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تحلیل مهر؛

چه کسانی از 
انفجـار بیروت 
سود می برند؟

ــوریه یک روز قبل از انفجار بیروت، دیدار هفته گذشته رئیس ستاد  ــاحلی لبنان – س خط س
ــترک ارتش آمریکا با همتای اسرائیلی، استعفای ناگهانی ناصیف حتی وزیرخارجه لبنان،  مش
فشارهای خارجی و منطقه ای برای فروپاشی کابینه لبنان و شناسایی نقاط آسیب پذیر لبنان 
ــط پهپادهای رژیم صهیونیستی از مهمترین رخدادهای هفته های گذشته در لبنان است  توس
که بایستی در عنصر زمانی و مکانی انفجار بیروت و نیز پیامدهای بعد از آن در نظر داشت.

ــت که نگهداری این حجم از مواد شیمیایی در بندر بیروت موضوعی نیست  این در حالی اس
ــند. با نگاهی به تحلیل های بعد از این انفجار می توان به  ــرائیلی ها از آن بی خبر باش که اس
ــیر تحوالت انفجار بیروت را به نفع  ــت س خوبی می توان درک کرد که کدام جریان قرار اس

خود به دست بگیرد.
این نکته را باید در نظر داشت که این بندر، اصلی ترین بندر لبنان است که بیش از ۷۰ درصد 
واردات این کشور و نیازمندی های اصلی مردم از طریق آن وارد می شود و در چنین شرایطی 
ــیب بسیار جدی به اقتصاد لبنان وارد خواهد شد. موضوعی که مطلوب مخالفان مقاومت  آس
است تا با چنین شرایطی فشار حداکثری بر مقاومت وارد کنند یا دست کم رفتارهای بیرونی 

آن در ارتباط با رژیم صهیونیستی را تعدیل یا برای مدتی خنثی سازند.
بنابراین به نظر می رسد تمامی قطعات پازل فراهم شده است تا لبنان در شرایط اقتصادی و 

سیاسی ناآرامی قرار گیرد تا سناریو جدیدی طراحی شود.
از همین اکنون نیز رسانه های سعودی و آمریکایی و اردوگاه وابسته به رژیم صهیونیستی در داخل 

خارج تالش خواهد کرد تا حزب اهلل و هم پیمانان مقاومت به عنوان متهم اصلی معرفی شوند.

ــته  ــی چند روز گذش  مهـدی عزیزی: فضای سیاس
لبنان را می توان به آرامش نسبی قبل از توفان تشبیه 
ــازی و ایجاد خأل سیاسی در این کشور  کرد. ناامن س
ــترک پیمانکاران داخلی، رقبای  به عنوان پروژه مش
سیاسی و جریان های خارجی ضد لبنانی در دستور کار 

قرار گرفت که در مرحله نخست نتیجه ای نداشت.
ــز که با  ــی نی ــات داخل ــه اعتراض ــی ب ــت ده جه
ــکل گرفته بود، اگر چه برای  انگیزه های اقتصاد ش
ــت فضای داخلی لبنان را بحرانی کند،  مدتی توانس
ــی در فرایند تشکیل  ــهم اندکی در مانع تراش اما س

دولت در لبنان داشت.
ــه دوگانه همراهی با  ــویی دیگر اجبار مقاومت ب از س
معترضان یا حذف از ساختار سیاسی نیز پروژه بعدی 
بود که پیگیری شد. حزب اهلل چاره ای نداشت؛ یا باید 
ــت که این به معنای  ــار معترضان قرار می گرف در کن
ــناریوی ناامن کردن لبنان بود یا آنکه  همراهی با س

جایگاه مردمی آن در بین معترضان آسیب می دید.
ــدن دولت، غایت ایده آل رقبای سیاسی  تشکیل نش
ــا برای مدتی  ــای خارجی نبود ام ــت و گروه ه مقاوم
می توانست به این جریان فرصتی برای احیای دوباره 
ــازی در عرصه سیاسی بدهد. جریان هایی که  و بازس
رهبران آن مدتهاست به اتکای پشتوانه خارجی ها در 
ــای داخلی به فرصت تضمین حیات  تبدیل بحران ه

سیاسی خود مهارت یافته اند.
ــریک دزد و رفیق قافله " بهترین توصیف برای  "ش
جریان های سیاسی لبنان است که در کنار معترضان 
ــر هم پیمان"حکومت  ــوی دیگ ــرار گرفتند و از س ق
بانک ها" و عامل اصلی فروپاشی اقتصادی این کشور 
ــی نفرت  ــد. "حکومت بانک ها" اصطالح سیاس بودن
ــت که تعریفی از طبقه فاسد و ثروت اندوز  انگیزی اس

سیاسی در لبنان به شمار می رود.
ــته  نگاهی به چند رویداد مهم لبنان در روزهای گذش
می تواند، نشانه های هشداردهنده ای از دخالت خارجی 
و از پیش طراحی شده ای باشد که قرار است بار دیگر 
لبنان را وارد یک سناریوی جدید کند که هدف اصلی 
ــرائیل و از بین بردن  ــن امنیت پیرامونی اس آن تأمی
ــت سوریه  قدرت بازدارندگی مقاومت و جبران شکس
ــت. برخی از این عالئم، با رخدادهای بعد از ترور  اس

رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان در سال 2۰۰۵ وجوه مشترکی دارد.
ــش از آنکه حتی غبار و  ــت و پی ــانه های عربی و آمریکایی در همان لحظه نخس ــر چند رس ه
خاکسترهای انفجار بیروت فروکش کند انگشت اتهام را به سوی حزب اهلل نشانه رفتند اما باید 

گفت این موضوع نشان دهنده احتمال خرابکاری نیز هست.
اینکه آیا قرار است سناریویی مانند سناریوی ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان رخ دهد 
که در سال 2۰۰۵ کشته شد و ترور او زمینه خروج ارتش سوریه از مرزهای لبنان و سرزمین های 
اشغالی را فراهم کرد، پرسشی است که پاسخ آن در چند روز آینده از طریق رفتارهای آمریکا به 

دست خواهد آمد.
ــانه های عربی و آمریکایی در همان لحظه نخست و پیش از آنکه حتی غبار و خاکسترهای  رس

انفجار بیروت فروکش کند انگشت اتهام را به سوی حزب اهلل نشانه رفتند
ــت. اگر هم بپذیریم که  ــترده تر، عمیق تر و خطرناک تر اس ــناریوی جدید گس البته دامنه این س
اسرائیلی ها و آمریکا در انفجار بیروت دخالتی نداشته اند و احتمال خرابکاری نیز وجود ندارد، اما 
بی تردید از این انفجار برای بهره برداری سیاسی و ایجاد زمینه برای شکل دهی جدید به ساختار 

سیاسی لبنان چشم پوشی نخواهند کرد.
این بار نیز بازار شبکه های الحدث و العربیه و رسانه های غربی رونق گرفت تا در آتشی بدمند که 

به احتمال زیاد آمریکایی ها برافروخته اند.
سفر وزیر خارجه فرانسه و فشارهای این کشور در کنار دخالت های گاه و بیگاه سفیر آمریکا 
در بیروت، تحرکات اسرائیل در مرزهای اشغالی، گشت زنی هواپیماهای جاسوسی آمریکا در 

ــت انفجار مواضع  آمریکایی ها هم که در لحظه نخس
ــفته  ــی تردید در اوضاع آش ــفافی اتخاذ نکردند، ب ش
اقتصادی لبنان تالش خواهند کرد تا به بهانه بازسازی 
یا ارائه کمک های مالی، شروط خود را به دولت لبنان 

تحمیل کنند.
ــروط آنها حذف تدریجی مقاومت  قطعًا مهمترین ش
از صحنه سیاسی لبنان ونیز عملی شدن قانون سزار 
ــوریه خواهد بود. کمترین نتیجه ای که این  درباره س
ــتی خواهد  ــرای آمریکا و رژیم صهیونیس ــناریو ب س
ــت این است که برای مدتی توان داخلی دولت  داش

به موضوع انفجار بیروت مصروف خواهد شد.
ــق حریری در  ــناریوی ترور رفی ــد س به نظر می رس
ــدی از تحوالت و  ــال 2۰۰۵ که آغاز فصل جدی س
ــا انفجار بیروت  ــد ب دخالت های خارجی در لبنان ش
ــترده و خطرناک تر پیگیری شود. با این  در ابعاد گس
حال نباید نقش تجربه های گران بهای حزب اهلل در 
مدیریت رویدادهای سیاسی و میدانی و تغییر معادله 

را نادیده گرفت.
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راز آشوب ها در لبنان؛

 تالش برای امحای اسناد پشت پرده انفجار بیروت
 رامین حسین آبادیان:   در حالی که دبیرکل حزب اهلل لبنان در آخرین سخنرانی 
خـود بر لزوم شناسـایی عامالن فاجعـه بیروت تأکید کرده بـود، عناصر نفوذی 
تحت حمایت خارجی ها برای امحای اسـناد پشـت پرده فاجعه مذکور دست به 

کار شدند.
ــوب طلبانه ای است که هدف  ــاهد حوادث آش ــته لبنان و به ویژه بیروت ش از عصر روز گذش
ــور است. در جریان این  ــی عامالن آن ایجاد هرج و مرج و ناامنی در این کش اصلی و اساس
ــات دولتی یورش برده و دست به غارت آنها زدند. در  ــوبگران به نهادها و مؤسس حوادث، آش
این میان، وزارتخانه های خارجه، اقتصاد و محیط زیست هدف یورش آشوبگران قرار گرفتند؛ 

کما اینکه بانک مرکزی لبنان نیز توسط آشوب طلبان مورد حمله قرار گرفت.
ــونت آمیز  ــکا از اقدامات خش ــاالت متحده آمری ــن زمینه حمایت ای ــل تأمل در ای ــه قاب نکت
ــا صدور بیانیه ای  ــفارت آمریکا در بیروت ب ــان بود. در همین ارتباط، س ــوب طلبان در لبن آش
ــالمت آمیز حمایت می کنیم  ــه ادعا کرد: »ما از حق ملت لبنان در اعتراضات مس مداخله جویان
ــویق می کنیم«. سفارت آمریکا در این  ــونت تش و همه طرف های ذیربط را به اجتناب از خش
ــت: »ملت لبنان رنج زیادی برده اند و الیق رهبرانی هستند که صدای  ــده اس بیانیه مدعی ش

شفافیت خواهی را می شنود«.
این بیانیه مداخله جویانه و تأمل برانگیز در خصوص حوادث اخیر لبنان در حالی صادر شد که 
ــب گذشته کوچک ترین نشانه ای از اعتراضات مسالمت آمیز در خیابان های بیروت مشاهده  ش
ــاختمان های وزارتخانه ها و نیز  ــوبگر با توسل به اقدامات خشونت آمیز، س ــد و عناصر آش نش
ــیده و محتویات آنها را چپاول  ــات دولتی را یکی پس از دیگری به آتش کش نهادها و مؤسس
کردند. تصاویر متعدد از آتش سوزی ها در ساختمان های دولتِی واقع در بیروت خود به تنهایی 

گواه بر این مدعا است.
ــه نیز در این حوادث به  ــالوه بر نقش آفرینِی منفی آمریکا در حوادث بیروت، نقش فرانس ع
ــوادث لبنان حتی پیش از وقوع انفجار  ــم می خوَرد. به عبارت بهتر، رد پای پاریس در ح چش
ــابق لبنان تحت  ــه »ناصیف حتی« وزیر خارجه س ــد؛ یعنی زمانی ک ــب بیروت دیده ش مهی
فشارهای خارجی به ویژه از سوی فرانسوی ها از ِسَمت خود استعفا داد. پس از انفجار بیروت 
نیز »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانسه بالفاصله به لبنان سفر کرد و در جمِع مردم این 
کشور سخنان مداخله جویانه ای را مطرح ساخت تا ابهامات پیرامون نقش پاریس در حوادث 

اخیر لبنان بیش از پیش افزایش یابد.
نکته ای که در خصوص حوادث اخیر بیروت بیش از هر چیز دیگری توجهات را به سمت خود 

جلب می کند، این است که این حوادث درست یک 
ــید حسن نصراهلل«  ــخنرانی مهم »س روز پس از س
ــت. دبیرکل  دبیرکل حزب اهلل لبنان به وقوع پیوس
ــه تنها به  ــخنرانی ک ــان این س ــزب اهلل در جری ح
ــت بر لزوم  فاجعه بزرگ بندر بیروت اختصاص داش
ــایی و محاکمه هرچه سریع تر عامالن وقوع  شناس

انفجار در این بندر تأکید کرد.
در همین راستا، »سید حسن نصراهلل« دبیرکل حزب 
ــرد: »در جریان روند تحقیقات و  اهلل لبنان اعالم ک
فرایند محاکمه مقصران وقوع فاجعه بیروت، عدالت 
ــته  و حقیقت باید بیش از هر چیز دیگری وجود داش
ــند. نمی توان این حادثه بزرگ را فراموش کرد  باش
و یا آن را نادیده گرفت. باید حقیقت مشخص شده 
ــوند. از دولت لبنان  و عامالن این حادثه محاکمه ش
ــت و قاطعیت با این  ــه با نهایت جدی می خواهم ک
ــفاف  ــأله برخورد کند. اگر حقیقت به صورت ش مس
مشخص نشود، لبنان با بحرانی تحت عنوان بحران 

موجودیتی مواجه خواهد شد«.
ــان بر لزوم  ــم دبیرکل حزب اهلل لبن ــن تأکید مه ای
ــم و  ــار بندر بیروت خش ــالن انفج ــایی عام شناس
عصبانیت طرف های خارجی و نیز متحدان آن ها در 
داخل لبنان یعنی جریان 1۴ مارس را به دنبال داشت 
و موجب شد تا آنها به منظور ممانعت از فاش شدن 
ــناد مربوط به پشت پرده انفجار مذکور دست به  اس
ــوند. بدین ترتیب، شخصیت های جریان 1۴  کار ش
ــته به آنها تحریک افکار  ــانه های وابس مارس و رس
عمومی علیه حزب اهلل را کلید زدند تا ضمن خدشه 
وارد کردن به چهره این گروه مقاومتی، مردم را به 

انجام اقدامات خشونت آمیز در کشور وادارند.

به عنوان نمونه، »سامی الجمیل« رئیس حزب 
الکتائب که همه نمایندگان آن از پارلمان استعفا 
ــبکه سعودی »العربیه«  داده اند در مصاحبه با ش
ــخنانی عجیب و هدف دار حزب اهلل لبنان  در س
ــامانی های این کشور معرفی کرد.  را عامل نابس
ــانه های  همین رویکرد جریان 1۴ مارس و رس
ــد تا »هادی القبیسی«  وابسته به آن موجب ش
ــر لبنانی از هدف اصلی این جریان پرده  تحلیلگ
ــرد: »جریان  ــن باره اعالم ک ــردارد. وی در ای ب
ــعد الحریری با انتشار اخبار دروغ  ــته به س وابس

به دنبال آشوب و فتنه انگیزی است«.
ــف مقاومت در داخل  در واقع جریان های مخال
ــوی  ــان با حمایت های خارجی به ویژه از س لبن
ــد دبیرکل  ــده آمریکا پس از تأکی ــاالت متح ای
ــدن نتیجه تحقیقات  حزب اهلل بر لزوم نهایی ش
ــروت، عناصر نفوذی  ــون حادثه انفجار بی پیرام
ــیج کردند تا  ــود را بس ــوبگر تحت امر خ و آش
ــت پرده  ــناد موجود از حقایق پش به امحای اس
ــد. »عماد حب اهلل«  ــار بندر بیروت بپردازن انفج
ــماری  وزیر صنعت لبنان در واکنش به حمله ش
از عناصر نفوذی به تعدادی از وزارتخانه ها تأکید 
ــازی پرونده های  ــرد: »نفوذی ها برای نابودس ک

فساد تالش کردند«.
ــانی که  ــه برخی منابع لبنانی اغلب کس به گفت
ــه کردند از  ــه حمل ــاختمان وزارت خارج ــه س ب
ــتند.  ــکاران بودند و با خارج در ارتباط هس خراب
در واقع، آنها نمی خواهند تحقیقات درباره انفجار 
ــته باشد. بدیهی است در  بندر بیروت ادامه داش
شرایطی که مطالبه اصلی و اساسی عموِم مردم 
لبنان شناسایی، معرفی و محاکمه عامالن انفجار 
بندر بیروت است، یورش عناصر مزدور، نفوذی 
ــاختمان های دولتی نمی تواند  ــوبگر به س و آش
معنایی جز همکاری آنها با دستگاه های خارجی 
ــنگ اندازی در مسیر شفاف سازی  به منظور س

واقعه بندر بیروت، داشته باشد.
بر اساس آنچه که گفته شد، پر واضح است که 
ــایه حمایت های  برخی طرف های داخلی در س
ــدر بیروت را  ــترده خارجی فاجعه انفجار بن گس
ــتاویزی برای تسویه حساب های  به عنوان دس
ــی به ویژه با حزب اهلل لبنان قرار داده اند.  سیاس
ــت که دبیرکل حزب اهلل لبنان  این در حالی اس
صراحتًا تأکید کرده بود که اکنون زمان مناسبی 
ــدر بیروت به  ــتفاده از انفجار بن ــوء اس برای س
ــی و فرقه ای  منظور پیروزی در دعواهای سیاس

نیست.
ــای خارجی و متحدان  ــد که عزم طرف ه هرچن
ــرای مقابله با مقاومت و  ــی آنها در لبنان ب داخل
حزب اهلل از رهگذر حادثه انفجار در بندر بیروت 
جزم شده است اما بدون شک تمامی تالش های 
ــکار شدن واقعیت های پشت  مذبوحانه برای آش
ــت مواجه  پرده حادثه مذکور در نهایت با شکس
خواهد شد، چرا که قاطبه مردم لبنان همواره در 
ــان داده اند که صف خود  بزنگاه های مختلف نش

را از آشوبگران و آشوب طلبان جدا می کنند.
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دبیرکل حزب اهلل لبنان با تأکید بر لزوم عدم بهره برداری سیاسی از فاجعه انفجار 
بیروت، گفت: برخی به دروغ این فاجعه را ناشـی از انفجار انبارهای تسـلیحاتی 

حزب اهلل اعالم کردند تا آن را تخریب کنند.
ــبت انفجار بندر بیروت گفت  ــن نصراهلل دبیر کل حزب لبنان در سخنرانی به مناس ــید حس س
ــائل مربوط  ــتم درباره مس ــت که من چند روز پیش از انفجار بیروت قصد داش واقعیت این اس
ــرائیل و وقایع دیگر مانند رای دادگاه بین المللی رفیق حریری  به درگیری های مرزی بین اس
صحبت کنم که به یکباره فاجعه بیروت اتفاق افتاد و سخنرانی ام را به تعویق انداختم. اکنون 

نیز تنها درباره این فاجعه سخن خواهم گفت.

فاجعه بیروت پیامدهای خطرناکی به دنبال دارد
دبیرکل حزب اهلل لبنان در ادامه اظهار داشت: من از همینجا به خانواده های قربانیان این فاجعه 
ــلیت می گویم و برای بازماندگان نیز آرزوی شفای عاجل دارم. واقعیت آن است که  بزرگ تس
این حادثه در تاریخ معاصر لبنان بی سابقه بود و ما بسیار امیدوار هستیم که بتوانیم خیلی زود 

پیامدهای خطرناک آن را پشت سر بگذاریم.
ــن نصراهلل در ادامه افزود: فاجعه انفجار »بیروت« پیامدهای خطرناکی در زمینه های  سید حس
ــت. آنچه که اتفاق افتاد یک حادثه استثنائی در تاریخ معاصر لبنان بود. لذا  مختلف خواهد داش
باید به صورتی کاماًل استثنائی در عرصه های مختلف روانی، سیاسی و رسانه ای با چنین حادثه 
ــریع هیئت ها و موسسات مدنی در این  ای برخورد کرد. حضور ملت در کنار دولت و حضور س

فاجعه برجسته بوده است.

تمامی تجهیزات و نیروهای حزب اهلل در اختیار دولت قرار دارد
ــتگی ها با دولت و ملت لبنان پس از  ــاره به موج ابراز همدردی ها و همبس وی در ادامه با اش
ــتگی های گسترده و اعالم آمادگی طرف  فاجعه بزرگ انفجار بیروت، تصریح کرد: ابراز همبس
های مختلف برای همکاری با لبنان و ارائه کمک به لبنانی ها پس از انفجار بندر بیروت، بیش 

از همه چیز توجهات را به سمت خود جلب کرد.
دبیرکل حزب اهلل لبنان گفت که این حزب و همه نیروها و کادر و تجهیزات آن در اختیار دولت 

ــر بگذارد. وی اظهار  ــت تا این بحران را پشت س اس
داشت که حزب اهلل آماده است در قضیه اسکان و پناه 
دادن به خانواده های بی پناه و تهیه مسکن جایگزین 

برای آن ها مشارکت و همکاری کند.
سید حسن نصراهلل با تأکید بر اینکه حزب اهلل تمامی 
ــات در نزد خود را برای کمک به دولت پس از  امکان
ــیج خواهد کرد، گفت: حزب اهلل  فاجعه به بیروت بس
ــکان دادن به خانواده های بی پناه و نیز  در مسأله اس
ــرای عبور از وضعیت  ــارکت در دیگر زمینه ها ب مش
فعلی از آمادگی کامل برخوردار است. صراحتاً اعالم 
می کنم که تمامی نیروها و تجهیزات حزب اهلل برای 

عبور از بحران در اختیار دولت قرار دارد.

رسانه ها و شخصیت های سیاسی به دروغ 
حزب اهلل را متهم ساختند

ــاهد  ــه گفت: پس از فاجعه بیروت ما ش وی در ادام
ــتگی ها در سطح جهانی  حجم باالیی از ابراز همبس
بودیم. یکی از مهمترین اتفاقات سفر رئیس جمهور 
ــه به لبنان بود. ما در این روزها به هر دیدار و  فرانس
کمکی نگاه مثبتی داریم. با با نگاه مثبت به هر گونه 
ابراز همبستگی و همدردی می نگریم. از هر سفری 

به لبنان استقبال می کنیم.
ــه تأکید کرد: فضای  ــزب اهلل لبنان در ادام دبیرکل ح
ــی را مثبت ارزیابی می کنیم. این فضای خارجِی  خارج
مثبت فرصتی را در برابر لبنان قرار داده است تا از وضعیت 

محاصره و درد و رنج هایی که دارد، خارج شود.

ــانه  ــه اقدامات خصمانه برخی رس ــخنان خود ب ــن نصراهلل در بخش دیگری از س ــید حس س
ــد بگویم که  ــف بای ــت: با کمال تأس ــرده و گف ــاره ک ــان علیه حزب اهلل اش ــرب زب ــای ع ه
ــای منطقه ای که  ــانه ه ــانه های داخلی و رس ــاعت اولیه وقوع انفجار برخی رس ــان س از هم
ــت پیش داورانه خود  ــدند، روای ــراه ش ــا آنها هم ــی نیز ب ــخصیت های سیاس ــه برخی ش البت
ــلیحاتی حزب اهلل  ــای تس ــی از انباره ــار، ناش ــه انفج ــدند ک ــاخته و مدعی ش ــرح س  را مط

بوده است!

تخریب حزب اهلل؛ هدف اصلی از اتهام زنی ها
ــخصیت های سیاسی از مطرح  ــانه ها و ش دبیرکل حزب اهلل لبنان تأکید کرد: هدف این رس
ساختن ادعاهایی از این دست، این بود که ملت لبنان را علیه حزب اهلل تحریک کنند. هدف، 
ــدند.  ــطح از ظلمی بود که علیه حزب اهلل مرتکب ش تخریب حزب اهلل بود. این باالترین س
ــلیحاتی و مواد منفجره متعلق به حزب  ــن صراحتًا و با قاطعیت وجود هرگونه انبارهای تس م
اهلل در بندر بیروت را رد می کنم. حزب اهلل نه در گذشته و نه اکنون چنین انبارهایی در بندر 

بیروت در اختیار نداشته است.
ــن ملِت مصیبت زده  ــم که حزب اهلل خود جزئی از ای ــت بیان کن ــت: الزم اس وی اظهار داش
ــت از مواضع کینه توزانه  ــاهد اتخاذ این دس ــتر هم ش ــت. ما پیش به دنبال فاجعه بیروت اس
ــدر دروغ بگویند  ــازند می خواهند آنق ــانی که چنین اتهاماتی را مطرح می س ــوده ایم. کس ب
ــت. تحقیقات  ــت مردم حرف آنها را باور کنند. این نهایِت مظلومیت حزب اهلل اس ــا در نهای ت
ــره ای در بندر بیروت  ــواد منفج ــلیحات و م ــد کرد که حزب اهلل هیچگونه تس ــت خواه  ثاب

نداشته است.

مـا مـی دانیم در بندر حیفا چه خبر اسـت؛ این جزئـی از معادله بازدارندگی 
است

نصراهلل تأکید کرد: درباره این مسأله نیز که مدعی هستند مدیریت بندر بیروت برعهده حزب 
ــت. ما هیچگونه مدیریتی بر بندر بیروت  ــت نیس ــت باید بگویم که چنین چیزی درس اهلل اس
ــود. حزب اهلل ممکن  ــی دانیم چه چیزهایی در این بندر نگهداری می ش ــًا نم نداریم و اساس
ــود دارد و این جزئی از  ــه چه چیزهایی در بندر حیفا وج ــش از بندر بیروت، بداند ک ــت بی اس

معادله بازدارندگی ماست.
ــن  دبیرکل حزب اهلل در ادامه عنوان کرد: از ملت لبنان می خواهم تا زمانی که حقایق روش
شد، محاکمه دروغ پردازان را خواستار شود. متأسفانه باید گفت که از این حادثه بزرگ یعنی 
ــا معتقدیم که اکنون  ــی صورت می گیرد. م ــار مهیب بیروت بهره برداری های سیاس انفج
اصاًل زمان مناسبی برای تسویه حساب های سیاسی و فرقه ای نیست. در جریان تحقیقات 
ــازد و یا کسی از مقصران  ــی چیزی را پنهان س درباره این حادثه بزرگ نباید اجازه دهیم کس

حمایت کند.

عامالن فاجعه بیروت با قاطعیت به دست 
عدالت سپرده شوند

ــن نصراهلل همچنین بیان کرد: در جریان  سید حس
ــه مقصران وقوع  ــات و فرایند محاکم روند تحقیق
فاجعه بیروت، عدالت و حقیقت باید بیش از هر چیز 
ــند. نمی توان این حادثه  ــته باش دیگری وجود داش

بزرگ را فراموش کرد و یا آن را نادیده گرفت.
وی در ادامه تأکید کرد: باید حقیقت مشخص شده 
ــوند. از دولت لبنان  و عامالن این حادثه محاکمه ش
ــت و قاطعیت با این  ــه با نهایت جدی می خواهم ک
مسأله برخورد کند. این مسأله اصاًل پیچیده نیست؛ 
ــات به زودی پایان می یابد و عامالن فاجعه  تحقیق
ــوند. اگر حقیقت به صورت  بیروت مشخص می ش
شفاف مشخص نشود، لبنان با بحرانی تحت عنوان 

بحران موجودیتی مواجه خواهد شد.

