک اتفاق 
ناخوشــایند تاریــخ شــده اســت. نتایــج منجــر بــه انقــالب 
ــان  ــا می ــود ت ــم نب ــادر ه ــا ق ــرد، ام ــوال نمی ب ــر س را زی
ســکوالرها و نیروهــای سیاســی بــا تمایالت مذهبی آشــتی 
و مصالحــه ایجــاد کنــد و بــدون شــک در مــورد سرنوشــت 
خودش بســیار نگــران بــود. او همچنیــن برخی احساســات 
غربــی و اروپایــی را متأثــر از تاثیرپذیــری از فرهنــگ 

ــا خــود داشــت. فرانســوی ب
مالقــات مــا بــا ســفیر آمریــکا نیــز بــا مشــکالت متعــددی 
همــراه بــود. رمــزی کالرک کــه همــراه مــن بــود به شــدت 
منتقــد سیاســت ها و عملکــرد ســالیوان بــود. کالرک 
ــوس  ــود در الئ ــت خ ــالیوان در دورۀ خدم ــود س ــد ب معتق
اشــتباهات زیــادی را در ارتبــاط بــا صــدور اجــازه اســتفاده 
ــان  ــه بومی ــات نظامــی علی ــرای عملی ــکا ب از ســفارت امری
ایــن کشــور بــه کار بــرد کــه در نهایــت منجــر به گســترش 

دامنــه جنــگ بــه ویتنــام شــد.
ســالیوان بــه عنــوان یــک دیپلمــات ضــد شــورش معــروف 
ــدت  ــه ش ــدا ب ــر کالرک در ابت ــن خاط ــه همی ــود و ب ب
مخالــف مالقــات بــا او بــود، هرچنــد در نهایــت مــن 
ــا  ــار فعالیت هــای م ــم کــه اعتب توانســتم او را متقاعــد کن
در ایــران از طریــق ارتبــاط و شــنیدن حرف هــای ســالیوان 
بیشــتر خواهــد شــد. مالقــات بــا ســالیوان بــرای خــود من 
ــود چــون قبــل از ایــن مــن خــودم  هــم خیلــی ســخت ب
هــم مخالــف انتصــاب ســالیوان در ایران بــودم و علیــه او در 
کنگــره شــهادت داده و او را متهــم بــه جنایــت جنگــی در 

ــودم. ــوس کــرده ب الئ
وقتــی مــا وارد دفتر بزرگ ســالیوان در ســاختمان ســفارت 
ــور  ــه پروفس ــم ک ــم »می دان ــزاح گفت ــه م ــن ب ــدیم، م ش

فالــک فکــر می کنــد مــن یــک جنایتــکار جنگــی هســتم« 
و بعــد از آن ســکوت کــردم. ســالیوان هــم هیــچ برخــورد 
ــت.  ــزی کالرک نداش ــه رم ــبت ب ــه ای نس ــد و کینه توزان ب
بعــد از همیــن تعارفــات اولیــه، ســالیوان شــرح کوتاهــی از 
آنچــه در ایــران می گــذرد را بــرای مــا توضیــح داد و تاکیــد 
کــرد کــه کار بســیار ســختی را بــرای متقاعــد کــردن کاخ 
ســفید در مــورد پذیــرش وضعیــت فعلــی و انقالبــی ایــران 
ــرد  ــاره ک ــوع اش ــن موض ــه ای ــن ب ــالیوان همچنی دارد. س
ــو برژینســکی«  ــا »زبیگن ــادی ب ــات بســیار زی ــه اختالف ک
ــالیوان در  ــه س ــه گفت ــر دارد. ب ــی کارت ــت مل مشــاور امنی
ــای  ــرش واقعیت ه ــه پذی ــر ب ــکی حاض ــان، برژینس آن زم
در حــال ظهــور ایــران نبــود و آشــکار تصمیــم داشــت تــا با 
انقــالب مقابلــه کنــد و ایــن تصمیمــات برژینســکی بســیار 
غیرســازنده و مخــرب بــود. در حقیقــت مــا متوجــه شــدیم 
کــه ســالیوان بــه شــدت نســبت بــه رفتارهــای برژینســکی 
ــکی  ــات برژینس ــا اقدام ــت ت ــالش داش ــود و ت ــی ب عصبان
ــی و  ــران را علن ــوالت ای ــدن تح ــب برگردان ــه عق ــرای ب ب

عمومــی کنــد.
مــن چنــد مــاه بعــد نیــز در جریــان حادثــه گروگانگیــری 
ــی  ــوان میانج ــه عن ــران ب ــی در ای ــای امریکای دیپلمات ه
دعــوت شــدم، چــون در آن زمــان ارتبــاط مســتقیم میــان 
دو دولــت بطــور کامــل قطــع شــده بــود. در ابتــدا آیــت اهلل 
خمینــی اجــازه داد تــا یکــی از دیپلمات هــای آمریکایــی- 
ــون  ــو پیرام ــرای گفتگ ــور ب ــن کش ــار در ای ــی تب آفریقای
آزادســازی گروگان هــا وارد عمــل شــود و بــرای ایــن 
منظــور در آمریــکا »انــدرو یانــگ«، دیپلمــات آمریکایــی- 
ــد و  ــه ش ــر گرفت ــه در نظ ــار در وزارت خارج ــی تب آفریقای
مــن نیــز تصمیــم گرفتــم همــراه بــا او بــرای میانجی گــری 
ــری وارد عمــل شــویم.  پیرامــون حــل مســئله گروگان گی
»انــدرو یانــگ« نیــز خــودش هــم متمایــل بــه انجــام ایــن 
ــن  ــا ای ــود کــه کاخ ســفید ب ــا نگــران ب ــود، ام ــت ب مأموری
اقــدام چنــدان موافــق نباشــد و لــذا منتظــر مانــد تــا چــراغ 
ــرای انجــام مأموریــت میانجی گــری  ســبز از کاخ ســفید ب
دریافــت کنــد، امــا وقتــی کاخ ســفید بــا مأموریــت یانــگ 
موافقــت نکــرد، یانــگ نیــز ایفــای نقــش در ایــن بحــران را 
رد کــرد و کنــار کشــید. در ایــن ارتبــاط رئیــس میــز ایــران 
در وزارت خارجــه آمریــکا بــه مــن گفــت کــه برژینســکی 
ــا  ــد، ام ــا را ببین ــازه گروگان ه ــا جن ــود ت ــح داده ب ترجی
ــا  ــری ب ــل میانجی گ ــگ بدلی ــوذ یان ــار و نف ــش اعتب افزای

ــران را شــاهد نباشــد. ای
ــالیوان  ــا س ــات ب ــه از مالق ــر ک ــم دیگ ــئله مه ــک مس ی
ــوع  ــل از وق ــکا قب ــفارت آمری ــه س ــود ک ــن ب ــدم ای فهمی
ــد  ــا تهدی ــاط ب ــف را در ارتب ــناریوی مختل ــالب، ۲6 س انق
ــود  ثبــات حکومــت شــاه و وضعیــت ایــران تهیــه کــرده ب
امــا در هیچ کــدام از ایــن ســناریوها اشــاره و پیــش بینــی از 
تهدیــد حکومــت از ســوی گروه هــای اســالمی نشــده بــود. 
ذهنیــت متأثــر از جنــگ ســرد باعــث شــده بــود تــا عمــده 
تهدیــدات از ســوی گروه هــای مارکسیســت و مرتبــط 
ــدات  ــود و تهدی ــیر ش ــوروی تفس ــر ش ــاد جماهی ــا اتح ب
ــا بســیار کــم  ــه حکومــت شــاه ی گروه هــای اســالمی علی
ــر  ــی در نظ ــه و خنث ــا بی طرفان ــیه ای و ی ــت و حاش اهمی
گرفتــه شــود، چــون آیــت اهلل خمینــی در تبعیــد بــه ســر 
می بــرد و تهدیــد گروه هــای اســالمی و دینــی هــم ســطح 
ــاه در  ــه ش ــت علی ــد مارکسیس ــای ض ــر گروه ه ــا دیگ ب
ــای  ــرای گروه ه ــی ب ــذا اهمیت ــود و ل ــه شــده ب نظــر گرفت

ــود. اســالمی در نظــر گرفتــه نشــده ب

ــران را  ــاه ای ــد ش ــران بودی ــما در ای ــی ش *وقت
ــا و آن  ــی از آن روزه ــه خاطرات ــرد. چ ــرک ک ت

ــد؟ ــات داری اتفاق
ــدن  ــرای دی ــا ب ــاد دارم. م ــه ی ــی ب ــه خوب ــن آن روز را ب م
پزشــکی بــه قزویــن رفتــه بودیــم. او کســانی کــه در 
تظاهــرات مجــروح شــده بودنــد را در خانــه درمــان 
می کــرد. آنهــا بــه مــا دربــاره نیروهــای نظامــی چیزهایــی 
گفتــه بودنــد، آنهــا وارد بیمارســتان ها می شــدند و برخــی 
ــکی  ــای پزش ــا در مراقبت ه ــد ی ــان را می بردن از مجروح
کــه از شــرکت کننــدگان در تظاهــرات بــه عمــل می آمــد 
دخالــت می کردنــد؛ ایــن شــرکت کننــدگان آشــوبگر 
ــف  ــه مخال ــی ک ــای سیاس ــا در فعالیت ه ــد و تنه نبودن

ــد. ــرده بودن ــرکت ک ــود ش ــت ب دول
ــو رفتــن شــاه  ــم رادی وقتــی در حــال خــوردن ناهــار بودی
را اعــالم کــرد، بعضــی از ایرانیــان حاضــر حیــرت زده 
ــته  ــت داش ــا حقیق ــد گزارش ه ــاور نمی کردن ــد و ب بودن
باشــند. بــه یــاد دارم پزشــکی نگــران بــود کــه ایــن تنهــا 
دامــی بــرای بــه دام انداختــن شــبه نظامیانی باشــد کــه در 
پیــروزی تظاهــرات دخالــت داشــتند و معتقــد بــود آنهــا را 
بــا یــک عملیــات نظامــی ســرکوبگرانه متالشــی خواهنــد 
کــرد. وقتــی کــه خبــر بیــن مــردم پخــش شــد و درســتی 
ــا  ــای نگرانی ه ــن ج ــوای جش ــال و ه ــد ح ــد ش آن تأیی
ــا  ــات ب ــرای مالق ــران ب ــه ته ــت ب ــت. در راه برگش را گرف
ــوق زدن  ــال ب ــه در ح ــی ک ــا اتومبیل های ــاده ب ــار ج بختی
بودنــد و پرچم هایشــان را برافراشــته بودنــد و تصویــر 
ــلوغ  ــلوغ و ش ــتند ش ــت داش ــی را در دس ــت اهلل خمین آی
ــود. تــر می شــد. آن صحنــه ای از هیجــان وافــر سیاســی ب

روز بعــد مــا در میــان ســیل عظیم تظاهــرات کننــدگان که 
رفتــن شــاه و انتقــال قــدرت در ایــران را تأییــد می کردنــد 
راه می رفتیــم، البتــه هنــوز هویــت گروهــی کــه قــدرت را 
ــه، لحظــه  ــود. آن لحظ ــت مشــخص نب در دســت می گرف
هیجــان عمومــی، امیــدواری و جشــنی تأثیرگــذار از اتحــاد 
ــاده  ــارق الع ــارزه خ ــک مب ــه در ی ــود ک ــادی ب ــل زی عوام
علیــه شــاه بــا یکدیگــر متحــد شــده بودنــد. رفتــن شــاه تا 
قبــل از آن لحظــه مــورد تردیــد بــود ولــی بعــد از آن دیگــر 

کســی شــکی نداشــت.
در طــول روزهــای بعــد شــاهد از هــم گســیختگی 
ــم  ــا ه ــاه ب ــه ش ــی علی ــه تازگ ــه ب ــم ک ــی بودی نیروهای
متحــد شــده بودنــد و ایــن تأســف آور بــود. اولیــن تنــش 
ــد  ــران بودن ــه نگ ــد ک ــی می ش ــه زنان ــوط ب ــی مرب اصل
اگــر حکومــت دینــی بــر ســر کار بیایــد پیشــرفتی کــه در 
ایــران ســکوالر داشــته انــد از بیــن بــرود. همچنیــن بــرای 
ــود کــه ضدشــاه هــای چــپ گــرا چیرگــی  مــن مســلم ب
گرایش هــای دینــی را نخواهنــد پذیرفــت و برعکــس.

*پیــش تــر شــما در جایــی اشــاره کــرده بودیــد 
ــد  ــما گفتی ــت ش ــک نشس ــه در ی ــی ک هنگام
»انقــاب ایــران« امــام خمینــی )ره( حــرف شــما 
ــامی«  ــاب »اس ــد انق ــد و گفتن ــاح کردن را اص
ایــران. ممکــن اســت بیشــتر در ایــن بــاره 
توضیــح دهیــد. چــرا امــام خمینــی )ره( بــر اینکه 
بــه جــای انقــاب ایــران بگوییــم انقاب اســامی 

ــتند؟ ــد داش تاکی
مدتــی بعــد مــن کــم کــم متوجــه دلیــل اهمیــت 
ــا نامیــدن ایــران پــس از  نامگــذاری ایــن انقــالب شــدم. ب
ــا عنــوان »انقــالب اســالمی ایــران« چندیــن ایــده  شــاه ب

ــد. ــدار ش پدی
نخسـت آنکـه ایـران یـک جامعـه اسـالمی اسـت و ایـن گویای 
ویژگـی بنیادی جامعه سیاسـی این کشـور بود. »اسـالمی« بودن 
بـه معنای تعلق داشـتن بـه جامعه دینـی و تمدن بزرگ تـری بود 
کـه نمی شـد آن را بـا سـرکوب قـدرت حکمفرمـا بر قلمـرو یک 
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کشـور از بیـن بـرد. همچنیـن می توانسـت بـرای کشـورهایی با 
اکثریت مسـلمان و حکومت سـکوالر بـه عنوان کشـوری مطرح 
شـود که چالش های سیاسـی آن سـمت و سوی اسـالمی دارد. در 
طـول مالقـات مـا، آیـت اهلل خمینی عقیـده راسـخ خـود در مورد 
»دیپلماسـی صلـح« اروپـا را اینگونـه اظهار داشـتند کـه ذهنیت 
اروپایـی بـه وجـود آمده پـس از جنـگ جهانـی اول کـه می گوید 
برای داشـتن یـک جامعه آزاد بایـد بر »هویت ملی« تاکید داشـت 
و هویت هـای دینـی و فرهنگـی را کمرنـگ می شـمرد اشـتباه 

ست. ا
ــده  ــل ای ــدت در مقاب ــه ش ــالمی« ب ــالب اس ــده »انق ــا ای بعده
ــوی  ــله پهل ــوری سلس ــکوالر و دیکتات ــی، س ــلطنت دودمان س
ــود  ــن ب ــای ای ــوری« گوی ــن واژه »جمه ــت. همچنی ــرار گرف ق
ــود و از  ــال می ش ــی اعم ــران دولت ــر س ــی ب ــه محدودیت های ک
حــق شــهروندان در برابــر ســو اســتفاده های ســران کشــور دفــاع 
ــا نظــارت اشــخاصی محقــق  ــاع ترجیحــاً ب ــن دف می شــود و ای

ــد. ــی برخوردارن ــت دین ــه از صالحی ــود ک می ش
آیـت اهلل خمینی همچنین معتقـد بود که حکومت های پادشـاهی 
و دودمانـی از نظـر سیاسـی قانونـی نیسـتند. ایشـان بـه وضـوح 
بـه عربسـتان سـعودی اشـاره می کردنـد کـه بـه دلیـل داشـتن 

سـاختاری ماننـد حکومـت پهلوی غیـر قانونی اسـت.

ــیاری در آن روز  ــی بس ــات آمریکای ــا مقام ــما ب *ش
صحبــت کردیــد )روز قبــل از انقــاب اســامی(. بــه 
ــت از  ــچ وق ــی هی نظــر شــما چــرا ســران آمریکای
انقــاب ایــران و نظــام برآمــده از آن دفــاع نکردند؟

ــیدن  ــدرت رس ــه ق ــان ب ــی از زم ــران حت ــا ای ــکا ب ــاط آمری ارتب
ــت  ــال ۱۹۵۳ تح ــنگتن در س ــک واش ــا کم ــران ب ــاه در ای ش
مالحظــات ژئوپلیتیــک، ایدئولوژیــک بــود. شــاه در زمــان جنــگ 
ســرد یــک شــریک مطیــع بــود کــه ماننــد اهرمــی بــرای اجرای 
ــابق  ــر شــوروی س ــه جماهی ــده علی سیاســت های محــدود کنن

ــع  ــدار مهــم صنای ــک خری ــران ی ــن ای ــرد، همچنی عمــل می ک
نظامــی آمریــکا و یــک عامــل مشــتاق در نظــام جهــان لیبــرال 
ــی  ــع مال ــی و مناف ــای خصوص ــه همکاری ه ــه در زمین ــود ک ب
ــب  ــکا راغ ــه آمری ــی ک ــته از آن زمان ــرد. گذش ــکاری می ک هم
نبــود بــه علــت دفــاع از اســرائیل و آقریقــای جنوبــی تحریــک 
ــران  ــود ای ــناخته ش ــی ش ــی عموم ــای جهان ــده مخالفت ه کنن
تأمیــن کننــده نفــت ایــن دو کشــور بــود. بــا داشــتن ایــن زمینــه 
عجیب نیســت کــه »هنــری کیســینجر« ایــران را یــک »عنصر 
ــود  ــت خ ــرط« در سیاس ــد و ش ــی قی ــد ب ــک متح ــاب و ی کمی

می دانســت.
امــا بــه انقــالب شــک داشــتند و نگــران بودنــد کــه ایــران از نظر 
نظامــی بــه اتحــاد جماهیــر شــوروی کــه رقیــب اصلــی آمریــکا 

در زمــان جنــگ ســرد بــود بپیونــدد.
ویژگــی مــردم گرایــی جمهــوری اســالمی ایران بــرای اســرائیل 
تهدیــد بــه شــمار می رفــت بــه ویــژه بــه علــت برتــری یافتــن 
ــح  ــت صری ــالم و مخالف ــان اس ــی در کل جه ــت اهلل خمین آی
ــدس. در  ــطین و ق ــاله فلس ــر مس ــر س ــرائیل ب ــا اس ــان ب ایش
نشســتی کــه بــا آیــت اهلل خمینــی داشــتیم، ایشــان صراحتــاً بین 
ــاوت  ــرائیل تف ــتند و اس ــر می دانس ــه آن را معتب ــود ک ــن یه دی
قائــل شــدند. از نظــر ایشــان اســرائیل دشــمن مــردم فلســطین 
ــن  ــن بی ــان همچنی ــود. ایش ــالم ب ــای اس ــع و ارزش ه و مناف
اســرائیل و یهودیــان ایرانــی تفــاوت قائــل بودنــد و امیــدوار بودند 
ــا بهائیــت را در زمــره  ــد. ام ــران بمانن ــد از انقــالب در ای آنهــا بع
فرقه هــا دســته بنــدی می کردنــد کــه هیــچ جایــگاه قانونــی در 

ــی ایشــان نداشــت. جمهــوری اســالمی آرمان

*شــما در گفتگویــی امــام خمینــی )ره( را بــه عنوان 
یــک انقابــی واقعــی و نخبــه معرفــی کردیــد. بــه 
ــا  ــران ب ــامی ای ــاب اس ــاوت انق ــما تف ــر ش نظ
بهــار عربــی کــه در ســال 2011 اتفــاق افتــاد چــه 

بــود؟ آیــا بهــار عربــی مصــر در ســال 2011 یــک 
انقــاب واقعــی و منحصــر بــه فــرد بــود؟

ــاوت  ــی اســت. تف ــاً ســوال مهم ــن واقع ــم ای ــر می کن ــن فک م
اصلــی ایــن اســت کــه انقــالب اســالمی ایــران یــک رهبــری 
تأثیرگــذار داشــت، ضمــن آنکــه بــه روشــنی می دانســت بــا چــه 
چیزهایــی موافــق یــا مخالــف اســت. همچنیــن در فهــم انقالب 
اســالمی بــه زوایایــی بــر می خوریــم کــه در مــورد بهــار عربــی 
ــه در  ــای ک ــل رویداده ــه دلی ــژه ب ــه وی ــم، ب ــاهده نمی کنی مش
ــی پروســه انقــالب  ــن اتفاقات ــود، چنی ــه گســترش ب مصــر رو ب

ــد. ــد می کردن ــرون و درون تهدی ــالمی را از ب اس
ــری  ــه در رهب ــری ک ــان دیگ ــی و کس ــت اهلل خمین ــاید آی ش
ــده  ــه دی ــا ۱۹۵۳ را ب ــرات کودت ــتند خاط ــرکت داش ــالب ش انق
ــب  ــران جوان ــر در ای ــتند اگ ــتند و می دانس ــاط می نگریس احتی
احتیــاط رعایــت نشــود ممکــن اســت چنیــن اتفاقــی بــار دیگــر 

ــد. ــران رخ ده در ای
ممکــن اســت چنیــن آموختــه ای از »درس ســال ۱۹۵۳« باعــث 
ــرس از  ــا ت ــن واکنش ه ــه ای ــد. توجی ــا ش ــی از واکنش ه برخ
ــمنان«  ــرال و »دش ــای لیب ــه رقب ــه علی ــات صــورت گرفت اقدام
موجــود بــود. ایــن ارزیابی هــا نیــاز بــه دانســته های درون 

ــتم. ــا هس ــد آنه ــه فاق ــازمانی دارد ک س
جنبش هـای سیاسـی بهـار عربـی سـاختار مشـخصی نداشـتند 
و بـدون آنکـه بـه ایـن فکـر کننـد کـه »بعـد چـه پیـش خواهد 
آمـد« در پـی به چالش کشـیدن نظـام حاضـر بودند. ایـن جریان 
فرصت هـای زیادی بـه وجود آورد تـا عوامل خارجـی و داخلی که 
مخالـف انتقال قـدرت بودند پس از گذشـت برهه حسـاس زمانی 
که رهبـر منفور سـرنگون شـده بـود دوبـاره ادعای قـدرت کنند. 
شـاید بی تجربگـی اخـوان المسـلمین در زمینـه سیاسـت نیز در 
آسـیب وارد شـده به جنبش هـا مؤثر بـود؛ جنبش هایـی که منجر 
به سـرنگونی چند تـن از سـران عـرب در مجامع عمومی شـدند. 

ولـی آن سـران پـس از برکنار شـد

شــبکه خبــری الجزیره اقــدام بــه انتشــار ویدئــوی کامــل مصاحبه ای 
کــرد کــه چنــدی پیــش بــا محمــد جــواد ظریــف وزیــر امــور خارجــه 

ایــران داشــت.
ظریـف در پاسـخ بـه سـوالی مبنی بـر اینکه تروریسـتی اعـالم کردن 
نظامیـان آمریکایی چـه اهمیتی داشـته و چه اهدافـی را دنبال می کند، 
گفـت: ایـن اقدامی نبـود که مـا خودمـان انجـام داده باشـیم و در واقع 
واکنشـی بـه تصمیـم آمریـکا مبنی بـر اعـالم کردن سـپاه پاسـداران 

انقالب اسـالمی ایـران به عنـوان سـازمانی تروریسـتی بود.
وی افــزود: همــان طــور کــه می دانیــد ایــن نیروهــا در خــط مقــدم مبــارزه بــا تروریســم در عــراق، 
ســوریه و افغانســتان بوده انــد امــا متأســفانه آنهــا بــر اســاس منافــع خــود و برخــی در منطقــه مــا 

)خاورمیانــه( و در آمریــکا بــه دنبــال تحریــک بــرای مشــکل آفرینی در منطقــه هســتند.
ظریــف در ادامــه یــادآور شــد: همــان طــور کــه می دانیــد نتانیاهــو در پیــام توییتــری خــود بــه زبــان 
عبــری اعــالم کــرد کــه ایــن پیشــنهاد او بــوده اســت کــه دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــوری آمریکا، 
ســپاه پاســداران ایــران را در فهرســت ســازمان های تروریســتی قــرار دهــد. بنابرایــن، ایــن تصمیمی 
ــران تنهــا  ــی ای ــت مل ــی پیــش از آن شــورای امنی ــران و حت ــس ای ــوده و مجل ــکا ب از ســوی آمری

اقدامــی در واکنــش بــه ایــن تصمیــم آمریــکا اتخــاذ کــرد.
وی در پاسـخ به سـوالی مبنـی بر اینکـه آیا تروریسـتی اعالم کـردن نیروهـای آمریکایی، بـا ادعای 
تـالش بـرای کاهـش تنش ها مغایـرت نـدارد؛ افزود: مـا به دنبـال تقابل و تشـدید تنش نیسـتیم اما 
ایـران ملتی نیسـت کـه با فـرار از قلدرهـا ۷ هـزار سـال دوام آورده باشـد. ما بـه وضـوح گفته ایم که 
هیـچ تمایلـی بـه گسـترش دامنه تنش هـا نداریـم و اینکـه خلیج فـارس و تنگـه هرمز شـریان های 
حیاتـی ما هسـتند و مـا برای معـاش خود بـه آن ها وابسـته هسـتیم و می خواهیـم که بـرای ترابری 

کشـتیرانی تمام کشـورها از جملـه ایـران در امن و امان باشـند.
ــه  ــکا دارد ک ــم آمری ــه تصمی ــتگی ب ــن بس ــه داد: ای ــران ادام ــی ای ــتگاه دیپلماس ــس دس رئی

بخواهــد گــذرگاه آبــی پشــت در خانــه مــا را برایمــان ناامــن 
ــا  ــر م ــه نظ ــم داد. ب ــزی را نخواهی ــن چی ــازه چنی ــا اج ــه م ــد ک کن
ــات  ــارس اقدام ــج ف ــا خلی ــز ی ــاره تنگــه هرم ــد درب ــکا نمی توان آمری
ــران مواجــه  ــل ای ــه مث ــه ب ــا مقابل پیوســته ای انجــام دهــد چراکــه ب
ــوی  ــی از س ــن اقدام ــم چنی ــر نمی کن ــن فک ــه م ــد ک ــد ش خواه
ــری  ــود و پیگی ــت خ ــروش نف ــه ف ــا ب ــد. م ــان باش ــکا در می آمری
مشــتریان ادامــه خواهیــم داد و همیشــه بــه یــاد خواهیــم داشــت کــه 

ــد. ــکاری کردن ــا هم ــا م ــخت ب ــای س ــانی در روزه ــه کس چ
ظریــف همچنیــن از تحریم هــای آمریــکا علیــه ایــران بــه تروریســم اقتصــادی تعبیــر کــرد و افزود: 
ــد. ایــن  ــر دهن ــا سیاســت آنهــا را تغیی ــران هســتند ت ــر مــردم ای ــال اعمــال فشــار ب ــه دنب آنهــا ب
شــیوه ای اســت کــه آمریــکا بــرای ۴۰ ســال و بــه ویــژه از زمــان روی کار آمــدن ترامــپ در پیــش 

گرفتــه اســت و ناقــض تعهــد رئیس جمهــوری قبلــی آمریــکا اســت.
ــا  ــران در مشــارکت ب ــر سیاســی نخواهــد داشــت و ای ــچ تأثی ــکا هی ــزود: تحریم هــای آمری وی اف

ــود دارد. ــت از خ ــرای حفاظ ــی را ب ــای متنوع ــریک، طرح ه ــورهای ش کش
بــه گفتــه ظریــف، یکی از ایــن راه هــا کــه در درازمــدت جــواب خواهــد داد و طرفــداران زیــادی دارد؛ 

عــدم اســتفاده از دالر در مبادالت ارزی اســت.
ــش  ــا هســتیم و پی ــا اروپایی ه ــال ایجــاد آن ب ــه در ح ــازوکاری اســت ک ــی س ــه داد: دوم وی ادام
ــول در  ــردش پ ــدم گ ــم و آن ع ــاد کرده ای ــا آن را ایج ــا چینی ه ــود و ب ــایگان خ ــا همس ــن ب از ای
مرزهایــی اســت کــه امــکان دارد آمریــکا در آن جــا مداخلــه کــرده و کشــورهایی را کــه بــر اســاس 
ــد تحــت فشــار قــرار دهــد. ــه طــور غیرقانونــی در ایــن کار مشــارکت دارن تحریم هــای آمریــکا ب

رئیــس دســتگاه دیپلماســی ایــران افــزود: آمریــکا بیــش از آنکــه بــه فکــر منافع خــود باشــد در فکر 
تأمیــن منافــع اســرائیل اســت. متأســفانه چنــد نفــری هــم در منطقــه مــا هســتند کــه خــود را بــا 

ــد. منافــع اســرائیل همســو کرده ان

در گفتگو با الجزیره؛

ظریف:ایران ملتی نیست که بافرارازقلدرها ۷ هزار سال دوام آورده باشد
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عملیــات هــای نظامــی خصمانــه و گاه و بــی گاه آمریــکا علیــه 
نیروهــای عراقــی نشــان مــی دهــد کــه واشــنگتن تــالش مــی 
کنــد تــا زمینــه بــرای بازگشــت تکفیری هــای پیــاده نظــام خــود 

بــه عــراق فراهــم شــود.
ــای  ــه و تالش ه ــات خصمان ــه اقدام ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
ــدارد.  ــی ن ــراق پایان ــکا در ع ــده آمری ــاالت متح ــه ای مذبوحان
ــدی را در  ــه جدی ــات خصمان ــی عملی ــه تازگ ــا ب آمریکایی ه
ــز  ــا مرک ــات، آمریکایی ه ــن عملی ــد. در ای ــام دادن ــراق انج ع
نیروهــای امنیتــی عــراق در کرکــوک را هــدف حمــالت خــود 

ــد. ــرار دادن ق
ــاالت  ــات ای ــوز مقام ــه هن ــی انجــام شــد ک ــه در حال ــن حمل ای
ــن  ــه ای ــه صــورت رســمی واکنشــی ب ــود ب ــکا خ متحــده آمری
ــض  ــارض و تناق ــه در تع ــی ک ــد؛ اقدام ــداده ان ــان ن ــدام نش اق
آشــکار بــا حاکمیــت ملــی عــراق اســت و نقــض تمامیــت ارضی 
ایــن کشــور محســوب می شــود. آمریکایی هــا خــود بــه خوبــی 
ــا  ــوی آنه ــه از س ــن زمین ــی در ای ــچ توجیه ــه هی ــد ک می دانن

ــه نیســت. ــی پذیرفت ــرای مقامــات سیاســی و نظامــی عراق ب
ــای  ــکا واکنش ه ــده آمری ــاالت متح ــه ای ــدام خصمان ــن اق ای
متفــاوت و البتــه متعــددی را در عــراق بــه دنبــال داشــت. 
درهمیــن ارتبــاط، »فاضــل الفتــالوی« نماینــده پارلمــان عــراق 
ضمــن محکومیــت عملیــات تجاوزکارانــه اخیــر آمریکایی هــا در 
کرکــوک، گفــت: »هــدف قــرار دادن نیروهــای عراقــی از ســوی 
نیروهــای آمریکایــی بــه مثابــه تجــاوز آشــکار اســت و نیازمنــد 
ــای  ــن نیروه ــال ای ــوی عبدالمهــدی در قب ــده و ق موضــع کوبن

ــت«. ــاوز اس متج
ــرح  ــد: »ط ــادآور ش ــه ی ــراق در ادام ــان ع ــده پارلم ــن نماین ای
ــا  ــراق ب ــلح ع ــای مس ــرار دادن نیروه ــدف ق ــرای ه ــکا ب آمری
ــت. الزم  ــده اس ــزی ش ــه ری ــش برنام ــاز پی ــی ب ــالت هوای حم
ــن  ــرای بررســی ای ــاده ب ــوق الع ــد جلســه ف ــان بای اســت پارلم
ــراج  ــون اخ ــد و قان ــزار کن ــراق برگ ــت ع ــض حاکمی ــوارد نق م
ــل و  ــکل کام ــه ش ــراق ب ــی از ع ــی و خارج ــای آمریکای نیروه

ــد«. ــب کن ــی را تصوی نهای

ــدور  ــا ص ــق ب ــل الح ــب اه ــش عصائ ــال، جنب ــن ح درهمی
ــرار دادن  ــدف ق ــی در ه ــای آمریکای ــدام جنگنده ه ــه ای، اق بیانی
ــته و ۲  ــک کش ــه ی ــوک ک ــتان کرک ــی در اس ــای عراق نیروه

ــرد. ــوم ک ــت را محک ــای گذاش ــروح برج مج
ــح و  ــل واض ــدام دلی ــن اق ــت: »ای ــده اس ــه آم ــن بیانی در ای
ــی و  ــای جنگ ــه نیروه ــت ک ــأله اس ــن مس ــر ای ــکاری ب آش
ــه مستشــاران و  ــد ن ــراق حضــور دارن ــی در ع ــی آمریکای رزم
ــته  ــاس خواس ــر اس ــی ب ــای آمریکای ــی. نیروه ــای فن نیروه
خــود رفتــار می کننــد نــه خواســته فرماندهــی عملیــات 
ــوارد  ــن م ــه در ای ــت ک ــا اس ــوال اینج ــراق. س ــترک ع مش
چــه قانونــی در خصــوص نظامیــان آمریکایــی اجــرا می شــود 

ــکا؟« ــا آمری ــراق ی ــون ع قان
ــکا از  ــاالت متحــده آمری ــه ای ــه اول، واضــح اســت ک در وهل
ــه  ــن مرحل ــژه در ای ــه وی ــراق ب ــی ع ــای نظام ــدرت نیروه ق
ــچ وجــه خرســند نیســت و  ــه هی ــه پســاداعش ب ــی مرحل یعن
ــی  ــه نوع ــه ب ــات خصمان ــله اقدام ــا سلس ــد ب ــالش می کن ت
علیــه نیروهــای مســلح عــراق عقــده گشــایی کنــد؛ نیروهــای 
ــزاب و  ــردم و اح ــه م ــتیبانی قاطب ــت و پش ــورد حمای ــه م ک
جریان هــای عراقــی هســتند. آمریکایی هــا تمــام تــالش 
خــود را بــه کار بســته انــد تــا ضمــن تضعیــف قــدرت نظامــی 
ــت های  ــدد تروریس ــروز مج ــور و ب ــرای ظه ــه ب ــراق، زمین ع

ــر از  ــار دیگ ــا ب ــد ت ــم آورن ــور را فراه ــن کش ــری در ای تکفی
ــره  ــراق به ــود در ع ــای خ ــاده نظام ه ــوان پی ــه عن ــا ب آنه
ــداوم حضــور  ــرای ت ــه جدیــدی ب ــه بهان ــرداری کــرده و البت ب

ــد. ــور بیابن ــن کش ــان در ای نظامیش
مســأله دیگــری کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه ایــاالت متحــده 
ــای  ــله عملیات ه ــذر سلس ــا از رهگ ــد ت ــالش می کن ــکا ت آمری
ــوذ روز  ــود از نف ــت خ ــی عصبانی ــه نوع ــراق، ب ــی در ع تخریب
ــزد  ــداد گوش ــات بغ ــه مقام ــور را ب ــن کش ــران در ای ــزون ته اف
ــواره و در  ــی هم ــات عراق ــه مقام ــت ک ــی اس ــن درحال ــد. ای کن
مناســبت های مختلــف بــر لــزوم روابــط گســترده بــا جمهــوری 

ــد. ــد کــرده ان ــران تأکی اســالمی ای
ــادل  ــر »ع ــارات اخی ــه اظه ــوان ب ــه می ت ــوان نمون ــه عن ب
ــر  ــه ب ــرد ک ــاره ک ــراق اش ــر ع ــت وزی ــدی« نخس عبدالمه
ــود.  ــرده ب ــد ک ــداد تأکی ــران و بغ ــان ته ــنه می ــط حس رواب
ــه همــراه یــک  ــران ب ــه ای ــان ســفر اخیــر خــود ب وی در جری
هیــأت عالیرتبــه نیــز تفاهمنامــه هــای همــکاری بســیاری را 
ــه امضــا رســاند؛ مســأله ای  ــران ب ــوری اســالمی ای ــا جمه ب
کــه بــه نظــر می رســد بــه مــذاق آمریکایی هــا خــوش 
ــه  ــالش مذبوحان ــر ت ــن روی، عــالوه ب ــده اســت. از همی نیام
بــرای تضعیــف قــدرت نظامــی عــراق، مانــع تراشــی و ســنگ 
ــن تحــت  ــداد و همچنی ــران، بغ ــط ته ــیر رواب ــدازی در مس ان
الشــعاع قــرار دادن نفــوذ ایــران در عــراق از جملــه مهمتریــن 
اهــداف ایــاالت متحــده آمریــکا از انجــام فعالیت هــای 

ــود. ــوب می ش ــور محس ــن کش ــی در ای تخریب
در واقــع، آمریکایی هــا بــا ایــن اقدامــات مخــرب خــود، از عــراق 
ــا متحــدان  ــرای جنــگ سیاســی ب ــوان نقطــه آغــازی ب ــه عن ب
اســتراتژیک بغــداد ازجملــه تهــران، اســتفاده می کننــد؛ اقدامــی 
ــی  ــن دیپلماتیــک در عرصــه جهان کــه برخــالف تمامــی موازی
ــا ایــن اقــدام خــود قصــد دارنــد  تلقــی می شــود. آمریکایی هــا ب
ــرای تقابل هــای بیــن المللــی  ــه عنــوان عرصــه ای ب از عــراق ب

اســتفاده کننــد.
ــد کــه  ــاً اعــالم کــرده بودن ــز صراحت ــی پیشــتر نی آمریکایی های
موافــق روابــط گســترده تهــران و بغــداد نیســتند و از نفــوذ تهران 
در عــراق ناراحــت هســتند. در همیــن ارتبــاط، »دونالــد ترامــپ« 
ــکا پیشــتر ســخنانی را  ــاالت متحــده آمری رئیــس جمهــوری ای
ــرح  ــراق مط ــوذ آن در ع ــران و نف ــوری اســالمی ای ــه جمه علی

کــرده بــود. وی در ایــن زمینــه گفتــه بــود کــه یکــی از عوامــل 
ــن  ــر گرفت ــر نظ ــراق، زی ــکا در ع ــی آمری ــای نظام ــی بق اصل

ــران اســت. تحــرکات ای
ایــن اظهــارات ترامــپ حتــی بــا واکنــش آیــت اهلل سیســتانی 
ــان  ــود. وی در جری ــراق مواجــه شــده ب ــدر ع ــت عالیق مرجعی
ــازمان  ــده س ــچارت« نماین ــس پالس ــن هنی ــا »جنی ــدار ب دی
ــر  ــخنان اخی ــه س ــی ب ــاره تلویح ــن اش ــراق، ضم ــل در ع مل
»دونالــد ترامــپ« رئیــس جمهــوری ایــاالت متحــده آمریــکا 
علیــه جمهــوری اســالمی ایــران، تاکیــد کــرده بــود: »عــراق 
ــد  ــر کشــورها نخواه ــه دیگ ــاندن ب ــرای آزار رس ــی ب جایگاه

ــود«. ب
ــه  ــود: »عــراق ب وی در ادامــه ســخنان خــود همچنیــن گفتــه ب
ــام کشــورها و  ــا تم ــر ب ــوازن و براب ــط حســنه و مت ــتن رواب داش
دیگــر دولت هــای دوســتدار صلــح بــر اســاس منافــع مشــترک 
بــدون دخالــت در امــور داخلــی اش و بــدون اینکــه خدشــه ای بــه 

اســتقالل و حاکمیتــش وارد شــود، چشــم دوختــه اســت«.
درســت بــه دلیــل همیــن تحــرکات آمریکایی هــا علیــه عــراق و 
متحــدان آن یعنــی ایــران اســت کــه قاطبــه ائتالف هــای بــزرگ 
عراق خواســتار خــروج نظامیــان آمریکایی از این کشــور هســتند. 
در همیــن ارتباط، پیشــتر ائتــالف اصــالح و ســازندگی در پارلمان 
ــات  ــردن اقدام ــوم ک ــن محک ــه ای ضم ــدور بیانی ــا ص ــراق ب ع
ــکا  ــود: »آمری ــرده ب ــالم ک ــراق اع ــنگتن در ع ــی واش تخریب
ــی از  ــور ایالت ــن کش ــا ای ــه گوی ــد ک ــار می کن ــه ای رفت ــه گون ب
ایالت هــای آمریــکا اســت. برگــزاری جلســه فوق العــاده پارلمــان 
امــری ضــروری بــرای پایــان دادن بــه اقدامــات آمریــکا در نقض 

حاکمیــت عــراق اســت«.
ائتــالف البنــاء عــراق نیــز در بیانیــه ای اقدامــات آمریــکا در ایــن 
کشــور را نقــض آشــکار و واضــح قوانیــن و موازیــن دیپلماتیــک 
ــای  ــات، از رفتاره ــن اقدام ــه ای ــود ک ــرده ب ــد ک دانســت و تأکی
برتری جویانــه رئیــس جمهــوری آمریــکا در قبــال دولــت عــراق 

اســت.
از همیــن روی، بــه نظــر می رســد کــه اقدامــات مخــرب 
آمریکایی هــا در عــراق بیــش از پیــش بــا واکنــش اقشــار 
ــد  ــن رون ــداوم ای ــود و ت ــده و می ش ــه ش ــراق مواج ــف ع مختل
ــی از  ــای آمریکای ــراج نیروه ــد اخ ــده رون ــاز کنن ــد آغ می توان

ــد. ــراق باش ع

عملیاتهای خصمانه آمریکا در عراق/احیای پیاده نظام تکفیری در اولویت
رامین حسین آبادیان
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متشــنج شــدن روابــط دیپلماتیــک میــان منامــه و بغــداد 
ــه  ــن علی ــه بحری ــر خارج ــر وزی ــن اخی ــال توهی ــه دنب ب
مقتــدی صــدر بــار دیگــر نشــان داد کــه »خالــد بــن احمد 

ــه دار اســت. ــه طالی ــن زمین ــه« در ای آل خلیف
آخریــن توئیــت توهیــن آمیــز وزیــر خارجــه بحریــن باعث 
بــه وجــود آمــدن یــک بحــران دیپلماتیــک میــان منامــه و 
بغــداد شــد. مقتــدی صــدر رهبــر جریــان صــدر بــه تازگی 
بــا انتشــار بیانیــه ای در خصــوص تحــوالت منطقــه خواهان 
برکنــاری ســران ظالــم رژیــم آل خلیفــه در بحریــن شــده 
ــک پســت  ــا انتشــار ی ــز ب ــن نی ــر خارجــه بحری ــود. وزی ب
توهیــن آمیــز علیــه مقتــدی صــدر بــه ایــن بیانیــه واکنش 

نشــان داد.
ــر  ــه اظهــارات وزی وزارت خارجــه عــراق نیــز در واکنــش ب
خارجــه بحریــن دربــاره رهبــر جریــان صــدر اعــالم کــرد: 
از بحریــن می خواهیــم بــه علــت ســخنان ناشایســت وزیــر 
خارجــه ایــن کشــور دربــاره عــراق معــذرت خواهــی کنــد.

وزارت خارجــه عــراق همچنیــن اعــالم کــرد در این کشــور 
شــخصیت های برجســته از آزادی بیــان برخوردار هســتند.

وزیــر خارجــه عــراق نیــز دســتور احضــار ســفیر بحریــن در 
بغــداد را صــادر کــرد. در همیــن راســتا، بــه دنبــال اهانــت 
ــداران  ــدر، طرف ــدی ص ــه مقت ــن ب ــه بحری ــر خارج وزی
جریــان صــدر مقابــل کنســولگری بحریــن در نجــف تجمع 

ــد. اعتراضــی برگــزار کردن
ــع  ــاعت 16 تجم ــنبه س ــت روز یکش ــرار اس ــن ق همچنی
ــود. ــا ش ــداد برپ ــن در بغ ــفارت بحری ــل س ــری مقاب دیگ

ــز از وزارت  ــراق نی ــس ع ــاط، ریاســت مجل ــن ارتب در همی
ــب  ــار و مرات ــن را احض ــفیر بحری ــا س ــته ت ــه خواس خارج
اعتــراض عــراق به اظهــارات وزیــر خارجــه را به وی تســلیم 
کنــد. گروه هــای مختلــف عراقــی از ائتــالف فتــح گرفتــه 
تــا ســائرون بــا اعــالم مخالفــت خــود بــا توهین هــای وزیــر 

ــد. خارجــه بحریــن، از مقتــدی صــدر حمایــت کردن
ــت های  ــار پس ــن و انتش ــه بحری ــر خارج ــای وزی توهین ه
مســأله دار از ســوی وی چیــزی نیســت کــه تازگــی داشــته 
ــان  ــی در می ــه نوع ــه ب ــد آل خلیف ــن احم ــد ب باشــد. خال
ــری  ــت های توئیت ــار پس ــه دار انتش ــی طالی ــات عرب مقام
توهیــن آمیــز علیــه مســئوالن کشــورهای منطقــه بــه ویژه 

کشــورهای محــور مقاومــت اســت.
وزیــر خارجــه بحریــن پیشــتر بــه صــورت پــی در پــی بــه 
نیروهــای مردمــی عــراق یــا همــان حشــد شــعبی توهیــن 
ــن مســأله خشــم نماینــدگان پارلمــان  ــود کــه ای کــرده ب
ایــن کشــور را نیــز برانگیخــت. ایــن مقــام بحرینــی مدعــی 
شــده بــود کــه نیروهــای حشــد شــعبی کــه نقــش بســیار 
ــای  ــار نیروه ــراق در کن ــت ع ــت از امنی ــی درحفاظ مهم
ــد تروریســت هســتند! ــا می کنن ــن کشــور ایف امنیتــی ای

ــود  ــم خ ــا را از گلی ــه و پ ــر رفت ــز فرات ــد نی ــن ح وی از ای
فراتــر بــرده و بــه ســردار قاســم ســلیمانی فرمانــده ســپاه 
قــدس جمهــوری اســالمی ایــران نیــز توهیــن کــرده بــود 
کــه این مســأله نیــز بــا واکنــش نماینــدگان عراقــی مواجه 
شــده بــود. خالــد بــن احمــد آل خلیفــه در حســاب توئیتــر 
خــود نوشــته بــود: خداونــد بــه مــردم عــراق کمــک کنــد، 
ــش تروریســم داعــش و قاســم ســلیمانی و  ــن آت ــان بی آن
نیــروی بســیج طایفــه ای )حشــد الشــعبی( لعنــت شــده او 
قــرار گرفته انــد.! ســخنان وزیــر خارجــه بحریــن در حالــی 

ــراق  ــی ع ــای مردم ــش و نیروه ــه ارت ــود ک ــرح می ش مط
بارهــا در عملیات هــای مختلــف علیــه تروریســت های 
ــد و در آوردگاه هــای مختلــف  تکفیــری صــف آرایــی کردن

ــد. آنهــا را شکســت دادن
ــه  ــای خــود را روان ــی در حــال توهین ه ــام بحرین ــن مق ای
ــت  ــور مقاوم ــه در مح ــه ک ــورهای منطق ــئوالن کش مس
ــی در  ــابقه طوالن ــه س ــه منام ــد ک ــد می کن ــتاده ان ایس
ــه  ــود ب ــه خ ــری در کارنام ــت ها تکفی ــت از تروریس حمای
ــج  ــیه خلی ــی حاش ــورهای عرب ــت. کش ــانده اس ــت رس ثب
فــارس میلیاردهــا دالر ســالح و مهمــات در اختیــار 
ــراق، ســوریه،  ــا ع ــد ت ــرار دادن ــری ق تروریســت های تکفی
یمــن و لبنــان را تجزیــه کننــد درحالــی که اقدامــات جبهه 
ــورهای  ــکا و کش ــرح آمری ــدن ط ــی ش ــت از عملیات مقاوم
ــردار  ــرد. حضــور س ــری ک ــارس جلوگی ــج ف ــیه خلی حاش
ــث  ــی باع ــار نظام ــوان مستش ــه عن ــراق ب ــلیمانی در ع س
ــزدوران تروریســت  ــکا و م ــی شــدن نقشــه های آمری خنث
ــت.  ــده اس ــش ش ــوذ داع ــترش نف ــتای گس ــا در راس آنه
ــه  »حنــان فتــالوی« نماینــده مجلــس عــراق، در پاســخ ب
ایــن اظهــارات توهیــن آمیــز وزیرخارجــه بحریــن در توئیتر 
خــود نوشــت: ای خالــد، لعنــت شــده کســی اســت کــه از 
ــه کســی کــه  ــاع می کنــد؛ ن داعــش پشــتیبانی و از آن دف

بــا آن می جنگــد.
ــر  ــراهلل دبی ــن نص ــید حس ــن، س ــه بحری ــر خارج وزی
ــی  ــود ب ــای خ ــز از توهین ه ــان را نی ــزب اهلل لبن کل ح
ــه دور از  ــا الفاظــی رکیــک و ب نصیــب نگذاشــته و او را ب
ــه  ــر خارج ــت. وزی ــرار داده اس ــاب ق ــالق خط ادب و اخ
ــرف،  ــرع و ع ــالق، ش ــه دور از اخ ــی ب ــن در اقدام بحری
ــا  ــان را ب ــرکل حــزب اهلل لبن ســید حســن نصــراهلل، دبی

ــرار داد. ــاب ق ــز خط ــن آمی ــیار توهی ــی بس الفاظ
ــا انتشــار پســت های  خالــد بــن احمــد آل خلیفــه بارهــا ب
ــورمان و  ــه کش ــدی را علی ــیار تن ــخنان بس ــری س توئیت
مواضــع مقتدرانــه ایــران در منطقــه و جهــان مطــرح کــرده 
اســت. وی حتــی یــک درگیــری توئیتــری بــا محمــد جواد 
ظریــف وزیــر خارجــه کشــورمان نیــز داشــته اســت. ظریف 

ــاب  ــاورانش در حس ــپ و مش ــی از ترام ــار عکس ــا انتش ب
کاربــری خــود در توئیتــر، سیاســت های آمریــکا در منطقــه 
ــز در  ــن نی ــه بحری ــر خارج ــد. وزی ــت خورده خوان را شکس
مقــام حمایــت از آمریــکا و دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــور 
ایــن کشــور برآمــده و بــا انتشــار تصویــری از رئیــس 
جمهــور ســابق ایــران بــه ظریــف پاســخ بــی ادبانــه ای داد.

مجیــز گویــی هــای وزیــر خارجــه بحریــن تنهــا در حمایت 
از مقامــات آمریکایــی مطــرح نشــده بلکــه وی بــه تازگــی 
ــد  ــت از محم ــری در حمای ــت توئیت ــک پس ــار ی ــا انتش ب
بــن ســلمان ولــی عهــد عربســتان موجــی از تمســخر را در 

ــی برانگیخــت. ــران شــبکه های اجتماع ــان کارب می
ــر  ــد ســعودی ب ــری از ولیعه ــن تصوی ــر خارجــه بحری وزی
فــراز دیــوار چیــن را منتشــر کــرد و زیــر آن نوشــت: چیــن 
ــم  ــن ســلمان( ه ــد ب ــد )محم ــوار خــود را دارد و محم دی

ــواری اســت! ــا دی ــرای م ب
در هــر صــورت بایــد گفــت کــه وزیــر خارجــه بحریــن در 
کنــار دیگر مســئوالن کشــورهای دیکتاتــور عربــی در حوزه 
ــه  ــی ب ــا موضع ــرف و ی ــه ح ــان ک ــر زم ــارس ه ــج ف خلی
ــه آن  ــام پاســخگویی ب ــه در مق ــد ن مذاقشــان خــوش نیای
موضــع از طریــق منطقــی بلکــه در مقــام توهیــن بــه طرف 
مقابــل بــر مــی آینــد کــه ایــن مســأله اگــر چــه در مقیاس 
ــن کشــورها در  ــا بیانگــر عمــق سیاســتهای ای کوچــک ام
قبــال دیگــر مســائل منطقــه و نحــوه برخــورد و تعامــل بــا 

آنهــا اســت.
ــن نکتــه نیــز دقــت  ــه ای ــد ب ــن مســأله، بای جــدای از ای
داشــت کــه بحریــن در ســایه نبــود آزادی بیــان و حقــوق 
بشــر در ایــن کشــور و ســرکوب هــر نظــر مخالــف 
ــنیدن  ــه ش ــادت ب ــه ع ــم آل خلیف ــران رژی ــع س مواض
صــدای مخالــف هرچنــد از ســوی مســئوالن و یــا 
ــریعاً در  ــته و س ــورها را نداش ــر کش ــخصیت های دیگ ش
ــر مــی آینــد  ــه نظــرات مخالــف خــود ب مقــام توهیــن ب
ــط  ــد توس ــن بودن ــراد در بحری ــن اف ــر ای ــا اگ ــه بس چ
ــه  ــت و محاکم ــور بازداش ــن کش ــی ای ــای امنیت نیروه

می شــدند.