جنگ افـروزان در برابر مقاومـت به نتیجه 
نمی رسند

ــخنان خود نیز  ــرکل حزب اهلل لبنان در پایان س دبی
ــانی که با دستاویز قرار  افزود: خطاب به تمامی کس
ــزب اهلل و محور  ــه بیروت وارد نبرد با ح دادن فاجع
مقاومت شده اند، صراحتاً می گویم که به هیچ نتیجه 
ای نخواهند رسید. مقاومت با قدرت، پشتوانه مردمی 
ــت بسیار  و جایگاه منطقه ای که از آن برخوردار اس
ــت که برخی از افراِد ظالم، کّذاب و  بزرگتر از آن اس

جنگ طلب بتوانند خدشه ای به آن وارد سازند.
وی در ادامه تأکید کرد: تا به امروز خیلی ها تالش 
ــاد کنند اما  ــگ داخلی ایج ــا در لبنان جن کردند ت
ــوم خود شکست  ــته ش همواره در تحقق این خواس
خوردند. از این پس نیز آنها به نتیجه نخواهند رسید 
ــد. در پایان  ــت خواهند ش و مجدداً متحمل شکس
ــی برخوردار  ــا از این توانای ــی توانم بگویم که م م
ــران کنونی  ــته از بح ــوی تر از گذش ــتیم تا ق  هس

خارج شویم.
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گفتگوی اختصاصی با مشاور رئیس جمهور لبنان:

ملت لبنـان مقابل انفجـار بیروت در یک صف ایستـاد
فاطمـه صالحی مشـاور رئیس جمهور لبنان با اشـاره به همبسـتگی ملت این 
کشـور برای عبـور از بحران انفجار بیروت اعالم کرد که رژیم صهیونیسـتی به 

شدت از واکنش احتمالی مقاومت لبنان می ترسد.
کشـور لبنان که این روزها با مشـکالت عدیده اقتصادی و سیاسـی دست و 
پنجه نرم می کند به تازگی شـاهد وقوع یک انفجار گسـترده در بندر بیروت 

بود که خرابی های ویرانگری در این منطقه به وجود آورد.
در پی انفجار مهیب روز سـه شـنبه در بیروت، تصاویر راداری گشـت زنی و 
عملیات شناسایی غیرعادی چهار فروند هواپیمایی جاسوسی نیروی دریایی 

آمریکا در خط ساحلی لبنان- سوریه منتشر شد.
همچنین کارشناسـان امنیتـی از احتمال طراحی عملیات خرابکاری توسـط 
نیروهـای آمریکایـی در روزهـای اخیر خبر دادنـد. عبدالقادر یاسـین مورخ 
برجسـته فلسـطینی درباره انفجـار دو روز قبل بیروت گفت: مـن این بار با 
ترامپ هم نظر هسـتم زیرا وی تنها مقام در دنیاسـت که تأیید کرد که این 
جنایت انجام شـده از سـوی طرفی اسـت و نزدیک بود که نام اسـرائیل را 

ببرد.
وی افزود: شـاهدان عینی تاکید کرده اند که دو هواپیمای اسـرائیلی بر فراز 
بندر بیروت در پرواز بوده اند و من این فرضیه را ترجیح می دهم که اسرائیل 
در پشـت پرده این جنایت قرار دارد. برخی سـران احزاب در لبنان هنوز با 

اسرائیل تعامل دارند و عذرخواهی نکرده اند.
»امـل ابوزید« مشـاور رئیس جمهور لبنـان در گفتگو با خبرگـزاری مهر در 
خصـوص واکنش رژیم صهیونیسـتی به این انفجار گفت: شـاهد آن بودیم 
کـه حـرف و حدیث هایـی در خصوص هدف قـرار دادن بندر بیـروت با یک 
 موشـک مطرح شـد و برخـی سـایت های خبری اسـرائیلی به این مسـئله 

پرداختند.
وی افـزود: کابینه اسـرائیل نیز هرگونه دسـت داشـتن در ایـن حادثه را رد 
کرد. تمامی این واکنش ها بیانگر آن اسـت که تل آویو دسـتپاچه شـده و از 

واکنش هـای قوی تـری کـه ممکن اسـت 
مقاومـت لبنان علیـه اسـرائیل در صورت 
اثبات تجاوز آن به لبنان دست بزند بسیار 

میترسد.
خصـوص  در  عـون«  »میشـل  مشـاور 
فضاسـازی ها علیه حزب اهلل لبنان در قبال 
ایـن انفجـار بیان کـرد: طبیعی اسـت که 
شـاهد آن باشـیم که برخی طرف ها مانند 
اسـرائیل اتهاماتی را علیه حزب اهلل لبنان 
در خصـوص مداخله غیر مسـتقیم در این 
انفجار گسـترده که بندر بیـروت را لرزاند 
مطـرح کنند. همچنین شـاهد آن هسـتیم 
کـه برخی از کشـورهایی که مخالف حزب 
اهلل هستند و این حزب را مسئول بسیاری 
 از مسـائل می داننـد اتهاماتـی را علیه آن 

مطرح کنند.
وی در خصـوص واکنش ملت لبنان به این 
انفجار گفـت: این فاجعه همبسـتگی ملی 
در لبنـان را نشـان داد به طـوری که این 
همبستگی در کمک های پزشکی و مردمی 
و هـم چنین دولتی بعد از وقوع این انفجار 

نمود پیدا کرد.
مشـاور رئیس جمهور لبنان بیان کرد: ملت 
لبنان نشـان داد که در برابر این فاجعه در 
یک صف ایسـتاده و به وظایف انسـانی و 

ملی خود عمل می کند.

اختصاصی مهر؛

احتمال ارتباط گشت زنی۴فروند هواپیمای جاسوسی آمریکا با انفجار بیروت

در پی انفجار مهیب در بیروت، تصاویر راداری گشت زنی و عملیات شناسایی غیرعادی 
ــاحلی لبنان- سوریه  ــی نیروی دریایی آمریکا در خط س چهار فروند هواپیمایی جاسوس

منتشر شد.
ــان امنیتی از احتمال طراحی عملیات خرابکاری توسط نیروهای آمریکایی در  کارشناس

روزهای اخیر خبر دادند.
ــت زنی و عملیات شناسایی غیرعادی چهار  ــاس این گزارش تصاویر راداری گش بر اس
ــر شده  ــنبه منتش ــی نیروی دریایی آمریکا مربوط به روز دوش فروند هواپیمای جاسوس

است.
گفته می شود، چهار فروند هواپیمای گشت زنی نیروی دریایی آمریکا بیش از 3 ساعت 

در منطقه مشغول به گشت زنی و شناسایی همزمان بوده اند.
ــی ویژه ای با قابلیت شنود و  این هواپیماها از نوع P-3 و P-8 با قابلیت های جاسوس

اسکن منطقه ای هستند.
تحلیلگران امنیتی بر این باورند که این موضوع تاکنون بی سابقه بوده است.

براساس این گزارش، رجیستر هواپیماها به این شرح اعالم شده است:
16۰۷6۴ :3-P
169۰۰2 :8-P
169328 :8-P

Unknown :8-P
اهمیت این نکته و انتشار این تصاویر در آن است که منابع اطالعاتی آمریکا از وجود ۵۰ 

ُتن نیترات که حدود نُه سال است در این بندر دپو شده بود، خبر داشتند.



فاطمه صالحی  نماینده پارلمان لبنان اعالم کرد که آمریکا و رژیم صهیونیستی 
تمام تالش خود را برای سوءاسـتفاده از وقایع لبنان در راسـتای تحقق اهداف 

سیاسی خود می کنند.
ــور لبنان که این روزها با مشکالت عدیده اقتصادی و سیاسی دست و پنجه نرم می کند  کش
عصر روز گذشته شاهد وقوع یک انفجار گسترده در بندر بیروت بود که خرابی های ویرانگری 

در این منطقه به وجود آورد.
ــه شنبه در بیروت، تصاویر راداری گشت زنی و عملیات شناسایی  در پی انفجار مهیب روز س
ــاحلی لبنان-  ــی نیروی دریایی آمریکا در خط س ــادی چهار فروند هواپیمایی جاسوس غیرع

سوریه منتشر شد.
همچنین کارشناسان امنیتی از احتمال طراحی عملیات خرابکاری توسط نیروهای آمریکایی 

در روزهای اخیر خبر دادند.
ــت زنی و عملیات شناسایی غیرعادی چهار فروند  ــاس این گزارش تصاویر راداری گش بر اس

هواپیمای جاسوسی نیروی دریایی آمریکا مربوط به روز دوشنبه منتشر شده است.
از سوی دیگر »بدری ضاهر« مدیرکل گمرکات در بیروت در سخنانی تأکید کرد که »انفجار 

بندر بیروت ناشی از یک محموله نیترات آمونیوم بوده است.
بر اساس این گزارش، وی افزود که این انفجار در محموله ای از ماده نیترات آمونیوم رخ داده 
ــت و به دلیل اختالفات میان طرف های معامله که افرادی  که از لبنان در حال عبور بوده اس

غیر لبنانی بودند، این محموله در بندر بیروت مصادره شده بود.
ــمار قربانیان انفجار مهیب بیروت را  ــت لبنان نیز ساعاتی قبل، آخرین آمار از ش وزیر بهداش
اعالم کرد. بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: »شمار کشته های انفجار مهیب 
ــت لبنان، چهار هزار نفر در اثر انفجار  ــت«. به گفته وزیر بهداش ــیده اس بیروت به ۷8 نفر رس

بندر بیروت زخمی شده اند.
ــا »محمد نصراهلل« نماینده  ــت ب ــن خصوص خبرنگار مهر مصاحبه ای انجام داده اس در همی

پارلمان لبنان و عضو دفتر سیاسی جنبش أمل که مشروح آن در ادامه می آید.
انتظار داشتیم در شرایط کنونی کشورهای جهان در کنار لبنان ایستاده و از این کشور حمایت 
ــتند تا اهداف  ــتفاده از این حادثه هس ــوء اس کنند اما می بینیم که برخی طرف ها به دنبال س

خاص خود را در لبنان محقق کنند

*انفجار عصر روز گذشته در بندر بیروت که 
می توان گفت بی سـابقه بوده است را چطور 
ارزیابی می کنید؟ آیا می توان به طور قطع از 

علل وقوع این انفجار صحبت کرد؟
ما عصر روز گذشته شاهد وقوع یک فاجعه تاریخی 
ــخ لبنان بی  ــن فاجعه در تاری ــم. ای ــان بودی در لبن
سابقه بوده است. لبنانی ها هیچ گاه تصورش را هم 
نمی کردند که یک روز از خواب بلند بشوند و ببینند 
ــه ماهیت آن هنوز  ــروت بر اثر یک حادثه ک که بی

مشخص نیست ویران شده است.
ما نمی خواهیم در خصوص اسباب و دالیل وقوع این 
انفجار گسترده که باعث به وجود آمدن ویرانی ها و 
خرابی های گسترده شده پیش داوری کنیم و منتظر 

نتایج تحقیقات در این خصوص هستیم.

*نظر شما در خصوص فضاسازی های برخی 
طرف هـای بین المللی دربـاره علل وقوع این 

انفجار چیست؟
ــترده ای از پایتخت بیروت  ــش گس این انفجار بخ
ــادی و  ــی اقتص ــای منف ــرده و پیامده ــود ک را ناب
ــت. آنچه که  اجتماعی بزرگی به دنبال خواهد داش
ــت که انتظار داشتیم  ــف می کند این اس ما را متأس
ــورهای جهان در کنار لبنان  ــرایط کنونی کش در ش
ایستاده و از این کشور حمایت کنند اما می بینیم که 
ــوء استفاده از این حادثه  برخی طرف ها به دنبال س
ــود را در لبنان محقق  ــداف خاص خ ــتند تا اه هس
ــان در تضاد بوده و  ــه با منافع لبن ــد؛ اهدافی ک کنن

باعث ایجاد شکاف و اختالف میان مردم این کشور 
ــود. ما به عنوان ملت لبنان در این مرحله باید  می ش
ــه و نحوه برون رفت از این  به پیامدهای این حادث

بحران بیاندیشیم.

*ملـت لبنان در شـرایط کنونـی در مواجهه 
بـا بحران به وجود آمده ناشـی از وقوع این 

انفجار باید چه اقدامی اتخاذ کنند؟
مردم لبنان باید از این فاجعه نهایت استفاده را کرده 
ــه فرصتی برای تقویت اتحاد تبدیل کنند  و آن را ب
ــده و با کمترین  ــن نحو از آن خارج ش ــا به بهتری ت
ــارات مادی و معنوی به دنبال راه حل بگردند  خس
ــرایط بسیار  به ویژه آنکه لبنان در حال حاضر در ش

سخت اقتصادی به سر می برد.
ــی کشور به  ــرایط نیز برآمده از اوضاع سیاس این ش
ــته تا کنون به شمار می رود. ما  ــال گذش ویژه از س
ــی اقتصادی لبنان و پیامدهای منفی  شاهد فروپاش
اجتماعی آن و افزایش نرخ بیکاری هستیم. کسانی 
ــرای درآوردن روزی خود به  ــتند که در لبنان ب هس
ــه ارزش ارز داخلی در برابر  ــختی می افتند چرا ک س

دالر بسیار پایین آمده است.
ــرای ما به وجود  ــا امیدواریم که این فاجعه که ب م
ــود  ــه فرصتی برای اتحاد ش ــت تبدیل ب ــده اس آم
ــراغ دارند  ــه لبنانی ها با توانی که در خود س چرا ک
می توانند از پیامدهای آن عبور کنند. اتحاد ما، تنها 
ــت  راه برای خالصی یافتن از تمام بحران هایی اس

که امروزه در لبنان شاهد آن هستیم.

*نظـر شـما در خصوص موضع گیری رژیم صهیونیسـتی به محـض وقوع این 
انفجار در بیروت و اینکه تل آویو در این انفجار دست ندارد چیست؟

ــت  ــتی قصد دارد از این فاجعه که برای لبنان به وجود آمده اس ــک رژیم صهیونیس بدون ش
ــتفاده را کرده تا با ایجاد شکاف و برانگیختن اختالفات داخلی اهداف خود را  ــوء اس نهایت س
ــت  ــور محقق کند. تل آویو به محض وقوع این انفجار اعالم کرد که در آن دس در داخل کش
ــه و در میان آنها  ــوپ را در زمین لبنانی ها انداخت ــم با این کار تالش کرد ت ــدارد. این رژی ن

اختالف ایجاد کند.
ــدن نتایج تحقیقات در خصوص اسباب و دالیل این انفجار پیش داوری  ــن ش ما قبل از روش

نکرده و نمی توانیم بگوییم که چه کسی در این خصوص مقصر است.

*تالش هـای آمریکا و رژیم صهیونیسـتی در لبنان برای تحقق اهداف سیاسـی 
خود و اعمال فشار بر مسئوالن این کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

آمریکا و رژیم صهیونیستی هرگز نمی توانند تصورش را هم بکنند که روزی لبنان را از دست 
ــیار مهمی برای سیاست های آمریکا  ــور دارای موقعیت ژئوپولتیک بس بدهند چرا که این کش
ــت. آنها نمی خواهند لبنان آزاد باشد چرا که اگر بخواهد واقعًا آزاد باشد در برابر  در منطقه اس

تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه خود می ایستد.
ــته تالش کرده تا با اشغال بخشی از لبنان اهداف خود را در این کشور محقق  تل آویو در گذش
کند. صهیونیست ها معتقد هستند که جنوب لبنان بخشی از به اصطالح »اسرائیل بزرگ« است. 
اما مقاومت لبنان با توجه به سخنان امام موسی صدر توانست در برابر صهیونیست ها ایستاده و 
آنها را از کشور بیرون براند. اما طمع ورزی های صهیونیست ها در قبال لبنان همچنان ادامه دارد 
و هر لحظه که بتواند برای اشغال این کشور و هدف قرار دادن زیرساخت های آن و نابود کردن 

هم زیستی مسالمت آمیز میان ادیان مختلف در لبنان تالش می کند.
آمریکا نیز تمام قد از رژیم صهیونیستی حمایت می کند. به همین دلیل واشنگتن و تل آویو به 
لبنان چشم طمع دوخته و از هر فرصتی برای تحت فشار قرار دادن آن سوء استفاده می کنند. 
ــار می آورد تا مانع شکوفایی اقتصادی لبنان شود چرا  آمریکا از لحاظ اقتصادی بر بیروت فش
ــتقالل لبنان تقویت شده و وابستگی آن کاهش می یابد. در هر صورت  که در این صورت اس

لبنانی ها باید اتحاد خود و پایبندی به مقاومت در برابر دشمن صهیونیستی را تقویت کنند.
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گفتگو با نماینده پارلمان لبنان:

برخی کشورها به دنبال ایجاد اختالف در لبنان هستند
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گزار ش تصویری انفجار بیروت 
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استاد دانشگاه جرج تاون:
اعضای شـورای همکاری خلیج فارس وابسـته به چتر امنیتی آمریکا هستند

»مهران کامروا« معتقد است اعضای شورای همکاری خلیج فارس به لحاظ نظامی و 
امنیتی وابسته به آمریکا هستند و این وابستگی در آینده نیز وجود خواهد داشت.

محمدجواد ظریف و عبداهلل بن زائد وزرای خارجه ایران و امارات متحده عربی در تماسی ویدئویی 
ضمن تبریک عید قربان بر ضرورت تقویت همکاری های دوجانبه در مبارزه با ویروس کرونا و در 

خصوص موضوعات دوجانبه و منطقه ای به بحث و تعامل نظر پرداختند.
ــت: با  ــت توئیتری نوش در همین خصوص محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در یک پس
آقای عبداهلل بن زائد وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، گفتگوی ویدئویی بسیار جدی، صریح 
و دوستانه ای داشتم و درباره کرونا و همچنین مسائل دوجانبه، منطقه ای و جهانی رایزنی کردیم. در 
این گفتگو توافق کردیم که با توجه به چالش های سخت و انتخاب های سخت تری که منطقه با آن 

روبرو است، به گفتگو بر مبنای امید ادامه دهیم.
ــت که ایران با امارات متحده عربی و عربستان سعودی متحدان  ــت که مدتهاس این در حالی اس

منطقه ای ایاالت متحده در تضاد به سر می برد.
خبرنگار مهر در گفتگو با پروفسور »مهران کامروا« به بررسی این موضوع پرداخته است که در ادامه 
می آید. »کامروا« استاد حکومت در دانشگاه جورج تاون آمریکا و مدیر بخش مطالعات ایران در مرکز 
عربی و تحقیقات سیاسی است. وی دکترای خود را در علوم اجتماعی و علوم سیاسی از دانشگاه 
ــت. کتاب های »قطر؛ کشور کوچک،  کمبریج اخذ کرده و صاحب مقاالت و کتاب های زیادی اس
ــت بزرگ«، »خاورمیانه معاصر، تاریخ سیاسی پس از جنگ جهانی اول« و »انقالب فکری  سیاس

ایران« از جمله آثار وی به شمار می رود.

*محمد جواد ظریف و عبداهلل بن زائد وزرای خارجه ایران و امارات متحده عربی در 
تماسی ویدئویی ضمن تبریک عید قربان بر ضرورت تقویت همکاری های دوجانبه 
در مبـارزه با ویـروس کرونا و در خصوص موضوعات دوجانبه و منطقه ای به بحث و 
تعامل نظر پرداختند. این گفتگو امری کم سابقه در سال های اخیر بوده است. اهمیت 

این گفتگو چیست؟
ــی از ادامه روابط  ــی قرار داد. اول، این گفتگو بخش از چند منظر می توان این گفتگو را مورد بررس
روز افزون صمیمانه بین ایران و امارات متحده عربی در طول یک سال گذشته است. دوم به نظر 
می رسد امارات متحده عربی درک کرده که سیاست های کمتر خصمانه با ایران از سیاستهای قبلی 

برای اهدافش سودمندتر است.
همچنین، این گفتگو نشان می دهد که اهداف اعالم شده ایران در مورد کاهش تنش در خلیج فارس 
برای به دست آوردن نتایج ملموس، هرچند خیلی آرام در نظر گرفته شده است. واضح است، که این 
گفتگو همچنین می تواند گشایش مفیدی برای کاهش تنش با عربستان سعودی باشد و اگر موضوع 

روابط سعودی و ایران در مقطعی از گفتگو مطرح شود تعجب نخواهیم کرد.
با گفتن همه موارد، نباید بیش از حد به این گفتگو اهمیت داد. هم ایران و هم امارات سیاست های 
خارجی پیچیده را دنبال می کنند و همانطور که غالباً دیپلمات ها و سیاستمداران انجام می دهند - 
می توان یک چیز را گفت و برعکس آن را انجام داد. روی هم رفته این یک اقدام مثبت است، اما 

لزوماً به معنای احیای روابط گرم یا هر نوع اعتماد متقابل نیست.

*در همین خصوص محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در یک پست توییتری 
نوشـت: »با آقای عبداهلل بـن زائد وزیر امور خارجه امـارات متحده عربی، گفتگوی 
ویدئویی بسیار جدی، صریح و دوستانه ای داشتم و درباره کرونا و همچنین مسائل 
دوجانبه، منطقه ای و جهانی رایزنی کردیم. در این گفتگو توافق کردیم که با توجه به 
چالش های سخت و انتخاب های سخت تری که منطقه با آن روبرو است، به گفتگو 
بر مبنای امید )ابتکار صلح هرمز( ادامه دهیم«. به نظر شما »ابتکار صلح هرمز« تا چه 

اندازه می تواند همراهی امارات را با خود داشته باشد و مبنای گفتگوها باشد؟
فرضیه اصلی HOPE ایجاد یک معماری امنیتی منطقه ای است که جایگزین حضور نیروهای 
ــود. همه شیخ نشین های خلیج فارس وابسته به چتر امنیتی آمریکا  آمریکایی در خلیج فارس ش
هستند. به ویژه رهبران فعلی شورای همکاری خلیج فارس به راحتی نمی توانند امنیت کشور خود را 

بدون اتکا به ایاالت متحده تصور کنند.
ایاالت متحده آمریکا همچنین مایل به ترک منطقه نیست و حداقل فعاًل سیاستگذاران آمریکایی 
نمی توانند خلیج فارس را چیزی غیر از »دریاچه آمریکایی« ببینند. بنابراین از این نظر که ایجاد یک 
ترتیب جایگزین که می تواند جایگزین سیستم امنیتی آمریکایی شود، متصور نیست لذا فکر نمی کنم 
»ابتکار صلح هرمز« چنین جایگزینی باشد. با این حال، از نظر کاهش تنش ها، تشویق گفت و گو و 
پایین آمدن عدم اعتماد متقابل، فکر می کنم »ابتکار صلح هرمز« می تواند مسیری طوالنی را برای 

از بین بردن ترس هایی که کشورهایی مانند امارات متحده عربی نسبت به ایران دارند، طی کند.

*از ماه هـای گذشـته وزرای خارجـه ایـران و 
امارات به تدریج ارتباطات خود را از سر گرفته 
و وزرای امـور خارجه دو کشـور در ماه مارس 
گذشته تماس تلفنی با یکدیگر برقرار کردند. 
دلیل از سرگیری روابط میان دو کشور چیست 
و آیـا این موضوع به تعارض منافـع امارات با 

عربستان در مناطقی چون یمن مربوط است؟
شاید امارات متحده عربی به این درک رسیده است که 
ارتباط صمیمانه او با عربستان سعودی بر سر یمن برای 
همیشه دوام نخواهد داشت و در عین حال نمی توان ایران 
را نادیده گرفت. ایران یک بازیگر مهم منطقه ای است 
و امارات متحده عربی نمی تواند به سادگی آن را نادیده 
بگیرد، یا سعی کند به هر طریقی به طور دیپلماتیک با آن 
مخالفت کند. همسایگان باید یاد بگیرند که با یکدیگر 
ــت ندارند.  ــی اگر آنها یکدیگر را دوس زندگی کنند حت
ــانه ای از افزایش  ــد نش ارتباطات فزاینده به نظر می رس

عنصر رئالیسم در سیاست امارات باشد.

*بر اسـاس برخـی اخبار که هنـوز به صورت 
رسـمی تأیید نشـده ترکیه بنـا دارد پایگاهی 
نظامی در عمان احـداث کند. این موضوع چه 
آثـاری بر نظم امنیتی خلیج فارس دارد. نظمی 
که در آن عمـان ضمن اینکه ارتباطات امنیتی 
خود را ذیل آمریکا تعریف می کرد و با گرایش 
به ترکیه عمالً مقابل عربسـتان و امارات قرار 

می گیرد؟
عمان با امارات ارتباطات مرزی دارد. وجود پایگاه ترکیه 
ــادگی احساس امنیتی بیشتری را ایجاد  در عمان به س
ــته باشد، اهمیت  می کند. اگر این موضوع واقعیت داش
ــت تا نظامی. ترکیه حضور  ــتر نمادین اس پایگاه بیش
ــر دارد و تعداد نظامیان ترکیه  ــابهی در قط نظامی مش
ــکار  ــود. آش در قطر تنها 2۰۰۰ نفر تخمین زده می ش
ــت که این یک حضور نظامی مهم نیست، اما این  اس
ــاس را به قطری ها داده است که در صورت نیاز  احس
می توانند از متحدین ترکیه کمک بخواهند. به احتمال 
زیاد همین مورد در عمان نیز صدق می کند - جایی که 
یک نیروی کوچک تضمین های امنیتی اضافی را ارائه 
می دهد، اما جایگزین ارائه دهندگان امنیتی سنتی عمان 

یعنی انگلیس و امریکا نخواهد شد.

تحوالت غرب آسیا



مجلـه بین الملـل مهــر
|ســال ششم|شـمـــاره26|

مردادمــاه 1399

۱۸

مجلـه بین الملـل مهــر
|ســال ششم|شـمـــاره26|

مردادمــاه 1399

۱۹

گفتگوی اختصاصی با استاد دانشگاه لندن:

گفتگوهـای ایران و امارات موقتـی نباشـد

»آرشـین ادیب مقـدم« معتقد اسـت که در 
سـاختار عمیق سیستم فرعی در این منطقه 
از جهان »فرهنگ رقابت« وجود دارد، اما این 
فرهنگ منجر به درگیری مستقیم نظامی بین 

کشورهای حاشیه خلیج فارس نمی شود.
ــف و عبداهلل النهیان وزرای خارجه  محمدجواد ظری
ــی ویدئویی  ــران و امارات متحده عربی در تماس ای
ــرورت تقویت  ــر ض ــد قربان ب ــن تبریک عی ضم
ــارزه با ویروس کرونا  همکاری های دوجانبه در مب
ــات دوجانبه و منطقه ای به  ــوص موضوع و در خص

بحث و تعامل نظر پرداختند.
ــواد ظریف وزیر امور  ــن خصوص محمد ج در همی
خارجه ایران در یک پست توئیتری نوشت: با آقای 
ــارات متحده  ــد وزیر امور خارجه ام ــداهلل بن زائ عب
ــدی، صریح و  ــیار ج ــی، گفتگوی ویدئویی بس عرب
دوستانه ای داشتم و درباره کرونا و همچنین مسائل 
ــه، منطقه ای و جهانی رایزنی کردیم. در این  دوجانب
ــه چالش های  ــم که با توجه ب ــو توافق کردی گفتگ
ــخت تری که منطقه با آن  سخت و انتخاب های س

روبرو است، به گفتگو بر مبنای امید ادامه دهیم.
این در حالی است که مدتهاست که ایران با امارات 
متحده عربی و عربستان سعودی متحدان منطقه ای 

ایاالت متحده در تضاد به سر می برد.
ــور  ــتا خبرنگار مهر گفتگویی با پروفس در این راس
ــین ادیب مقدم«، رئیس مرکز مطالعات ایران  »آرش
در مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن 

تنظیم نموده که در ادامه می آید.

*محمـد جـواد ظریـف و عبـداهلل النهیـان وزرای خارجـه ایـران و امـارات 
متحـده عربـی در تماسـی ویدئویـی ضمـن تبریک عیـد قربان بـر ضرورت 
تقویـت همکاری هـای دوجانبـه در مبـارزه بـا ویـروس کرونـا و در خصوص 
موضوعـات دوجانبـه و منطقـه ای بـه بحـث و تعامـل نظـر پرداختنـد. ایـن 
 گفتگـو امـری کـم سـابقه در سـال های اخیـر بـوده اسـت. اهمیـت ایـن

گفتگو چیست؟
در اولین کتاب من که در سال 2۰۰6 منتشر شد - سیاست بین المللی خلیج فارس - که 
همچنین اولین مطالعه منطقه از منظر روابط بین الملل بود، استدالل کردم که در ساختار 

ــتم فرعی در این منطقه از جهان »فرهنگ رقابت« وجود دارد. عمیق سیس
ــود اما این  ــن این اصطالح را تعامل تعریف کردم که گاهی اوقات تقابل جویانه می ش م
ــورهای حاشیه خلیج فارس  ــتقیم نظامی بین کش منجر به جنگ های گرم یا درگیری مس

نمی شود.