توهین های ناتمام وزیر خارجه بحرین؛ از ایران تا حزب اهلل و عراق
فاطمه صالحی
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تشــکیل پارلمــان صــوری در شــهر »ســیئون« یمــن 
توســط ریــاض و مزدورانــش، تــالش مذبوحانــه آن هــا طی 
ســالهای گذشــته بــرای ایجــاد دوقطبــی »صنعــاءـ  یمــن« 

ــه اذهــان متبــادر ســاخته اســت. را ب
هفتــه گذشــته بــود کــه خبــر جدیــدی از تحــوالت 
سیاســی یمــن بــه گــوش رســید. تشــکیل جلســه پارلمان 
یمــن پــس از چهــار ســال بــه ســرخط اخبــار رســانه های 
ــه  منطقــه ای تبدیــل شــد. نشســت پارلمــان در شــهری ب
ــع در محــور شــرقی یمــن و در  ــیئون« واق ــام شــهر »َس ن

ــزار شــد. ــا عربســتان ســعودی برگ مرزهــای مشــترک ب
امــا واقعیــت ماجــرا چــه بــود و چــه کســانی در پشــت پرده 
برگــزاری نشســت پارلمان قــرار داشــتند. واقعیت آن اســت 
کــه نشســت هفتــه گذشــته در ســیئون توســط مــزدوران 
ســعودی و دســت نشــانده های آنهــا برگــزار شــد. کســانی 
ــره  ــاً در زم ــد عمدت ــرکت کردن ــت ش ــن نشس ــه در ای ک
ــوب  ــن محس ــان یم ــین پارلم ــارج نش ــای خ نماینده ه
ــت  ــعودی در نشس ــم س ــات رژی ــا اقدام ــه ب ــوند ک می ش

مذکــور حاضــر شــدند.
ایــن اتفــاق درحالــی رخ داد کــه دولــت وفــاق ملــی یمــن 
)دولــت قانونــی حاکــم( در حــال برگــزاری انتخابــات 
ــی  ــای خال ــردن صندلی ه ــر ک ــور پُ ــه منظ ــی ب پارلمان
پارلمــان بــود. در واقــع، مــزدوران ســعودی طــرح تشــکیل 
پارلمــان در ســیئون را در دســتور کار قــرار دادنــد تــا دولت 
ــده از آرا  ــی برآم ــکیل پارلمان ــه تش ــق ب ــی موف ــاق مل وف

ــن نشــود. ــت یم مل
طبــق آخریــن گزارش هــا، جلســه پارلمــان یمــن در شــهر 
ــود،  ســیئون کــه متشــکل از نماینــدگان خــارج نشــین ب
بــا حضــور 141 نماینــده برگــزار شــد. نماینــدگان پارلمان 
ــد انتخــاب هیــأت رئیســه پارلمــان دولــت مســتعفی،  رون
ــن  ــس ای ــوان رئی ــه عن ــی« ب ــلطان البرک ــزار و »س برگ
ــد  ــه »عب ــی اســت ک ــن درحال ــد. ای ــان انتخــاب ش پارلم
ربــه منصــور هــادی« رئیــس دولــت مســتعفی یمــن هفته 
ــاد آن در  ــان و انعق ــر پارلم ــر مق ــتار تغیی ــته خواس گذش

ــود. ــن کشــور شــده ب شــرق ای
تشــکیل پارلمــان در شــهر ســیئون در واقــع، تــالش 
ــه منصــور  ــد رب ــا عب ــش و در رأس آنه ســعودی و مزدوران
ــه  ــدن« را ب ــاء، ع ــی صنع ــاد »دو قطب ــرای ایج ــادی ب ه
ــعودی از  ــم س ــه رژی ــی ک ــازد. زمان ــادر می س ــن متب ذه
تحقــق اهــداف خــود در یمــن نــاکام مانــد، روی بــه ایجــاد 
دو قطبــی صنعــاء، عــدن آورد بــه اینگونــه کــه تــالش خود 
ــا  ــد آن را ب ــا بتوان ــرد ت ــاز ک ــدن آغ ــر ع ــرای تســلط ب را ب

ــد. ــه کن ــاء، پایتخــت یمــن معامل صنع
ــاختگی در  ــوری و س ــان ص ــکیل پارلم ــز تش ــون نی اکن
ــعودی ها و  ــه س ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ــیئون ب ــهر س ش
ــهر را در  ــن ش ــا آن ای ــد ت ــالش می کنن ــا ت ــزدوران آنه م
ــت  ــوان پایتخ ــه عن ــرده و از آن ب ــم ک ــاء َعلَ ــل صنع مقاب
ــاد کننــد. درهمیــن راســتا پایگاه هــای  اصلــی مــزدوران ی
یمنــی اعــالم کردنــد: »ریــاض پــس از آنکــه نتوانســته بــا 
ــه اهــداف خــود برســد  ــارس ۲015 ب ــی از م ــه نظام حمل
و شــخصیت های متحــد خــود را بــه حکومــت یمــن 
ــت،  ــف واقعی ــا تحری ــد ب ــون ســعی می کن ــد، اکن بازگردان
بــا افتتــاح پارلمانــی ســاختگی و صــوری بــه اهــداف خــود 

ــد«. برس
ــعودی و  ــه س ــد ک ــل ش ــه غاف ــن نکت ــد از ای ــه نبای البت

مزدورانــش از رهگــذر تشــکیل جلســه صــوری پارلمــان 
ــد. از  ــال می کنن ــز دنب در ســیئون اهــداف دیگــری را نی
ــی  ــان اصل ــکاف در پارلم ــاد ش ــداف ایج ــن اه ــه ای جمل
ــه  ــع ســعودی ها ب ــاء اســت. در واق ــان در شــهر صنع لبن
ــی  ــه در ســاختار کنون ــال ایجــاد دو دســتگی و تفرق دنب
ــا بدیــن ترتیــب نمایندگانــی  پارلمــان لبنــان هســتند ت
ــه جــان  ــاض نشــدند، ب ــا ری ــه همــکاری ب کــه حاضــر ب

ــد. ــر بیفتن یکدیگ
در همیــن ارتبــاط، برخی رســانه های یمنــی اعــالم کردند: 
ــژه  ــس از بســته شــدن افق هــای نظامــی ســعودی بوی »پ
چهــار ســال پــس از جنگ، عــدم تحقــق اهدافــش در صنعا 
ــتقیم  ــی مس ــور نظام ــرای حض ــازش ب ــز نی ــده و نی و صع
ــور  ــن کش ــره، ای ــوت و المه ــتان های حضرم ــژه در اس بوی
شــروع بــه تطمیــع برخــی نماینــدگان و دادن پــول بــه آنها 
ــا پارلمــان یکپارچــه در صنعــا را کــه همچنــان در  کــرد ت
چارچــوب قانــون اساســی کار می کنــد، دچــار دو دســتگی 

کنــد«.
واقعیــت آن اســت کــه ســعودی ها پــس از ناامیــد شــدن 
از تضعیــف قــدرت أنصــاراهلل و همچنیــن بازنشــاندن هادی 
بــر کرســی قــدرت در یمــن، تــالش می کننــد تــا از طریــق 
ــان  ــکیل پارلم ــه تش ــف ازجمل ــات مختل ــله اقدام سلس
ــیئون همزمــان بــا تشــدید تحریم هــای  صــوری در س
اقتصــادی، بــه زعــم خــود یمنی هــا را تضعیــف کــرده و در 

میــان آنهــا دو دســتگی ایجــاد کننــد.
ــن را در  ــردم یم ــا م ــد ت ــالش می کنن ــن ت ــا همچنی آنه
ــه  ــد؛ ب ــرار دهن ــن کشــور ق ــی ای ــاق مل ــت وف ــل دول مقاب
ــع از  ــاض مان ــت از ری ــه نیاب ــن ب ــردم یم ــه م ــه ای ک گون
تــداوم عملیــات نظامــی أنصــاراهلل علیــه نظامیان ســعودی 
ــی  ــت اصل ــوند. عل ــرزی ش ــهرهای م ــزدوران آن در ش و م
ــه  ــاض در مقابل ــی ری ــدم توانای ــه، ع ــالش مذبوحان ــن ت ای
ــی  ــای مردم ــش و کمیته ه ــای ارت ــا نیروه ــی ب و رویاروی
یمــن در جبهه هــای نبــرد بــه ویــژه در جبهه هــای مــرزی 

ــت. اس
آنچــه کــه ســعودی ها پیــش از آغــاز تجــاوز نظامــی 
بــه یمــن فکــر آن را نمی کردنــد، مقاومــت جانانــه 
ــتان  ــود. عربس ــور ب ــن کش ــی ای ــای نظام ــردم و نیروه م

ــف  ــل ضع ــه دلی ــن ب ــه یم ــرد ک ــان می ک ــعودی گم س
ــدم  ــی و ع ــرفته جنگ ــلیحات پیش ــورداری از تس در برخ
بهره منــدی از جدیدتریــن تاکتیک هــای نظامــی، بــه 
ــه  ــالف چندجانب ــک ائت ــا ی ــه ب ــی مقابل ــچ وجــه توانای هی
ــازه زمانــی بســیار  در عرصــه میدانــی را نــدارد و در یــک ب

ــد. ــد آم ــو درخواه ــه زان ــدود ب مح
بــا ایــن حــال، مقاومــت مــردم یمــن از یــک ســوی و قدرت 
ــات  ــر، موجب ــوی دیگ ــور از س ــن کش ــش ای ــی ارت نظام
ــد  ــا دریافتن ــم آورد و آنه ــعودی ها را فراه ــری س غافلگی
کــه در ارزیابــی میــزان قــدرت طــرف مقابــل خــود دچــار 

ــده اند. ــباتی ش ــتباه محاس اش
در حــال حاضــر، کار بــه جایــی رســیده اســت کــه 
ســعودی ها، خــود نیــز قــادر بــه طــرح ادعــای موفقیــت 
عملیــات »طوفــان قاطعانــه« در یمــن نیســتند. آنهــا بــه 
ــداف  ــته اه ــات نتوانس ــن عملی ــه ای ــد ک ــی می دانن خوب
مــورد نظــر آنهــا را تأمیــن کنــد. بســیاری از تحلیلگــران 
ــد کــه »ســلمان بــن عبدالعزیــز« پادشــاه  ــر ایــن باورن ب
رژیــم ســعودی در حــال حاضــر بــه دنبــال یافتــن یــک 
ــه یمــن می گــردد؛  ــرای جنــگ علی ــه ب ــان آبرومندان پای
ــر دو ســال جنایــت  ــه وســیله آن ب ــد ب ــی کــه بتوان پایان
جنگــی علیــه یــک ملــت بــی دفــاع و بــی گنــاه 

ــذارد. ــرپوش بگ س
در صــورت عــدم توانایــی عربســتان ســعودی بــرای 
ــود از  ــات خ ــا راه نج ــاض تنه ــن، ری ــالق یم ــروج از بات خ
ــد ترامــپ«  ــده »دونال ــالق را در سیاســت های آین ــن بات ای
رئیــس جمهــوری جدیــد ایــاالت متحــده آمریکا جســتجو 
می کنــد. ریــاض امیــدوار اســت تــا دولــت جدیــد آمریــکا 
حمایت هــای نظامــی و تســلیحاتی بیشــتری از آن در 

ــه عمــل آورد. ــگ یمــن ب جن
ــش از  ــد بی ــعودی نمی توان ــم س ــورت، رژی ــر ص ــا در ه ام
ــد  ــروزی در یمــن بکوب ــر طبــل جنــگ و جنــگ اف ــن ب ای
ــن  ــذر ای ــی از رهگ ــتاورد محسوس ــا دس ــه تنه ــه ن چراک
جنــگ کســب نکــرده بلکــه مبالــغ مالــی هنگفتــی را نیــز 
ــان  ــیاری از کارشناس ــت. بس ــرده اس ــه ک ــن هزین در یم
خســارت مالــی ریــاض در جنــگ یمــن را هنگفــت و 

چشــمگیر توصیــف می کننــد.

پارلمان صوری در »سیئون« یمن؛ تکرار سناریوی دوقطبی »صنعاء-عدن«
رامین حسین آبادیان

خاورمیانه و شمال آفریقا
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جدیدتریــن یــورش هوایــی ائتــالف آمریکایی 
ــت  ــه مل ــان داد ک ــی نش ــای عراق ــه نیروه ب
ــن  ــان ای ــدگان پارلم ــژه نماین ــه وی ــراق ب ع
کشــور بایــد هرچــه ســریعتر تصمیــم قاطــع 
و کوبنــده ای بــرای پایــان دادن بــه ایــن 

ــد. ــاذ کنن ــالت اتخ حم
عــراق طــی ســالیان گذشــته در کنــار همــه 
مصائــب و مشــکالتی کــه حضــور تکفیری هــا 
ــاهد  ــم زد؛ ش ــور رق ــن کش ــردم ای ــرای م ب
ــه  ــه و مزوران ــونت طلبان ــا خش ــه رفتاره ادام

آمریکایی هــا بــوده اســت.
عراقی هـا در حالـی از یـوغ دیکتاتـوری صدام 
خرسـند بودنـد که تبعات اشـغال کشورشـان 

از سـوی آمریکایی هـا دامـن گیـر آنهـا شـد. زمانـی کـه در 
سـال ۲011 نظامیان آمریکایی خاک عـراق را ترک کردند، 
مـردم این کشـور گمان کردند که مشکالتشـان تمام شـده 
اسـت امـا واشـنگتن کـه بـه سـادگی نمی توانسـت از عراق 
غنـی از منابع و ثروت دسـت بردارد بـا ایجاد داعـش دوباره 

بـه عراق بازگشـت.
عـالوه بـر تشـکیل ائتـالف بـه اصطالح ضـد داعش شـاهد 
حضـور آمریکاییهـا و افزایش تدریجـی آنها در عـراق بودیم. 
عـالوه بر حضـور تروریسـت های آمریکایـی در پایـگاه عین 
االسـد و الحبانیـه در االنبـار؛ آنهـا در راسـتای بـه اصطـالح 
جنـگ با داعـش در پایـگاه القیـاره در جنوب موصل و سـد 
موصـل و شـمال آن و منطقه بلد در اسـتان صـالح الدین و 
التاجـی در شـمال بغـداد و »کـی ۹ م« و التـون کوبـری در 
کرکـوک و نیز برخـی پایگاه های دیگـر در اقلیم کردسـتان 

عراق مسـتقر شـدند.
آمریکایی هــا بــر اســاس توافــق اســتراتژیکی کــه بــا عــراق 
امضــا کــرده انــد در قبــال هــر گونــه یورشــی بایــد از بغداد 
حمایــت می کردنــد امــا عمــالً هنگامــی کــه داعــش 
ــه  ــور را ب ــن کش ــادی از ای ــای زی ــال ۲014 بخش ه در س
اشــغال خــود درآورد و در آســتانه رســیدن بــه بغــداد بــود 
ــا فتــوای  ــد و هنگامــی کــه ب فقــط تماشــاگر اوضــاع بودن
ــاد  ــردم نه ــکل م ــری تش ــکل گی ــی و ش ــت دین مرجعی
حشــد شــعبی اجــازه یــورش بیشــتر بــه تکفیری هــا داده 
نشــد دســت بــه تشــکیل ائتالفــی نمادیــن بــه نــام مبــارزه 
ــا  ــد تکفیری ه ــه ض ــش از آنک ــه بی ــد ک ــش زدن ــا داع ب

ــود. باشــد ضــد نیروهــای عراقــی ب
ــه  ــه بعــد ب ــژه از ســال ۲014 ب ــه وی ــا موضوعــی کــه ب ام
عنــوان یــک پدیــده تبدیــل شــده اســت بحــث حمــالت به 
نیروهــای عراقــی اعــم از پلیــس و ارتــش و حشــد شــعبی 
ــن کشــور اســت. ســابقه حمــالت  ــف ای در مناطــق مختل
اشــتباهی ائتــالف آمریکایــی در عــراق قابــل توجــه اســت. 
ــازی  ــرای آزادس ــی ب ــای عراق ــات نیروه ــان عملی در جری
ــرد  ــدن ۹0 ف ــته ش ــی از کش ــانه های محل ــل، رس موص
ــه  ــه حمل ــراق در نتیج ــی ع ــدن 100 نظام ــی ش و زخم

ــد. ــر دادن ــکا، خب ــی آمری اشــتباهی هوای
عـراق،  امنیتـی  نیروهـای  ضـد  تحـرک  جدیدتریـن  در 
هواپیمـای آمریکایـی، مرکـز وابسـته بـه پلیـس عـراق در 
جنـوب کرکـوک را بمبـاران کرد کـه در نتیجه آن شـماری 
از نیروهـای پلیـس عـراق کشـته و زخمـی شـدند.  ائتـالف 
آمریکایـی ۲۸ فوریه ۲01۹ به کشـتن 1۲5۷ غیرنظامی در 
نتیجه آنچـه حمالت اشـتباهی توصیف کرده اسـت، اذعان 

کـرد ائتالف آمریکایـی ۲۸ فوریـه ۲01۹ به کشـتن 1۲5۷ 
غیرنظامـی در نتیجه آنچه حمالت اشـتباهی توصیف کرده 

اسـت، اذعـان کرد.
آنچــه کــه تقریبــاً ویژگــی مشــترک بیشــتر ایــن حمــالت 
بــه ظاهــر اشــتباه می باشــد، تغییــر معادلــه بــر روی زمیــن 
بــه نفــع شورشــیان و گروه هــای تروریســتی پــس از وقــوع 
ــتباهی  ــه اش ــت. حمل ــوده اس ــی ب ــن چنین ــالت ای حم
ــا حقیقــت  ــوان شــده، ام ــا اگرچــه اشــتباه عن آمریکایی ه
ــه  ــدت ب ــاه م ــل در کوت ــا را حداق ــه عملیات ه آنکــه صحن

نفــع نیروهــای داعــش تغییــر داده بــود.
آمریکایی هــا هــر گاه کــه ســرکرده مهــم داعــش در تنگنــا 
ــرن  ــی ب ــه هل ــی از جمل ــه تحرکات ــت؛ دســت ب ــرار گرف ق
ــرار  ــا در مناطقــی کــه تروریســت ها در محاصــره ق زده و ی
ــه  ــه شــیوه های گوناگــون از جملــه حملــه ب ــد ب گرفتــه ان
مواضــع نیروهــای حشــد شــعبی و امنیتــی عــراق آنهــا را از 

مخمصــه نجــات داده انــد.
ــراق رخــت  ــای ع ــی از جغرافی ــه تازگ ــی ب ــش در حال داع
ــی  ــال خال ــه دنب ــکا ب ــده آمری ــاالت متح ــه ای ــته ک بربس
کــردن جــای ایــن گــروه اســت. پــس از ویرانی هــا و 
کشــتار عظیمــی کــه داعــش در عــراق بــه راه انداخــت هم 
ــاج  ــراق را آم ــت ع ــه مل ــت واشــنگتن اســت ک ــک نوب این

ــد. ــرار ده ــود ق ــانه خ ــالت ددمنش حم
ــی و  ــه علن ــان شــیوه های خصمان ــه می ــن همســویی ک ای
جنایــات و طرح هــای پنهــان آمریــکا وجــود دارد بــر ادامــه 
ــران  ــرج وی ــرج و م ــاد ه ــرای ایج ــا ب ــرح آمریکایی ه ط
کننــده ای کــه بــا آمــدن بــه عــراق بــه راه انداختنــد، تاکید 
ــرک  ــراق را ت ــال ۲011 ع ــه در س ــا گرچ دارد. آمریکاییه
ــا  ــود و طرح ه ــب نشــینی ظاهــری ب ــن عق ــا ای ــد ام کردن

آنهــا بــه قــوت خــود باقــی اســت.
ــراق  ــن ضعــف سیاســی در ع ــور ای ــاد ناظــران ام ــه اعتق ب
اســت کــه زمینــه را بــرای حضــور نظامــی آمریــکا فراهــم 
ــد  ــراق بای ــت ع ــی. دول ــف امنیت ــه ضع ــت ن ــرده اس ک
ــرکات  ــار تح ــا مه ــی ی ــالف آمریکای ــروج ائت ــتار خ خواس
ــت  ــش دوس ــه آت ــران آنچ ــگاه تحلیلگ ــود. از ن ــا ش آنه
نامیــده می شــود هــر از گاهــی نیروهــای عراقــی را هــدف 
قــرار می دهــد دولــت عــراق بایــد خواســتار خــروج 
ائتــالف آمریکایــی یــا مهــار تحــرکات آنهــا شــود. از نــگاه 
تحلیلگــران آنچــه آتــش دوســت نامیــده می شــود هــر از 

ــد. ــرار می ده ــدف ق ــی را ه ــای عراق ــی نیروه گاه
بــه هــر حــال ایــن حادثــه یعنــی بمبــاران مرکــز پلیــس 
ــی نقــض  عــراق در جنــوب کرکــوک مشــابه حــوادث قبل
کننــده حاکمیــت عــراق و نادیــده گرفتــن عراقــی هاســت. 

ایــن حملــه واکنش هایــی را بــه دنبــال 
ــت. داش

ــن  ــه جدیدتری ــا ب ــش عراقی ه واکن
ــی ــاف آمریکای ــورش ائت ی

ائتــالف الفتــح از عــادل عبدالمهدی نخســت 
وزیــر عــراق خواســت کــه موضعــی قــوی در 
ــای  ــن نیروه ــرار گرفت ــه هــدف ق ــش ب واکن
ــا  ــوی آمریکایی ه ــوک از س ــس در کرک پلی

انجــام دهــد.
فاضــل الفتــالوی نماینــده ایــن ائتــالف 
در پارلمــان عــراق گفــت: »هــدف قــرار 
ــای  ــوی نیروه ــس از س ــای پلی دادن نیروه
آمریکایــی بــه مثابــه تجــاوز آشــکار اســت و 
نیازمنــد موضــع کوبنــده و قــوی عبدالمهدی 
در قبــال ایــن نیروهــای متجــاوز اســت. طــرح آمریــکا برای 
ــالت  ــا حم ــراق ب ــلح ع ــای مس ــرار دادن نیروه ــدف ق ه
ــد  ــان بای ــود دارد. پارلم ــده وج ــزی ش ــه ری ــی برنام هوای
ــض  ــوارد نق ــن م ــی ای ــرای بررس ــاده ب ــوق الع ــه ف جلس
ــون اخــراج نیروهــای  ــد و قان ــزار کن ــراق برگ حاکمیــت ع
ــه شــکل کامــل و نهایــی  آمریکایــی و خارجــی از عــراق ب

ــد«. ــب کن را تصوی
جنبــش عصائــب اهــل الحــق بــا صــدور بیانیــه ای، اقــدام 
ــای  ــرار دادن نیروه ــدف ق ــی در ه ــای آمریکای جنگنده ه
عراقــی در اســتان کرکــوک کــه یــک کشــته و ۲ مجــروح 
ــده  ــه آم ــن بیانی ــرد. در ای ــوم ک ــای گذاشــت را محک برج
ــن  ــر ای ــکاری ب ــح و آش ــل واض ــدام دلی ــن اق ــت: »ای اس
ــی  ــی آمریکای ــای جنگــی و رزم ــه نیروه مســأله اســت ک
در عــراق حضــور دارنــد نــه مستشــاران و نیروهــای فنــی. 
ــار  ــود رفت ــته خ ــاس خواس ــر اس ــی ب ــای آمریکای نیروه
ــترک  ــات مش ــی عملی ــته فرمانده ــه خواس ــد ن می کنن
عــراق. ســوال اینجــا اســت کــه در ایــن مــوارد چــه قانونــی 
ــون  ــود قان ــرا می ش ــی اج ــان آمریکای ــوص نظامی در خص

ــکا؟«. ــا آمری ــراق ی ع
ــه  ــرد ک ــالم ک ــراق اع ــترک ع ــات مش ــی عملی فرمانده
تحقیقاتــی را در خصــوص بمبــاران صــورت گرفتــه توســط 
ــی در  ــه نیروهــای عراق ــکا علی جنگنده هــای ائتــالف آمری
ــراق انجــام می دهــد. ــع در شــمال ع اســتان کرکــوک واق
»فالــح الخزعلــی« نماینــده پارلمــان عــراق گفــت: »اقــدام 
ــا  ــدام آنه ــابه اق ــس مش ــک پلی ــتن ی ــی در کش آمریکای
ــی را  ــر عراق ــرباز و افس ــه 30 س ــت ک ــال ۲015 اس در س
کشــتند. اهانــت آمریــکا بــه عــراق بایــد پایــان داده شــود«.

آنچــه در پایــان می تــوان گفــت ایــن اســت کــه عراقی هــا 
بــه ویــژه نماینــدگان پارلمــان ایــن کشــور بایــد بــا تصمیم 
قطعــی و فــارغ از هــر گونــه فشــار مصوبــه اخــراج نیروهای 
آمریکایــی را عــراق را تصویــب کننــد تــا بــه تحقیــر و بــی 
حرمتــی کــه آمریکایی هــا در حــق عراقی هــا روا می دارنــد، 
ــرکات  ــا تح ــا ب ــه آمریکایی ه ــژه ک ــه وی ــد ب ــان دهن پای
اخیــر نشــان داده انــد کــه بــرای ممانعــت از مصوبــه اخراج 
نیروهــای خــود از عــراق از هیــچ اقدامــی فروگذار نیســتند 
ــان  ــژه پارلم ــه وی ــا ب ــم عراقی ه ــال از تصمی ــن ح و در عی

ایــن کشــور، بســیار بیمنــاک هســتند.
آمریکایی هــا و صهیونیســت ها از همیــن تصمیــم پارلمــان 
عــراق و عراقی هــا در بیــرون کــردن نظامیــان آمریکایــی در 
هراســند. رســانه صهیونیســتی معاریــو در گزارشــی بــه این 

تــرس آمریــکا اذعــان کرده اســت.
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ائتــالف بــه اصطــالح ضــد تروریســم بــه ســرکردگی عربســتان 
ــه از  ــه داد ک ــکیل جلس ــاض تش ــته در ری ــی روز گذش در حال
مجمــوع ۴۱ کشــور عضــو تنهــا ۱۳ کشــور در آن شــرکت کردند.

روز جمعــه شــهر »ریــاض« عربســتان شــاهد برگــزاری نشســت 
ــه  ــم ب ــد تروریس ــالح ض ــه اصط ــالمی ب ــالف اس ــای ائت اعض
ــود. طبــق اعــالم رســانه های  ســرکردگی عربســتان ســعودی ب
ــور  ــت حض ــن نشس ــور در ای ــالف مذک ــو ائت ــعودی ۱۳ عض س
ــث و  ــالف بح ــه ائت ــوط ب ــائل مرب ــوص مس ــد و در خص یافتن

ــد. ــادل نظــر کردن تب
ــن  ــدف از ای ــالف، ه ــی ای ــه الکترونیک ــای روزنام ــر ادع بناب
نشســت، هماهنگــی اقدامــات اعضــا در راســتای مبــارزه فکری، 
رســانه ای، نظامــی و مقابلــه بــا راههــای تأمیــن مالــی تروریســم 
بــوده اســت. ایــن نشســت البتــه پشــت درهــای بســته و بــدون 
صــدور هیچگونــه بیانیــه پایانی اتمــام یافــت و محتوای مســائل 

مــورد بررســی اعضــای حاضــر در آن فــاش نشــد.
ــه نظــر می رســد ایــن  امــا در هــر صــورت آنچــه کــه واضــح ب
اســت کــه عربســتان ســعودی تــالش خــود بــرای احیــای یــک 
ــعودی ها  ــه س ــی ک ــت؛ ائتالف ــد زده اس ــل را کلی ــالف منفع ائت
ــان کشــورهای  ــی اتحــاد می ــذر آن نوع ــد از رهگ ــالش کردن ت
مختلــف در برابــر جمهــوری اســالمی ایــران بــه وجــود آورنــد. 
ــالف  ــا در طــول ســال های گذشــته ائت ــه تنه ــن حــال، ن ــا ای ب
بــه اصطــالح ضــد تروریســم عربســتان ســعودی اقدامــی را در 
ــه هــدف  ــداده بلکــه ب ــا تروریســم صــورت ن ــارزه ب راســتای مب
پشــت پــرده و اصلــی خــود یعنــی مقابلــه بــا ایــران نیــز دســت 

نیافتــه اســت.
واقعیــت آن اســت کــه ائتــالف ســعودی موســوم بــه »ائتــالف 
ــه  ــامبر ۲۰۱۵ و در بحبوح اســالمی ضــد تروریســم« در ۱۵ دس
ــچ  ــون هی ــا تاکن ــت ام ــه، شــکل گرف حضــور داعــش در منطق
عملیــات یــا اقــدام مؤثــری نداشــته و بیــش از هرچیــزی بــه ابزار 
تبلیغاتــی ریــاض تبدیــل شــده اســت. ایــن ائتــالف در اصــل ۴۱ 
عضــو دارد امــا تاکنــون در هیچیــک از نشســت های آن تمامــی 

ــد. ــور نیافته ان ــا حض اعض
ــو از  ــا ۱۳ عض ــالف تنه ــای ائت ــر اعض ــت اخی ــن نشس در همی
مجمــوع ۴۱ عضــو آن شــرکت کردنــد؛ مســأله ای کــه حتــی به 
مــذاق خــود ســعودی ها هــم خــوش نیامــد. »محمــد بــن ســعید 
ــمی  ــزاری رس ــه خبرگ ــور ب ــالف مذک ــرکل ائت ــدی« دبی المغی
ــای  ــداد اعض ــد دارد تع ــه امی ــت ک ــه اس ــعودی )واس( گفت س

ــد. ــی افزایــش یاب ــده در نشســت ســال آت شــرکت کنن
وی همچنیــن ادامــه داد کــه از ۴۱ عضــو ایــن ائتــالف، فقــط ۱۳ 
ــه نماینــدگان کشــورهای اردن، امــارات، بحریــن،  عضــو از جمل
بنــگالدش، جزایــر کومــور، عمان، عربســتان ســعودی، ســودان، 
فلســطین، لبنــان، یمــن )دولــت منصــور هــادی(، مالــی و نیجــر 
ــه  ــد ک ــن مســأله نشــان می ده ــد. ای ــاض حضــور یافته ان در ری
ــه  ــم ب ــد تروریس ــالح ض ــه اصط ــی ب ــالمی نظام ــالف اس ائت
ــر از یــک نمایــش  ســرکردگی عربســتان ســعودی چیــزی فرات
ــان  ــتان در جه ــودن عربس ــد ب ــای قدرتمن ــرای الق ــی ب تبلیغات

اســالم نیســت.
ــه  ــت ک ــن اس ــود ای ــادر می ش ــن متب ــه ذه ــه ب ــوالی ک ــا س ام
ــت  ــالف تح ــک ائت ــکیل ی ــه تش ــعودی ها ب ــرا س ــاً چ اساس
عنــوان ائتــالف اســالمی نظامــی بــه اصطــالح ضــد تروریســم 
روی آوردنــد؟ یــک پیمــان نظامــی در مرحلــه نخســت مســتلزم 
تعریــف »دشــمن مشــترک« میــان تمامــی اعضــای آن پیمــان 
اســت. بنابرایــن، جــای هیــچ شــکی وجــود نــدارد کــه یکــی از 

ــه  ــه اصطــالح ضــد تروریســم، مقابل ــالف ب ــی ائت اهــداف اصل
بــا جمهــوری اســالمی ایــران بــا هــدف جلوگیــری از گســترش 

ــه اســت. ــوذ آن در منطق نف
ایــن درســت همــان هدفــی اســت کــه حــدود چنــد مــاه پیــش 
»جیمــز جونــز« یکــی از فرماندهــان آمریکایــی ســابق نیروهای 
ناتــو آن را افشــا کــرد. وی در ســخنانی بــا طــرح ایــن ادعــا کــه 
خطــر ایــران بــرای منطقــه درحــال نهادینــه شــدن اســت، تأکید 
کــرد: »بــرای مقابلــه بــا نفــوذ ایــران در منطقــه نیازمنــد کارگروه 

مشــترک عربــی و غیــر عربــی هســتیم«.
البتــه نبایــد از ایــن مســئله نیــز غافــل شــد کــه دولــت ایــاالت 
ــا  ــش لفاظی ه ــا اســتراتژی افزای ــه ریاســت ترامــپ ب متحــده ب
ــو و تشــویق کشــورهای  ــک س ــوری اســالمی از ی ــه جمه علی
حاشــیه خلیــج فــارس بــه احیــای ائتــالف ســعودی بــه اصطالح 
ضــد تروریســم از ســوی دیگــر، بــه صــورت همزمــان بــه دنبــال 
ــیدن  ــق بخش ــت رون ــد جه ــی جدی ــوک نظام ــک بل ــاد ی ایج
هرچــه بیشــتر به بــازار فــروش تســلیحات خود اســت؛ سیاســتی 
ــه و  ــان دوح ــر می ــران اخی ــان بح ــل در جری ــپ حداق ــه ترام ک
کشــورهای عربــی، نشــان داد کــه تبحــر خاصــی در پیاده ســازی 
قراردادهــای  همزمــان،  بــه صــورت  می توانــد  و  دارد  آن 
تســلیحاتی نجومــی را بــا طرفیــن درگیــری بــه امضــا برســاند.
ــا همچــون ســعودی ها  ــه ای آنه ــا و متحــدان منطق آمریکایی ه
بــا مطــرح کــردن طرح هایــی همچــون ناتــوی عربــی و 
ــرای  ــالش ب ــر ت ــالوه ب ــالف ضــد تروریســم، ع ــن ائت همچنی
ــکار  ــال منحــرف کــردن اف ــه دنب تشــدید مــوج ایران هراســی ب
ــالمی  ــت اس ــرای ام ــتی ب ــرات رژیم صهیونیس ــی از خط عموم

ــز هســتند. نی
آنهــا در صــدد هســتند تــا ایــران را بــه جــای رژیم صهیونیســتی، 
ــد. در  ــوه دهن ــالمی جل ــای اس ــرای ملت ه ــر ب ــن خط بزرگتری
ــی  ــداف اصل ــی از اه ــت ها یک ــع صهیونیس ــن مناف ــع، تأمی واق
ائتــالف ضــد تروریســم ســعودی خواهــد بــود، چــرا کــه 
واشــنگتن ارائــه هرگونــه حمایــت بــه ایــن ســازمان نظامــی را به 
ــح  ــه تعارضــی در میــان منافــع آن و مصال عــدم وجــود هیچ گون

ــت. ــرده اس ــروط ک ــو، مش تل آوی
از ســوی دیگــر، نبایــد برگــزاری نشســت اعضــای ائتــالف بــه 
ــک  ــر از ی ــزی فرات ــاض را چی ــم در ری ــد تروریس ــالح ض اصط
قدرت نمایــی نمایشــی توســط بــن ســلمان تلقــی کــرد. در واقــع 

برگــزاری نشســت ائتــالف بــه اصطــالح ضــد تروریســم، نوعــی 
»قــدرت نمایــی« و »عــرض انــدام« از ســوی ولیعهــد ســعودی 
بــرای قدرت هــای خارجــی ازجملــه کشــورهای غربــی و ایــاالت 
متحــده اســت تــا وی را بــه عنــوان یکــی از کانون هــای قــدرت 

در منطقــه جــدی بگیرنــد.
ــر  ــم را س ــا تروریس ــارزه ب ــعار مب ــی ش ــاض در حال ــات ری مقام
می دهنــد کــه امــروز دیگــر کمتــر کســی در ایــن مســأله تردیــد 
ــت و  ــوژی وهابی ــتگاه ایدئول ــعودی خاس ــتان س ــه عربس دارد ک
ــه تکفیری هــای القاعــده،  ــوژی ک افراطــی گــری اســت؛ ایدئول
داعــش و جبهــه النصــره محصــول آن هســتند و مدتهــا اســت 
در قامــت بالیــی خانمان ســوز بــه جــان ملت هــای بــی دفــاع و 
بــی گنــاه برخــی ملت هــای منطقــه افتــاده انــد. از همیــن روی، 
ــان  ــل نردب ــرای تکمی ــلمان ب ــن س ــد ب ــه محم ــت ک ــد گف بای
ــای عربســتان  ــارج از مرزه ــل و خ ــود در داخ ــدرت خ کســب ق
ــا تروریســم«، اشــتباه  ــارزه ب ــا انتخــاب پوشــش »مب ســعودی ب
بزرگــی را مرتکــب شــده اســت، چــرا کــه ایــن نمایــش مضحک 

بــرای کمتــر کســی باورپذیــر خواهــد بــود.
ــس از ســال ها  ــات عربســتان ســعودی پ ــن حــال، مقام در همی
حمایــت از تروریســم و افراطــی گــری، در مرحلــه کنونــی 
بــر خــود الزم می داننــد کــه برخــی از ننگ هایــی را کــه 
ــره  ــار از چه ــرده و غب ــاک ک ــت، پ ــته اس ــان نشس ــر دامانش ب

ــد. ــود بزداین ــتی خ تروریس
ــال در  ــه س ــوریه و س ــت از تروریســم در س ــال حمای هشــت س
ــب  ــکاب قری ــن ارت ــتقیم و همچنی ــورت غیرمس ــه ص ــراق ب ع
ــه پنــج ســال جنایــت جنگــی در یمــن بــه صــورت مســتقیم  ب
ــاه یمنی هــا،  ــی گن ــاع و ب ــی دف ــه مــردم ب ــی رحمان و کشــتار ب
موجــب شــده تــا چهــره مقامــات ســعودی نــزد افــکار عمومــی 
منطقــه و جهــان به صــورت قابــل توجهــی خدشــه دار شــود. لذا 
ــا ســر دادن شــعارهایی نظیــر ایســتادن در  ســعودی ها اکنــون ب
خــط مقــدم مبــارزه بــا تروریســم! تــالش می کننــد تــا اندکــی از 

خشــم و نفــرت افــکار عمومــی نســبت بــه خــود بکاهنــد.
امــا در هــر صــورت، افــکار عمومــی امــروز بــه خوبــی می دانــد 
ــه اصطــالح ضــد تروریســم عربســتان ســعودی  کــه ائتــالف ب
ــره  ــر چه ــرای تطهی ــک ب ــش مضح ــک نمای ــز ی ــزی ج چی
ســعودی نیســت و همچــون ســال های گذشــته منفعــل و 

ــد. ــد مان ــی خواه ــد باق ناکارآم

نشست ائتالف به اصطالح ضد تروریسم؛نمایش مضحک قدرت نمایی »بن سلمان«
رامین حسین آبادیان
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ــه »کاله  ــوم ب ــر موس ــکوک عناص ــرکات مش ــله تح سلس
ــه  ــی را ب ــن نگران ــوریه ای ــاط س ــی نق ــفیدها« در برخ س
وجــود آورده اســت کــه آنهــا در اندیشــه ترتیــب دادن یــک 

ــن کشــور هســتند. ــر در ای ــه شــیمیایی دیگ حمل
بــه نظر می رســد کــه عناصــر موســوم بــه »کاله ســفیدها« 
قصــد دارنــد بــار دیگــر ســناریوی شــیمیایی تــازه ای را در 
ســوریه و علیــه غیرنظامیــان رقــم بزننــد. بدیهی اســت که 
هــدف اصلــی و اساســی آنهــا، متهــم ســاختن دمشــق بــه 
اســتفاده از تســلیحات شــیمیایی علیــه غیرنظامیان اســت.

درهمیــن ارتبــاط، آخریــن اخبــار حاکــی از آن اســت کــه 
روســیه بــه اطــالع شــورای امنیت رســانده اســت کــه کاله 
ســفیدها آمــاده اقدامــات تحریــک آمیــز جدیــد در ســوریه 
ــده روســیه در  ــر ســافرونکوف« نماین می شــوند. »والدیمی
ســازمان ملــل در جریــان نشســت اخیــر شــورای امنیــت 
ــات  ــش اقدام ــت پوش ــفیدها تح ــت: »کاله س ــه اس گفت
ــا  ــد ب ــز جدی ــک آمی ــات تحری ــاده اقدام ــتانه آم بشردوس
هــدف متهــم کــردن دولــت ســوریه بــه بکارگیــری مــواد 

ــوند«. ــمی می ش س
ــرح  ــی مط ــی در حال ــد روس ــام ارش ــارات مق ــن اظه ای
می شــود کــه پیشــتر وزارت خارجــه روســیه بارهــا اعــالم 
کــرده اســت کــه کاله ســفیدها در راســتای تخریــب وجهه 
مقامــات ســوری حرکــت می کننــد و دســت بــه اقدامــات 
ــه الزم  ــرب بهان ــرای غ ــا ب ــد ت ــزی می زنن ــک آمی تحری
ــری  ــرای بکارگی ــوریه ب ــت س ــردن دول ــم ک ــرای مته ب

ــد. ــم آورن ــیمیایی را فراه ــالح ش س
امــا ســؤالی کــه بــه ذهــن افــکار عمومــی متبــادر می شــود 
ایــن اســت کــه آیــا عناصــر موســوم بــه کاله ســفیدها بــه 
صــورت خودجــوش و بــدون هیچگونــه حمایــت خارجــی 
دســت بــه اســتفاده از تســلیحات شــیمیایی و پیاده ســازی 
ــر  ــد؟ پ ــان می زنن ــه غیرنظامی ــوم علی ــناریوی ش ــن س ای
واضــح اســت کــه تجربــه نشــان داده چنیــن نیســت و کاله 
ــده  ــاالت متح ــرب و در رأس آن ای ــت غ ــفیدها از حمای س

آمریــکا برخــوردار هســتند.
درهمیــن راســتا، »میخائیــل میزینســتوف« رئیــس 
مرکــز فرماندهــی دفــاع ملــی روســیه در هشــتمین 
اخیــراً  کــه  مســکو  بین الملــل  امنیــت  کنفرانــس 
از  انتقــاد  ضمــن  شــد،  برگــزار  مســکو  شــهر  در 
ــی از  ــه بخش ــرد ک ــح ک ــنگتن تصری ــت های واش سیاس
بودجــه ای کــه آمریــکا تحــت عنــوان کمــک بــه ســوریه 
ارائــه می دهــد، بــرای تأمیــن بودجــه تســلیح معارضــان 
ــرار گرفتــه اســت  مســلح ایــن کشــور مــورد اســتفاده ق
ــات  ــوریه اقدام ــلح س ــان مس ــب آن معارض ــه موج و ب
تحریک آمیــز بیشــتری همچــون حمــالت شــیمیایی در 

ــد. ــام داده ان ــوریه انج س
ــام روس  ــن مق ــل از ای ــه نق ــاس ب ــی ت ــزاری روس خبرگ
ــه  ــکا ب ــه آمری ــه بخشــی از بودجــه ای ک ــرد ک ــزارش ک گ
ســوریه تخصیــص داده اســت، بــرای حمایــت از گروههــای 
متخاصــم بــا دولــت ســوریه صــرف شــده اســت و موجــب 
حمــالت  همچــون  تحریک آمیــز  اقدامــات  افزایــش 
شــیمیایی کــه کاله ســفیدها بــه طــور مــداوم انجــام 

می دهنــد، شــده اســت.
ــرای  ــا ب ــکا تنه میزینســتوف همچنیــن گفــت کــه آمری
ــع  ــوه توزی ــوص نح ــد و در خص ــود کار می کن ــع خ مناف

ــار  ــال فش ــیار اعم ــد، بس ــه می ده ــه ارائ ــه ای ک بودج
می کنــد و در نتیجــه دولــت ســوریه و متعاقــب آن 
ــن  ــد. ای ــت نمی کنن ــی دریاف ــچ کمک ــوریه هی ــردم س م
ــای  ــنگتن تالش ه ــه واش ــرد ک ــح ک ــام روس تصری مق
ــردم  ــی م ــه زندگ ــح ب ــدن صل ــرای بازگردان ــق ب دمش
را نادیــده می گیــرد و همچنــان در حالــت بی ثبــات 
کــردن اوضــاع ســوریه و منطقــه و مقامــات قانونــی 

ــت. ــوریه اس س
رئیــس مرکــز فرماندهــی دفــاع ملــی روســیه در خصــوص 
حضــور واشــنگتن در ســوریه گفــت کــه واشــنگتن بــدون 
مجــوز دولــت ســوریه، بهانــه ای بــرای ادامــه حضــور در این 
ــی  ــات آمریکای ــای مقام ــدارد. وی ســپس بهانه ه کشــور ن
ــه منظــور محافظــت از  ــاره ادامــه حضــور در ســوریه ب درب
منطقــه در مقابــل تروریســم را بی اعتبــار دانســت و گفــت 
نیروهــای دولــت ســوریه »خودشــان قابلیــت مقاومــت در 

ــتند«. ــت ها را دارا هس ــی تروریس ــل تمام مقاب
پــر واضح اســت کــه طراحــی مجــدد ســناریوی شــیمیایی 
ــدازی در  ــع تراشــی و ســنگ ان ــه منظــور مان در ســوریه ب
ــود؛  ــوب می ش ــب محس ــازی ادل ــات آزادس ــیر عملی مس
ــی و در رأس  ــورهای غرب ــرای کش ــه ب ــه البت ــی ک عملیات
ــا  ــم اســت و آنه ــکا بســیار مه ــاالت متحــده آمری ــا ای آنه
ــه  ــام آن ب ــری از انج ــرای جلوگی ــود را ب ــالش خ ــام ت تم
ــه  ــه جبه ــت ک ــی اس ــن روی، بدیه ــته اند. از همی کار بس
النصــره در طراحــی مجدد ســناریوی شــیمیایی در ســوریه 

ــوردار اســت. ــرب برخ ــکا و غ ــت آمری از حمای
نبــرد  کــه  می داننــد  خوبــی  بــه  آمریکایی هــا 
قریب الوقــوع علیــه تروریســت های تکفیــری جبهــه 
ــود،  ــده می ش ــزرگ« خوان ــگ ب ــب »جن ــره در ادل النص
ــت ســوری  ــای مقاوم ــرل آن توســط نیروه ــه کنت چراک
ُمهــر پایانــی خواهــد بــود بــر وجــود تروریســم تکفیــری 
در خــاک ســوریه. »فیصــل المقــداد« معــاون وزیــر 
خارجــه ســوریه اخیــراً در گفتگویــی تأکیــد کــرده 
ــر از خــاک ســوریه  ــی جدایی ناپذی ــب جزئ ــه ادل ــود ک ب

می شــود. محســوب 
شــدت نگرانــی آمریکایی هــا از عملیــات قریب الوقــوع 
ــی  ــی برخ ــه حت ــت ک ــدی اس ــه ح ــب ب ــازی ادل آزادس
گزارش هــا حاکــی از آن هســتند کــه رئیس جمهــوری 
ایــاالت متحده بــه صــورت محرمانــه دربــاره هرگونــه اقدام 
ــه  ــر نهــاده و ب ــا را از گلیــم خــود فرات ــب، پ نظامــی در ادل

ســران روســیه و ترکیــه هشــدار داده اســت؛ هشــدارهایی 
کــه البتــه مقامــات روســی آن هــا را بــه هیــچ انگاشــته اند.

امــا طنــز تلــخ ماجــرا آنجاســت کــه کشــورهای غربــی هم 
در حــال زمینــه چینــی بــرای متهــم ســاختن دمشــق بــه 
ــه  ــی ک ــتند؛ اقدام ــیمیایی هس ــلیحات ش ــتفاده از تس اس
ــیمیایی  ــه ش ــناریویی حمل ــدد س ــی مج ــه طراح فرضی
توســط جبهــه النصــره بــا حمایــت آمریــکا و غــرب را تأیید 
می کنــد. حــدود دو هفتــه پیــش بــود کــه وزرای خارجــه 
آمریــکا، فرانســه و انگلیــس در اقدامــی عجیــب بــه دمشــق 
ــلیحات  ــتفاده از تس ــای اس ــه پیامده ــد ک ــدار دادن هش

شــیمیایی متوجــه آنهــا خواهــد بــود!
ــع مســئول در وزارت خارجــه  ــک منب ــن راســتا، ی درهمی
ــس  ــکا، انگلی ــه آمری ــرد: »وزرای خارج ــالم ک ــوریه اع س
ــت  ــت های شکس ــوچ و سیاس ــات پ ــه تبلیغ ــه ب و فرانس
ــرای دور کــردن شــبهات از حمایتــی کــه  خــورده خــود ب
ــه  ــد، ادام ــام می دهن ــت ها انج ــورها از تروریس ــن کش ای
می دهنــد. تســلیحات و پول هــای فراوانــی کــه ایــن 
ــه  ــد از جمل ــتی داده ان ــای تروریس ــه گروهه ــورها ب کش
میلیون هــا دالری کــه اخیــراً بــه کاله ســفیدها بــه عنــوان 
ــات جبهــه النصــره تروریســت؛  ــی همــه جنای ــازوی اصل ب
ــر دروغــی اســت کــه ایــن کشــورها و  بزرگتریــن دلیــل ب

ــد«. ــا می گوین ــه آنه ــران خارج وزی
ایــن منبــع افــزود: »ســوریه مجــدداً تعدی هــا و تهدیــدات 
ــرای  ــا ب ــت های آنه ــس و سیاس ــه و انگلی ــکا، فرانس آمری
ــلیحات  ــع تس ــازمان من ــه س ــی ک ــردن اهداف ــن ب از بی
شــیمیایی بــرای آن ایجــاد شــده اســت را محکــوم 
می کنــد. ایــن کشــورها بــه دنبــال بهــره بــرداری از 
ســازمان منــع تســلیحات شــیمیایی بــرای تحقــق اهــداف 

ــتند«. ــود هس ــت خ پس
از همیــن روی جــای هیــچ شــکی باقــی نمی مانــد 
ــرکات  ــی تح ــی اصل ــکا حام ــده آمری ــاالت متح ــه ای ک
مشــکوک کنونــی عناصــر موســوم بــه کاله ســفیدها 
بــرای انجــام حملــه شــیمیایی در برخــی نقــاط ســوریه و 
علیــه غیرنظامیــان اســت. امــا در هــر صــورت، آنچــه کــه 
ــت  ــن اس ــت، ای ــار آن گذاش ــی از کن ــه راحت ــد ب نمی توان
کــه بــازی بــا ســناریوی شــوم تســلیحات شــیمیایی مــدت 
ــه  ــد ک ــر نمی رس ــه نظ ــده و ب ــا ش ــخ نم ــه ن ــت ک هاس
ــی در  ــه توفیق ــناریو ب ــن س ــذر ای ــرب از رهگ ــکا و غ آمری

ــد. ــت یابن ــوریه دس ــی س ــا سیاس ــی ی ــه میدان عرص

تحرکات مشکوک »کاله سفیدها« در سوریه؛ حمله شیمیایی در راه است؟
رامین حسین آبادیان
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درحــال حاضــر مهمتریــن مســأله ای که نیروهــای عراقــی روی 
آن متمرکــز شــده انــد، تأمیــن امنیــت مناطــق مــرزی آزادشــده 
بــه ویــژه مناطــق واقــع در مرزهــای مشــترک بــا ســوریه اســت.

ــه ۳  ــب ب ــس از قری ــال ۲۰۱۷ پ ــراق در س ــش ع ــای ارت نیروه
ــت  ــش در نهای ــری داع ــت های تکفی ــا تروریس ــرد ب ــال نب س
ــروه تروریســتی را شکســت داده  ــن گ ــق شــدند عناصــر ای موف
ــن  ــوند. ای ــیطره آن مســلط ش ــق تحــت س ــی مناط ــر تمام و ب
دســتاورد بــزرگ بــه فضــل فداکاری هــای ملــت عــراق و 
حمایت هــای متحــدان ایــن کشــور در عرصــه منطقــه ای 

ــد. ــق ش محق
پــس از پاکســازی مناطــق اســتراتژیک مختلــف عــراق از لــوث 
گروه هــای تروریســتی تکفیــری، عــزم دولــت و نیروهــای 
ــت در مناطــق  ــات و امنی ــرای ایجــاد ثب ــن کشــور ب ــی ای امنیت
مــرزی جــزم شــد. »عــادل عبدالمهــدی« نخســت وزیــر 
ــرکات  ــه تح ــرد ک ــی ب ــت پ ــن واقعی ــه ای ــی ب ــه خوب ــراق ب ع
تروریســت های داعــش در مرزهــای عــراق می توانــد بــار دیگــر 

ــود. ــور ش ــن کش ــت در ای ــات زدای امنی ــب ثب موج
ــی از  ــای عراق ــه نیروه ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــت ب درس
مدت هــا پیــش تاکنــون سلســله عملیات هــای مختلفــی را 
بــرای پایــان دادن بــه تحــرکات و فعالیت هــای تروریســت های 
ــا  ــژه در مرزهــای مشــترک ب ــه وی داعــش در مناطــق مــرزی ب
ســوریه کلیــد زدنــد. اکنــون نیــز عملیات هــای نیروهــای عراقــی 
بــرای ریشــه کــن ســاختن بقایــای عناصــر تکفیــری در مناطــق 

ــه دارد. ــرزی ادام م
ــه  ــی ب ــه خوب ــی ب ــردان عراق ــه دولتم ــت ک ــدان معناس ــن ب ای
اهمیــت بســزایی مســأله »امنیــت مرزی« پــی بــرده انــد و برای 
ــات و نیروهــای خــود را بســیج  تحقــق ایــن مهــم، تمــام امکان
کــرده انــد تــا مبــادا بــار دیگــر عــراق بــه مکانــی بــرای جــوالن 
ــن  ــود. ای ــل ش ــش تبدی ــری داع ــت های تکفی ــی تروریس ده
اقــدام هوشــیارانه و هوشــمندانه درحالــی صــورت می پذیــرد کــه 
تحــرکات مشــکوکی نیــز از ســوی نیروهــای بیگانــه همچــون 
ایــاالت متحــده در مرزهــای عــراق مشــاهده شــده و می شــود.

امــا مهمتریــن مســأله ای کــه نیروهــای عراقــی روی آن 
متمرکــز شــده انــد، تأمیــن امنیــت »راه هــای مواصالتــی« میان 
مناطــق آزاد شــده در مرزهــای عــراق اســت. نیروهــای امنیتــی و 
ــاز  ــد کــه ب ــی می دانن ــه خوب ــی ب ــی عراق دســتگاه های اطالعات
ــه در  ــردد مخفیان ــرای ت ــا ب ــای تکفیری ه گذاشــتن دســت بقای

راه هــای مواصالتــی میــان مناطــق آزاد شــده می توانــد بــه نفــوذ 
گســترده آنهــا در ایــن مناطــق منجــر شــود.