من فکر می کنم هنوز این فرهنگ رقابت برطرف نشده است و در همین زمینه گفتگوی 
فعلی بین امارات و ایران باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. هر دو کشور در منطقه ای 
توأم با بی اعتمادی و رقابت فعالیت می کنند -جایی که هیچ هدف یا استراتژی مشترک 

واقعی وجود ندارد.
ــاختار  ــای بین امارات و ایران نیز صدق می کند- اگر س ــئله در مورد گفتگوه همین مس
ــر حرکت  ــمت اعتماد و فرهنگ صلح و امنیت بش ــتم فرعی منطقه ای به س عمیق سیس
ــای مکرر درگیری های  ــن از بین خواهند رفت و دوره ه ــرات موقت مانند ای ــد، مذاک نکن

ــت. ــی وجود خواهد داش پراکس

*در همیـن خصـوص محمـد جـواد ظریف وزیـر امـور خارجه ایـران در یک 
پسـت توییتری نوشـت: »با آقـای عبداهلل بن زائـد وزیر امـور خارجه امارات 
متحـده عربی، گفتگوی ویدئویی بسـیار جدی، صریح و دوسـتانه ای داشـتم 
و دربـاره کرونـا و همچنیـن مسـائل دوجانبـه، منطقـه ای و جهانـی رایزنـی 
کردیـم. در ایـن گفتگـو توافـق کردیم کـه با توجـه به چالش های سـخت و 

انتخاب هـای سـخت تری کـه منطقه بـا آن روبرو اسـت، به گفتگو بـر مبنای 
امیـد )ابتـکار صلـح هرمز( ادامـه دهیم«. بـه نظر شـما »ابتکار صلـح هرمز« 
 تـا چـه انـدازه می توانـد همراهـی امـارات را با خـود داشـته باشـد و مبنای 

گفتگوها باشد؟
ــتراتژیک  ــکار دیپلماتیک دیگر فقط می تواند از نظر اس ــح هرمز، مانند هر ابت ــکار صل ابت
ــالش پایدار برای ایجاد  ــدت و تاکتیکی، به ویژه اگر با ت ــد نه هدف کوتاه م ــدار باش پای
ــد و اگر در صورت لزوم  ــده همراه باش ــکال نهادینه گفتگو که منع ش اعتماد و ایجاد اش
ــارس از این فرصت  ــورهای حوزه خلیج ف ــود. ایران و کش مداخالت نظامی مجازات ش

ــیار دارند. فاصله بس

*از ماه هـای گذشـته وزرای خارجه ایران و امارات بـه تدریج ارتباطات خود 
را از سـر گرفته و وزرای امور خارجه دو کشـور در ماه مارس گذشـته تماس 
تلفنـی بـا یکدیگر برقـرار کردنـد. دلیل از سـرگیری روابط میان دو کشـور 
چیسـت و آیا این موضوع بـه تعارض منافع امارات با عربسـتان در مناطقی 

چون یمن مربوط اسـت؟
ــتراتژی پایدار  ــتند و ربطی به اس ــا تاکتیکی هس ــود دارد و همه آنه ــل وج ــن عام چندی
ــول که برای  ــبت به چندین تح ــد. امارات متحد عربی نس ــح منطقه ای ندارن ــرای صل ب
ــوان یک قطب  ــه عن ــت: ترکیه ب ــاط اس ــتند، محت ــی هس ــب معمول ــتم های رقی سیس
ــی نزدیک تر با  ــه ای، با روابط نظام ــتم فرعی منطق ــور فزاینده قدرتمند در سیس ــه ط ب
ــتان  ــورای همکاری خلیج فارس، از جمله با عربس ــر، اختالف نظرها در ش ــان و قط عم
ــا منطقه از  ــپ در معامله های خود ب ــی دولت ترام ــن و بی کفایت ــورد یم ــعودی در م س
ــت داخلی آمریکا ــکا در برابر تغییر در سیاس ــه چتر نظامی آمری ــه ترس طوالنی ک  جمل

ــت. ــیب پذیر اس  آس

*بـر اسـاس برخی اخبـار که هنوز بـه صورت رسـمی تأیید نشـده ترکیه بنا 
دارد پایگاهـی نظامـی در عمـان احداث کنـد. این موضوع چه آثـاری بر نظم 

امنیتـی خلیـج فارس دارد. نظمـی که در آن 
عمـان ضمن اینکه ارتباطـات امنیتی خود را 
ذیل آمریـکا تعریف می کرد و بـا گرایش به 
ترکیه عمـاًل مقابل عربسـتان و امارات قرار 

می گیرد؟
ــوالت معمولی در درون  ــاز هم می گویم این تح ب
ــن کاماًل در  ــگ رقابت رخ می دهد که م آن فرهن
کتاب سیاست بین المللی خلیج فارس مفهوم سازی 
ــارس در برابر تهدیدات  ــورهای خلیج ف کردم. کش
متعادل هستند زیرا در ریشه ایده آل سیستم فرعی 
ــمت صلح و  ــه ای هیچ حرکت منظمی به س منطق
ــاد و ظن ها به  ــی که عدم اعتم ــی - جای دیپلماس

حداقل می رسد - وجود نداشته است.
ترکیه بخشی از این ترکیب است، اکنون و از جهات 
ــا توجه به روابط  ــف این اجتناب ناپذیر بود؛ ب مختل
تاریخی کشور ترکیه با منطقه خلیج فارس و فراتر از 
آن. اما مشکل دقیقًا در سوال شما به صورت ضمنی 

 

مستتر است.
ــارس با فرهنگ  ــات ذینفعان خلیج ف ــه اقدام کلی
ــوند. بنابراین درک  ــه می ش ــادی احاط ــی اعتم ب
ــن و ناامنی  ــث تحریک ظ ــر جدید باع هر بازیگ
ــود »ایران  ــه آینده خ ــد. من در مطالع ــد ش خواه
ــت را  ــای بیرون آمدن از بن بس ــت؟« راه ه چیس
ــرده ام که این کتاب به  ــه روش تئوری تحلیل ک ب
ــگاه کمبریج منتشر  ــط انتشارات دانش  زودی توس

خواهد شد.
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 سـمیه خمارباقـی  رئیـس مرکز مطالعات سیاسـی دانشـگاه لبنان بـه چرایی 
دخالت های خارجی در کشـورهای شـمال آفریقا پرداخت و اعالم کرد که تونس 

هرگز شبیه لیبی نخواهد شد.
ــتان با ترکیه شده است. از لیبی گرفته تا  ــمال آفریقا تبدیل به عرصه رقابت امارات و عربس ش

تونسی که امارات در تالش بود تا الغنوشی را از ریاست پارلمان کنار بگذارد که رأی نیاورد.
ــاحل نیز قابل مشاهده است. بعد از بهار عربی بود که  ــاخ آفریقا و در منطقه س این رقابت در ش
کشورهای محافطه کار خلیج فارس یعنی امارات و عربستان دخالت مستقیم را در شمال آفریقا 
ــروع کردند. یکی از دالیل این کار، بردن تهدیدات از درون خانه به خارج خانه بود. در واقع  ش
امارات و عربستان برای در امان ماندن از موج بهار عربی جنگ هایی را در خارج از کشورهایشان 

شروع کردند تا تهدیدات را متوجه بیرون کنند.
در همین ارتباط، خبرنگار مهر گفتگویی را با »طالل عتریسی« رئیس مرکز مطالعات سیاسی 

دانشگاه لبنان ترتیب داده است که مشروح آن از نظر می گذرد؛

*بعد از بهار عربی شـاهد دخالت های کشورهای حاشیه خلیج فارس در تحوالت 
بین المللی از جمله در شـمال آفریقا هسـتیم. دلیل دخالت های خارجی مستقیم از 

سوی این کشورها بعد از این برهه زمانی چیست؟
دخالت برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس در شمال آفریقا به ویژه در لیبی بیش از کشورهای 
دیگر این منطقه همچون الجزایر، تونس و مراکش است. وضعیت لیبی اکنون به گونه ای است 
ــورها همچون عربستان سعودی و امارات از بخشی از مردم لیبی و ژنرال خلیفه  که برخی کش
حفتر حمایت می کنند و از سوی دیگر کشورهایی همچون ترکیه حامی دولت وفاق ملی لیبی 

به ریاست فایز السراج هستند.
این وضعیت به این دلیل در لیبی ایجاد شده است که کشورهای شمال آفریقا از حل و فصل 
ــور عاجز هستند لذا کشورهای خارج از آفریقا  ــکل لیبی و ایجاد تفاهم داخلی در این کش مش
ــاس منافع و مصالح خود در لیبی ورود پیدا کرده اند و با دخالت خود در اوضاع لیبی، از  بر اس
طرف هایی در این کشور علیه طرف های دیگر حمایت می کنند. همچنین این دخالت مرتبط 
با ضعف طرف فرانسوی در شمال آفریقا نیز هست، کشوری که به لحاظ تاریخی در منطقه 
ــته است و این نفوذ به حدی بوده است که برخی کشورهای  ــمال آفریقا نفوذ و حضور داش ش
شمال آفریقا همچون الجزایر، مراکش و به ویژه تونس به زبان فرانسوی صحبت می کنند.

ــی لیبی در ارتباط  ــات دولت آنکارا با دولت وفاق مل ــه نیز باید گفت مقام ــوص ترکی در خص
هستند و ترکیه ارتباط نزدیکی با گروه اخوان المسلمین دارد. همه این امور باعث پیچیدگی 
ــعودی و امارات داده است تا همچون  ــتان س ــت و فرصتی را به عربس ــده اس اوضاع لیبی ش
ایفای نقش در یمن در لیبی نیز ایفاگر نقش باشند. این اقدامات در نهایت به پیچیده تر شدن 

وضعیت لیبی منجر شده است.

سـوی  از  خارجـی  دخالت هـای  *شـاهد 
عربسـتان و امـارات در تونس نیز هسـتیم. 
حتی حزب وابسته به امارات که حزب پنجم 
پارلمان تونس اسـت چندی پیش خواستار 
تروریسـتی شـناخته شـدن گـروه »اخوان 
المسلمین« در تونس شده بود. این در حالی 
است که حزب اول تونس »النهضه« گرایش 
اخوانـی دارد. دالیل ایـن دخالتها در تونس 

چیست؟
از زمان سقوط رژیم زین العابدین بن علی در تونس، 
این کشور در واقع به لحاظ سیاسی به ثبات نرسیده 
ــیاری همچون اقتصادی  ــت. درباره مسائل بس اس
ــه ای، میان گروههای  ــی و نیز روابط منطق و داخل

مختلف تونسی اختالف نظر وجود دارد.
ــالمی  ــرایطی که جنبش اس ــه عنوان مثال در ش ب
ــترش روابط با  ــد زمینه گس ــه تالش می کن النهض
ــم کند، برخی  ــب حمایت دوحه را فراه ــر و جل قط
ــتان  طرف های داخلی تونس و مورد حمایت عربس
ــعودی و امارات مانع از این امر می شوند. جنبش  س
ــخص است به  ــالمی النهضه همانطور که مش اس
ــلمین نزدیک است و این جنبش  گروه اخوان المس
ــتان و امارات به هیچ وجه  را تایید می کند اما عربس
نمی خواهند جنبش النهضه در تونس حاکم یا نفوذ 
ــد. بنابراین  ــور داشته باش ــترده ای در این کش گس
موضوع اخوان المسلمین بخشی از علت درگیری ها 
ــات در لیبی و تونس است چرا که در حالی  و مناقش
ــلمین گرایش  ــوان المس ــر و ترکیه به اخ ــه قط ک
ــن گروه را یک گروه  ــتان و امارات، ای دارند، عربس
ــتی می دانند و با نفوذ خود در لیبی و تونس  تروریس

به دنبال نابودی اخوان المسلمین هستند.

*دخالت های عربسـتان و امـارات در تونس 
در حالی اسـت که ترکیه نیز سـعی دارد این 

کشـور را وارد مدار آنکارا و طرابلس )دولت 
وفـاق ملـی لیبـی( کنـد کـه البتـه در دیدار 
اردوغـان از تونـس بـا مواضع بـی طرفانه 
قیس سـعید رئیـس جمهور تونـس مواجه 
شد. ارزیابی شـما از تالش این کشورها در 
تونس چیسـت؟ آیا ممکن است دخالت های 
خارجی این کشور را به وضعیت لیبی تبدیل 

کند؟
ــتم که تونس مثل لیبی خواهد  من بر این باور نیس
ــایر و قبایل و  ــس از قذافی میان عش ــد، لیبی پ ش
ــیم شد. لیبی دارای  ــهرها و مناطق مختلف تقس ش
ــی ها و غرب به  ــت و فرانسوی ها، انگلیس نفت اس
ــی درگیریها  ــتند. بخش اصل ــال نفت لیبی هس دنب
ــظ منافع طرف های  ــی به خاطر انرژی و حف در لیب
ــت اما در تونس نفت وجود ندارد. اقتصاد  ذینفع اس
تونس مبتنی بر گردشگری است و در نتیجه دشوار 
ــود. عالوه  ــبیه لیبی ش ــت که اوضاع تونس ش اس
ــی ها در جریان انقالب خود علیه رژیم  براین تونس
ــقوط وی  ــن علی و حتی بعد از س ــن العابدین ب زی
ــدند لذا من بعید می دانم که  ــالح متوسل نش به س
ــود. طبعًا اختالفات  تونس به وضعیت لیبی دچار ش
ــی در تونس وجود دارد، اختالفات زیادی اما  سیاس
ــواهدی مبنی بر اینکه تونس شبیه لیبی  تاکنون ش

شود وجود ندارد.
ترکیه طبعًا اهداف و آرزوهای بزرگی دارد و این 
ــور هم اکنون در خارج از منطقه یعنی خارج  کش
ــوریه  ــی خود نه فقط در س ــای جغرافیای از مرزه
ــایه بلکه در دیگر مناطق  ــور همس به عنوان کش
ــر موثر تبدیل  ــه یک بازیگ ــون لیبی نیز ب همچ

شده است.
ــه در حال حاضر در لیبی به عنوان یک طرف  ترکی
درگیری ها شناخته شده است تا جایی که در اوضاع 
داخلی این کشور شروطی را همچون عقب نشینی 

ــکارا همچنین ضمن حمایت از دولت  ــر از برخی مناطق لیبی را وضع می کند. آن ــه حفت خلیف
ــلحی که پیش از این در سوریه به نظامی گری  ــت فایز السراج، افراد مس وفاق ملی به ریاس

مشغول بودند را به لیبی اعزام می کند.
ــش رابطه دارد  ــس حمایت می کند و با این جنب ــن از جنبش النهضه در تون ــه همچنی ترکی
ــمال  ــن نفوذ ترکیه در ش ــوذ دارد. اما ای ــژه لیبی نف ــا به وی ــمال آفریق ــورهای ش و در کش
ــار تضاد و  ــه دچ ــارات و نیز منافع فرانس ــعودی و ام ــتان س ــا منافع عربس ــًا ب ــا طبع آفریق

 

برخورد می شود.
فرانسه به لحاظ تاریخی در شمال آفریقا نفوذ دارد و رئیس جمهور فرانسه اعالم کرده است 
ــال سالح به لیبی را نقض  ــورای امنیت مبنی بر عدم ارس ــورهایی که قطعنامه ش »باید کش
می کنند، تحریم کنیم«. در حال حاضر میان فرانسه و ترکیه اختالف وجود دارد، این کشورها 
ــه معنای اختالف در داخل ناتو  ــتند و وقتی با یکدیگر اختالف پیدا می کنند ب ــو ناتو هس عض
ــان می دهد که به چه اندازه دخالتها در شمال آفریقا و مشکالت  ــت. چنین موضوعی نش اس

ناشی از آن رو به ازدیاد است.

*بـه طور کلی شـاهد ایفـای نقش جدی تر کشـورهای عربسـتان و امارات در 
تحـوالت مدیترانه شـرقی و در رقابت با ترکیه و قطر هسـتیم. این موضوع چه 
تاثیـری بر تحـوالت منطقه خلیج فـارس و بلوک بندی های ایـن منطقه خواهد 

داشت؟
تحوالت منطقه به یکدیگر مرتبط است یعنی اگر عربستان سعودی و امارات به عنوان مثال 
ــتاوردهایی را در منطقه محقق کنند طبعًا تالش می کنند قدرت خود را نمایان کنند و به  دس

تبع آن محاصره قطر در منطقه خلیج فارس شدت پیدا خواهد کرد.
ــتان و امارات  ــو با ایران را رد خواهد کرد اما اگر عربس ــنهاد گفتگ ــالوه براین هر نوع پیش ع
ــمال آفریقا دستاوردی کسب نکنند و  ــورها از جمله ش ]با دخالت های خود در امور دیگر کش
ــتری خواهند شد و در نتیجه احتمال  ــوند[ این یعنی اینکه دچار ضعف بیش ــارت ش دچار خس
ــنهادی گفتگو را بپذیرند یا حتی از جنگ یمن عقب نشینی کنند بیشتر  اینکه طرح های پیش

می شود.
ــز تاثیر خواهد  ــًا در منطقه خلیج فارس نی ــارات طبیعت ــتان و ام ــن امر یعنی ضعف عربس ای
ــتند. اما ایران  ــت بنابراین می بینیم که امور و تحوالت در این منطقه به هم مرتبط هس گذاش
ــودگی می کند و بهایی  ــمال آفریقا دخالتی نمی کند در نتیجه احساس آس ــورهای ش در کش
ــذا آنچه رخ می دهد منافع ایران را به  ــی در این منطقه مبارزه نمی کند ل ــردازد و با کس نمی پ
ــمال آفریقا را زیر نظر دارد و در درجه نخست  خطر نمی اندازد بلکه بالعکس ایران امور در ش

به رویدادهای منطقه خلیج فارس اهتمام می ورزد.

طالل عتریسی:

چرایی دخالت های خارجی در شمال آفریقا
تونس شبیه لیبی نخواهد شد
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 رویـا فریدونـی  »عمر فاتح اوزکان« معتقد اسـت که بی تفـاوت ماندن ترکیه 
نسـبت به اوضاع لیبی و شرق مدیترانه به طور مستقیم بر موقعیت ژئوپلیتیک و 

ژئواستراتژیک آنکارا تأثیر خواهد گذاشت.
بحـث در خصوص منطقه شـرق مدیترانه و ذخایر انـرژی در این منطقه یکی از 
مهمترین مسـائلی اسـت که این روزها مورد توجه کشـورها قرار گرفته اسـت. 
ترکیه، قطر، مصر، یونان و قبرس از جمله کشـورهایی هسـتند که به این مسئله 
توجه بسـیار زیادی از خود نشـان داده و هرکدام به نوعـی به دنبال پیروزی در 

این رقابت هستند.
ترکیه در نوامبر ۲۰۱۹ در خصوص حریم دریایی ترکیه و لیبی در دریای مدیترانه 
و همچنین توسعه همکاری های امنیتی و نظامی میان دو طرف با دولت وفاق ملی 

دو توافق نامه امضا کرد.
بـه موجب توافق نامه نخسـت آنکارا می تواند دایـره حفاری های خود در دریای 
مدیترانه را به دور از مرزهای دریایی اش گسترش دهد و از سواحل جنوبی خود 
تا سـواحل شمال شرق لیبی، یک منطقه اقتصادی انحصاری ایجاد کند. این امر 
باعث شـده تنش ها در این خصوص با یونان و قبرس شـدت بگیرد. به گونه ای 

که این کشورها توافق یاد شده را محکوم کرده و آن را غیر قانونی خواندند.
توافق بر سـر همکاری های امنیتی و نظامی هم به ترکیه اجازه حمایت از دولت 

وفاق ملی در جنگ با خلیفه حفتر را می داد.
چندی پیش نیز رسانه های ترکیه اعالم کردند که نیروی دریایی ترکیه به همراه 
نیروهای مسلح این کشور قرار است در آینده ای نزدیک به منظور حفظ آمادگی 
بـرای ورود بـه نبـرد احتمالی در دریای مدیترانه رزمایشـی را در سـواحل لیبی 

برگزار کند.
می تـوان گفـت تنش های داخلی در لیبی و کشـیده شـدن آن به شـرق دریای 
مدیترانه به موضوعی برای رقابت بر سـر دستیابی به میادین انرژی و گسترش 

نفوذ در این منطقه تبدیل شده است.
در ایـن خصـوص خبرنـگار مهـر با »عمـر فاتـح اوزکان« 

کارشـناس مسـائل خاورمیانه گفتگویی انجام 
داده که مشروح آن را می خوانید:

*همان طور که می دانید ترکیه 
بـا دولـت وفـاق ملـی 

در مـورد حریم دریایـی در دریای مدیترانه و 
تقویت همکاریهای امنیتی و نظامی دو قرارداد 
امضا کرده است. دولت آنکارا با این اقدام چه 

سیاستی را دنبال می کند؟
ــاع لیبی  ــبت به اوض ــاوت ماندن ترکیه نس بی تف
ــر موقعیت  ــتقیم ب ــه به طور مس ــرق مدیتران و ش
ــکارا تأثیر خواهد  ــتراتژیک آن ــک و ژئواس ژئوپلیتی
ــا امضای توافق نامه ای  ــت. بنابراین، ترکیه ب گذاش
ــی  پیرامون حوزه فعالیت دریایی با لیبی حریم بخش
ــرق دریای مدیترانه را   از مرزهای دریایی خود در ش

تعیین کرد.
ــای این توافق  ــراج نیز از زمان امض ــت فائز س دول
ــای ترکیه به  ــا حمایت ه ــر 2۰19 ب ــه در نوامب نام
ــت.  ــت یافته اس ــل توجهی دس ــتاوردهای قاب دس
ــی می خواهد منطقه  ــه با چنین توافق نامه های ترکی
انحصاری اقتصادی خود را تعیین کرده و از فعالیت 
ــورهای دیگر برای بهره برداری از منابع انرژی  کش

در این منطقه جلوگیری کند.
ــین  ــم اعتراضات بخش یونانی نش ــه علی رغ ترکی
ــده  ــرائیل و مصر با توافق نامه امضا ش قبرس، اس
توانست بخشی از حقوق خود را در دریای مدیترانه 

شرقی تضمین کند.

*نیروی دریایی ترکیه از اجرای یک رزمایش 
دریایی گسترده در سواحل لیبی در آینده خبر 
داده اسـت. رسـانه های ترکیه اعالم کردند 
کـه ایـن رزمایش بـه مثابه آموزشـی برای 
مقابلـه با جنگ احتمالـی در دریای مدیترانه 
 اسـت. شـما این مسـئله را چگونه ارزیابی

 می کنید؟
ترکیه از موقعیت حساسی در مرکز جغرافیای افرو-

ــیا برخوردار است و با شعار »امنیت در کشور  اوراس
خود و حفظ قدرت دریایی« به دنبال تقویت حضور 

خود در دریای مدیترانه است.
ــاله انرژی، تالش بازیگران منطقه ای  عالوه بر مس
ــترش نفوذ خود در قبرس،  و فرامنطقه ای برای گس
ــائل در  ــوریه و لیبی نیز یکی از عمده ترین مس س

مدیترانه شرقی به شمار می رود.
ترکیه در جهت رسیدن به منافع خود گام برمی دارد؛ 
ــه تاکنون انجام داده و چه  بنابراین چه اقداماتی ک
ــام خواهد داد همگی در  ــی که در آینده انج اقدامات

راستای رسیدن به منافع خود است.

*فعالیت هـای ترکیـه در شـمال لیبـی چـه 
تأثیری بر روابط آن با کشـورهای همسـایه 

داشته است؟
ترکیه، تحوالت لیبی را مستقل از تنش های موجود 
در مدیترانه شرقی ندیده است. سیاست ترکیه در قبال 
لیبی که با هدف حمایت از دولت فائز سراج و رسیدن 
ــفتگی  ــت، باعث آش ــی اس به راه حل سیاس

کشورهای حامی حفتر شد.

با این حال دولت وفاق ملی با حمایت ترکیه توانست طرابلس و اطراف آن را پاکسازی کرده 
ــیطره نیروهای  ــتراتژیک تحت س و پایگاه هوایی الوطیه که یکی از مهم ترین پایگاه های اس
ــا خارج کند. می توان گفت که حضور ترکیه در  ــت این نیروه ژنرال خلیفه حفتر بود را از دس

لیبی نقشه کشورهای حامی حفتر را نقش بر آب کرد.

* چرا کشورهای اروپایی در لیبی ترکیه را به عنوان رقیبی برای خود می بینند؟
ــود تالش می کند، ترکیه  ــیدن به منافع خ ــی که در آن هر کس در جهت رس ــران لیب در بح
ــرد. تمرکز ترکیه  ــراج حمایت ک ــت فائز س ــورهایی بود که از دول ــن کش ــی از مهم تری یک
ــی از قدرتمندترین  ــراج آن را به یک ــت از دولت فائز س ــی و حمای ــر محور راه حل سیاس ب
ــت حمایت  ــه دولت تح ــت که هر چ ــت. طبیعی اس ــل کرده اس ــی تبدی ــران در لیب بازیگ
ــوان رقیبی برای  ــی ترکیه را به عن ــورهای اروپای ــود کش ــه به پیروزی نزدیکتر می ش  ترکی

خود ببینند.

*چرا لیبی در این حد اهمیت پیدا کرده است که بازیگران منطقه ای و فرامنطقه 
ای عالقه به نقش آفرینی در آن دارند و حاضر نیستند عرصه را به دیگری واگذار 

کنند؟
ــت که باعث  ــرقی و ذخایر غنی نفتی لیبی یکی از عواملی اس اهمیت روزافزون مدیترانه ش
ــت و بسیاری از  ــتراتژیک باالیی برخوردار اس ــت. لیبی از موقعیت اس ــده اس اهمیت لیبی ش

بازیگران جهانی و منطقه ای در تالش هستند تا حضور خود را در این کشور تقویت کنند.
ــه ای می خواهند به  ــورهای منطق ــذرد و کش ــی می گ ــی در لیب ــای داخل ــال از تنش ه 9 س
ــتان  ــد مصر، امارات، عربس ــورهایی مانن ــی ایجاد کنند. کش ــاختار سیاس ــع خود یک س نف
ــت از حفتر به  ــا حمای ــالش می کنند ب ــه درحالیکه ت ــیه و فرانس ــرائیل، روس ــعودی، اس س
ــراج  ــز از دولت فائز س ــوص ترکیه نی ــه خص ــا، قطر و ب ــند؛ ایتالی ــود برس ــداف خ ــن اه  ای

حمایت می کنند.

*پیش بینی شما از آینده تحوالت لیبی چیست؟
ــورهایی مانند مصر و امارات  ــت. کش ــواری اس پیش بینی قطعی در مورد آینده لیبی کار دش
نمی توانند به راحتی شکست حفتر را بپذیرند. بنابراین در چنین شرایطی پایان دادن به بحران 

لیبی کار دشواری به نظر می رسد.

تحلیلگر ترکیه ای:
شرق مدیترانه اهمیت بسـزای ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک برای ترکیه دارد
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 فرزاد فرهاد توسـکی  پس لرزه های رسـوایی مالی پادشـاه پیشـین اسپانیا 
و متهم شـدن او به پولشـویی، به منامه رسـیده اسـت و به نظر می رسـد که 
رسوایی های مالی در حال افزوده شدن به رسوایی های سیاسی رژیم آل خلیفه 

هسـتند.
ــالمت آمیز مردم این کشور سرکوب  ــال 2۰11 که تظاهرات مس اوضاع بحرین به ویژه از س
ــد، همواره مورد اهتمام جامعه بین الملل قرار دارد. بحرین از موقعیت ژئوپلتیک ویژه ای،  ش

برخوردار است به ویژه که پل ملک فهد این کشور را با عربستان مرتبط می سازد.
ــان می دهد، بحرین در زمره بدترین ها  ــی را نش ــاخص دموکراس طبق آمارهایی که ش

ــت های قهرآمیز رژیم حاکم بر این کشور  ــود و این به سبب سیاس ــوب می ش محس
ــال 2۰11 علیه شهروندانش شامل؛ خفقان رسانه ای، بازداشت های  به ویژه از س

گسترده، شکنجه و بدررفتاری با زندانیان، بازداشت و زندانی کردن نوجوانان، 
ــای ناعادالنه،  ــی، محاکمه ه ــه دالیل سیاس ــت بحرینی ها ب ــلب تابعی س

ــرار دادن فعاالن، اعدام های  ــای غیرقانونی به منازل، پیگرد ق یورش ه
ــه جمعیت الوفاق،  ــی از جمل ــی، انحالل جمعیت های سیاس غیرقانون

ــت. جمعیت وعد، جمعیت امل و موارد دیگر اس
ــت رژیم بحرین در نتیجه سکوت و برخورد دوگانه جامعه  این سیاس
ــرار دادن منافع  ــای دیکتاتوری و اولویت ق ــن المللی با رژیم ه بی
ــکوت، غرور کاذبی پیدا کرده و از  ــت. رژیم با پشتوانه این س اس

هیچ اقدامی برای افزایش رنج ملت بحرین خودداری نمی کند.
اما چرا آنانی که از دموکراسی به عنوان چماقی علیه کشورهایی 
ــو نیستند، استفاده می کنند، در  که با سیاست های غرب همس
ــکوت اختیار کرده اند؟ در پاسخ باید گفت که  قبال بحرین س
ــلیحات در میان  ــوه و فروش تس ــای موضوعات مالی و رش پ
ــتاب به سوی عادی سازی روابط با  ــت. رژیم بحرین با ش اس
ــتای تحقق خواست غرب و  تل آویو حرکت می کند تا در راس

آمریکا حرکت کند.
ــار مراکز حقوق  ــرای رهایی از زیر فش ــویی آل خلیفه ب از س
ــابقاتی مانند »فرمول 1« برای  بشری عالوه بر برگزاری مس
ــت های مکارانه  ــن رژیم به سیاس ــوه دادن وجهه ای خوب جل
ــرای بهبود وجهه مخدوش خود  ــوه ب دیگری از جمله دادن رش

ــت که از جمله آنها خوان کارلوس پادشاه پیشین  روی آورده اس
اسپانیاست.