از همیــن روی، دســتگاه های امنیتــی و اطالعاتــی عراقــی 
عــزم خــود را بــرای مســدود ســازی راه هــای مواصالتــی میــان 
ــا از  ــد ت ــالش می کنن ــد و ت ــرده ان ــزم ک ــده ج ــق آزاد ش مناط
ایــن رهگــذر مانــع از نفــوذ مجــدد عناصــر تروریســتی بــه داخل 
خــاک عــراق شــوند. دســتگاه اطالعاتــی عــراق کــه مســئولیت 
رصــد تحــرکات بقایــای تکفیریهــا را برعهــده دارد، نقــش مهمی 

ــد. ــا می کن ــی ایف ــه امنیت ــن منظوم در ای
مقامــات عراقــی بــه خوبــی می داننــد کــه تحــرکات تکفیریهــا 
در مناطــق مــرزی می توانــد رونــد دموکراســی در ایــن کشــور را 
بــه چالــش بکشــاند؛ بــه ویــژه اینکــه درحــال حاضــر شــمارش 
ــه  ــل کابین ــی و تکمی ــد دموکراس ــل رون ــرای تکمی ــوس ب معک
ــراد شایســته  ــات اف ــرداری از خدم ــا اســتفاده و بهــره ب عــراق ب

ــد، آغــاز شــده اســت. و توانمن
هرچنـد کـه برخـی رسـانه های منطقـه ای تـالش می کنند تـا از 
عـدم تکمیـل کابینه عـراق به عنـوان یک »بن بسـت سیاسـی« 
یـاد کننـد، امـا رایزنی هـای مثبت و سـازنده نخسـت وزیـر عراق 
بـا احـزاب و جریان هـای سیاسـی بـه ویـژه ائتالف هـای بـزرگ 
پارلمانـی، تالش هـا بـرای القـای بن بسـت سیاسـی در عـراق را 
بـا ناکامـی مواجه سـاخته و موجب شـده تـا افکار عمومـی فریب 

فضاسـازی ها در ایـن زمینـه را نخورنـد.
تــداوم رایزنی هــای سیاســی میــان ائتالف هــای پارلمانــی 
ــه  ــد ک ــان می ده ــت را نش ــن واقعی ــاء« ای ــالح« و »البن »االص
ــل  ــوع تبدی ــب الوق ــأله ای قری ــه مس ــراق ب ــه ع ــل کابین تکمی
ــز از  ــی نی ــری عراق ــای خب ــی پایگاه ه ــی برخ ــده اســت. حت ش
»توافــق شــبه نهایــی« میــان فراکســیون های بــزرگ پارلمانــی 
بــر َســر اســامی نامزدهــای وزارتخانه هــای دفــاع و کشــور خبــر 
ــوع  ــب الوق ــل قری ــای تکمی ــه معن ــه ب ــأله ای ک ــد؛ مس داده ان

ــردد. ــی می گ ــراق تلق ــه ع کابین
ــاالت  ــا ای ــی و در رأس آنه ــاد خارج ــی از ای ــان، برخ ــن می در ای
ــر  ــذاری ب ــن تأثیرگ ــا ضم ــد ت ــالش می کنن ــکا ت ــده آمری متح
شــخصیت های عراقــی در احــزاب، گروه هــا و جریان هــای 
مختلــف، آنهــا را در مطالبــه درخواســت های شــخصی در زمینــه 
رونــد تکمیــل کابینــه جســور ســازند به گونــه ای کــه آنهــا منافع 
ــراق را  ــح داده و ع ــی ترجی ــع مل ــر مناف ــخصی را ب ــی و ش حزب
ــه  ــه البت ــی ک ــه آمریکای ــد؛ توطئ ــرج کنن ــرج و م ــی ه وارد نوع
بعیــد بــه نظــر می رســد بــه اهــداف خــود برســد و بتوانــد رونــد 

ــه چالــش بکشــد. دموکراســی در عــراق را ب

از ســوی دیگــر، می تــوان از نشســت پارلمانــی کشــورهای 
همســایه عــراق که چنــدی پیــش بــه میزبانی بغــداد برگزار شــد 
بــه عنــوان یــک موفقیــت در عرصــه سیاســی و امنیــت داخلــی 
ــاد کــرد. درهمیــن ارتبــاط، پیشــتر »ســید عمــار  ایــن کشــور ی
ــه نشســت  ــاره ب ــا اش ــی ب ــان حکمــت مل ــر جری ــم« رهب حکی
مذکــور بــر اهمیــت برگــزاری آن بــر اســاس دیــدگاه مشــترک 

ــود. ــد کــرده ب ــف، تأکی ــال مســائل مختل کشــورها در قب
برگــزاری ایــن نشســت در یــک فضــای سیاســی و امنیتــی آرام 
نشــان از آن داشــت کــه نیروهــای عراقــی بــه خوبــی بــه تکلیف 
ــا بقایــای تکفیری هــا در مناطــق مــرزی عمــل  خــود در نبــرد ب
ــاهد  ــت ش ــورت می بایس ــن ص ــر ای ــه در غی ــد؛ چراک ــرده ان ک
عملیات هــای تروریســتی از ســوی تکفیریهــا در جریــان 
ــوان از  ــن روی می ت ــم. از همی ــور بودی ــت مذک ــزاری نشس برگ
نشســت پارلمانــی کشــورهای همســایه عــراق بــه عنــوان یــک 

موفقیــت امنیتــی نیــز یــاد کــرد.
ــز  ــت و آن نی ــری داش ــتاورد دیگ ــن دس ــت همچنی ــن نشس ای
تقویــت روابــط جمهــوری اســالمی ایــران و بغــداد بــود؛ 
ــا  ــا و متحــدان آنه ــذاق آمریکایی ه ــه م ــه ب ــه البت مســأله ای ک
ــی  ــت پارلمان ــتاورد نشس ــن دس ــد. ای ــوش نمی آی ــه خ در منطق
کشــورهای همســایه عــراق نیــز اهمیــت آن را دوچندان ســاخت 
و حســرت تکفیری هــا و حامیــان منطقــه ای و بیــن المللــی آنهــا 
ــز  ــه آن را نی ــدام تروریســتی علی ــت در انجــام اق ــدم موفقی از ع
ــای  ــیاری نیروه ــداوم هوش ــک ت ــدون ش ــذا ب ــش داد. ل افزای
ــرزی  ــق م ــراق در مناط ــی ع ــتگاه های اطالعات ــی و دس عراق
می توانــد دســتاوردهای بیشــتری را نیــز بــرای ایــن کشــور حتی 

ــل آورد. ــه عم ــی آن ب ــت خارج ــه سیاس در عرص
ــراق در  ــی ع ــای امنیت ــیاری نیروه ــه هوش ــت ک ــه پیداس ناگفت
ــت  ــد سیاس ــر رون ــذاری ب ــر تأثیرگ ــالوه ب ــرزی ع ــق م مناط
خارجــی ایــن کشــور، تأثیــر مهــم دیگــری نیــز خواهــد داشــت 
ــاداعش  ــردم در دوره پس ــه م ــانی ب ــات رس ــود خدم و آن، بهب
اســت؛ مســأله ای کــه »آیــت اهلل سیســتانی« مرجعیــت عالیقــدر 

ــد دارد. ــز روی آن تأکی ــراق نی ــیعیان ع ش
در هــر صــورت، بــه نظــر می رســد کــه بقایــای عناصــر 
ــای  ــژه در مرزه ــه وی ــراق و ب ــرزی ع ــق م ــری در مناط تکفی
ــا ســوریه آخریــن نفس هــای خــود را مــی کشــند و  مشــترک ب
ــل  ــی عــراق دیگــر اجــازه تبدی دســتگاه های امنیتــی و اطالعات
ــری را  ــگاه تروریســت های تکفی ــه جوالن ــور ب ــن کش ــاک ای خ
نخواهنــد داد. ایــن اقــدام عــراق، توطئه هــای حامیــان منطقــه ای 

ــاخت. ــد س ــی خواه ــز خنث ــا را نی ــی تکفیری ه ــن الملل و بی

نفس های آخر داعش در مرز عراق؛ کنترل راه های مواصالتی در دستور کار
رامین حسین آبادیان
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پادشــاه بحریــن درحالــی بــه لغــو حکــم ســلب تابعیــت بیــش 
ــیاری از  ــه بس ــده ک ــادرت ورزی ــی مب ــی بحرین از ۵۰۰ انقالب
ناظــران، هــدف ایــن اقــدام را تطهیــر چهــره رژیــم آل خلیفــه 

ــد. ــزد افــکار عمومــی تلقــی کــرده ان در ن
هفتـه  یکشـنبه  روز  بحریـن  پادشـاه  عیسـی«  بـن  »حمـد 
جـاری در یـک اقـدام تبلیغاتـی تابعیت سـلب شـده ۵۵۱ نفر از 
شـهروندان بحرینـی را بـه آنهـا بازگرداند. ایـن اقـدام تبلیغاتی 
در حالی انجام شـد کـه از سـال ۲۰۰۱ تاکنون صدهـا بحرینی 
قربانـی ایـن سیاسـت ضـد حقـوق بشـری آل خلیفه شـده اند.
سـلب تابعیـت مخالفـان بحرینـی از سـوی مقامـات قضائـی 
این کشـور طـی سـال های اخیر بـه شـدت افزایش پیـدا کرده 
اسـت؛ بـه طـوری کـه بسـیاری از نهادهـای حقـوق بشـری 
دربـاره ایـن مسـاله ابـراز نگرانـی کرده انـد. اقـدام تبلیغاتـی 
پادشـاه بحریـن درحالی انجام شـد که »میشـل باشـله« رئیس 
کمیسـاریای عالـی حقـوق بشـر سـازمان ملـل متحـد دربـاره 
سـلب تابعیـت ۱۳۸ نفـر از متهمـان بـه شـرکت در تظاهـرات 

مردمـی بحریـن ابـراز نگرانـی کـرده بود.
واقعیـت این اسـت کـه »حمد بـن عیسـی آل خلیفه« پادشـاه 
بحریـن بـا هـدف گرفتـن ژسـت حقـوق بشـری در نـزد افکار 
عمومـی منطقـه و جهـان اقـدام بـه لغـو حکـم سـلب تابعیـت 
بیـش از ۵۰۰ نفـر از انقالبیـون بحرینـی حکـم داده اسـت. 
دلیـل  بـه  کـه  می دانـد  خوبـی  بـه  خـود  بحریـن  پادشـاه 
سیاسـت های سـرکوبگرانه آل خلیفـه، چهـره این رژیـم در نزد 

افـکار عمومـی بـه شـدت خدشـه دار شـده اسـت.
درســت بــه همیــن دلیــل اســت کــه پادشــاه بحریــن سیاســت 
تطهیــر چهــره رژیــم تحــت امــر خــود را در پیــش گرفــت و در 
ــه انگشــت شــمار  نهایــت حکــم ســلب تابعیــت شــماری البت
ــزی  ــدون شــک چی ــدام ب ــن اق ــرد. ای ــو ک ــون را لغ از انقالبی
جــز فریــب افــکار عمومــی بــرای ســوق دادن آنهــا بــه ســمت 
ــیار  ــه بس ــت. آل خلیف ــه، نیس ــای آل خلیف ــی ه دروغ پراکن
ــزد  ــدام، جایگاهــی در ن ــن اق ــا از رهگــذر ای ــدوار اســت ت امی

ــه دســت آورد. افــکار عمومــی منطقــه و جهــان ب
همانطــور کــه پیشــتر گفتــه شــد، رئیــس کمیســاریای 
ــه ســلب  عالــی حقــوق بشــر ســازمان ملــل پیشــتر نســبت ب
تابعیت هــای گســترده انقالبیــون بحرینــی ابــراز نگرانــی 
ــخنانی  ــله در س ــل باش ــاط، میش ــن ارتب ــود. درهمی ــرده ب ک
گفتــه بــود کــه در رونــد بررســی پرونــده ایــن افــراد 
»معیارهــای بیــن المللــی بــرای رســیدگی قضائــی منصفانــه 
رعایــت نشــده اســت«. ایــن ســخنان صریــح مقــام ســازمان 

ملــل حاکــی از عمــق فاجعــه نقــض حقــوق بشــر در بحریــن 
ــت. ــه اس ــط آل خلیف توس

میشــل باشــله در مــورد محکومیــت انقالبیــون بحرینــی 
گفــت: »عــدم رعایــت معیارهــای بیــن المللــی بــرای 
ــد  ــدی پدی ــی ج ــا نگران ــن پرونده ه ــی در ای ــیدگی قضائ رس
ــادی از  ــداد زی ــه تع ــت ک ــی اس ــها حاک ــت. گزارش آورده اس
ــه طــور غیابــی محاکمــه شــدند«. ایــن اظهــارات  متهمــان ب
ــه  ــد ک ــان می ده ــل نش ــازمان مل ــده س ــده نماین ــکان دهن ت
آل خلیفــه بــرای محاکمــه انقالبیــون حتــی آنهــا را در دادگاه 
حاضــر نمی کنــد و در اقدامــی ضــد حقــوق بشــری بــه 

ــردازد. ــا می پ ــه آنه ــه محاکم ــی ب ــورت غیاب ص
امـا فاجعـه در بحرین در همیـن نقطه خالصه نمی شـود چراکه 
آل خلیفـه روش دیگـری را نیـز بـرای محاکمـه انقالبیـون در 
پیـش گرفتـه و می گیـرد و آن، برگـزاری دادگاه هـای نظامـی 
بـرای محاکمـه غیرنظامیان اسـت؛ اقدامی که از منظـر قوانین 
بیـن المللـی یـک اقـدام غیرقانونـی محسـوب می شـود امـا 
سـازمان ملـل در عمـل بـه تعهداتـش بـرای وادار کـردن آل 
خلیفه بـه عـدم محاکمـه غیرنظامیـان در دادگاه هـای نظامی، 

ضعیـف ظاهر شـده اسـت.
رژیــم آل خلیفــه از دادگاه هــای نظامــی بــرای تحقــق 
چنــد هــدف علیــه انقالبیــون بحرینــی بهــره بــرداری 
ــان  ــه غیرنظامی ــم از محاکم ــن رژی ــدف اول ای ــد. ه می کن
ــر  ــم ب ــای حاک ــردن فض ــی ک ــی، امنیت ــای نظام در دادگاه ه
ــوه دادن  ــی جل ــق امنیت ــه از طری ــت. آل خلیف ــه اس محاکم
ــن  ــورداری از بدیهی تری ــان را از برخ ــه، متهم ــای محاکم فض
ــی اجــازه حضــور  ــم حت ــن رژی ــاز مــی دارد. ای ــوق خــود ب حق
ســوی  از  نمی دهــد.  را  دادگاه  در  متهمــان  خانواده هــای 
ــق  ــی ح ــان بحرین ــت از متهم ــن دس ــای ای ــر، خانواده ه دیگ

مالقــات بــا بستگانشــان در زندان هــا را ندارنــد.
ــان در  ــه غیرنظامی ــه از محاکم ــم آل خلیف ــدی رژی ــدف بع ه
دادگاه هــای نظامــی، ایــن اســت کــه متهمــان از وکالی 
قانونــی بــرای دفــاع از خــود برخــوردار نباشــند. طبــق قوانیــن 
ــای  ــه در دادگاه ه ــی ک ــان امنیت ــن، متهم ــی در بحری کنون
ــل  ــود وکی ــرای خ ــد ب ــوند نمی توانن ــه می ش ــی محاکم نظام
ــه  ــد. آل خلیف ــود بپردازن ــاع از خ ــه دف ــا ب ــد ت ــار کنن اختی
همچنیــن بــه منظــور اجــرای هرچــه ســریع تر احــکام 
صــادره علیــه متهمــان، محاکمــه آنهــا را در دادگاه هــای 

نظامــی و فاقــد صالحیــت، برگــزار می کنــد.
محاکمـه غیرنظامیـان در دادگاه هـای نظامی این امـکان را به 
رژیـم فاسـد آل خلیفـه می دهـد تـا متهمـان امنیتـی را بـدون 
معطلـی بـه دار مجـازات بیاویـزد. ایـن در حالی اسـت کـه اگر 

انقالبیـون در دادگاه هـای مدنی محاکمه شـوند، حـق اعتراض 
بـه احـکام صـادره در دادگاه هـای اسـتیناف را دارنـد و اگـر 
حکمشـان نیز قطعی شـود، اجـرای این حکـم، زمان بَـر خواهد 
بـود. درسـت بـه همیـن دالیل اسـت کـه خانـدان آل خلیفه از 
دادگاه هـای نظامـی بـه عنـوان یـک ابزار ضـد حقوق بشـری 
بـرای عقده گشـایی های سیاسـی خـود علیـه انقالبیـون بهره 

بـرداری می کننـد.
ــت  ــح اس ــاًل واض ــد، کام ــه ش ــه گفت ــه ک ــاس آنچ ــر اس ب
ــه  ــه محاکم ــدام ب ــی اق ــورت غیرقانون ــه ص ــه ب ــی ک رژیم
ــای  ــا دادگاه ه ــرای آنه ــا ب ــرده و ی ــان ک ــی غیرنظامی غیاب
ــی  ــکار عموم ــب اف ــدف فری ــا ه ــد، ب ــا می کن ــی برپ نظام
ــان  ــلب تابعیتش ــو س ــا و لغ ــوری آنه ــش ص ــه بخش ــت ب دس
ــدام صــوری  ــن اق ــه از رهگــذر ای ــات آل خلیف ــد. مقام می کن
خــود بــه دنبــال رهایــی از فشــارهای نهادهــای حقــوق 
بشــری علیــه رژیــم خــود هســتند؛ بــه ویــژه اینکــه برخــی از 
ایــن نهادهــا ازجملــه ســازمان عفــو بیــن الملــل صراحتــًا آل 

ــد. ــم کرده ان ــر مته ــوق بش ــض حق ــه نق ــه را ب خلیف
در هــر صــورت آنچــه کــه واضــح بــه نظــر می رســد 
ــاس  ــه احس ــا هیچ گون ــه تنه ــه ن ــه آل خلیف ــت ک ــن اس ای
ــه در  ــدارد، بلک ــی ن ــون بحرین ــه انقالبی ــبت ب ــی نس ترحم
صــدد نابــودی آنهــا نیــز هســت. بــه همیــن دلیــل اقدامــات 
ــی  ــی ط ــون بحرین ــه انقالبی ــرکوبگرانه علی ــه و س خصمان
ــی  ــت. حت ــده اس ــدید ش ــش تش ــش از پی ــر بی ــای اخی روزه
نظامیــان آل خلیفــه زندانیــان زنــدان »جــو« در شــهر منامــه 
ــی  ــد؛ اقدام ــرار دادن ــتم ق ــه و ضــرب و ش ــدف حمل ــز ه را نی

ــد. ــان ش ــذای زندانی ــاب غ ــب اعتص ــه موج ک
برخـی بـر ایـن باورنـد کـه سـفر حـدود دو هفتـه پیـش ملک 
سـلمان، پادشـاه سـعودی به بحرین با تشـدید سـرکوبگری ها 
علیـه انقالبیـون بحرینی بـی ارتبـاط نیسـت. ۱۴ فروردین ماه 
بـود که پادشـاه سـعودی بـه منظـور دیـدار بـا پادشـاه بحرین 
وارد شـهر منامـه شـد. منابـع آگاه اعـالم کرده انـد که تشـدید 
سـرکوب ها علیـه بحرینی هـا بـه درخواسـت پادشـاه سـعودی 

صـورت می گیـرد.
ــی آل  ــه شــوی تبلیغات ــه پیداســت ک ــا، ناگفت ــی اینه ــا تمام ب
ــن  ــش از ۵۰۰ تَ ــت بی ــه در بخشــش حکــم ســلب تابعی خلیف
ــر زخمــی  ــد مرحمــی باشــد ب ــی نمی توان ــون بحرین از انقالبی
کــه پیکــره ایــن رژیــم را در بــر گرفتــه اســت. آل خلیفــه بــا 
ایــن اقدامــات صــوری و تبلیغاتــی قــادر نخواهــد بــود چهــره 
ــر  ــان را تطهی ــه و جه ــی منطق ــکار عموم ــزد اف ــود در ن خ
ــوق بشــری خــود  ــر سلســله جنایت هــای ضــد حق کــرده و ب

ــن ســرپوش گــذارد. ــاع بحری ــی دف ــردم ب ــه م علی

لغو حکم سلب تابعیت انقالبیون؛ شوی تبلیغاتی جدید آل خلیفه در بحرین
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ــه  ــی از طــرح موســوم ب ــرای رونمای ــی کــه زمزمــه هــا ب درحال
»معاملــه قــرن« توســط آمریــکا بیــش از پیــش بــه گــوش مــی 
رســد، امــا واشــنگتن بــه شــدت از تبعــات ایــن اقــدام خودســرانه 

خــود احســاس نگرانــی مــی کنــد.
قــرار اســت ایــاالت متحــده آمریــکا بــه زودی از طــرح موســوم 
ــرد  ــن، »ج ــش از ای ــد. پی ــی کن ــرن« رونمای ــه ق ــه »معامل ب
ــد ترامــپ« رئیــس جمهــوری  ــاد و مشــاور »دونال کوشــنر« دام
ایــاالت متحــده آمریــکا اعــالم کــرده بــود کــه واشــنگتن پــس 
ــرح  ــتی از ط ــم صهیونیس ــت رژی ــات کنیس ــزاری انتخاب از برگ

ــرد. ــد ک ــی خواه ــور رونمای مذک
ــات  ــان انتخاب ــد روز از پای ــم گذشــت چن ــال، علیرغ ــن ح ــا ای ب
ــوز  ــکا هن ــده آمری ــاالت متح ــتی، ای ــم صهیونیس ــت رژی کنیس
ــی می شــود  ــش بین ــی نکــرده اســت و پی از طــرح خــود رونمای
کــه در آینــده نزدیــک ایــن اقــدام صــورت پذیــرد. ایــن درحالــی 
اســت که تلویزیــون رژیــم صهیونیســتی از اتخــاذ تدابیــر امنیتی 
شــدید مقابــل ســفارتخانه های آمریــکا در کشــورهای مختلــف 
در آســتانه اعــالم طــرح صلــح ترامــپ موســوم بــه معاملــه قــرن 

ــر داده اســت. خب
تلویزیــون رژیــم صهیونیســتی تأکید کــرد کــه کاخ ســفید تدابیر 
ــژه در کشــورهای  ــه وی ــل ســفارتخانه های خــود ب ــی مقاب امنیت
اســالمی و عربــی را شــدت بخشــیده اســت. برآوردهــای 
واشــنگتن حاکــی از آن اســت کــه رونمایــی از جزئیــات معاملــه 
ــورهای  ــدیدی را در کش ــای ش ــات و درگیری ه ــرن، اعتراض ق

ــت. ــد داش ــراه خواه ــه هم ــی ب اســالمی و عرب
ــتی  ــم صهیونیس ــون رژی ــبکه ۱۲ تلویزی ــال، ش ــن ح درهمی
بــه نقــل از پایــگاه »Foreign Policy« اعــالم کــرد 
کــه بخــش جدیــدی از طــرح آمریکایــی معاملــه قــرن توســط 
یــک ســند محرمانــه کاخ ســفید منتشــر شــده اســت. »جــرد 
کوشــنر« دامــاد رئیــس جمهــور آمریــکا در ایــن ســند محرمانــه 
بــرای مســئوالن کاخ ســفید نوشــته اســت کــه هــدف مــا ایــن 
نیســت اوضــاع را بــه همیــن شــیوه کنونــی رهــا کنیــم و بایــد 
اوضــاع را بــه ســمت بهتر پیــش ببریــم و بعضــاً مجبــور خواهیم 
ــع  ــه ماجراجویــی و مخاطــره بزنیــم و برخــی موان ــود دســت ب ب
و خطــوط قرمــز را پشــت ســر بگذاریــم تــا بــه هــدف برســیم.

بــر اســاس ایــن ســند، کوشــنر بــه دنبــال حــذف کلــی آژانــس 
امدادرســانی و کاریابــی ســازمان ملــل بــرای آوارگان فلســطینی 
)آنــروا( بــه عنــوان مقدمــه ای بــرای حــذف کلــی مســئله آوارگان 
فلســطینی در کشــورهای عربــی اســت. کوشــنر گفته که بســیار 
مهــم اســت بــرای توقــف فعالیت هــای آنــروا تــالش کنیــم. بــه 
ادعــای کوشــنر، وجــود آنــروا تنهــا اوضــاع را پیچیده تــر کــرده و 

کمکــی بــه پیشــبرد رونــد صلــح نمی کنــد.
کامــاًل بدیهــی اســت کــه تــالش آمریکایی هــا بــرای تحمیــل 
ــرد کــه  ــی صــورت می گی ــه فلســطینیان درحال ــرن ب ــه ق معامل
ایــن طــرح یــک طــرح تمامــاً صهیونیســتی اســت. برهیچکــس 
پوشــیده نیســت کــه طــرح معاملــه قــرن تنهــا متضمــن حقــوق 
صهیونیست هاســت و نــه فلســطینیان. درســت بــه همیــن دلیــل 
ــدن  ــی ش ــا اجرای ــطینی ب ــای فلس ــه گروه ه ــه قاطب ــت ک اس

ــد. ــاً مخالفــت می کنن ــرن قوی ــه ق معامل
ایــاالت متحــده آمریــکا بــرای عملیاتــی ســاختن طــرح مــد نظر 
خــود کــه در واقــع بــا هــدف تأمیــن منافــع رژیــم صهیونیســتی 
در اراضــی اشــغالی ارائــه شــده اســت، بــه حمایــت کشــورهای 
ــغالی و  ــی اش ــا اراض ــا ب ــواری آن ه ــل همج ــه دلی ــا ب ــی ی عرب
یــا بــه دلیــل نقشــی کــه در معاملــه قــرن بــرای آن هــا در نظــر 
گرفتــه شــده اســت نیــاز مبــرم دارد. البتــه آمریکایی هــا تاکنــون 

ــرب  ــینان ع ــیاری از شیخ نش ــت بس ــب حمای ــه جل ــق ب موف
ــت و … از  ــارات، کوی ــن، ام ــعودی، بحری ــکام س ــون ح همچ

ــده اند. ــز ش ــود نی ــرح خ ط
ــاد  ــرن ی ــه ق ــوان معامل ــه عن ــا از آن ب ــه آمریکایی ه ــه ک آنچ
ــودی مســأله فلســطین  ــرای ناب ــه ای ب ــع معامل ــد در واق می کنن
و واگــذار کــردن کامــل اراضــی اشــغالی بــه رژیــم صهیونیســتی 
ــال  ــه دنب ــه ب ــی وقف ــا ب ــه آمریکایی ه ــرن ک ــه ق ــت. معامل اس
تحقــق آن هســتند در واقــع بــه منظــور کشــیدن خــط بطــالن 
ــه در  ــی ک ــت؛ حق ــطینیان اس ــت« فلس ــق بازگش ــر روی »ح ب
صــورت نادیــده گرفتــه شــدن موجــب خواهــد شــد تــا مســأله 
ــل و فصــل  ــرا ح ــل و فصــل نشــود، زی فلســطین هیچــگاه ح
ــت.  ــت« اس ــق بازگش ــأله »ح ــل مس ــرو ح ــأله در گ ــن مس ای
ایــن همــان چیــزی اســت کــه رژیــم صهیونیســتی می خواهــد 
و آمریکایی هــا نیــز بــرای جامــه عمــل پوشــاندن بــه آن تــالش 

می کننــد.
ــق  ــا از طری ــد ت ــا در صددن ــه آمریکایی ه ــری ک ــأله دیگ مس
ــت  ــدن مقاوم ــده ش ــازند، برچی ــق س ــرن آن را محق ــه ق معامل
از اراضــی اشــغالی فلســطین اســت. در واقــع، موفقیــت معاملــه 
قــرن و موافقــت گروه هــای فلســطینی بــا آن کــه البتــه محــال 
ــه پایــان کار مقاومــت در اراضــی اشــغالی تلقــی  ــه مثاب اســت ب

می شــود.
اگــر معاملــه ای در ایــن ســطح از چنیــن ویژگی هایــی برخــوردار 
نبــود، بــدون شــک دولتمــردان ایــاالت متحــده نامــی بــه ایــن 
ــه  ــد. البت ــاب نمی کردن ــرای آن انتخ ــرن( ب ــه ق ــی )معامل بزرگ
ــم از  ــطینی اع ــی فلس ــای سیاس ــا و جریان ه ــزاب، گروه ه اح
ــات  ــر و تبع ــه مخاط ــی ب ــاس جملگ ــح و حم ــای فت جنبش ه
ــه  ــت ب ــتند و درس ــف هس ــرن واق ــه ق ــق معامل ــاک تحق هولن

ــد. ــت می کنن ــا آن مخالف ــه ب ــت ک ــر اس ــن خاط همی
در همیــن ارتبــاط اخیــراً »ســامی ابوزهــری« ســخنگوی 
ــوص  ــخنانی را در خص ــاس س ــالمی حم ــت اس ــش مقاوم جنب
توطئــه »معاملــه قــرن« ایــاالت متحــده آمریــکا مطــرح کــرد. 
ــی و حقیقــی  وی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت: هــدف اصل
طــرح »معاملــه قــرن« از ســوی ایــاالت متحــده آمریــکا محــو 
ــر  ــال حاض ــرد: در ح ــح ک ــری تصری ــت. ابوزه ــطین اس فلس
ــت  ــه دس ــت ب ــا از فرص ــد ت ــالش می کنن ــت ها ت صهیونیس
ــاًل صهیونیســتی در  ــِت کام ــک دول ــال حضــور ی ــه دنب ــده ب آم
ــودی کامــل مســأله  ــرای ناب ــاالت متحــده، ب ــدرت در ای رأس ق

ــد. ــرداری کنن ــره ب فلســطین به
ــرن  ــه ق ــرات معامل ــه مخاط ــطین ب ــت فلس ــه داد: مل وی ادام

آگاهــی دارد و قویــاً آن را رد می کنــد. ابوزهــری از امــت عربــی و 
اســالمی خواســت تــا بــا ریختــن بــه خیابان هــا ایــن پیــام را بــه 
گــوش ترامــپ برســانند که قــدس ســرزمین اعــراب و مســلمین 

اســت.
از ســوی دیگــر، »محمــود الزهــار« عضــو ارشــد جنبــش 
مقاومــت اســالمی حمــاس نیــز تصریــح می کنــد کــه »معاملــه 
قــرن« قبــل از ســال ۱۹۴۸ کلیــد خــورد و نــام آن »حل مشــکل 
اســرائیل« اســت و نــه »معاملــه قــرن«، امــا رژیــم صهیونیســتی 
نتوانســته اســت عــزم و اراده ملــت فلســطین و بســیاری از 
ــن  ــی کــه ای ــه قرن ــی را در هــم بشــکند و معامل ملت هــای عرب
ــودی مســاله فلســطین را دارد،  ــق آن ســعی در ناب ــم از طری رژی

ــود. ــد ب ســرآغاز آزاد ســازی فلســطین خواه
مســأله دیگــری کــه در ایــن میــان وجــود دارد، خیانــت بــزرگ 
ــعودی  ــتان س ــت. عربس ــطین اس ــأله فلس ــه مس ــعودی ها ب س
بــا حمایــت از »معاملــه قــرن« بزرگتریــن خیانــت را بــه مســأله 
ــعودی  ــتان س ــخ عربس ــول تاری ــد. در ط ــرده ان ــطین ک فلس
ــه  ــی ب ــکام کنون ــدازه ح ــه ان ــعودی ب ــکام س ــک از ح هیچی
آرمان هــای فلســطین خیانــت نکــرده بــود. شــاید بــی راه نباشــد 
اگــر بگوییــم ایــن ســعودی ها بودنــد کــه مســیر معاملــه قــرن 
را پیــش پــای آمریکایی هــا قــرار دادنــد و بدیــن ترتیــب معاملــه 
قــرن، فتنــه ای اســت کــه از آســتین ریــاض خــارج شــده اســت.
پیشــتر رســانه ها خبــری از پیشــنهاد چنــد صــد میلیــارد دالری 
ــاس  ــد عب ــه محم ــعودی ب ــد س ــلمان« ولیعه ــن س ــد ب »محم
رئیــس تشــکیالت خودگــردان فلســطین بــرای پذیــرش معاملــه 
قــرن خبــر داده بودنــد؛ پیشــنهادی کــه البتــه محمــود عبــاس تا 

بــه حــال بــا آن مخالفــت کــرده اســت.
ــا خیانــت بــزرگ شــیخ نشــینان عــرب و در رأس  اکنــون کــه ب
ــی  ــرای رونمای ــا عربســتان ســعودی، شــمارش معکــوس ب آنه
از معاملــه قــرن کلیــد خــورده اســت، گروه هــای مقاومــت 
ــا ایــن طــرح  فلســطین عــزم خــود بــرای مقابلــه و رویارویــی ب
خیانتکارانــه را جــزم کــرده انــد و بــدون شــک یکــی از مهمترین 
و اصلــی تریــن عوامــل بــه تعویــق افتــادن رونمایــی از معاملــه 

ــن مســأله اســت. ــرن، همی ق
ــی فلســطینیان،  ــزم مل ــن ع ــایه ای ــه در س ــه پیداســت ک ناگفت
ایــاالت متحــده آمریــکا قــادر بــه دیکتــه کــردن طــرح معاملــه 
قــرن بــه آنهــا نخواهــد بــود. ایــن مســأله موجــب شــده اســت 
ــه  ــه شــدت نســبت ب ــکا ب ــاالت متحــده آمری ــا دولتمــردان ای ت
تبعــات و پیامدهــای وخیــم ایــن اقــدام خودســرانه خود احســاس 

نگرانــی کننــد.

یک گام تا رونمایی از »معامله قرن«؛ به نام صلح به کام تل آویو
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رونمایــی از موشــک بالســتیک و جدیــد »بــدر F« یمــن در این 
برهــه حســاس از نبــرد بــا رژیــم ســعودی و متحدانــش، موازنــه 

قــدرت را بــه نفــع مقاومــت تغییر داده اســت.
ــتاورد  ــی دس ــه تازگ ــن ب ــی یم ــای مردم ــش و کمیته ه ارت
ــن  ــد. درهمی ــاخته ان ــق س ــی محق ــوزه نظام ــدی را در ح جدی
راســتا، نیروهــای یمنــی اخیــراً در ادامــه موفقیت هــای خــود، از 
موشــک بــدر F رونمایــی کردنــد. رونمایــی از ایــن موشــک که 
بــرد آن ۱۶۰ کیلومتــر اعــالم شــده اســت همزمــان بــا اولیــن 
ســالگرد شــهادت صالــح الصمــاد رئیــس شــورای عالی سیاســی 

یمــن صــورت گرفــت.
ــن  ــه آزمایــش ای ــرد ک ــدی پیــش اعــالم ک ارتــش یمــن چن
ــا موفقیــت انجــام شــده اســت. رونمایــی از  ــد ب موشــک جدی
موشــک جدیــد یمــن در راســتای وعده هــای عبدالملــک 
ــگ  ــاز جن ــال آغ ــن س ــار اهلل در پنجمی ــر انص ــن رهب بدرالدی
ضــد یمــن و بــه دنبــال مقاومــت و پایــداری مردمــی 
ــات و  ــده توفیق ــان دهن ــک نش ــن موش ــت. ای ــورت گرف ص

ــر  ــرای ادامــه پیشــرفت در توانمنــدی نظامــی در براب تــالش ب
ــت. متجاوزان اس

ــگان  ــزرگ، ی ــی ب ــتاورد نظام ــن دس ــی از ای ــان رونمای از زم
ــاوزان  ــزدوران و متج ــع م ــدادی از مواض ــن تع ــکی یم موش
ــت.  ــرار داده اس ــود ق ــالت خ ــدف حم ــا آن ه ــعودی را ب س
ــران و  ــزان، نج ــهرهای جی ــعودی در ش ــزدوران س ــع م مواض
عســیر طــی روزهــای گذشــته بــه وســیله موشــک بالســتیک 
ــد. ــرار گرفته ان ــالت ق ــدیدترین حم ــدف ش ــدف ه ــدر F ه ب
ــد  واقعیــت آن اســت کــه رونمایــی از موشــک بالســتیک جدی
یمنی هــا فصــل تــازه ای از موازنــه قــدرت در عرصــه نبــرد در 
ــا  ــزرگ، یمنی ه ــن دســتاورد نظامــی ب ــا ای ــم زد. ب یمــن را رق
ــالت  ــر حم ــود در براب ــی خ ــدرت بازدارندگ ــدند ق ــق ش موف
ســعودی و متحدانــش را بیــش از پیــش افزایــش دهنــد. علــت 
ایــن مســأله هــم آن اســت افزایــش قــدرت نظامــی ارتــش و 
کمیته هــای مردمــی یمــن می توانــد مهمتریــن عامــل در 
تجدیدنظــر ســعودی در تــداوم حمــالت جنایتکارانــه اش علیــه 

غیرنظامیــان باشــد.

ــه  ــرد ک ــت ک ــام را دریاف ــن پی ــعودی ای ــمن س ــروز دش ام
ــی اســت.  ــررس موشــک های نیروهــای یمن ــاض« در تی »ری
ــوم  ــای محک ــداوم ماجراجویی ه ــه ت ــت ک ــدان معناس ــن ب ای
ــه  ــه شکســت رژیــم ســعودی علیــه مــردم بی دفــاع یمــن ن ب
تنهــا بــه تضعیــف قــدرت نظامــی نیروهــای یمنی منجر نشــده 
بلکــه تقویــت تــوان نظامــی آنهــا را نیــز به دنبال داشــته اســت.

ــز،  ــزرگ و موفقیت  آمی ــتاورد ب ــن دس ــس از ای ــک پ ــدون ش ب
ــتخوش  ــی دس ــای یمن ــود نیروه ــه س ــی ب ــادالت میدان مع
ــد  ــن چن ــول ای ــه در ط ــد. تجرب ــد ش ــدی خواهن ــرات ج تغیی
ســال نشــان داده اســت کــه هرچقــدر ماجراجویــی ســعودی ها 
ــه طــول بیانجامــد، آنهــا از افزایــش قــدرت  در یمــن بیشــتر ب
نظامــی نیروهــای یمنــی بیشــتر غافلگیــر خواهنــد شــد. 
رونمایــی از موشــک بالســتیک بــدر F دســتاورد بزرگــی بــرای 
یمنی هــا محســوب می شــود؛ دســتاوردی کــه می تواننــد از آن 
بــه عنــوان یــک بــرگ برنــده در برابــر رژیــم متجــاوز ســعودی 

بهره بــرداری کننــد.
ــه  ــد ک ــل ش ــی حاص ــی در حال ــزرگ نظام ــتاورد ب ــن دس ای
ایــاالت متحــده آمریــکا همچنــان در تســلیح ائتــالف متجــاوز 
ســعودی مصمــم اســت و قصــد نــدارد بــه ایــن اقــدام 

ــدون  ــور ب ــن کش ــد. ای ــان ده ــود پای ــری خ ــوق بش ــد حق ض
ــوق  ــول حق ــی و اص ــن بین الملل ــه قوانی ــی ب ــه توجه هیچ گون
ــه  ــا فــروش تســلیحات پیشــرفته نظامــی ب بشــری همــواره ب
عربســتان ســعودی، موجبــات شــهادت و زخمی شــدن هــزاران 
یمنــی را فراهــم آورده اســت. تســلیحات ممنوعــه بین المللــی 
ــر  ــر َس ــه ب ــروز بی وقف ــه ام ــه ای ک ــای خوش ــه بمب ه از جمل
ــورهای  ــاخت کش ــاً س ــوند، عمدت ــه می ش ــن ریخت ــردم یم م

آمریــکا و انگلیــس هســتند.
درهمیــن حــال، عــزِم جــزم آمریکایی هــا در تســلیح ســعودی 
ــد ترامــپ، رئیــس جمهــوری  ــر دونال ــدام اخی ــوان در اق را می ت
ایــن کشــور جســتجو کــرد. ترامــپ قطعنامــه کنگــره مبنــی بر 
لــزوم قطــع حمایت هــای نظامــی از عربســتان ســعودی را وتــو 
کــرد تــا بدیــن ترتیــب خدمــت بزرگــی بــه ســعودی ها در یمــن 
ــی را  ــارات عجیب ــدام، اظه ــن اق ــس از ای ــد. وی پ ــرده باش ک

مطــرح کــرد.
ترامــپ در توضیــح دالیــل رد درخواســت کنگــره مدعــی شــد: 
ایــن قطعنامــه تالشــی خطرنــاک و غیــر ضــروری در 

ــی  ــت و زندگ ــن اس ــی م ــارات قانون ــف اختی ــتای تضعی راس
شــهروندان و نظامیــان آمریکایــی را در زمــان حــال و آینــده بــه 
مخاطــره می انــدازد. وی همچنیــن مدعــی شــد کــه درگیــری 
ــا  ــت ت ــران اس ــرای ای ــه ب ــم هزین ــی ارزان و ک ــن راه در یم

ــدازد! ــه دردســر بین ــکا و متحدانــش را ب آمری
ــن  ــاروارد در ای ــگاه ه ــوق دانش ــتاد حق ــب« اس ــس ترای »لورن
ــوان  ــه بت ــدارد ک ــود ن ــچ راهــی وج ــد: »هی خصــوص می گوی
ــو کــردن  ــدام ترامــپ در حمایــت از عربســتان و وت ــد اق فهمی
ــگ  ــاض در جن ــه ری ــک ب ــع کم ــرای قط ــره ب ــه کنگ مصوب
ــک  ــه قحطــی نزدی ــی را ب ــودکان یمن ــد ک ــه ح ــا چ ــن، ت یم
تــر کــرده و زندگــی آمریکایی هــا را در خطــر قــرار داده اســت. 
آیــا ایــن اقــدام بــه موجــب منافــع مالــی ترامــپ و کوشــنر در 

عربســتان ســعودی انجــام شــده اســت«؟
ناگفتــه پیداســت کــه وتــوی قطعنامــه کنگــره ایــاالت متحــده 
ــه  ــر ممنوعیــت فــروش تســلیحات نظامــی ب آمریــکا مبنــی ب
عربســتان ســعودی، نتیجــه ای جــز افزایــش کشــتار مــردم بــی 
ــاه یمــن نخواهــد داشــت. ایــن اقــدام رئیــس  دفــاع و بــی گن
جمهــوری آمریــکا زمینــه را بــرای جنایت هــای بیشــتر ســعودی 

ــد. ــی، فراهــم می کن ــا ســالح آمریکای ــه یمن هــا ب علی
ــه تبــع افزایــش جنایت هــای ســعودی علیــه  عــالوه برایــن، ب
مــردم یمــن، وضعیــت حقــوق بشــری در ایــن کشــور نیــز بیش 
ــأله  ــن مس ــل ای ــاد و عام ــد نه ــت خواه ــه وخام ــش رو ب از پی
نیــز بــه اقــدام ضــد حقــوق بشــری رئیــس جمهــوری ایــاالت 

متحــده آمریــکا بــاز می گــردد.
از ســوی دیگــر، تحقــق دســتاورد اخیــر یمنی هــا پاســخ دنــدان 
شــکنی بــه ســازمان ملــل و فرســتاده ویــژه آن بــود که همــواره 
ــد و  ــه کردن ــکوت پیش ــعودی س ــای س ــال جنایت ه ــا در قب ی
ــروز  ــد. ام ــم برآمدن ــن رژی ــت از ای ــاع و حمای ــا در قامــت دف ی
دیگــر جانبــداری ســازمان ملــل و مارتیــن گریفیتــس، نماینــده 
آن از ســعودی برهیچکــس پوشــیده نیســت. در همیــن ارتبــاط، 
»محمــد عبدالســالم« ســخنگوی جنبــش أنصــاراهلل یمــن بــا 
ــه  ــی را علی ــود انتقادات ــر خ ــه توئیت ــتی در صفح ــار پس انتش
ــور ایــن  »مارتیــن گریفیتــس« فرســتاده ســازمان ملــل در ام
کشــور، مطــرح کــرد. وی در ایــن خصــوص گفــت: گریفیتــس 
ــالم  ــت. عبدالس ــد نیس ــن پایبن ــی در یم ــی طرف ــل ب ــه اص ب
افــزود: گریفیتــس از تریبــون ســازمان ملــل بــرای بیــان مواضع 

کشــورش انگلیــس اســتفاده می کنــد.
ایــن مقــام یمنــی همچنیــن انتقــادات تنــدی را علیــه آمریــکا 
ــن  ــا در یم ــرب آنه ــی مخ ــش آفرین ــل نق ــه دلی ــس ب و انگلی
ــه منظــور تحقــق  مطــرح کــرد و گفــت: واشــنگتن و لنــدن ب
اهدافشــان، در راســتای طوالنی تــر کــردن جنــگ علیــه یمــن 
ــایش  ــار فرس ــن دچ ــب، یم ــن ترتی ــا بدی ــد ت ــت می کنن فعالی
شــود. درســت بــه همیــن دلیــل اســت کــه از دســتاورد 
نظامــی موشــکی اخیــر یمنی هــا می تــوان بــه عنــوان 
ــداری هــای ســازمان  ــا و جانب ــه حمایت ه ــه ب پاســخی قاطعان
ملــل متحــد از ســعودی یــاد کــرد. در هــر صــورت، امــروز بــا 
تحقــق دســتاوردهای نظامی در یمن، شــاهد هســتیم کــه رژیم 
ــده  ــار ش ــالق یمــن گرفت ــه شــدت در بات ــعودی ب متجــاوز س

است.
ســعودی ها اکنــون تــالش می کننــد تــا بــرای خــروج از 
ایــن باتــالق، راه نجاتــی بــرای خــود بیابنــد. مقامــات 
از  پــس  تــا  هســتند  درصــدد  ریــاض  جنگ افــروِز 
متحمــل شــدن سلســله شکســت های متعــدد در تحقــق 
اهــداف تجــاوز نظامــی بــه یمــن، حداقــل خــروج آبرومندانــه ای 

ــند. ــته باش ــن کشــور داش ــه ای ــگ علی از جن

رونمایی از موشک بالستیک جدید یمن/ تغییر موازنه قدرت به نفع مقاومت
رامین حسین آبادیان

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 29 | شماره 24 | اردیبهشت98

تشــکیالت خودگــردان فلســطین بــه ریاســت محمود عبــاس در 
حالــی اقــدام بــه تشــکیل یــک کابینــه جدیــد کــرده که بــه نظر 
می رســد ایــن کابینــه در ســایه مخالفــت گروه هــای فلســطینی 

و چالش هــای پیــش رو موفــق عمــل نخواهــد کــرد.
ــت  ــه ریاس ــطین ب ــردان فلس ــکیالت خودگ ــد تش ــه جدی کابین
»محمــد اشــتیه« بــه تازگــی در برابــر »محمــود عبــاس« رئیس 
تشــکیالت خودگــردان ســوگند یــاد کــرد. ایــن کابینــه بــه دور از 
اجمــاع ملــی فلســطینیان و بــه دســتور محمــود عباس تشــکیل 
شــده کــه ایــن مســئله بــا مخالفــت اکثریــت گروه هــای 
ــکیالت  ــد تش ــت جدی ــت. در دول ــوده اس ــراه ب ــطینی هم فلس
ــج  ــد و پن ــد روی کار آمدن ــر جدی ــطین ۱۶ وزی ــردان فلس خودگ
وزیــر از دولــت ســابق بــه نخســت وزیــری »رامــی الحمــداهلل« 

ــده اند. ــاء ش ــود ابق ــمت خ در س
ــا صــدور بیانیــه ای بــه تشــکیل کابینــه  جنبــش حمــاس نیــز ب
جدیــد تشــکیالت خودگــردان فلســطین بــدون حصــول توافــق 
ــه  ــن بیانی ــان داد. در ای ــش نش ــوص واکن ــن خص ــی در ای مل
تاکیــد شــده اســت کــه تشــکیل چنیــن دولتــی زمینــه جدایــی 
کرانــه باختــری و نــوار غــزه و اجــرای »معاملــه قــرن« را فراهــم 
خواهــد کــرد. حمــاس تاکیــد کــرد کــه ایــن دولــت غیرقانونــی و 
نامشــروع بــوده و بــر خــالف قانــون اساســی فلســطین و اجمــاع 

ملــی فلســطینیان تشــکیل شــده اســت.
حمــاس اعــالم کــرد که هــدف از تشــکیل ایــن دولــت، بــرآورده 
ــاس  ــت. حم ــح اس ــش فت ــته های جنب ــداف و خواس ــردن اه ک
ــات ریاســت تشــکیالت  ــزاری انتخاب ــن خواســتار برگ هــم چنی
ــزاری  ــی و برگ ــس قانونگــذاری و شــورای مل ــردان، مجل خودگ
نشســت ملــی بــه منظــور توافــق بــر ســر اســتراتژی های ملــی 
بــرای مقابلــه بــا چالش هــای پیــش روی مســئله فلســطین شــد.

ــن  ــکیل ای ــه تش ــش ب ــا واکن ــز ب ــالمی نی ــاد اس ــش جه جنب
دولــت اعــالم کــرد کــه دولــت جدیــد فلســطین تــوان مقابلــه 
ــالمی  ــاد اس ــدارد. جه ــری را ن ــه باخت ــغالگران در کران ــا اش ب
فلســطین تاکیــد کــرد تنهــا راه مقابلــه بــا طرح هــای آمریکایی- 
ــه  ــه و تجزی ــاب از تفرق ــدت و اجتن ــظ وح ــتی، حف صهیونیس
اســت. هــم چنیــن »مصطفــی برغوثــی« دبیــر کل ابتــکار ملــی 
ــطین را  ــردان فلس ــکیالت خودگ ــد تش ــه جدی ــطین کابین فلس
کابینــه وحــدت ملــی ندانســت و اظهــار داشــت، پیشــاپیش گفته 
بودیــم در چنیــن کابینــه ای حاضــر نمــی  شــویم. بعید اســت این 

ــق ســازد. ــده داده اســت محق ــه وع ــد آنچــه را ک ــه بتوان کابین
ــا  ــا بحران ه ــردان فلســطین ب ــد تشــکیالت خودگ ــه جدی کابین
ــا  ــه ب ــش رابط ــه چال ــت ک ــه رو اس ــادی رو ب ــای زی و چالش ه
رژیــم صهیونیســتی و اجــرای طــرح آمریکایــی »معامله قــرن« و 
تحمیــل حاکمیــت رژیــم صهیونیســتی بــر بخش هــای زیــادی 
ــد. ــه شــمار می آی ــا ب ــن چالش ه ــه ای ــری از جمل ــه باخت از کران
ایــن کابینــه در حالــی تشــکیل شــده کــه رژیــم صهیونیســتی به 
تازگــی انتخابــات پارلمانــی خــود را بــا پیــروزی بنیامیــن نتانیاهو 
نخســت وزیــر اســرائیل برگــزار کــرده و بــه گفتــه تحلیل گــران، 
نتانیاهــو قصــد دارد بــا حدت و شــدت بیشــتری در سیاســت های 

قلدرمآبانــه خــود علیــه فلســطین وارد عمــل خواهد شــد.
ــطین  ــردان فلس ــکیالت خودگ ــز تش ــادی نی ــه اقتص در عرص
ــد  ــه رو خواه ــادی رو ب ــکالت زی ــا مش ــد آن ب ــه جدی و کابین
بــود چــرا کــه تشــکیالت خودگــردان فلســطین طــی ۲۵ ســال 
گذشــته هیــچ اقــدام جــدی در زمینــه تقویــت واحدهــای تولیدی 
فلســطینی ها انجــام نــداده و بنــای اقتصــادی خــود را بــر اســاس 
ــا رژیــم صهیونیســتی ایجــاد کــرده اســت. رابطــه تنگاتنــگ ب

بــر همیــن اســاس کارمنــدان تشــکیالت خودگــردان فلســطین 
ــت  ــود را دریاف ــوق خ ــی از حق ــا نیم ــته تنه ــاه گذش ــی دو م ط
ــات  ــی از مالی ــتی بخش ــم صهیونیس ــه رژی ــرا ک ــد چ ــرده ان ک
کاالهایــی کــه وارد بــازار فلســطین می شــود بــه این تشــکیالت 
ــردان  ــکیالت خودگ ــه تش ــت ک ــد اس ــرا معتق ــت زی ــداده اس ن
قســمتی از ایــن پول هــا را صــرف خانواده هــای اســیران 

فلســطینی می کنــد.
ســخنان مقامــات ایــن تشــکیالت بــرای قطــع رابطــه بــا رژیــم 
صهیونیســتی در ســایه نبــود یــک اقتصــاد قــوی و مقــاوم و هــم 
ــا ســران رژیــم صهیونیســتی  چنیــن ارتباطــات سیاســی آنهــا ب

عمــاًل اجرایــی نخواهــد بــود.
ــای  ــر چالش ه ــالوه ب ــردان ع ــکیالت خودگ ــد تش ــت جدی دول
ــش  ــا چال ــت ب ــه اس ــا آن مواج ــه ب ــادی ک ــی و اقتص سیاس
ــا  ــژه جنبــش حمــاس ب ــه وی مخالفــت گروه هــای فلســطینی ب
تشــکیل خودســرانه ایــن کابینــه نیــز مواجــه خواهــد بــود. کابینه 
ــد  ــات شــورای قانونگــذاری برگــزار کن ــد قصــد دارد انتخاب جدی
کــه ایــن مســأله نیــز در ســایه مخالفــت جنبــش حمــاس و عدم 

ــد. ــی می مان ــاکام باق ــزه ن ــوار غ ــزاری آن در ن برگ
دولــت رامــی الحمــدهلل در ســال ۲۰۱۴ و بــا توافــق جنبش هــای 
فتــح و حمــاس تشــکیل شــد کــه هــدف اصلــی آن پایــان دادن 
ــژه ۲  ــه وی ــطینی ب ــای فلس ــان گروه ه ــی می ــکاف داخل ــه ش ب

جنبــش مذکــور بــود امــا این دولــت نتوانســت شــکاف داخلــی را 
از بیــن ببــرد پــس چگونــه دولتــی کــه بــدون توافــق گروه هــای 
ــش  ــا واکن ــدای کار ب ــان ابت فلســطینی تشــکیل شــده و در هم
جــدی ایــن گروه هــا رو بــه رو شــده می توانــد بــه وظایــف خــود 

ــد؟ ــِس چالش هــای پیــش رو برآی عمــل کــرده و از پ
ــی  ــرد میدان ــه نب ــتی در عرص ــم صهیونیس ــه رژی ــی ک در حال
ــورده  ــت خ ــطین شکس ــت فلس ــای مقاوم ــواره از گروه ه هم
و ضربه هــای پــی در پــی ایــن گروه هــا علیــه طرح هــا 
ــدن  ــود آم ــه وج ــث ب ــتی باع ــم صهیونیس ــه های رژی و نقش
ــل  ــی در ت ــائل نظام ــر مس ــر س ــی ب ــدید داخل ــات ش اختالف
 آویــو تــا حــد اســتعفای وزیــر جنــگ شــده و هــم چنیــن نبــرد 
اســرای فلســطینی و اعتصــاب غــذای ایــن اســرای بــرای تحقق 
درخواســت های خــود در برابــر تجــاوزات مســئوالن زندان هــای 
اســرائیل نشــان از ادامــه مقاومــت در برابــر اشــغالگران دارد امــا 
ــون  ــطینی تاکن ــای فلس ــی جنبش ه ــت داخل ــه سیاس در عرص
نتوانســته اند بــه اتحــاد قابــل قبولــی در برابــر رژیم صهیونیســتی 
کــه یکــی از نمودهــای آن تشــکیل یــک دولــت یکپارچه اســت 
دســت پیــدا کننــد کــه اگــر ایــن مســأله اتفــاق بیافتــد ســران 
صهیونیســت خــود را در برابــر یــک اتحــاد بــی ســابقه خواهنــد 
ــرای جــوالن دادن اشــغالگران و تحــت  ــت کــه عرصــه را ب یاف
ــگ  ــف تن ــای مختل ــطینی ها در زمینه ه ــرار دادن فلس ــار ق فش
ثمــره  می تواننــد  فلســطینی ها  آن  بــر  عــالوه  می کنــد. 
ــده و از  ــه مقاومــت سیاســی دی مقاومــت نظامــی خــود را در آین

ــد. ــرداری کنن ــره ب آن به
بــه نظــر می رســد جنبــش فتــح بــا اتخــاذ سیاســت های 
یکجانبــه و بــدون اجــرای مشــورت و رایزنــی بــا دیگــر 
ــال  ــه دنب ــاس ب ــش حم ــژه جنب ــه وی ــطینی ب ــای فلس گروه ه
ــی نیســت بلکــه  ــی و از بیــن شــکاف داخل تقویــت اتحــاد داخل
ــم  ــع تصمی ــک منب ــوان ی ــه عن ــود را ب ــگاه خ ــد جای می خواه
گیرنــده در عرصــه تحــوالت فلســطین تقویــت کــرده و منافــع 

ــد. ــق کن ــی محق ــع مل ــش از مناف ــی را پی حزب
ــد فلســطین  ــه جدی ــه کابین ــت ک ــوان گف ــر صــورت می ت در ه
دنبالــه دولــت شکســت خــورده آشــتی ملــی بــه ریاســت رامــی 
الحمــدهلل اســت کــه نتوانســت تغییــری در تقویــت اتحــاد داخلی 
ــا  ــد ب ــه جدی ــد و کابین ــاد کن ــطینی ایج ــای فلس ــان گروه ه می
ــترده  ــت گس ــژه مخالف ــه وی ــده ب ــر ش ــهای ذک ــود چالش وج
گروه هــای فلســطینی بــا تشــکیل آن نخواهــد توانســت 

ــد. ــام ده ــن انج ــو احس ــه نح ــه را ب ــای محول مأموریت ه
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ــوی  ــه نات ــوم ب ــرح موس ــره از ط ــری قاه ــاره گی ــالم کن اع
عربــی بــه رهبــری آمریــکا ســبب شــده اســت کــه بســیاری 
ــن  ــوت ای ــی ف ــدور گواه ــه ص ــه مثاب ــران از آن ب از تحلیلگ

ــد. ــام ببرن ــاض ن ــه ری ــک ب ــه مهل ــالف و ضرب ائت
خبرگــزاری رویتــرز بــه نقــل از چهــار منبــع مطلــع 
ــرح  ــر از ط ــه مص ــزارش داد ک ــن گ ــنبه ۲1 فروردی چهارش
بــه رهبــری آمریــکا بــرای تشــکیل »ناتــو عربــی« بــا 
حضــور کشــورهای عربــی همپیمــان منطقــه بــرای مقابلــه 
ــک  ــن حــال ی ــرده اســت. در همی ــری ک ــران کناره گی ــا ای ب
ــام  ــت، ابه ــه اس ــرز گفت ــه رویت ــم ب ــرب ه ــع ع ــع مطل منب
در خصــوص موفقیــت دونالــد ترامــپ در انتخابــات ریاســت 
ــرای کناره گیــری از  ــه تصمیــم مصــر ب ــکا ب جمهــوری آمری

ــرد. ــک ک ــالف کم ــن ائت ای
یک منبع عربسـتان سـعودی نیـز به رویتـرز گفته اسـت که 

فرایند تشـکیل این ائتالف پیشـرفت خوبی نداشـته اسـت.
دو منبــع مطلــع بــه رویتــرز گفته انــد، ســایر اعضــای 
ــرای  ــای خــود ب ــه تالش ه ــه« ب ــی خاورمیان ــالف امنیت »ائت
ــد و  ــه می دهن ــی ادام ــی امنیت ــان سیاس ــن پیم ــاد ای ایج
ــن  ــر را از ای ــک مص ــق دیپلماتی ــید از طری ــد کوش خواهن
ــت،  ــه اس ــع گفت ــی از مناب ــد. یک ــرف کنن ــم منص تصمی
تصمیــم مصــر هنــوز نهایــی نشــده اســت. وی اضافــه کــرده 

ــتیم«. ــا هس ــت آنه ــان بازگش ــه خواه ــا هم ــت: »م اس
بـا این حـال، رویتـرز بـه نقـل از دیگر منابـع می گویـد، مصر 
تصمیـم خـود را تغییـر نخواهـد داد رویتـرز بـه نقـل از دیگر 

منابـع می گویـد، مصـر تصمیم خـود را تغییـر نخواهـد داد.
وزارت خارجـه ایاالت متحـده روز پنجشـنبه ۲۲ فروردین در 
واکنش بـه خبر اخیر رویتـرز در مورد تصمیم مصـر به خروج 
از ائتـالف اسـتراتژیک خاورمیانه، کـه به »ناتـو عربی« معرف 
شـده اسـت، از قاهره خواسـت که فرصت ایفای نقش رهبری 

در ایـن اتحاد نظامـی منطقه ای را از دسـت ندهد.
یــک مقــام وزارت خارجــه آمریــکا در واکنــش بــه ایــن خبــر 
ــه  ــت منطق ــش بســیاری مهمــی در امنی ــت: »مصــر نق گف
ــالف  ــو ائت ــورهای عض ــه کش ــده و هم ــاالت متح دارد و ای
ــن  ــی از ای ــر بخش ــد مص ــه می خواهن ــتراتژیک خاورمیان اس

ــع بســیاری خواهــد داشــت، باشــد.« ــه مناف ــالف، ک ائت
ــاش  ــش ف ــت هویت ــه نخواس ــکا ک ــت آمری ــام دول ــن مق ای
ــالف  ــن ائت ــه ای ــور ک ــرد: »همانط ــالم ک ــه اع ــود در ادام ش
ــه  ــم ک ــا از مصــر می خواهی ــال شــکل گیری اســت، م در ح
فرصــت ایفــای نقــش رهبــری )در آن( را از دســت ندهــد.« 
وی توضیــح بیشــتری ارائــه نــداد و گفــت جزئیــات را بایــد از 

ــا شــد. ــت مصــر جوی دول

ائتافی که در آستانه فروپاشی است
ــت:  ــاره آورده اس ــن ب ــی در ای ــک در گزارش ــه نیوزوی مجل
»ناتــوی عربــی پــس از خــروج مصــر از آن در آســتانه 
فروپاشــی قــرار دارد. ا از نــگاه تحلیلگــران، مصــر تنهــا 
خــارج شــونده نخواهــد بــود و کشــورهای دیگــری هــم بــه 
ــی  ــه مهلک ــن ضرب ــه ای ــد ک ــد ش ــارج خواهن ــال آن خ دنب
بــه بلندپروازی هــای ریــاض و تــالش آن بــرای رهبــری 
ــگاه  ــود ز ن ــالف محســوب می ش ــن ائت ــق ای ــه از طری منطق
ــود و  ــد ب ــونده نخواه ــارج ش ــا خ ــر تنه ــران، مص تحلیلگ
ــد  ــارج خواهن ــال آن خ ــه دنب ــم ب ــری ه ــورهای دیگ کش
ــاض  ــه بلندپروازی هــای ری ــه مهلکــی ب ــن ضرب ــه ای شــد ک
ــالف  ــن ائت ــق ای ــه از طری ــری منطق ــرای رهب ــالش آن ب و ت
محســوب می شــود. اســاس پیشــنهاد تأســیس ایــن ائتــالف 

در ســال ۲01۷ از ســوی ریــاض مطــرح شــد. مصــر نگــران 
ــه اینکــه مصــر  ــا توجــه ب ــا ایــران اســت. ب افزایــش تنــش ب
ــروج از  ــن خ ــت ای ــرب اس ــان ع ــش در جه ــن ارت بزرگتری
ــه  ــد ترامــپ ب ــوی دونال ــت ق ــورد حمای ائتــالف ســعودی م

ــود«. ــوب می ش ــه آن محس ــه ای ب ــه ضرب مثاب
ــی  ــات آمریکای ــز مطالع ــر مرک ــنایدر« تحلیلگ ــدر اس »زای
ــه نیوزویــک گفــت: »موفقیــت آنچــه  ژئوپلتیــکال فیوچــر ب
ناتــوی عربــی نامیــده می شــود همــواره در پــرده ای از 
ابهــام قــرار داشــت و ایــن بــه علــت اختــالف نظرهــا میــان 
ــی  ــدف اصل ــه ه ــن اســت ک ــت ای اعضــای آن اســت. واقعی
ائتــالف کــه بــرای مقابلــه ایــران اســت هــدف اصلــی همــه 
ــی را از  ــن نگران ــا نیســت. مصــر کمتری ــه آنه اعضــا و دغدغ
ــای  ــه مشــارکت در طرح ه ــل ب ــران دارد. مصــر مای ــت ای باب
ســعودی جدیــد ماننــد جنــگ در یمــن نیســت و نگــران این 
ــده  ــدون فای ــه ســوی جنــگ ب اســت کــه کشــیده شــدن ب

ــد«. ــدر ده ــادی اش را ه ــع اقتص مناب
»علــی االحمــد« تحلیلگــر ســعودی و مدیــر مؤسســه امــور 
ــرد:  ــالم ک ــک اع ــه نیوزوی ــنگتن ب ــارس در واش ــج ف خلی
ــن ائتــالف  ــه ای ــه مهلکــی ب ــه ضرب ــه مثاب »خــروج مصــر ب
اســت. با خــروج برخــی دیگــر از کشــورها از ایــن ائتــالف، در 
آینــده نزدیــک شــاهد مــرگ آن خواهیــم بــود و ایــن ضربــه 
قــوی بــه ریــاض کــه رؤیــای رهبــری ایــن ائتــالف را داشــت، 
اســت. بازنــده اصلــی ریــاض اســت کــه ثقــل سیاســی خــود 

ــد داد«. ــت خواه را از دس
»محمـد سـودان« تحلیلگـر مصـری بـه عربـی ۲1 گفـت: 
»برخـی نگرانی هـا از افزایـش فشـارهای کنونی بـر ترامپ به 
سـبب ائتـالف بـدون محدودیـت بـا سـعودی ها و اماراتی هـا 
وجود دارد و کاماًل آشـکار اسـت کـه پایگاه مردمـی ترامپ به 
ایـن دلیـل و برخـی دالیل دیگـر در حـال پایین آمدن اسـت 
و احتمـال زیـادی درباره عـدم موفقیـت ترامـپ در انتخابات 
آینـده ریاسـت جمهـوری آمریـکا وجـود دارد. السیسـی بـه 
دلیـل تحوالتی که در کشـورهای همسـایه مصر جریـان دارد 
نمی خواهـد کـه نظامیانـش را وارد ایـن طرح کنـد و به خارج 

از کشـور بفرستد«.
»ممـدوح المنیـر« مدیـر و مؤسـس مرکـز بین المللـی علوم 
سیاسـی و راهبـردی نیز به عربـی ۲1 بیان کـرد: »این ائتالف 
در مقطـع کنونـی دسـتاوردی بـرای قاهره نـدارد بـه ویژه که 
تغییرات سیاسـی متوالی در منطقه در جریان اسـت. سـخت 
اسـت کـه نظـام مصـری ناتـوی عربـی را بپذیـرد مگـر اینکه 
مشـوق های قوی وجود داشـته باشـد که اوضاع کنونی شـاهد 
آن نیسـت و چنین مشـوق هایی وجـود ندارد. السیسـی مایل 

به داشـتن روابط قـوی با روسـیه و ایران اسـت زیرا آنهـا را به 
مثابـه پـالن »ب« در صـورت رویگردانـی دولت آمریـکا بر آن 

می دانـد«.
ــته  ــاره نوش ــن ب ــوم در ای ــوان« در رأی الی ــاری عط »عبدالب
ــاالت  ــه ای ــوی ب ــیلی ق ــی دو س ــاح السیس ــت: »عبدالفت اس
متحــده آمریــکا زد؛ اول خــروج از آنچــه ناتــوی عربــی نامیده 
ــای  ــد جنگنده ه ــرای خری ــش ب ــری تمایل ــود و دیگ می ش
ــای اف  ــای جنگنده ه ــه ج ــی ب ــرفته روس ــوخو 35 پیش س
ــوی  ــاح السیســی دو ســیلی ق ــا اف 35 اســت عبدالفت 16 ی
ــوی  ــکا زد؛ اول خــروج از آنچــه نات ــاالت متحــده آمری ــه ای ب
ــد  ــرای خری ــش ب ــری تمایل ــود و دیگ ــده می ش ــی نامی عرب
جنگنده هــای ســوخو 35 پیشــرفته روســی بــه جــای 

جنگنده هــای اف 16 یــا اف 35 اســت.
ــش  ــش تن ــان افزای ــر خواه ــا مص ــگاه م ــد: از ن وی می افزای
بــا ایــران و ورود بــه جنــگ مذهبــی بــا تحریــک آمریکایــی-

ســعودی نیســت. ایــن در حالــی اســت که عبــداهلل دوم شــاه 
ــه ایــن پیمــان نــدارد و  اردن نیــز تمایلــی بــرای پیوســتن ب
ــوزه  ــورهای ح ــعودی ها و کش ــتی س ــگاه باالدس ــت آن ن عل
ــت  ــا و حمای ــف کمک ه ــه کشــورش و توق ــارس ب ــج ف خلی
ایــن کشــورها از معاملــه قرنــی اســت کــه مشــکالت فراوانــی 

ــد. ــاد می کن ــرای اردن ایج ب
ــور  ــس جمه ــاح السیســی رئی ــرد: عبدالفت ــان ک عطــوان بی
مصــر نمی خواهــد کــه تحــوالت الجزایــر و ســودان در مصــر 
تکــرار شــود. افتــادن مصــر در آغــوش روســیه بعیــد نیســت 
ــم  ــم روســیه ســالح بســیار پیشــرفته تری دارد و ه ــرا ه زی
ــه  ــم هزین ــد و ه ــروط سیاســی نمی کن ــا ش ــط ب ــرا مرتب آن

ــری دارد. ــری و شــروط بهت کمت
وی نوشـت: ترامـپ کـه مشـاهده می کنـد همپیمانانـش در 
حـال گرایـش بـه روسـیه بـرای خریـد سـالح هسـتند دچار 
سـرخوردگی شده اسـت و به تهدید روی آورده است اما کاری 
نمی توانـد از پیش ببرد. ناتـوی عربی که اساسـش طایفه ای و 
فرقـه گرایی بـرای غرق کـردن منطقه در جنگ هـای مذهبی 
اسـت که نتیجـه ای به نفع اسـرائیل اسـت به مرحلـه احتضار 
نزدیک می شـود و بعید نیسـت کـه عضویتش به عربسـتان و 

بحرین و امـارات محدود شـود«.
بــه هــر حــال قــدر مســلم آن اســت کــه ناتــوی عربــی کــه 
بــا آب و تــاب فــراوان از آن ســخن گفتــه می شــد همانگونــه 
ــا  ــه کم ــن ب ــال رفت ــد در ح ــاره کردن ــران اش ــه تحلیلگ ک
اســت و احتمــاالت گــواه آن اســت و بایــد منتظــر تحــوالت و 
روزهــای آتــی مانــد. برخــی کشــورهای ائتــالف خیالــی ناتــو 

کمتریــن تمایلــی بــرای دشــمنی بــا ایــران ندارنــد.

خاورمیانه و شمال آفریقا

چرایی خروج مصر از ناتوی عربی/ ائتالفی که در آستانه فروپاشی است
فرزاد فرهاد توسکی
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متعاقــب ســخنرانی رهبــر انقــالب اســالمی در حرم رضــوی )ع( 
توجهــات زیــادی بــه برنامــه موشــکی و هســته ای عربســتان و 

آینــده آن شــده اســت.
آیــت اهلل خامنــه ای رهبر معظــم انقالب اســالمی روز پنجشــنبه 
اول فروردیــن در ســخنرانی خــود در صحــن امــام خمینــی )ره( 
حــرم رضــوی )ع( فرمودنــد: غربی هــا اعــالم کردنــد کــه بــرای 
ــک  ــد موش ــه تولی ــته ای و کارخان ــات هس ــتان، تأسیس عربس
می ســازند. اگــر بســازند هــم بنــده شــخصاً ناراحــت نمی شــوم، 
چــون مــی دانــم کــه اینهــا انشــااهلل در دوران نــه چنــدان دوری 

بــه دســت مجاهــدان اســالمی خواهــد افتــاد.
ســخنان ایشــان بازتاب هــای گســترده ای در میــان رســانه های 
ــت ســخنرانی ایشــان  ــز اهمی ــه حائ ــی داشــت. نکت ــن الملل بی
ــکی  ــته ای و موش ــات هس ــرای تأسیس ــه ب ــود ک ــده ای ب آین
عربســتان ترســیم کردنــد. از قضــا یکــی از نگرانی هــای 
برخــی اندیشــکده هــای غربــی از برنامــه هســته ای و موشــکی 
ــت  ــه دس ــات ب ــن تأسیس ــه روزی ای ــت ک ــن اس ــتان ای عربس
گروههــای بیفتــد که منافــع آل ســعود و کشــورهای غربــی را با 

خطــر مواجــه ســازند.
ــکی و  ــه موش ــه برنام ــت ب ــم داش ــروری خواهی ــه م در ادام
ــکا و  ــای آمری ــا کمک ه ــه ب ــعودی ک ــتان س ــته ای عربس هس

ــت. ــترش اس ــال گس ــورها در ح ــایر کش ــن و س چی

ــک از  ــد موش ــه تولی ــک ب ــد موش ــذار از خری گ
ــاض ــوی ری س

اخیــراً روزنامــه واشنگتن ُپســت در گزارشــی از اقــدام عربســتان 
ســعودی در ســاخت کارخانــه تولیــد موشــک های بالســتیک در 

ایــن کشــور پــرده برداشــت.
بــر اســاس اعــالم ایــن روزنامــه ایــن اولیــن کارخانــه ســاخت 
ــذا  ــده و ل ــمار آم ــه ش ــتان ب ــتیک در عربس ــک های بالس موش
بخشــی از جــاه طلبی هــای نظامــی و هســته ای روبــه افزایــش 

محمــد بــن ســلمان ولیعهــد ســعودی اســت.
بــر اســاس گــزارش واشــنگتن پســت ایــن کارخانــه در صورت 
عملیاتــی شــدن تــوان تولیــد موشــک های بالســتیک را 
ــگاه  ــک پای ــور در ی ــه مذک ــد. کارخان ــعودی ها می ده ــه س ب
موشــکی در منطقــه »الوطــح« )al-Watah( واقــع در 

جنــوب غربــی ریــاض واقــع شــده اســت.
ــی در  ــزات نظام ــناس تجهی ــک کارش ــز«، ی ــری لوئی »جف
ــه  ــد ک ــی یافتن ــز عکس های ــش نی ــری و تیم ــه میدلب مؤسس
احتمــال اینکــه عربســتان ســعودی در حــال ســاخت موشــک 
قــاره پیمــا و تجهیــزات نظامی هســته ای باشــد را بــاال می برد. 
ــل و  ــت تمای ــن اس ــا ممک ــت آنه ــن اس ــد ممک او می گوی

ــه باشــیم. ــا را دســت کــم گرفت ــی آنه توانای
ایــن کارخانــه موشــکی در حالــی از ســوی عربســتان ســاخته 
شــده اســت کــه ریــاض پیــش از ایــن موشــک از کشــورهای 

دیگــر مــی خریــد.

پیشینه برنامه موشکی عربستان
پیشــینه برنامــه موشــکی عربســتان بــه دهــه ۱۹۸۰ میــالدی 
بــاز می گــردد. در ایــن زمــان »شــاهزاده خالــد بــن ســلطان« 
 3-DF ــک های ــد موش ــرای خری ــی ب ــروی هوای ــده نی فرمان
ــن  ــرد. ای ــفر ک ــن س ــور چی ــه کش )Dong Feng 3( ب
موشــک ها، موشــک هایی بــا بــرد متوســط بودنــد کــه قابلیــت 
حمــل کالهــک هســته ای را نیــز دارا بودنــد. امــا ســوخت آنهــا 

ــود و قابــل جابجایــی نبــود. در واقــع ایــن موشــک ها  مایــع ب
توانایــی محدودی داشــت.

یکــی از دالیلــی کــه باعــث شــد عربســتان در خــالل جنــگ 
ــد  ــرود تهدی ــک ب ــد موش ــال خری ــه دنب ــراق ب ــران و ع ای
موشــکی صــدام حســین از یــک ســو و داشــتن دســت 
ــی و شــیعی  ــران انقالب ــل ای ــه اســتراتژیک مقاب ــاال در موازن ب
ــال ۱۹۸۸  ــگ در س ــان جن ــد از پای ــود. بع ــر ب ــوی دیگ از س
ــرد و  ــه ک ــه کویــت حمل ــرل صــدام ب ــز عــراق تحــت کنت نی

عربســتان بیــم حملــه موشــکی عــراق را داشــت.
در ســال ۱۹۹۹ میــالدی نیــز شــاهزاده ســلطان در قامــت وزیر 
دفــاع عربســتان بــه آزمایشــگاهی در پاکســتان ســفر کــرد کــه 
در آن عبدالقدیــر خــان پــدر بمب هســته ای پاکســتان کار غنی 
ــره  ــردن موشــک Nodong ک ــی ک ــوم و کپ ســازی اورانی

شــمالی را انجــام داده بــود.
یکــی از دالیلــی کــه عربســتان خریــد موشــکی خــود از چیــن 
ــه  ــود ک ــن ب ــی نگــه داشــت ای ــا مخف ــی از آمریکایی ه را حت
ــکا  ــرد و آمری ــود را پیــش بب ــه موشــکی خ می خواســت برنام
را در مقابــل عمــل انجــام شــده قــرار دهــد تــا مخالفت هــای 
ــوان  ــه ت ــع از دســتیابی ایــن کشــور ب احتمالــی واشــنگتن مان

موشــکی نشــود.
ــوع DF-21 را  ــی کــه ســعودی ها موشــک های ن ــه زمان البت
از چیــن خریــداری کردنــد مقامــات اطالعاتــی امریــکا ســکوت 
ــد. یکــی از دالیــل ســکوت مقامــات اطالعاتــی  ــار کردن اختی
ــرده  ــک ک ــا را چ ــه آنه ــیا محمول ــازمان س ــه س ــود ک ــن ب ای
بــود و از اینکــه آنهــا قابلیــت حمــل کالهــک هســته ای ندارند 

مطمئــن شــده بــود.
ریــاض در ســال ۲۰۰۷ موشــک های DF-21 از چیــن 
ــیا در  ــازمان س ــد س ــالم ش ــا اع ــود. بعده ــرده ب ــداری ک خری
جریــان ایــن خریــد بــوده و بــا مجــوز آنهــا ایــن خریــد صورت 
ــا مجــوز دولــت جــورج  گرفتــه اســت. در واقــع ایــن خریــد ب

ــود. ــه ب ــوش پســر صــورت گرفت ب
یکــی از دالیــل درز ایــن خبــر نیــز نگرانــی عربســتان از برنامه 
ــاض  ــه ری ــود ک ــاس ب ــن اس ــر همی ــود. ب ــران ب ــکی ای موش
اعــالم کــرد دو نــوع موشــک میــان بــرد DF-21 را 

ــرده اســت. ــداری ک ــن خری از چی

ــت  ــا موافق ــی ب ــن در حال ــتان از چی ــکی عربس ــد موش خری
واشــنگتن صــورت گرفــت کــه در دهــه ۱۹۸۰ میــالدی 
ــدون  ــه و ب ــن مخفیان ــتان از چی ــکی عربس ــای موش خریده
ــک های  ــتان موش ــه عربس ــود. در آن ده ــکا ب ــالع آمری اط

ــود. ــرده ب ــداری ک ــن خری ــوع DF-3 را از چی ن
ــی از  ــه نوع ــژه اینک ــه وی ــتان و ب ــکی عربس ــای موش خریده
ــه کــه قابلیــت حمــل کالهــک  ــار گرفت موشــک ها را در اختی
ــکی  ــه موش ــر دو برنام ــعودی را از ه ــت س ــته ای دارد نی هس

ــد. ــان می ده ــته ای نش هس
ســال گذشــته بــن ســلمان ولیعهــد عربســتان ســعودی و وزیــر 
امــور خارجــه پیشــین عربســتان عــادل الجبیــر هــر دو اخطــار 
داده بودنــد کــه اگــر ایــران بــه دنبــال ســالح هســته ای باشــد 

عربســتان ســعودی هــم خواهــد بــود.
در خصــوص ارتبــاط میــان برنامــه موشــکی و هســته ای 
ــه  ــه اســت کــه ب ــه »نیوزویــک« گفت ــز« ب عربســتان »هین
ــتان  ــا عربس ــه آی ــرد ک ــر ک ــار نظ ــوان اظه ــختی می ت س
ــم  ــت تصمی ــن اس ــدش ممک ــک های جدی ــا موش ــعودی ب س
داشــته باشــد بــرای هســته ای شــدن آمــاده شــود یــا نــه چــرا 
ــی  ــت و از طرف ــوم اس ــدش نامعل ــک های جدی ــوع موش ــه ن ک
بــه طــور معمــول گرایــش زیــادی وجــود دارد کــه یــک قــدرت 
بــزرگ جهانــی موشــک های نظامــی بالســتیکی داشــته باشــد 
کــه موضوع هــای ســاده را پیچیــده کنــد ولــی اگــر بــه داشــتن 
ــتم  ــتن سیس ــه داش ــد ب ــته باش ــل داش ــته ای تمای ــالح هس س

ــل دارد. ــز تمای ــده آن نی ــل کنن منتق

اهداف برنامه موشکی عربستان
یکـی از اهـداف برنامـه موشـکی عربسـتان ارسـال این پیـام به 
امریـکا اسـت کـه در صورتـی که جلـوی نفـوذ فزاینده ایـران در 
منطقـه گرفتـه نشـود و در خصـوص موضوعـات موشـکی ایـن 
کشـور محدودیت اعمال نشـود عربسـتان نیـز آنرا تـاب نخواهد 
آورد و برنامـه موشـکی خـود را گسـترش خواهـد داد. ایـران و 
عربسـتان رقبای یکدیگـر در منطقه هسـتند و جنگ های نیابتی 
آنهـا در منطقـه نیـز در جریـان اسـت. حمـالت موشـکی حوثی 
هـای یمنـی به ریـاض نیـز در گسـترش برنامه موشـکی ریاض 

نقـش مهمی داشـته اسـت.

برنامه هسته ای و موشکی عربستان؛ اهمیت پیش بینی رهبر انقالب
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ــاخت  ــه س ــود ب ــتان خ ــه عربس ــر ک ــم دیگ ــل مه ــک دلی ی
موشــک روی آورده اســت عــدم اطمینــان کافــی بــه واشــنگتن 
اســت. موضــوع خاشــقجی و ســاختار تصمیــم گیــری در ایاالت 
ــز  ــکا نی متحــده نشــان داد کــه حتــی رؤســای جمهــوری امری
نمی تواننــد کنتــرل همــه امــور را در واشــنگتن در اختیــار خــود 
ــنگتن  ــه ای واش ــد منطق ــاض متح ــه ری ــند. اگرچ ــته باش داش
اســت امــا رویکــرد ترامــپ در خصــوص »فــروش امنیــت« بــه 
ــی  ــان کــرد در صورت ــر عربســتان و اینکــه بی کشــورهایی نظی
کــه امریــکا نباشــد ایــن کشــورها دو هفتــه هــم دوام نمی آورنــد 

ــود. ــد ایــن کشــورها ب نوعــی تهدی
ــران در منطقــه و داشــتن  ــا ای ــت ب ــوان شــد رقاب ــن عن همچنی
دســت بــاال در مناســبات اســتراتژیک از دالیــل اصلــی برنامــه 

موشــکی عربســتان ســعودی اســت.

برنامه هسته ای عربستان
ــور  ــراً یــک رآکت ــن ســلمان« ولیعهــد ســعودی اخی »محمــد ب
ــاح  ــرا افتت ــی و آن ــز رونمای ــک عبدالعزی ــی در شــهر مل تحقیقات
ــده  ــال آین ــا ۲۵ س ــرف ۲۰ ت ــر دارد ظ ــتان در نظ ــرد. عربس ک
ــی  ــد کــه ارزش مال ــروگاه هســته ای احــداث کن بیــش از ۱۶ نی

ــت. ــارد دالر اس ــش از ۸۰ میلی ــا بی ــن پروژه ه ای
افتتـاح اولیـن رآکتـور تحقیقاتـی در عربسـتان سـعودی توسـط 
»محمـد بـن سـلمان« در شـرایطی اتفـاق افتـاد که هنـوز هیچ 
توافقی میان واشـنگتن و ریاض درخصـوص ماهیت فعالیت های 
هسـته ای عربسـتان سـعودی بـه امضـا نرسـیده اسـت. لـذا 
سـعودی ها بـا افتتاح ایـن رآکتور به واشـنگتن ایـن پیـام را دادند 
کـه فـارغ از هرگونـه نتیجـه ای کـه مذاکـرات دو طـرف بـدان 
منجـر شـود، در اجـرای تصمیم 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 های آمریکایـی تهیـه کنـد.
شـبکه بلومبرگ اخیـراً گـزارش داده اسـت که امریـکا در تالش 
اسـت تـا عربسـتان سـعودی را متقاعـد کنـد تـا در خصـوص 
همـکاری هسـته ای و سـاخت نیروگاههـای هسـته ای اش بـا 
شـرکت »وسـتینگهاوس الکتریـک« امریـکا همکاری کنـد. بر 
ایـن اسـاس آمریـکا نیـز همزمـان بـا این همـکاری، حـق غنی 
سـازی را بـه عربسـتان می دهد. بـرای دولـت ترامـپ همکاری 
هسـته ای با عربسـتان در جهـت هدفی کـه دولت او در راسـتای 

احیـای صنعـت هسـته ای امریـکا دارد حیاتی اسـت.
عـدم موضـع گیـری و محکومیـت سـخنان بـن سـلمان- در 

خصـوص اینکـه اگـر ایـران بخواهـد بـه بمـب دسـت یابـد در 
ایـن صـورت عربسـتان نیـز همـان مسـیر را خواهـد رفـت- از 
سـوی دولـت ترامپ ایـن گمانـه را مطرح کـرد که هـدف غایی 
عربسـتان از دسـتیابی بـه غنـی سـازی اورانیـوم و بازفـرآوری 

سـوخت هسـته ای جهـت نیـل بـه بمـب اتمـی اسـت.

ارسـال تکنولوژی حساس هسـته ای به عربستان از 
امریکا سوی 

در گزارشــی کــه مجلــس نماینــدگان آمریکا اخیــراً منتشــر کرد، 
فاش شــده کــه دولــت دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــوری آمریکا 
ــه  ــته ای ب ــاس« هس ــیار حس ــای »بس ــال فناوری ه ــد انتق رون

عربســتان را ســرعت بخشــیده اســت.
ــدون  ــرده ب ــالش ک ــپ ت ــد ترام ــت دونال ــن اســاس دول ــر ای ب
توجــه بــه مالحظــات حقوقــی و امنیتــی هــر چــه ســریع تر بــه 
عربســتان فنــاوری بســیار حســاس و پیشــرفته هســته ای بدهد. 
ــت  ــالت دول ــودن تعالم ــی ب ــن از مخف ــزارش همچنی ــن گ ای

ترامــپ بــا عربســتان ســعودی اظهــار نگرانــی کــرده اســت.
بایــد توجــه داشــت هــر توافــق هســته ای میــان دولــت امریــکا 
و ریــاض بایــد از طریــق مجــوز کنگــره امریــکا باشــد. بــا توجــه 

بــه شــرایط حاکــم بــر کنگــره توافقــی کــه تضمین هــای الزم 
ــع  ــه رأی آورد. در واق ــت ک ــد اس ــد بعی ــته باش ــی را نداش امنیت
شــاید یکــی از دالیــل ارتباطــات غیــر قانونــی دولــت ترامــپ بــا 

ریــاض همیــن مخالفــت احتمالــی کنگــره بــوده اســت.
حفــظ موازنــه هســته ای مقابــل ایــران از دالیــل اصلــی برنامــه 
ــری از  ــکا در جلوگی ــی امری ــت. ناتوان ــتان اس ــته ای عربس هس
ــی  ــدم توانای ــر؛ ع ــارک در مص ــنی مب ــت حس ــقوط حکوم س
ــری  ــوریه؛ بازیگ ــود در س ــز خ ــوط قرم ــال خط ــکا در اعم امری
ــه مــواردی اســت کــه شــک و  ــران در منطقــه از جمل فعــال ای
ــط  ــش توس ــن امنیت ــوص تأمی ــعودی را در خص ــای س تردیده

ــرده اســت. ــر ســوال ب ــکا بیشــتر زی امری
برقــراری ارتباطــات نظامــی بــا روســیه و خریدهــای تســلیحاتی 
از ایــن کشــور و خریــد موشــک از چیــن بــه صــورت ســری را 

ــرد. ــی ک ــن راســتا ارزیاب ــوان در ای می ت
ــور  ــن کش ــه ای ــت را ب ــن فرص ــام ای ــکا از برج ــروج امری خ
ــکاری  ــتان هم ــه عربس ــران از جمل ــای ای ــا رقب ــا ب ــد ت می ده
ــی  ــی از دالیل ــد. یک ــترش ده ــاز و گس ــود را آغ ــته ای خ هس
کــه واشــنگتن و دولــت ترامــپ بــرای خــروج از برجــام مطــرح 
 nonproliferation( ــاعه ــدم اش ــی ع ــد نگران می کردن
concerns( بــود. حــال واشــنگتن در همــکاری هســته ای 

بــا عربســتان نیــز همیــن نگرانــی را خواهــد داشــت. بــر همین 
ــا عربســتان خواهــد  ــکا ب ــرارداد هســته ای کــه امری اســاس ق
داشــت بایــد بــه گونــه ای تضمیــن عــدم انحــراف ریــاض را در 
خــود داشــته باشــد کــه مانــع ماجراجویی هــای ریــاض شــود. 
مهمتریــن مســأله در ایــن بیــن بحــث غنــی ســازی اورانیــوم 
ــتفاده  ــکان اس ــه ام ــرآوری ســوخت هســته ای اســت ک و بازف
دوگانــه )dual-use technologies( را می دهــد.

بــر اســاس قانــون آمریــکا، ایــن کشــور اجــازه نــدارد فنــاوری 
ــح  ــتفاده صل ــرای اس ــن ب ــت تضمی ــدون دریاف ــته ای را ب هس
آمیــز از آن بــه یــک کشــور خارجــی بفروشــد. بــر ایــن اســاس 
همــکاری شــرکتهای امریکایــی بــا عربســتان مســتلزم انعقــاد 
توافــق Agreement 123(123( بــا این کشــور اســت.
در واقــع جناح هــای سیاســی و مخالفــان عــدم اشــاعه 
هســته ای از نوعــی از توافــق ۱۲۳ حمایــت می کننــد کــه 
دارای اســتاندارد طالیــی باشــد. اســتاندارد طالیــی بــه معنــای 
ــرآوری  ــدم بازف ــازی و ع ــی س ــدم غن ــرط ع ــدن دو ش گنجان
اســت کــه در توافــق هســته ای امریــکا و امــارات متحــده عــرب 

ــود. ــده ب ــال ۲۰۰۹ آم در س
اگرچــه عربســتان ســعودی، متحــد امریــکا در منطقــه به شــمار 
مــی رود ولــی اینکــه عربســتان حــق غنــی ســازی و بازفــرآوری 
را داشــته باشــد امتیــازی اســتراتژیک اســت کــه ســاختار ســنتی 
ــه آن تــن نخواهــد داد؛ امــا روندهــای  قــدرت آمریــکا هرگــز ب
ــزارش  ــد و گ ــن نمی کن ــوع را تضمی ــن موض ــمی ای ــر رس غی
ــوژی حســاس  مجلــس نماینــدگان در خصــوص ارســال تکنول
هســته ای بــه عربســتان از ســوی برخــی افــراد دولــت ترامــپ 

مؤیــد ایــن موضــوع اســت.

نتیجه گیری
مــرور برنامــه موشــکی و هســته ای مؤیــد ایــن امــر اســت کــه 
برنامه هــای مذکــور بــدون حساســیت های الزم از ســوی 
نهادهــا و کشــورهای غربــی در حــال گســترش اســت. از ســوی 
دیگــر یــک عامــل مهــم کــه ریــاض برخــی مناســبات از جملــه 
قــرارداد ۱۲۳ امریکا-کــه الزمــه هرگونــه همــکاری هســته ای 
ــی اســت- را دور زده بحــث  ــای خارج ــکا و طرف ه ــان امری می
ــون  ــرادی چ ــد. اف ــرج می کن ــتان خ ــه عربس ــت ک ــی اس پول
ــت ترامــپ،  »مایــکل فلیــن« مشــاور ســابق امنیــت ملــی دول
»جــرد کوشــنر« دامــاد و مشــاور ترامــپ و مؤسســات هســته ای 
ــه  ــت صحن ــک در پش ــرال الکتری ــتینگهاوس و جن ــون وس چ
ارســال تکنولــوژی حســاس هســته ای بــه عربســتان قــرار دارند 

ــی صــرف ایــن کار کــرده اســت. ــول خوب ــاض هــم پ و ری
ــز اهمیــت در ایــن میــان آینــده نظــام ســعودی  امــا نکتــه حائ
اســت. اتفاقــاً یکــی از دالیلــی کــه بــرای ابهــام در اعطــای حق 
ــه عربســتان در برخــی  غنــی ســازی و بازفــرآوری پلوتونیــوم ب
ــی  ــم سیاس ــده مبه ــود آین ــی می ش ــی و آمریکای ــل غرب محاف
نظــام سیاســی در عربســتان اســت. دو گونــه اســتدالل در ایــن 
خصــوص وجــود دارد. یکــی اینکــه ممکــن اســت حاکمانــی در 
ــا  ــی را ب ــرم کنون ــط گ ــه رواب ــند ک ــدرت برس ــه ق ــتان ب عربس
دولــت امریــکا نداشــته باشــند و موضــوع دیگــر ایــن اســت کــه 
ممکــن اســت در نتیجــه ضعــف ســاختار سیاســی در عربســتان، 
تأسیســات هســته ای و موشــکی ایــن کشــور بــه دســت 
گروههــای بیفتــد کــه بــا آل ســعود و کشــورهای غربــی زاویــه 

داشــته باشــند.
اگرچــه در تحلیل هــای غربــی عنــوان می شــود ایــن تأسیســات 
ــر  ــه دســت گروههــای »تروریســتی« بیفتد-ب ممکــن اســت ب
ــت  ــن اس ــا ممک ــن گروه ه ــی از ای ــق برخ ــن منط ــاس ای اس
ــش  ــا پی ــند- ام ــران باش ــالمی ای ــوری اس ــع جمه ــه مناف علی
بینــی رهبــر انقــالب در خصــوص برنامــه موشــکی و هســته ای 
ــالمی( را  ــدان اس ــا )مجاه ــن گروه ه ــنخ« ای ــتان، »س عربس

ــازد. ــح می س ــخص و واض ــش مش ــش از پی بی

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 33 | شماره 24 | اردیبهشت98

ــدام  ــردن اع ــم ابوســعید« ضمــن محکــوم ک ــر »هیث دکت
شــهروندان عربســتانی تاکیــد کــرد کــه تحریم هــای 
ــای  ــارج از چارچوب ه ــوم و خ ــران، محک ــه ای ــکا علی آمری

ــت. ــل اس ــن المل ــی بی ــوق اساس حق
ــدور  ــا ص ــی ب ــه تازگ ــعودی ب ــتان س ــور عربس وزارت کش
بیانیــه ای از اعــدام 3۷ نفــر در ایــن کشــور خبر داده اســت. 
ــه  ــراد اعــدام شــده ب ــه مدعــی شــده کــه اف ایــن وزارتخان
دلیــل دســت داشــتن در پرونده هــای تروریســتی محکــوم 

شــده بودنــد.
امــا واقعیــت آن اســت کــه افــراد اعــدام شــده نــه 
ــد  تروریســت کــه شــیعیان بــی دفــاع و بــی گناهــی بودن
کــه از ده هــا و صدهــا ســال پیــش تاکنــون زیــر یــوغ جــرم 
و جنایت هــای رژیــم ســعودی قــرار گرفته انــد. ایــن 
ــن  ــم ســعودی مرتکــب چنی ــه رژی ــار نیســت ک ــن ب اولی
ــر  ــود و پ ــیعیان می ش ــه ش ــی علی ــای هولناک جنایت ه
ــد  ــز نخواه ــا نی ــن جنایت ه ــِن ای ــه آخری واضــح اســت ک

ــود. ب
در همیــن رابطــه خبرنــگار مهــر بــا دکتــر »هیثــم 
ابوســعید« کمیســر کمیتــه بیــن المللــی حقــوق بشــر در 
منطقه غــرب آســیا و دبیــرکل ســازمان امنیــت و اطالعات 
اروپــا گفتگــو کــرده اســت کــه شــرح آن از نظــر می گــذرد.

ــر  ــاره اعــدام ۳۷ نف ــل و موضــع شــما درب *تحلی
ــعودی  ــم س ــط رژی ــتان توس ــهروندان عربس از ش

ــت؟ چیس
و  خــودم  شــخصی  عقیــده  طبــق  اعدام هــا  ایــن 
ــردود و  ــوق بشــر م ــی حق ــن الملل ــه بی ــن کمیت همچنی
ــز کــه  ــی حقــوق بشــر نی محکــوم اســت. شــورای جهان
ــدان منتســب  ــی ب ــن الملل ــه ای بی ــوان کمیت ــه عن ــا ب م
پایبنــدی  لــزوم  و  اعدام هــا  هســتیم، در خصــوص 
ــوق  ــی حق ــروعیت جهان ــه مش ــورهایی ک ــی کش تمام
بشــر را در ســال 1۹4۸ میــالدی بــه امضــا رســانده انــد، 

ــت. ــرده اس ــادر ک ص

اعدام هــای اخیــر در عربســتان نیــز ماننــد جنایتــی 
ــال  ــت؛ ح ــول اس ــل قب ــون غیرقاب ــق قان ــزرگ و طب ب
هرچــه ســعودی ها دلیــل بــرای آن بیاورنــد و ادعاهایــی 
را مطــرح کننــد. در قانــون صادرشــده از شــورای 
اقتصادی-اجتماعــی بــا شــماره 1۹۸۹/65 در ســال 
ــه صــورت کامــل در ۲0 بنــد و مــاده  1۹۸۹ میــالدی، ب
ــرای  ــه و ادعاهــای کشــورها ب مســأله اعدام هــای ظالمان
ســرکوب ملت هــا و نابــودی معارضــان بــا نام هــای 
ــح  ــم توضی ــاد و تروریس ــا فس ــارزه ب ــد مب ــف مانن مختل
ــم  ــاد و تروریس ــا فس ــارزه ب ــرا مب ــت. زی ــده اس داده ش

ــتند. ــد هس ــد پلی ــا مقاص ــی ب ــعارهای خوب ش

*باتوجــه بــه واکنش هــای شــدید جامعــه 
ــال  ــل جم ــه قت ــف ب ــای مختل ــی و دولت ه جهان
خاشــقجی، چــرا ســعودی ها مجــدداً جــرأت 
ــد؟ ــد زده ان ــای جدی ــه اعدام ه ــت ب ــرده و دس ک

ــان  ــانه ای همچن ــال رس ــقجی فع ــال خاش ــده جم پرون
ــکا و کمیســاریای  ــی و کنگــره آمری ــن الملل ــه بی در کمیت
ــی،  ــات قانون ــاذ اقدام ــرای اتخ ــا ب ــت ت ــوح اس ــا مفت اروپ
واقعیت هــا تبییــن شــود امــا ســریع ترین راه بــرای 
رســیدن بــه محاکمــه بیــن المللــی ایــن اســت کــه دولــت 
ترکیــه درخواســتی را بــه ســازمان ملــل بــرای آغــاز 
تحقیقــات بیــن المللــی بــا پایبنــدی بــه مراکــز قانونــی و 

ــد. ــه ده ــی ارائ قضائ
در ایــن صــورت شــاهد تســریع در رونــد دادگاه بیــن 
المللــی بــرای محاکمــه جنایتــکاران خواهیــم بــود امــا چرا 
ســعودی ها باتوجــه بــه بــاز بــودن پرونــده خاشــقجی، بــاز 
هــم مرتکــب اعدام هــا در عربســتان می شــوند؟ زیــرا 
ــکا  ــه موضــع ترامــپ رئیــس جمهــور آمری آنهــا نســبت ب
اطمینــان خاطــر و آســودگی دارنــد؛ ترامــپ تاکنــون بــرای 
ــی  ــرپوش عمل ــعودی ها س ــق از س ــرد و تحقی ــدم پیگ ع
گذاشــته و در همــان حــد ارائــه اســامی مظنونیــن توســط 

ــت. ــرده اس ــنده ک ــعودی ها بس س

*قوانیــن نهادهــای قضائــی بیــن الملــل را تــا چــه 

ــا  ــوع جنایت ه ــن ن ــی از ای ــزان در بازدارندگ می
ــد؟ ــد می دانی مفی

ایــن قوانیــن نــه تنهــا بازدارنده اســت بلکــه بــرای مرتکبان 
ــدی و  ــه کارآم ــا اینک ــت ام ــاک اس ــز دردن ــا نی جنایت ه
ــور  ــد از ام ــیم، اوالً بای ــاهد باش ــات را ش ــرعت در اقدام س

ــود. ــه دور ب ــع مشــترک ب سیاســی و مناف
ثانیــاً بــه نهادهــای قضائــی و دادگاه هــای بیــن المللــی کــه 
ــد،  ــم می کن ــر آن تحک ــت ب ــورای امنی ــت ها و ش سیاس
ــاز دارد،  ــه آن نی ــد رجــوع کــرد. آنچــه امــروز جهــان ب بای
تســریع در تفکیــک مقامــات و پرونده هــای جنایــی و قتــل 

عمــد اســت.

ــران  ــردم ای ــه م ــی علی ــای نفت ــال تحریم ه *اعم
ــه  توســط آمریــکا را از منظــر حقــوق بشــر چگون

ــد؟ ــی می کنی ارزیاب
ــران،  ــالمی ای ــوری اس ــه جمه ــکا علی ــای آمری تحریم ه
محکــوم و خــارج از چارچوب هــای حقــوق اساســی 
ــالم  ــه اع ــه مثاب ــا ب ــن تحریم ه ــت. ای ــل اس ــن المل بی
ــگ در  ــن جن ــکا در ای ــه آمری ــت ک ــی اس ــگ جهان جن
ــود  ــی س ــادی و مردم ــی و اقتص ــای سیاس ــام عرصه ه تم

. نمی کنــد
زیــرا صــدای اعتراضــات کشــورهای دارای وزن بیــن المللی 
ــوم و  ــکا را محک ــدام آمری ــن اق ــه ای ــنویم ک ــم می ش را ه
ــکا  ــر آمری ــوی دیگ ــد. از س ــه آن را رد می کنن ــدی ب پایبن
ــن  ــا ای ــه ب ــد و هیبــت آن در مواجه ــی بین ــز آســیب م نی

ــرد. ــرار می گی ــورها ق کش
ــد  ــد و بای ــی بین ــان م ــکا زی ــز آمری ــورت نی ــر دو ص در ه
تصمیم هایــی را اتخــاذ کنــد کــه اجــرای آن ســخت اســت. 
ــادالت را  ــد مع ــه می توان ــی دارد ک ــران گزینه های ــرا ای زی
بــه هــم بزنــد و صــادرات نفــت را ادامــه دهــد. البتــه شــاید 
ــب  ــز موج ــن نی ــد. همی ــک باش ــر از اوپ ــای آن کمت به
دســتپاچگی زیــادی بــرای آمریــکا و متحدانــش شــده و در 
نهایــت منجــر بــه اعمــال فشــار بــر خــود آمریــکا از طریــق 
تاجــران نفــت خواهــد شــد. در ایــن شــرایط نیــز آمریــکا 

ــان خواهــد دیــد. زی

گفتگو با کمیسر کمیته حقوق بشر غرب آسیا:

اعدام شهروندان عربستانی مردود و »جنایتی عظیم« است

محمد فاطمی زاده
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»خالــد الجیوســی« نویســنده و تحلیــل گــر فلســطینی تاکیــد 
کــرد کــه عربســتان و امــارات نقــش توطئــه گرانــه در حمایــت 
از طــرح آمریکایــی »معاملــه قــرن« علیه مســأله فلســطین ایفا 

مــی کننــد.
ــاد رئیــس جمهــور  »جــرد کوشــنر«، مشــاور کاخ ســفید و دام
آمریــکا در ســخنانی اعــالم کــرد کــه طــرح رئیــس جمهــوری 
آمریــکا در مــورد صلــح خاورمیانــه پــس از مــاه رمضــان اعــالم 
ــه زمــان اعــالم ایــن طــرح آمریکایــی  می شــود. در حالیکــه ب
ــی  ــراز چندگاه ــری ه ــانه های خب ــویم رس ــی ش ــک م نزدی
ــه قــرن کــه تنهــا در راســتای تحقــق  ــات معامل ــرده از جزئی پ
ــت  ــوق مل ــرر حق ــه ض ــتی و ب ــم صهیونیس ــته های رژی خواس

ــد. ــر می دارن ــده ب ــن ش ــا تدوی ــان آنه فلســطین و آرم
»خالــد الجیوســی« نویســنده و تحلیــل گر فلســطینی در گفتگو 
بــا مهــر در خصــوص مفــاد معاملــه قــرن تاکیــد کــرد: بــه نظــر 
ــح  ــخص و واض ــی مش ــرح خیل ــن ط ــاد ای ــه مف ــد ک می رس
ــم  ــن طــرح بودی ــه منتظــر اعــالم ای ــاه فوری ــا در م نیســت. م
امــا تحــوالت صــورت گرفتــه در آمریــکا و رژیــم صهیونیســتی 
در ســایه اتهامــات فســاد بنیامیــن نتانیاهــو نخســت وزیــر ایــن 

رژیــم مانــع آن شــد.
وی افــزود: مخالفــت گروه هــای فلســطینی بــا بندهــای 
مربــوط بــه اعــالم تشــکیل کشــور خلع ســالح شــده فلســطین 
ــود و دســت کشــیدن از حــق  ــب نشــینی از ســرزمین خ و عق
ــن  ــه ای ــت. البت ــن اس ــرزمین جایگزی ــرش س ــت و پذی بازگش

ــه تشــکیالت  موضــع گروه هــای مقاومــت فلســطین اســت ن
خودگــردان چــرا کــه ایــن تشــکیالت همکاری هــای امنیتــی 

ــرائیل دارد. ــا اس ب
الجیوســی تصریــح کــرد: اگــر مفــاد منتشــر شــده در خصــوص 
ایــن طــرح صحــت داشــته باشــد، آمریــکا قصــد دارد بــه حضور 
فلســطینی ها حتــی در کرانــه باختــری پایــان دهــد. هــم چنیــن 
ــرزمین  ــی از س ــد از بخش های ــی بای ــورهای عرب ــی کش برخ
ــا کشــور فلســطین در ســرزمینی غیــر  خــود دســت کشــیده ت
از فلســطین تشــکیل شــود. مــا در برابــر طرحــی بــرای پایــان 
دادن بــه طــرح تشــکیل دو دولــت قــرار داریــم. کســانی کــه به 
آرمــان فلســطین اعتقــاد دارنــد مطلقــاً بــا ایــن طــرح مخالــف 

هســتند.
وی افــزود: تنهــا طرفــی کــه از ایــن طــرح بهــره می بــرد رژیــم 

اشــغالگر اســرائیل اســت چــرا کــه بدیــن ترتیــب آرزوی ایــن 
ــق  ــرات محق ــا ف ــل ت ــت از نی ــکیل دول ــر تش ــی ب ــم مبن رژی
ــت  ــردن محــور مقاوم ــر گ ــن طــرح ب ــا ای ــارزه ب می شــود. مب
ــت  ــطین تح ــأله فلس ــت از مس ــل حمای ــه دلی ــه ب ــاده ک افت
محاصــره و فشــار قــرار دارد و در رأس آنهــا جمهــوری اســالمی 
ایــران قــرار گرفتــه کــه نمونــه بــارز نقش کشــورهای اســالمی 

ــه قــرن اســت. ــا معامل ــارزه ب در مب
ایــن تحلیــل گــر فلســطینی در خصــوص موضــع کشــورهای 
عربــی در قبــال ایــن طــرح آمریکایــی گفــت: موضــع 
ــه  ــه علی ــه گران ــی توطئ ــت آور و حت ــی خجال کشــورهای عرب
مســأله فلســطین بــرای تســلیم کــردن مقدســات فلســطینی ها 

ــت. ــرائیلی اس ــمن اس ــه دش ب
ــن  ــت اردن در ای ــع ثاب ــه موض ــد ب ــه بای ــد: البت ــادآور ش وی ی
ــش  ــه آت ــار ب ــت از مســأله فلســطین در کن خصــوص در حمای
کشــیدن پرچــم رژیم صهیونیســتی توســط عشــایر اردن اشــاره 
کــرد. مــا هــم چنیــن بــه تقویــت روابــط اردن و ایــران در مبارزه 
نهایــی بــا ایــن طــرح و دفــاع از مقدســات اســالمی و مســیحی 

در کنــار ســوریه امیــد داریــم.
ــه  ــن زمین ــارات در ای ــتان و ام ــش عربس ــوص نق وی در خص
تصریــح کرد: دسیســه چینــی عربســتان و امــارات علیه مســأله 
فلســطین و در حمایــت از معاملــه قــرن کامــاًل آشــکار و علنــی 
ــرن  ــه ق ــف معامل ــر کشــورهای مخال ــن دو کشــور ب اســت. ای
اعمــال فشــار می کننــد. در ایــن زمینــه بایــد بــه مداخلــه آنهــا 
در انقالب هــای ســودان و الجزایــر و اعطــای میلیاردهــا دالر بــه 
آنهــا در کنــار ممانعــت از کمــک مالــی بــه اردن اشــاره کــرد.

تحلیلگر فلسطینی در گفتگو با مهر:

نقش توطئه گرانه عربستان و امارات در حمایت از معامله قرن آشکار است

خاورمیانه و شمال آفریقا

فاطمه صالحی

ــری  ــه رهب ــی ب ــه اردوگاه عرب ــرد ک ــد ک ــان اردن تاکی ــده پارلم نماین
عربســتان حامــی معاملــه قــرن و اردوگاه محــور مقاومــت بــه رهبــری 
ــر ایــن طــرح آمریکایــی ایســتاده  ــران و ســوریه و حــزب اهلل در براب ای

ــت. اس
»جــرد کوشــنر«، مشــاور کاخ ســفید و دامــاد رئیــس جمهور آمریــکا در 
ســخنانی اعــالم کــرد کــه طــرح رئیــس جمهــوری آمریــکا در مــورد 

صلــح خاورمیانــه پــس از مــاه رمضــان اعــالم می شــود. در حالیکــه بــه زمــان اعــالم ایــن طــرح 
آمریکایــی نزدیــک مــی شــویم رســانه های خبــری هــر از چندگاهــی پــرده از جزئیــات معاملــه قرن 
کــه تنهــا در راســتای تحقــق خواســته های رژیــم صهیونیســتی و بــه ضــرر حقــوق ملــت فلســطین 

و آرمــان آنهــا تدویــن شــده بــر می دارنــد.
در همیــن راســتا »طــارق خــوری« نماینــده پارلمــان اردن در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر در خصوص 
ایــن طــرح آمریکایــی و واکنــش گروه هــای فلســطینی بــه آن تاکیــد کــرد: متأســفانه مــا شــاهد 
ــه قــرن و دیگــر  اتخــاذ یــک موضــع قاطــع ملــی در میــان گروه هــای فلســطینی در قبــال معامل
ــغالگری  ــن از اش ــی یافت ــه رهای ــطین در زمین ــت فلس ــی مل ــوق تاریخ ــه حق ــا علی ــق نامه ه تواف

نیســتیم.
طــارق خــوری تصریــح کــرد: شــکاف داخلــی میــان گروه هــای فلســطینی بــه ویــژه جنبش هــای 
فتــح و حمــاس باعــث بــه وجــود آمــدن شــکاف جغرافیایــی میــان غــزه بــا حاکمیــت حمــاس و 

کرانــه باختــری بــا حاکمیــت فتــح شــده اســت.
وی یــادآور شــد: عــدم جدیــت گروه هــای فلســطینی در خصــوص مبــارزه بــا معاملــه قــرن باعــث 
ــت  ــه مل ــت. البت ــده اس ــی ش ــرح آمریکای ــن ط ــا ای ــطین ب ــت فلس ــارزه مل ــدن مب ــخت تر ش س

ــن  ــا ای ــود ب ــت قاطــع خ ــر مخالف ــر روز ب ــت اردن ه فلســطین و مل
ــد. ــد می کنن ــغالگری تاکی ــدن اش ــی مان ــی و باق ــرح آمریکای ط

وی در ادامــه افــزود: کســانی کــه ایــن طــرح را تدویــن کــرده و بــرای 
ــد افــراد ناصادقــی هســتند و در رأس آنهــا آمریــکا  آن تبلیــغ می کنن
و دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــور دیوانــه آنهــا قــرار دارد کــه کامــاًل از 
رژیــم صهیونیســتی حمایــت می کنــد؛ بنابرایــن بــدون کوچک تریــن 
شــکی معاملــه قــرن در راســتای منافــع رژیــم صهیونیســتی و علیــه 

حقــوق ملــت فلســطین و ملــت اردن و ملت هــای منطقــه اســت.
ایــن نماینــده پارلمــان اردن تاکیــد کــرد: در ایــن طــرح از ســرزمین جایگزیــن یعنــی اردن و بیــرون 
رانــدن فلســطینی ها از غــزه بــه ســمت صحــرای ســینا و یهــودی بــودن ایــن ســرزمین نــام بــرده 
شــده اســت کــه ایــن مســأله مطلقــاً بــه نفــع پــروژه توســعه طلبانــه صهیونیســت ها در منطقــه بــه 

شــمار مــی رود.
وی در خصــوص موضــع کشــورهای عربــی و اســالمی در قبــال معاملــه قــرن تصریــح کــرد: کاماًل 
واضح و مشــخص اســت کــه شــاهد ۲ دســته از کشــورها در خصــوص این مســأله هســتیم. اردوگاه 
عربــی بــه رهبــری عربســتان و کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس و اکثریــت کشــورهای عربــی و 
اســالمی کــه موافــق ایــن طــرح آمریــکا بــوده و در ایــن مســیر گام برداشــته انــد و اردوگاه محــور 
ــان بیــن المللــی خــود یعنــی  ــه رهبــری ایــران، ســوریه و حــزب اهلل کــه از هــم پیمان مقاومــت ب

ــد. روســیه و چیــن و دیگــر کشــورهای آزاده جهــان کمــک می گیرن
خــوری در پایــان تصریــح کــرد: البتــه برخــی از کشــورهای اســالمی دیگر ماننــد مالزی هســتند که 
بــا ایــن طــرح مخالــف خواهنــد بــود. تــا ایــن لحظــه نیــز شــاهد موضــع مخالــف اردن و فلســطین 
در قبــال ایــن طــرح هســتیم که نمــی دانــم در ســایه شــرایط اقتصادی بــد اردن و شــکاف سیاســی 

فلســطین تــا کــی ادامــه خواهد داشــت.

نماینده پارلمان اردن در گفتگو با مهر:

اردوگاه عربستان حامی معامله قرن و محور مقاومت مخالف آن است
فاطمه صالحی
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خاورمیانه و شمال آفریقا

»علــی القحــوم« گفــت: در پنجمیــن ســال تجــاوز ســعودی ها 
بــه یمــن در حــال ســاخت تســلیحات و موشــک های پیشــرفته 

هســتیم.
ــه  ــه نســبت آرا ۵۴ ب ــارس ب ــاه میــالدی م ــکا در م ســنای آمری
۴۶ و در اقدامــی کــه بــه منزلــه زیــر ســوال بــردن اتحــاد ترامــپ 
و عربســتان ســعودی بــود؛ بــه الیحــه کنگــره مبنــی بــر لــزوم 
ــه ائتــالف متجــاوز ســعودی در جنــگ  قطــع کمــک نظامــی ب
ــز در  ــدگان نی ــس نماین ــت داد. حــال آنکــه مجل یمــن رأی مثب
ــه  ــه نســبت آرا ۲۴۷ ب ــل(، ب ــاری )آوری ــالدی ج ــاه می ــل م اوای

ــو کــرد. ــه را وت ۱۷۶، آن را پذیرفــت امــا ترامــپ ایــن مصوب
ــه  ــدی ب از ســوی دیگــر نیروهــای مســلح یمــن موشــک جدی
نــام فجــر را رونمایــی کردنــد. این موشــک در ســالگرد شــهادت 
ســید صالــح الصمــاد رئیــس ســابق شــورای عالــی سیاســی یمن 
ــکا  ــی توچ ــک روس ــبیه موش ــک ش ــن موش ــد. ای ــی ش رونمای
اســت کــه بــرد آن ۱۶۰ کیلومتــر اســت و کالهــک آن در ارتفــاع 

ــود. ــر می ش ــری منفج ۲۰ مت
ــو  ــوم« عض ــی القح ــا »عل ــر ب ــگار مه ــه خبرن ــن رابط در همی
ارشــد انصــاراهلل یمــن گفتگــو کــرده اســت کــه شــرح آن از نظــر 

می گــذرد.

*پیــام رونمایــی از موشــک بالســتیک جدیــد 
ــه  ــت و چ ــن چیس ــلح یم ــای مس ــط نیروه توس
تأثیــری بــر معــادالت نظامــی بــا ســعودی ها دارد؟
ــال  ــن س ــد در پنجمی ــاخت سلســله موشــک های جدی ــام س پی
تجــاوز ســعودی ها، در درجــه نخســت یــک پیــام نظامــی اســت 
مبنــی بــر اینکــه مــا در ســال پنجــم بیــش از پیــش پیشــرفت 
کــرده و صنعتــی شــده ایــم و بــرای دفــاع از ســرزمین، کرامــت، 

مــردم و اســتقالل مــان کار خواهیــم کــرد.
ــه یمــن و ســختی های ناشــی از  علیرغــم محاصــره همــه جانب
آن، در برابــر تجــاوز آمریکایی-ســعودی دســت بســته نخواهیــم 
بــود و بــرای دفــاع از دیــن و کشــور و هویــت و انســانیت فعالیت 
ــا  ــم کــرد ت ــد خواهی ــراع و تولی ــکار و اخت ــا ابت ــم کــرد. م خواهی
تســلیحات ایجادکننــده تــوازن و بازدارندگــی در برابــر متجــاوزان 

را در اختیــار داشــته باشــیم.

*اخیــرا ترامــپ مصوبــه ضدســعودی کنگــره 
ــه  ــدام وی را در زمین ــن اق ــرد. ای ــو ک ــکا را وت آمری
ــد؟ ــی می کنی ــه ارزیاب ــاوزان چگون ــت از متج حمای

اســتفاده ترامــپ از حــق وتــو، دلیلــی قطعــی بــرای ایــن موضوع 
ــه یمــن  اســت کــه آمریــکا تصمیــم گیــر و سردســته تجــاوز ب
اســت؛ ســعودی ها و اماراتی هــا نیــز فقــط ابزارهــای پلیــد بــرای 
اجــرای پــروژه آمریکایی-اســرائیلی در یمــن و منطقــه هســتند و 
ــده  ــا را برعه ــن پروژه ه ــه ای ــد ک ــرار ندارن ــطحی ق ــه در س البت
ــائل  ــروش مس ــت و ف ــزدوری و جنای ــه م ــه در ورط ــد بلک گیرن
امــت بــه ویــژه فلســطین و تــالش بــرای عــادی ســازی روابــط 

بــا رژیــم اشــغالگر اســرائیل افتــاده انــد.
اگــر آمریــکا نبــود، ســعودی ها و امــارات جــرأت حملــه بــه یمــن 
ــف و  ــی ضعی ــع ابزارهای ــن دو کشــور در واق ــرا ای را نداشــتند. زی
مــزدور هســتند که اگــر حمایــت آمریــکا و اســرائیل نباشــد، روی 

کار نخواهنــد مانــد.
آغــاز تجــاوز از واشــنگتن اعــالم شــد و افســران آمریــکا عملیات 
را فرماندهــی می کردنــد؛ حتــی نــام طوفــان قاطــع و تســلیحات 
ــز  ــل نی ــن دلی ــه همی ــی اســت؛ ب ــروژه آمریکای و پوشــش ها و پ
ــه  ــت هم ــاند و پش ــل می رس ــه قت ــن را ب ــردم یم ــکا م آمری
ــا ناوهــای خــود کــه در  کشــتارها و جنایــات در یمــن اســت و ب
ســواحل یمــن و تنگــه بــاب المنــدب هســتند، یمــن را محاصــره 

دریایــی کــرده اســت.
از ســوی دیگــر عــالوه بــر ممانعــت از پروازهــا بــه یمــن، جنگی 
اقتصــادی علیــه یمنی هــا بــه راه انداختــه تــا مــردم مــا گرســنه 
ــوند و  ــلیم ش ــأن، تس ــدن اراده ش ــته ش ــس از شکس ــد و پ بمانن
بدیــن صــورت یمــن توســط متجــاوزان و آمریکا اشــغال گــردد و 

ــاول شــود. ــز چپ ــای آن نی ثروت ه
یمــن در موقعیــت جغرافیایــی اســتراتژیکی قــرار دارد و بــه همین 
دلیــل طمع هــای آمریکایی هــا روشــن اســت. در پنجمیــن 
ــکا و چهــره  ســال تجــاوز آمریکایی هــا، تمــام گزینه هــای آمری

زشــت و اهــداف اســتعماری آن آشــکار شــده اســت.