ردی پای منامه در رسوایی مالی پادشاه پیشین اسپانیا
ــاه پیشین اسپانیا و  ــوایی مالی خوان کارلوس پادش پس لرزه های رس

ــت و به نظر می رسد  ــیده اس ــویی، به منامه رس ــدن او به پولش متهم ش
ــوایی های مالی در حال افزوده شدن به رسوایی های سیاسی رژیم آل  رس

خلیفه هستند.
یک رسوایی سنگین مالی )سال 2۰18( اسپانیا را به لرزه درآورد و پس لرزه های 

آن اکنون به بحرین و به ویژه به حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه این کشور رسیده 
ــت خوان کارلوس یعنی حمد بن عیسی را نیز به  ــد که پای دوس ــت. به نظر می رس اس

ــیدن هدایا و اموال هنگفت و مشکوک بن عیسی  ــیده است و گزارش ها از بخش میان کش
ــاه پیشین اسپانیا پرده برداشته است؛ اموالی که در واقع متعلق به مردم بحرین است  به پادش

که از آن محروم شده اند.
ــکار کرد که تحقیقات  ــوایی را آش ــتین بار این رس ــپانیا برای نخس روزنامه »ال پائیس« اس
دادستانی کل سوئیس در مورد مدیر مالی پادشاه پیشین اسپانیا در ماه اکتبر 2۰18 را منتشر 
کرده و فاش ساخته است حمد بن عیسی هدیه ای مالی به ارزش یک میلیون و هفتصد هزار 

یورو معادل یک میلیون و نهصد هزار دالر آمریکایی را به خوان کارلوس بخشیده است.
ــاه  پیشین اسپانیا به بازرس تحقیقات گفته خوان  این روزنامه اعالم کرد که مدیر مالی پادش
کارلوس به منزل او رفته است در حالی که چمدانی حاوی یک میلیون و نهصد میلیون دالر 

ــاه بحرین تحت عنوان کمک به مؤسسه »پاناما لوکومو«  ــته که آن را از پادش را همراه داش
دریافت کرده است و او )خوان کارلوس( نیز این مبلغ را روز هفتم ماه آوریل 2۰1۰ در بانک 

»میرآبو« سپرده گذاری کرده است.

رشوه؛ ابزار آل خلیفه برای ترمیم وجهه مخدوش
ــت: تحقیقات قضائی  ــاره آورده اس ــی در این ب ــم به تازگی در گزارش ــدس العربی ه الق
ــپانیا به دلیل دریافت رشوه هایی  ــاه پیشین اس ــوئیس در پرونده »خوان کارلوس« پادش س
ــاهی عربستان دریافت کرده است محدود نمی شود بلکه شامل رشوه هایی  که از پادش
ــود که دیگر پادشاهان کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله پادشاه بحرین  می ش
ــاه پیشین اسپانیا داده اند. پادشاه بحرین رشوه ای به ارزش دو میلیون  به پادش
ــک و تردیدهایی درباره مبالغ دیگری  ــت. ش دالر به خوان کارلوس داده اس
ــت وجود دارد از جمله این  نیز در مقابل برخی خدماتی که ارائه کرده اس
ــاهی بحرین  ــه کرده زیبا جلوه دادن چهره نظام پادش ــی که ارائ خدمات

در غرب است.
ــد: خوان کارلوس پس از آن که دستگاه قضائی  ــانه می نویس این رس
ــوه و پولشویی  ــوئیس تحقیقاتی را درباره دریافت رش ــپانیا و س اس
ــوع اصلی که  ــر می برد. موض ــدیدی به س ــود، در تنگنای ش گش
ــت نزدیک به صد  ــز دارد درباره دریاف ــات روی آن تمرک تحقیق
ــلطنتی سعودی در مقابل وساطت در  میلیون دالر از خاندان س
ــت که  ــیر بین »مکه« و »مدینه« اس ــریع الس قرارداد قطار س
شرکت های اسپانیایی راه اندازی آن را به عهده گرفته اند. اما 
ــال، پرونده های موازی دیگری نیز وجود دارند که  در عین ح
ــت که از جمله آنها،  ــا وی متهم به دریافت مبالغی اس در آنه
دریافت دو میلیون دالر است که »حمد بن عیسی آل خلیفه« 

پادشاه بحرین به خوان کارلوس داده است.
ــپانیا در تحقیقی که انجام داده و  روزنامه »الموندو« چاپ اس
ــخه اینترنتی در این هفته منتشر کرد روابط مشکوکی  در نس
ــته  ــاه بحرین از دو دهه پیش داش که خوان کارلوس با پادش
ــاهی کناره  یعنی تا زمانی که کارلوس در ژوئن 2۰1۴ از پادش

گیری کرد را برجسته می کند.
ــردن دیدگاه ها و نظرات مخالفان بحرینی، این  پس از مطرح ک
رسانه اسپانیایی یعنی الموندو بر چگونگی استفاده نظام بحرین از 
ــتقبال  خوان کارلوس برای بهبود وجهه خود در غرب از طریق اس
ــد و نیز  ــاه غربی یعنی خوان کارلوس که بارها انجام ش از این پادش
ــتراتژی رژیم  ــتفاده از تیم های فوتبال »کوردوبا« در چارچوب اس اس

بحرین برای بهبود وجهه اش متمرکز شده است.
ــار در گزارش خود به سفرهای زیاد خوان کارلوس  این روزنامه کثیراالنتش
به بحرین به رغم دست داشتن رژیم بحرین در نقض های فجیع حقوق بشر 

و سرکوب شدید مخالفان از سال 2۰11 تا کنون اشاره کرد.
حزب چپگرای »کومپرومیس« اسپانیا طی ماه می گذشته این رابطه مشکوک میان 
ــاه بحرین را در پارلمان این کشور مطرح کرد و واکنش  ــاه پیشین اسپانیا و پادش پادش

دولت محافظه کارانه و با احتیاط بود«.
ــش های حمد بن عیسی به  ــت که تحقیقات انجام شده دلیل واقعی بخش ــلم آن اس قدر مس
دوستان غربی اش را توضیح نداده است، اما بار دیگر سیاست هدر دادن اموال و بخشش های 
ــتانه بحران اقتصادی  ــان می دهد که این کشور را به آس ــاه بحرین را نش ــاب پادش بی حس

خطرناکی رسانده است.
به هر حال آنچه می توان گفت این است که رژیم بحرین با ابزارهای مختلف به دنبال ترمیم 
وجهه مخدوش خود در جامعه بین المللی است و برای این کار از روی آوردن به رشوه، عادی 
سازی روابط با تل آویو و هر اقدامی که بتواند دل غربی ها را به دست آورد و بر سیاست های 

سرکوبگرانه خود بیافزاید و سکوت غربی ها را برای خود بخرد، دریغ نکرده و نخواهد کرد.

رشــوه؛ ابزار »آل خلیفه« برای ترمیم وجهه مخدوش



مجلـه بین الملـل مهــر
|ســال ششم|شـمـــاره26|

مردادمــاه 1399

۲6

مجلـه بین الملـل مهــر
|ســال ششم|شـمـــاره26|

مردادمــاه 1399

۲۷

 عبدالحمیـد بیاتی  اختالفات میان ترکیـه و آمریکا بار دیگر 
سـر باز کرده و این بار نیز همانند سال گذشته »نفت سوریه« 

عامل بروز تنش میان متحدان قدیمی شده است.
ــوری برای فروش نفت  ــه میان آمریکا و گروه های ُکرد س قراردادی ک
ــوریه آن را دزدی خوانده با واکنش منفی ترکیه  ــده و دولت س منعقد ش

نیز مواجه شده است.
ــه ترکیه این قرارداد را »غیرقابل قبول« و به مثابه »تامین  وزارت خارج

مالی تروریسم« نامیده است.
مقامات ارشد ایاالت متحده تایید کرده اند که یک شرکت نفتی آمریکایی 
قراردادی را با »نیروهای دموکراتیک سوریه« به منظور »مدرن سازی« 

میدان های نفتی تحت کنترل این نیروها امضا کرده اند.
ــا بر عهده دارند  ــوریه که رهبری آن را ُکرده ــای دموکراتیک س نیروه
ــور حمایت می کنند.  ــمال شرق این کش ــبه خودمختار در ش از دولتی ش
ــوریه را در  ــبه نظامی کنترل بزرگ ترین میدان های نفتی س این گروه ش
ــرکت آمریکایی طرف قرارداد با  ــت دارد. وزارت خارجه ترکیه نام ش دس

شورشیان سوری را »دلتا کرسنت انرژی« عنوان کرده است.
این وزارتخانه در بیانیه ای گفت: »ما از تصمیم ایاالت متحده در حمایت 
از چنین اقدامی که ناقض قوانین بین المللی و حق حاکمیت ملی سوریه 

است، ابراز تاسف می کنیم«.
ــدام را »تامین مالی  ــپس تاکید کرده که این اق ــه ترکیه س وزارت خارج

تروریسم« و »غیرقابل قبول« می داند.
ــبه نظامیان ُکرد سوری را متهم می کند که با چنین اقدامی  این بیانیه، ش
ــود از طریق مصادره منابع  ــرای »برنامه های جدایی طلبانه خ در پی اج

طبیعی مردم سوریه« هستند.
تکرار تاریخ

ــه بهانه محافظت  ــته آمریکا نیروهای خود را ب ــال گذش در آبان ماه س
چاه های نفتی که در اختیار نیروهای ُکرد سوری در مناطق تحت کنترل 
ــن اقدام با واکنش منفی ترکیه  ــتقر کرد که ای این نیروها قرار دارد، مس

مواجه شده بود.
در آن زمان »مولود چاووش اوغلو« وزیر خارجه ترکیه، با انتقاد از حضور 
نیروهای آمریکایی برای حفاظت از میادین نفتی تحت کنترل ُکردهای 
ــوری ها نمی تواند  ــی به غیر از خود س ــوریه، تاکید کرد که هیچ کس س

مدعی مالکیت منابع طبیعی سوریه باشد.
ــازمان همکاری های  ــورهای عضو س وی در اجالس وزرای خارجه کش
ــهر آنتالیا عنوان کرد که آمریکایی ها آشکارا اقرار  اقتصادی- اکو- در ش

می کنند حضور آنها در سوریه به خاطر نفت است.
ــوری صحبت می کنیم که  ــزود: »ما درباره کش ــپس اف چاووش اوغلو س
ــد و از این منابع  ــور دیگری را پنهان نمی کن ــادره منابع طبیعی کش مص

می خواهد برای حمایت از گروه های ُکرد تروریست استفاده کند«.
کاخ سفید ماه گذشته اعالم کرد که آمریکا حدود هزار نیروی خود را از 
ــمال شرق سوریه، تحت کنترل نظامیان ُکرد خارج می کند، اما سپس  ش
ــربازان را برای حفاظت از  ــدود 2۰۰ تن از این س ــم گرفت که ح تصمی

میادین نفتی این منطقه در سوریه باقی نگه دارد.
ــربازان در راستای حفظ میادین نفتی که  به گفته مقامات آمریکا، این س
در کنترل ُکردهای سوریه است عمل خواهند کرد و همه درآمدهای این 

میادین نیز به ُکردها تعلق دارد.
ــاخه ای از گروه تروریستی »پ ک ک«  ــوریه را ش ترکیه ُکردهای نظامی س
می نامد و ماه گذشته عملیاتی نظامی را با هدف ایجاد یک »منطقه امن« به 

طول 12۰ کیلومتر و عرض 3۰ کیلومتر در مرزهایش با سوریه آغاز کرد.
ــاس گزارش ها، منطقه تحت کنترل ُکردها در شمال شرق سوریه  بر اس

ــن میزان از نفت با  ــکه تولید نفت دارد که ارزش ای ــه ۴۵ هزار بش روزان
ــی نزدیک 9۵۰ میلیون دالر  ــای کنونی نفت در بازارهای جهان قیمت ه

در سال است.
ــوری آمریکا، اخیراً اعالم کرد که ارزش  ــه دونالد ترامپ، رئیس جمه البت
ــین سوریه ماهانه ۴۵ میلیون  ماهانه میزان تولید نفت از مناطق ُکردنش
دالر است که با این حساب ساالنه نزدیک نیم میلیارد دالر درآمد برای 

ُکردها خواهد داشت.
وی اشاره ای به میزان حجم نفت تولیدی این منطقه نکرد و نگفت این 
نفت به کجا فروخته می شود، اما خبرگزاری رویترز گزارش داده که این 
ــگاه های بانیاس و حمص می رسد که تحت کنترل دولت  نفت به پاالیش

سوریه است.
ــض قوانین  ــارات ترامپ ناق ــو می گوید اظه ــال چاووش اوغل ــا این ح ب

بین المللی است.
ــبه نظامیان ُکرد نیز مانند داعش در حال قاچاق  ــپس گفت که ش وی س

نفت هستند و دست تروریست ها باید از منابع طبیعی کوتاه شود.
ــه برای مصادره  ــه داد: »ما بر خالف آمریکا ک ــر خارجه ترکیه ادام وزی
ــوریه در آنجا حضور دارند، عملیات چشمه صلح را برای  منابع طبیعی س
ــازی تروریست ها آغاز کردیم و این اقدام در راستای حفظ تمامیت  پاکس
ــم دیگر در آنجا فعالیت نداشته باشد. منابع  ــوریه بود تا تروریس ارضی س
ــت و باید راهی یافت که این  ــوریه متعلق به مردم سوریه اس طبیعی س

مردم از درآمد نفت بهره مند شوند«.

پول نفت کجا می رود
ــرقت نفت سوریه متهم می کند که پیشتر  ترکیه در حالی آمریکا را به س
ــته خبرهای متعددی درباره انتقال نفت سوریه به  ــال های گذش و در س
ــته نیز روسیه اتهام  ــر شده بود. هفته گذش ــوی داعش منتش ترکیه از س
ــابهی را به آمریکا وارد کرده بود اما در پاسخ به این اتهامات، وزارت  مش
دفاع آمریکا، می گوید درآمد ناشی از استخراج و فروش نفت سوریه قرار 
ــت به ایاالت متحده تعلق گیرد، بلکه به ُکردها و متحدان آن ها در  نیس

شمال شرق سوریه خواهد رسید.
ــاع آمریکا، 16 آبان  ــخنگوی پنتاگون، وزارت دف ــان هافمن« س »جانات
ــبه نظامی عمدتًا ُکرد در شمال شرق  ــاره به گروه ش ــته با اش سال گذش

سوریه به خبرنگاران گفت: درآمد ]نفت[ به آمریکا نمی رود، به نیروهای 
دموکراتیک سوریه می رسد.

ــط  ــوریه توس ــمال س ــکان اداره میادین نفتی ش ــپ از ام ــر ترام پیش ت
ــیه آمریکا را به دزدی نفت  ــرکت های آمریکایی خبر داده بود و روس ش
از سوریه متهم کرده بود. ژنرال »ایگور کوناشنکوف« سخنگوی وزارت 
ــکو می گوید، نفت در سوریه استخراج و گردآوری و  دفاع روسیه در مس

سپس به خارج از کشور منتقل می شود.
ــط  ــوریه توس ــمال س ــکان اداره میادین نفتی ش ــپ از ام ــر ترام پیش ت
ــرکت های آمریکایی خبر داده بود و روسیه آمریکا را به دزدی نفت از  ش

سوریه متهم کرده بود
ــه ظاهراً قادر به  ــر کرده ک ــی تصاویری ماهواره ای منتش این نهاد روس

اثبات قاچاق نفت از سوریه هستند.
ــی متهم کرده و گفته  ــنکوف« آمریکا را به راهزنی دولت ــور کوناش »ایگ
ــونت نظامی تصرف شده اند و محروم کردن  میادین نفتی سوریه با خش
ــان نه با قانون ایاالت متحده و نه با  ــوریه از منابع زیرزمینی ش مردم س

استانداردهای بین المللی سازگار است.
طبق محاسبات وزارت دفاع روسیه، ساختارهای آمریکایی با این تجارت 

غیر قانونی در هر ماه سودی معادل 3۰ میلیون دالر سود می برند.
ــودآوری بدون  ــنکوف، پنتاگون با چنین تجارت س به گفته ایگور کوناش
ــر میادین به راحتی قادر  ــات و در نبود کنترل های دولتی ب پرداخت مالی

است بهره کشی نامحدود کند.

داستان نفت
ــوریه به بهانه مبارزه با تروریسم  ــمال شرق س ــی ترکیه به ش لشکرکش
ــه بهانه حفاظت از  ــان آمریکایی در این منطقه ب ــه حضور نظامی و ادام
ــور )آمریکا و ترکیه(  چاه های نفت با توجه به اتهاماتی که به هر دو کش
ــت نشان می دهد که  ــوریه وارد اس در خصوص بهره برداری از نفت س

موضوع مبارزه با تروریسم فقط یک بهانه است.
این موضوع تکرار یک رویداد تاریخی است و آن اینکه در جنگ های 
اول و دوم خلیج فارس، کارشناسان امور نظامی بارها اعالم می کردند 
ــط نفت بوده  ــه عراق، فقط و فق ــکا از حمله ب ــه هدف اصلی آمری ک

است.

قراردادی که سارقان را به جان هم انداخت/ نفت عامل 
اختالف متحدان
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ایران در جهان
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  پیمان یزدانی »بیلگهان آالگوز« معتقد است 
که همکاری ایران با چین نه تنها نمایش قدرت 
در برابـر آمریـکا اسـت بلکه یک اسـتراتژی 
بـرای برقراری تعـادل در روابط خـود با دیگر 
قدرت های بزرگ است. در جلسه هیات وزیران 
ایـران در اول تیـر ۹۹، پیش نویـس نهایـی 
قرارداد ۲۵ سـاله همکاری جامع مشـترک با 
چین به تصویب رسید. در تاریخ ۱۵ تیر، وزیر 
امور خارجه ایران در رابطه با مذاکرات ایران و 
چین در مورد قرارداد ۲۵ سـاله همکاری جامع 
مشـترک اطالع داد و گفت که دو کشـور هیچ 
کاری بـرای پنهـان کـردن آن ندارنـد. با این 
حال، برخی ادعاها و گزارش ها توسـط برخی 
رسانه های خاص مستقر در خارج از کشور در 
رابطـه با این قرارداد به ایران اتهاماتی را وارد 

کردند.
در خصوص اهمیت و پیامدهای توافق احتمالی 
ایـران و چین، خبرنگار مهـر گفتگویی با دکتر 
»بیلگهـان آالگوز« اسـتاد دانشـگاه مرمره در 
استانبول و تحلیلگر مسائل منطقه، تنظیم نموده 

که متن این گفتگو از نظر می گذرد.

*اهمیت توافقنامه همکاری ۲۵ ساله برای ایران 
و چین چیست؟

ما اخیراً متن منتشر شده توافق ایران و چین را 
دیده ایم. هنوز مشـخص نیست که این توافق 
به اجرا در خواهد آمد یا خیر. با این حال، همین 
توافقنامه هم برای اهداف منطقه ای ایران و هم 
برای سیاست جهانی چین نتایج اساسی دارد. 
در سال های اخیر، اقتصاد ایران به دلیل تصمیم 
آمریکا در خروج از برجام، ضربه سختی دیده 
است. کرونا نیز به اقتصاد ایران آسیب بیشتری 
وارد کرده اسـت. بنابراین برای ایران، این امر 
ضـروری به نظر می رسـید که بـرای رهایی از 
مشکالت اقتصادی با یک بازیگر جهانی مانند 

چین معامله کند.

در این راسـتا، توافق میان ایران و چین یک ضرورت به نظر می رسد. عالوه بر 
این، ایران قصد دارد با برقراری روابط نزدیک تر با چین، روابط خود را با دیگر 
قدرت های بزرگ مانند اتحادیه اروپا و روسـیه به تعادل برسـاند تا فشـارهای 
آمریکا را از بین ببرد. با این حال، تعمیق روابط با قدرت های خاص مانند اتحادیه 
اروپا یا روسـیه در طوالنی مدت پیامدهایی برای ایران به همراه خواهد داشت. 
به همین دلیل، ایران برای برقراری تعادل در برابر فشـارهای آمریکا مجبور به 

همکاری با یک بازیگر جهانی دیگر بود.
بنابراین، فرایند جدید توسـعه یافته توسط ایران و چین نه تنها باید به عنوان 
نمایش قدرت در برابر ایاالت متحده تلقی شود، بلکه این فرایند به استراتژی 
ایران در متوازن کردن روابط خود با قدرت های دیگر مانند اتحادیه اروپا و روسیه 

نیز مربوط می شود.
برای چین همکاری با ایران بخشی از استراتژی جهانی این کشور است. چین 
وابسته به منابع انرژی خلیج فارس است. ایاالت متحده رقیب اصلی این کشور 
بـا افزایش اهرم خود در خلیج فارس، سیاسـت مهار نسـبت به چین را دنبال 
می کنـد. از ایـن رو، تقویت روابط چین با ایران را می توان محافظ سیاسـی در 

برابر ایاالت متحده تعبیر کرد.

*سرمایه گذاری چین چگونه می تواند بر اقتصاد ایران تأثیر بگذارد؟
طبق سـند تایید نشـده، چین در بخش های مختلفی در ایـران از جمله بخش 
کشـاورزی، انرژی، حمل و نقل و ارتباطات تا ۴۰۰ میلیارد دالر سـرمایه گذاری 
خواهد کرد. عالوه بر این، ایران در قیمت های انرژی تخفیف می دهد و چین نیز 
در برخی بنادر استراتژیک فعال خواهد بود و راه آهن را در منطقه از پاکستان تا 

لبنان احداث می کند.
تمام سرمایه گذاری های فوق الذکر به ایران کمک می کند تا مشکالت اقتصادی 
خود را تا حدودی بهبود ببخشد. در این مرحله توجه به این نکته مهم است که 
ایران برای رفع مشـکالت اقتصادی مجبور است راه حل های پایدار ایجاد کند. 
مشـخص نیست که چین اسـتراتژی بلند مدت با ایران دارد یا خیر. از این رو، 
پیامدهای سرمایه گذاری های چین در ایران با توجه به گام های چین مشخص 

خواهد شد.

*این توافقنامه چه تاثیری بر سیاسـت فشـار حداکثری آمریکا علیه ایران خواهد 
گذاشت؟

در سال های گذشته، چین مستقیماً مخالف سیاست آمریکا در قبال ایران نبود. 
به عنوان مثال، هنگامی که ایاالت متحده پیشگام تصمیم علیه ایران در شورای 
امنیـت سـازمان ملل بود، چیـن آن را رد نکرد. با این حـال، چهار منافع حیاتی 
)محافظت از میهن، ارتقاء رفاه آمریکا، حفظ صلح از طریق قدرت، پیشبرد نفوذ 

آمریکا( که توسط ترامپ در استراتژی امنیت 
ملی در سـال ۲۰۱۷ تعیین شده بود، نقطه 
عطفی برای چین بوده است. تحت دکترین 
واقع گرایی اصولی، چین به عنوان چالشـی 
علیه قـدرت، نفوذ و منافع آمریکا شـناخته 
شـد. در همیـن زمـان، از ایران بـه عنوان 
کشـوری که قصد بی ثبـات کردن منطقه و 
تهدیدی برای آمریکایی هـا و متحدان آنها 
بود، نام برده شـد. ترامپ معتقد اسـت که 
آمریکا قرار اسـت در سیاسـت های دو دهه 
گذشته تجدیدنظر کند؛ سیاست هایی مبتنی 
بـر این فرض که درگیری با رقبا و ورود آنها 
در موسسـات بین المللی و تجارت جهانی، 
آنها را به بازیگران بی خطر و شـرکای قابل 
اعتماد تبدیل می کند. بـه گفته ترامپ، این 
فرض نادرسـت بوده است و استراتژی که 
باعث شـراکت چین و ایران می شود بسیار 

مهم است.
استراتژی جدید امنیت ملی ترامپ که مبتنی 
بر مهار چین از طریق ایران اسـت، از چین 
خواسـت تـا سیاسـت جدیـدی را در قبال 
ایران اتخاذ کند. توافق جدید با ایران بیشتر 
مربوط به رویکرد به روز شـده چین اسـت. 
بنابراین، مسلم اسـت که توافق بین ایران 
و چیـن با هـدف تضعیف تأثیر اسـتراتژی 
فشار حداکثری آمریکا در قبال ایران است. 
همانطـور که قبالً نیز اشـاره کـردم، قدرت 
توافـق و تأثیـر آن بر سیاسـت های ایاالت 
متحـده به عزم چیـن و تداوم همـکاری با 

ایران بستگی دارد.

*آیا این توافق بر رابطه چین با سایر کشورهای 
حوزه خلیج فارس تأثیر خواهد گذاشت؟

از سال ۲۰۱۳، چین ابتکار کمربند و جاده را 
که شامل سیاست هایش در قبال حوزه خلیج 
فارس نیز می شود دنبال کرده است. سیاست 
چیـن در قبال خلیج فارس بیشـتر مبتنی بر 
ایجاد روابط اقتصادی با همه بازیگران خلیج 
فارس اسـت. فراتر از بخش نفت و انرژی، 
حجـم تجارت چین به بیش از ۱۹۷ میلیارد 
دالر رسـیده اسـت. اما با وجود وابسـتگی 
متقابل اقتصادی بین چین و کشورهای خلیج 
فارس، چین نمی خواهـد درگیر رقابت های 

موجود میان بازیگران منطقه باشد.
از یـک طـرف، دور کردن خـود از اختالفات 
منطقـه برای دسـتیابی بـه روابـط فزاینده 
اقتصادی با کشـورهای خلیج فارس به یک 
مزیت تبدیل می شود. از طرف دیگر، فاصله 
گرفتن از رقابت بین بازیگران منطقه، قدرت 

چین را محدود می کند.
در این راسـتا، اگـر توافق نامه بـا ایران به 
مرحلـه اجـرا در بیایـد، چیـن نیـز باید کل 
سیاسـت خلیج فـارس خود را بـه روز کند. 
در حالی که با ایران همکاری های اقتصادی 
و سیاسـی دارد، باید دیگر بازیگران منطقه 
یعنی عربستان سعودی را قانع کند که قصد 

تقویت ایران در برابر آنها را ندارد.

استاد دانشگاه مرمره ترکیه:

همکاری ایران و چین فراتر از نمایش قدرت علیه آمریکا است
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»انـدرو کوریبکو« معتقد اسـت ایاالت متحده 
آمریکا به دو دلیل »انسجام ایدئولوژیک مردم 
ایران« و »اقتصاد مقاومتی آن ها« در قبال ایران 

شکست خورده است.
»اندرو کوریبکو«، نویسنده، تحلیل گر سیاسی، 
روزنامه نگار و از اعضای هیئت علمی موسسـه 
مطالعات استراتژیک و آینده پژوهی در دانشگاه 

دوستی روسیه است.
حوزه هـای پژوهشـی او سیاسـت خارجـی و 
ژئوپلیتیک روسیه، استراتژی ایاالت متحده در 
اوراسـیا، تاکتیک های تغییر رژیم، انقالب های 
رنگـی و جنگ هـای نامتعـارف اسـت. کتاب 
او »جنگ هـای ترکیبـی: رویکرد غیرمسـتقیم 
انطباقـی برای تغییر رژیـم« به تفصیل اوضاع 
سـوریه و اوکراین را مورد تجزیه وتحلیل قرار 
می دهد و از الگوی جدیدی از جنگ استراتژیک 

توسط ایاالت متحده پرده برمی دارد.
به منظور بررسـی آخرین تحـوالت خاورمیانه 
با این نویسـنده آمریکایی سـاکن روسـیه به 
گفت وگـو نشسـتیم. ابعـاد اقـدام غیرقانونی 
نیروی هوایی ایاالت متحده در سـوریه، حضور 
غیر مشـروع آمریکا در خاک این کشور، دالیل 
ایـن اقدام خطرنـاک، امکان تشـکیل ائتالف 
هوایـی در منطقـه، میـزان موفقیـت راهبـرد 
فشـار حداکثری دونالد ترامپ در برابر ایران، 
چالش ها و فرصت های تعمیق روابط با شرق و 
ابعاد مختلف همکاری اقتصادی-امنیتی ایران و 
چین از محورهای گفت وگو با »اندرو کوریبکو« 

بودند.
مشروح مصاحبه به شرح زیر است:

جنگـی  هواپیماهـای  شـب،  شـنبه  *پنـج 
ایاالت متحده که به طور غیرقانونی در سـوریه 

حضور دارند، مانورهای خطرناکی را در نزدیکی هواپیمای مسـافربری ماهان انجام 
دادند. سازمان هواپیمایی کشوری ایران این اقدام را »نقض آشکار قوانین بین المللی 
و استانداردها و مقررات هواپیمایی« خوانده است. دیدگاه شما در خصوص این اقدام 

چیست؟
آمریکا بسیار بی پروا رفتار کرد و می توانست فاجعه ای را ایجاد کند، هرچند ایجاد فاجعه می تواند یکی 
ــت زده است. آمریکا در »دفاع« از حضور نظامی  ــد که آمریکا به این عمل دس از دالیلی بوده باش
غیرقانونی خود در سوریه و در اطراف التنف منافعی دارد و این اقدام توجه جهانی را به آن منافع جلب 
کرد. اگر هواپیما درنتیجه این فتنه انگیزی سقوط می کرد، آنگاه ایاالت متحده تالش می کرد راهی 
بیابد تا ایران را در اثر آن سرزنش کند. راهی که نمونه کالسیکی از سناریویی است که متجاوز خود 
را به عنوان قربانی معرفی می کند و قربانی واقعی به عنوان متجاوز معرفی می شود. چنانچه به نظر 
می رسد، این حادثه به منظور جلوگیری از پرواز در آن بخش هایی از فضای هوایی سوریه است که 
ایاالت متحده کنترل می کند، هرچند در حال حاضر مشخص نیست که آیا این هدف موفق محقق 

خواهد شد یا خیر.