*رئیــس جمهــور آمریــکا ســپاه پاســداران انقــاب 
اســامی را بــه عنــوان ســازمانی تروریســتی اعام 

کــرد. موضــع شــما در ایــن خصــوص چیســت؟
اقــدام آمریــکا مبنــی بــر تهمــت تروریســتی زدن بــه جنبش های 
ــی  ــه بخش ــروز ب ــطین و ام ــان و فلس ــراق و لبن ــت در ع مقاوم
ــوم و رد  ــران را محک ــت ای ــمی حکوم ــی رس ــروی نظام از نی
می کنیــم. از مــردم و ملت هــای عربــی و اســالمی منطقــه 
نیــز درخواســت می کنیــم اینگونــه تصمیمــات خصمانــه توســط 
ــوم و رد  ــان را محک ــای ویرانگرش ــرائیل و پروژه ه ــکا و اس آمری

ــد. کنن
ــه آمریــکا  ایــن تصمیــم ترامــپ را تــداوم سیاســت های خصمان
ضــد ملت هــا و ســازمان های آزاده می دانیــم و ایــن روش 
آمریکایی هــا توســط ملت هــای منطقــه مــردود اســت؛ بــه ویــژه 
اینکــه آمریــکا خــودش مــادر تروریســم اســت و آن را ایجــاد و از 
طریــق عناصــر جنایتــکارش بــه نــام القاعــده و داعــش و برخــی 
رژیم هــای خلیــج فــارس و دیگــر رژیم هــای مــزدور و جنایتــکار 
صــادر کــرده اســت. ایــن رژیم هــا در ســرکوب ملت هــای آزاد و 

مخالــف آمریــکا و اســرائیل نقــش دارنــد.

عضو ارشد انصاراهلل یمن در گفتگو با مهر:

تسلیحات و موشک های پیشرفته می سازیم/
تروریستی خواندن سپاه مردوداست

محمد فاطمی زاده
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رئیــس مرکــز مطالعــات سیاســی دانشــگاه لبنــان ضمــن 
تشــریح چرایــی شناســایی حاکمیــت رژیــم صهیونیســتی 
ــه  ــپ ب ــد ترام ــوی دونال ــوالن از س ــای ج ــدی ه ــر بلن ب

ــرد. ــر واشــنگتن اشــاره ک ــای اعمــال فشــار ب راهه
ــکا  چنــدی پیــش علــی رغــم قوانیــن بیــن المللــی، آمری
ــماً  ــه رس ــوالن ک ــای ج ــر بلندی ه ــرائیل ب ــت اس حاکمی
ــر  ــه رســمیت شــناخت و ب ــه ســوریه اســت را ب ــق ب متعل
ــای  ــی مخالفت ه ــی و حت ــن الملل ــات بی ــالف اعتراض خ
جهــان غــرب بــر موضــع خــود اصــرار مــی ورزد. بــه همین 
مناســبت گفتگویــی بــا »طــالل عتریســی« رئیــس مرکــز 
ــب  ــان ترتی ــات سیاســی دانشــگاه لبن ــه ای و مطالع منطق

ــده اســت. ــه آم ــه در ادام ــم ک دادی
*دونالــد ترامــپ رئیس جمهــوری آمریــکا حاکمیــت رژیم 
صهیونیســتی بــر بلندی هــای جــوالن ســوریه را بــه طــور 

رســمی بــه رســمیت شــناخت، دلیــل ایــن امر چیســت؟
ــرائیل  ــت اس ــناختن حاکمی ــمیت ش ــه رس ــایی و ب شناس
دونالــد  از ســوی  اشــغالی جــوالن  بلندی هــای  بــر 
ــی  ــد زمان ــکا دارای ۲ بع ــوری آمری ــس جمه ــپ رئی ترام
ــش از  ــاق پی ــن اتف ــی ای ــد زمان و اســتراتژیک اســت. از بع
برگــزاری انتخابــات پارلمانــی رژیــم صهیونیســتی رخ داد و 
باعــث تقویــت جایــگاه بنیامیــن نتانیاهــو و پیــروزی وی در 
انتخابــات شــد امــا از بعــد راهبــردی نیــز بــه مثابــه تاکیــد 
بــر توســعه اســرائیل و از بیــن بــردن تمامــی قطعنامه هــای 
ســازمان ملــل در ایــن خصــوص اســت، قطعنامه هایــی کــه 
بلندی هــای اشــغالی جــوالن را اراضــی متعلــق بــه ســوریه 

می داننــد.
ایـن اقـدام دونالد ترامـپ جدا از شناسـایی قدس بـه عنوان 
پایتخـت رژیم صهیونیسـتی و انتقال سـفارت واشـنگتن از 
تـل آویو بـه قـدس نیسـت و در همیـن راسـتا انجام شـده 
اسـت. در واقـع اقدامـات مذکـور دونالـد ترامـپ در سـطح 
راهبـردی بـا هـدف توسـعه رژیـم صهیونیسـتی و عـدم به 
رسـمیت شـناختن دو دولـت فلسـطینی و یهـودی و پایان 
بخشـیده بـه راه حـل دو دولتـی و تاکیـد آمریـکا بـر ایـن 
موضـوع کـه واشـنگتن همـواره پایبند بـه امنیت اسـرائیل 

اسـت صـورت گرفته اسـت.

*ارتبــاط بــه رســمیت شــناختن حاکمیــت 
ــه  ــا معامل ــوالن ب ــای ج ــر بلندی ه ــرائیل ب اس

قــرن را در چــه می دانیــد؟
بلــه میــان معامله قــرن و شناســایی حاکمیــت اســرائیل بر 
ــد  بلندی هــای جــوالن رابطــه مســتقیم وجــود دارد. دونال
ترامــپ رئیــس جمهــوری آمریــکا حمایــت مالــی از اغلــب 
مؤسســات و نهادهــای حامــی فلســطین همچــون آژانــس 
ــروا( را  ــطینی )آن ــی آوارگان فلس ــانی و کاریاب ــداد رس ام

قطــع کــرده اســت.
از ســوی دیگــر شناســایی حاکمیــت اســرائیل بــر 
بلندی هــای جــوالن از ســوی واشــنگتن تأکیــدی بــر ایــن 
ــای  ــغال بلندی ه ــد اش ــکا می توان ــه آمری ــت ک ــر اس ام
جــوالن از ســوی اســرائیل و در نتیجــه اراضــی فلســطین 
ــی و  ــری را قانون ــه باخت ــی کران ــال اراض ــوان مث ــه عن ب
ــان  ــدف پای ــا ه ــات ب ــن اقدام ــاً ای ــد و طبع ــروع کن مش
بخشــیدن بــه قضیــه فلســطین صــورت می گیــرد و دیگــر 

ــوان  ــه عن ــوالن ب ــای ج ــا بلندی ه ــطین ی ــه فلس قضی
ــد. ــد ش ــداد نخواهن ــغالی قلم ــی اش اراض

ــد ترامــپ ایــن واقعیــت را کــه بلندی هــای جــوالن،  دونال
اشــغالی اســت را لغــو کــرد و بنابرایــن می توانــد بــه صورت 
یکجانبــه اقــدام مشــابهی را درخصــوص اراضــی فلســطین 
ــغالی  ــطین، اش ــی فلس ــد اراض ــالم کن ــد و اع ــام ده انج
ــایی  ــرن و شناس ــه ق ــان معامل ــن می ــس بنابرای ــت پ نیس
حاکمیــت اســرائیل بــر بلندی هــای جــوالن رابطــه 
مســتقیم وجــود دارد و ایــن معاملــه قــرن بــه دنبــال ایــن 
اســت کــه بگویــد پــس از ایــن مشــکلی بــه نــام فلســطین 

ــدارد. ــه فلســطین وجــود ن ــا قضی ی
همانطــور کــه می دانیــم معاملــه قــرن طبــق آنچــه 
ــه  ــراردادی اســت ک ــون منتشــر شــده اســت، ق ــه تاکن ک
ــارج از  ــطین در خ ــور فلس ــری کش ــکل گی ــان ش خواه
ــال  ــال انتق ــه دنب ــت و ب ــطین اس ــروف فلس ــای مع مرزه
فلســطینی ها بــه بخش هایــی از ســیناء در مصــر اســت تــا 
بدیــن ترتیــب اســرائیل یــک دولــت یهــودی محض باشــد.

ــر  ــات اخی ــان اقدام ــت و می ــه اس ــک توطئ ــن ی ــه ای بل
ترامــپ و معاملــه قــرن ارتبــاط مســتقیم وجــود دارد کــه 
در نهایــت هــدف آن اســکان فلســطینیان در خــارج از 
ــه ســیناء مصــر  ــا ب ــال آنه ــادری شــأن و انتق ســرزمین م
ــرن( کشــورهای حاشــیه  ــه ق ــروژه ای کــه )معامل اســت، پ
ــت  ــارد ]دالر[ از آن حمای ــا میلی ــا صده ــارس ب ــج ف خلی

مالــی می کننــد.

ــه  ــازش چ ــق س ــم در تواف ــن تصمی ــه ای *نتیج
ــود؟ ــد ب خواه

ــح در  ــرات صل ــه مذاک ــی اینک ــپ یعن ــم ترام ــن تصمی ای
ــد  ــکا می توان ــرا آمری ــدارد زی ــی ن ــر ارزش ــه دیگ خاورمیان
یکجانبــه و خــارج از چارچوب هــای ســازمان ملــل متحــد 
ــد و  ــری کن ــم گی و قطعنامه هــای شــورای امنیــت، تصمی
ــری اراضــی اشــغالی خــود را  ــس گی حــق ســوریه در بازپ

ــرد. از بیــن بب
ــت  ــورای امنی ــه ۲4۲ ش ــدام قطعنام ــن اق ــا ای ــپ ب ترام
ــینی  ــب نش ــر عق ــه ب ــه ای ک ــت، قطعنام ــده گرف را نادی
ــد دارد.  ــی ]1۹6۷[ تاکی ــغالی عرب ــی اش ــرائیل از اراض اس

ــرن  ــه ق ــه معامل ــی ک ــا زمان ــن شــرایطی ت ــاً در چنی طبع
ــح  ــرات صل ــود، مذاک ــا داده می ش ــه آن به ــود دارد و ب وج
ــرات فلســطینی- اســرائیلی  ــن مذاک ــه و همچنی خاورمیان
بــرای تشــکیل کشــور فلســطین دیگــر ارزشــی نــدارد لــذا 
بــه رســمیت شــناختن ســیطره اســرائیل بــر بلندی هــای 
ــا و مذاکــرات  جــوالن از ســوی واشــنگتن تمامــی پروژه ه

ــرد. ــن می ب ــح را از بی صل

ــط کشــورهای  ــر رواب ــدام ترامــپ ب ــن اق ــا ای *آی
ــکا تأثیــر خواهــد گذاشــت؟ ــا آمری ــی ب عرب

مشــکل اینجــا اســت کــه کشــورهای عربــی موضــع 
ــناختن  ــمیت ش ــه رس ــال ب ــی را در قب ــد و قاطع قدرتمن
حاکمیــت اســرائیل بــر بلندی هــای جــوالن از ســوی 
ــرب و  ــه ع ــه اتحادی ــد ک ــر چن ــد، ه ــپ اتخــاذ نکردن ترام
برخــی کشــورها همچــون اردن و مغــرب واکنــش نشــان 
دادنــد و بــا ایــن اقــدام ترامــپ مخالفــت کردنــد امــا ایــن 
واکنــش و مخالفــت نیــاز بــه اقدامــات قاطــع و عملــی دارد، 
اقداماتــی همچــون خــروج از طــرح صلــح عربی و اســتفاده 
ــدن  ــون فراخوان ــکا همچ ــه آمری ــار علی ــای فش از اهرم ه
ــرای مــدت زمــان مشــخص و توقــف همکاری هــا  ســفرا ب
و تعامــالت اقتصــادی امــا مشــکل اینجــا اســت کــه 
کشــورهای عربــی نــه تنهــا بــا یکدیگــر متحــد و هــم نظــر 

ــکا هســتند. ــع خواســت آمری نیســتند بلکــه تاب
ــز  ــی هرگ ــی- آمریکای ــط عرب ــن رواب ــه نظــر م ــن ب بنابرای
ــت  ــد گرف ــرار نخواه ــپ ق ــدام ترام ــن اق ــر ای ــت تأثی تح
ــر اســتفاده می کنــد چــرا کــه  ــن ام ــز از ای و واشــنگتن نی
ــج  ــیه خلی ــورهای حاش ــی و کش ــورهای عرب ــی کش برخ
ــن  ــذا در چنی ــتند و ل ــرن هس ــه ق ــریک معامل ــارس ش ف
شــرایطی اقدامــات ترامــپ همچــون شناســایی حاکمیــت 
ــی  ــع توطئه های ــه نف ــوالن ب ــای ج ــر بلندی ه ــرائیل ب اس

ــت. ــرن اس ــه ق ــون معامل همچ
بلــه کشــورهای عربــی بــه اقــدام اخیــر ترامــپ درخصــوص 
ــه  ــا در عمــل، فشــاری را علی ــد ام ــراض کردن جــوالن اعت
ــه  ــم ک ــذا نتیجــه می گیری ــد و ل ــال نکردن ــنگتن اعم واش
ــرار  ــدام ق ــن اق ــر ای ــی تحــت تأثی ــی- آمریکای ــط عرب رواب

نگرفتــه اســت و ایــن تأســف برانگیــز اســت.

طالل عتریسی در گفتگو با مهر:

شناسایی حاکمیت اسرائیل بر بلندیهای جوالن با معامله قرن پیوند دارد

خاورمیانه و شمال آفریقا

سمیه خمارباقی
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ــرقی و  ــات ش ــه مطالع ــی مدرس ــات ایران ــز مطالع ــس مرک رئی
آفریقایــی)SOAS( دانشــگاه لنــدن معتقد اســت عمــان نقطه 

ــود. ای مهــم در مــدار اســتراتژیک ایــران خواهــد ب
اخیــراً ُعمــان توافقنامــه ای در زمینــه همــکاری و تقویــت روابــط 

نظامــی مشــترک بــا آمریــکا امضــا کــرد.
بـه موجب ایـن توافقنامـه به نیروهـای آمریکایـی اجازه اسـتفاده 
از تسـهیالت در برخـی بنـادر و فرودگاه هـای ُعمـان به خصوص 
بنـدر الدقـم، داده می شـود. توافقنامـه مذکـور بیـن »محمـد بـن 
ناصر بـن محمـد الراسـبی« دبیـرکل وزارت دفاع و »مـارک جی 

سـیفرز« سـفیر آمریـکا در ُعمان امضا شـده اسـت.
بــر اســاس ایــن توافــق دسترســی بیشــتر امریــکا بــه آب هــای 
خلیــج فــارس و اســتفاده از دو بنــدر اســتراتژیک دقــم و صاللــه 

ــود. ــر می ش ــان میس ــع در عم واق
ــازه  ــا اج ــه آن ه ــرارداد ب ــن ق ــد ای ــی می گوین ــات آمریکای مقام
خواهــد داد کــه ارتــش ایــن کشــور دسترســی بهتــری بــه حــوزه 
خلیــج فــارس داشــته باشــد و گســیل کشــتی های نظامــی بــه 

تنگــه هرمــز کاهــش یابــد.
ــن  ــه ای ــرد ک ــه ای اعــالم ک ــان در بیانی ــکا در عم ســفارت آمری
ــادر و  ــن بن ــه ای ــکا ب ــی آمری ــور دسترس ــه منظ ــه ب توافق نام
اســتفاده از تســهیالت آن هــا امضــا شــده و طرفیــن قــرارداد را به 

ــد. ــزم می کن ــل« مل ــی متقاب ــداف امنیت ــا اه »ارتق
در گفتگو با پروفسـور آرشـین ادیـب مقدم رئیس مرکـز مطالعات 
ایرانی مدرسـه مطالعات شـرقی و آفریقایی)SOAS( دانشـگاه 

لندن این توافق بررسـی شـده اسـت.

ــرای  ــان ب ــکا و عم ــان امری ــی می ــراً توافق *اخی
اســتفاده از دو بنــدر اســتراتژیک دقــم و صالــه بــه 
ــکا  ــرای آمری امضــا رســید. اهمیــت ایــن توافــق ب

ــت؟ چیس
دولــت ترامــپ در حــال انجــام معاملــه ای اســت کــه فراتــر از حد 

توانــش اســت. در هــر درگیــری مهمــی، هــر آنچــه کــه ممکــن 
اســت در خلیــج فــارس اتفــاق بیفتــد همچنان بســتگی بــه تنگه 
هرمــز دارد. دو دلیــل بــرای ایــن تصمیــم وجــود دارد: یــک دلیل 
تأییــد ایــن مســئله اســت کــه در صــورت لــزوم ایــران توانایــی 
نظامــی پیشــرفته بــرای کنتــرل ایــن تنگــه را دارد و دلیــل دوم 
عصبانیــت روزافــزون دسترســی چیــن بــه ایــن منطقــه اســت، 
ــا توجــه بــه اولیــن پایــگاه نظامــی دریایــی آنهــا در  بــه ویــژه ب

بــاب المنــدب در جمهــوری جیبوتــی.
ــار  ــرار اســت در کن ــه ق ــی ک ــی در پایگاه ــن حت ــن چی همچنی
ــگاه الدقــم )عمــان( ســاخته شــود نیــز یــک ســرمایه گــذار  پای

ــت. ــده اس عم

*اهمیت این توافق برای عمان چیست؟
ــای  ــار درگیری ه ــه گرفت ــیا ک ــرب آس ــد غ ــه ای مانن در منطق
بومــی اســت کشــورهایی کــه تنهــا در جســتجوی بــازار هســتند 
ماننــد عمــان همیشــه از کشــور دیگــری بــرای تأمیــن امنیــت 

ــد. خــود اســتفاده کــرده ان
ــد  ــدار بای ــات پای ــح و ثب ــه صل ــل هــم اســت ک ــن دلی ــه همی ب

بنیــاد یک کشــور امــن خودکفــا در منطقــه باشــد. جدا از مســائل 
ــه  ــرد، ایــن کشــور ب امنیتــی کــه عمــان آنهــا را در نظــر می گی
ایــن معامــالت بــه عنــوان یــک ســرمایه گــذاری کالن خارجــی 

ــد. ــر می کن ــم فک ــود ه ــن مناطــق خ ــی از محروم تری در یک

ــی  ــده ب ــور عم ــه ط ــان ب ــی عم ــت خارج *سیاس
طرفانــه اســت و ســعی در ایجــاد تــوازن در روابــط 
ــا کشــورهای مختلــف دارد. مثــاً عمــان در عیــن  ب
ــت  ــران هس ــا ای ــی ب ــط خوب ــه دارای رواب اینک
ــکا دارد.  ــرائیل و امری ــا اس ــز ب ــی نی ــط خوب رواب
مســقط چگونــه توانســته ایــن روابــط را مدیریــت 

ــد؟ کن
عمــان در بســیاری درگیری هــا نقــش میانجــی را داشــته اســت و 
بــه ایــن کار هــم ادامــه می دهــد. بایــد بگویــم ایــن میانجیگــری 
کار یــک کارگــزار صــادق بــودن را دشــوار می ســازد؛ بــه 
خصــوص عمــان کــه امنیــت خــود را از طریــق یکــی از 
کشــورهای عامــل عمــده ناامنــی یعنــی آمریــکا تأمیــن می کند.

ــن  ــده و تضمی ــج و پیچی ــئله بغرن ــن مس ــی از ای ــا راه رهای تنه
عمــان بــه عنــوان یــک کشــور مســتقل انعقــاد قــرارداد بــا چین، 
ــوم سیاســی ســاده  ــان اســت. اینهــا عل ــا هــر دوی آن روســیه ی

ــتند. ای هس

ــران  ــا ای ــان ب ــط عم ــر رواب ــر ب ــق اخی ــا تواف *آی
ــت؟ ــد داش ــودی خواه ــر س تأثی

ناگزیـر عمـان کشـور چنـان مسـتقلی دیده نمی شـود چـرا که به 
گونه ای تحت تأثیر واشـنگتن اسـت. این برای کشـوری مسـتقل 

و سـربلند با تاریـخ غنی مطمئناً جایگاه شایسـته ای نیسـت.
ایــران هــم نمی توانــد ایــن مســاله را نادیــده بگیــرد. ایــران گفته 
اســت در هــر حــال منافــع خــود را دنبــال می کنــد و عمــان نیــز 
مطمئنــاً نقطــه ای مهــم در مــدار اســتراتژیک ایــران خواهــد بود.

استاد دانشگاه لندن در گفتگو با مهر:

عمان نقطه ای مهم در مدار استراتژیک ایران خواهد بود

خاورمیانه و شمال آفریقا

»جیمــز چارلــز اســلتری« نماینــده ســابق کنگــره آمریکا 
معتقــد اســت تصمیــم ترامــپ در بــه رســمیت شــناختن 
ــک  ــوالن کم ــای ج ــر بلندی ه ــرائیل ب ــت اس حاکمی

انتخاباتــی مهمــی از ســوی ترامــپ بــه نتانیاهــو بــود.
چنــدی پیــش علــی رغــم قوانیــن بیــن المللــی، آمریــکا 
حاکمیــت اســرائیل بــر بلندی هــای جــوالن کــه رســمًا 
متعلــق بــه ســوریه اســت را بــه رســمیت شــناخت و بــر 
خــالف اعتراضــات بیــن المللــی و حتــی مخالفت هــای 

جهــان غــرب بــر موضــع خــود اصــرار مــی ورزد
ــره و  ــابق کنگ ــده س ــلتری« نماین ــز اس ــز چارل »جیم
ــوص  ــکا در خص ــی آمری ــط خارج ــورای رواب ــو ش عض

ــر بلندی هــای اشــغالی جــوالن  ــت اســرائیل ب ــه رســمیت شــناختن حاکمی ــم ترامــپ در ب تصمی
بــه خبرنــگار مهــر گفــت: خیلــی ســخت اســت کــه بتــوان تمــام ابعــاد تصمیــم ترامــپ را در مقطع 

ــرار داد. ــی ق ــورد ارزیاب ــی م کنون
ــر جــوالن را  ــه رســمیت شــناختن حاکمیــت اســرائیل ب ــم دلیــل ترامــپ در ب وی افــزود: نمی توان

کامــاًل تشــریح کنــم ولــی ایــن تصمیــم احتمــااًل دارای 
اهــداف انتخاباتــی بــرای نتانیاهــو اســت.

ــدی  ــا چن ــم ت ــد: می دانی ــادآور ش ــه ی ــلتری در ادام اس
ــد و  ــد ش ــزار خواه ــرائیل برگ ــات در اس ــر انتخاب دیگ
تصمیــم ترامــپ در واقــع کمــک انتخاباتــی بــه نتانیاهو 
بــود. وی تأکیــد کــرد: تصمیــم ترامــپ در بــه رســمیت 
ــر بلندی هــای جــوالن  شــناختن حاکمیــت اســرائیل ب
کمــک انتخاباتــی مهمــی از ســوی ترامــپ بــه نتانیاهو 

ــود. ب
نماینــده ســابق کنگــره آمریــکا در ادامــه تصریــح کــرد: 
ــود را  ــای موج ــت واقعیت ه ــن اس ــم ممک ــن تصمی ای

مــورد شناســایی قــرار دهــد.
ــن  ــزود: ای ــکا اف ــی آمری ــط خارج ــورای رواب ــو ش عض
تصمیــم می توانــد بــه بهانــه حضــور ایــران در ســوریه باشــد. ادعــا می شــود کــه ایــران از طریــق 

ــد. ــرار ده ــد ق ــورد تهدی ــرائیل را م ــوالن اس ــای ج ــی بلندی ه ــوریه و از نزدیک س
نماینــده ســابق کنگــره امریــکا در پایــان گفــت: زمــان و شــرایط ســختی را در حــال حاضــر شــاهد 

هســتیم. امیــدوارم برجــام باقــی بمانــد در ایــن مقطــع زمانــی حســاس.

عضو شورای روابط خارجی آمریکا در گفتگو با مهر:

رسمیت به حاکمیت اسرائیل بر جوالن کمک انتخاباتی به نتانیاهو بود
جواد حیران نیا
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»اولــی هاینونــن« بــا بیــان اینکــه اظهــارات هســته ای مقامــات 
ــرژی اتمــی  ــس ان ــت: از آژان ــده اســت، گف ســعودی نگــران کنن
انتظــار تدابیــر قــوی تــری بــرای نظــارت بــر فعالیــت های هســته 

ــود دارد. ــاض وج ای ری
در گزارشــی کــه مجلــس نماینــدگان آمریــکا منتشــر کــرد، فــاش 
شــده اســت کــه دولــت دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــوری آمریــکا 
ــه  ــته ای ب ــاس« هس ــیار حس ــای »بس ــال فناوری ه ــد انتق رون

عربســتان را ســرعت بخشــیده اســت.
ــه  ــد ک ــزارش می گوی ــن گ ــکا در ای ــدگان آمری ــس نماین مجل
کســانی بــرای کمیســیون نظــارت ایــن مجلــس فــاش کــرده انــد 
کــه دولــت دونالــد ترامــپ تــالش کــرده اســت بــدون توجــه بــه 
ــه عربســتان  ــی هــر چــه ســریع تر ب ــی و امنیت مالحظــات حقوق

فنــاوری بســیار حســاس و پیشــرفته هســته ای بدهــد.
ایـن گـزارش همچنیـن از مخفی بـودن تعامـالت دولـت ترامپ با 
عربسـتان سـعودی اظهار نگرانی کرده اسـت. بر اسـاس اعالم این 
خبرگـزاری، در گـزارش ۲۵ صفحـه ای »االیجـا کامینگـز« رئیس 
کمیسـیون نظـارت مجلـس نماینـدگان آمریکا هشـدار داده شـده 
اسـت کـه انتقـال ایـن فناوری هـا می توانـد به اشـاعه سـالح های 

هسـته ای و بـی ثباتـی خاورمیانه منجر شـود.
بنــا بــر ایــن گــزارش، انتقــال ایــن فنــاوری بــدون در نظــر گرفتن 

مســائل امنیتــی می توانــد تهدیــدی بــرای آمریــکا باشــد.
ــرگ  ــی بلومب ــزاری آمریکای ــز خبرگ ــته نی ــای گذش ــی روزه ط
ــال  ــتان در ح ــواره ای، عربس ــر ماه ــق تصاوی ــرد طب ــالم ک اع
اتمــام ســاخت نخســتین رآکتــور هســته ای خــود در جنــوب غربی 

ــت. ــاض اس ــز در ری ــک عبدالعزی ــاوری مل ــم و فن ــهرک عل ش
خبرگــزاری بلومبــرگ همچنیــن اعــالم کــرد ایــن مســأله ســبب 
اعــالم هشــدار در خصــوص خطــرات اســتفاده عربســتان از ایــن 
ــی  ــن بین الملل ــه قوانی ــور ب ــن کش ــدی ای ــدون پایبن ــاوری، ب فن
شــده اســت. ایــن موضــوع همچنیــن باعــث نگرانــی کارشناســان 
ــه عربســتان  ــرل تســلیحات هســته ای شــده اســت؛ چــرا ک کنت
ســعودی هنــوز قوانیــن بین المللــی کــه دیگــر قدرت هــای 
ــه  ــد برنام ــن دهن ــا تضمی ــد ت ــروی می کنن ــته ای از آن پی هس
ــکار نخواهــد رفــت را  ــرای ســاخت تســلیحات ب هسته ای شــان ب

امضــا نکــرده اســت.
ــن«  ــی هاینون ــا »اول ــی ب ــر گفتگوی ــگار مه ــتا خبرن ــن راس در ای
معــاون و رئیــس ســابق بازرســان تســلیحاتی و هســته ای آژانــس 
بیــن المللــی انــرژی اتمــی و اســتاد دانشــگاه هــاروارد انجــام داده 

ــد. ــه می آی ــه در ادام ک

توسـط  شـده  منتشـر  گـزارش  اسـاس  *بـر 
دموکرات هـای مجلـس نماینـدگان، مقامـات عالـی 
رتبـه دولـت ترامـپ از طرحـی بـرای سـاختن ده هـا 
نیـروگاه هسـته ای در عربسـتان سـعودی حمایـت 
کردنـد، علی رغم وجـود هشـدارهایی مبنی بـر اینکه 
این حرکـت می توانـد نگرانی هـای اخاقـی را مطرح 
کنـد و قوانیـن فـدرال را نقـض کنـد. کـدام گـروه 
در ایـاالت متحـده آمریـکا سـعی دارد ایـن فنـاوری 

حسـاس را بـه عربسـتان سـعودی بفروشـد؟
ــی  ــه دارای طرح های ــود دارد ک ــور وج ــن کش ــه چندی در خاورمیان
ــی از  ــوان یک ــه عن ــته ای ب ــرژی هس ــرداری از ان ــره ب ــت به جه
منابــع مهــم جهــت مقابلــه بــا افزایــش اســتفاده از بــرق و الزامات 
آب شــیرین هســتند. ایــران، ترکیــه، امــارات و مصــر ایــن رونــد را 

ــد. ــه می دهن ــخص ادام ــای مش ــا برنامه ه ب
مشــارکت در ایــن تحــوالت در خاورمیانــه بــرای صنعت هســته ای 

جــذاب اســت. ارائــه دهنــدگان فنــاوری هســته ای ایــاالت متحده 
آمریــکا از ایــن قاعده مســتثنی نیســتند.

در  می کننـد  بیـان  را  نگرانی هایـی  *دموکرات هـا 
مـورد اینکـه دولـت ترامـپ تـاش می کنـد رژیـم 
عربسـتان سـعودی به تکنولوژی هسـته ای حسـاس 
ایاالت متحـده امریکا دسـت یابـد؛ تکنولـوژی که به 
عربسـتان اجـازه می دهد سـاح های هسـته ای تولید 
کند کـه این مهم به گسـترش سـاح های هسـته ای 
در سراسـر منطقـه خاورمیانـه در حال ناپایـدار کمک 

می کنـد. نظـر شـما در ایـن ارتباط چیسـت؟
ــت  ــه اس ــتفاده دوگان ــا اس ــاوری ب ــع فن ــته ای در واق ــرژی هس ان
ــد هــم  ــل کمــک کن ــه اهــداف توســعه مل ــد ب کــه هــم می توان
تعــدادی از ابعــاد آن از جملــه غنــی ســازی اورانیــوم و بازفــرآوری 
ــه  ــد ک ــن را دارن ــت ای ــه قابلی ــی هســتند ک ســوخت، فناوری های
در یــک زمــان نســبتاً کوتــاه مــواد شــکافت پذیــر، اورانیــوم غنــی 

ــد. ــد کنن ــرای ســالح های هســته ای تولی ــوم ب ــده و پلوتونی ش
دولت هایــی کــه دارای چنیــن توانایی هایــی هســتند، کشــورهای 
ــداف  ــد اه ــه می توانن ــتند ک ــدن هس ــته ای ش ــتانه هس در آس
ــد  ــته ای تولی ــالح های هس ــد و س ــر دهن ــود را تغیی ــته ای خ هس
کننــد، هنگامــی کــه آنهــا نگرانی هــای امنیتــی خــود را می بیننــد 

و بــرای مقابلــه بــا آنهــا بــه ایــن تســلیحات نیــاز دارنــد.
امـروزه هیـچ دلیـل اقتصـادی و فنـی برای یک کشـور هسـته ای 
تـازه وارد جهـت آغاز رونـد غنی سـازی اورانیـوم یا بازفـرآوری آن 
وجـود ندارد زیرا در سـالهای آینـده در بازار جهانی که بـه خوبی کار 
می کنـد، کمبود خدمات سـوخت هسـته ای وجـود نخواهد داشـت. 
بـه همیـن دلیل اسـت که مـا بایـد از سیاسـت عـدم بازفـرآوری و 
غنـی سـازی اورانیـوم )که مسـائل امنیتی بسـیاری به همـراه خود 

دارنـد( در خاورمیانـه حمایت کنیم.

ــه  ــپ ب ــت ترام ــه دول ــد ک ــر می کنی ــما فک ــا ش *آی
ــی  ــد غن ــد داد رون ــازه خواه ــعودی اج ــتان س عربس
ســازی اورانیــوم و بازفــرآوری پلوتونیــوم را بــه 

ــد؟ ــام ده ــی انج تنهای
ــه مطــرح خواهــد  ــه نظــر مــن ایــن مســئله در توافقــی دوجانب ب
ــازی  ــی س ــرای غن ــا ب ــامل محدودیت ه ــه ش ــی ک ــد. توافق ش

اورانیــوم و بازفــرآوری آن می شــود.

*این گـزارش ادعـا می کند کسـانی کـه در این طرح 
حضـور دارنـد قصـد دارنـد خودشـان غنی سـازی را 
انجام دهنـد و احتماالً این مسـئله قانون انـرژی اتمی 
را نقض می کنـد، قانـون فدرالی که پیش شـرط هایی 
را بـر هـر گونـه توافـق هسـته ای بـا کشـوری دیگر 
اعمـال می کند و نیاز بـه تصویب کنگـره دارد. ماحصل 

درگیری کنگـره و رئیس جمهـور ترامـپ در این مورد 
بود؟ چه خواهـد 

ایـن معضـل ناشـی از بیانیـه مقامـات عربسـتان سـعودی اسـت 
کسـانی کـه اظهـار داشـته انـد »ایـران به دسـت مـی آورد، مـا به 
دسـت خواهیـم آورد از جمله غنی سـازی اورانیـوم را«. سـوال این 
اسـت که آیـا ایاالت متحـده امریکا می تواند عربسـتان سـعودی را 
جهت حصـول توافقنامه همکاری های هسـته ای دو جانبه درسـت 
شـبیه توافـق بـا امـارات متحـده عربـی کـه در آن امـارات از غنی 

سـازی اورانیـوم منـع می شـود تحت فشـار قـرار دهد؟
مذاکــرات پیچیــده خواهــد شــد بــا توجــه بــه ایــن واقعیــت کــه 
ــا  ــره ی ــوری ک ــیه، جمه ــاوری - روس ــدگان فن ــه دهن ــایر ارائ س

ــد. ــی را الزم ندارن ــن تضمین های ــن - چنی چی

*در مـاه مـه 2018، ترامپ بـه طور یکجانبـه ایاالت 
متحـده امریـکا را از توافقنامه هسـته ای ایـران خارج 
کـرد. منطـق ترامـپ بـرای خـروج، عـدم اشـاعه 
تسـلیحات هسـته ای بود. اما انتقال فناوری هسـته ای 
حسـاس ایـاالت متحـده امریکا بـه عربسـتان اجازه 
تولیـد سـاح های هسـته ای را بـه ریـاض می دهـد و 
ایـن مهم باعـث گسـترش سـاح های هسـته ای در 
سراسـر منطقه خاورمیانه کـه در حال حاضـر ناپایدار 
را  تضـاد  ایـن  می تـوان  چگونـه  می شـود.  اسـت، 

توضیـح داد؟
ــدم هیــچ مقــام  ــدارد. مــن ندی در اینجــا هیــچ تناقضــی وجــود ن
ــد  ــه طــور رســمی اعــالم کن ــکا ب ــاالت متحــده امری رســمی ای
ــا  ــوم ی ــد برنامــه غنــی ســازی اورانی کــه عربســتان ســعودی بای
ــا  ــن توافق ه ــال، ای ــن ح ــا ای ــد. ب ــته باش ــرآوری آن را داش بازف
بایــد بــه یــک توافــق نامــه قانونــی بیــن ایــاالت متحــده امریــکا 
و عربســتان ســعودی تبدیــل شــود. امــا مــواردی هســت کــه باید 

ــود. ــرح داده ش ش
ــداده  ــان ن ــته ای را نش ــفافیت هس ــاً ش ــعودی واقع ــتان س عربس
ــال، ایــن کشــور پروتــکل الحاقــی آژانــس  ــه عنــوان مث اســت ب
ــرژی  ــن برنامه هــای ان ــا همچنی ــوز امضــا نکــرده اســت. م را هن
ــداد  ــن تع ــر از تعیی ــه غی ــاض را ب ــته ای روشــن و واضــح ری هس
راکتورهــای هســته ای کــه بایــد ســاخته شــوند، مشــاهده نکــرده 
ایــم. آنهــا همچنیــن در برنامه هایشــان بــرای ســاخت راکتورهــای 

تحقیقاتــی اقدامــی انجــام نــداده انــد.
اظهـارات مقامـات سـعودی نیـز بـا توجـه بـه فـن آوری هایی که 
ممکن اسـت بـه دسـت آورند نگـران کننـده اسـت. مـن از آژانس 
انـرژی اتمـی انتظـار تدابیـر قوی تـری بـرای کنتـرل و نظـارت بر 
برنامه های هسـته ای عربسـتان سـعودی داشـته ام. درسـت اسـت 
کـه توافقنامـه پادمـان کنونـی محدودیت هایـی بـر فعالیت هـای 
آژانـس در عربسـتان سـعودی قـرار می دهـد، امـا تحقیقـات و 
پیگیری هـا درباره اهداف عربسـتان سـعودی، با توجه بـه اظهارات 
رهبـران آن، لـزوم نظارت دقیق تـر از طریـق ابزارهـای دیگر مانند 
تحلیـل اطالعات منبع بـاز و تصاویر ماهـواره ای را نشـان می دهد.

ــس  ــای آژان ــه هزینه ه ــد ک ــان می ده ــان نش ــای پادم گزارش ه
انــرژی اتمــی بــرای نظــارت بــر فعالیت های هســته ای عربســتان 
ســعودی طــی پنــج ســال گذشــته بــه همــان انــدازه ای اســت که 
ــده  ــه ش ــکان هزین ــال واتی ــرای مث ــورها ب ــی از کش ــرای برخ ب
اســت. امــا بایــد گفــت کــه ایــن میــزان هزینــه کافــی نبــوده و 
ــت  ــد تقوی ــور بای ــن کش ــته ای ای ــای هس ــر فعالیت ه ــارت ب نظ
شــود. اگــر ایــن اقــدام صــورت نگیــرد، نگرانــی کشــورهای دیگــر 
در مــورد اهــداف واقعــی عربســتان ســعودی تشــدید خواهــد شــد 
و ممکــن اســت ایــن مهــم منجــر بــه آبشــار تکثیــر ســالح های 

هســته ای در منطقــه شــود.

معاون پیشین آژانس در گفتگو با مهر:

برنامه هسته ای عربستان نگران کننده است/ لزوم نظارت قوی تر آژانس

خاورمیانه و شمال آفریقا

جواد حیران نیا- فاطمه محمدی پور
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پروفســور »مارویــن زونیــس« معتقــد اســت کــه حمایــت آمریکا 
ــوژی افراطــی  ــاض اجــازه مــی دهــد ایدئول ــه ری از عربســتان ب

خــود را بیشــتر انتشــار دهــد.
در گزارشــی کــه مجلــس نماینــدگان آمریــکا منتشــر کــرد، فاش 
شــده اســت کــه دولــت دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــوری آمریکا 
ــه  ــته ای ب ــاس« هس ــیار حس ــای »بس ــال فناوری ه ــد انتق رون

عربســتان را ســرعت بخشــیده اســت.
مجلــس نماینــدگان آمریــکا در ایــن گــزارش مــی  گویــد کــه 
کســانی بــرای کمیســیون نظــارت ایــن مجلــس فــاش کــرده  
ــدون  ــرده اســت ب ــالش ک ــپ ت ــد ترام ــت دونال ــه دول ــد ک ان
ــریعتر  ــه س ــر چ ــی ه ــی و امنیت ــات حقوق ــه مالحظ ــه ب توج
بــه عربســتان فنــاوری  بســیار حســاس و پیشــرفته هســته  ای 

ــد. بده
ــت  ــالت دول ــودن تعام ــی ب ــن از مخف ــزارش همچنی ــن گ ای
ــت.  ــرده اس ــی ک ــار نگران ــعودی اظه ــتان س ــا عربس ــپ ب ترام
ــه   ــزارش ۲۵ صفح ــزاری،  در گ ــن خبرگ ــالم ای ــاس اع ــر اس ب
ــس  ــارت مجل ــیون نظ ــس کمیس ــز« رئی ــا کامینگ ای »االیج
ــن  ــال ای ــه انتق ــکا هشــدار داده شــده اســت ک ــدگان آمری نماین
فنــاوری  هــا مــی  توانــد بــه اشــاعه ســالح  هــای هســته  ای و بی  

ــه منجــر شــود. ــی خاورمیان ثبات
ــه  ــده اســت ک ــن خصــوص آم ــور در ای ــزارش مذک ــه گ در ادام
ــپ  ــا ترام ــک ب ــاس نزدی ــه در تم ــای خصوصــی ک ــرکت  ه ش
ــارد دالری  ــد میلی ــد چن ــه درآم ــه ب ــا توج ــش هســتند، ب و دولت
ــرای  ــادی ب ــار زی ــا، فش ــاوری  ه ــن فن ــدازی ای ــاخت و راه  ان س

ــد. ــی  کنن ــتان وارد م ــه عربس ــال آن ب انتق
ــر  ــدون در نظ ــاوری ب ــن فن ــال ای ــزارش، انتق ــن گ ــر ای ــا ب بن
ــکا  ــرای آمری ــدی ب ــد تهدی ــی  توان ــی م ــائل امنیت ــن مس گرفت
ــرای  ــن گــزارش آمــده اســت کــه ممکــن اســت ب باشــد. در ای
ــرار  ــتان ق ــار عربس ــاوری در اختی ــن فن ــر ای ــه زودت ــه هرچ آنک

ــود. ــز ُدور زده ش ــی نی ــیر قانون ــرد، مس گی
همچنیــن ایــن گــزارش میگویــد یکــی از کســانی کــه نامــش 

ــن«  ــکل فلی ــده، »مای ــرح ش ــاوری مط ــن فن ــال ای ــرای انتق ب
ــپ اســت. ــد ترام ــت دونال ــی در دول ــت مل ــابق امنی ــاور س مش

ــن  ــه بررســی ای ــن زونیــس« ب ــا پروفســور »ماروی در گفتگــو ب
ــد. ــی آی ــه م ــه در ادام ــم ک ــه ای ــات پرداخت موضوع

پروفســور »مارویــن زونیــس« اســتاد اقتصــاد سیاســی دانشــگاه 
شــیکاگو آمریکاســت که وجهــه ای بیــن المللــی دارد. وی دانش 

آموختــه دانشــگاههای »ییــل«، هــاروارد و MIT اســت.
وی نویســنده کتــاب معــروف »شکســت شــاهانه« اســت. ایــن 
کتــاب بــا نــام اصلــی ابتــدا در ســال ۱۹۹۱ در شــیکاگو بــه چــاپ 

رســید.

*پیامدهــای انتقــال تکنولــوژی حســاس هســته ای 
از امریــکا بــه عربســتان چــه خواهــد بــود؟

اولیــن مشــاور امنیــت ملــی  ترامــپ در آغــاز ریاســت جمهــوری 
ــل  ــه دلی ــرال بازنشســته کــه ب ــود، یــک ژن ــن« ب ــکل فلی »مای
ــر  ــد و منتظ ــناخته ش ــرم ش ــی. آی مج ــه اف. ب ــن ب دروغ گفت

صــدور حکــم اســت.
او مســاله فــروش تکنولــوژی هســته ای بــه عربســتان ســعودی 
را مطــرح کــرد، ایــده ای کــه تقریبــا همــان زمــان کــه مطــرح 
شــد نابــود شــد. هنــوز مقاماتــی در دولــت ترامــپ هســتند کــه 
ــه  ــل اینک ــه دلی ــا ب ــد. ام ــام دهن ــن کار را انج ــد ای ــی خواهن م
ایــن کار نیازمنــد حمایــت کنگــره و دموکــرات هایــی اســت کــه 
اکنــون مجلــس نماینــدگان آمریــکا را در دســت دارنــد ایــن اقدام 

صــورت نمــی گیــرد.
ولــی ایــن ایــده بســیار بــد بــود چــرا کــه فشــار در کشــورهای 
خاورمیانــه و بــه طــور ویــژه بــر ترکیــه را  بــرای دسترســی بــه 

ســالح هســته ای افزایــش مــی دهــد.

ــده  ــت کنن ــتان حمای ــاه عربس ــه پادش ــا ک *از آنج
ــر  ــری در سرتاس ــای  تکفی ــراط گراه ــی اف اصل
جهــان اســت پیامدهــای جهانــی ایــن اقــدام چــه 

ــود؟ ــد ب خواه
ترامــپ بــرای موازنــه قــدرت مقابل ایــران از عربســتان ســعودی 

ــد  ــعودی قدرتمن ــتان س ــک عربس ــی ی ــد. ول ــی کن ــت م حمای
بیشــتر احتمــال دارد باعــث ترویــج ایدئولــوژی افراطــی خــود در 

ــان اســالم شــود. جه
دامــاد ترامــپ »جــرد کوشــنر« کســی کــه چیــزی دربــاره روابط 
بیــن الملــل نمــی دانــد بــر روی برنامــه صلــح در خاورمیانــه کار 
مــی کنــد کــه بــه نظــر مــی رســد درحــال کامل شــدن اســت و 
آمــاده ارائــه بــه کشــورهای خاورمیانــه و بــه ویــژه بــه عربســتان 

ســعودی اســت.
آن برنامــه احتمــاال انتقــال ایدئولــوژی افــراط گراهــا را محــدود 

مــی کنــد ولــی بایــد منتظــر انتشــار ایــن برنامــه بمانیــم.

*آمریــکا متعهــد بــه حفــظ امنیت اســرائیل اســت. 
ــکاری  ــم هم ــی علیرغ ــن حرکت ــت چنی ــن اس ممک
اخیــر بیــن ریــاض و تــل آویــو تهدیدهایــی را برای 

امنیــت تــل آویــو بــه دنبــال داشــته باشــد؟
البتــه کــه ممکــن اســت، بــه ویــژه بــه ایــن دلیــل کــه اســرائیل 
نگــران انتقــال ایــن تکنولــوژی بــه دیگــر کشــورهای خاورمیانه 

اســت کــه دشــمن اســرائیل هســتند.

*بــا توجــه بــه تفــاوت واکنــش آمریــکا بــه برنامــه 
ــا مــی  ــران آی موشــکی و هســته ای عربســتان ســعودی و ای
تــوان گفــت آمریــکا از اســتاندارد دوگانــه ای اســتفاده مــی کنــد؟

ــا هســته ای  ــه برنامــه موشــکی ی عربســتان ســعودی هیچگون
ــعه  ــرای توس ــتان ب ــه پاکس ــد ب ــت هرچن ــته اس ــی نداش خاص

ــرده اســت. ــی ک ــک مال ــد کم ــه هن ــته ای علی ســالح هس
ــروش  ــر ف ــام  و فک ــدن از برج ــرون آم ــکا در بی ــت آمری حماق
ــتن  ــعودی اوج داش ــتان س ــه عربس ــته ای ب ــای هس راکتوره

ــت. ــه اس ــتانداردی دوگان اس

ــات  ــی ثب ــات ب ــن اقدام ــق ای ــپ از طری *ترام
ــت؟ ــال چیس ــه دنب ــه ب ــده، در منطق کنن

دولــت ترامــپ بــر ایــن بــاور اســت کــه ایــران باعــث بــی 
ثباتــی منطقــه اســت نــه آمریــکا.

استاد دانشگاه شیکاگو آمریکا در گفتگو با مهر:

حمایت آمریکا باعث افزایش صدور ایدئولوژی افراطی عربستان می شود
پیمان یزدانی
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یــک ســایت آمریکایــی در تحلیلــی نوشــت: خــروج 
ــا ممکــن اســت  ــه اروپ ــر انگلســتان از اتحادی اجتناب ناپذی

ــد. ــش بکش ــه چال ــو را ب نات
»انــدرو اریکســون« افســر سیاســی- نظامــی ایــاالت 
متحــده آمریــکا در مقالــه ای بــا عنــوان »برگزیــت منــادی 
کاهــش قــدرت انگلیــس - آمریــکا« کــه در ســایت تحلیلی 
ــت پیامدهــای  »دفنــس وان« منتشــر شــد، گفــت: برگزی

ــی دارد. ــکا در پ ــی آمری ــت مل ــرای امنی ناخوشــایندی ب
متن کامل این مقاله در ادامه آمده است.

ــس  ــر انگلی ــاب ناپذی ــروج اجتن ــه خ ــک شــدن ب ــا نزدی ب
ــت  ــار برگزی ــرات زیانب ــد اث ــون بای ــا، اکن ــه اروپ از اتحادی
ــورد بررســی  ــکا م ــاالت متحــده آمری ــی ای ــت مل ــر امنی ب
قــرار گیــرد. بحــث سیاســی در ایــن دو ســال گذشــته تــا 
ــس از  ــای اقتصــادی انگلیــس پ ــر چالش ه ــادی ب حــد زی
ــا تمرکــز داشــته اســت. بحث هــای امنیتــی  ــه اروپ اتحادی
نیــز بــر تأثیــر آن بــر توافــق جمعــه نیــک و ایرلنــد متمرکز 

ــوده اســت. ب
ــن  ــر ای ــا ب ــر بریتانیایی ه ــا و اکث ــیاری از آمریکایی ه بس
باورنــد کــه خــروج بریتانیــا از اتحادیــه اروپا منافــع امنیتی 
ــکا را تقویــت خواهــد کــرد. امــا واقعیــت ایــن اســت  آمری
ــاالت  ــط ای ــر رواب ــر آن ب ــت و تأثی ــای برگزی ــه پیامده ک
متحــده آمریــکا - انگلیــس بســیار عمیــق و تــا حــد زیادی 
منفــی خواهــد بــود. هــر دو دولــت اوبامــا و ترامــپ پاســخ 
مناســبی بــه برگزیت نــداده انــد. مداخــالت کاخ ســفید در 
برگزیــت فاقــد مهــارت الزم بــوده و زمــان بنــدی مناســبی 

نداشــته اســت.
ــی  ــی مهم ــت مل ــع امنی ــکا دارای مناف ــت آمری ــد گف بای
ــی  ــادی و سیاس ــارکت اقتص ــکا از مش ــت: آمری در اروپاس
ــه  ــورهایی ک ــدات کش ــل تهدی ــا در مقاب ــه اروپ ــا اتحادی ب
ارزش هــای آن را بــه اشــتراک نمی گذارنــد، بهــره می بــرد. 
ــمالی  ــک ش ــاد آتالنتی ــود اتح ــان وج ــا خواه آمریکایی ه
قــوی جهــت شناســایی تهدیــدات خارجــی هســتند. 

باالتــر از همــه آنهــا بــه یــک اروپــای دموکراتیــک و موفــق 
ــرورش  ــک را پ ــد دموکراتی ــای ض ــه نیروه ــد ک ــاز دارن نی

نمی دهــد.
بــا خــروج بریتانیــا از اتحادیــه اروپــا تقریباً مشــخص اســت 
ــه  ــس ب ــد. انگلی ــیب می بینن ــم آس ــع مه ــن مناف ــه ای ک
عنــوان مهمتریــن شــریک امنیتــی و اطالعاتــی آمریــکا به 
طــور همزمــان عضــو اتحادیــه اروپــا و عضــو ناتــو اســت و 
ایــن موقعیــت منحصــر بــه فــردی بــوده کــه بــرای آمریــکا 
ــا  ــه اروپ ــا از اتحادی ــا خــروج بریتانی ــم اســت. ب بســیار مه

نفــوذ آن نیــز از بیــن خواهــد رفــت.
درســت اســت که آمریــکا در اتحادیــه اروپــا و ناتو دوســتان 
ــس را  ــچ کشــوری جــای انگلی ــا هی ــز دارد؛ ام ــری نی دیگ
ــدن در  ــوذ لن ــه نف ــت ب ــت. برگزی ــد گرف ــرای آن نخواه ب
جلســات اتحادیــه اروپــا پایــان خواهــد داد. در همــان حــال 
کــه انگلســتان موقعیت جدیــد خــود را بیــن اتحادیــه اروپا 
ــس  ــای تران ــد، تنش ه ــی می کن ــده بررس ــاالت متح و ای
آتالنتیــک در مــورد موضوعــات مختلــف افزایــش خواهــد 

یافــت.
بریتانیــا نظــارت بــر اتخــاذ تصمیمــات امنیتــی اتحادیــه 
اروپــا را بــا از دســت دادن مأمــوران عالــی رتبــه خــود در 
ــیاری  ــت بس ــد گف ــد داد. بای ــت خواه ــاد از دس ــن نه ای
ــات  ــود و اختالف ــد ب ــوری خواهن ــت ف ــرات برگزی از اث
ــد  ــدید خواه ــنگتن تش ــل و واش ــن بروکس ــی بی سیاس
شــد. همانطــور کــه تقاضــا بــرای اصالح ســاختار شــورای 
امنیــت ســازمان ملــل زیــاد می شــود، بریتانیــای بعــد از 
ــا  ــه اروپ ــت اتحادی ــر حمای ــد ب ــر نمی توان ــت دیگ برگزی
جهــت حفــظ کرســی خــود در شــورای امنیــت ســازمان 

ــد. ــل حســاب کن مل
تأثیــر برگزیــت بــر اتحــاد آتالنتیــک ممکــن اســت مرگبار 
ــان  ــه و آلم ــره فرانس ــی به ــای ب ــدن تالش ه ــد. لن باش
ــا  ــی ب ــی اروپای ــی و دفاع ــت امنیت ــاختن هوی ــت س جه
اولویــت بنــدی نگرانی هــای اروپــای فراتــر از اتحــاد 
آتالنتیــک شــمالی را خنثــی کــرد. بــا عــدم توانایــی 
ــان  ــای فرانســه - آلم ــاه طلبی ه ــت ج ــس در مدیری انگلی

ــرای ایجــاد یــک نیــروی امنیتــی اروپایــی درون هویــت  ب
امنیتــی و دفاعــی اروپــا، دعــاوی قــاره ای افزایــش خواهــد 
یافــت و ناتــو بــه چالــش کشــیده خواهــد شــد. بایــد گفت 
کــه خــروج بریتانیــا از اتحادیــه اروپــا بــرای ایــن اتحادیــه و 

ــد داشــت. ــی خواه ــی در پ ــب منف ــو عواق نات
ــس  ــع انگلی ــه نف ــت ب ــا برگزی ــه آی ــد ک ــد دی ــال بای ح

ــه؟ ــا ن ــود ی ــد ب خواه
در ســطح جهانــی خــروج بریتانیــا از اتحادیــه اروپــا 
ــری  ــرد. رأی گی ــد ک ــورتر خواه ــت ها را جس ناسیونالیس
در بریتانیــا نشــان می دهــد کســانی کــه بــه برگزیــت رأی 
ــه عنــوان یــک عامــل  ــد اغلــب پدیــده مهاجــرت را ب دادن
اصلــی در تصمیــم گیــری هــای خــود مطــرح کــرده انــد. 
ایــن احساســات محــدود بــه انگلســتان نیســت. اگــر خروج 
ــپس  ــد، س ــر باش ــدون دردس ــا ب ــه اروپ ــا از اتحادی بریتانی
ــورتر  ــت جس ــن اس ــا ممک ــا، و چک ه ــتان، مجاره لهس
ــد شــمالی رأی  ــردم اســکاتلند و ایرلن ــا اینکــه م شــوند. ب
دادنــد در اتحادیــه اروپــا باقــی بماننــد، موضــوع اســتقالل 
در دســتور جلســه آنهــا خواهــد بــود - بــه ویــژه در 

ــکاتلند. اس
انگلیــس بــا برگزیــت از بیــن نخواهــد رفــت امــا قــدرت آن 
کاهــش خواهــد یافــت. پــس از یــک قــرن ســلطه جهانــی 
آمریــکا - انگلیــس )مشــارکت انگلیــس و آمریــکا اولیــن بار 
توســط امپراتــوری بریتانیــا تقویــت شــد( پــس از برگزیت، 
ــری  ــیار کوچک ت ــک بس ــه دیپلماتی ــور جعب ــن دو کش ای
خواهنــد داشــت زیــرا ارتبــاط انگلیس بــا دیگر کشــورهای 

اروپایــی کــم خواهــد شــد.
همانطــور کــه نمــای کلــی جهــان پــس از برگزیــت 
روشــن تر می شــود، واشــنگتن بایــد خــود را بــرای کاهــش 
قــدرت و نقــش انگلیــس، اتحادیــه اروپــای پــر ســر و صــدا، 
بــه چالــش کشــیدن شــدن شــورای امنیــت ســازمان ملــل 
متحــد، کاهــش قــدرت ناتــو و اســتقالل اســکاتلند آمــاده 
کنــد. هیــچ یــک از ایــن مــوارد بــه ســود ایــاالت متحــده 
آمریــکا نبــوده و پیامدهــای منفــی بــرای امنیــت ملــی این 

ــی دارد. کشــور در پ

دفنس وان بررسی کرد؛

برگزیت ناتو را به چالش می کشد/ آمریکا باید خود را آماده کند
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اروپـــــــا

ــران طــرح  ــه نگ ــی ک ــتمداران مطــرح اروپای ــدادی از سیاس تع
ــه  ــوم ب ــراییل موس ــطین و اس ــات فلس ــاره مناقش ــکا درب آمری
معاملــه قــرن هســتند در نامــه ای از اقدامــات یکجانبــه آمریــکا 

ــد. ــی کردن ــراز نگران اب
ــور  ــم پروفس ــه قل ــه ای ب ــور« در مقال ــت مانیت ــدل ایس »می
ــه ۳۷  ــه ک ــه ای پرداخت ــی نام ــه بررس ــواش« ب ــل الح »کام
ــدی  ــت تهدی ــه عل ــی ب ــرح اروپای ــین مط ــتمدار پیش سیاس
ــی  ــش بین ــرن« پی ــه ق ــاره »معامل ــپ درب ــوی ترام ــه از س ک
می کننــد بــه روزنامــه گاردیــن نوشــته انــد. ایــن نامــه بــه ارائــه 
راهکارهایــی پرداختــه کــه بــه کمــک آنهــا بتــوان از اقدامــات 
غیــر قانونــی و یکجانبــه آمریــکا بــه نفــع اســرائیل پیشــگیری 
ــورای  ــاون رئیــس ش ــل الحــواش« مع ــرد. پروفســور »کام ک
سیاســت فلســطین در بریتانیــا )BPPC( و عضــو کمیتــه 

ــن همبســتگی فلســطین )PSC( اســت. ــی کمپی اجرای
در ادامه ترجمه این مطلب آمده است:

ــا در  ــه اروپ در درگیری هــای بیــن فلســطین و اســرائیل اتحادی
یــک دوراهــی قــرار اســت یــا بایــد بــه پوشــاندن نقــض قوانین 
بیــن المللــی توســط اســرائیل و فشــاری کــه بــه فلســطینیان 
می آیــد ادامــه دهــد، یــا اســرائیل و متحــد خــود آمریــکا را بــه 

ســوی صلــح ســوق دهد.
متأســفانه اروپــا تــا کنــون گزینــه اول را انتخــاب کــرده اســت 
ــر  ــود دارد. اگ ــگان وج ــرای هم ــز ب ــر آن نی ــواهدی دال ب و ش
 EU acts ( »عبــارت »اقدامــات اروپــا علیــه اســرائیل
against Israel( را در گــوگل جســتجو کنیــد منابعــی کــه 
در ایــن رابطــه هســتند را پیــدا می کنیــد. یــک اســتثنا احتمــااًل 
ــه  ــدام اتحادی ــه ســال ۲۰۱۵ می شــود طبــق ایــن اق ــوط ب مرب
ــهرک های  ــه در ش ــی را ک ــت محصوالت ــم گرف ــا تصمی اروپ
ــا زدن برچســبی مشــخص  ــد می شــوند را ب صهیونیســتی تولی
کنــد. ایــن اقــدام بــه عنــوان تاکتیکــی در نظــر گرفتــه شــد تــا 
ــرزمین های  ــوالت س ــه از ورود محص ــد ک ــی باش ــن گام اولی

ــه بازارهــای پرمنفعــت جلوگیــری کنــد. اشــغالی ب
ــن  ــه زدن ای ــن ک ــر ای ــی ب ــواهدی مبن ــچ ش ــون هی ــا کن ت
ــذاری  ــرمایه گ ــترش س ــری از گس ــث جلوگی ــب ها باع برچس
اســرائیل در شــهرک های غیرقانونــی شــده باشــد وجــود 

نداشــته اســت.
ــا ســال ۲۰۱۶ انجــام شــد،  ــدام ارزشــمند دیگــر اروپ دیگــر اق
ــمی  ــه رس ــا نام ــه اروپ ــو اتحادی ــور عض ــت کش ــی هش وقت
اعتــراض آمیــزی بــه اســرائیل نوشــتند و در آن ۳۰.۰۰۰ یــورو را 
بــه عنــوان غرامــت تخریــب ســازه ها و زیرســاخت هایی طلــب 
کردنــد کــه ایــن کشــورها در »پــالن C« کرانــه باختــری کــه 

ــد. ــود ســاخته بودن ــرل کامــل اســرائیلی ها ب تحــت کنت
ــا در جســت و جــوی منبــع مالــی  ــه اروپ در حالــی کــه اتحادی
ــرائیل  ــود اس ــتانه ب ــداف انســان دوس ــردن اه ــی ک ــرای عمل ب
ــازه ها  ــرد س ــا ک ــه ادع ــن ک ــن ای ــرد ضم ــا را رد ک ــن ادع ای
ــن  ــی گرفت ــور کل ــه ط ــد. ب ــده بودن ــاخته ش ــازه س ــدون اج ب
مجــوز بــرای فلســطینیان بســیار ســخت بــود و نکته مهــم این 
اســت کــه فلســطینی ها عقیــده دارنــد بــرای آنکــه در ســرزمین 

خودشــان چیــزی بســازند احتیــاج بــه مجــوز ندارنــد.
 the EU condemns( بهتــر اســت در گــوگل عبــارت
Israel( را جســتجو کنیــد، ایــن عبــارت یافته هــای 
ــرای  ــه ب ــندی ک ــذارد. س ــما می گ ــار ش ــتری را در اختی بیش
ــا ثبــت شــده اســت فــوق  محکومیــت توســط اتحادیــه اروپ
ــی  ــه غیرقانون ــود ب ــوط می ش ــند مرب ــن س ــت. ای ــاده اس الع
بــودن تخریــب شــهرک ســازی و خانه هــا و بناهــای 

تجــاری کــه بــرای فلســطینیان ســاخته شــده بــود، 
ــان  ــان از خانه هایش ــراج آن ــودن اخ ــی ب ــن غیرقانون همچنی
ــه  ــی در کنســت ب ــودن تصویــب قانون ــی ب و حتــی غیرقانون
ــرائیل  ــه موجــب آن اس ــه ب ــود ک ــون کشــور یه ــوان قان عن
بــه وضــوح تبعیــض نــژادی را در کشــور خــود بــه رســمیت 
ــاب راکــت از  ــا پرت ــه اروپ ــی دیگــر اتحادی شــناخت. از طرف
ــل بیــش از ۲۰۰ فلســطینی  ــی قت ــرد ول ــزه را محکــوم ک غ
را کــه در یــک راهپیمایــی صلــح طلبانــه بــرای بازگشــت بــه 
ــد  خانه هایشــان کــه در ســال ۱۹۴۸ از آن اخــراج شــده بودن

ــرد. ــوم نک را محک
همچنــان اتحادیــه اروپــا ایــن مطلــب را کــه ترامــپ حاکمیــت 
ــناخته را  ــمیت ش ــه رس ــوالن را ب ــای ج ــر بلندی ه ــرائیل ب اس
نیــز محکــوم نکــرد و در عــوض تنهــا بــار دیگــر موضع خــود را 
تصریــح کــرد و گفــت اتحادیــه اروپــا طبــق قوانین بیــن المللی 
حاکمیــت اســرائیل بر بــر قلمروهــای اشــغالی از جــوالی ۱۹۶۷ 
ــد و  ــمیت نمی شناس ــه رس ــوالن را ب ــای ج ــه بلندی ه ازجمل

آنهــا را جــز خــاک اســرائیل نمی دانــد.
ــت  ــوان پایتخ ــه عن ــدس را ب ــن ق ــه همچنی ــن اتحادی ای
ــه نظــر می رســد  ــد ب ــه رســمیت نشــناخت هرچن اســرائیل ب
ایــن کــه ســران اتحادیــه اروپــا نشست هایشــان را در 
ــان  ــد برایش ــزار کنن ــدس برگ ــکا در ق ــد آمری ــفارت جدی س

امــری عــادی اســت.
ــان  ــو در زم ــه نتانیاه ــی ک ــورد قول ــا در م ــه اروپ ــراً اتحادی اخی
ــاره گســترش حاکمیــت اســرائیل و  ــر خــود درب ــات اخی انتخاب
ــاً ســکوت  ــان داد عمیق ســکونت غیرقانونــی انحصــاری یهودی
ــلم  ــغالگری مس ــک اش ــی ی ــن اقدام ــه چنی ــی ک ــرد در حال ک
اســت. »خــی ورهوفســتات« کــه رهبــری شــاخه ای قدرتمنــد 
در پارلمــان اروپــا را بــه عهــده دارد اعالمیــه نتانیاهــو را از نظــر 
ــد و آن را تخطــی از قوانیــن  ــدگاه پوپولیســم شــرم آور خوان دی

بیــن المللــی دانســت.
اتحادیــه  می دهــد  نشــان  شــد  گفتــه  بــاال  در  آنچــه 
اروپــا اقدامــات اســرائیل را محکــوم می کنــد ولــی ایــن 
ــود را  ــران خ ــه رهب ــتند ک ــن نیس ــوی ای ــا جوابگ محکومیت ه
ــه اعمــال اســرائیل را  ــد. ایــن اتحادی ــه وادار کن ــر روی ــه تغیی ب

محکــوم خواهــد کــرد ولــی بعــد آن را بــه عنــوان یــک کشــور 
ــر  ــد. دفت ــین می کن ــاال تحس ــوژی ب ــا تکنول ــک ب دموکراتی
اتحادیــه اروپــا در اســرائیل مرتبــاً اســرائیل را تحســین می کنــد 
و ایــن در حالــی کــه دفتــر رام اهلل ایــن اتحادیــه پذیــرا بــودن 
فلســطینیان را مــورد تجلیــل قــرار می دهــد ولــی تنهــا 
ــه در  ــد ک ــل می کن ــطینیان تجلی ــورد فلس ــی در م از پروژه های

ــتند. ــک هس ــای کوچ مقیاس ه
اتحادیــه اروپــا برخــی اقدامــات آمریــکا بــه نفــع اســرائیل مانند 
ــر  ــی اگ ــد ول ــدس را رد می کن ــه ق ــکا ب ــفارت آمری ــال س انتق
می خواهــد سیاســت خــود را حفــظ کنــد بایــد فشــار بیشــتری 
بــر اســرائیل اعمــال کنــد؛ طبــق این سیاســت شــهرک ســازی 
غیرقانونــی اســت، عمــل یکجانبــه از ســوی آمریــکا و اســرائیل 
ــری  ــل درگی ــود و ح ــمرده می ش ــح ش ــه صل ــیدن ب ــع رس مان
دو طــرف بــر پایــه راه حــل هــر دو کشــور اســت. ولــی حفــظ 
ایــن سیاســت اقدامــات جــدی تــری علیــه مقامــات اســرائیلی 

را می طلبــد.
اروپــا اکنــون بــه دلیــل تبلیغــات زیــاد ترامــپ بــرای »معاملــه 
ــه  ــرار گرفت ــار اســت در دوراهــی ق ــال انتش ــه در ح ــرن« ک ق
اســت. اگــر شــکاف ها عمیــق باشــد آنــگاه موضعــی کــه اروپــا 
ــر  ــد داد. اگ ــه نخواه ــود را ادام ــرده ب ــظ ک ــال ها آن را حف س
توافــق حداقــل ملزومــات قوانیــن بیــن المللــی را نداشــته باشــد 
ــه شــهرک ســازی و یــک کشــور فلســطینی  چــه؟ اگــر گزین
حــذف شــود چــه بایــد کــرد؟ در آن صــورت سیاســت اتحادیــه 

اروپــا چــه بایــد باشــد؟
از آنجــا کــه برخــی سیاســتمداران بلنــد پایــه اروپایــی 
ــد  ــپ می خواه ــه ترام ــی ک ــت اقدامات ــن اس ــد ممک معتقدن
انجــام دهــد خطرنــاک باشــد در راســتای حــل مســئله 
فلســطین و اســرائیل ۳۷ سیاســتمدار بلنــد پایــه ســابق 
ــا  ــد. آنه ــته ان ــن نوش ــه گاردی ــه روزنام ــه ای ب ــی نام اروپای
ــی  ــت فعل ــفانه دول ــد: »متاس ــدار داده ان ــه هش ــن نام در ای
ــرم  ــکا و نُ ــین آمری ــگی پیش ــت های همیش ــکا از سیاس آمری
ــه  ــه گرفت ــی فاصل ــن الملل ــب شــده بی هــای معمــول تصوی
اســت و نکتــه حســاس در ایــن مقطــع ایــن اســت کــه اروپــا 

ــد«. ــل کن ــتراتژیک عم ــیارانه و اس هوش

»میدل ایست مانیتور« بررسی کرد؛

مواضع اروپا در قبال مناقشه اسرائیل-فلسطین ریاکارانه است
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اروپـــــــا

آنهــا اروپــا را بــه پذیــرش و ارتقــای برنامــه ای 
فــرا خواندنــد کــه بــه پارامترهایــی کــه مطابق 
ــت  ــی اس ــن الملل ــن بی ــادی قوانی ــول بنی اص
پایبنــد باشــند. همچنیــن اضافــه کردنــد کــه 
اروپــا بایــد بــر ملزومــات صلــح پایــدار در بــه 
وجــود آوردن کشــور فلســطین در جوار کشــور 
اســرائیل تاکیــد داشــته باشــد و ایــن تاکیــد بر 
ــال های  ــه در س ــد ک ــی باش ــاس مرزهای اس
پیــش از ۱۹۶۷ مــورد توافــق دو طــرف 
ــن  ــتمداران همچنی ــن سیاس ــت. ای ــوده اس ب
تاکیــد کــرده انــد کــه تعویــض اراضــی بیــن 
ــا حــد امــکان کــم باشــد و  ــد ت دو کشــور بای
تســاوی بیــن آنهــا رعایــت شــود. ایــن مطلب 
کــه قــدس بایــد پایتخــت هر دو کشــور باشــد 
و ســازماندهی های امنیتــی کــه اهــداف و 
ــرد  ــر بگی ــرف را در نظ ــر دو ط ــت ه حاکمی
نیــز از دیگــر نــکات برجســته ایــن نامه اســت؛ 
ضمــن آنکــه در ایــن نامــه تاکیــد شــده اســت 
بایــد دربــاره راه حلــی منصفانــه بــرای آوارگان 

فلســطینی بــه توافــق رســید.
بایــد  می گویــد  همچنیــن  نامــه  ایــن 
هرگونــه برنامــه ای کــه اســتانداردها را در 
نظــر نمی گیــرد رد شــود. در ضمــن ایــن 
نامــه اتحادیــه اروپــا را فــرا می خوانــد تــا 
ــرای  پارامترهایــی کــه از نظــر بیــن المللــی ب
راه حــل دو کشــور مــورد توافــق قــرار گرفتــه 
ــورد  ــمی م ــورت رس ــه ص ــاره ب ــد را دوب بودن
ــش از  ــن کار پی ــام ای ــد. انج ــرار ده ــد ق تأیی
طرحــی کــه آمریــکا می خواهــد مطــرح کنــد 
معیارهایــی کــه اتحادیــه اروپــا بــر اســاس آن 
از آمریــکا حمایــت می کنــد را تعییــن می کنــد 
ــه  ــن برنام ــه ای ــی ک ــود زمان ــث می ش و باع
ــخ  ــک پاس ــد ی ــان بتوانن ــد اروپایی ــرح ش مط

ــد. ــد بدهن ــجم و واح منس
امضــا کننــدگان نامــه، کشــورهای اروپایــی را 
ــه  ــد کــه »تعهــد بیشــتری ب تشــویق می کنن
ــه  ــا نتیج ــد ت ــان دهن ــا نش ــش تالش ه افزای
بــه دســت آمــده در مــورد دو کشــور از اعتبــار 

بیشــتری برخــوردار باشــد«.
ــد کــه ایــن مطلــب بســیار  آنهــا هشــدار دادن
ــا و  ــه اروپ ــه اتحادی ــت ک ــت اس ــز اهمی حائ
دیگــر کشــورهای عضــو بــه طــور فعاالنــه از 
ــت از  ــورای امنی ــای ش ــه قطعنامه ه ــل ب عم
جملــه آنهــا کــه بــا قطعنامــه ۲۳۳۴ مطابقــت 

ــد. ــان حاصــل کنن ــد اطمین دارن
ــاس  ــر اس ــه او ب ــپ برنام ــه ترام ــق گفت طب
ــورده« و  ــت خ ــای »شکس ــان پارامتره هم
»کهنــه« قدیــم نیســت در نتیجــه در صورتی 
ــه  ــان ک ــر مواضعش ــان ب ــد اروپایی ــه تاکی ک
پیشــینه تاریخــی دارد بــه انــدازه کافــی جــدی 

نباشــد توســط آمریــکا رد خواهــد شــد.
البتــه ایــن اقــدام اتحادیــه اروپــا را در تقابــل با 
دولــت ترامــپ و البتــه نتانیاهــو قــرار می دهــد. 
ــه  ــرن« ک ــه ق ــا »معامل ــدن ب ــه رو ش رو ب
تنهــا منافــع اســرائیل را در نظــر گرفتــه اســت 
ــا  ــه اروپ ــردن ب ــوم ک ــت و محک ــازه صحب اج
ــده  ــرح ش ــب مط ــد مطال ــد هرچن را نمی ده
توســط اروپــا بیشــتر باعث دســتیابی بــه صلح 

ــپ. ــح ترام ــد صل ــق ض ــا تواف ــد ت می ش

ــیملیان  ــگاه لودویگ-ماکس ــتاد دانش اس
بــر لــزوم تحقــق برگزیــت تاکیــد کــرد و 
گفــت بــا توجــه فضــای سیاســی کنونــی 
انگلیــس حضــور ایــن کشــور در اتحادیــه 

گمرکــی واقــع گرایانــه نیســت.
 ۲۰۱۶ ســال  پرســی  همــه  بدنبــال 
میــالدی در انگلیــس مــردم ایــن کشــور 
خواســتار خــروج از اتحادیــه اروپــا شــدند.

برگزیــت تنهــا خــروج انگلیــس از اتحادیه 
ــه  ــه ب ــرد، بلک ــی گی ــر نم ــا را در ب اروپ
همــراه آن اســکاتلند، ولــز و ایرلندشــمالی 
نیــز بایــد در حالــی از اتحادیــه جدا شــوند 
کــه ایــن اتحادیــه قواعــد تجــاری، 
ــو  ــورهای عض ــی کش ــی و قضای سیاس

ــروج  ــان خ ــی خواه ــور اروپای ــن کش ــس اولی ــد. انگلی ــم می زن را رق
ــدی از  ــال و ان ــدود دو س ــه ح ــی ک ــت. در حال ــا اس ــه اروپ از اتحادی
برگــزاری و اعــالم نتایــج همــه پرســی در انگلیــس مــی گــذرد، امــا 

ــوار نشــده اســت.  ــق هم ــن تواف ــق ای ــوز مســیر تحق هن
ــرای  ــده ب ــن ش ــت تعیی ــا مهل ــادی ت ــان زی ــه زم ــود اینک ــا وج ب
ــوع  ــن موض ــده ای ــی نمان ــا باق ــه اروپ ــس از اتحادی ــرک انگلی ت
ــس  ــت مجل ــدم موافق ــد ع ــری مانن ــده ت ــای پیچی ــش ه ــا چال ب
ــات  ــرو شــده اســت. از ســوی دیگــر مقام ــن کشــور روب ــوام ای ع
و رهبــران کشــورهای اروپایــی ضمــن رد تکــرار همــه پرســی بــر 
لــزوم تحقــق برگزیــت بــر اســاس توافــق اولیــه مقــرر شــده میــان 

ــد.  ــد دارن ــل-لندن تاکی بروکس
برگزیــت و تبعــات آن موضــوع گفتگــوی خبرنــگار مهــر بــا 
ــگاه  ــی دانش ــوم سیاس ــتاد عل ــس« اس ــوس گوت ــور »کالئ پرفس
ــس  ــت. گوت ــده اس ــخ ش ــع در مونی ــیمیلیان واق ــگ - ماکس لودوی
ــال ۲۰۰۰  ــت از س ــا اس ــوزه اروپ ــی در ح ــام سیاس ــدرس نظ ــه م ک
ــای  ــه »سیاســت اروپ ــوان یکــی از ســردبیران مجل ــه عن میــالدی ب
غربــی« انتخــاب شــد و در ســال ۲۰۱۲ میــالدی نیــز بــه عضویــت 

ــد.  ــا در آم ــت اروپ ــیوم سیاس کنسرس

*برخی کشـورهای اروپایـی مانند لوکزامبورگ خواسـتار 
تـداوم حضـور انگلیـس در اتحادیـه گمرکـی اروپا حتی 
در صـورت برگزیـت هسـتند. آیا ایـن موضـوع متعاقب 

برگزیـت قابلیـت اجرایی خواهد داشـت ؟
حــزب کارگــر انگلیــس خواهــان تــداوم حضــور در اتحادیــه گمرکــی 
اروپــا بــوده و آن را در اولویــت هــای خــود قــرار داده اســت. امــا ایــن 
ــس  ــه کار در مجل ــدگان محافظ ــماری از نماین ــت ش ــا مخالف ــر ب ام
ــی کــه انگلیــس دارای  ــرو شــده اســت. از آنجای عــوام انگلیــس روب
سیاســت خارجــی مســتقل اســت، پیــش بینــی مــی شــود کــه بــرای 
تــداوم حضــور در اتحادیــه گمرکــی اروپــا از هیــچ اقدامــی فروگــذار 

نکنــد. 
امــا در عیــن حــال اگــر تغییــری در بدنــه دولــت انگلیــس بوجــود آید، 
احتمــال تغییــر و تحــول در ایــن مــورد نیــز افزایــش پیــدا مــی کنــد. 
در فضــای سیاســی کنونــی حاکــم بــر انگلیــس تــداوم حضــور ایــن 
کشــور در اتحادیــه گمرکــی اروپــا گزینــه واقــع گرایانــه ای نیســت. 

ــه  ــع اولی ــد از مواض ــی رس ــر م ــه نظ ــا ب ــی ه *اروپای
ــس  ــت انگلی ــه دول ــت ب ــوص دادن مهل ــود در خص خ
ــد و بعــد  ــده ان ــاه آم ــت کمــی کوت در خصــوص برگزی

از رای منفــی پارلمــان انگلیــس صحبــت از مهلــت دادن 
بــه دولــت تــرزا مــی از ســوی برخــی ســران اروپایــی 
مطــرح شــده اســت. بــه نظــر شــما شــاهد نرمشــی در 

مواضــع آنهــا خواهیــم بــود؟
بــه نظــر مــن اتحادیــه اروپــا تاکنــون در زمینــه برگزیت موفــق ظاهر 
ــاره  شــده بخصــوص اینکــه توانســته تمــام اعضــای اتحادیــه را درب
برگزیــت همســو کنــد، در ایــن میــان اختــالف نظرهــای کوچکــی 
پیــش آمــده کــه در قبــال کلیــت ماجــرا از اهمیــت چندانی برخــوردار 

 . نیستند
ــر انگلیــس در  ــرزا مــی« نخســت وزی ــی اســت کــه »ت ــن در حال ای
مقایســه بــا اتحادیــه اروپــا در جریــان برگزیــت نتوانســته بــه موفقیت 
قابــل قبولــی دســت پیــدا کنــد. مخالفــت نماینــدگان مجلــس عــوام 
ــت موضــوع مهمــی اســت کــه ســد راه تحقــق  ــا برگزی انگلیــس ب

ایــن امــر شــده اســت.
ــس را در  ــا و انگلی ــه اروپ ــرد اتحادی ــورد و رویک ــم برخ ــر بخواهی اگ
خصــوص برگزیــت بــا یکدیگــر مقایســه کنیــم، بایــد بگوییــم کــه 
اتحادیــه اروپــا چندیــن گام از دولــت انگلیــس جلوتــر اســت. در عیــن 
حــال نبایــد از ایــن نکتــه مهــم غافــل شــد کــه در بســیاری مواقــع 
یــک رویــداد یــا یــک توافــق درســت در لحظــات نهایــی در چارچوب 

زمانبنــدی شــده دچــار تغییــر و تحــول مــی شــود.
ــا  ــه اروپ چنانچــه انگلیــس در بهــار ســال جــاری میــالدی از اتحادی
خــارج شــود بســیاری از مناســبات لنــدن بــا ایــن اتحادیــه بصــورت 
معلــق و بالتکلیــف در مــی آیــد. نکتــه قابــل تامــل و بــا اهمیــت این 
اســت کــه انگلیــس درســت در بــازه زمانــی تعییــن شــده بــدون تنش 

و مناقشــه اتحادیــه اروپــا را تــرک کنــد. 

*آیــا تصــور مــی کنیــد احــزاب رقیــب حــزب تــرزا می 
ــا  ــن ب ــی کوربی ــری جرم ــه رهب ــر ب ــزب کارگ ــل ح مث

»پلــن بــی« تــرزا مــی موافقــت خواهنــد کــرد؟
آنچــه کــه در فضــای سیاســی اتحادیــه اروپــا و انگلیــس خودنمایــی 
مــی کنــد بالتکلیفــی دربــاره چگونگی خــروج ایــن کشــور از اتحادیه 
اســت؛ اینکــه لنــدن بــر اســاس توافــق مقــرر شــده عمــل مــی کنــد 
یــا برگزیــت در ســایه بــروز تنــش هــا محقــق مــی شــود؟ انگلیــس و 
اتحادیــه اروپــا عالقمنــدی هایــی در راســتای تحقــق برگزیــت دارند 

کــه بایــد مــورد توجــه واقــع شــوند.
ایــن موضــوع بایــد بــرای مــا یــادآور ایــن نکتــه مهــم باشــد کــه بروز 
ــد دور از انتظــار باشــد.  ــچ وجــه نبای ــه هی ــی هــای سیاســی ب ناکام
ــرات و  ــه مض ــود اینک ــا وج ــت، ب ــدنی اس ــن و ش ــز ممک ــه چی هم

اتفاقــات ناهمگونــی بدنبــال داشــته باشــد.

استاد دانشگاه آلمان در گفتگو با مهر:

انگلیس و اتحادیه اروپا درباره »برگزیت« بالتکلیف هستند
شقایق المع زاده

http://mehrnews.com
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اروپـــــــا

ــا در  ــه زرده ــه جلیق ــت ک ــتون گف ــگاه بوس ــتاد دانش اس
فرانســه مخالــف نابرابــری درآمــد و مالیــات هســتند زیــرا 
ــی  ــر خیل ــط و فقی ــه متوس ــرای طبق ــات ب ــش مالی افزای
ــز  ــا ناچی ــرکت ه ــد و ش ــه ثروتمن ــرای طبق ــنگین و ب س

ــت. اس
ــی  ــه اعتراضــات خیابان ــان ب ــن فرانســوی همچن معترضی
گســترده خــود علیــه سیاســتهای اقتصــادی و اجتماعــی 
حاکــم بــر کاخ الیــزه ادامــه مــی دهنــد و »امانوئــل 
ماکــرون« رئیــس جمهــوری جــوان فرانســه تــا کنون ســه 

ــت. ــرده اس ــینی ک ــب نش ــن عق ــل معترضی ــار در مقاب ب
ــه صــورت  ــر ســوخت را ب ــات ب ــش مالی او در گام اول افزای
ــورت  ــه ص ــدی ب ــپس در گام بع ــرد، س ــق ک ــت تعلی موق
ــف بودجــه ســال آینــده  ــرد و از ردی کامــل آن را از بیــن ب
فرانســه حــذف کــرد. در گام ســوم نیــز ماکــرون وعــده داد 
مالیــات بــر در آمــد بازنشســتگانی کــه تــا ۲ هــزار یــورو در 
مــاه مســتمری دارنــد را حــذف کــرده و حداقــل حقــوق را 

افزایــش دهــد.
ــی  ــن اصالحــات را ناکاف ــا ای ــه زرده ــن حــال جلیق ــا ای  ب
دانســته و بــر اســتمرار اعتراضــات خــود تاکیــد دارنــد. بــه 
ــت  ــت؟ جه ــه رخ داده اس ــی در فرانس ــه اتفاق ــتی چ راس
ــا  ــی ب ــر گفتگوی ــگار مه ــوال، خبرن ــن س ــه ای ــخ ب پاس
ــتون  ــگاه بوس ــتاد دانش ــر« اس ــری کارلین ــور »جف پروفس

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

ــوم  ــه موس ــات فرانس ــی اعتراض ــل اصل * دالی
ــزان  ــه می ــا چ ــت و ت ــا چیس ــه زرده ــه جلیق ب
سیاســتهای نولیبرالــی »امانوئــل ماکــرون« در این 

ــت؟ ــر اس ــه موث زمین
ــوخت  ــر س ــات ب ــش مالی ــرای افزای ــرون ب ــنهاد ماک پیش
باعــث اعتراضــات در فرانســه شــد، امــا دالیــل اعتراضــات 
ــف  ــه زرد مخال ــر اســت. معترضــان جلیق بســیار وســیع ت

افزایــش نابرابــری درآمــد و مالیــات هســتند کــه بــه اعتقاد 
آنهــا افزایــش مالیــات بــرای طبقــه متوســط و فقیــر خیلی 
ــز  ــا ناچی ــرکت ه ــد و ش ــه ثروتمن ــرای طبق ــنگین و ب س
ــد  ــی کنن ــر م ــه فک ــه را ک ــن آنچ ــا همچنی ــت. آنه اس
ــی  ــد و برخ ــی پذیرن ــت نم ــرون اس ــگان ماک ــبک نخب س
دیگــر  سیاســت هــای نئولیبــرال او را دوســت ندارنــد. آنهــا 
ــه  ــه ب ــتند ک ــی هس ــادی ناراض ــد اقتص ــن از رش همچنی
نفــع پاریــس و دیگــر شــهرهای بــزرگ در فرانســه بــوده و 

ــر مناطــق روســتایی نداشــته اســت. تاثیــری ب

*اعتراضــات فرانســه نوعــی اعتــراض بــه 
ــه  ــه ب ــا ک ــه اروپ ــی اتحادی ــتهای نئولیبرال سیاس
ــی  ــوب م ــز محس ــود نی ــی ش ــه م ــاء دیکت اعض
شــود. بــا توجــه بــه ایــن موضــوع آینــده اتحادیه 
اروپــا را چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد و آیــا 
ــا ســوار شــدن  ــد ب ــی توانن جریانهــای راســت م
ــت  ــدرت را در دس ــات ق ــن اعتراض ــوج ای ــر م ب

ــد؟ بگیرن
تظاهــرات جلیقــه زردهــا در مــورد سیاســت هــای فرانســه 
و نــه سیاســت هــای اتحادیــه اروپــا اســت. اتحادیــه اروپــا 
در مــورد سیاســت مالیــات فرانســه یــا اکثــر سیاســت های 
دیگــر کــه بــر نابرابــری درآمــد تاثیــر مــی گــذارد، تصمیــم 
ــه  ــا ب نمــی گیــرد. بخــش بزرگــی از بودجــه اتحادیــه اروپ
ــو  ــورهای عض ــه و کش ــاورزی در فرانس ــه کش ــن یاران تامی
ــه  ــارت اتحادی ــن تج ــد و قوانی ــی یاب ــاص م ــر اختص دیگ
ــازار و عرصــه واردات حمایــت مــی  ــا از کشــاورزان درب اروپ
ــع  ــا در واق ــه اروپ ــای اتحادی ــت ه ــدف از سیاس ــد. ه کن
کاهــش تفــاوت درآمــد شــهری و روســتایی، کــه جلیقــه  

زردهــا خواهــان آن هســتند مــی باشــد.

*بــا توجــه بــه اینکــه اعتراضــات فرانســه بــه نفع 
جریانهــای راســت ایــن کشــور تمــام مــی شــود، 
آیــا ایــن مــوج اعتراضــی مــی توانــد زمینــه بــه 

ــی در  ــتگرای افراط ــزاب راس ــیدن اح ــدرت رس ق
فرانســه را فراهــم کنــد؟ )فرامــوش نکنیــم جریان 
راســت افراطــی در فرانســه در انتخابــات گذشــته 
ــل توجهــی هــم رســیده  ــه پیــروزی مهــم و قاب ب

ــود( ب
 بــر خــالف طرفــداران برگزیــت در انگلیــس کــه خواهــان 
تــرک اتحادیــه اروپا هســتند، معترضــان فرانســوی،  قدرت 
ــا  ــرقی و ی ــای ش ــران اروپ ــا مهاج ــی ی ــای اروپای دادگاه ه
ــی  ــرار نم ــدف ق ــا را ه ــه اروپ ــارج از اتحادی ــران خ مهاج
دهنــد. برخــی از آنهــا ممکــن اســت بــه جبهــه ملــی ضــد 
مهاجــر رای داده باشــند امــا هیــچ یــک از معترضــان ضــد 
ــن  ــن لوپ ــتند. ماری ــا نیس ــه اروپ ــد اتحادی ــا ض ــر ی مهاج
ممکن اســت تــالش کــرده باشــد از معترضــان جلیقــه زرد 
جهــت تقویــت حــزب خــود اســتفاده کنــد امــا او تاکنــون 
ــه را  ــات در فرانس ــن انتخاب ــت. او آخری ــده اس ــق نش موف
ــرون  ــت از ماک ــن اس ــا ممک ــه زرده ــت داد. جلیق از دس
ناراضــی باشــند امــا بــه نظــر نمــی رســد کــه بــه ماریــن 
ــده خــود  ــر و  نماین ــوان رهب ــه عن ــی ب ــن و جبهــه مل لوپ

ــگاه کننــد. ن

*اعتراضــات فرانســه بــه کشــورهایی چــون هلند 
ــن  ــا ای ــت. آی ــه اس ــری یافت ــز تس ــک نی و بلژی
موضــوع اعتراضــی مــی توانــد عمــده کشــورهای 

اروپایــی را تحــت تاثیــر خــود قــرار دهــد؟
ــه  ــت ک ــا نیس ــدان معن ــوال ب ــن  س ــه ای ــن ب ــخ م پاس
ــا در فرانســه  ــه اروپ احــزاب ضــد مهاجــر و ضــد اتحادی
و ســایر کشــورهای اروپایــی ناپدیــد خواهنــد شــد. آنهــا 
در لهســتان و مجارســتان قــدرت دارنــد، در دولــت هــای 
ــان  ــد و همچن ــهم دارن ــش س ــا و اتری ــی در ایتالی ائتالف
ســهم قابــل توجهــی از آراء را در چندیــن کشــور دیگــر  
ــیار  ــال، بس ــن ح ــا ای ــد. ب ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ب
بعیــد اســت کــه قــدرت سیاســی آنهــا منجــر بــه پایــان 

ــا شــود. ــه اروپ اتحادی

استاد دانشگاه بوستون امریکا در گفتگو با مهر:

جلیقه زردها در فرانسه مخالف نابرابری ها هستند
فاطمه محمدی پور
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اروپـــــــا

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
ــه  ــت برنام ــر موق ــون، مدی ــرج میس ــگاه ج ــرژی در دانش ان
سیاســت عملیــات صلــح )POPP ( و ســفیر پیشــین 
ــنی و  ــان )۱۹۹۴-۱۹۹۷( و بوس ــوری آذربایج ــکا در جمه آمری

هرزگویــن ) ۱۹۹۷-۱۹۹۹( بــوده اســت.

ــه  ــوم ب ــه موس ــات فرانس ــی اعتراض 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. 

بــه  اعتــراض  نوعــی  فرانســه  *اعتراضــات 
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 نفــع 
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 در گفت وگو با مهر:

نظام سیاسی فرانسه تمایلی به شنیدن صدای مردم خارج از پاریس ندارد
فاطمه محمدی پور
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آمـریـــــکا

نامـزد جایـزه صلـح نوبل و افسـر سـابق سـیا گفـت: کنگره 
آمریـکا بـا توافق هسـته ای احتمالـی آمریکا با عربسـتان که 
امـکان غنی سـازی و بازفـرآوری را بـه ریاض بدهـد مخالفت 

خواهـد کرد.
در گزارشـی کـه مجلـس نماینـدگان آمریـکا منتشـر کرد، 
فاش شـده اسـت که دولـت دونالـد ترامپ رئیـس جمهوری 
آمریکا روند انتقال فناوری های »بسـیار حسـاس« هسـته ای 

به عربسـتان را سـرعت بخشـیده است.
مجلـس نماینـدگان آمریـکا در ایـن گـزارش می گویـد کـه 
کسـانی برای کمیسـیون نظارت این مجلس فـاش کرده اند 
کـه دولـت دونالـد ترامپ تـالش کرده اسـت بـدون توجه به 
مالحظـات حقوقـی و امنیتـی هر چه سـریع تر به عربسـتان 

فناوری بسـیار حسـاس و پیشرفته هسـته ای بدهد.
ایـن گـزارش همچنیـن از مخفـی بـودن تعامـالت دولـت 
ترامـپ بـا عربسـتان سـعودی اظهـار نگرانـی کـرده اسـت. 
بر اسـاس اعـالم ایـن خبرگـزاری، در گـزارش ۲5 صفحه ای 
مجلـس  نظـارت  کمیسـیون  رئیـس  کامینگـز«  »االیجـا 
نماینـدگان آمریکا هشـدار داده شـده اسـت که انتقـال این 
فناوری هـا می توانـد بـه اشـاعه سـالح های هسـته ای و بـی 

ثباتـی خاورمیانـه منجر شـود.
در ادامـه گـزارش مذکـور در ایـن خصـوص آمـده اسـت که 
شـرکت های خصوصـی کـه در تمـاس نزدیـک بـا ترامـپ و 
دولتـش هسـتند، با توجـه بـه درآمد چنـد میلیـارد دالری 
سـاخت و راه انـدازی ایـن فناوری هـا، فشـار زیـادی بـرای 

انتقـال آن بـه عربسـتان وارد می کننـد.
بنـا بـر ایـن گـزارش، انتقـال ایـن فنـاوری بـدون در نظـر 
گرفتـن مسـائل امنیتـی می توانـد تهدیـدی بـرای آمریـکا 
باشـد. در ایـن گـزارش آمـده اسـت که ممکـن اسـت برای 
آنکـه هرچـه زودتـر ایـن فنـاوری در اختیـار عربسـتان قرار 

گیـرد، مسـیر قانونـی نیـز ُدور زده شـود.
همچنیـن ایـن گـزارش می گوید یکی از کسـانی کـه نامش 
بـرای انتقـال ایـن فنـاوری مطـرح شـده، »مایـکل فلیـن« 
مشـاور سـابق امنیـت ملـی در دولـت دونالـد ترامپ اسـت.

در همیـن رابطه، خبرنـگار مهر مصاحبه ای بـا »رابرت دیوید 
استیل« افسـر پیشـین اطالعاتی سازمان جاسوسـی آمریکا 
)سـیا( و بنیانگذار مؤسسـه »فعالیت اطالعاتی سـپاه دریایی 
آمریـکا« انجـام داده تـا مـروری بـر فرضیه های مطرح شـده 

در این زمینه داشـته باشـد.

*بر اسـاس برخی اخبـار آمریکا تکنولوژی حسـاس 
هسـته ای به عربسـتان منتقـل کرده اسـت. با توجه 
بـه برخـی مخالفت هـا در سـاختار قـدرت آمریکا و 
احتمـال محاکمـه ترامـپ در خصوص ایـن موضوع 

چه افـرادی پشـت صحنه ایـن اقدام هسـتند؟
در آغـاز اجـازه دهیـد بگویم کـه قدرتی که در پشـت ترامپ 
به دنبـال افزایش قابلیت های هسـته ای عربسـتان سـعودی 
اسـت »جرد کوشـنر« اسـت که به مسـیحای دروغین فرقه 

خود لقـب گرفته اسـت.
او یـک عامـل سـمی در کاخ سـفید اسـت و به عنـوان عامل 
صهیونیسـم اسـرائیل در خارج شناخته می شـود. همچنین 
مـا گزارش هایی داشـته ایم که مشـاور امنیت ملی پیشـین، 
ژنـرال »مایـکل فلیـن« در کمک به کنسرسـیوم فعـال بوده 
و در پـی سـاخت 40 نیـروگاه هسـته ای و تسـهیالت غنـی 

سـازی اورانیوم اسـت.
دوم آنکـه ترامـپ نخسـت یـک تاجـر و بعـد از آن یـک 
سیاسـتمدار اسـت. هر کاری که ترامپ در رابطه با عربستان 
سـعودی انجـام می دهـد بـر بـاز کـردن راه شـرکت های 
آمریکایـی تمرکـز دارد و به علـت نبود یک اسـتراتژی کالن 
اسـت. ایـن بیش از آنکـه به انرژی هسـته ای مربوط شـود به 

تجـارت مربوط اسـت.
سـومین نکتـه ای کـه می خواهـم بـه آن اشـاره کنـم ایـن 
اسـت کـه عربسـتان سـعودی پیـش از ایـن نیـز بـه کمک 
چیـن، اسـرائیل، پاکسـتان و آمریـکا یـک قدرت هسـته ای 
بـوده اسـت. گفته می شـود عربسـتان سـعودی 40 درصد از 
بودجـه نظامی خـود را به نیروی نظامی هسـته ای اختصاص 
می دهد و ممکن اسـت سـالح هسـته ای را در یمن آزمایش 

باشـد. کرده 
نکتـه پایانی ایـن که مـن کامالً گسـترش نیروی هسـته ای 
را محکـوم می کنـم. زباله هـای نیروگاه های هسـته ای جدا از 
این که آنها پلی برای دسـتیابی به سـالح هسـته ای هسـتند 

فاجعـه بارند.
بایـد اضافـه کنم به دلیل تالشـی کـه چین با کمـک آمریکا 
در جهـت اتحاد کـره شـمالی و جنوبـی، غیر نظامـی کردن 
و متوقـف کـردن فعالیت هـای هسـته ای دو کره انجـام داده 
اسـت، دالیـل کافـی بـرای آن اسـت کـه روسـیه، چیـن و 
آمریـکا بـا اینکـه فعالیت هـای هسـته ای در خاورمیانـه نیـز 

بایـد متوقف شـود بـه توافـق می رسـند.
به طـور خالصه، مـن فکر می کنم مسـأله نیروگاه هسـته ای از 
یک طـرف به علـت »شـاه جرد کوشـنر« از سـوی اسـرائیل و 
از طـرف دیگر »تنها بـه خاطر تجارت« رو به پیشـرفت اسـت.

*آیا تصـور می کنیـد کنگـره آمریکا بتوانـد جلوی 
چنیـن قـراردادی را بگیرد؟

دموکرات هـا بـه چیـزی جـز تحقیـر دولـت ترامـپ فکـر 
نمی کننـد. اسـرائیل ۲00 سـالح هسـته ای دارد کـه بودجه 
آن توسـط پرداخـت کننـدگان مالیـات در آمریـکا پرداخت 
شـده اسـت و توسـط هـر دو دولـت جمهـوری خـواه و 
دموکـرات مجـوز داشـته اسـت. بین دسـت کـم پنج تـا ده 
الـی پانزده سـال برای سـاخت نیروگاه هسـته ای زمـان الزم 
اسـت. با توجه به فسـاد و ناکارآمـدی که امروز در عربسـتان 
سـعودی وجـود دارد مـن کامـاًل مطمئنم کـه هیچ کـدام از 
اینهـا پیـش از انتخابـات ریاسـت جمهـوری ۲0۲4 آمریـکا 
بـه ثمـر نمی رسـد. آن موقـع نیـز رئیـس جمهـور جدید به 
قـدرت می رسـد و ضمـن تحریـم عربسـتان سـعودی همـه 

کمک هـای مالـی بـه اسـرائیل را قطـع می کنـد.
بـه طـور خالصـه کنگره اجـازه چنیـن قـرارداد هسـته ای را 
بـه دولـت ترامـپ نمی دهد. تعـدادی از ما بـر ایـن باورند که 
ترامـپ بـه مخالفت بـا رژیم صهیونیسـتی خواهـد پرداخت. 
او قـول داده اسـت از وقایـع یـازده سـپتامبر بـه طـور کامل 
پـرده بـردارد. اگـر وعـده ای را کـه داده عملـی کنـد، رژیـم 
صهیونیسـتی از آمریکا اخراج می شـود و اسـرائیل دیگر یک 

کشـور مسـتقل نخواهد بود.
مـن فکر می کنـم ترامـپ »فقـط دارد تجـارت مـی کند« و 
بـا زمان بـازی می کند. اگـر در مورد شـفاف سـازی در مورد 
یـازده سـپتامبر اشـتباه کنـم هم اشـکالی نـدارد چـون من 
برای سـال ۲0۲4 سـرنگونی کلی اسـتبداد هـر دو حزب که 
باعـث توانمنـد شـدن دولـت پنهان می شـود را پیـش بینی 
می کنـم و آنگاه شـفاف سـازی کـه ترامـپ آغاز کرده اسـت 

را تمـام خواهیـم کرد.

ایـن  انتقـال  گزارشـها  برخـی  اسـاس  *بـر 
تکنولوژی هـا حسـاس به عربسـتان امکان سـاخت 
سـاح هسـته ای را می دهد. آیا اسـرائیل موافق این 

موضـوع اسـت؟
نبایـد متعجـب شـد، همـه در مجموعـه صنعـت نظامـی 
آمریـکا در حـال تالش برای ثروتمند شـدن هسـتند. کنگره 
مـا کامـاًل بـه فسـاد کشـیده شـده اسـت. رشـوه خـواری و 
اخـاذی رژیم صهیونیسـتی آن را فرا گرفته اسـت. بسـیاری 
بـا ویدئوهـای کـه نشـان دهنـده رابطه جنسـی با افـراد زیر 
سن قانونی هسـتند و توسط »جفری اپسـتین« گرفته شده 
اسـت مورد اخـاذی قرار گرفتـه انـد، او یک میلیـاردر قالبی 
و متخصـص اخـاذی از موسـاد اسـت. هیچ برخـوردی وجود 
نخواهد داشـت. اسرائیل خواستار هسـته ای نشدن عربستان 

سـعودی اسـت و تأیید کنگـره را خواهـد گرفت.

*یکـی از دالیـل خـروج ترامـپ از برجـام موضوع 
عدم اشـاعه هسـته ای بود. چرا ترامپ اجـازه انتقال 
چنیـن تکنولوژی حساسـی را بـه عربسـتان که در 

تضاد بـا ایـن منطـق اسـت را می دهد؟
هیـچ تناقضی وجـود نـدارد. رئیس جمهـور ما در تجـارت و 
اینکـه نیرویش را در جهـات مختلفی به کار برد نابغه اسـت. 
اجـازه دهیـد بـا یـک نقـل قولـی از »ولـش جـک«، »بمب 
نوترونـی« افسـانه ای »جنـرال الکتریک« مسـأله رو روشـن 
کنـم: »آنهـا می توانند هرچـه می خواهنـد دربـاره او بگویند 
ولی مـن نمی دانم آیا هیـچ رئیس جمهوری به انـدازه او حاضر 
بـوده اسـت در آن اتاق بنشـیند و درباره تجـارت صحبت کند. 
صحبت با او شـبیه صحبت با یک همتـای مثل خـودم بود نه 

یـک سیاسـتمدار. واقعاً که چـه مالقاتـی بود.«
مشـکل ترامپ این اسـت که کارکنـان بدرد نخـور و گروهی 
با تـوان فهـم و پـردازش فاسـد شـده دارد که به جـای آنکه 
بـه رئیـس جمهـور و هرکـس دیگـری در اجـرای تصمیـم 
گرفتـه شـده کمـک کننـد، ارزیابـی همگانـی، قتل هـای 
سیاسـی و تغییر رژیم آنها را به خود مشـغول داشـته اسـت. 
در نهایـت او با انگلی چون رژیم صهیونیسـتی مقابله خواهد 
کـرد و اگر او این ایـن کار را نکند دیگران ایـن کار را خواهند 
کـرد. آینـده از آن آسـیا خواهـد بـود، ایـن چیزی اسـت که 
دوسـتم »پـاراگ خانـا« بـه خوبـی جزئیاتـش را در کتابـی 
با همیـن عنـوان ثبت کـرده اسـت. ترکیـه، ایران و هشـتاد 

درصد روسـیه نیز بخشـی از آسـیا اسـت.

افسر سابق سازمان سیا در گفتگو با مهر:

کنگره مخالف قرارداد هسته ای دولت ترامپ و عربستان است
جواد حیران نیا
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آمـریـــــکا

»حســین عســکری« معتقــد اســت حامــی اصلــی انتقــال 
ــتان  ــه عربس ــکا ب ــته ای از آمری ــاس هس ــوژی حس تکنول

ــپ هســتند. ــاال پســرهای ترام »کوشــنر« و احتم
ــر  ــکا منتش ــدگان آمری ــس نماین ــه مجل ــی ک در گزارش
کــرد، فــاش شــده اســت کــه دولــت دونالــد ترامــپ رئیــس 
ــیار  ــای »بس ــال فناوری ه ــد انتق ــکا رون ــوری آمری جمه
ــیده  ــرعت بخش ــتان را س ــه عربس ــته ای ب ــاس« هس حس

ــت. اس
ــد  ــکا در ایــن گــزارش مــی  گوی مجلــس نماینــدگان آمری
کــه کســانی بــرای کمیســیون نظــارت ایــن مجلــس فــاش 
کــرده  انــد کــه دولــت دونالــد ترامــپ تــالش کــرده اســت 
بــدون توجــه بــه مالحظــات حقوقــی و امنیتــی هــر چــه 
ســریعتر بــه عربســتان فناوری  بســیار حســاس و پیشــرفته 

هســته  ای بدهــد.
ایــن گــزارش همچنیــن از مخفــی بــودن تعامــالت دولــت 
ترامــپ بــا عربســتان ســعودی اظهــار نگرانــی کــرده اســت. 
بــر اســاس اعــالم ایــن خبرگــزاری،  در گــزارش ۲5 صفحه  
ای »االیجــا کامینگــز« رئیــس کمیســیون نظــارت مجلس 
نماینــدگان آمریــکا هشــدار داده شــده اســت کــه انتقــال 
ایــن فنــاوری  هــا مــی  توانــد بــه اشــاعه ســالح  های هســته  

ای و بــی  ثباتــی خاورمیانــه منجــر شــود.
در ادامـه گـزارش مذکـور در ایـن خصـوص آمده اسـت که 
شـرکت  هـای خصوصـی کـه در تماس نزدیـک بـا ترامپ و 
دولتـش هسـتند، بـا توجه بـه درآمد چنـد میلیـارد دالری 
سـاخت و راه  انـدازی ایـن فنـاوری  هـا، فشـار زیـادی برای 

انتقـال آن بـه عربسـتان وارد مـی  کنند.
ــدون در  ــاوری ب ــن فن ــال ای ــزارش، انتق ــن گ ــر ای ــا ب بن
نظــر گرفتــن مســائل امنیتــی مــی  توانــد تهدیــدی بــرای 
ــکا باشــد. در ایــن گــزارش آمــده اســت کــه ممکــن  آمری
اســت بــرای آنکــه هرچــه زودتــر ایــن فنــاوری در اختیــار 
ــی نیــز ُدور زده شــود. عربســتان قــرار گیــرد، مســیر قانون

ــه  ــانی ک ــی از کس ــد یک ــزارش میگوی ــن گ ــن ای همچنی
نامــش بــرای انتقــال ایــن فنــاوری مطــرح شــده، »مایــکل 
ــد  ــت دونال ــی در دول ــت مل ــابق امنی ــاور س ــن« مش فلی

ــت. ــپ اس ترام
در خصـوص این موضوع خبرنـگار مهر گفتگویی با پروفسـور 
حسـین عسـکری مشـاور ملـک عبـداهلل پادشـاه پیشـین 
عربسـتان سـعودی انجـام داده اسـت کـه در ادامـه مـی آیـد.

حســین عســکری مشــاور وزیــر دارایــی)1۹۷۸ میــالدی( 
ــوده و از او  ــداهلل( ب ــتان)ملک عب ــاه عربس ــاور پادش و مش
بــه عنــوان معمــار اقتصــاد عربســتان نیــز یــاد مــی کننــد. 
ــی  ــور بین الملل ــل و ام ــارت بین المل ــتاد تج ــکری اس عس
دانشــگاه جــرج واشــنگتن آمریــکا و رئیــس مؤسســه 
ــین  ــس پیش ــت و رئی ــی اس ــت جهان ــات و مدیری تحقیق
ــنگتن  ــرج واش ــل دانشــگاه ج ــارت بین المل ــان تج دپارتم
بــوده اســت. زمینــه تخصصــی و بحث هــای او در دانشــگاه 
جــرج واشــنگتن بر اقتصــاد، توســعه سیاســی و انســانی در 
ــه، اقتصــاد  ــا در خاورمیان ــات و جنگ ه ــه، اختالف خاورمیان

سیاســی نفــت و اقتصــاد اســالمی متمرکــز اســت.

ــوژی  ــکا تکنول ــار آمری ــی اخب ــاس برخ ــر اس *ب
حســاس هســته ای بــه عربســتان منتقــل کــرده 
اســت. بــا توجــه بــه برخــی مخالفتهــا در ســاختار 
ــپ در  ــه ترام ــال محاکم ــکا و احتم ــدرت آمری ق

ــت  ــرادی پش ــه اف ــوع چ ــن موض ــوص ای خص
ــتند؟ ــدام هس ــن اق ــه ای صحن

ــرال  ــد ژن ــن حرکــت جدی ــم ریشــه ای ــی کن ــن فکــر م م
ــپ  ــی ترام ــت مل ــاور امنی ــن مش ــن«، اولی ــکل فلی »مای
باشــد کــه رســوایی هایــی را هــم بــه بــار آورده بــود. ولــی 
اکنــون فکــر مــی کنــم کــه »بــن ســلمان« ایــن اقــدام را با 

ــده اســت. ــدارک دی همراهــی »جــرد کوشــنر« ت
در نتیجــه اکنــون بــر ایــن بــاورم کــه حامــی اصلــی ایــن 
کار کوشــنر، ســازندگان نیــروگاه هــای هســته ای آمریــکا 
ماننــد »وســتینگهاوس« و »جنــرال الکتریــک« و احتمــاال 
پســرهای ترامــپ هســتند. همــه مســئله پــول اســت، بــه 

همیــن ســادگی.

*آیــا ایــن تکنولــوژی هــا حســاس بــه عربســتان 
امــکان ســاخت ســاح هســته ای را مــی دهــد؟

ــالح  ــد س ــازه تولی ــعودی اج ــتان س ــه عربس ــن ب ــه ای بل
ــی مســائل دیگــری هــم وجــود  هســته ای مــی دهــد. ول
ــت. ــعودی نیس ــتان س ــه عربس ــن گزین ــن بهتری دارد. ای

مــن فکــر مــی کنــم عربســتان ســعودی ممکــن اســت دو 
ــه  ــرد. رابط ــتان بخ ــته ای از پاکس ــک هس ــد کاله ــا چن ی

ــی دارد. ــتان تاریخ ــتان و پاکس عربس
ــرای  پــس از تصــرف مســجدالحرام، عربســتان ســعودی ب
اخــراج افــراط گراهایــی کــه مســجدالحرام را تصــرف کرده 

بودنــد از نظامیــان پاکســتانی کمــک خواســت.
اخیــرا در بحریــن نیــز پاکســتان حضــور داشــت. از همــه 
ــا مشــکالت اقتصــادی جــدی  ــر اینکــه پاکســتان ب مهمت
ــر پاکســتان »عمــران خــان«  ــه رو اســت. نخســت وزی روب
بــرای بــه دســت آوردن ده میلیــارد دالر دســت بــه انجــام 

ــد. هــر کاری مــی زن
ــر  ــز در نظ ــتان را نی ــه پاکس ــلمان ب ــن س ــر ب ــفر اخی س
بگیریــد. همچنیــن بــه یــاد داشــته باشــید کــه عربســتان 
ــار دارد کــه در  ســعودی موشــک هــای چینــی را در اختی
آغــاز بــدون اطــالع آمریــکا خریــداری شــد، موشــک هایی 
کــه کاربــرد اصلــی آنهــا حمــل کالهــک هســته ای اســت. 

ــل  ــرای تبدی ــن راه ب ــن و ســریع تری در نتیجــه آســان تری
ــه قــدرت هســته ای کــدام اســت؟ شــدن ب

ــد  ــکا بتوان ــا تصــور مــی کنیــد کنگــره آمری *آی
ــرد؟ ــراردادی را بگی ــن ق ــوی چنی جل

ــی  ــه خاطــر پول ــان ترامــپ ب مــن فکــر مــی کنــم اطرافی
کــه بــه دســت مــی آورنــد بــه انجــام ایــن کار عالقــه دارند 
ــف  ــکا آن را متوق ــم کنگــره آمری ــی کن ــن فکــر م ــی م ول

مــی کنــد.
ــودش  ــه خ ــو« ب ــم »نتانیاه ــی کن ــر م ــته از آن فک گذش
ــاره  ــلمان را دوب ــن س ــا ب ــود ب ــی خ ــه عاطف ــد و رابط بیای

ــد. ــان کن امتح
اگــر بــن ســلمان کالهــک هســته ای داشــته باشــد 
اســرائیل بــه شــکل بــی ســابقه ای مــورد تهدیــد قــرار مــی 
ــرد. در نتیجــه مــن فکــر مــی کنــم اســرائیل متوجــه  گی
ــن ســلمان بشــود و  ــا ب ــه بینــی نتانیاهــو در رابطــه ب کوت
ــکا  ــره آمری ــپ و کنگ ــه ترام ــد ک ــل کن ــان حاص اطمین
ــه چنیــن مــرد جــوان  ــوژی را ب ــن تکنول اجــازه انتقــال ای
غیــر منطقــی نمــی دهــد. ولــی بــاز در نظر داشــته باشــید 

ــت! ــری اس ــتان دیگ ــتان داس پاکس
کنگــره ایــن مبــارزه را خواهــد بــرد. مــن بــه ایــن مســأله 
اطمینــان دارم. مــن امیــدوارم حتــی جمهوریخواهــان علیه 
تصمیــم ترامــپ رای دهنــد. هنــوز قتــل »خاشــقجی« در 
ذهــن همــگان هســت. بــن ســلمان حمایــت زیــادی را در 
ــه چشــم یــک طــرد  ــه او ب کنگــره از دســت داده اســت. ب

شــده نــگاه مــی شــود.
ــوان  ــه عن ــپ ب ــر ترام ــران بزرگت ــنر و پس ــپ و کوش ترام
افــرادی نامتعــادل شــناخته مــی شــوند. بــه نظــر می رســد 
آنهــا بــرای بــه دســت آوردن پــول و برتــری سیاســی هــر 

کاری مــی کننــد.
در نتیجــه هــر اقــداِم مخالــف ایــران بــه طــور معمــول بــا 
اســتقبال رو بــه رو مــی شــود. ولــی مــن تقریبــا مطمئنــم 
کــه کنگــره آمریــکا اجــازه انتقــال ایــن تکنولــوژی را نمــی 

دهــد. ترامــپ در ایــن مــورد برنــده نخواهــد شــد.