*از سـال ۲۰۱۴، ایاالت متحده بدون کسـب اجازه از دمشق و به بهانه نبرد با گروه 
تروریستی داعش در این کشور عربی فعالیت داشته است. درهرحال، آمریکا اشغال 
خود را حتی بعد از شکست تروریست های تکفیری از سوی محور مقاومت در اواخر 
سال ۲۰۱۷ ادامه داده است. آیا حضور ایاالت متحده در خاک سوریه مشروع و قانونی 

است؟
ــوریه توانایی این را ندارد تا به حضور نظامی غیر مشروع  ــت. اما س ــروع نیس خیر، این حضور مش
ایاالت متحده پایان دهد. روسیه به منظور کمک به سوریه در این راستا مداخله نخواهد کرد، چراکه 
مأموریت نظامی مسکو فقط مبارزه علیه تروریسم است و این کشور قصد ندارد چنین مسئولیتی 
را بر عهده بگیرد. چراکه مسکو گمان نمی کند که منافع مقابله نظامی با ایاالت متحده در کشوری 
ثالث و به نمایندگی از آن کشور، از خطرات یک درگیری بزرگ تر که درنتیجه پیش بینی نادرست 

به وجود آمده، بیشتر باشد.
ــت که تمایل دارد ایاالت متحده را با اجبار از خاک سوریه بیرون کند.  ــوریه اس ایران تنها متحد س
ــبرد این هدف،  ــور این را می دانند که ایاالت متحده به هرگونه اقدامی در پیش هرچند هر دو کش
ــخ خواهد داد. به همین دلیل، آن ها صبور بوده اند و به جای هرگونه  ــیار تهاجمی پاس به صورت بس

حرکت ناگهانی، دستیابی به این هدف را تدریجی دنبال کرده اند.

*به نظر شما دالیل این اقدام خطرناک از سوی نیروی هوایی آمریکا چیست؟
ایاالت متحده قصد داشت تا حضور نظامی غیرمشروع خود را در سوریه به جهانیان یادآوری کند و 

هر کسی -از جمله هواپیماهای غیرنظامی- را از »نقض« فضای هوایی که کنترل می کند، باز دارد. 
اگر این کار را دوباره انجام دهد و یک فاجعه رخ دهد، در این صورت می تواند یک جنگ اطالعاتی 
شدید را آغاز کند که ایران را برای آنچه اتفاق افتاده، مقصر جلوه دهند؛ حتی اگر این موضوع برای 
ــده اند که روایت های آمریکایی را بدون سؤالی باور کنند- به  ــانی که تلقین ش فردی - غیر از کس
صورت عینی اشتباه و غیرباور باشد. توجه برجسته ای که به چنین سناریویی داده می شود، به عنوان 
ــوریه در اطراف التنف که تحت کنترل  اصلی بازدارنده در برابر هرگونه »نقض« فضای هوایی س

آمریکا است، هدف اصلی را برآورده می سازد.

*برخی کارشناسان معتقدند که ایران می تواند این چالش را به فرصت تبدیل کرده و 
ائتالف نیروی هوایی منطقه ای را که متشکل از اعضای محور مقاومت است، به منظور 
اسکورت هواپیماها و حفظ امنیت خطوط هوایی منطقه در برابر تجاوز و حفظ امنیت 

ایجاد کند. نظر شما چیست؟
آن ها این حق مشروع را دارند تا این ائتالف را ایجاد کنند، اما این اقدام بسیار خطرناک است؛ چراکه 
بعید است اسرائیل بپذیرد که نیروی هوایی ایران، به صورت منظم هواپیماهای غیرنظامی بسیار 
نزدیک به »مرزهایش« را اسکورت کند. به احتمال زیاد، تل آویو مایل است از طریق پرواز خطرناک 
جت هایش نزدیک به جت ها و هواپیماهای مسافربری ایران-دقیقا مانند آنچه اخیراً ایاالت متحده 
انجام داد- به سیاست رفتن تا مرز جنگ متوسل شود؛ به این امید که حادثه ای را موجب شود که 
می تواند منجر به سقوط هواپیما و یا جنگ سختی میان دو نیروی هوایی شود. اسرائیل قباًل ثابت 
کرده است که برای مداخله در کمک نظامی مشروع ایران به سوریه در جنگ با تروریسم، با بمباران 
آنچه مدعی است محموله های اسلحه به سپاه و حزب اهلل است، قاطعانه عمل خواهد کرد؛ بنابراین 
پیش بینی می شود که آن ها به این سناریو مبنی بر اسکورت منظم هواپیماهای غیرنظامی از سوی 

نیروی هوایی ایران، واکنش مشابهی نشان دهند.

*به عنوان یک کارشناس در مورد مسائل »جنگ ترکیبی«، آیا کمپین فشار حداکثری 
دونالد ترامپ در برابر ایران موفق بوده است؟

خیر، موفق نبوده است. هرچند نباید آسیب اقتصادی ناشی از آن و ظرفیتی که این سیاست برای 
تحریک ناآرامی های اجتماعی داشته -اگر ایاالت متحده و متحدانش یک بار دیگر تالش کنند تا 
ــتفاده کنند- انکار کرد. ایاالت متحده تاکنون به دلیل انسجام  از آن برای اهداف انقالب رنگی اس
ــور را در  ــت؛ دو عاملی که این کش ایدئولوژیک مردم ایران و اقتصاد مقاومتی آن ها ناکام بوده اس
برابر ویروس تغییر نظام واکسینه کرده اند. استراتژیست های آمریکا، عزم مردم ایران، وحدت قوی 
وطن پرستی و تمایل برای مقابله با مشکالت اقتصادی به منظور حفظ حاکمیت ملی را دست کم 
گرفته اند. آن ها امیدوارند با گذشت زمان، مقاومت سیاسی-اقتصادی ایران تضعیف شود، اما با وجود 

ــار و همچنین اقدامات بی سابقه  بیش از چهار دهه فش
ترامپ طی چند سال گذشته این اتفاق نیفتاده است.

*ایـران و چیـن طرح همـکاری اقتصـادی و 
امنیتـی را ترسـیم کرده اند کـه میلیاردها دالر 
سـرمایه گذاری چیـن را در بخـش انـرژی و 
بخش هـای دیگر فراهم می کند. نظر شـما در 
خصـوص این توافق چیسـت؟ به نظر شـما، 
تعمیـق روابط دو کشـور، هژمونی آمریکا را به 

چالش می کشد؟
جزییات دقیق این توافق هنوز بیرون نیامده، اما بنا بر 
آنچه گزارش شده است؛ دالیل بسیاری وجود دارد که 
این همکاری را تحولی بسیار مثبت نشان می دهد که 
برای ایران و چین به صورت دوجانبه سودمند است. ایران 
به سرمایه گذاری گسترده خارجی نیاز فوری دارد؛ چراکه 
کشورهای غربی در طول سال های اخیر علی رغم عدم 
وجود مانع قانونی بین المللی برای سرمایه گذاری از زمان 
توافق هسته ای 2۰1۵، به دلیل ترس از »تحریم های 
ــرمایه گذاری امتناع کردند. این در  ثانویه« آمریکا از س
ــت که چین به یک شریک قابل اعتماد برای  حالی اس
ــک به احیای ابتکار یک کمربند یک جاده -که به  کم
علت بیماری همه گیر کرونا تا اندازه ای به حالت تعویق 

در آمده است- نیاز دارد.
بنابراین هر دو کشور با کمک به شریکشان در دستیابی 
ــتراتژیک خود، یکدیگر را  به برخی از اهداف بزرگ اس
ــرمایه گذاری برای ایران و احیای  تکمیل می کنند: س
ــد یک جاده برای چین. نتیجه مورد انتظار  یک کمربن
ــت که هر دو قوی تر می شوند که به خودی خود  این اس
هژمونی ایاالت متحده را به چالش می کشد؛ حتی اگر 
قصد مشارکت آن ها به صراحت انجام این کار نباشد و 

تنها رسماً در مورد بهبود روابط دوجانبه باشد.

*آیا تعمیـق روابط ایران با شـرق، به صورت 
ویـژه با چین و روسـیه، هژمونـی آمریکا را به 

چالش می کشد؟
ــن نه. در توضیح باید بگویم  تا اندازه ای بله و همچنی
ــال می کنند که ایران  ــه اگرچه آن ها این پیام را ارس ک
ــلیم نخواهد  ــر هژمونی تک قطبی آمریکا تس در براب
شد، اما هیچ یک از شرکای چندقطبی چینی و روسی، 
ــتقیماً خود را در دفاع از ایران درگیر  حاضر نیستند مس
کنند. درهرصورت، آن ها به منظور تقویت قابلیت های 
دفاعی کلی ایران، به آن تجهیزات نظامی می فروشند 
و سرمایه گذاری های استراتژیکی را در قالب مگاپروژه 
های متعدد صورت می دهند. این حمایت باعث می شود 
احتمال موفقیت طرح های آمریکا کمتر شود، اما هر دو 
کشور این کار را -نه آن گونه که برخی تصور کرده اند- 
در راستای تمایل ایدئولوژیک برای به چالش کشیدن 
ــان انجام  ــبرد منافع خودش آمریکا، بلکه صرفاً در پیش

می دهند.
درک این مسئله بسیار مهم است تا انتظارات نادرستی 
ــته باشید. ایران  ــتراتژیک نداش از این دو همکاری اس
ــت که برای  ــیار نویدبخش در حال ظهور اس بازار بس
سرمایه گذاران چینی و روسی جذاب است و همچنین 
دارای منابع طبیعی غنی است. هر دو کشور امیدوارند با 
حمایت از دولت ایران در حوزه های نظامی و اقتصادی 
در لحظه ای که بیشترین نیاز به چنین کمکی را دارند، 

به آن ها دسترسی داشته باشند.

استاد دانشگاه دوستی روسیه:
توافق ایـران و چیـن بازی برد-برد است
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عبدالحمیـد بیاتی  رئیس موسسـه کنترل 
سـالح آمریـکا معتقد اسـت که بـا توجه به 
در پیـش بودن انتخابات ریاسـت جمهوری 
۲۰۲۰ ایـاالت متحده، احتمـال زیادی برای 
پایان یافتن سیاسـت فشـار حداکثری کاخ 

سفید علیه ایران وجود دارد.
کشمکش آمریکا با اعضای شورای امنیت سازمان 
ــرای تمدید تحریم  ــای دائم آن ب ــل بویژه اعض مل
ــلیحاتی جمهوری اسالمی ایران ادامه دارد و در  تس
این راه واشنگتن تمام ابزارهای خود را به کار گرفته 
و حتی به سراغ کشورهای عرب حوزه خلیج فارس 

نیز آمده است.
موضوع لغو تحریم های تسلیحاتی ایران در اکتبر 2۰2۰، 
یکی از مفاد موجود در برجام است و نکته عجیب در این 
میان آن است که کشورهای اروپایی حاضر در برجام با 
ــق و با توجه به آنکه  ــود حمایت لفظی از این تواف وج
ــی از معدود منافع باقی مانده در  لغو این تحریم ها یک
برجام برای ایران است، تالش چندانی برای منصرف 
کردن آمریکا از پیگیری این پیش نویس انجام نمی دهند 
و حتی رفتار آنها به گونه ای است که از اقدامات آمریکا 

نیز حمایت می کنند.
ــا روی کار آمدن  ــی ب ــورهای اروپای ــر چند کش ه
ترامپ و اقدامات او علیه توافقات بین المللی به این 
ــتگی خود به ایاالت  ــیده اند که باید وابس نتیجه رس
ــوند اما با این  ــتقل ش ــده را کمتر کرده و مس متح
ــوی  ــتا از س وجود تالش قابل توجهی در این راس
ــی که  ــود و در موضوعات حساس آنها انجام نمی ش
ــب استقالل از آمریکا را آغاز کنند باز  می توانند کس
هم به گونه ای عمل می کنند که دنباله روی آنها از 

واشنگتن را به تصویر می کشد.
ــورهای  در همین رابطه برای تحلیل بهتر رفتار کش
اروپایی با ایران و آمریکا و پیش نویس قطعنامه ضد 
ــل کیمبال« رئیس  ــی ایاالت متحده، با »داری ایران

مؤسسه کنترل سالح آمریکا به گفتگو نشستیم.
کیمبال از سال 2۰۰1 تا کنون مدیر اجرایی انجمن 
تحقیقاتی کنترل سالح آمریکاست و در سال 2۰۰۴ 
میالدی توسط نشنال ژورنال به عنوان یکی از 1۰ 

چهره تأثیرگذاری که نظریات آنها به شکل گیری سیاست های آتی در مورد آینده تسلیحات 
هسته ای کمک می کند معرفی شده است.

متن این گفتگو به شرح زیر است:
بـه موجب قطعنامه ۲۲۳۱ سـازمان ملل متحـد که به توافق هسـته ای ایران و 
کشـورهای ۱+۵ رسمیت داد تحریم های تسـلیحاتی ایران در اکتبر سال جاری 
میـالدی بـه پایان می رسـد اما با این وجـود آمریکا با آماده کـردن پیش نویس 
قطعنامه ای در حال فشار آوردن بر شورای امنیت سازمان ملل جهت تمدید این 
تحریم هاسـت. دلیل اصلی مخالفت واشـنگتن با کم شدن تحریم ها علیه ایران 

چیست؟
ــاس مطالعه ای که بر روی اهداف دولت ترامپ داشته ام، آنها )دولت آمریکا( نه تنها بر  بر اس
ــلیحات پیشرفته متمرکز هستند بلکه بدنبال کسب  ــی ایران به تس روی جلوگیری از دسترس
ــاس مفاد قطعنامه  ــازمان ملل بر اس ــی کافی برای بازگرداندن تحریم های س حمایت سیاس

2231 هستند.
*سـه کشـور اروپایی حاضـر در برجام گفته انـد که از تالش هـای آمریکا برای 
تمدید تحریم های تسـلیحاتی ایران حمایـت نمی کنند. با توجه به صحبت هایی 

که شد آنها چگونه این کار را انجام خواهند داد؟
ــه اخیر شورای امنیت که در آن این موضوع )تمدید تحریم تسلیحاتی ایران( مطرح شد  جلس
ــور اروپایی امضا کننده برجام و اتحادیه اروپا بصورت یک مجموعه  ــه کش ــان داد که س نش
معتقد هستند که برجام یک راه حل برد-برد است و نیاز است که هم آمریکا و هم ایران به 

تعهدات خود در این توافق بازگردند.
اروپایی ها همچنین این نکته را روشن ساخته اند که آمریکا را به عنوان کشوری که همچنان 
ــتار بازگشت  ــت و این قدرت را دارد که در مورد آن اعالم نظر کرده و خواس عضو برجام اس
ــند زیرا آمریکا خود اعالم کرده که دیگر عضو برجام  ــمیت نمی شناس ــود به رس تحریم ها ش
ــات اخیر کمیسیون مشترک برجام که در خصوص نحوه اجرای این توافق  ــت و در جلس نیس

است حضور نداشته است.
فرانسه، آلمان، انگلیس، روسیه و چین به همراه تعداد زیادی از کشورهای دیگر همگی بارها 
ــدن ایران از منافع  ــد که از برجام حمایت می کنند و کارهایی را نیز برای بهره مند ش گفته ان
برجام انجام داده اند اما با این وجود، این کشورها کنترل زیادی بر نوع فعالیت بازار و بانک ها 

در داخل مرزهای خود ندارند.
ــفانه دولت ترامپ تحریم های ثانویه را علیه ایران اعمال کرده که این تحریم ها رابطه  متأس
ــوار و حتی در برخی موارد ناممکن  ــرکتها و بانک های خارج از خاک آمریکا را با ایران دش ش

کرده است.
راهی که پیش روی ایران وجود دارد، خویشتن داری در برنامه هسته ای و همکاری با آژانس 

بین المللی انرژی اتمی است.
آمریکا در ماه نوامبر صحنه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و احتمال زیادی وجود 
دارد که سیاست فشار حداکثری علیه ایران که از سوی دولت ترامپ دنبال می شود به پایان 

برسد و برجام به گونه ای که منافع همه طرف ها را تأمین کند حفظ شود.

»فرانـک فـن هیپل« معتقد اسـت که سیاسـت خارجـی ترامپ هم مخـرب و هم 
بی کفایت بوده است.

بـه اعتقاد بسـیاری از کارشناسـان خارجـی، دولت ترامپ تا کنـون هم از نظر 
مدیریت بحران های داخلی و هم از نظر سیاسـت خارجی یکی از بدترین نتایج 

و کارنامه های عملکردی را داشته است.
در حوزه سیاسـت خارجی، کاخ سفید بویژه در ارتباط با ایران با وجود تاکید بر 
سیاست »فشار حداکثری« اما نتوانسته به نتایج مورد نظر در این مسیر از جمله 
»تغییر رفتار ایران«، آن گونه که مقامات واشـنگتن مدعی هسـتند دست یابند 
و به تازگی نیز موضوع تمدید تحریم های تسـلیحاتی ایران در سـازمان ملل از 

سوی دستگاه سیاست خارجی آمریکا به شدت دنبال می شود.
از سـوی دیگـر در حوزه داخلی نیز، شـرایط ناشـی از بحران کرونا و مسـائل 
اقتصادی باعث شـده تا برخی نسـبت بـه انتخاب مجدد ترامـپ در انتخابات 

ریاست جمهوری آتی آمریکا ابراز تردید کنند.
در این راسـتا خبرنگار مهر گفتگویی با پروفسور »فرانک فن هیپل« انجام داده 
اسـت که در ادامه می آید. حوزه تحقیقاتی »فن هیپل« در زمینه علوم و فناوری 
شـامل مواردی چون کنترل تسـلیحات اتمی و منع اشـاعه هسـته ای، انرژی و 

توازن سیاست گذاری در عرصه های تکنولوژی است.
وی پیش از پیوستن به دانشگاه »پرینستون«، به مدت ۱۰ سال مشغول تحقیق 
در زمینـه فیزیک نظـری ذرات بنیادی بود و به طور خاص بـه نگارش آثاری با 
موضوع پایه و اسـاس فنی منع اشاعه هسته ای و راهکارهای خلع سالح، آینده 

انرژی اتمی و بهینه سازی اقتصاد سوخت خودرو عالقه دارد.
»فن هیپل« در خصوص رویکرد »جو بایدن« نامزد دموکرات انتخابات ریاسـت 
جمهوری آمریکا نسبت به توافق هسته ای با ایران به خبرنگار مهر گفت: بایدن 
می خواهـد برجام را اصالح کند، نه اینکه آن را با توافق نامه ای دیگر جایگزین 
کند. موارد زیادی وجود دارد که می توان مورد بحث قرار داد اما من فکر می کنم 
که الحاق مجدد ایاالت متحده به برجام، انطباق مجدد ایران به قوانین برجام و 
اطمینان ایران از اینکه از مزایای برجام در زمینه رفع تحریم ها برخوردار است، 

اولین گام مهم است.
وی در خصـوص اختیـارات رئیـس جمهور ایـاالت متحده آمریـکا درباره رفع 
تحریم های دولت ترامپ که ذیل برچسـب های غیر هسته ای قرار گرفته اند نیز 
گفت: به حدی که تحریم های اعمال شده توسط دولت ترامپ اقدامات اجرایی 

باشد، آنها می توانند با اقدامات اجرایی دولت بایدن خنثی شوند.
وی افـزود: به حدی که آنها توسـط کنگره تحمیل شـده اند، کنگـره باید برای 
لغـو آنها اقدامی کنـد. مجلس نمایندگان اکنون تحت کنترل دموکرات هاسـت 
و احتمـاالً ایـن اقـدام در ژانویه ادامه خواهد یافت. شـانس خوبـی وجود دارد 
کـه مجلس سـنا به اکثریـت دموکرات تغییر یابد. شـما یک صف سیاسـی در 
ایاالت متحده آمریکا خواهید داشـت که طرفدار ایران نیست اما با راه حل های 
دیپلماتیک همدل است. به نظر می رسد قدرت در ایران در جهت دیگری حرکت 
می کند - به سـمت گروهی که معتقد نیستند دیپلماسی با ایاالت متحده ارزش 

دنبال کردن دارد.
وی در ادامه یادآور شـد: من فکر نمی کنم ایران مایل باشـد برنامه غنی سازی 
خـود را خاتمـه دهد یا آن را تحت کنترل چند ملیتی قرار دهد. من فکر نمی کنم 

رهبری ایران سالح هسته ای بخواهد.
اسـتاد دانشگاه پرینسـتون در خصوص سیاسـت خارجی دولت آتی آمریکا در 
خصـوص ایـران فـارغ از اینکه چه فردی پیروز انتخابات شـود نیـز گفت: اگر 
ترامپ انتخابات را به بایدن واگذار کند، من فکر می کنم این شکسـت به دلیل 
سیاسـت خارجی ترامـپ نخواهد بود، گرچه من معتقدم سیاسـت خارجی وی 
بسیار مخرب بوده است. اگر ترامپ انتخابات را از دست بدهد به دلیل سیاست 

داخلی او، دروغ های او و افراد فاسدی است که دولت او را تشکیل داده اند.
وی در پایان گفت: سیاسـت خارجی دولـت ترامپ هم مخرب و هم بی کفایت 
بوده اسـت. او در مذاکرات با ایران یا کره شـمالی پیشـرفتی نداشته است. او 

متحدان ما را از ما دور کرده و مخالفان ما را توانمند کرده است.

مقام سابق کاخ سفید:

سیاست خارجی ترامپ مخرب بوده است
رئیس مؤسسه کنترل سالح آمریکا:

     احتمال پایان فشار حداکثری آمریکا    علیه ایران وجود دارد
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رئیس سابق سیاستهای امنیتی آژانس:

تمدید تحریم ایران اقدامی سیاسی است/کسی از آمریکا 
حمایت نمی کند

»مارک فینو« معتقد اسـت که کشـورهای اروپایی خواهان حفـظ برجام بوده زیرا 
امنیت ملی و منطقه ای آنها بسیار وابسته به اجرای کامل برجام توسط همه طرفین 

آن است.
ــت مجازی قطعنامه ای علیه  ــورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی بعد از چند روز نشس ش

ایران تصویب کرد.
اعضای شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران به دلیل عدم همکاری با تحقیقات 
آژانس انتقاد کردند. این نخستین قطعنامه از سال 2۰12 است که در آن از ایران به سبب عدم 

همکاری با آژانس انتقاد می شود.
این قطعنامه که پیش نویس آن پیشتر از سوی سه کشور اروپایی ارائه شده بود، با حمایت آمریکا 

و با 2۵ رأی مثبت، 2 رأی منفی و ۷ رأی ممتنع تصویب شده است.
ــوی و محقق حوزه های  ــتا خبرنگار مهر گفتگویی با »مارک فینو« دیپلمات فرانس در این راس
تروریسم، خاورمیانه، کنترل تسلیحات، امنیت اروپا، حقوق بشر تنظیم نموده که در ادامه می آید.

ــال 2۰۰۴ تا 2۰13 در »مرکز سیاست امنیتی  ــابق فرانسوی که از س »مارک فینو« دیپلمات س
ــازمان است. وی در حال  ــت، اکنون یک عضو اجرایی این س ژنو« )GCSP( فعالیت کرده اس
حاضر فعالیت های مربوط به گسترش تسلیحات را رهبری می کند. وی سخنگوی پیشین وزارت 

خارجه فرانسه بوده است.

*شـورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمـی قطعنامه ای را علیه ایران تصویب 
کرد. این قطعنامه بر اساس اسناد ادعایی »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر اسرائیل 
در خصوص وجود سـایت های اعالم نشـده در گذشته از سـوی ایران از جمله در 
تورقوزآباد و آباده اسـت که پرونده آن ذیل PMD بسـته شده است. همین اسناد 
ادعایی مبنای گزارش قبلی آژانس قرار گرفت و باعث شد آژانس عالوه بر گزارش 
فصلی درباره برجام، گزارشی هم بر اساس این اسناد ادعایی ارائه بدهد که نهایتاً 
منجر به تصویب قطعنامه ضد ایرانی شـد. این در حالی اسـت که ایران با آژانس 
مطابق توافقات پادمانی ذیل NPT و »پروتکل الحاقی« همکاری گسترده ای داشته 

است. به نظر شما هدف آژانس از این موضوع چیست؟
ــتقلی برای جمع آوری  همانطور که همه می دانند، آژانس بین المللی انرژی اتمی هیچ ابزار مس
اطالعات در مورد پیروی از توافق نامه های پادمان جدا از سیستم بازرسی آن ندارد. بنابراین در 
برابر برخی تالش های کشورهای عضو با برنامه های سیاسی خاص خود که خواهان تأثیرگذاری 

بر داوری آن هستند آسیب پذیر است.
آژانس موظف است اجرای توافقنامه های پادمان ایران، پروتکل الحاقی و برجام را بررسی کند. 
ــن به نفع همه خواهد بود که مذاکرات بین آژانس انرژی اتمی و ایران برای جلوگیری از  بنابرای

ایجاد بحران افزایش تنش ها ادامه یابد.

*از واکنش مدیر کل آژانس و مقامات اروپایی و روسیه بر می آید که آژانس در حال 
حاضر قصد بردن پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل را ندارد ولی این موضوع 
مطرح شـده اگر ایران با آژانس برای دسترسـی به دو سـایتی که آژانس خواستار 

بازرسی از آن است همکاری نکند وارد مراحل بعدی می شود. ارزیابی شما چیست؟
قطعنامه ای که توسط اکثریت اعضای هیئت مدیره آژانس بین المللی انرژی اتمی تصویب شده 
ــی آژانس بین المللی انرژی اتمی به این دو سایت مورد  ــت فقط از ایران درخواست دسترس اس

مشاجره را دارد.
جهت بردن پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل، هیئت مدیره باید براساس شواهد محکم 

توافق کند که ایران به تعهدات خود عمل نمی کند. در این مرحله اینگونه نیست.

*تصویـب قطعنامه ضد ایرانی آژانس، چند روز پس از گزارش »آنتونیو گوترش« 
دبیر کل سازمان ملل صورت می گیرد که مدعی است منشأ سالح های به کار رفته در 
حمالت علیه عربستان، ایرانی است. این تالش ها پیش از پایان تحریم تسلیحاتی 
در پاییز سـال جاری است که آمریکا درصدد تمدید آن است. همزمانی این وقایع 

را چگونه ارزیابی می کنید؟
جای تعجب ندارد که دولت ترامپ سیاست فشار حداکثری علیه ایران را تشدید می کند به این 
امید که با تحت فشار قرار دادن، تهران مرتکب اشتباه شود و این امر منجر به فروپاشی نهایی 

ــت که در این دام قرار  ــود. اما به نفع ایران اس برجام ش
نگیرد.

ــت که  ــل آمده اس ــازمان مل ــر کل س ــزارش دبی در گ
ــعودی دارای  ــک های یافت شده در عربستان س موش
ــلیک آنها  ــوده اما گزارش ایران را به ش ــأ ایرانی ب منش
ــد که موضوع  ــان می ده متهم نمی کند. این مهم نش
انتقال تسلیحات و گسترش سالح های هسته ای به کل 
خاورمیانه نیازمند تالش جمعی و یک رویکرد چند جانبه 
است همانطور که توسط برخی از کارشناسان پیشنهاد 
شده است و نمی توان به نبود ایران در این تالش تکیه 

کرد.

*سه کشور اروپایی فرانسـه، انگلیس و آلمان 
اعـالم کرده انـد دیـداری در هفتـه آینـده در 
خصـوص حمایت از برجام خواهند داشـت. به 
نظر می رسد اروپایی ها تا مشخص شدن نتیجه 
انتخابـات آمریکا قصد ندارند پرونـده ایران را 
راهی شورای امنیت کنند و حفظ برجام برایشان 

اولویت دارد. نظر شما چیست؟
ــا وجود  ــه اروپا( ب ــی )و کل اتحادی ــور اروپای ــه کش س
چالش های فعلی قصدی جدی جهت حفظ برجام دارند. 
ــت که امنیت ملی و منطقه ای  این امر به این دلیل اس
ــته به اجرای کامل برجام توسط همه  ــیار وابس آنها بس

طرفین آن است.
قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد که تنها 
ــران را به دلیل کاهش اجرای برجام مجازات می کند  ای
ــوردار نخواهد بود،  ــت همه اعضای دائمی برخ از حمای
همانطور که با رأی منفی به قطعنامه آژانس بین المللی 
انرژی اتمی توسط روسیه و چین نشان داده شده است.

*ایـران در واکنـش به قطعنامـه آژانس اعالم 
کـرده این قطعنامه سیاسـی و غیر فنی اسـت 
و بـرای ایـران الزام حقوقـی ایجـاد نمی کند. 
ایران همچنین اعالم کـرده پروتکل الحاقی را 
به صـورت داوطلبانه و موقت بر اسـاس تعهد 
سیاسـی خود ذیل برجام اجـرا می کند. به نظر 
می رسـد ایران در صورت فشار بیشتر آژانس، 
اجـرای داوطلبانـه پروتـکل الحاقـی را متوقف 
کند. ارزیابی شـما چیسـت و اساسـاً ایران چه 

واکنش های دیگری می تواند انجام دهد؟
ــود اینکه پروتکل الحاقی را تصویب نکرده  ایران با وج
ــه بصورت یک جانبه آن را اعمال کرده و متعهد  همیش
ــی از تعهدات برجام است. مجدداً  به آن به عنوان بخش
ــت که برای جلوگیری از دادن بهانه ای  به نفع ایران اس
به هر کشوری که فکر می کند برجام مرده است به راه 

خود ادامه دهد.
ــنهاد تصویب  ــف وزیر امور خارجه ایران حتی پیش ظری
پروتکل الحاقی را در ازای رفع تحریم ها داده است. این 
ــان می دهد که جایی برای مذاکره وجود دارد،  مهم نش
شاید با کمک کشورهای اروپایی یا کشورهای بی طرف 

مانند سوئیس، اتریش یا فنالند.

سخنگوی اسبق وزارت خارجه فرانسه:

آژانس مقابل برخی فشـارها برای بازرسی آسیـب پذیر است

عبدالحمید بیاتی  رئیس سـابق سیاستهای 
امنیتی آژانس بین المللـی انرژی اتمی معتقد 
اسـت کـه در حال حاضـر در شـورای امنیت 
سـازمان ملل کسـی از اقدامـات آمریکا علیه 
ایران برای تمدید تحریم تسلیحاتی حمایت 

نمی کند.
شب گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد میزبان 
ــتی درباره بررسی درخواست آمریکا برای تمدید  نشس

تحریم تسلیحاتی ایران بود.
در این نشست هم »مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا 
ــر خارجه جمهوری  ــم »محمد جواد ظریف« وزی و ه
اسالمی ایران به ایراد سخنرانی پرداخته و سایر اعضای 
ــورای امنیت نیز دیدگاه های خود را در رابطه فشار  ش
ــلیحاتی ایران اعالم  ــرای تمدید تحریم تس آمریکا ب

کردند.
ــیلی نبنزیا« نماینده روسیه در  در همین رابطه، »واس
نشست شورای امنیت با انتقاد از سیاست های واشنگتن 
ــه کردن حداکثری«  ــت خف علیه تهران آن را »سیاس

نامید.
ــن اقدامات تغییر  ــدف آمریکا از ای ــا گفت که ه نبنزی
حکومت ایران یا به وجود آوردن فضایی است که ایران 
ــد. وی افزود: »این درست مانند آن  نتواند نفس بکش

است که زانوی خود را روی گردن کسی بگذاریم.«
نماینده روسیه با 

این جمله اشاره ای تلویحی به کشته شدن جورج فلوید، شهروند سیاه پوست آمریکایی کرد. مرگ جورج 
فلوید که به دست یک پلیس سفید پوست در ایالت مینه سوتا رقم خورد، اعتراضات گسترده ای را در 

نقاط مختلف آمریکا به همراه داشت.
همچنین نماینده چین در نشست روز سه شنبه شورای امنیت سازمان ملل این موضع کشور خود را 

تکرار کرد و تاکید داشت که واشنگتن از نظر قانونی نمی تواند تحریم های سازمان ملل را برگرداند.
»ژانگ جون« با اشاره به توافق هسته ای قدرت های جهانی با ایران اظهار داشت که ایاالت متحده با 
خروج خود از برجام »دیگر عضوی از آن محسوب نمی شود« و هیچ حقی برای توسل به این توافق 

برای بازگرداندن تحریم ها ندارد.
اما نماینده فرانسه در شورای امنیت نیز با طرح برخی اتهامات علیه ایران گفت: کشورش به همراه آلمان 

و انگلیس به برجام پای بند هستند و کارایی برجام بستگی به عملکرد ایران و همه طرف ها دارد.
ــت از دیگر سخنرانان بود و در ابتدا با دفاع از گزارش اخیر دبیر کل  نماینده انگلیس نیز در این نشس
ــف خود را از خروج آمریکا از برجام اعالم کرده ایم. بعد از خروج  ــازمان ملل، گفت: ما همیشه تأس س
ــوده ایم و حتی فراتر از تعهدات خود اقداماتی را برای پای بندی به این  ــکا، ما به برجام متعهد ب آمری

توافق انجام داده ایم.
برای تحلیل بهتر فضای حاکم منیان کشورهای عضو شورای امنیت بویژه پنج عضو دائم این شورای 
درباره تالش های آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، نظر »طارق رئوف« رئیس سابق بخش 

امنیت سیاسی و شفاف سازی آژانس بین المللی انرژی اتمی را جویا شدیم.
طارق رئوف از مقامات سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی است و به عنوان مشاور ارشد در کنفرانس 
ــال 2۰۰2 تا 2۰11 رئیس اداره  ــت. وی از س ــال 2۰1۵ حضور داش ــترش س بازبینی پیمان منع گس
سیاست های امنیتی و شفاف سازی آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده و در مورد ایران، عراق، لیبی، 
ــمالی، کره جنوبی و سوریه به شخص مدیرکل گزارش می داد. رئوف رئیس جایگزین هیئت  کره ش
اعزامی آژانس به کنفرانس های منع گسترش از سال 2۰۰3 تا 2۰1۰ نیز بوده و از فوریه سال 2۰1۴ 
ــمت مدیر بخش خلع سالح، کنترل تسلیحات و منع گسترش مؤسسه تحقیقات صلح  عهده دار س

استکهلم شده است.
رئوف در خصوص فشار حداکثری دولت آمریکا علیه ایران به خبرنگار مهر گفت: آمریکا در حال اجرای 
سیاست فشار حداکثری علیه ایران است و تمدید تحریم تسلیحاتی در اکتبر نیز بخشی از این سیاست 

است که با هدف تداوم فشارها بر تهران صورت می گیرد.
وی در ادامه تأکید کرد: هم چین و هم روسیه هر دو با تمدید تحریم تسلیحاتی ایران 
مخالف هستند؛ آنها این موضوع را به عنوان امری که در سال 2۰1۵ مطرح شد ه 

و در اکتبر سال جاری به پایان می رسد قبول دارند.
رئوف در ادامه گفت: با توجه به اینکه آمریکا تحریم های متعددی را علیه 
ایران از جمله نفت این کشور به اجرا گذاشته، قیمت نفت کاهش پیدا 
ــیوع ویروس کرونا نیز بر اقتصاد ایران تأثیر منفی گذاشته  کرده و ش

است.
ــابق آژانس در ادامه تصریح کرد: از همین رو تمدید  این مقام س
تحریم تسلیحاتی ایران یک اقدام سیاسی است و تأثیر آن بر 
دسترسی ایران به تسلیحات و خرید از کشورهای دیگر ناچیز 

خواهد بود.
ــرای تمدید تحریم های  ــوف در مورد اینکه آیا آمریکا ب رئ
ایران از حمایت کافی برخوردار است یا خیر، نیز گفت: در 
ــورای امنیت سازمان ملل  حال حاضر حمایت کافی در ش
برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران وجود ندارد و احتمال 

مشاهده وتو از سوی چین و روسیه نیز محتمل است.
ــه کشور اروپایی حاضر در برجام نیز در  وی تأکید کرد: س
موقعیت سختی میان آمریکا و ایران قرار گرفته اند و قدرت 
آنها در این رابطه اندک است. به نظر من منفعت استراتژیک 
 NPT ــدات خود در برجام و ــت که به تعه ایران در این اس
بدون توجه به اقدامات و تحریکات آمریکا ادامه داده و از دست 

زدن به اقدامات غیرقابل بازگشت پرهیز کند.
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ــه، آلمان و انگلیس بارها اعالم کرده اند که  *فرانس
ــتند اما آنها در این رابطه  به توافق برجام پایبند هس
ــی برای حفظ این  ــط حرف زده اند و تالش کاف فق
ــده تا  ــق را انجام نداده اند، همین امر موجب ش تواف
ــد که برجام منافع تهران را  ایران به این نتیجه برس
ــاس چگونه ممکن است  تامین نمی کند، بر این اس

که این توافق در معرض خطر را حفظ کرد؟
این درست است که برجام در وضعیت بسیار ضعیفی 
ــًا به دلیل ناتوانی کشورهای  قرار گرفته و این اساس
ــه، انگلیس، آلمان،  باقی مانده در برجام یعنی فرانس
ــت که بر  ــیه و چین در تامین منافع ایران اس روس

اساس برجام کاماًل در مورد آنها حق دارد.
ــورهای باقی  ــای ایران )کش ــوص طرف ه در خص
ــتن اراده سیاسی مهم نیست.  مانده در برجام( داش
من معتقدم که کشورها می خواهند به برجام کمک 
ــا جامعه تجاری نمی خواهد خود را در خطر  کنند ام
ــد و دولت ها نیز برای  ــای آمریکا قرار ده تحریم ه
انجام کاری که خطری واقعی برای آنها دارد دلیلی 

نمی بینند.
ــوز یک نقطه  ــخت هن ــرایط س اما با وجود این ش
مثبت وجود دارد و آن اینکه شرکای ایران تمایلی 
ــد، بنابراین آینده برجام در  برای ترک برجام ندارن
ــت است که  ــت. این نکته درس ــتان ایران اس دس
ــان نیست اما کدام انتخاب برای ایران  انتخاب آس

بهتر است؟
باقی ماندن در توافقی که در آینده قابل پیش بینی 
هیچ سودی برای ایران ندارد و یا ترک توافق با این 
خطر که کشورهایی که در آینده و در موقعیتی بهتر 
می توانند یاریگر باشند، تبدیل به دشمن می شوند؟ 
ــومی نیز وجود داشته باشد  ممکن است یک راه س
و آن اینکه ایران از برجام خارج شود اما فوراً اعالم 
ــن توافق به صورت  ــد که به تعهدات خود در ای کن

کاماًل داوطلبانه و یک طرفه پایبند است.
ــران فراهم  ــکان مانور را برای ای ــوم ام این راه س
ــت که  ــه را در نظر داش ــا باید این نکت ــد ام می کن
ــورهای حاضر در  ــر ایران و یا یکی دیگر از کش اگ
برجام از این توافق خارج شوند آخرین منافع موجود 
ــر قبل از اکتبر  ــن می روند. مثاًل اگ ــام از بی در برج
ــع تحریم های  ــد دیگر موضوع رف ــن اتفاق بیافت ای
ــلیحاتی ایران مطرح نخواهد بود و اگر خروج از  تس
ــت  ــام بعد از اکتبر انجام بگیرد نیز خطر بازگش برج

تحریم ها را در پی دارد.

ــت اگر  عبدالحمید بیاتی  »نیکوالد« معتقد اس
ــام در گفتار خود  ــده در برج ــای باقی مان طرف ه
ــند، برای  ــا آمریکا صادق باش ــی بر مخالفت ب مبن
ــنگتن در  آنها جلوگیری از اقدامات ضد ایرانی واش

سازمان ملل کار دشواری نخواهد بود.
شورای امنیت سازمان ملل متحد از امروز چهارشنبه 
ــد تحریم های  ــس قطعنامه تمدی ــی پیش نوی بررس

آمریکا را آغاز می کند.
این پیش نویس به دنبال جلسه هفته گذشته وزیران 
خارجه کشورهای اروپایی حاضر در برجام )انگلیس، 
فرانسه و آلمان( و بیانیه ضد ایرانی آنها و همچنین 
ــازمان ملل  ــزارش »آنتونیو گوترش« دبیر کل س گ
متحد، و ادعای وی در مورد اینکه ایران در حمالت 
ــته، در میان  ــته به عربستان دست داش ــال گذش س

اعضای شورای امنیت توزیع شد.
ــلیحاتی ایران در اکتبر  موضوع لغو تحریم های تس
ــت و نکته  2۰2۰، یکی از مفاد موجود در برجام اس
عجیب در این میان آن است که کشورهای اروپایی 
حاضر در برجام با وجود حمایت لفظی از این توافق 
ــا توجه به آنکه لغو این تحریم ها یکی از معدود  و ب
منافع باقی مانده در برجام برای ایران است، تالش 
چندانی برای منصرف کردن آمریکا از پیگیری این 
ــی رفتار آنها به  ــس انجام نمی دهند و حت پیش نوی
ــکا نیز حمایت  ــه از اقدامات آمری ــت ک گونه ای اس

می کنند.
ــا روی کار آمدن  ــی ب ــورهای اروپای ــر چند کش ه
ترامپ و اقدامات او علیه توافقات بین المللی به این 
ــتگی خود به ایاالت  ــیده اند که باید وابس نتیجه رس
ــوند اما با این  ــتقل ش ــده را کمتر کرده و مس متح
ــوی  ــتا از س وجود تالش قابل توجهی در این راس
ــی که  ــود و در موضوعات حساس آنها انجام نمی ش
ــب استقالل از آمریکا را آغاز کنند باز  می توانند کس
هم به گونه ای عمل می کنند که دنباله روی آنها از 

واشنگتن را به تصویر می کشد.
ــورهای  در همین رابطه برای تحلیل بهتر رفتار کش
ــکا و پیش نویس قطعنامه  ــا ایران و آمری اروپایی ب
ــیس نیکوالد«  ضد ایرانی ایاالت متحده، با »فرانس
ــه در تهران به گفتگو نشستیم.  ــفیر سابق فرانس س
ــفیر فرانسه در  ــال 1993 تا 199۷ س نیکوالد از س

تهران بوده است.
متن این گفتگو به شرح زیر است:

ــران خارجه  ــتید وزی ــور که در جریان هس *همانط

ــورای امنیت سازمان ملل جهت تمدید  آوردن بر ش
این تحریم هاست. دلیل اصلی مخالفت واشنگتن با 

کم شدن تحریم ها علیه ایران چیست؟
پاسخ روشن است. اول از همه اینکه »مایک پمپئو« 
ــه دنبال محروم کردن ایران  وزیر خارجه آمریکا، ب
ــت  ــت. به همین دلیل اس از تمامی منافع برجام اس
ــه تمامی فعالیت های  ــه بعد از اعمال تحریم علی ک
ــادی، بحث اعمال تحریم بر صادرات اورانیوم  اقتص
و آب سنگین از ایران مطرح شد که بر اساس برجام 

امکان پذیر شده بود.
ــر  ــت ب ــال محدودی ــوارد اعم ــن م ــر ای ــالوه ب ع
ــورهای  ــته ای میان ایران و کش همکاری های هس
ــام حتی موارد کاماًل مفیدی که  باقی مانده در برج
برای محدود کردن خطرات منع اشاعه مطرح بودند 
ــتور کار آمریکا قرار گرفت. اکنون او )پمپئو(  در دس
ــلیحاتی سازمان ملل  بدنبال تمدید تحریم های تس
ــت که بر اساس برجام در اکتبر عمر آن به پایان  اس

می رسد.
ــور اروپایی حاضر در برجام گفته اند که  ــه کش *س
ــد تحریم های  ــرای تمدی ــای آمریکا ب از تالش ه
ــا توجه به  ــت نمی کنند. ب ــلیحاتی ایران حمای تس
ــد آنها چگونه این کار را انجام  صحبت هایی که ش

خواهند داد؟
ــت. همانطور  به صورت فنی این امر امکان پذیر اس
ــلیحاتی  ــتید تمدید تحریم های تس ــه مطلع هس ک
ــورای امنیت  ــازمان ملل علیه ایران از طریق ش س
ــت.  ــازمان ملل و صدور قطعنامه امکان پذیر اس س
ــه  ــتور جلس ــت که موضوع در دس این بدان معناس

شورای امنیت قرار می گیرد.
ــه باید قبل از هر نوع رای گیری و  این دستور جلس
ــورای امنیت پذیرفته شود و این  یا بحثی در خود ش
تائید شدن نیازمند رای اکثریت یعنی 9 عضو از 1۵ 
ــو نیز در این  ــت و حق وت ــورای امنیت اس عضو ش

مورد اثری ندارد.
ــیه، چین، انگلیس و فرانسه به عنوان  اگر واقعًا روس
ــه با ورود  ــتند ک ــورای امنیت آماده هس اعضای ش
ــلیحاتی( به  ــد تحریم های تس ــن موضوع )تمدی ای
دستور جلسه شورای امنیت در خصوص درخواست 
ــت اما خواهان  ــوری که دیگر عضو برجام نیس کش
ــلیحاتی ایران است مخالفت کنند  تمدید تحریم تس
ــور دیگر در  ــواری در یافتن پنج کش ــد کار دش نبای

حمایت از چنین رویکردی داشته باشند.

ــورهای آلمان، فرانسه و انگلیس بعد از دیداری  کش
ــه برنامه  ــالم کردند ک ــتند اع ــن داش ــه در برلی ک
ــکی و فعالیت های منطقه ای  هسته ای، برنامه موش
ــدی اروپا مطرح  ــوان نگرانی های ج ــه عن ایران ب
ــورهای اروپایی دقیقًا همانند  هستند. این نگاه کش
ــت که آمریکا به ایران دارد. به نظر شما  نگاهی اس
چرا اروپا همچنان به دنباله روی از آمریکا در چنین 

موضوع مهمی ادامه می دهد.؟
ــت بخاطر آنکه اغلب اروپائی ها معتقد هستند  نخس
ــاس بوده و نه تنها برای  ــه موضوع حس که این س
ــع و امنیت خود آنها  ــع آمریکا بلکه برای مناف مناف
ــوب می شوند. اینکه آیا آنها درست  نیز تهدید محس
ــت  ــتباه می کنند موضوعی اس می گویند یا آنکه اش
ــن موضوع را نیز  ــاز به بحث دارد. اما باید ای که نی
ــال  ــیم که برای حدود 8۰ س ــته باش در ذهن داش
اروپائی ها سرنوشت خود را گره خورده با سرنوشت 

آمریکا دیده اند.
ــت که بعد از  ــن باید این نکته را به یاد داش همچنی
ــدت و موفقیت خود را  ــگ جهانی دوم اروپا وح جن
ــت و به همین  ــون چتر امنیتی آمریکا بوده اس مدی
ــت که اروپائی ها امروز به شدت از دست  دلیل اس
ــه دلیل اظهاراتش علیه ناتو و خارج کردن  ترامپ ب
ــان امریکایی از آلمان و آغاز جنگ تجاری با  نظامی

اروپا عصبی هستند.
ــگاه می کنیم،  ــه به آینده ن ــالوه بر این وقتی ک ع
ــدن یک آمریکای  ــتار دی اروپائی ها مطمئنًا خواس
ــتند و کاماًل بر عکس  ــف و زمین خورده نیس ضعی
فکر می کنند. بر همین اساس تحلیل اختالف میان 
ــکل است، دشوار است که بتوان  اروپا و آمریکا مش
ــنگتن جدا  ــا را قانع کرد که باید خو د را از واش اروپ

کند.
ــت  ــروز اختالفی میان دو طرف اس ــًا اگر ام مطمئن
ــت. در چنین  ــد ترامپ اس ــی آن دونال ــر اصل مقص
ــد در نزدیک ترین فاصله  ــرایطی اروپا می خواه ش
ــت زنی  ــد دقیقًا همانند مش ــن به آمریکا باش ممک
ــور( که به حریف خود می چسبد تا از خوردن  )بوکس

ضربات سخت فرار کند.
ــازمان ملل متحد که  *به موجب قطعنامه 2231 س
به توافق هسته ای ایران و کشورهای 1+۵ رسمیت 
داد تحریم های تسلیحاتی ایران در اکتبر سال جاری 
ــد اما با این وجود آمریکا با  میالدی به پایان می رس
ــار  آماده کردن پیش نویس قطعنامه ای در حال فش

سفیر سابق فرانسه در تهران:

طرف های برجام می توانند مانع تمدید تحریم تسلیحاتی 
ایران شوند
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 دموکرات ها در سـند چشـم انداز سیاسی خود، از مطالبه برای تغییر نظام ایران 
عقب نشسـته و مدعی بازگشـت به برجام هستند؛ اما سـوال این است که آنها 

چقدر متفاوت تر از ترامپ، با ایران مذاکره می کنند.
ــی خود در دوره  ــت داخلی و خارج ــم انداز سیاس ــود که دموکرات ها از چش چند روزی می ش
ــندی که اگرچه هنوز در حد پیش نویس است اما  ــاانتخاباتی آمریکا، رونمایی کرده اند- س پس
ــرفصل خاورمیانه و موضوع ایران مربوط  ــت کم در حوزه بین المللی به ویژه آنجا که به س دس

می شود؛ سر و صدای زیادی به پا کرده است.
ــدن- نامزد دموکرات انتخابات 2۰2۰- دیگر  ــر داغ آنکه »آمریکای تحت رهبری جو بای خب
قصدی برای تغییر رژیم در ایران ندارد«. بعضی ها هم از این پیشتر رفته و برای آنکه حالوت 
ــینه آن به  ــتر کنند می گویند بایدن قصد دارد به طرح براندازی در ایران که پیش خبر را بیش

کودتای 28 مرداد 1332 بازمی گردد، خاتمه دهد.
یعنی نه تنها باید باور کنیم که نامزد دموکرات ها در پیمودن طریق صلح و دوستی از دونالد 
ــبقت را از دیگر اسالف دموکرات خود  ــت، بلکه گوی س ترامپ رقیب جمهوریخواه پیش اس

هم ربوده و اصاًل قصد دخالت در امور دیگر کشورها را ندارد!
ــدال نفس گیری میان جو  ــت پرده، ج ــت مبنی بر اینکه در پش اما خبرهای دیگری هم هس
بایدن )نماد جریان میانه رو حزب دموکرات( و برنی سندرز )نماد جریان پروگرسیو یا چپ گرا( 
ــه با نسخه ارائه  ــتورکار آتی حزب حتی االمکان در مقایس ــته تا به این ترتیب، دس وجود داش
ــونت زدایی از سیاست خارجی  ــونت باشد. به عبارت دیگر، خش ــده در 2۰16، عاری از خش ش
ــت که به ازای ریختن آرا خود در سبد انتخاباتی بایدن،  ــت پخت سندرز اس دموکرات ها، دس

اثرانگشتش را پای سند 2۰2۰ زد.
ــی در انتخابات 2۰16 علنی بود و ماجرای تبانی  ــمکش درون حزب نکته قابل تأمل آنکه کش

ــندرز و حذف  ــت پا زدن به س دموکرات ها برای پش
ــد تا طرفدارانش در  ــه رقابت، موجب ش او از گردون
ــالری کلینتون و دونالد  ــی انتخاب میان هی دوراه
ــوند. اما برای پرهیز  ــپ، به نفر دوم متمایل ش ترام
ــان را  از تکرار تاریخ، این بار دموکرات ها اختالفاتش
ــد و نتیجه  ــته حل و فصل کردن ــت درهای بس پش
ــه هایی از سند  ــد که رد پای سندرز در گوش آن ش
ــورها« و  ــه به »عدم مداخله در دیگر کش 2۰2۰ ک
»مخالفت با تداوم شهرک سازی در کرانه باختری« 

می پردازد؛ به شدت قابل رؤیت است.
حال سوال این است که نرم خویی در پیشبرد رابطه آتی 
ایران-آمریکا تا کجا دوام می آورد و آیا با توجه به حقایق 

حاکم بر این رابطه، چنین خوش بینی جایز است؟

شـگرد مذاکراتـی بایـدن؛ راهکار بـازی با 
کلمات

ــت بدانید در کل دستورکار 8۰ صفحه ای  جالب اس
ــک پاراگراف 1۰ خطی به  ــزب دموکرات، فقط ی ح
ــانه ای هم  ــران اختصاص یافته و همه مانور رس ای
ــت به  ــه »بازگش روی جمالت ابتدایی یعنی کلیش
برجام« و »عدم تغییر رژیم« به عنوان لطفی است 
که یک رئیس جمهور دموکرات در حق ایران انجام 

خواهد داد!
ــه دولت  ــت که اگرچ ــم به این اس ــان ه استنادش
ــار حداکثری، در  ــا راه انداختن کارزار فش ــپ ب ترام
ــود؛ اما با اتکا  ــر رفتار ایران ب ــر به دنبال تغیی ظاه
ــاگری های جان بولتون مشاور سابق امنیت  به افش
ملی کاخ سفید؛ غرض اصلی براندازی و تغییر نظام 

است.
ــی  ــراف تاکید بر دیپلماس ــا انتهای پاراگ ــدا ت از ابت
هسته ای، تنش زدایی و گفتگوی منطقه ای است اما 
آیا باید آنچه را که دموکرات ها »بازگشت متقابل به 
ــه منزله ختم غائله  ــته ای« می نامند؛ ب تعهدات هس

بازگشت به برجام تلقی کرد؟
ــخ باید گفت آنچه رسانه ها از شفاف سازی  در پاس
ــی  ــوط پایان ــد، خط ــاب می کنن ــاره آن اجتن درب
ــت  ــند 2۰2۰ اس ــراف مربوط به ایران در س پاراگ
ــه به  ــته ای همیش ــه »توافق هس ــر اینک ــی ب مبن
ــی آمریکا در قبال  ــه آغاز و نه پایان دیپلماس منزل
ــالش جامع  ــت. دموکرات ها از ت ــوده اس ایران ب
دیپلماتیک برای تشدید محدودیت های مربوط به 
ــه دیگر فعالیت های  ــته ای و پرداختن ب برنامه هس

تهدیدکننده ایران ازجمله تهاجم منطقه ای، برنامه 
ــرکوب های داخلی،  ــتیک و س ــک های بالس موش

حمایت می کنند«.
ــی« و بالفاصله  ــاز و نه پایان دیپلماس عبارت »آغ
ــات منطقه ای و داخلی ایران، به  ارجاع آن به اقدام
ــه اصل آمریکایی »اجبار در تغییر  منزله عقب گرد ب
رفتار« است که پیش شرط همه مستأجران دموکرات 
و جمهوریخواه کاخ سفید، برای به سرانجام رساندن 

هرگونه مذاکره با ایران، محسوب می شود.
پیشتر »آنتونی بلینکن« مشاور ارشد کارزار انتخاباتی 
بایدن گفته بود که وی در صورت پیروزی در رقابت 

2۰2۰ به دنبال »توافقی قوی تر« با ایران است.
ــن به کار رفته در این ادعا برای مخاطب ایرانی  لح
ــت به این معنی که دولت ترامپ  ــنا اس ــیار آش بس
می گوید »برجام بد است و برای همین یک توافق 
ــا می گویند »برجام  جدید می خواهم«؛ دموکرات ه
ــکل فعلی کافی نیست«. به  ــت اما در ش خوب اس
ــا را »گویش  ــر می توان هر دوی اینه ــارت دیگ عب
متفاوتی« از یک »تقاضای واحد« مبنی بر »نیاز به 
ــک توافق جدید« تلقی کرد که همه رفتارهای به  ی

زعم آنها غیردوستانه ایران را پوشش دهد.
ــت اوباما که  ــری« وزیر خارجه دول ــی »جان ک حت
ــت، دی ماه  ــگ در حصول برجام داش ــی پررن نقش
ــته، با پیش بینی پیروزی بایدن مدعی شد: جو  گذش
ــخیص می دهد و می داند  بایدن این موضوع را تش
ــت به جایی که بودیم کافی نیست، زیرا  که بازگش
ــت. موضوعات جدیدی  وضعیت تغییر پیدا کرده اس
ــه سال و نیم گذشته اضافه شده اند. جو بایدن  در س
می داند که ما باید اطمینان یابیم که تمامی موارد را 

در این توافق مد نظر داشته باشیم.