مشاور پادشاه پیشین عربستان در گفتگو با مهر:

داماد ترامپ عامل انتقال تکنولوژی حساس هسته ای به عربستان است
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آمـریـــــکا

ــتراتژیک، ســودجویی و  ــور اس ــی از ام ــل ناآگاه ــه دلی ــپ ب ترام
نداشــتن طرحــی مــدون در سیاســت خارجــی تصویــر آمریــکا در 

جهــان را مخــدوش کــرده اســت.
»راشــاتودی« در تحلیلــی بــه قلــم »فینیــان کانینگهــام«، 
ــل می نویســد:  ــن المل ــور بی ــدی و کارشــناس ام تحلیلگــر ایرلن
دکتریــن ترامــپ عصبانــی کــردن متحــدان و متالشــی ســاختن 

ــکا اســت. ــدرت آمری ق
ایــن تحلیلگــر معتقــد اســت سیاســت خارجــی کــه ترامــپ بــه 
دلیــل ناآگاهــی از امــور اســتراتژیک و ســودجویی بیــش از انــدازه 
خــود در پیــش گرفتــه نــه تنهــا بــه امنیــت و اقتصــاد متحــدان و 
دیگــر کشــورها ضربــه زده بلکــه تصویــر آمریــکا در جهــان را نیز 

مخــدوش کــرده اســت.
در ادامه ترجمه این مطلب آمده است:

ماننــد همــه رئیــس جمهــور آمریــکا ترامــپ نیــز دکتریــن خاص 
خــود را دارد. عنصــر کلیــدی »دکتریــن ترامــپ« سیاســت 

ــت. ــی اوس خارج
ــاخص  ــده اند ش ــق نش ــوز موف ــی هن ــت خارج ــاالن سیاس فع
ــف  ــی آنچــه در تعری ــد ول ــن را بیابن ــن دکتری ــده ای تعریــف کنن
ایــن شــاخص می تــوان پیشــنهاد داد ایــن اســت: برتــر دانســتن 
اهــداف خــود، ندیــده گرفتــن متحــدان کــه بــه طــور ناخــودآگاه 
ــدرت  ــتن از ق ــت کاس ــوند و در نهای ــه می ش ــه بیگان ــل ب تبدی

ــکا. ــی آمری جهان
ریاســت جمهــوری ترامــپ بــا تنــدی و شــتابی همــراه اســت که 
ــم  ــد دســت ک ــی می کن ــم متحــدان خــود را عصبان ــر نگویی اگ
بایــد بگوییــم آنهــا را نســبت بــه قــدرت آمریــکا بدبیــن می کنــد 
و ایــن باعــث از بیــن رفتــن ذهنیتــی کــه از رهبــری واشــنگتن 

ــود. ــت می ش ــود داش وج
ــه  ــر گرفت ــود در نظ ــرای خ ــکا ب ــه آمری ــی ک ــن هدف جدیدتری
برنامــه ترامــپ مبنــی بــر گرفتــن مبلغــی از کشــورهایی اســت 
کــه میزبــان نیروهــای آمریکایــی در خــاک خــود هســتند. البتــه 
نتیجــه محاســبات ترتیــب داده شــده هنوز توســط کاخ ســفید به 
طــور رســمی اعــالم نشــده اند ولــی خبرهایــی در ایــن بــاره بــه 

گــوش متحــدان آمریــکا رســیده اســت.
ظاهـراً ترامـپ از کشـورها می خواهـد هزینه کامل اقامـت نیروی 
نظامـی آمریکا بـه اضافـه ۵۰ درصد این مبلـغ را بپردازنـد. ترامپ 

ایـن را فرمـول »هزینه به عـالوه ۵۰« مـی نامد.
گفتــه می شــود ایــن ایــده »نگرانــی متحــدان آمریــکا کــه آن را 

یــک هزینــه اضافــه می داننــد را برانگیختــه اســت«.
ــای  ــه پایگاه ه ــی ک ــره جنوب ــان و ک ــن، آلم ــوص ژاپ ــه خص ب
ــن  ــتر از ای ــد بیش ــای داده ان ــود ج ــی را در خ ــم آمریکای عظی
هزینه هــای سرســام آور نگــران هســتند. تعــداد نیروهــای 
آمریکایــی مســتقر در ژاپــن ۵۴۰۰۰ و در آلمــان و کــره جنوبــی 
بیــش از ۲۰۰۰۰ نفــر اســت. ایــن کشــورها در حــال حاضــر هــم 
ــده  ــه عه ــکا را ب ــای آمری ــای اداره پایگاه ه ــی از هزینه ه بخش
دارنــد. ولــی در صــورت اعمــال فرمــول »هزینــه به عــالوه ۵۰« 
هزینه هایــی کــه آنهــا بایــد بپردازنــد پنــج برابــر یعنــی بالــغ بــر 

میلیاردهــا دالر می شــود.
همــه می داننــد صــدر اعظــم آلمــان »آنــگال مــرکل« از 
ــن  ــکا از برلی ــت تقاضاهــای آمری ــه عل ــکا ب زورگویی هــای آمری
بــرای بــاال بــردن مبالــغ اختصــاص یافتــه بــه نیروهــای نظامــی 
ناتــو عصبانــی اســت. ترامــپ از آلمــان و دیگــر اعضــای اروپایی 
ناتــو می خواهــد مبلــغ پرداختــی ســاالنه خــود را دو برابــر کننــد.
تحمیــل همیــن خواســته زورگویانــه بــه متحــدان اروپایــی برای 
ــده  ــن ش ــزه ای ــکا انگی ــی آمری ــاع نظام ــای دف ــن هزینه ه تأمی
اســت کــه مــرکل بــه فکــر برپایــی »ارتــش اروپــا« که مســتقل 

از واشــنگتن باشــد بیفتــد.
ایــن نمونــه دیگــری از ایــن اســت کــه چگونــه رویکــرد تاجرانــه 
یــا حتــی دالل مآبانــه ترامــپ بــر خــالف منافــع آمریــکا تمــام 

می شــود.
ــی  ــای آمریکای ــپ نیروه ــه ترام ــاده انگاران ــی س ــان بین در جه
ــدان  ــه متح ــتند ک ــه ای هس ــان گون ــی قهرم ــای دفاع نیروه
آمریــکا قدرشــان را نمی داننــد و بابــت ایــن »بخشــندگی« 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد و ب ــگزاری نمی کنن ــنگتن از آن سپاس واش

ــد. ــش را بپردازن ــد بهای ــده دارد بای عقی
ــی  ــدف اصل ــد ه ــپ می دانن ــه ترام ــزان باتجرب ــه ری ــی برنام ول

پایگاه هــای آمریــکا در کشــورهایی ماننــد آلمــان و ژاپــن 
همــه در راســتای پــروژه برتــری قــدرت آمریــکا علیــه رقیبــان 
ژئوپلیتیــک یعنــی روســیه و چیــن هســتند و بــه همیــن دلیــل 
آمریــکا دهه هــا خــود مایــل بــود هزینه هــای پایگاه هــای بــرون 
مــرزی خــود را تأمیــن کنــد. ایــن هزینــه یــک هزینــه معمــول 

ــود. ــدرت و اشــغال اراضــی دیگــر ب ــرای اشــاعه ق ب
ترامــپ بــه عنــوان یــک مــالک در جســتجوی پــول، 
متوجــه ارزش ژئوپلیتیــک ایــن چشــم انــداز نیســت. او 
ــای  ــور نیروه ــت حض ــه عل ــه ب ــه ای ک ــش هزین ــط افزای فق
آمریکایــی در بیــش از ۱۵۰ کشــور جهــان اســت را مــی 
ــه  ــد ک ــم می کن ــرای او حک ــادی گ ــن م ــًا ذه ــد و طبیعت بین
ــه وجــود مــی  ــکا ب ــه »دفاعــی کــه آمری ــد هزین دیگــران بای
ــپ  ــای ترام ــه قرارداده ــی ک ــد. در حال ــت کنن آورد« را پرداخ
تداعــی کننــده دفــاع موشــکی وابســته بــه نیروهــای مافیایــی 

ــتند. هس
ــاختن  ــد س ــر« و »قدرتمن ــکای برت ــت »آمری ــبرد سیاس در پیش
دوبــاره آمریــکا« ترامــپ دارد کشــورهایی کــه حضــور نیروهــای 
ــد از خــود دور  ــاع تحمــل کردن ــه دف ــه بهان ــکا را ب نظامــی آمری
می کنــد. اگــر مبلغی کــه بایــد بــرای اســتقرار نیروهــای پنتاگون 
پرداخــت کننــد افزایــش یابــد تقاضاهــای نهفتــه ای کــه در مورد 
خــروج نیروهــای آمریکایــی از کشــور آنهــا وجــود دارد افزایــش 

می یابــد.
بســیاری از آلمانی هــا از اینکــه کشورشــان بعــد از اتمــام جنــگ 
ــغالگر  ــم اش ــک رژی ــا ی ــکا ب ــری آمری ــه رهب ــی دوم ب جهان
ــن و  اســتعمارگر متحــد اســت خوشــحال نیســتند. در مــورد ژاپ
کــره جنوبــی هــم همیــن گونــه اســت. در ژاپــن مــردم جزیــره 
»اوکینــاوا« ســال ها بــرای آنکــه آمریــکا را از سرزمینشــان 
بیــرون کننــد متحــد شــدند کــه البتــه بــه نتیجــه نرســید. اگــر 
ایــن کشــورها از هزینه هــای اضافــی بــرای موافقــت بــا اســتقرار 
نیروهــای آمریــکا در کشــور خــود به ســتوه آینــد نتیجــه مطمئنًا 
تقاضــای غیــر قابــل ســرکوبی مبنــی بــر تعطیلــی پایگاه هــای 

ــود. ــکا خواهــد ب آمری
معمــواًل در چنیــن مــواردی دولــت ترامــپ بــدون هیــچ 

»راشاتودی« بررسی کرد؛

سیاست خارجی ترامپ فاقد درک ژئوپلیتیک است
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آمـریـــــکا

ــد. ــرار می ده ــدیدی ق ــیار ش ــارهای بس ــت فش ــا را تح ــه ای آنه مالحظ
طبــق گزارشــات جدیــد »مایــکل پنــس«، معــاون رئیــس جمهــور آمریــکا 
از آلمــان خواســته اســت بــرای محافظــت از اوکراین بــه »کریمــه« نیروی 
ــد و  ــد. هــم آلمــان و هــم فرانســه آن را رد کــرده بودن ــی اعــزام کن دریای

گفتــه بودنــد ایــن یــک »تحریــک غیــر ضــروری« علیــه روســیه اســت.
ــس از  ــکل پن ــز مای ــه نی ــاه فوری ــخ در م ــی مونی ــت امنیت در نشس
ــه و  ــت های متکبران ــی درخواس ــورهای اروپای ــر کش ــرکل و دیگ م
ــته  ــو خواس ــی نات ــای اروپای ــت. او از قدرت ه ــته اس ــه ای داش آمران
ــی  ــای نظام ــده نیروه ــزی ش ــه ری ــروج برنام ــل خ ــه دلی ــت ب اس
ــات در  ــراری ثب ــت برق ــتری جه ــات بیش ــوریه اقدام ــکا از س آمری

ــد. ــام دهن ــور انج ــن کش ای
ــورد  ــه در م ــه »کریمــه« خواســته ای ک ــرو ب ــزام نی ــد رد خواســته اع مانن
ــت ها  ــن درخواس ــه ای ــرا ک ــد چ ــونت رد ش ــا خش ــز ب ــتند نی ــوریه داش س
ــن  ــی تعیی ــران نوع ــا ای ــته ای ب ــق هس ــروج از تواف ــت خ ــد درخواس مانن

ــد. ــوب می ش ــی محس ــورهای اروپای ــرای کش ــف ب تکلی
ظاهراً بی نزاکتی و حماقت های دولت ترامپ مرزی نمی شناسند.

ــردن گاز  ــرای وارد ک ــه ب ــی ک ــان را در صورت ــکا آلم ــز آمری ــون نی اکن
طبیعــی از روســیه بــه پــروژه مهــم اســتراتژیک نــورد اســتریم دو ادامــه 
ــر  ــری« وزی ــک پ ــه »ری ــن هفت ــد. ای ــد می کن ــم تهدی ــه تحری ــد ب ده
ــط  ــم خ ــت تحری ــا جدی ــکا ب ــه آمری ــرد ک ــرار ک ــکا تک ــرژی آمری ان
ــا می گــذرد را بررســی  ــر دری ــورد اســتریم دو بالتیــک کــه از زی ــه ن لول
می کنــد. ایــن تهدیدهــا بــه مــوازات اخطارهــای ترامــپ دربــاره 
ــث  ــان باع ــده آلم ــادر ش ــین های ص ــر ماش ــی ب ــه گمرک ــال تعرف اعم
ــرای امنیــت ملــی  ــه نظــر می رســد ب خشــم آلمــان شــده اســت کــه ب

ــی رود. ــه شــمار م ــد ب ــک تهدی ــکا ی آمری
ایــن هفتــه »ریچــارد گرنــل«، ســفیر آمریــکا در آلمــان کــه برلیــن را بــه 
ــدازه کافــی بــه خاطــر دخالت هایــش در امــور داخلــی برلیــن عصبانــی  ان
ــه  ــت بســتن هرگون ــه عل ــت و آلمــان را ب ــر رف ــاز هــم فرات ــود ب کــرده ب
قــرارداد مخابراتــی بــا شــرکت بــزرگ چینــی »هــواوی« مــورد ســرزنش 

ــرار داد. ق
واشــنگتن بــرای کوچــک کــردن رقیــب چینــی خــود در زمینــه 
تکنولوژی هــای مخابراتــی رفتــاری شــبیه آنچــه در مــورد شــرکت 
ــاکاری روش واشــنگتن  ــن ری ــروم انجــام داد را از خــود نشــان داد. ای گازپ
ــل  ــزی کــه قاب ــی چی ــروزی در آن اســت. ول ــازار و پی ــرای برهــم زدن ب ب
تحمــل نیســت امــر و نهی هــای غیرمســتقیم او بــه دیگــران بــرای پیروی 
ــار ضــرر  ــش از نظــر اقتصــادی دچ ــه متحدان ــی ک ــی زمان از اوســت، حت

می شــوند.
ــت  ــه آگاه دول ــذاران نیم ــت گ ــه سیاس ــی ک ــر از زمینه های ــی دیگ یک
ــدن از  ــارج ش ــتند خ ــود هس ــدان خ ــردن متح ــال دور ک ــپ در ح ترام
ــه  ــرارداد تاریخــی در زمین ــرد اســت. ق ــع موشــک های میانب پیمــان من
ــرای ســه دهــه از ســالح هســته ای  ــا را ب جنــگ ســرد ۱۹۸۷ کــه اروپ
ــل  ــخ متقاب ــق و پاس ــن تواف ــپ از ای ــروج ترام ــا خ ــید. ب ــی بخش رهای
روســیه بــه آن امنیــت اروپــا بــار دیگــر در خطــر جنــگ هســته ای قــرار 

ــه اســت. گرفت
ترامــپ بــا فهــم نادرســت و خودمحــور از مســائل اســتراتژیک از 
ــن  ــد و ای ــال می کن ــود را دنب ــی خ ــداف سیاس ــی اه ــای گوناگون راه ه
ــرده  ــش ک ــار تن ــش را دچ ــکا و متحدان ــه آمری ــکار رابط ــور آش ــه ط ب
ــای  ــزی ه ــه ری ــد. برنام ــود دور می کن ــی خ ــدان فرض و او را از متح
ــه  ــه ب ــدند؛ ن ــرآب ش ــش ب ــکا نق ــی آمری ــرای هژمون ــی ب ــی جهان قبل
ــدرت  ــن آوردن ق ــرای پایی ــی ب ــز پنهان ــت آمی ــای خیان ــت برنامه ه عل
آمریــکا در جهــان و مطمئنــًا نــه بــه خاطــر اقدامــات تمســخر آمیــزی 
در آمریــکا کــه ترامــپ را »دســت نشــانده پوتیــن« می داننــد بلکــه بــه 

ــپ. ــود ترام ــات خ ــر اقدام خاط
ترامــپ بــه علــت خساســت و ســودجویی صــرف خــود بســیار ناآگاه تــر و 
خودخواه تــر از آن اســت کــه متوجــه شــود در حــال آســیب زدن بــه منافــع 

اســتراتژیک آمریکاست.
ــی  ــدون طرح ــی او ب ــت خارج ــه سیاس ــت اینک ــه عل ــپ ب ــن ترام دکتری
ــاد  ــه ی ــکا ب ــی آمری ــت تاریخ ــاً در شکس ــود مطمئن ــدون اداره می ش م

ــد. ــد مان خواهن

ــال،  ــور ونزوئ ــل در ام ــازمان مل ــابق س ــگر س گزارش
بــا اشــاره بــه اقدامــات آمریــکا بــرای ســاقط کــردن 
دولــت قانونــی در کاراکاس، از احتمــال قتــل »خــوان 
گوایــدو« توســط ســازمان ســیا بــرای توجیــه حملــه 

بــه ایــن کشــور خبــر داد.
»آلفــرد زایــاس« تاریــخ دان و گزارشــگر ســابق 
ســازمان ملــل در امــور ونزوئــال بــه همــراه 
ــه  ــتی ب ــتون« در نشس ــا باکس ــور »جولی پروفس
ــال  ــکا در خصــوص ونزوئ ــات آمری تشــریح اقدام
کشــور  ایــن  در  نافرجــام  کوتــای  وقــوع  و 

پرداختنــد.
ــدان اســت در  ــک حقوق ــود ی ــه خ ــاس ک ــرد زای آلف
ــن  ــکا در جایگزی ــن رابطــه گفــت: شکســت آمری ای
ــکالس  ــای »نی ــه ج ــدو« ب ــوان گوای ــردن »خ ک
ــه  ــک ب ــادورو« ممکــن اســت واشــنگتن را تحری م

ــد. ــادورو( کن ــال ))م ــی ونزوئ ــر قانون ــل رهب قت
ــت: از  ــپوتنیک گف ــه اس ــه ب ــن رابط ــاس در ای زای
منابــع موثــق اطــالع دارم کــه آمریــکا ماههــا اســت 
کــه از هرگونــه تالشــی بــرای قتــل مــادورو حمایت 
ــن رویکــرد را  ــکا ممکــن اســت همی ــد. آمری می کن

ادامــه بدهــد.
ــی  ــل، حت ــام ســابق ســازمان مل ــن مق ــه ای ــه گفت ب
ــه قتــل مــادورو شــود بازهــم  اگــر آمریــکا موفــق ب
کســی کــه زمامــدار امــور ونزوئــال می شــود 
ــد ۲۳۳  ــاس بن ــر اس ــه ب ــود بلک ــد ب ــدو نخواه گوای
ــال، در صــورت کشــته شــدن  ــون اساســی ونزوئ قان
رئیــس جمهــور، معــاون وی ســکان رهبــری کشــور 
ــورت  ــی در ص ــن حت ــرد بنابرای ــت می گی ــه دس را ب
کشــته شــدن مــادورو شانســی بــرای گوایــدو وجــود 

ــت. ــد داش نخواه
ــری  ــناریوی دیگ ــریح س ــه تش ــه ب ــاس در ادام زای
ــک  ــت ی ــن اس ــت: ممک ــوان داش ــت و عن پرداخ
ــام  ــد و آن انج ــته باش ــود داش ــر وج ــناریوی دیگ س

عملیــات دروغیــن اســت و بــر ایــن اســاس ســازمان 
ــن  ــد و از ای ــدو می زن ــل گوای ــه قت ــت ب ــیا دس س
ــتفاده  ــال اس ــه ونزوئ ــه ب ــه حمل ــرای توجی ــدام ب اق

. می کنــد
ترامــپ«  »دونالــد  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  او 
ــچ  ــر مشــاوران او »هی ــکا و دیگ ــور آمری رئیس جمه
ــت:  ــد«، گف ــا ندارن ــت ونزوئالیی ه ــی از ذهنی درک
ونزوئــال  ارتــش  اعضــای  و  مقام هــا  »برخــی 
ــاد  ــرد، فس ــا را بخ ــکا( آنه ــه )آمری ــد ک ــازه دادن اج
ــال  ــم در ح ــنگتن ه ــود دارد و واش ــال( وج )در ونزوئ
ــز«  ــوت آبرام ــا »الی ــت ام ــردن آن اس ــت ک تقوی
)نماینــده ویــژه آمریــکا در امــور ونزوئــال( اگــر فکــر 
می کنــد امــکان خریــدن همــه ونزوئالیی هــا 
فریــب  را  خــودش  دارد،  وجــود  ســیا  توســط 

می دهــد«.
ــادی  ــا حــد زی ــال ت ــاس، تحــوالت ونزوئ از نظــر زای
بــه میــزان وفــاداری ارتــش بســتگی دارد و حتــی در 
صــورت توفیــق آمریــکا در توافــق بــا نظامیان ارشــد 
ونزوئالیــی علیــه مــادورو، ممکــن اســت کــه جنــگ 
داخلــی شــود چــرا کــه »۹ میلیــون هــوادار »هوگــو 
چــاوز« و ســربازان متعهــد بســیاری هســتند و آنها از 

صحنــه خــارج نخواهنــد شــد«.
مقام هــای مختلــف دولــت آمریــکا در روزهــای 
ــاره احتمــال دخالــت نظامــی علیــه  اخیــر بارهــا درب
ــوان  ــت و از فراخ ــادورو صحب ــکالس م ــت نی دول
اخیــر رئیس جمهــور خودخوانــده ونزوئــال بــرای 

شــورش مســلحانه حمایــت کرده انــد.
ــته  ــال گذش ــاه س ــن م ــوم بهم ــکا س ــت آمری دول
ــوان  ــه خ ــد از آنک ــاعت بع ــم س ــه نی ــه فاصل ب
ــد، او  ــال خوان ــدو خــود را رئیس جمهــور ونزوئ گوای
ــال  ــان در ح ــناخت و از آن زم ــمیت ش ــه رس را ب
اعمــال انــواع فشــارها علیــه دولــت قانونــی 

ــت. ــال اس ونزوئ

گزارشگر سابق سازمان ملل مطرح کرد؛

احتمال قتل »گوایدو« از سوی سازمان 
سیا برای توجیه حمله به ونزوئال

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 51 | شماره 24 | اردیبهشت98

آمـریـــــکا

»پــل پیــالر« تحلیلگــر ارشــد ســابق ســازمان 
ســیا معتقــد اســت بــا توجــه بــه آمارهایــی کــه 
ــه مــی  ــه آزادی« ارائ ســازمان آمریکایــی »خان
ــه دموکراســی  ــکا در زمین دهــد ادعاهــای آمری
ــور  ــن کش ــدن ای ــار ش ــی اعتب ــث ب ــا باع تنه

ــود. ــی ش م
ــیا  ــازمان س ــد س ــر ارش ــالر« تحلیلگ ــل پی »پ
در تحلیلــی در ســایت »نشــنال اینترســت« بــه 
ــی  ــر دموکراس ــکا از نظ ــگاه آمری ــی جای بررس
و حفــظ ارزش هــای لیبرالیســتی در میــان 

ــردازد. ــا می پ ــر دنی ــورهای دیگ کش
ــک  ــای ی ــه داده ه ــر پای ــه ب ــل ک ــن تحلی ای
ــه آزادی«  ــام »خان ــه ن ــی ب ــازمان آمریکای س
ــن  ــول ای ــی و خارجــی اف ــرات داخل اســت تأثی

ــت. ــرده اس ــی ک ــز بررس ــگاه را نی جای
»خانــه آزادی« اخیــراً آخریــن گــزارش ســاالنه 
ــای  ــوق سیاســی و آزادی ه ــاره حق ــود را درب خ

ــت.  ــرده اس ــر ک ــان منتش ــف جه ــورهای مختل ــی در کش مدن
ماننــد همیشــه در ایــن گــزارش هــم نشــانه های ناامیــد کننــده و 
هــم نشــانه های امیدوارکننــده وجــود دارنــد. تعــداد کشــورهایی 
کــه عملکردشــان در ســال ۲۰۱۸ افــت داشــته اســت بیشــتر از 
کشــورهایی بــوده کــه پیشــرفت داشــته اند هرچنــد رشــد 
کشــورهایی کــه بــا پســرفت مواجــه بوده انــد نســبت بــه ۲۰۱۷ 

کاهــش داشــته اســت.
یکــی از کشــورهایی کــه عملکردشــان بدتــر شــده اســت آمریکا 
ــت  ــوده اس ــه ب ــل توج ــدر قاب ــرفت آنق ــن پس ــت. ای ــوده اس ب
ــه ای کــه توســط  کــه بخــش عظیمــی از گــزارش امســال مقال
ــه  ــز« نوشــته شــده ب ــکل آبرامویت ــه آزادی«، »مای رئیــس »خان
ایــن مســأله اختصــاص یافتــه اســت. ایــن در حالــی اســت کــه 
ــرات  ــزان تغیی ــث می ــه ای و بح ــول منطق ــای معم در خالصه ه
جهانــی نیــز بــه ایــن موضــوع پرداختــه شــده اســت. »مایــکل 
ــکا  ــی آمری ــای دموکراس ــی چالش ه ــد برخ ــز« می گوی آبرامویت
مربــوط بــه زمــان پیــش از ترامــپ بــوده اســت ماننــد طرفــداری 
افراطــی از یــک گــروه خــاص، رکــود اقتصــادی، ارجحیــت دادن 
ــی  ــای ب ــن گزارش ه ــده گرفت ــاص و نادی ــع خ ــری مناف یکس
ــه طــور افراطــی از گرایــش  ــه نفــع رســانه هایی کــه ب طــرف ب

ــد. ــداری می کنن ــی جانب خاص
ــه آزادی« بیــن ســالهای ۲۰۱۶ و  هــر چنــد طبــق نظــر »خان
ــرفت های  ــدیدترین پس ــا ش ــپ ب ــدن ترام ۲۰۱۷ روی کار آم
ــًا  ــد تقریب ــز« می گوی ــت. »آبرامویت ــوده اس ــراه ب ــر هم اخی
مســلم اســت کــه ترامــپ بــر سیاســت آمریــکا تأثیــر گذاشــته 
ــه  ــی را ب ــون اساس ــات قان ــی و ثب ــای اصل ــت و ارزش ه اس
ــون  ــا کن ــوری ت ــس جمه ــچ رئی ــت. هی ــیده اس ــش کش چال
ــی  ــور ب ــول کش ــا و اص ــرم ه ــا، نُ ــه باوره ــدازه ب ــن ان ــا ای ت

ــت. ــرده اس ــی نک احترام
نوعــی مقایســه بیــن المللــی کــه »خانــه آزادی« انجــام داده بــه 
ــن  ــد. ای ــان می ده ــکا را نش ــگاه آمری ــفاف تری جای ــکل ش ش
ــوط  ــائل مرب ــود، از مس ــیعی می ش ــف وس ــامل طی ــی ش بررس

ــا کنتــرل اســتفاده از اســلحه. ســالمت گرفتــه ت
ــد و آنچــه در خــارج  ــه ان ــه بینان ــی کوت ــه بررســی های داخل البت
ــای  ــد. گزینه ه ــر نمی گیرن ــت را در نظ ــان اس ــا در جری از مرزه
ــد  ــوه کنن ــی اهمیــت جل ــون ممکــن اســت ب سیاســی کــه اکن
ــترده تری را در  ــای گس ــم اندازه ــه چش ــت در ادام ــن اس ممک

مقابــل مــا قــرار دهنــد.

و  آزادی  می دهــد  نشــان  آزادی«  »خانــه  بررســی های 
ــور  ــن کش ــران ای ــدگاه رهب ــه از دی ــکا ک ــی آمری دموکراس
ــک اســت در ســطح  ــرال و دموکراتی ــای لیب ــده ارزش ه نماین
ــه ای کــه  ــدی ســه گان ــد. در تقســیم بن ــرار دارن متوســطی ق
کشــورها را بــه کشــورهای »آزاد«، »نیمــه آزاد« و »غیــرآزاد« 
کشــورهای  رده  در  همچنــان  آمریــکا  می کنــد  تقســیم 
ــوان کشــورهای  ــه عن »آزاد« و بســیاری از دیگــر کشــورها ب
ــن در  ــی ای ــر آزاد« شــناخته شــده اند ول ــا »غی »نیمــه آزاد« ی
ــه آزادی«  ــی اســت کــه طبــق سیســتم امتیازدهــی »خان حال
آمریــکا در بیــن هشــتاد و هفت کشــوری کــه »آزاد« شــناخته 
ــه  ــا توج ــک دارد. ب ــاه و ی ــر از پنج ــه ای پایین ت ــده اند رتب ش
بــه مزیت هایــی از جملــه ثــروت، امنیــت حاصــل از موقعیــت 
ــکا از آن  ــه آمری ــی ک ــون اساس ــخ و قان ــی آن، تاری جغرافیای
ــیار  ــگاه بس ــد جای ــور بای ــن کش ــًا ای ــت قاعدت ــوردار اس برخ

ــت. ــری داش بهت
ــط  ــه رواب ــه ای ب ــه عالق ــا ک ــی آنه ــا حت ــه آمریکایی ه هم
ــود و  ــد. کمب ــه کنن ــو توج ــن الگ ــه ای ــد ب ــد بای ــی ندارن خارج
عــدم مطلوبیــت روابــط خارجــی آمریــکا در درجــه اول ســالمت 

ــدازد. ــر می ان ــه خط ــکا را ب ــود آمری ــی خ دموکراس
البتــه چنیــن گرایش هایــی مطمئنــاً بــر خــود روابــط خارجــی نیز 
تأثیــر دارنــد. ایــن تــا حدی بــه دلیــل نفــوذ آمریــکا در جهــان به 
ــرای  عنــوان یــک ابرقــدرت اســت. چــرا کــه آمریــکا خــود را ب
جهــان بیشــتر بــه عنــوان نماینــده آزادی و دموکراســی معرفــی 
ــا بــه عنــوان یــک کشــور ولــی روابــط خارجــی  کــرده اســت ت
بــه قبــول اســتراتژی گســترش دموکراســی در جهــان بســتگی 

ــدارد. ن
ــکا  ــرگاه آمری ــه ه ــت ک ــن اس ــن کار ای ــب ای ــی از عواق یک
ســخنرانی دربــاره دموکراســی ایــراد کــرده یــا اعتراضــی بــه 
ــر  ــه خاط ــر را ب ــورهای دیگ ــا کش ــرده ی ــت آن ک ــدم رعای ع
ــت  ــد تح ــرات و آزاد نبوده ان ــی دموک ــدازه کاف ــه ان ــه ب آنک
ــک  ــوان ی ــه عن ــر ب ــورهای دیگ ــط کش ــته توس ــار گذاش فش
ــی  ــن ادعاهای ــر چنی ــناخته شــده اســت. اگ ــاکار ش کشــور ری
وجــود نداشــت آمریــکا از اعتبــار بیشــتری برخــوردار بــود. بــه 
نظــر می رســد ایــن تأثیــرات منفــی بــر دولــت ترامــپ تأثیــر 
طوالنــی مدتــی داشــته باشــد. پیامــد دیگــر چنیــن ادعاهایــی 
ــک از  ــه هیچی ــن ب ــس از ای ــان پ ــه جه ــود ک ــد ب ــن خواه ای

ــرد. ــد ک ــاد نخواهن ــکا اعتم ــای آمری گفته ه
نتیجه دیگــر فاصلــه گرفتــن آمریــکا از ارزش های لیبرالیســتی و 

دموکراتیــک در خــود آمریــکا جــرأت بخشــیدن 
ــان  ــر جه ــی در سرتاس ــته از مقامات ــه آن دس ب
ــکا  ــا آمری ــود را ب ــتیاق خ ــا اش ــه ب ــت ک اس
مقایســه می کننــد و دنبالــه رو آن هســتند. 
ــدر  ــای مقت ــه رژیم ه ــت ک ــن اس ــت ای حقیق
بــه گونــه ای غیــر صریــح بــه رژیم هــای 
دموکراتیــک ترجیــح داده می شــوند، ماننــد 
ــکا در  ــت های آمری ــیاری از سیاس ــح بس ترجی
قبــال اروپــا. یــا کشــورهایی کــه بــه پیــروی از 
ترامــپ مفهــوم مطبوعــات آزاد را مــورد حملــه 

ــد. ــرار داده ان ق
ــکا در  ــه آمری ــدن رتب ــن آم ــر پایی ــه دیگ نتیج
ــتی  ــک و لیبرالیس ــای دموکراتی ــظ ارزش ه حف
ایــن اســت کــه توافــق رهبــران آمریــکا 
ــتن  ــدون داش ــود ب ــی خ ــان خارج ــا همتای ب
و  قدرتمنــد  دموکراســی  از  پشــتوانه ای 
ــکالتی رو  ــا مش ــت ب ــن اس ــدی ممک قانونمن
بــه رو شــود. پیامدهــای مشــابه چنیــن مشــکلی می توانــد دولــت 
تقســیم شــده یــا حقیقتــی باشــد کــه در دو دوره از پنــج انتخابات 
پیشــین رخ داد کــه در آن ارزش واقعــی از آن کســی بــود کــه در 

ــود. ــات ب ــده انتخاب ــر بازن ظاه
مســائل اصلــی آنهایــی نیســتند کــه ممکــن اســت در ارتبــاط 
بــا کشــورهای دیکتاتــوری پیــش پــا افتــاده ای کــه همچنــان 
کمتــر از آمریــکا اســت پیــش بیایــد بلکــه مشــکالتی اســت 
ــد.  ــش بیای ــرفته پی ــورهای پیش ــا کش ــت ب ــن اس ــه ممک ک
ــه در آن  ــی ک ــد، مجمع ــر بگیری ــو را در نظ ــال نات ــرای مث ب
ــکا را  ــه آزادی« آمری ــد. »خان ــادی دارن ــت زی ــات اهمی توافق
ــت و  ــه بیس ــان در رتب ــم پیم ــور ه ــه کش ــت و ن ــن بیس از بی
یــک قــرار داده اســت، بــه بیــان دیگــر در یــک ســوم انتهایــی 
جــدول. اگــر ناتــو بــرای ادامــه حیــات خــود بــه دلیلــی نیــاز 
داشــته باشــد ایــن دلیــل بایــد بــر حفــظ دموکراســی و جامعــه 
غربــی لیبــرال داللــت داشــته باشــد. آمریــکا در انجــام 
فعالیت هــای نظامــی ســهم زیــادی داشــته اســت ولــی 
ــی  ــم و دموکراس ــه لیبرالیس ــوط ب ــش مرب ــهم آن در بخ س

ــت. ــوده اس ــدان نب چن
ــر  ــا را در نظ ــه اروپ ــورهای اتحادی ــا کش ــکا ب ــه آمری ــا مقایس ی
ــت  ــی برگزی ــداران بریتانیای ــه طرف ــه ترامــپ و ن ــد کــه ن بگیری
در آن از محبوبیــت چندانــی برخــوردار نیســتند. طبــق رده بنــدی 
»خانــه آزادی«، آمریــکا در مقایســه بــا بیســت و هشــت کشــور 
ــه  ــرار دارد. در مقایس ــوم ق ــت و س ــا در رده بیس ــه اروپ از اتحادی
دیگــری کــه در آن آمریــکا بــا کشــورهای گروه بیســت مقایســه 
ــاً در  ــه ۹ تقریب ــا رتب ــن بیســت کشــور ب ــکا در بی می شــود. آمری
ــر  ــه از نظ ــت ک ــن در حالیس ــرد. ای ــرار می گی ــدول ق ــط ج وس
ــروه  ــن گ ــادی در ای ــوری زی ــورهای دیکتات ــه آزادی« کش »خان
بــه چشــم می خورنــد کــه عربســتان ســعودی در آخــر و آمریــکا 

ــرار دارد. ــاً در وســط جــدول ق تقریب
ــورهای  ــان کش ــگاه را در می ــته ترین جای ــکا شایس ــاید آمری ش
گــروه هفــت داشــته باشــد، گروهــی متشــکل از هفــت کشــور 
قدیمــی دموکــرات کــه آمریــکا در ایــن گــروه در رده آخــر جدول 

ــرار دارد. ق
متأســفانه ایــن فرضیــه خوشــبینانه کــه آمریــکا نماینــده آزادی 
و دموکراســی اســت بــه ایــن معناســت کــه آمریکایی هــا 
ــه آزادی« در مــورد وضعیــت  ــه هشــدارهایی کــه »خان ــر ب کمت

ــد. ــه می کنن ــد توج ــور می ده ــن کش ــی ای دموکراس

مقام ارشد سابق سازمان سیا:

»آزادی« و »دموکراسی« در آمریکا در سطح متوسطی است
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آمـریـــــکا

هرچنــد مطالعــات دینــی همیشــه بــه عنــوان بخشــی از 
تحلیل هــای فرهنگــی در روابــط بیــن الملــل و سیاســت مــورد 
توجــه بــوده اســت ولــی اســتاد دانشــگاه میشــیگان، »پیتــر ام. 
هــاوس« )Peter M. Hass( تمرکــز بــر مطالعــات دینی را 
بیــش از پیــش الزم می دانــد. چراکــه در طــول تاریــخ همیشــه 
ــا  دیــن، سیاســت و روابــط بیــن الملــل در ارتبــاط تنگاتنــگ ب

یکدیگــر بــوده اند.
ــن موضــوع  ــه بررســی ای ــر ام. هــاس« ب ــا »پیت ــو ب در گفتگ
پرداختــه ایــم. »پیتــر ام. هــاس« اســتاد رشــته علــوم سیاســی 
ــان  ــتاد مهم ــت و اس ــت اس ــت در امهرس ــگاه ماساچوس دانش
 Wissenschaftszentrum( .دانشــگاه دبلیــو. زد. بــی
Berlin( برلیــن بــه دعــوت کارل دویــچ بــوده اســت. 
تحقیقــات او بــر شــناخت جوامــع، سیاســت های جهانــی محیط 
ــم در سیاســت  ــد ســطحی و نقــش عل ــت چن زیســت، حکوم
ــود را از  ــرای خ ــی و دکت ــت. او کارشناس ــز اس ــی متمرک جهان
دانشــگاه مؤسســه فنــاوری ماساچوســت )MIT( دریافــت کرد. 
ــوده و  ــت ب ــت امهرس ــگاه ماساچوس ــال ۱۹۸۷ در دانش او از س
در دانشــگاه ییــل، بــراون و آکســفورد نیــز بــه عنــوان مهمــان 
مشــغول بــه کار بــوده اســت. پــدر او ارنســت بــی. هــاوس نیــز 

در زمینــه علــوم سیاســی دانشــمند برجســته ای بــوده اســت.
ــی، »ارنســت  ــه نوکارکردگرای ــی نظری ــران اصل یکــی از متفک
ــاری  ــد هنج ــتن بع ــار گذاش ــا کن ــت. وی ب ــاس« اس ــی. ه ب
نظریــه کارکردگرایــی و افــزودن یــک بعــد فایــده گرایانــه بــه 
آن، تــالش نمــود روایــت جدیــدی از ایــن نظریــه ارائــه دهــد. 
ــم  ــوزه سیاســت مالی ــکاری در ح ــم هم از نظــر »هــاس« ه
اقتصــاد  برخــالف »میترانــی«  او  امــا  می شــود،  آغــاز 
ــت  ــه اهمی ــرد و ب ــدا نمی گی ــم ج ــاًل از ه ــت را کام و سیاس
سیاســی مســائل اقتصــادی اذعــان دارد. یکــی از مفاهیــم مــورد 
)spill over(»ــا »ســرریزی اســتفاده هــاس، »ســرایت« ی

ــات  ــف حی ــاد مختل ــه ابع ــت ک ــن اس ــر ای ــرض او ب ــت. ف اس
اقتصــادی بــه هــم وابســته انــد. در نتیجــه هــر اقدامــی بــرای 
همــکاری در یــک بخــش، مســتلزم همــکاری در بخش هــای 
دیگــر می شــود و همــکاری از یــک بخــش بــه بخشــی دیگــر 
ســرریز می کنــد. عکــس آن نیــز صحیــح اســت؛ یعنــی بــروز 
ــای  ــکاری در بخش ه ــد هم ــش می توان ــک بخ ــکل در ی مش

دیگــر را نیــز مختــل نمایــد.

*از چــه زمانــی مذهــب بــه عنــوان یــک موضــوع 
مهــم و قابــل توجــه در تئوری هــای روابــط 

بین الملــل مــورد توجــه قــرار گرفــت؟
ــای  ــی از زمینه ه ــه یک ــن همیش ــاره دی ــردازی درب ــوری پ تئ
مهــم تحقیــق در روابــط بیــن الملــل بــوده اســت. روابــط بیــن 
ــی کــه  ــان پیمــان وســتفالی ۱۶۴۸ و زمان ــدرن از زم ــل م المل
کلیســای کاتولیــک اعتبــار خــود را در اروپــای غربــی در زمینــه 

ــرد. ــأت می گی ــت داد نش ــی از دس ــت های داخل سیاس
ــه  ــکوالر همیش ــای س ــتفالی دولت ه ــان وس ــه پیم در نتیج
نــوع اســتاندارد و آرمــان سیســتم بیــن المللــی بودنــد، هرچنــد 
ایــن کشــورها در طــول زمــان از نظــر میــزان تطابــق بــا یــک 
کشــور ســکوالر متفــاوت بودنــد. بــرای مثــال در حــال حاضــر 
بــه نظــر می رســد دیــن در اســرائیل و عربســتان ســعودی دولت 
ســکوالر را از بیــن بــرده اســت؛ در ایــران و ترکیــه بیــن دیــن 
و جهــت گیــری هــای ســکوالر رقابــت وجــود دارد، در ژاپــن، 

ــای  ــکوالر فضاه ــن س ــن و قوانی ــرای دی ــکا ب ــن و آمری چی
جداگانــه ای در نظــر گرفتــه شــده اســت و در فرانســه، 

بریتانیــا و روســیه عقایــد ســکوالر غالــب هســتند.
نظریــه پــردازان معتبر در سیاســت جهانــی تغییــرات در باورهای 
ــی  ــت های دین ــن و سیاس ــه دی ــوط ب ــای مرب ــی و بحث ه دین
ــرش  ــتن نگ ــر داش ــا ب ــه اینه ــرا ک ــد چ ــر دارن ــت نظ را تح
ــر  ــان تأثی ــی در جه ــار سیاس ــه اعتب ــبت ب ــترده تری نس گس
ــاره تأثیــر عقایــد،  می گذارنــد. بــرای مثــال »ران هاســنر« درب
ــن تصمیمــات  ــر گرفت ــی ب ســمبل ها و انجــام ســنت های دین
ــد. ــق می کن ــرن ۲۰ تحقی ــای رخ داده در ق ــی در جنگ ه نظام

روابــط  تئوری هــای  اگــر  معتقدنــد  *برخــی 
تکوینــی  تئوری هــای  قالــب  در  را  بین الملــل 
ــه  ــه ب ــکان توج ــم، ام ــی کنی ــادی بررس و انتق
ــا در  ــود، ام ــد ب ــل خواه ــط بین المل ــن در رواب دی
تئوری هــای تجربــی امــکان تئوریــزه کــردن دیــن 
ــدارد؟ نظــر شــما در  ــل وجــود ن در روابــط بین المل

ــت؟ ــاط چیس ــن ارتب ای
ایـن مسـأله که آیـا دیـن در روابط بیـن الملل مهم اسـت زمانی 
بهتـر درک می شـود کـه ببینیـم عقایـد مختلـف ِکـی و چگونه 
بـر فعالیت هـای انسـان تأثیـر گذاشـته اند. نوشـته های سـازنده 
بـه طـور تجربـی بـر عقایـد معمـول و اصولـی بنیـان گـذاران 
جوامع، سـازمان های غیرانتفاعـی و ارزش های فرهنگـی رایج تر 
از جملـه دیـن تمرکـز دارنـد. دربـاره الگوهـای مختلـف ملـی و 
جهانـی عقیدتـی، طیـف وسـیعی از سـواالت مطـرح اسـت که 
مهمترینشـان ایـن اسـت کـه چـه کسـی به چـه چیـزی اعتقاد 
دارد، ایـن اعتقـاد چقدر قوی اسـت و ایـن اعتقادات چـه تأثیری 

در رفتـار و هویـت فـرد دارند.
علیرغــم ایــن کــه اســتالین ســریعاً دیــن را حــذف کــرد خــود 
می گویــد »پــاپ چنــد شــاخه دارد«، اســتالین و بیشــتر 
ــازماندهی های  ــد در س ــش عقای ــی از نق ــران اجتماع تحلیلگ
سیاســی آگاه بودنــد. تحلیل هــا نشــان می دهنــد دیــن و دیگــر 
عقایــد اجتماعــی )طرفــدار محیــط زیســت بــودن و حفــظ آن و 
ــی( در هویــت سیاســی مهــم اســت. گرایش هــای  ــی گرای مل
ــای آن را در  ــل اعض ــا و تمای ــی اروپ ــای سیاس ــی حزب ه دین
تأییــد شــرکت و همــکاری بــا دیگــر گروه هــا در نظــر بگیریــد.
ــت در  ــر سیاس ــن ب ــر دی ــاره تأثی ــه درب ــه آنچ ــه ب ــا توج ب
ــه در  ــر ک ــای اجتماعــی دیگ ــا باوره ــن ب ــد دی ــه ش ــاال گفت ب
ــع  ــدارد. در واق ــی ن ــد تفاوت ــروه موثرن ــک گ ــری ی ــت گی جه
ــرب  ــی در غ ــدار دین ــر اقت ــده در براب ــاد ش ــبی ایج ــر نس تغیی
ــود  ــدی ب ــت تــالش هدفمن ــه عل ــن( ب ــا حــدودی در چی )و ت

کــه بــرای ســرنگونی و مقابلــه بــا اعتبــار و قانونمنــدی قــدرت 
ــد. ــاز ش ــرن ۱۷ آغ ــی از ق ــی و دودمان ــلطنتی دین س

ولــی ایــن بــرای آنکــه بــه جــرأت بگوییــم همــه دین هــا ماننــد 
ــت،  ــزان مقبولی ــا از نظــر می ــی نیســت. آنه ــم هســتند کاف ه
قوانیــن اعمــال شــده روی پیروانشــان و اینکــه چقــدر خــود را 
ــم  ــا ه ــد ب ــر می بینن ــی برت ــاخه های دین ــه ش ــه بقی ــبت ب نس
ــای  ــر باوره ــت تأثی ــزان و طبیع ــه می ــد. در نتیج ــاوت دارن تف
ــال کنفوسیوســیم  ــرای مث ــاوت دارد. ب ــا هــم تف ــا ب ــی آنه دین
ــامل  ــر ش ــت کمت ــالم و یهودی ــه اس ــبت ب ــب نس ــه مرات ب

ــت. ــش اس ــرای پیروان ــی ب آموزه های
ــزان آموزه هــای شــاخه های مختلــف  درســت ماننــد اینکــه می
اســالم و یهودیــت بــرای پیروانشــان مختلــف اســت. تحقیقاتی 
کــه بــه ثمــر رســیده انــد ممکــن اســت گونــه ای از مطالعــات 
ادیــان را شــکل دهنــد کــه شــامل گونه هــای مختلــف 
دیدگاه هــای ایدئولوژیکــی شــوند، ماننــد آنچــه »ارنســت 
بــی هــاس« در مــورد ایده هــای ملــی انجــام داد. بــرای 
هماهنگــی بیشــتر بــا حساســیت های کنونــی محققــان بایــد به 
ــخصیت های  ــان و ش ــن ادی ــه بی ــی ک ــا و رقابت های مناظره ه
ــون  ــروانی )چ ــر روی پیش ــد. کار ب ــه کنن ــت توج ــی اس دین
ــد  ــیکینک Sikkink( می توان ــور Finnemore و س فاینم
فهــم مــا را از ایــن موضــوع بیشــتر کنــد و باعــث پیشــرفت و 

ــا شــود. ــرات آنه ــی و تأثی انتشــار باورهــای عقیدت

*برخــی محققــان ماننــد »مایــکل آلــن گلســپی« 
معتقدنــد کــه مدرنیتــه در ابتــدا علیــه مذهــب نبــود 
ــی،  ــرایط سیاس ــه ش ــد در نتیج ــال های بع و س
ــر  ــم منج ــه سکوالریس ــی ب ــادی و اجتماع اقتص
ــه در  ــا مدرنیت ــب ب ــاس مذه ــن اس ــد. برای ش
تضــاد نیســت و بــر ایــن اســاس می تــوان گفــت 
مذهــب بــا تئوری هــای روابــط بین الملــل نیــز کــه 
ــا  ــدارد. آی ناشــی از مدرنیتــه می باشــد، تضــادی ن

ــد؟ ــا ایــن اســتدالل موافقی شــما ب
مــن دیــن و مدرنیتــه را یــک مقولــه جــدا نمــی دانــم حتــی آنها 
را مقوله هایــی مــی دانــم کــه بــا هــم ارتبــاط تنگاتنــگ دارنــد. 
ــود دارد  ــی وج ــای گوناگون ــا باوره ــن ب ــی از دی ــواع مختلف ان
کــه میــزان تأثیرگــذاری آنهــا بــر رفتــار و هویــت پیــروان آنهــا 
ــای  ــا یکســری از باوره ــه ب ــی مدرنیت ــاوت اســت. از طرف متف

روشــنگرایانه کــه در پــی کاهــش تأثیــر تاریخــی دیــن بــود.
یــک موضــوع عمــده کنونــی بررســی ایــن اســت کــه چگونــه 
تغییــرات در باورهــای دینــی و احیــای آنهــا و گونه هــای 
ــر  ــه تأثی ــر مدرنیت ــان ب ــطح جه ــی در س ــف بنیادگرای مختل
ــا چــه حــدی شــرایط پیرامــون انحــالل و حملــه  گذاشــت و ت
بــه اقتــدار مشــروعیت علمــی ممکــن اســت در نتیجــه تغییرات 

ــد. ــی باش ــای دین در باوره
ــی در  ــاره کشــورهای ســکوالر و دین ــی بحــث درب ــه اصل نکت
روابــط بیــن الملــل همچنــان بــه عنــوان مقابلــه بیــن آنهایــی 
ــه  ــا ک ــد: آنه ــردم فشــار وارد می کنن ــر م ــه ب مطــرح اســت ک
طرفــدار دیــن هســتند، کســانی که بــا دیــن مخالفنــد و آنها که 

طرفــدار جدایــی دیــن از سیاســت هســتند.
ــی  ــدارد ول ــود ن ــن وج ــرای دی ــدی ب ــوری واح ــد تئ هرچن
مطالعــات دینــی بــه عنــوان بخشــی از تحلیل هــای فرهنگــی 
بــه شــکل چشــمگیری مــورد توجــه اســت، ماننــد مجموعــه ای 
از کارهــای ویرایــش شــده »پیتــر کاتزنشــتاین« در خصــوص 

تمدن هــای تطبیقــی.

استاد دانشگاه ماساچوست آمریکا در گفتگو با مهر:

نیازمند توجه به دین در سیاست بین الملل هستیم/ارتباط دین و مدرنیته
جواد حیران نیا-الناز صفوی
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آمـریـــــکا

ــتها در  ــت صهیونیس ــد اس ــیا معتق ــازمان س ــین س ــر پیش افس
ــرل  ــد و کنت ــرده ان ــکا رســوخ ک ــه و اقتصــاد آمری ــت، جامع دول

ــد. ــت دارن ــکا را در دس ــای آمری ــیاری از نهاده بس
»رابــرت اســتیل« نامــزد جایــزه صلــح و افســر پیشــین ســازمان 
ســیا معتقــد اســت صهیونیســم کــه مفهومــی متفــاوت از 
یهودیــت اســت در تمامــی الیه هــای آمریــکا حتــی کاخ ســفید 
ــه  ــه دســت گرفت ــرل بســیاری از نهادهــا را ب نفــوذ کــرده و کنت
ــیار  ــتردگی آن بس ــل گس ــه دلی ــوذ آن ب ــا نف ــارزه ب ــت. مب اس
ــه  ــر بســیاری از جمل ــد در ســال های اخی ــده اســت. هرچن پیچی
ــا  ــه افش ــت ب ــی« دس ــک کین ــینتیا م ــر« و »س ــان عم »ایله
ــا  ــی در مســیر خــود ب ــد ول ــم زده ان ــن رژی ــه ای ــی علی گری های

ــد. ــده ان ــه ش ــیاری مواجه ــای بس ــه چینی ه دسیس
ــا »رابــرت اســتیل« در  متــن کامــل گفتگــوی خبرنــگار مهــر ب

ادامــه آمــده اســت.

*شــما مقالــه ای بــا عنــوان »ایلهــان عمــر« 
ــگل  ــا ان ــت؟: آی ــی« اس ــک کین ــینتیا م ــان »س هم
ــی رود؟« در 18  ــن م ــار از بی ــن ب ــم ای صهیونیس
فوریــه 2019 در »امریکــن هرالــد تریبــون« چــاپ 
ــه  ــر« ب ــان عم ــس از آن »ایله ــد. پ ــرده بودی ک
ــر در  ــی ب ــتی مبن ــم صهیونیس ــه رژی ــت علی صحب
دســت گرفتــن کنگــره آمریــکا توســط ایــن رژیــم 
ــرار  ــه ق ــورد حمل ــر م ــون از دو نظ ــه داد و اکن ادام
گرفتــه اســت: از نظــر وجــود معترضــان و بیاناتــی 
ــازده  ــات ی ــا حم ــودن ب ــط ب ــه مرتب ــه او را ب ک
ــی  ــیله اعضای ــه وس ــد و ب ــم می کنن ــپتامبر مته س
از کنگــره کــه او را بــه ضــد یهــودی بــودن و حتــی 
ــن  ــه ای ــد. پاســخ شــما ب ــت« متهــم می کنن »خیان

ــت؟ ــش چیس واکن
اگـر بـه طـور سـاده بخواهـم صحبـت کنـم هـر کـس بـر علیه 
»ایلهـان عمـر« صحبـت می کنـد در واقـع عامـل ثبـت نشـده 
قدرت هـای خارجـی اسـت. ایـن در آمریـکا یـک اقـدام مجرمانه 

اسـت ولـی قانـون بـرای نماینـدگان کنگـره اجـرا نمی شـود.
تقریبــاً تمام نماینــدگان کنگــره توســط رژیم صهیونیســتی مورد 
اخــاذی قــرار گرفته انــد یــا بــه آنهــا رشــوه داده شــده اســت. دو 
مقالــه دربــاره ایــن مســأله منتشــر شــده اند کــه ارزش خوانــدن 
دارنــد، یکــی در »پلیتکــو« و یکــی در »یــو اس ای تــودی«. بــه 
نظــر می رســد هــر دو توســط »کمیتــه روابــط عمومــی آمریــکا 
و اســرائیل« نوشــته شــده اند و بالفاصلــه توســط ایــن عامــالن 

غیــر رســمی رژیــم صهیونیســتی منتشــر شــده اند.