تعدد میزهای مذاکره؛ افتادن به دور باطل
ــال اخیر ترامپ برای  در این میان، اقدامات یک س
ــت به برجام هم بهانه ای  پیچیده کردن روند بازگش
ــکا )دموکرات یا  ــی آمری ــس جمهور آت ــت رئی دس
ــه عماًل برخورداری ایران  جمهوریخواه( می دهد ک
ــته های طرف  ــه پذیرش خواس ــی را ب ــر مزیت از ه

آمریکایی مشروط کند.
ــاره بانک مرکزی ایران که این بار ذیل  تحریم دوب
عنوان مبارزه با تروریسم صورت گرفت و همچنین، 
تحریم مجدد شرکت خطوط کشتی رانی ایران ذیل 

ــاعه تسلیحات کشتار جمعی«؛ حاکی از آن است که حتی با بازگشت به برجام  برچسب »اش
هم، بسیاری از محدودیت های ایران سر جای خود باقی است چون دیگر به چشم تحریم های 

هسته ای به آنها نگاه نمی شود.
ــند 2۰2۰ حزب  ــراف مربوط به ایران در س ــل تأمل در نیمه دوم پاراگ ــن همان نکته قاب ای
دموکرات آمریکا است مبنی بر اینکه برجام آغازگر دیپلماسی برای پرداختن به دیگر مسائل 

از جمله برنامه موشکی و مسائل حقوق بشری است.
به بیان ساده، بایدن به دنبال انداختن چرخه مذاکره با ایران به دور باطل است. در این چرخه، 
ــرط نشستن پای میز  برخورداری ایران از مزایای گفتگو در باب مثاًل موضوع »برجام« به ش
ــکی« یا حتی »رفع  ــره در باب موضوع دیگر، مثاًل »رفع دغدغه ها در باب برنامه موش مذاک

اتهامات حقوق بشری« است.
ــا وجود دارد؛ این  ــن راهکار جمهوریخواهان و دموکرات ه ــان، تنها تفاوتی که بی ــن می در ای
است که ترامپ می گوید بیاید اول ذیل یک توافق هسته ای جدید در باب همه مسائل مورد 
ــدید ایران  ــیم- موضوعی که با واکنش ش ــه، گفتگو کنیم و بعد به رفع تحریم ها برس مناقش

مبنی بر مشخص بودن همه خطوط قرمز نظام جمهوری اسالمی مواجه شده است.
ــه بازی با کلمات، مذاکره را به صورت مرحله ای و در چارچوب های  ــا، دموکرات ها زیر الی ام
ــرد حال آنکه  ــری« پیش خواهند ب ــه ای« و »حقوق بش ــکی«، »منطق ــی«، »موش »برجام
ــک میز مذاکره جدید  ــتن پای ی ــل از مزایای هر دور مذاکره، در گرو نشس ــورداری کام برخ

است!

سـراِب برجـــام؛ 

»بایدن« چطور ایران را به دور باطل می  اندازد؟
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تحوالت آسیا
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»مهران کامروا« معتقد اسـت که در آینده ای 
قابـل پیش بینـی، بعید به نظر می رسـد که 
چین سـعی کند یک بازیگر اسـتراتژیک در 

خاورمیانه باشد.
تاریخچه قرارداد 2۵ ساله میان ایران و چین به سفر 
»شیء جین پینگ« رئیس جمهوری چین در بهمن 
ماه سال 9۴ به تهران باز می گردد. زمانی که دو کشور 
ــمی را امضا کردند که در یکی  بیانیه مشترک و رس
ــخ دو طرف برای گسترش  از بندهای آن از اراده راس

همکاری های جامع 2۵ ساله سخن گفته شد.
ــن توافق گفت:  ــن پس از ای ــس جمهوری چی رئی
ــتند و در  »اقتصاد چین و ایران مکمل یکدیگر هس
ــفر در خصوص برنامه ریزی برای همکاری  این س
ــیده ایم و آماده  ــتراتژیک 2۵ ساله به توافق رس اس
ــای  ــا در بخش ه ــق همکاری ه ــترش و تعمی گس
ــی و امنیتی در  ــی، فناوری، نظام فرهنگی، آموزش
سطح شرکای راهبردی هستیم و ایجاد سازوکاری 
ــی در مواجهه با  ــرای افزایش همکاری های امنیت ب

تروریسم را ضروری می دانیم.«
موضوع سال گذشته و در سفر »محمدجواد ظریف« 
ــند ابتدایی  ــر امورخارجه به چین پی گرفته و س وزی
ــد. در ادامه  ــس به مقامات چینی ارائه ش و پیش نوی
تعیین جزئیات مورد نظر ایران و چین درباره همکاری 
ــأت دولت  ــال جاری هی ــر ماه س ــترک، اول تی مش
پیش نویس دیگری از این برنامه 2۵ ساله را تصویب 

و ظریف را مأمور ادامه مذاکرات با چین کرد.
خبرنگار مهر در گفتگو با پروفسور »مهران کامروا« به 

بررسی این موضوع پرداخته است که در ادامه می آید.
ــگاه جورج تاون  ــتاد حکومت در دانش »کامروا« اس
آمریکا و مدیر بخش مطالعات ایران در مرکز عربی 
ــت. وی دکترای خود را در  ــی اس و تحقیقات سیاس
ــی از دانشگاه کمبریج  علوم اجتماعی و علوم سیاس
ــاالت و کتاب های زیادی  ــرده و صاحب مق اخذ ک
ــت  ــور کوچک، سیاس ــت. کاب های »قطر؛ کش اس
ــی پس از  بزرگ«، »خاورمیانه معاصر، تاریخ سیاس
ــری ایران« از  ــی اول« و »انقالب فک جنگ جهان

جمله آثار وی به شمار می رود.

 مهدی پورحسـنی  رقابت آمریکا و چین صرفا 
محدود به حوزه ژئوپلیتیک نیست و فضای مجازی 
ــور به  ــه های رقابت این دو کش ــن زمین از مهمتری

شمار می رود.
ــزرگ، برتری در  ــدرت های ب ــت ق ــخ رقاب در تاری
ــاوری کلیدی هر عصری نقش مهمی در جایگاه  فن
ــته  ــله مراتب قدرت داش ــن المللی آنها در سلس بی

است.
ــورها به جامعه اطالعاتی قرن بیست و  با ورود کش
یکم در اختیار داشتن لبه فناوری های اطالعاتی و 
ــی از اهداف مهم قدرت ها تبدیل  ارتباطاتی به یک
ــدن اقتصاد و  ــت از طرف دیگر جهانی ش شده اس
ــکل گیری زنجیره جهانی ارزش رقابت دولت-  ش
ــن در جایگاه باالتر این  ــت ها را برای قرار گرفت مل

زنجیره تشدید کرده است.
ــعی در  بنابراین در قرن جدید قدرت های بزرگ س
ــری در زنجیره ارزش  ــرار گرفتن در جایگاه باالت ق

فناوری های اطالعاتی هستند.
ــی بین  ــذا یکی از نظریه های جدید اقتصاد سیاس ل
ــارت راهبردی بر تالش  ــل در قالب نظریه تج المل
ــرکت ها  ــا برای افزایش رقابت پذیری ش دولت ه
ــرمایه گذاری و ارائه یارانه های  تابعه از طریق س
ــعه  ــی و افزایش هزینه تحقیق و توس صادرات
ــط دولت ها تاکید می کنند. یکی  صنایع توس
ــاوری های  ــردی در فن ــوالت راهب از محص
اطالعاتی که نقش کلیدی در محصوالتی نظیر 
ــمند، تبلت و دیگر محصوالت  تلفن همراه هوش

این حوزه دارد نیمه هادی ها هستند.
ایاالت متحده آمریکا و چین چند سالی است که در 
ــت و یکمی  حوزه فناوری های اطالعاتی قرن بیس
ــل ۵ تلفن همراه با هم در حال  از جمله فناوری نس
رقابت هستند در این میان نیمه هادی ها به عنوان 
ــن حوزه نیز به  ــی از مهمترین صنعت جانبی ای یک
ــده و تایوان  ــور تبدیل ش ــل رقابت این دو کش مح
ــن صنعت با چالش  ــوان یکی از فعالین ای را به عن

مواجه کرده است.
انجمن صنعت نیمه هادی در ایاالت متحده آمریکا 
ــال البی برای دریافت 3۷ میلیارد دالر کمک  در ح
ــداث کارخانه جدید،  ــامل یارانه برای اح ــدرال ش ف
ــن مالی برای حمایت از صنعت نیمه  کمک به تامی
ــور است سناتور تام کاتن نماینده  هادی در این کش
جمهوری خواه که روی الیحه سرمایه گذاری این 
صنعت کار می کند اظهارنظر کرده است که یکی از 
بزرگترین ضعف های اقتصاد آمریکا کاهش صنایع 
ــور باید در موسسات  ــت و این کش دانش بنیان اس

علمی و صنایع برای ساخت آنها تالش کند.
ــت  ــازار این چیپ ها در دس ــم اکنون نیمی از ب ه
آمریکا است ولی درچند سال قبل با افزایش جهانی 
شدن و سرمایه گذاری شرکت های سرمایه گذاری 
ــی از زنجیره تامین این  ــی در تایوان بخش آمریکای
ــد ولی  ــت به خارج از ایاالت متحده منتقل ش صنع
ــد  ــار ایاالت متحده آمریکا برای جلوگیری رش فش
ــردن صنایع عظیم مخابراتی  اقتصادی و محدود ک
ــی ای چینی  ــای هو آوی و زد ت ــد کارخانه ه مانن
ــت حمایت گرایانه و ناسیونالیسم اقتصادی  و سیاس
ــت روز افزون صنعت  ــد ترامپ و اهمی دولت دونال
ــاوری اطالعات  ــادی ها به خصوص در فن نیمه ه

ــاالت متحده درصد  ــده که ای و ارتباطات باعث ش
ــن محصوالت در خاک  ــت زنجیره تامین ای بازگش

خودش باشد.
ــه علی رغم کوچکی  ــن میان دولت تایوان ک در ای
جغرافیایی با سرمایه گذاری شرکت های آی بی ام، 
ــافت و ایجاد مراکز تحقیق و توسعه حدود  ماکروس
ــول را در اختیار دارد  ــازار جهانی این محص ۴8% ب
ــه دو رقیب یعنی هو آوی و اپل  ومحصوالتش را ب

می فروشد با چالش مهمی روبرو شده است.
ــرای دفاع در  ــال 2۰18 ب زیرا کنگره آمریکا در س
ــدات بیرونی زنجیره تامین نیمه هادی ها  برابرتهدی
ــرد و در نتیجه به افزایش  ــه ای را تصویب ک الیح
ــرکت های فناوری تایوانی منجر شد و  فشار به ش
ــرار دادن هو آوی  ــال 2۰19 با ق ــن چالش در س ای
ــته به لیست سیاه توسط آمریکا  و ۷۰ شرکت وابس
ــل و کوالکام از  ــرکت های اینت افزایش یافت و ش
ــرکت های چینی منع شدند  فروش تراشه ها به ش
ــی از مواد قانونی که  ــتفاده از برخ ولی تایوان با اس
ــارآمریکا را  ــود فش مربوط به مالکیت فکری می ش

برای کار با چین کاهش داد.
ــول را برای چین  ــور 1۷% این محص زیرا این کش
ــه صنعت نیمه هادی  ــال می کند و چین نیز ب ارس
ــال  ــتگی دارد. البته دولت چین درس ــوان وابس تای
2۰1۵ در قالب برنامه »ساخت چین 2۰2۵« برنامه 
ریزی کرده است تا ساخت این تراشه ها را در سال 
2۰3۰ به 3۰۵ میلیارد دالر برساند و 8۰% تقاضای 

داخلی این محصول را تامین کند.
ایاالت متحده نیز با حمایت دو حزب اصلی دموکرات 
و جمهوری خواه در تالش است که سرمایه گذاری 
ــعه داده و زنجیره تامین آن را  در این صنعت را توس

در داخل این کشور ایجاد کند.
ــد نظریه تجارت راهبردی که  بنابراین به نظر می رس
ــرمایه گذاری بر روی شرکت های داخلی  افزایش س
برای رقابت پذیری صادراتی در سطح جهانی را بجای 
تجارت آزاد و در عوض جلوگیری از واردات در اولویت 
ــه نظریه غالب در  ــان قرار داده اند ب ــتی خودش سیاس

سیاست گذاری این کشورها تبدیل شده است.
لذا به نظر می رسد سازوکارهای بین المللی تنطیم 
روابط اقتصاد سیاسی بین المللی مانند قواعد حاکم 
بر سازمان تجارت جهانی که بر مبنای نظام اقتصاد 
ــت در آینده دچار  ــده اس لیبرال و تجارت آزاد بنا ش

بازنگری خواهد شد.

*ایـران و چین توافق ۲۵ سـاله را در زمینه های مختلـف امنیتی، نظامی، انرژی 
و … به امضا رسـانده اند که بر اسـاس این توافق نامه، همکاری دو کشـور در 
زمینه های مختلف وارد مراحل جدیدی خواهد شـد. آیا این توافق همکاری میان 

دو کشور را به همکاری استراتژیک تبدیل می کند؟
ــتلزم آگاهی  ــم و اظهار نظر در مورد آن مس ــات دقیق توافق آگاهی نداری ــا هنوز از جزئی م
ــود و این  ــر می ش ــمی توافق نامه در اینترنت منتش ــت. پیش نویس غیر رس از جزئیات آن اس
ــت که به طور علنی مورد  ــت های غلطی اس ــایعات و برداش ــیار متفاوت از ش پیش نویس بس

بحث قرار می گیرد.
ــیم که چین به عنوان یک قدرت مهم جهانی، به ویژه  ــته باش به طور کلی، باید در نظر داش
ــعه زیرساخت ها و فناوری ظهور کرده است. در دنیای وابستگی متقابل جهانی امروز،  در توس

توسعه فناوری نیاز به تبادل و روابط با دیگر کشورها دارد.

* آیـا همـکاری نظامی و امنیتـی ایران و چین بـر همکاری چین با کشـورهای 
شـورای همکاری خلیج فارس تأثیر خواهد گذاشـت؟ و آیـا می تواند تمایل آنها 

به غرب و ناتو را افزایش دهد؟
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در حال حاضر کاماًل در اردوگاه امنیتی ایاالت 
متحده آمریکا و اتحادیه اروپا بوده و روابط ایران با هر کشور دیگری به هیچ وجه بر ترتیبات 

امنیتی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تأثیر نخواهد گذاشت.
ــورای همکاری خلیج فارس بدون توجه به چین هر ساله رکورددار خرید  دولت های عضو ش
تسلیحات از غرب هستند. چین با ارتش کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس روابط 
نظامی ندارد و خریدار نفت و گاز از این کشورها است و تاکنون قدرتی نظامی در خلیج فارس 
ــورای همکاری خلیج  ــورهای ش ــت. بنابراین من انتظار ندارم که روابط چین با کش نبوده اس

فارس به هیچ وجه تغییر کند.

*به طور کلی، همکاری ایران و چین چگونه روی ائتالف های منطقه خلیج فارس 
تأثیر خواهد گذاشت؟

ــت، پرتغالی ها،  ــاهد حضور بازیگران غیر منطقه ای بوده اس ــه ش منطقه خلیج فارس همیش
ــپس آمریکایی ها. این بازیگران با گذشت زمان تغییر کرده اند.  ــی ها و س عثمانی ها، انگلیس

بعید نیست که آمریکایی ها به زودی خلیج فارس را ترک کنند.
ــد که چین سعی کند یک بازیگر استراتژیک  برای آینده قابل پیش بینی، بعید به نظر می رس
ــد. منطقه اصلی تمرکز و عرصه اصلی رقابت با ایاالت متحده، دریای چین  در خاورمیانه باش
ــوان یک بازیگر نظامی در  ــیار تردید دارم که چین خود را به عن ــی خواهد بود. من بس جنوب

خلیج فارس درگیر کند.

* آیـا ایـن توافق می توانـد راه را بـرای عضویت ایـران در سـازمان همکاری 
شانگهای هموار کند؟

ــانگهای آسیب  ــازمان همکاری ش ــتن به س ــانس ایران برای پیوس مطمئنًا این توافق به ش
نمی رساند. هنوز نمی شود با اطمینان در مورد آن صحبت کرد.

رقابت چین و 
آمریکا در تکنولوژی 
اطالعات/ تایوان 
قربانی جنگ تجاری

گفتگوی اختصاصی با استاد دانشگاه جرج تاون 
گسترش روابط ایران و چین در دنیای وابستگی متقابل »منطقی« است
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معاون سـخنگوی ریاست جمهوری افغانسـتان می   گوید عدم موافقت طالبان با 
آتش بس، به خدشه دار شدن اجماع ملی در روند صلح منجر خواهد شد.

»درانی وزیری« معاون سخنگوی ریاسـت جمهوری افغانستان می گوید کابل از 
همـکاری های شـرکای بین المللی خـود قدردانی می کند. به گفتـه وی، هیأت 
مذاکـره کننـده آماده آغـاز گفتگوهای بین االفغانی اسـت و بـا آزادی زندانیان 

طالبان، درواقع بزرگترین گام ها برای تحکیم صلح برداشته است.
در ارتباط با تحوالت سیاسـی افغانستان، خبرنگار مهر گفتگویی با خانم وزیری 

داشته که مشروح آن به شرح ذیل است:

*در مذاکرات صلح افغانستان، دولت کابل تا چه اندازه استقالل عمل دارد؟
ــالمی  ــود. دولت جمهوری اس ــت و مربوط به افغانها می ش صلح یک روند کاماًل افغانی اس
ــار مختلف مردم افغاستان مشورت کرده و نظریات  ــتان از آغاز روند صلح، با تمام اقش افغانس

ایشان را به عنوان رکن اساسی مذاکرات بین االفغانی در نظر گرفته است.

ــۀ صلح، همواره این بوده است که افغانستان مستقل و دموکراتیک  هدف کابل از آغاز پروس
ــته به ویژه پافشاری بر حقوق زنان و جوانان،  ــد و در عین حال، با حفظ ارزش های گذش باش
ــرکای  ــورت ش ــراری صلح با خود، منطقه و جهان متعهد بماند. ما ازهمکاری و مش ــه برق ب
ــتان قدردانی می کنیم. اما  ــات، ترقی و رفاه افغانس ــان در عرصه های صلح، ثب ــی م بین الملل

تصمیم نهایی با مردم افغانستان است و آنها در این مورد اظهارنظر می کنند.

*آیـا طالبـان بـه مندرجـات تفاهم نامه صلـح عمل کرده اسـت؛ کابـل در باب 
تعهدپذیری طالبان چه انتقادهایی دارد؟

ــت آوردن امتیاز در مذاکرات،  ــل به ادامه خشونت و کشتن مردم برای به دس ــفانه، توس متاس
ــت که گروه طالبان در پیش گرفته است. این خشونت ها، امید و انتظار  بدترین رویکردی اس
مردم ما و جامعه جهانی را برای آغاز گفت وگوها و برقراری صلح پایدار در افغانستان خدشه 
ــت از خشونت بردارد و واقعًا وارد  ــیده تا گروه طالبان، دس دار می کند. اکنون زمان آن فرا رس

روند صلح شود.

*طالبـان هم دولت را ناقـض تعهدات تفاهم نامه می داند، واکنش شـما در این 
رابطه چیست؟

حکومت افغانستان در پنج سال گذشته صلح را به یک گفتمان ملی مبدل کرد و بدون هیچ 
پیش شرطی، پیشنهاد آغاز مذاکرات را داد تا به این ترتیب، طالبان از خشونت دست کشیده، 
اسرای ما را رها کند و به آغاز مذاکرات مستقیم متعهد بماند. درحالی که انتظار می رفت آتش 

بس را قبول کنند؛ دیدیم که متاسفانه خشونت علیه مردم افغانستان افزایش یافته است.
این اقدامات طالبان، اجماع ملی را خدشه دار می کند و این در حالیست که ما به صلح متعهد 
هستیم. باید تذکر داد که شورای عالی مصالحه ملی ایجاد شده و هیأت مذاکره کننده آماده 

آغاز گفت وگو های مستقیم با طالبان است.

*زمینـه تسـریع مذاکرات بین االفغانی از سـوی کابل فراهم شـده یا همچنان 
امری زمان بر اسـت؟ از آنجا که طالبان اصرار بـر آزادی زندانیان خود دارد، آیا 

مذاکرات به تعویق نخواهد افتاد؟
ــت تا این گروه  ــته اس ــتان در امر رهایی زندانیان طالبان گام های بزرگی برداش دولت افغانس

دست از خشونت کشیده، اسرای ما را رها کنند و به آغاز مذاکرات مستقیم متعهد بمانند.
ــتند پس برای ما مهم  ــور و مردم هس نیروهای دفاعی- امنیتی، قهرمانان واقعی و حافظ کش

است که بدانیم چه تعداد از آنها در اسارت طالبان هستند و موقعیت دقیق شان کجاست.

»ذبیـح اهلل مجاهـد« گفـت: طالبـان خواهـان برگزاری سـریعتر 
مذاکرات بین االفغانی است.

»ذبیح اهلل مجاهد« سخنگوی طالبان در گفتگو با خبرنگار مهر و در واکنش 
به اعالم کابل مبنی بر آزاد نشدن نزدیک به 6۰۰ زندانی این گروه به دلیل 
ــکالت ما با  ــت از راه گفتگو مش ــکاب جرایم جنایی اعالم کرد: بهتر اس ارت

کابل حل شود.
سخنگوی طالبان در این خصوص ادامه داد: این اظهارات و کنش ها؛ سلسله 
ــیدن به صلح هستند؛ صلحی که بیش از ۴  ــتند که مانع رس موضوعاتی هس

ماه است که از سوی حکومت افغانستان ادامه دارد.
ــوی حکومت افغانستان  ذبیح اهلل مجاهد با اعالم اینکه اقدامات مذکور از س
ــد:  ــود، مدعی ش به دلیل جلوگیری از برگزاری مذاکرات بین االفغانی می ش
ــزاری مذاکرات بین االفغانی از  ــتان تالش می کند تا از برگ حکومت افغانس
ــیده و در  ــتان به صلح نرس ــر طریق ممکن جلوگیری کند تا مردم افغانس ه

کارزارهای سیاسی موفق نشوند.
سخنگوی طالبان دولت افغانستان را متهم به بهانه جویی برای تشدید جنگ 

کرد تا باعث تضعیف نیروهای طالبان گردد.
این سخنگوی طالبان می گوید که حدود ۴۰۰۰ زندانی طالبان آزاد شده اند و 

13۰۰ زندانی دیگر باقی مانده اند که باید هرچه زودتر آزاد شوند.
ــه هرچه زودتر وارد  ــت ک ــاره به اینکه طالبان خواهان این اس مجاهد با اش
ــود تصریح کرد: طالبان به آزادی زندانیان حکومت  مذاکرات بین االفغانی ش
ــزاری هرچه زودتر مذاکرات بین  ــت و تالش می کند تا زمینه برگ متعهد اس

االفغانی را فراهم سازد.
ــکالت افغانستان از راه گفتگو و روش های  ــت که مش مجاهد گفت: بهتر اس

سیاسی حل گردد.
این در حالی است که جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان 
ــی که آزاد  ــت به جای زندانیان ــتان حاضر اس ــد که حکومت افغانس می گوی

نمی شوند، لیست دیگری را از سوی طالبان برای آزادی بپذیرد.
ــن گفته های فیصل در این گفتگو اظهار  ــخ به ای اما ذبیح اهلل مجاهد در پاس
ــود ندارد و بر  ــت جایگزینی برای آزادی زندانیان خ ــت که طالبان لیس داش

اساس توافق باید بر اساس لیست دیگر زندانیان باقی مانده نیز رها شوند.

گفتگوی اختصاصی با معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان:

گفتگوی اختصاصی با سخنگوی طالبان:فرایند صلح در افغانستان به گفتمانی ملی تبدیل شده است

طالبان خواهان برگزاری سریعتر مذاکرات بین االفغانی است
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»منصور خالقیار« از کار روی سند جامع همکاری ها با ایران و تقویت 
امنیت مرزهای مشترک خبر داد و گفت: آخرین جزئیات این سند به 

زودی اعالم می شود.
ــتان در گفتگو با  ــخنگوی وزارت خارجه افغانس ــاون س ــور خالقیار« مع »منص
ــتانی به ایران  ــفر هیأت افغانس ــگار مهر در خصوص محورهای اصلی س خبرن
ــتان روی سند جامع همکاری های دو  گفت: وزارت های خارجه ایران و افغانس

کشور کار می کنند.
ــیده و آخرین جزئیات آن به  ــا کنون به امضا نرس ــند ت خالقیار می گوید این س

زودی اعالم می شود.
ــرفت تحقیقات  ــزود: دفاع از منافع، مصونیت اتباع و پیگیری جدی پیش وی اف
ــهروندان افغان یکی از مهمترین اهداف سفر هیئت  وقایع اخیر در ارتباط به ش

عالیرتبه بین الوزارتی جمهوری اسالمی افغانستان به ایران بوده است.
ــخنگوی وزارت خارجه افغانستان اتفاق های دردناک گذشته  به گفته معاون س
ــت که دو طرف بر تأمین  ــده اس ــتان قربانی گرفت باعث ش که از اتباع افغانس

هرچه بیشتر امنیت مرزها تالش های جدی را اتخاذ کنند.
ــرای تقویت امنیت مرزها؛  ــار تأکید کرد که در کنار توافق برای تالش ب خالقی
مبارزه مشترک با قاچاق انسان و جلوگیری از ترددهای غیر قانونی به ایران نیز 

شامل توافق های اخیر در نشست تهران است.
ــخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت: در این نشست توافق شد که  معاون س

ایران و افغانستان تدابیری جهت جلوگیری از تکرار وقایع اخیر اتخاذ کنند.
ــتان در  ــتانی در این دیدار بر دفاع از منافع افغانس به گفته خالقیار طرف افغانس
ــتانی تأکید نموده و خواهان پیگیری حوادث اخیر  ایران و مصونیت اتباع افغانس

شده است.
ــتانی را از آخرین جزئیات تحقیقات  ــرف ایرانی نیز هیأت افغانس ــزود: ط وی اف
ــر دو طرف توافق کردند راه حل و تدابیری را جهت جلوگیری  ــع نمود و ه مطل

از تکرار چنین رویدادهایی اتخاذ نمایند.
ــتان دو طرف  ــت وزارت خارجه ایران با افغانس ــیه نشس خالقیار گفت: در حاش
ــاد و مجروحین افغانستانی به افغانستان  ــیدند تا زمینه انتقال اجس به توافق رس

فراهم گردد.
ــخنگوی وزارت خارجه افغانستان در پایان افزود: توافق شد مذاکرات  معاون س
ــه یابد و مراحل  ــتانی در ایران ادام ــتخدام کارگران افغانس ــور برای اس دو کش
قانونمندسازی حضور اتباع افغانستان در ایران و تمدید کارت های اقامت، تثبیت 

هویت، توزیع تذکره و صدور پاسپورت آغاز شود.

گفتگوی اختصاصی با معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان:

برای تأمیـن امنیت مرزهـا توافق کردیـم

تحوالت اروپا
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 آذر مهدوان  پروفسـور چنگیز تومار معتقد اسـت در کنار عربسـتان سـعودی 
روابط دو کشـور امارات و ترکیه همیشه بر سـر قدرت نمایی و بر عهده گرفتن 

نقش رهبری در منطقه با تنش و اختالف همراه بوده است.
در سـالیان اخیـر- کشـور ترکیـه و امـارات متحـده عربـی در مورد مسـائل 
منطقه ای همواره کشـمکش داشته اند. پرونده سـوریه- مساله قطر و موضوع 
لیبی از جمله موضوعاتی اسـت که دو کشـور همیشـه درباره آنها اختالف نظر 
داشـته اند. اختالف هایی که به تازگی آتش آن شـعله ور شـده اسـت؛ همین 
هفته گذشـته بود که امارات متحده عربی در مورد تحوالت لیبی کشـور ترکیه 
را به دخالت در مسـائل داخلی آن متهم کرد و سیاسـت این کشـور را حامی 

تروریسـت خواند.
در واکنـش بـه این موضـع گیری ابوظبی، »حامی آکسـوی« سـخنگوی وزارت 
امور خارجه ترکیه طی سـخنانی امارات متحده عربی را به ریاکاری و حمایت از 

کودتاگران متهم کرد و از این کشور خواست که حد و مرز خود را بداند.
واقعیت این است رقابت منطقه ای آنکارا وابوظبی از یک سو و موضوع الینحل 
لیبی از سـوی دیگر بر روی روابط سیاسـی دو کشور سـایه افکنده است و در 
ایـن میان هر چند تنش میان دو کشـور ماهیت سیاسـی دارد امـا تاثیر آن در 
روابط اقتصادیشان نیز مشهود است. به طوری که شاهد کاهش روند مبادالت 
تجاری دو کشـور به خصوص از سال ۲۰۱۸ به این طرف هستیم. در خصوص 
روابط سیاسـی جمهوری ترکیه و امارات متحده عربـی خبرنگار مهر گفتگویی 
با پروفسور »چنگیز تومار« کارشناس خاورمیانه و رئیس دانشگاه احمد یسوی 

قزاقسـتان داشـته اسـت که در ادامه آمده اسـت.