*ایــن خیلــی عجیــب اســت کــه یــک شــخصیت 
ــه  ــاره اینک ــاً درب ــکا صریح ــده در آمری ــناخته ش ش
ــرل  ــت کنت ــکا تح ــه آمری ــت و جامع ــاد، دول اقتص
ــه  ــد. ب ــت کن ــت صحب ــتی اس ــم صهیونیس رژی
ــرل  ــال کنت ــه اعم ــه علی ــی ک ــن کس ــوان اولی عن
ــرد  ــت ک ــره صحب ــر کنگ ــتی ب ــم صهیونیس رژی

ــد؟ ــورد داری ــن م ــخصی در ای ــه ش تجرب
خیلــی خوشــحالم کــه ایــن ســوال را پرســیدید چــون بــه مــن 
ــن  ــه م ــم. اول اینک ــاره کن ــه اش ــه دو نکت ــد ب ــازه می ده اج
ــتی  ــم صهیونیس ــه رژی ــان از اینک ــیاری از آمریکایی ــد بس مانن
کنتــرل آمریــکا را در اختیــار دارد بــی اطــالع بــودم، البتــه رژیــم 

ــد. ــتباه نگیری ــان اش ــا یهودی ــتی را ب صهیونیس
ــم صهیونیســتی  ــی کــه شــخصاً توســط رژی ــا زمان ــز ت ــن نی م
مــورد حملــه قــرار نگرفتــه بــودم مطلــع نبــودم تــا آنکــه ســایت 
ــذاری  ــه گ ــری پای ــات سراس ــالح انتخاب ــرای اص ــی را ب جنبش
ــا  ــدرت آنه ــتره ق ــدم گس ــا فهمی ــردم )UNRIG#( و آنج ک

ــدر اســت. چق
هـر کسـی کـه آنهـا را بـه چالـش بکشـند از بیـن خواهنـد برند، 
»ایلهـان عمـر« بسـیار شـجاعانه و صادقانـه ایـن کار را انجـام 
می دهـد. در واقـع ایـن حمله صهیونیسـت ها بـر من بود کـه مرا 

یـک شـبه به یـک منتقـد علنـی آنهـا در آمریـکا تبدیـل کرد.
ــی  ــت کمک ــم و یهودی ــخیص صهیونیس ــان تش ــن در جری م
نداشــتم؛ صهیونیســم نیــروی شــیطانی مســاوی نســل کشــی، 
تبعیــض نــژادی و دولــت مافیایــی در اســرائیل اســت و یهودیــت 

ــرام قــرار گیــرد. ــد مــورد احت دینــی اســت کــه بای
ــازی می کــرد و  ــا کارت هولوکاســت ب در گذشــته صهیونیســم ب
بعــد عنــوان کــرد صهیونیســم نتیجــه گرایشــهای ضــد یهــودی 
اســت. صهیونیســت ها و یهودیــان یکــی نیســتند و امــروزه همــه 
در آمریــکا ایــن را می داننــد. ایــن همچنیــن باعــث شــد مــن از 
ــازون در  ــر ســایت آم ــرل صهیونیســت ها ب ــک شــاهد کنت نزدی
ممنــوع کــردن کتاب هــا باشــم، ایــن کنتــرل در زمینــه سانســور 
بــر فیســبوک، گــوگل، توئیتــر و یوتیــوب هــم اعمــال می شــود.
ــیله ای  ــا وس ــع آنه ــود و در واق ــرف می ش ــل و تص ــا دخ در آنه
بــرای تــرور عقایــدی هســتند کــه گفته هــای مقامــات رســمی 
ــه  ــایتی ک ــه س ــن هزین ــا همچنی ــد. آنه ــوال می برن ــر س را زی
طرفــدار جنبش هــای تحریــک آمیــز علیــه ترامــپ بــود را هــم 

ــد. ــن می کردن تأمی

*شــما بــه نویســنده یکــی از رســانه ها کــه 
مقاالتــی علیــه »ایلهــان عمــر« نوشــته اســت نامــه 
سرگشــاده ای نوشــته اید و در آن هفــت نکتــه 
ــد.  ــر کرده ای ــتی را ذک ــم صهیونیس ــورد رژی در م
ممکــن اســت آنهــا را بــه طــور خاصــه بــرای مــا 

ــد؟ بگویی
هــر کســی در آمریــکا کــه ادعــا می کنــد ضــد صهیونیســم ضــد 
یهــودی هــم هســت عامــل پنهــان یــک قــدرت خارجی اســت. 
ضــد صهیونیســم بــه معنــی مخالفــت بــا نســل کشــی، تبعیض 
ــه از تروریســم،  ــی اســرائیل اســت ک ــت مافیای ــژادی و حکوم ن
ــا  ــه آنه ــد. هم ــت می کن ــوری حمای ــکنجه و دیکتات ــدام، ش اع
بایــد بازجویــی شــوند و بــه علــت خیانــت محکــوم شــوند. ایــن 
ــی واســرمن«  ــرادی چــون »چــاک شــومر«، »دب ــا اف پروســه ب

»شــولتز« و اخیــراً »الیــون انــگل« آغــاز شــده اســت.

*چــه بــر ســر »ایلهــان عمــر« بــه عنــوان نماینــده 
مســلمانی کــه حقیقــت را بــه ســران قــدرت گفتــه 
و دربــاره نفــوذ اســرائیل در ســاختار قــدرت آمریــکا 

ــد؟ ــت می آی ــده اس ــخن ران س
ایــن یــک ســوال مهــم اســت کــه آمریــکا بــا آن رو بــه روســت، 
بــه ویــژه کــه در حــال آمــاده شــدن بــرای انتخابــات ۲۰۲۰ نیــز 
ــم  ــد رژی ــق ش ــار موف ــی« شــش ب ــینتیا مک کین ــتیم. »س هس
ــم  ــط رژی ــار توس ــش ب ــد - او ش ــت ده ــتی را شکس صهیونیس
ــرار  ــی ق ــژادی و مال ــض ن ــات تبعی ــدف جنای ــتی ه صهیونیس

ــت. گرف
»ایلهــان عمــر« از ایــن نظــر کــه جثــه ظریف تــری دارد بیــش 
ــا بیــش از آنکــه مســلمان داشــته  ــر اســت - م از او آســیب پذی
باشــیم سیاهپوســت داریــم. هرچنــد زمانــه تغییــر کــرده اســت. 
ــد و  ــت کن ــد مقاوم ــر« بتوان ــان عم ــر« »ایله ــا »اگ ــر و تنه اگ
ــفید  ــپ کاخ س ــر ترام ــد و اگ ــوذ کنن ــا در او نف ــد آنه ــازه نده اج
ــام«  ــوت آبراه ــون« و »الی ــان بولت ــنر«، »ج ــرد کوش را از »ج
ــگاه  ــرد آن ــون« دوری می ک ــلدون ادلس ــرد و از »ش ــاک می ک پ
ــار  ــوذ مرگب ــه از نف ــی ک ــه آنهای ــرام و رأی هم می توانســت احت
رژیــم صهیونیســتی در اقتصــاد )از طریــق جاســوس های 
ســایبری(، دولــت )از طریــق مطــرح کــردن جنــگ بــه عنــوان 
یــک عامــل کنتــرل( و جامعــه )از طریــق عادی ســاختن رشــوه، 
اخــاذی، روابــط جنســی بــا افــراد زیــر ســن قانونــی و برانداختــن 

ــد. ــب کن ــد را جل ــی و فرهنگــی( متنفرن ــای خانوادگ ارزش ه
آنــگاه »ایلهــان عمــر« ســخنگوی آینــده کاخ ســفید و نماینــده 
بلــوغ آمریــکا می شــد، آمریکایــی کــه بــرای مهاجرانــش ارزش 

قائــل اســت.
مــن اینجــا مــی گویــم کــه معتقــدم »ایلهــان عمــر« بــی تجربه 
ــط  ــه رواب ــوذ »کمیت ــت نف ــط تح ــدان او توس ــت و کارمن اس
ــتر،  ــم بیش ــر نگویی ــتند. اگ ــرائیل« هس ــکا و اس ــی آمری عموم
ــن  ــا ای ــد ب ــرای او کار می کنن ــه ب ــر از کســانی ک ــل دو نف حداق
کمیتــه نوعــی رابطــه مالــی دارنــد یــا توســط نهادهــای دســت 
نشــانده موســاد مــورد اخــاذی قــرار گرفته انــد یــا بــه آنهــا رشــوه 

می شــود. داده 
هرکـس کـه بـه او می گوید بایـد معـذرت خواهی کنـد و از گفتن 
حقیقت سـر بـاز زند به نظـر من عامـل قدرت های خارجی اسـت 
و بایـد بـرای بازجویی بـه پلیس فـدرال آمریکا تحویل داده شـود. 
مطمئنـاً او نبایـد کسـانی کـه مدافع رژیـم صهیونیسـتی و عامل 

پنهـان آن در آمریکا هسـتند را اسـتخدام کند.

نامزد صلح نوبل در گفتگو با مهر:

هر کسی در آمریکا از اسرائیل انتقاد کند از بین می رود
الناز صفوی
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آمـریـــــکا

پروفســور »پــل پیــالر« معتقــد اســت تعامــل هســته ای دولــت 
آمریــکا بــا عربســتان مانند مســیر برجــام نیســت و احتمــال دادن 

حــق غنــی ســازی بــه ریــاض وجــود دارد.
در گزارشــی کــه مجلــس نماینــدگان آمریــکا منتشــر کــرد، فاش 
شــده اســت کــه دولــت دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــوری آمریکا 
ــه  ــته ای ب ــاس« هس ــیار حس ــای »بس ــال فناوری ه ــد انتق رون

عربســتان را ســرعت بخشــیده اســت.
ــه  ــد ک ــی  گوی ــزارش م ــن گ ــکا در ای ــدگان آمری ــس نماین مجل
کســانی بــرای کمیســیون نظــارت ایــن مجلس فــاش کــرده  اند 
کــه دولــت دونالــد ترامــپ تــالش کــرده اســت بــدون توجــه بــه 
مالحظــات حقوقــی و امنیتــی هــر چــه ســریعتر بــه عربســتان 

فنــاوری  بســیار حســاس و پیشــرفته هســته  ای بدهــد.
ــت  ــالت دول ــودن تعام ــی ب ــن از مخف ــزارش همچنی ــن گ ای
ــت.  ــرده اس ــی ک ــار نگران ــعودی اظه ــتان س ــا عربس ــپ ب ترام
ــر اســاس اعــالم ایــن خبرگــزاری، در گــزارش ۲۵ صفحــه ای  ب
»االیجــا کامینگــز« رئیــس کمیســیون نظــارت مجلــس 
ــن  ــال ای ــه انتق ــکا هشــدار داده شــده اســت ک ــدگان آمری نماین
فنــاوری  هــا مــی  توانــد بــه اشــاعه ســالح  هــای هســته  ای و بی  

ــود. ــه منجــر ش ــی خاورمیان ثبات
ــه  ــده اســت ک ــن خصــوص آم ــور در ای ــزارش مذک ــه گ در ادام
ــپ  ــا ترام ــک ب ــاس نزدی ــه در تم ــای خصوصــی ک ــرکت  ه ش
ــارد دالری  ــد میلی ــد چن ــه درآم ــه ب ــا توج ــش هســتند، ب و دولت
ــرای  ــادی ب ــار زی ــا، فش ــاوری  ه ــن فن ــدازی ای ــاخت و راه  ان س

ــد. ــی  کنن ــتان وارد م ــه عربس ــال آن ب انتق
ــر  ــدون در نظ ــاوری ب ــن فن ــال ای ــزارش، انتق ــن گ ــر ای ــا ب بن
ــکا  ــرای آمری ــدی ب ــد تهدی ــی  توان ــی م ــائل امنیت ــن مس گرفت
ــرای  ــن گــزارش آمــده اســت کــه ممکــن اســت ب باشــد. در ای
ــرار  ــتان ق ــار عربس ــاوری در اختی ــن فن ــر ای ــه زودت ــه هرچ آنک

ــود. ــز ُدور زده ش ــی نی ــیر قانون ــرد، مس گی
همچنیــن ایــن گــزارش میگویــد یکــی از کســانی کــه نامــش 
ــن«  ــکل فلی ــده، »مای ــرح ش ــاوری مط ــن فن ــال ای ــرای انتق ب
ــپ اســت. ــد ترام ــت دونال ــی در دول ــت مل ــابق امنی ــاور س مش

ــل  ــا پروفســور »پ ــی ب ــگار مهــر گفت وگوی ــن راســتا خبرن در ای
پیــالر« رئیــس ســابق بخــش تحلیــل عملیــات ســازمان 
ــه  ــه در ادام ــام داده ک ــیا( انج ــکا )س ــزی آمری ــات مرک اطالع

می آیــد.
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.

ــوژی  ــکا تکنول ــار آمری ــی اخب ــاس برخ ــر اس *ب
ــرده  ــل ک ــتان منتق ــه عربس ــته ای ب ــاس هس حس
اســت. بــا توجــه بــه برخــی مخالفتهــا در ســاختار 
قــدرت آمریــکا و احتمــال محاکمــه ترامــپ در 
خصــوص ایــن موضــوع چــه افــرادی پشــت 

ــتند؟ ــدام هس ــن اق ــه ای صحن
بــه نظــر مــی رســد پیــش برنــدگان اصلــی چنیــن معاملــه ای از 
جملــه مشــاور امنیــت ملــی پیشــین »مایــکل فلیــن«، در فروش 
راکتورهــای هســته ای منفعــت مالــی داشــته باشــند. همچنیــن 
طبــق گــزارش هــا دامــاد ترامــپ و مشــاور او »جــرد کوشــنر« 
ــد  ــه مســکن کــه ب ــراردادی در زمین ــرای نجــات خــودش از ق ب

پیــش مــی رود کمــک مالــی دریافــت کــرده اســت.
ــته  ــا هس ــک راکتوره ــن کم ــده ای ــه دهن ــع ارائ ــرکت منب ش
ای را خواهــد فروخــت. بــه عــالوه ایــن مالحظــات شــخصی 
ــه  ــته ای ب ــروگاه هس ــاز نی ــی، دادن امتی ــر اخالق ــیِ غی و مال
عربســتان ســعودی در راســتای گرایــش کلــی دولــت ترامــپ 
ــتان  ــوی عربس ــه س ــارس ب ــج ف ــه خلی ــوط ب ــور مرب در ام

ــت. ــعودی اس س

*آیــا ایــن تکنولــوژی هــا حســاس بــه عربســتان 
امــکان ســاخت ســاح هســته ای را مــی دهــد؟

ــه  ــته ای ک ــکاری هس ــرارداد هم ــه ق ــرایط هرگون ــه ش ــن ب ای
ــش  ــال پی ــصت س ــش از ش ــتگی دارد. بی ــود بس ــل ش حاص
ــح«  ــرای صل ــرژی هســته ای ب ــاره »ان ــت آیزنهــاور« درب »دوای
صحبــت کــرد. مفهــوم همــکاری هســته ای بــرای اهــداف صلح 
ــی شــناخته  ــه خوب ــرو ب ــد نی ــه تولی ــه خصــوص در زمین ــز ب آمی

ــده اســت. ش
ــه  ــی از جمل ــن های ــختگیرانه و تضمی ــای س ــت ه ــا محدودی ب
ــته ای  ــروی هس ــه نی ــرفت برنام ــی در پیش ــن الملل ــارت بی نظ
لزومــی نــدارد در مــورد گســترش ســالح هــای هســته ای دچــار 

ــورد شــویم. ــی م ــای ب تردیده

ــا  ــی را ب ــود توافق ــی ش ــر م ــنگتن حاض ــا واش *آی
ــازی  ــی س ــازه غن ــه اج ــد ک ــا کن ــتان امض عربس

ــد؟ ــاض بده ــه ری ــرآوری را ب ــوم و بازف اورانی
حــال که ایــن مســأله تا ایــن حــد توجــه عمــوم و سیاســتمداران 
را بــه خــود جلــب کــرده اســت بــه نظــر مــی رســد دولــت بایــد 
محتــاط تــر باشــد وگرنــه در پیشــنهادش به عربســتان ســعودی 

مجبــور خواهــد شــد محتاطانــه تــر عمــل کند.
در مقایســه بــا برجــام اجــازه غنــی ســازی دادن محتمــل تــر از 
اجــازه بازفــرآوری دادن اســت کــه انجــام آن بــرای ایــران ممنوع 
ــام  ــا برج ــش ب ــت بخواهــد در راســتای مخالفت ــر دول اســت. اگ
ــازی  ــی س ــه غن ــزی را ک ــر چی ــد ه ــت بای ــردارد آن وق ــدم ب ق
را ممکــن مــی ســازد رد کنــد، البتــه نمــی تــوان گفــت دولــت 

امریــکا در همــان راســتای برجــام حرکــت مــی کنــد.

ــد  ــکا بتوان ــره آمری ــد کنگ ــی کنی ــور م ــا تص *آی
ــرد؟ ــراردادی را بگی ــن ق ــوی چنی جل

کنگــره دســت کــم بــر اجــرای پروســه صحیــح قانونــی و دولتی 
پیــش از نهایــی شــدن هرگونــه قــراردادی با عربســتان ســعودی 
پافشــاری خواهــد کــرد. همچنیــن کنگــره ممکن اســت ســخت 
ــد  ــال کن ــرارداد اعم ــر شــرایط ق ــز ب ــری هــای بیشــتری نی گی
ولــی اگــر پروســه صحیــح طــی شــود آنــگاه اکثریــت جمهــوری 

خــواه در ســنا بعیــد اســت مذاکــرات را خیلــی محــدود کننــد.

ــدم  ــوع ع ــام موض ــروج از برج ــرای خ ــپ ب *ترام
اشــاعه هســته ای را پیــش کشــید چــرا کــه معتقــد 
بــود برجــام مانــع عــدم اشــاعه هســته ای نشــده 
اســت. ولــی در خصــوص عربســتان ایــن موضــوع 
را نادیــده مــی گیــرد. دلیــل ایــن تناقــض چیســت؟

هیــچ گاه هیچگونــه تطابقــی بــا خــروج دولــت ترامــپ از برجــام 
و ایــن ادعــا کــه برجــام ســالح هســته ای را گســترش مــی دهد 
ــه  ــوط ب ــی اســت کــه مســئله مرب  وجــود نداشــته و ایــن در حال

عربســتان ســعودی  فعــال در نظــر گرفتــه نشــده اســت.
ــه  ــش از آنک ــران را بی ــته ای ای ــه هس ــام برنام ــه برج ــه ک البت
ــرود  ــن ب ــام از بی ــر برج ــرد و اگ ــدود ک ــد مح ــترش ده گس
ــوم بخواهــد  ــدازه کــه اورانی ــه هــر ان ــاره آزاد اســت ب ــران دوب ای
را بــه میــزان دلخواهــش غنــی کنــد. مســأله عربســتان ســعودی 

ــرد. ــی ب ــر ســوال م ــق را بیشــتر زی ــدم تطاب ــن ع ــا ای مطمئن

عضو شورای اطالعات ملی آمریکا در گفت وگو با مهر:

تعامل هسته ای ترامپ با عربستان مانند مسیر برجام نیست

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 55 | شماره 24 | اردیبهشت98

آســـــیا

http://mehrnews.com


صفحه 56 | شماره 24 |  اردیبهشت98  MEHR NEWSAGENCY

آ ســـــــیا

نامــزد جایــزه صلــح نوبــل و افســر ســابق ســیا معتقــد اســت 
مطابــق شــواهد موجــود صهیونیســتها در حادثــه تروریســتی 

ــته اند. ــت داش ــد دس نیوزیلن
ــود را  ــه خ ــترالیا ک ــهروند اس ــاله، ش ــت، ۲۸ س ــون ترن برنت
ــته  ــه گذش ــر جمع ــد، ظه ــت می خوان ــک سفیدپوست پرس ی
بــا حملــه بــه ۲ مســجد در شــهر کرایســت چرچ کــه دومیــن 
شــهر بــزرگ نیوزیلنــد اســت ۵۰ نفــر را ُکشــت و بیــش از ۴۰ 

نفــر را مجــروح کــرد.
»رابــرت اســتیل« نامــزد جایــزه صلــح نوبل و افســر پیشــین 
ــوص  ــر در خص ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــیا در گفتگ ــازمان س س
حادثــه تروریســتی نیوزیلنــد گفــت: کامــاًل روشــن اســت کــه 
ــدام تروریســتی نیوزیلنــد یــک عملیــات از پیــش تنظیــم  اق
ــای  ــتی نیروه ــا همدس ــاختگی و ب ــی س ــت عنوان ــده تح ش

ــه ایــن مطلــب اختصــاص دهــم. ــوده، در نتیجــه نمی خواهــم زمــان را ب محلــی ب
وی افــزود: در حادثــه تروریســتی نیوزیلنــد صهیونیســت ها دســت داشــتند. حملــه یــازده ســپتامبر 
نیــز کار صهیونیســت ها بــود، همانطــور کــه حملــه به کشــتی تجسســی آمریــکا در ســال ۱۹۶۷ و 
تــرور »جــان اف کنــدی جونیــور« کار آنهــا بود تــا راه بــرای »هیــالری کلینتــون« همــوار کنند.
ــن  ــت و او در ای ــخت اس ــت س ــک موقعی ــپ ی ــرای ترام ــن ب ــد: ای ــادآور ش ــه ی ــتیل در ادام اس

ــت. ــت تنهاس موقعی
وی تأکیــد کــرد: جامعــه اطالعاتــی آمریــکا نــه تنهــا خــود کار بــا ارزشــی انجــام نمی دهــد بلکــه 
 )Gordon Duff( »بعیــد اســت صداقــت آن را داشــته باشــد تــا آنچــه مــن، »گــوردون داف

و احتمــااًل »مایــکل فلیــن« می گوئیــم را بــه او منتقــل 
ــن  ــم دروغی ــه پرچ ــم ک ــتیم می گفتی ــر می توانس ــد. اگ کنن
رژیــم صهیونیســتی بــه خاطــر واقعیتــی کــه در پشــت صحنه 
ــن کشــیده شــود و ســفارت اســرائیل در  ــد پایی آن اســت بای
آمریــکا بــه خاطــر اعمــال بــی رحمانــه و خشــونت آمیــزش 

بایــد بســته شــود. »دیگــر کافیســت!«.
ــم  ــن رژی ــری بی ــت: درگی ــه گف ــح در ادام ــل صل ــزد نوب نام
صهیونیســتی و مســلمانان جنــگ جهانــی ســومی اســت کــه 
ــپ  ــت. ترام ــده اس ــزی ش ــه ری ــرای آن برنام ــت ب مدتهاس
ــای  ــد نیروه ــون بای ــه اکن ــد ک ــخیص می ده ــت تش درس
آمریــکا را از خاورمیانــه خــارج کنــد و دو کــره شــمالی و 
جنوبــی را بــه توافــق برســاند و پــس از آن اســرائیل و 
ــد  ــالح کن ــع س ــته ای خل ــر هس ــعودی را از نظ ــتان س عربس
ولــی تــا زمانــی کــه کوشــنر و بولتــون بــه طــور رســمی در کاخ ســفید کار می کننــد، کاخ ســفید 

در دســت دشــمن اســت.
ــرای  ــوریه در اج ــم س ــی می کن ــور قطــع پیــش بین ــه ط ــن ب ــادآور شــد: م ــان ی ــتیل در پای اس
ــد  ــق خواه ــوالن موف ــای ج ــری بلندی ه ــس گی ــاز پ ــرای ب ــده اش ب ــالم ش ــای اع برنامه ه
ــده  ــغال ش ــرائیل اش ــط اس ــی توس ــور غیرقانون ــه ط ــطین ب ــد فلس ــه مانن ــن منطق ــد، ای ش
اســت. دولــت آمریــکا در دســت دشــمن اســت، از پمپئــو و بولتــون گرفتــه تــا پادشــاه کوشــنر. 
اکنــون توانایــی ترامــپ در کنتــرل نیروهایــی کــه ســعی در متوقــف ســاختن جنــگ بیــن رژیــم 

صهیونیســتی و مســلمانان دارنــد زیــر ســوال اســت.

افسر سابق سازمان سیا در گفتگو با مهر:

صهیونیستها در حادثه تروریستی نیوزیلند دست داشتند

ــی برگشــتن  ــل دســت خال ــه دالی ــان ب ــرب زب ــک رســانه ع ی
ــمالی در  ــره ش ــر ک ــا رهب ــکا از نشســت ب ــور آمری ــس جمه رئی

ــت. ــه اس ــام پرداخت ــوی ویتن هان
ــد ترامــپ  ــه نشســت دونال ــا اشــاره ب ــی ب ــوم در مطلب رای الی
ــره  ــر ک ــگ اون رهب ــم جون ــا کی ــکا ب ــور آمری ــس جمه رئی
ــت:  ــد، آورده اس ــزار ش ــام برگ ــوی ویتن ــه در هان ــمالی ک ش
ترامــپ از نشســت هانــوی دســت خالــی بازگشــت و علــت آن 
هــم ســاده اســت زیــرا رهبــر کــره شــمالی زیــرک و محکــم 
ــه  ــادی علی ــای اقتص ــم ه ــه تحری ــع هم ــرط رف ــت و ش اس
کشــورش را قبــل از هــر گفتگویــی دربــاره خلــع ســالح کــره 

ــت. ــرده اس ــرح ک ــمالی مط ش
ــه  ــت ک ــی داش ــاور غلط ــپ ب ــد: ترام ــی نویس ــانه م ــن رس ای
ــت  ــی پنداش ــان م ــدی آس ــود را صی ــمالی خ ــره ش ــای ک همت
کــه مــی توانــد بــا گفتگــو بــا کیــم جونــگ اون، دســتاوردی در 
منحــرف کــردن انظــار از بحــران هــای متعــددش در واشــنگتن، 

ــت آورد. ــه دس ب
ــتادگی و  ــن ایس ــن در ورای ای ــران چی ــت: رهب ــوم نوش رای الی
صالبــت موضــع رهبــر کــره شــمالی قــرار دارنــد و پکــن عامــل 
شکســت ایــن نشســت و وارد کــردن ســیلی بــه ترامپــی کــه در 
ــت،  ــن اس ــا چی ــدید ب ــاری ش ــگ تج ــر جن ــر درگی ــال حاض ح

محســوب مــی شــود.
ایــن رســانه آورده اســت: مــا دربــاره امــکان موفقیــت مذاکــرات 
ــد  ــمالی تردی ــره ش ــر ک ــکا و رهب ــور آمری ــس جمه ــان رئی می
ــم کــه  ــه بدیــن خاطــر کــه مــا جــام ســحرآمیز داری داشــتیم ن
ــه  ــا ب ــه م ــل ک ــن دلی ــه ای ــه ب ــد بلک ــی کن ــش م ــده را پی آین
ــگ اون از  ــم جون ــد کی ــی وابســته هســتیم کــه مــی گوی مکتب
ــی  ــه خوب ــرا ب تســلیحات هســته ای اش دســت برنمــی دارد زی
ــرو  ــی روب ــر قذاف ــدام و معم ــت ص ــا سرنوش ــه ب ــد ک ــی دان م

ــد. ــد ش خواه
ــوم مــی نویســد: ترامــپ کــه ۲۲ ســاعت در هواپیمــا  رای الی
بــرای حضــور در نشســت بــه ســر بــرد، تــالش کــرد بــا ایــن 
حــرف کــه رهبــر کــره شــمالی بــه وی تعهــد داده اســت کــه 
ــدی  ــا موشــکی جدی ــه آزمایــش هــای هســته ای ی دســت ب
ــح اســت  ــن صحی ــد. ای ــداری بده ــودش را دل ــد، خ ــی زن نم
ــته ای  ــک هس ــی کاله ــدازه کاف ــه ان ــمالی ب ــره ش ــرا ک زی
ــد  ــی توان ــه م ــار دارد ک ــتیک در اختی ــای بالس ــک ه و موش
ــلیحات  ــه تس ــاز ب ــد و نی ــرار ده ــدف ق ــکا را ه ــق آمری عم

ــت. ــتری نیس بیش
ایــن رســانه نوشــت: مــا بــا کســانی کــه تاکیــد دارنــد کــه رهبــر 
ــرده اســت و وی را  ــپ اســتفاده ک ــی ترام ــره شــمالی از کودن ک
ــلیحات  ــتن از تس ــت برداش ــف دس ــت و مخال ــب داده اس فری

ــتیم. ــق هس ــته ای اش اســت، متف هس
رای الیــوم بیــان کــرد: ترامــپ شــخصی مغــرور، زورگــو و نــژاد 
پرســت اســت و کیــم جونــگ اون مــی دانــد کــه چگونــه بــا او 
برخــورد و غــرورش را بشــکند. فروپاشــی نشســت هانــوی گــواه 

ــن واقعیــت اســت. ای

رای الیوم تحلیل کرد؛

چگونه »اون« در »هانوی« ترامپ را فریب داد؟
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ــره  ــاد ک ــرای اعتم ــی ب ــه دلیل ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی« ب ــام ل »ت
ــد  ــگ بای ــگ یان ــدارد گفــت: پیون ــکا وجــود ن ــه آمری شــمالی ب

ــد. ــرار ده ــود ق ــن خ ــب العی ــام را نص برج
ــد  ــان »دونال ــت می ــن نشس ــه دومی ــد ک ــران معتقدن تحلیل گ
ترامــپ«، رئیس جمهــوری آمریــکا و »کیــم جونــگ اون« رهبــر 
کــره شــمالی، نیازمنــد پیشــرفت محســوس در برنامــه هســته ای 
ــه  ــک »برنام ــه ی ــدل شــدن ب ــد از تب ــگ اســت و بای پیونگ یان

تلویزیونــی« بپرهیــزد.
نخســتین دیدار میــان رهبــران دو کشــور رویــدادی بــود تاریخی 
کــه گمــان می رفــت بتوانــد بــه آنچــه کیــم جونــگ اون »خلــع 
ــد.  ــد، بینجام ــره« می نامی ــبه جزیره ک ــته ای ش ــلیحات هس تس
ــده و دو  ــق ش ــه معل ــن برنام ــرای ای ــد اج ــان رون ــا از آن زم ام
طــرف بــر ســر شــیوه اجــرای ایــن توافــق بــا یکدیگــر اختــالف  

نظــر دارنــد.
برخــی منتقــدان معتقدنــد کــه پیونگ یانــگ هیــچ اقــدام 
ملموســی در راســتای ایــن توافــق انجــام نــداده اســت و بعیــد به 
نظــر می رســد کــه تســلیحات هســته ای خــود را کنــار بگــذارد. 
ایــن در حالــی اســت کــه سیاســت واشــنگتن مبنــی بــر فشــار بر 

ــرده اســت. ــن کشــور کره شــمالی را خشــمگین ک ای
ــد  ــه دونال ــت ک ــرده اس ــالم ک ــفید اع ــود کاخ س ــن وج ــا ای ب
ترامــپ »در اواخــر مــاه فوریــه« بــا رهبــر کره شــمالی بــار دیگــر 

ــرد. ــدار خواهــد ک دی
ــام  ــا پروفســور »ت ــگار مهــر گفتگویــی ب در همیــن راســتا خبرن
لــی« اســتاد علــوم سیاســی کالــج پومونــا امریــکا تنظیــم نمــوده 

کــه در ادامــه مــی آیــد.

ــا  ــکا ب ــی آمری ــات مل ــر اطاع ــس« مدی *»دن کوت
بــه چالــش کشــیدن ارزیابــی هــای خــوش بینانــه 
ــکا در  ــوری آمری ــس جمه ــپ« رئی ــد ترام »دونال
مــورد تعهدســپاری کــره شــمالی بــه خلــع ســاح 
ــم  ــت چش ــرده اس ــام ک ــرا اع ــته ای، اخی هس

ــود در  ــای خ ــی ه ــگ از توانای ــگ یان ــی پیون پوش
ــد  ــری بعی ــته ای ام ــلیحات هس ــد تس ــه تولی زمین

ــت؟ ــوص چیس ــن خص ــما در ای ــر ش ــت. نظ اس
ــورد  ــکا در م ــی امری ــه اطالعات ــپ و جامع ــور ترام ــس جمه رئی
ــا و  ــری دیدگاهه ــز دیگ ــر چی ــا ه ــوریه، و ی ــمالی، س ــره ش ک
نظــرات کامــال متفاوتــی دارنــد. مــن هنــوز معتقــدم بســیار خوب 
اســت کــه ایــاالت متحــده امریــکا بــا کــره شــمالی مذاکــره کند 
زیــرا مذاکــره بهتــر از تعــارض یــا خــروج از توافقــی شــبیه برجام 

اســت.
امــا ترامــپ واقعــا بــر مذاکــرات متمرکــز نیســت. او از 
ــی را  ــکار عموم ــه اف ــا توج ــد ت ــی کن ــتفاده م ــرات اس مذاک
ــف  ــار ضعی ــرزی و اعتب ــوار م ــر، مناقشــۀ دی ــات مول از تحقیق
خــود منحــرف ســازد. مذاکــرات نبایــد در ســطح ســران انجــام 
ــری انجــام  ــن ت ــل از آن در ســطح پایی ــد قب شــود، بلکــه بای
شــود. همانطــور کــه دولــت اوبامــا مذاکــرات را قبل از نشســت 

ــام داد. ــران انج ــات ای ــا مقام ب

ــمالی  ــره ش ــر ک ــگ اون رهب ــم جون ــپ و کی *ترام
قــرار اســت 27 و 28 فوریــه در »هانــوی« پایتخــت 
ــا ایــن  ــد. آی ــار دیــدار کنن ــرای دومیــن ب ــام ب ویتن
نشســت بــه منزلــه پیشــرفت در روابــط دو کشــور 

ــت؟ اس
ایــن نشســت قطعــا روابــط بیــن دو کشــور را تقویــت مــی کنــد 
ــن  ــت ای ــا واقعی ــاال اســت. ام ــرا نشســتی دیگــر در ســطح ب زی
اســت کــه روابــط بیــن ایــن دو کشــور، بســیار کــم خواهــد بــود. 
ایــن روابــط شــامل روابــط تجــاری، گردشــگری یــا هــر رابطــه 
ای ماننــد آنهــا نمــی شــود. روابــط بیــن امریــکا و کــره شــمالی 
ــا یکدیگــر وارد  ــا ب ــود کــه آنه ــی خواهــد ب ــن معن ــه ای ــط ب فق

جنــگ نخواهنــد شــد.

ــمالی  ــره ش ــته ای ک ــاح هس ــع س ــوع خل *موض
موضــوع محــوری مذکــرات امریــکا و کــره شــمالی 
اســت. ترامــپ خواســتار خلــع ســاح اتمــی کــره 

شــمالی در اولیــن گام اســت در صورتــی کــه 
ــه  ــا و ارائ ــع تحریمه ــتار رف ــگ خواس ــگ یان پیون
تضمینهــای امنیتــی از ســوی واشــنگتن اســت. آیــا 
آمریــکا مــی توانــد چنیــن تضمینهــای امنیتــی بــه 

ــد؟ ــل بده ــرف مقاب ط
مــن فکــر مــی کنــم ایــاالت متحــده امریــکا مــی توانــد تضمین 
امنیتــی بــه کــره شــمالی ارائــه دهــد امــا از نظــر چیــن، امریــکا 
دیگــر در منطقــه نقــش پررنگــی نخواهــد داشــت. ایــن مســئله 
امنیتــی فراتــر از ایــاالت متحــده امریــکا و کــره شــمالی بــوده و 

شــامل چیــن، ژاپــن و دیگــر کشــورها نیــز مــی شــود.
ــه  ــدارد کــه کــره شــمالی ب ــی وجــود ن ــه طــور منطقــی، دلیل ب
ایــاالت متحــده اعتمــاد کنــد. امــا ایــاالت متحــده امریــکا بایــد 
ــح دهــد. ــورد آن توضی ــوده و در م ــردم پاســخگو ب ــل م در مقاب

*ترامــپ از توافــق هســته ای بــا ایــران کــه نتیجــه 
ــد.  ــارج ش ــود خ ــره ب ــی و مذاک ــالها دیپلماس س
ــمالی و  ــره ش ــرات ک ــر مذاک ــوع ب ــن موض ــا ای آی
آمریــکا تأثیــری دارد)چــرا کــه بــا کشــوری در حال 
ــر  ــد زی ــی توان ــک شــبه م ــه ی ــره هســتند ک مذاک

ــد(؟ ــز بزن می
ــا ایــران )برجــام( بایــد در ذهــن دولتمــردان کــره  ــه توافــق ب بل
ــا کمــک  ــد ب ــران بتوان ــدوارم ای ــن امی ــد. م ــی بمان ــمالی باق ش
ــران  ــر بازیگ ــد. اگ ــد باش ــق پایبن ــن تواف ــه ای ــا ب ــه اروپ اتحادی
دیگــر وارد مذاکــره بــا کــره شــمالی شــوند و بــا کــره شــمالی به 
توافــق برســند، از اهمیــت ایــاالت متحده امریــکا کاســته خواهد 
شــد. بایــد گفــت کــه خلــع ســالح هســته ای نبایــد یک مســئله 

دوجانبــه باشــد.

*بهبــود رابطــه آمریــکا و کــره شــمالی چــه آثــاری 
بــر روابــط کــره شــمالی بــا روســیه و چیــن خواهــد 

داشــت؟
روســیه و چیــن متنفرنــد از اینکــه مســئله کــره شــمالی هزینــه 

زیــادی بــرای امریــکا در بــر نداشــته باشــد.

استاد کالج پومونا آمریکا در گفتگو با مهر:

دلیلی برای اعتماد کره شمالی به آمریکا وجود ندارد
فاطمه محمدی پور
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»جفــری کارلینــر« معتقــد اســت کــه خــروج ترامــپ از برجــام 
ــرای  ــا ب ــا لزوم ــن تضمین ه ــه ای ــره شــمالی ک ــدگاه ک ــن دی ای

ــد. ــی کن ــت م ــو تقوی ــد را از ن ــی نمی مان همیشــه باق
ــد  ــان »دونال ــت می ــن نشس ــه دومی ــد ک ــران معتقدن تحلیل گ
ترامــپ«، رئیس جمهــوری آمریــکا و »کیــم جونــگ اون« رهبــر 
کــره شــمالی، نیازمنــد پیشــرفت محســوس در برنامــه هســته ای 
ــه  ــک »برنام ــه ی ــدن ب ــدل ش ــد از ب ــت و بای ــگ اس پیونگ یان

تلویزیونــی« بپرهیــزد.
نخســتین دیدار میــان رهبــران دو کشــور رویــدادی بــود تاریخی 
کــه گمــان می رفــت بتوانــد بــه آنچــه کیــم جونــگ اون »خلــع 
ــد.  ــد، بینجام ــره« می نامی ــبه جزیره ک ــته ای ش ــلیحات هس تس
ــده و دو  ــق ش ــه معل ــن برنام ــرای ای ــد اج ــان رون ــا از آن زم ام
طــرف بــر ســر شــیوه اجــرای ایــن توافــق بــا یکدیگــر اختــالف  

نظــر دارنــد.
برخــی منتقــدان معتقدنــد کــه پیونگ یانــگ هیــچ اقــدام 
ملموســی در راســتای ایــن توافــق انجــام نــداده اســت و بعیــد به 
نظــر می رســد کــه تســلیحات هســته ای خــود را کنــار بگــذارد. 
ایــن در حالــی اســت کــه سیاســت واشــنگتن مبنــی بــر فشــار بر 

ــرده اســت. ــن کشــور کره شــمالی را خشــمگین ک ای
ــد  ــه دونال ــت ک ــرده اس ــالم ک ــفید اع ــود کاخ س ــن وج ــا ای ب
ترامــپ »در اواخــر مــاه فوریــه« بــا رهبــر کره شــمالی بــار دیگــر 

ــرد. ــدار خواهــد ک دی
در همیــن راســتا خبرنــگار مهــر گفتگویــی بــا پروفســور »جفری 
ــکا انجــام داده کــه در  ــر« اســتاد دانشــگاه بوســتون آمری کارلین

ادامــه مــی آیــد.

ــا  ــکا ب ــی آمری ــات مل ــر اطاع ــس« مدی *»دن کوت
بــه چالــش کشــیدن ارزیابــی هــای خــوش بینانــه 
ــکا در  ــوری آمری ــس جمه ــپ« رئی ــد ترام »دونال
مــورد تعهدســپاری کــره شــمالی بــه خلــع ســاح 
ــم  ــت چش ــرده اس ــام ک ــرا اع ــته ای، اخی هس
ــود در  ــای خ ــی ه ــگ از توانای ــگ یان ــی پیون پوش
ــد  ــری بعی ــته ای ام ــلیحات هس ــد تس ــه تولی زمین

ــت؟ ــوص چیس ــن خص ــما در ای ــر ش ــت. نظ اس
همــه کارشناســان آمریکایــی معتقدنــد بســیار بعیــد اســت کــه 
کــره شــمالی موافقــت کنــد تســلیحات هســته ای خــود را کنــار 
ــه  ــای آن بســتگی ب ــد بق ــی کن ــر م ــم« فک ــرا »کی ــذارد زی بگ
ــن  ــم از ای ــرس کی ــت. ت ــته ای اس ــای هس ــالح ه ــتن س داش
اســت کــه ممکــن اســت بــدون تســلیحات هســته ای توســط 
ــرنگون  ــی س ــره جنوب ــاال ک ــا احتم ــکا ی ــده آمری ــاالت متح ای

ــود. ش
»کیــم« بــاور نــدارد کــه تضمیــن هــای ایــاالت متحــده آمریــکا 
ــرای  ــا ب ــر آنه ــی اگ ــت و حت ــد یاف ــه خواه ــرای همیشــه ادام ب
همیشــه بــه قــوت خــود باقــی بماننــد، کیــم احتمــاال از دیگــر 

ــراس دارد. ــود ه ــه خ ــدات علی تهدی

ــمالی  ــره ش ــر ک ــگ اون رهب ــم جون ــپ و کی *ترام
قــرار اســت 27 و 28 فوریــه در »هانــوی« پایتخــت 
ــا ایــن  ــد. آی ــار دیــدار کنن ــرای دومیــن ب ــام ب ویتن
نشســت بــه منزلــه پیشــرفت در روابــط دو کشــور 

ــت؟ اس
ــن  ــه ممک ــاه فوری ــان م ــم در پای ــپ و کی ــن ترام ــت بی نشس

اســت روابــط ایــاالت متحــده آمریــکا و کــره شــمالی را بهبــود 
بخشــدحتی اگــر دو رهبــر در مــورد کــره شــمالی و کنار گذاشــتن 
تســلیحات هســته ای توســط پیونــگ یانــگ بــه توافــق نرســند.
ــی  ــن های ــم توهی ــپ و کی ــن ترام ــی بی ــت قبل ــل از نشس قب
رد و بــدل مــی شــد و هــر دو تهدیــد مــی کردنــد کــه جنــگ 
ــون،  ــد از نشســت ســال گذشــته تاکن ــد. بع ــی کنن ــاز م را آغ
ــود  ــا وج ــن آنه ــگ بی ــاز جن ــرای آغ ــدی ب ــن و تهدی توهی

ــت.   ــته اس نداش
شــاید همیــن اتفــاق بعــد از نشســت بعــدی رخ دهــد. شــاید آنها 
موافقــت کننــد مذاکــرات را ادامــه دهنــد. شــاید کیــم موافقــت 
کنــد کــه بمــب هــا و موشــک هــا را در ازاء پایــان تحریــم هــای 

آمریــکا علیــه کــره شــمالی آزمایــش نکنــد.
از ســوی دیگــر، ترامــپ ممکــن اســت وعــده هــای کیــم بــرای 
کنــار گذاشــتن ســالح هــای هســته ای کــره شــمالی را درســت 
تلقــی نکنــد. ســپس ترامــپ ممکــن اســت صبــرش تمــام شــود 
ــه جنــگ  ــد ب ــاره تهدی ــم را آغــاز کــرده و دوب ــه کی ــن ب و توهی
را آغــاز کنــد. دشــوار اســت بدانیــم چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد.

ــمالی  ــره ش ــته ای ک ــاح هس ــع س ــوع خل *موض
موضــوع محــوری مذکــرات امریــکا و کــره شــمالی 
اســت. ترامــپ خواســتار خلــع ســاح اتمــی کــره 
شــمالی در اولیــن گام اســت در صورتــی کــه 
ــه  ــا و ارائ ــع تحریمه ــتار رف ــگ خواس ــگ یان پیون
تضمینهــای امنیتــی از ســوی واشــنگتن اســت. آیــا 
آمریــکا مــی توانــد چنیــن تضمینهــای امنیتــی بــه 

ــد؟ ــل بده ــرف مقاب ط
کارشناســان معتقدنــد کــه کیــم ســالح هســته ای خــود را کنــار 
ــن  ــام تضمی ــه تم ــد ک ــی کن ــر م ــون فک ــد گذاشــت چ نخواه

ــد. ــد یــک روزی از بیــن برون هــای امنیتــی مــی توانن
او فکــر مــی کنــد کــه تضمیــن هــای امنیتــی آمریــکا لزومــا در 
طــی ریاســت جمهــوری رؤســای جمهــور آینــده آمریــکا و تحت 

هــر شــرایطی در آینــده بــه قــوت خــود باقــی نخواهنــد بــود.

*ترامــپ از توافــق هســته ای بــا ایــران کــه نتیجــه 

ــد.  ــارج ش ــود خ ــره ب ــی و مذاک ــالها دیپلماس س
ــمالی و  ــره ش ــرات ک ــر مذاک ــوع ب ــن موض ــا ای آی
آمریــکا تأثیــری دارد)چــرا کــه بــا کشــوری در حال 
ــر  ــد زی ــی توان ــک شــبه م ــه ی ــره هســتند ک مذاک

ــد(؟ ــز بزن می
ــه  ــمالی را ک ــره ش ــدگاه ک ــن دی ــام  ای ــپ از برج ــروج ترام خ
ایــن تضمیــن هــا لزومــا بــرای همیشــه باقــی نمــی مانــد از نــو 

ــد. ــی کن ــت م تقوی

*بهبــود رابطــه آمریــکا و کــره شــمالی چــه آثــاری 
بــر روابــط کــره شــمالی بــا روســیه و چیــن خواهــد 

داشــت؟
ــود  ــمالی بهب ــره ش ــکا و ک ــاالت متحــده آمری ــط ای ــر رواب اگ
ــود  ــد بهب ــی توان ــز م ــمالی نی ــره ش ــن و ک ــط چی ــد، رواب یاب
ــن  ــمالی و بزرگتری ــره ش ــد ک ــن متح ــن نزدیکتری ــد. چی یاب
پشــتیبان آن اســت. حتــی اگــر ایــاالت متحــده و کــره 
ــه توافــق صلــح دســت پیــدا کننــد، آنهــا متحــدان  شــمالی ب
ــاالت  ــا ای ــی ی ــره جنوب ــاالت متحــده و ک ــد ای نزدیکــی مانن

ــود. ــد ب ــن نخواهن ــده و ژاپ متح
ــک  ــیار نزدی ــی بس ــان متحدان ــمالی همچن ــره ش ــن و ک چی
ــره  ــت ک ــن وضعی ــا ای ــن ب ــال، چی ــن ح ــا ای ــود. ب ــد ب خواهن
شــمالی خشــنود نبــوده اســت. چیــن جنــگ بیــن آمریــکا و کــره 
شــمالی را نمــی خواهــد و تبــادل توهیــن هــا و تهدیــدات جنــگ 

ــدارد. ــت ن ــپ را دوس ــم و ترام ــن کی بی
چیــن فکــر مــی کنــد کــه برنامــه هســته ای کــره شــمالی بهانه 
ــای  ــی جهــت داشــتن موشــک ه ــره جنوب ــکا و ک ــه آمری ای ب
ــن  ــته ای چی ــای هس ــالح ه ــه س ــت ک ــک داده اس ــد موش ض
ــود  اگــر  ــد. بنابرایــن چیــن راضــی خواهــد ب ــد مــی کن را تهدی
ایــاالت متحــده آمریــکا و کــره شــمالی در کنــار هــم قــرار گیرند 

و روابــط آن بــا کــره شــمالی نیــز بهبــود خواهــد یافــت.
روابــط بیــن روســیه و کــره شــمالی بــرای هــر دو کشــور نســبت 
بــه رابطــه چیــن و کــره شــمالی اهمیــت کمتــری دارد. روشــن 
نیســت کــه چگونــه ایــن روابــط تغییــر خواهنــد کــرد اگــر کیم و 

ترامــپ بــا یکدیگــر موافقــت کننــد.

استاد دانشگاه بوستون آمریکا در گفتگو با مهر:

کره شمالی به تضمین های امنیتی آمریکا بی اعتماد است
فاطمه محمدی پور
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آ ســـــــیا

ــاالت متحــده  ــز، ای ــاک و تنــش آمی ــا وجــود تحــوالت خطرن ب
امریــکا و چیــن در مســیر جنــگ قــرار ندارنــد زیــرا هــر کشــوری 
انگیزه هــای داخلــی قــوی بــرای اجتنــاب از مشــارکت در جنــگ 

ــا دیگــری دارد. ب
ــنال  ــی نش ــایت تحلیل ــه ای در س ــی مقال ــن« ط ــک آس »اری
ــکا  ــا امری ــگ ب ــه جن ــد ب ــن عالقمن ــوان »چی ــا عن اینترســت ب
نیســت« گفــت: امریــکا و چیــن انگیزه هــای داخلــی قــوی برای 

ــد. ــا دیگــری دارن ــگ ب ــاب از مشــارکت در جن اجتن
متن کامل مقاله در زیر آمده است.

ــاالت  ــن و ای ــن چی ــز بی ــش آمی ــه تن ــد رابط ــر می رس ــه نظ ب
متحــده امریــکا بــا گذشــت زمــان بدتــر شــود. تنش هــا در پــی 
افزایــش ســرقت مالکیــت معنــوی توســط دولــت چیــن افزایش 
ــا چیــن آغــاز  یافتــه اســت. دولــت ترامــپ، جنــگ تجــاری را ب
ــع و  ــرای مناف ــد ب ــک تهدی ــوان ی ــه عن ــن ب ــه چی ــرده و ب ک
ــا در  ــد. ب ــگاه می کن ــکا ن ــده امری ــاالت متح ــای ای ــده آل ه ای
ــن دو کشــور، برخــی  ــط بی ــن تنشــی در رواب ــن چنی نظــر گرفت
ــد  ــادگی نمی توان ــه س ــن ب ــه چی ــد ک ــا می کنن ــان ادع از محقق
رونــد صلــح آمیــز را در پیــش گرفتــه و بایــد بــا افزایــش 
ظرفیت هــای نظامــی ایــاالت متحــده امریــکا مواجــه شــود. امــا 
واقعیــت ایــن اســت کــه بــا وجــود تحــوالت خطرنــاک، ایــاالت 
متحــده و چیــن در مســیر جنــگ قــرار ندارنــد زیــرا هر کشــوری 
انگیزه هــای داخلــی قــوی بــرای اجتنــاب از مشــارکت در جنــگ 

ــران دارد. ــا دیگ ب
چیــن ســعی خواهــد کــرد از هــر گونــه جنــگ بــا ایــاالت متحده 
ــت  ــورت سیاس ــن ص ــر ای ــرا در غی ــد زی ــاب کن ــکا اجتن امری
ــرای حفــظ ثبــات داخلــی در معــرض خطــر قــرار  بنیــادی آن ب

ــت. ــد گرف خواه
جنــگ بیــن ایــاالت متحــده امریــکا و چیــن بــه اقتصــاد چیــن 
ــد  ــد تولی ــال رش ــه دنب ــن ب ــت چی ــاند. سالهاس ــیب می رس آس
ناخالــص داخلــی بــوده اســت زیــرا ثبــات اجتماعــی زمانــی حفظ 
ــته  ــداوم را داش ــد م ــق رش ــی تحق ــت توانای ــه دول ــود ک می ش

باشــد.
ــتناک  ــیر وحش ــک مس ــگ ی ــه جن ــت ک ــد گف ــت بای در نهای
ــر ایــن، چیــن در حــال  ــرای رشــد اقتصــادی اســت. عــالوه ب ب
حاضــر عواقــب اقتصــادی جنــگ تجــاری را احســاس می کنــد 
ــگ تجــاری موجــب  ــد. جن ــات را حــل کن ــد اختالف و می خواه
ــای  ــپ تعرفه ه ــر ترام ــده و اگ ــن ش ــاد چی ــدن اقتص ــد ش کن
ــن  ــاد چی ــد اقتص ــرای رش ــد ب ــد می توان ــال کن ــی را اعم اضاف

ــز باشــد. ــه آمی فاجع
ــن  ــه پایین تری ــن ب ــادی چی ــد اقتص ــرخ رش ــال ۲۰۱۸، ن در س
ــه  ــرای معامل ــن ب ــه، پک ــید. در نتیج ــال ۱۹۹۰ رس ــرخ از س ن
ــد  ــی می دان ــه خوب ــت و ب ــده اس ــتاق ش ــتر مش ــاری بیش تج
کــه یــک جنــگ تجــاری طوالنــی بــه خصــوص بــرای اقتصــاد 
ــه  ــود. در نتیج ــد ب ــر خواه ــی آن مض ــات اجتماع ــی و ثب داخل
جنــگ واقعــی بــا ایــاالت متحــده امریــکا مشــکالت اقتصــادی 

ــد. ــدید می کن ــن را تش چی
ــرای  ــوی ب ــی ق ــز انگیزه هــای داخل ــکا نی ــاالت متحــده امری ای
جلوگیــری از جنــگ دارد. در طــی بیــش از پانــزده ســال، 
ــی  ــت اصل ــوان اولوی ــه عن ــاالت متحــده اقتصــاد را ب ــه ای جامع
ــس  ــد رئی ــتمدارانی مانن ــت. سیاس ــرار داده اس ــنجی ق در نظرس
ــد  ــتند. دونال ــوع آگاه هس ــن موض ــپ از ای ــد ترام ــور دونال جمه
ــکا را تحــت  ــب عملکــرد اقتصــادی امری ــه طــور مرت ترامــپ ب
تأثیــر قــرار داده از جملــه در مــورد توافقنامــه تجــاری جدیــد بــا 

ــت. ــوده اس ــره نم ــادا مذاک ــک و کان مکزی
ــز  ــپ نی ــد ترام ــن، دونال ــور چی ــس جمه ــد رئی ــت مانن درس
ــن  ــرا ای ــت زی ــاری اس ــگ تج ــل جن ــل و فص ــان ح خواه
ــرار  ــر ق ــپ را تحــت تأثی ــی ترام ــگ بیشــتر مناطــق حام جن
ــدازه  ــه ان می دهــد. رابطــه اقتصــادی ایــاالت متحده-چیــن ب
کافــی قــوی اســت. دولت هــای بعــدی، انگیزه هایــی مشــابه 
ــدگان  ــد داشــت و رأی دهن ــن خواهن ــا چی ــرای همــکاری ب ب
ــگاه  ــوان یــک شــریک تجــاری ســودمند ن ــه عن ــن ب ــه چی ب
می کننــد. شــوک های ناشــی از تنــش روابــط بیــن دو 

کشــور اقتصــاد ایــاالت متحــده را ویــران خواهــد کــرد و بــه 
ــرات سیاســی ســوق  ــه خواســت تغیی ایــن ترتیــب مــردم را ب

می دهــد.
از آنجایــی کــه همــکاری اقتصــادی بــا چیــن بــرای رفــاه مــردم 
امریــکا بســیار مهــم اســت، سیاســتمداران ایــاالت متحــده قبــل 
از ورود بــه جنــگ بــا چیــن فکــر خواهنــد کــرد. در نهایــت، تــا 
زمانــی کــه تهدیــد چیــن انتزاعــی باقــی بمانــد، مــردم در ایاالت 
ــه  ــرای تقاضــای جنــگ در وهل ــی ب ــچ دلیل ــکا هی متحــده امری

ــد. اول ندارن
ملت هــا بیشــتر بــه تهدیدهــای محلــی و قریــب الوقــوع پاســخ 
ــادی  ــالهای زی ــرای س ــی و ب ــدات انتزاع ــا تهدی ــد ت می دهن
عمــوم مــردم امریــکا عمدتــاً چیــن را بــه عنــوان تهدیــد انتزاعی 
شناســایی کــرده انــد. تــا زمانــی کــه چیــن از تهدیــدات امنیــت 
ملــی امریــکا اجتنــاب کنــد، جنگ همچنــان بعیــد اســت و مردم 
ــز  ــی متمرک ــای اقتصــادی انتزاع ــر نگرانی ه ــاالت متحــده ب ای

خواهنــد شــد.
ــکا  ــده امری ــاالت متح ــی ای ــای داخل ــه انگیزه ه ــه ب ــا توج ب
ــوان  ــر، می ت ــا یکدیگ ــگ ب ــری از جن ــت جلوگی ــن جه و چی
گفــت کــه واشــنگتن و پکــن وارد جنــگ بــا یکدیگــر 
نخواهنــد شــد. در نهایــت بایــد گفــت کــه هزینه هــای 
ــچ  ــور هی ــن دو کش ــگ بی ــوده و جن ــاد ب ــی زی ــگ خیل جن

ــت. ــد داش ــر نخواه ــه ای در ب نتیج
در بهتریــن حالــت، واشــنگتن و پکــن قــادر بــه حــل اختالفــات 
خــود خواهنــد بــود و در بدتریــن حالــت، آنهــا یــک جنــگ ســرد 
ــن حــال، نیت هــای خــوب  ــا ای ــد کــرد. ب ــد را آغــاز خواهن جدی
ــد  ــی، مانن ــن الملل ــائل بی ــر مس ــت. دیگ ــی نیس ــه کاف همیش
تمایــل تایــوان بــه اســتقالل، بــه طــور بالقــوه می توانــد ایــاالت 
متحــده را بــه جنــگ بــا چیــن بکشــاند. گرچــه چیــن و ایــاالت 
ــر  ــا یکدیگ ــگ ب ــد وارد جن ــالش می کنن ــکا ت ــده امری متح
نشــوند، یــک جنــگ غیــر عمــدی علیــه منافــع کشــور دیگــر 

ــر اســت. همیشــه امــکان پذی

نشنال اینترست؛

جنگ تجاری با چین اقتصاد امریکا را ویران می کند

http://mehrnews.com