*همانطور که می دانید هفته گذشته امارات متحده عربی در مورد تحوالت لیبی، ترکیه 
را به مداخله در مسائل داخلی لیبی و پشتیبانی از نیروهای تروریستی متهم کرد. در 
پـی این نیز سـخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه هم طی سـخنانی امارات متحده 
عربی را به ریاکاری و حمایت از کودتاگران متهم کرده و از این کشـور خواست که 
حد و مرز خود را بداند. این نشان می دهد روابط ابوظبی و آنکارا به اوج تنش رسیده 

است. از این پس در روابط دو کشور شاهد چه رویدادهایی خواهیم بود؟
روابط سیاسی میان امارات و ترکیه در تناقض با رویدادها و بحران های منطقه است. در مساله 
سوریه، لیبی، مصر، یمن، فلسطین و حتی کودتای نافرجام ترکیه نیز جزو موضوعاتی است که 
دو کشور اختالف نظر دارند. البته الزم است کشورهای غربی، مصر و عربستان سعودی را نیز 

به عنوان کشورهایی که مخالف سیاست ترکیه در خاورمیانه هستند نیز اشاره کرد.
ــعی می کند دیگر کشورهای عربی را با خود  ــتن قدرت مالی س ــت داش البته امارات با در دس
ــور در منطقه به همین شکل ادامه داشته  ــو کند. تا زمانی که سیاست و موضع دو کش همس
باشد این تنش ها همچنان برقرار خواهد بود زیرا این روند رقابتی روند برد- برد نیست بلکه 
ــور دیگر است وحاال با نگاهی  ــور به معنای باخت کش ــت. یعنی برد یک کش برد- باخت اس
ــور درمی یابیم که این  ــت اعمال شده از سوی دو کش ــرایط منطقه ای و سیاس اجمالی به ش

اختالفات همچنان ادامه خواهد داشت.

*تاثیر اختالفات دو کشور در مراودات تجاریشان چگونه بوده است؟
علی رغم اختالفات آنکارا و ابوظبی مراودات تجاری دو کشور از سال 2۰13 تا 2۰1۷ بدون 
تاثیرپذیری از شرایط موجود ادامه داشت اما از سال 2۰18 شاهد کاهش روند روابط اقتصادی 
بین ترکیه و امارات هستیم. حاال با آمدن ویروس کرونا واز طرفی اختالفات و بیانیه های اخیر 
ــانه ها به گوش می رسد نشان می دهد تاثیر منفی روابط  ــور و اخباری که از سوی رس دو کش

سیاسی دو کشور در روابط اقتصادی نیز همچنان خواهدبود.

*از نظـر برخـی تحلیل گـران تنش های موجـود میان امـارات و ترکیه ماحصل 
حمایت امارات از سیاسـت های عربستان سـعودی در منطقه است. این تحلیل 

تاچه حد می تواند درست باشد؟
ــتان سعودی صرفًا یکی از دالیل می تواند باشد اما دلیل مهم تر دیگری وجود دارد؛ در  عربس

ــال 2۰11 حمایت خود را به سوی  اصل ترکیه از س
سیاست هایی که بیشتر طرفدار دموکراسی و آزادی 
ــوق داد. ترکیه با اعمال سیاستش در صنعت  بود، س
توریسم، آموزش و حتی ساخت سریال های مختلف 

توانسته بود توجه کشورهای عربی را جلب کند.
ــلمین و نفوذ  از طرفی حمایت ترکیه از اخوان المس
ــود که برخی  ــه از جمله عواملی ب ــران در منطق ای
ــورهای عربی که حامی جهان غرب هستند به  کش
عنوان یک تهدید ببینند، در نتیجه در کنار عربستان 
ــعودی روابط دو کشور امارات و ترکیه همیشه بر  س
سر قدرت نمایی و بر عهده گرفتن نقش رهبری در 

منطقه با تنش و اختالف همراه بوده است.

*بـا نگاهی بـه رویدادهای اخیـر در دریای 
مدیترانه و لیبی می توان دریافت که امارات، 
مصـر، عربسـتان سـعودی و حتـی رژیـم 
صهیونیسـتی در مقابل ترکیـه ائتالف ایجاد 
کرده انـد. ترکیه در مقابل این سیاسـت چه 

اقداماتی انجام خواهد داد؟
ــت که در مطالبم از این ائتالف به  چند سالی هس
ــرده ام. ترکیه  ــرق« نام ب عنوان ائتالف »جبهه ش
ــیه و  ــن ائتالف روابط خود را با روس ــل ای در مقاب
ــترش داده و در جهان عرب هم با لیبی،  ایران گس
الجزایر و قطر روابط گسترده ای ایجاد کرده است. 
ــت نتیجه بخش  توافقاتی که ترکیه انجام داده اس

ــت. بوده اس
ــیار مهمی با  ترکیه در خصوص مدیترانه توافق بس
ــت  ــت. موفقیت هایی هم بدس لیبی امضا کرده اس
ــتفاده از  ــن دولت ترکیه با اس ــت. همچنی آورده اس
ــی، مالی و تکنولوژی  ــی مانند نیروی نظام ابزارهای
و به عنوان یک کشور اسالمی سعی کرده در میان 
اعراب محبوبیت کسب کند. همه اینها فاکتورهایی 
است که ترکیه در مقابل ائتالف عربستان و امارات 

بکار می گیرد.

رئیس دانشگاه احمد یسوی قزاقستان:

اختالف ترکیه و امارات سر رهبری منطقه است/تنش ادامه دارد
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 آذر مهدوان  در حالی ترکیه اقدام به تغییر کاربری ایاصوفیه کرده که کشورهای 
اروپایی به شـدت مخالف این تصمیم بودند و احتمـال دارد روند مذاکرات برای 

ورود به اتحادیه اروپا متوقف شود. 
سـرانجام پس از کش وقوس های فراوان جمعه گذشـته )۲۰ تیر( دادگاه عالی 
اداری ترکیـه بـر تغییـر کاربـری  مـوزه ایاصوفیه پـس از ۸6 سـال رأی مثبت 
دادوازاین پس قرار اسـت درهای این مسـجد به روی نمازگزاران  گشوده شود، 
موضوعی که همچنان در داخل و خارج از ترکیه سـروصدای بسیاری به پا کرده 

است.  
پـس از صـدور این حکـم رجب طیب اردوغـان، رئیس جمهور ترکیـه در مقابل 
دوربین هـا قـرار گرفـت و بـا اسـتقبال  از حکـم دادگاه قضائی کشـور گفت که 
برنامه ریـزی الزم را به سـرعت انجـام می دهیم تا روز جمعـه ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۰ 
نمـاز جمعـه در مسـجد ایاصوفیـه اقامـه شـود و به این ترتیب این مسـجد را 
به عنـوان محلی بـرای عبادتـگاه افتتاح خواهیـم کـرد. اردوغان همچنین تأکید 
 کردکـه ایاصوفیـه  ویژگی خـود به عنـوان میراث جهانـی مشـترک را نیز حفظ 

خواهد کرد. 

ایاصوفیه بنایی دینی در سایه کشمکش های سیاسی
مسجد ایاصوفیه بنایی دینی است که به علت اهمیتش تمامی رویدادهای تاریخی، فرهنگی 
ــم  ــت. این بنای تاریخی در قرن شش ــی را در خود جای داده اس ــمش های سیاس و حتی کش
میالدی توسط پادشاهان روم شرقی  بنا شد، و روزگاری محل تاج گذاری پادشاهان مسیحی 
ــال 1۴۵3 »قسطنطنیه« توسط  سلطان محمد فاتح فتح می شود و نام این  بود. تا اینکه در س
ــهر به اسالمبول )فراوانی اسالم( و سپس به مرورزمان به  استانبول تغییر پیدا می کند. چند  ش
ــتانبول در یکم ژوئن 1۴۵3 اولین نماز جمعه در این  مسجد اقامه می شود  روز پس از فتح اس
ــمی اعالم می کند که ایاصوفیه به عنوان مسجد برای  مسلمانان  ــلطان محمد به طور رس و س
ــهور به سلیمان قانونی(  ــلطان سلیمان اول )مش ــتفاده قرار خواهد گرفت. در دوره س مورداس
ــی ها، نگارگری ها و نمادهای مسیحی داخل ایاصوفیه پوشانده شد تا نماز جمعه در  هم  نقاش

آنجا خوانده شود . 
ــال 1616 میالدی یعنی تا قبل از ساخت  ــجد ایاصوفیه در زمان امپراتوری عثمانی تا س مس

مسجد سلطان  احمد از مهم ترین مساجد قلمرو این امپراتوری به شمار می رفت.  
ــجد  ــال 1923 این مکان تا مدتی به عنوان مس ــیس ترکیه نوین در س ــد در پس تأس هرچن
ــال 1931 درهای آن به روی نمازگزاران بسته شد و با  ــتفاده قرار  می گرفت اما در س مورداس
ــجد به  ــال 193۴ این مس تصمیم مصطفی کمال آتاتورک  بنیان گذار ترکیه در 2۴ نوامبر س

موزه تبدیل شد.
ایاصوفیه که در لیست میراث فرهنگی یونسکو نیز ثبت شده است یکی از مهم ترین بسترهای 

ــمار می رود. حتی بنا به  درآمدی دولت  ترکیه به ش
ــته بیش از سه میلیون و  ــمی در سال گذش آمار رس
ــدار کردند، که این  ــر از  ایاصوفیه دی ــزار نف ۷۰۰ ه
ــری در ترکیه از این  ــتر از هر موزه دیگ یعنی بیش

مکان بازدید شده است . 
ــت 86 سال این بنا دوباره قرار  و حاال پس از گذش
ــت به عنوان مسجدی فعال%  به روی مسلمانان  اس
باز شود. تصمیمی که دولت ترکیه علی رغم مخالف 

برخی کشورها قصد اجرایی  کردن آن را دارد. 

ترور نیوزلند و پویش ایاصوفیه
  می توان گفت ماجرای زمزمه بازگشایی دوباره مسجد 
ــتی  ــه به روی نمازگزاران از حمله تروریس ایاصوفی
ــد. 1۵ مارس سال 2۰19 بود که در  نیوزلند  آغاز ش
ــجد در ساعت اقامه نماز جمعه  پی حمله به دو مس
موجب جان  باختن ۵۰ تن از افراد حاضر در مسجد 
شد. »برنتون تارانت«    عامل اصلی این عملیات که 
ــت خود را منتشر  پیش از اقدام به  حمله اش، مانیفس
ــرده بود با خطاب قرار دادن مردم ترکیه گفته بود  ک
ــد در خاک  خود با آرامش زندگی کنید،  که می توانی
ــما مردم ساکن شرق استانبول آسیبی نخواهد  به ش
رسید، اما در سمت غرب    )بخش اروپایی استانبول( 
ــان نکنید و نه در اروپا  ــی را برای زندگی امتح جای
ــما را  خواهیم کشت .   ما به  این کار را نکنید، زیرا ش
»کنستانتینو پولیس« )قسطنطنیه سابق و استانبول 
فعلی( آمده و همه مساجد و مناره های  شما را ویران 
می کنیم. ایاصوفیه از مناره ها پاک سازی خواهد شد 
ــتانتینوپولیس« )استانبول( مجدداً مسیحی  و »کنس

 خواهد شد . 
ــد دوباره درخواست  ــت نیز موجب ش همین مانیفس
ــجد ایاصوفیه  ــایی مس ــه ترکیه برای بازگش جامع
ــود به طوری که در فضای مجازی پویش  مطرح ش

هشتگ ایاصوفیه به راه افتاد.
ــت اردوغان در آن دوره در  نکته جالب توجه این اس

ــود. به طوری  ــته مخالفت کرده ب مقابل این خواس
طی  سخنانی گفته بود که مسجد »چاملیچا« چهار 
ــت و بهتر است وارد چنین  پنج برابر ایاصوفیه هس
ــایی دوباره ایاصوفیه  بازی هایی  نشویم زیرا بازگش

به عنوان مسجد بعد سیاسی نیز دارد. 

چرایـی تغییـر کاربری ایاصوفیـه از موزه به 
مسجد

ــته  در ابتدا باید عنوان کرد زمانی اردوغان با خواس
ــردم در خصوص تغییر کاربری ایاصوفیه مخالفت  م
کرده بود  که دقیقًا در آستانه انتخابات شهرداری ها 
ــه هم فکر نمی کرد در  بود. خود رئیس جمهور ترکی
ــزب متبوعش این گونه  ــت ح این انتخابات  قرار اس
ــنگین حزب عدالت  ــت س ــت بخورد. شکس شکس
ــهرداری و از دست دادن  ــعه در انتخابات  ش و توس
ــی اردوغان را زیر سوال  کالن شهرها قدرت سیاس

برد.
ــیاری هم در  در پی آن نیز دولت ترکیه  اقدامات بس
سیاست داخلی هم در سیاست خارجی انجام داد که 
ــش تثبیت قدرت  ــی از مهم ترین دالیل اقدامات یک
ــود. اولین مورد آن  ــکار عمومی ترکیه ب خود در اف
ــرار ترکیه در خرید اس -۴۰۰ از  بازمی گردد به  اص
روسیه که علی رغم مخالفت و تهدیدهای واشنگتن 

این تبادل را به  سرانجام رساند.
دومین   اقدام هم عملیات ترکیه در سوریه معروف به 
عملیات چشمه صلح بود. حاال با اتخاذ  تصمیم تغییر 
کاربری ایاصوفیه آن هم بدون توجه به واکنش های 
ــورش  ــت میان مردم  کش خارجی، این بار نیز خواس
ــراث داران مصطفی کمال  ــل می ــوص مقاب به خص

آتاتورک )کمالیست ها( قدرت نمایی کند.  
ــال اخیر در تالش  از طرفی دولت ترکیه در چند س
ــان دهد و  ــالم نش ــود را رهبر جهان اس ــت خ اس
ــتان سعودی  ــر  این موضوع با عربس ــه بر س همیش
ــت و حاال موضوع ایاصوفیه  در حال رقابت بوده اس

می توانست همانند سمبلی باشد تا اردوغان را به  اهداف خود نزدیک تر کند. اقدامی که صدای 
اتحادیه اروپا و جهان ارتدوکس را درآورده است.

واکنش داخلی و خارجی
این اقدام واکنش های بسیاری را در داخل جامعه ترکیه و البته در جامعه جهانی داشته است. 
ــتند که  ــی کاربران توییتری در ترکیه از این اقدام دولت انتقاد کرده و نوش ــه  برخ به طوری ک

ایاصوفیه نمی تواند حالل  مشکالت اقتصادی کشور باشد. 
ــنده مطرح ترکیه نیز در یک پیام توییتری تغییر کاربری ایاصوفیه را  ــافاک« نویس »الیف ش

تصمیمی اشتباه خواند  و نوشت که اتخاذ چنین تصمیمی طبق منافع سیاسی دولت است.  
ــتن حس »پیروزی  ــن منگو« روزنامه نگار ترک نیز عنوان کرد که حزب حاکم به داش »نوش
در مقابل دشمن«  وابستگی پیداکرده است. او به طور مداوم به این احساس نیاز دارد تا سرپا 

بماند درنتیجه این تصمیم نیز بر  اساس همین احساس گرفته شده است. 
ــت که  ــهور ترکیه نیز در صفحه توییتری خود نوش ــیرین پایزان« از روزنامه نگاران مش »ش
ــأله ایاصوفیه مسیر را  برای کشورهای اروپایی هموار کرد. ازاین پس هر مسجدی که در  مس
ــود و یا هر  میراث عثمانی موجود در این کشورها نابود شود  ــورها به کلیسا تبدیل ش این کش

دیگر حق اعتراض نداریم.  
ــروصدا به پا کند در خارج از ترکیه  ــتر از اینکه در داخل جامعه ترکیه س اما این موضوع بیش

واکنش های بسیاری  در پی داشت.
ــود. »کیراکوس  ــور یونان ب ــان داد کش ــأله ایاصوفیه واکنش نش ــوری که به مس اولین کش
ــت وزیر یونان اعالم کرد که تصمیم ترکیه برای تغییر کاربری ایاصوفیه  میچوتاکیس«  نخس

اقدامی در جهت تضعیف روابط آتن  و آنکارا است .  
روسیه نیز با ادبیات نرم تری خواستار توجه دولت ترکیه در اتخاد این تصمیم به دیگر کشورها 
ــس از تصمیم ترکیه مبنی بر  ــیس رهبر کاتولیک های جهان دو روز پ ــده بود. پاپ فرانس  ش
تبدیل موزه ایاصوفیه  شهر استانبول به مسجد، به این اقدام واکنش نشان داد .  پاپ در موعظه 
ــه، آن را اقدامی »ناامیدکننده«  ــراز  ناراحتی از اقدام ترکی ــی خود در واتیکان ضمن اب هفتگ
ــز  از این اقدام اردوغان ابراز نگرانی  ــف کرد. حتی جو بایدن رقیب انتخاباتی ترامپ نی توصی

کرده و خواستار منصرف شدن دولت ترکیه از این تصمیم شد.  
  در پایان باید گفت ایاصوفیه یک میراث فرهنگی مشترک میان جهان مسلمان و ارتدوکس- 
ترکیه و یونان بود  که دولت ترکیه با اتخاذ چنین تصمیمی روابط سیاسی خود را با اروپا وارد 

مرحله سخت تری کرد.
ــت این بار نیز با  ــت در تالش برای عضویت در اتحادیه اروپا اس ــور  ترکیه که سال هاس کش
ــم اروپا شرایط  ورود خود به اتحادیه اروپا را مشکل تر کرده است. به خصوص  برانگیختن خش
ــه اروپا با آنکارا  ــف روند مذاکره اتحادی ــتار  توق ــه برخی دولت ها بخصوص دولت% خواس ک

شده اند.

چرا اردوغان مسجـد ایاصوفیـه را دوباره فعـال کرد؟
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 آذر مهـدوان  »فاتـح اربکان« با اشـاره به 
اینکـه علیرغم فعالیـت ترکیـه در مدیترانه 
شـرقی تعامالت انرژی آنکارا و تهران ادامه 
خواهد داشت، تحریم های آمریکا علیه ایران 

را بی عدالتی خواند.
نجم الدیـن اربـکان یکی از شـخصیت های 
سیاسـی مهم و تأثیر گذار در تاریخ سیاسی 
ترکیه بود که به واسـطه اقداماتش از جمله 
تشـکیل گـروه دی هشـت توانسـت هـم 
در جامعـه ترکیـه و هـم در جامعـه جهانی 

تأثیرگذار باشد.
وی به عنوان رهبر حزب رفاه و نخست وزیر 
در سیاست ترکیه نقش آفرینی کرد که او را 
می توان معمار سیاست اسالمگرایانه ترکیه 

عنوان کرد.
امـا وی در سـال ۱۹۹۸ بـه جـرم ترویـج 
دیدگاه اسـالمگرایانه و مخالفتش با دیدگاه 
مصطفی کمال آتاتـورک در پی یک کودتای 
بدون خشـونت که به کودتای مدرن معروف 
است مجبور به کناره گیری از سپهر سیاسی 

این کشور شد.
هر چند کادر حزب و عدالت توسعه از سفره 
حـزب رفاه برخاسـته اند اما تأسـیس حزب 
رفاه جدید از سوی دکتر فاتح اربکان فرزند 
مرحوم اربکان نشان می دهد حزب عدالت و 
توسعه از آرمان های اسـالم گرایانه اربکان 
دور بـوده و فاتـح اربکان قصد دارد مسـیر 

سیاسی نجم الدین اربکان را ادامه دهد.
خبرگزاری مهر در خصوص آخرین تحوالت 

ترکیه و مواضع این حزب گفتگویی با دکتر »فاتح اربکان« پسر مرحوم نجم الدین 
اربکان و رهبر حزب رفاه جدید ترکیه ترتیب داده که در ادامه می خوانید.

*کشور ایران و ترکیه اخیراً با هماهنگی هم حمالتی را علیه مواضع تروریست ها 
در منطقه اقلیم کردسـتان عراق آغاز کرده اند. شـما این اقدام را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
ــت ها در شمال عراق  ــته عملیات »پنجه« را در راستای مبارزه با تروریس ــال گذش ترکیه س
ــاب« و عملیات زمینی »پنجه ببر« را  ــرد. در ادامه آن نیز عملیات هوایی »پنجه عق ــاز ک آغ
ــنجار که پ-ک-ک حضور دارد آغاز کرده  ــوریه و عراق در مناطق قندیل و س در کریدور س
ــاهد تالش های ایران برای مبارزه با تروریست های پژاک در مرزها نیز  ــت. در کنار آن ش اس

هستیم.
ــور ایران در کنار اینکه در شمال عراق در حال پاکسازی منطقه  ــور ترکیه و هم کش هم کش
ــت های کردهای عراق همپوشانی دارد و از  ــت ها هستند اقداماتشان با سیاس از لوث تروریس
ــازنده است. نکته مهم دیگر توجه دو کشور بر تمامیت ارضی عراق و سوریه است.  طرفی س
ــمال عراق و موضع یکسان آنکارا و تهران در مقابل  ــته در ش در نتیجه در پی رفراندوم گذش

این مساله موجب شده بود تالش های آمریکا و اسرائیل بی نتیجه بماند.
بازگشت ثبات در عراق هم برای ایران و هم برای ترکیه از منظر امنیتی اهمیت بسیاری دارد. 
ــای »تجزیه و مدیریت« از عناصر  ــای جهانی با ائتالف های مختلف و با تاکتیک ه قدرت ه

تروریست پژاک و پ- ک- ک در جهت اهداف خود استفاده می کنند.

*یکی از مسـائل مورد توجه میان دو کشـور ترکیه و ایران صادرات گاز از سوی 
ایران به ترکیه اسـت. ترکیه به چه میزان بر حفظ واردات انرژی از سوی ایران 

اهتمام دارد؟
ــت وزیر پیشین ترکیه علی رغم موانع  ــور نجم الدین اربکان نخس اولین اقدام مرحوم پروفس
ــاالنه 1۰  ــق گازی ترکیه با ایران بود. در چارچوب این توافق ترکیه از ایران س ــکا، تواف آمری
ــال 1996 حاصل شد  ــت س میلیارد متر مکعب گاز طبیعی وارد می کرد. توافقی که در آگوس

برای 22 سال بود.
در این توافق گازی آمریکا با عنوان اینکه طبق قانون داماتو بیش از 3۰۰ میلیون متر مکعب 
ــه آمریکا می تواند برای ترکیه از منابع دیگر گاز  ــوان از ایران گاز خریداری کرد و اینک نمی ت
ــا وی در تعاملش با ایران  ــتند ام ــعی در ممانعت از تصمیم مرحوم اربکان داش تامین کند س

مصمم بود و در سفر به تهران توافق 22 ساله واردات گاز را با دولت ایران امضا کرد.
ایران برای تامین نیازهای انرژی ترکیه کافی نیست. هم اکنون ترکیه ۵2 درصد از نیاز گازی 
ــران وارد می کند همچنین ترکیه 2۷ درصد نیازهای  ــیه، 1۷ درصد آن را از ای خود را از روس
ــوی ایران تامین می کند. بخصوص مهم ترین تامین کننده نفت خام ترکیه  نفتی خود را از س

کشور ایران است.
ــترش  ــیار اهمیت دارد. گس باید عنوان کرد که تجارت انرژی میان ترکیه و ایران برای ما بس

مراودات بین دو کشور دوست و برادر به نفع هر دو کشور خواهد بود.

*سال ها است ترکیه در تقالی عضویت در اتحادیه اروپا است اما تحوالت اخیر 
نشـان می دهد اتحادیه قصد عضویت ترکیه را ندارد. این مسـاله چه تاثیری در 

سیاست خارجی ترکیه در خصوص کشورهای همسایه اش خواهد داشت؟
ــته روابط کشورهای اروپایی در بستر اتحادیه اقتصادی اروپا بود که با گذشت زمان  در گذش

کاربرد آن با عنوان اتحادیه اروپا ظهور یافت. ترکیه از همان ابتدا در تالش برای عضویت در 
این اتحادیه بوده است. اما نظر احزابی که نماینده و تمثیل گر »دیدگاه ملی« هستند بر این 
بود که اتحادیه هیچگاه ترکیه را به عضویت نخواهد پذیرفت و اصرار این احزاب بر اهمیت 

اتحادیه اسالمی به جای اتحادیه اروپا بوده است.
ــالمی، نژادپرستانه و ضد  ــال های اخیر لیبرال دموکرات ها بر رفتار ضد اس به خصوص در س

خارجی بودن کشورهای اروپایی را دلیلی بر این دیدگاه کلی عنوان می کنند.
ــذارد. در اصل رابطه و  ــت خارجی آنکارا تاثیری بگ ــه اروپا نمی تواند بر سیاس ــاله اتحادی مس
همکاری ترکیه با کشورهای اروپایی در راستای تامین منافع متقابل در زمینه های اقتصادی 

و تجاری مناسب تر خواهد بود.
ما به عنوان حزب رفاه جدید به جای اتحادیه اروپا بر گروه دی هشت )هشت کشور اسالمی 
در حال توسعه( تاکید داریم. کشورهای عضو دی هشت از نظر قدرت اقتصادی و رفاه شرایط 
بهتری نسبت به اتحادیه اروپا دارد. کشورها عضو اجالس دی هشت که از لحاظ ژئوپلیتیکی 
قدرت بسیار مهمی دارند اگر در راستای اهداف اصلی این اجالس با هم فعالیت داشته باشند 

در مدیریت جهانی به قدرت های مهم و قابل توجهی تبدیل خواهند شد.
ــورهای دی هشت با همکاری خود در زمینه های اقتصادی و در دیگر زمینه ها می توانند  کش
تاثیرگذاری بیشتر در شرایط جهانی را داشته باشند. اینگونه حتی در مساله ایران نیز می توان 

مانع تحریم های دونالد ترامپ در مقابل تهران شد.

*ترکیه در لیبی در مقابل روسـیه، مصر، عربستان و امارات قرار گرفته است اما 
از طرفی ایران از طرف های درگیر خواستار حل مساله از مسیر غیر نظامی شده 

است. ارزیابی شما از این موضع ایران چیست؟
ــفانه در لیبی، بحران اطمینان و امنیت وجود دارد. بخصوص شهر طبرق در شرق لیبی  متاس
ــرب لیبی که تحت کنترل دولت  ــرل نمایندگان مجلس بوده و طرابلس در غ ــه تحت کنت ک

وفاق ملی است و اختالف میان این دو گروه به شدت در حال افزایش است.
البته حل مساله لیبی در درگیری نیست و مسیر درست دیپلماسی و میانجیگری است. مساله 
ــی لیبی« که در سال 2۰1۵ در مراکش به امضا  ــازمان ملل بر »توافق سیاس مهم اقدامات س

رسیده است و توجه بر مشروعیت حکومت فائز سراج است.
ــود تمامی مقامات سیاسی که توافق مراکش امضا کرده اند  تمامیت ارضی لیبی باید حفظ ش

دوباره گرد هم آمده تا راه حل غیر نظامی یابند.
در این میان ترکیه از دولت وفاق ملی که از سوی سازمان ملل هم به رسمیت شناخته شده 

حمایت می کند.
ــوریه، عراق و یمن به علت تداوم جنگ و درگیری الینحل مانده است. به همین  ــاله س مس
ــیر دیپلماسی است که این نیز هدف بسیار مهم ما در  دلیل تنها راه حل مطلوب در لیبی مس

این کشور است.

*موضـوع انـرژی مدیترانه بـرای ترکیه حائز اهمیت اسـت و در راسـتای تنوع 
بخشـی به منابع انرژی ترکیه حفاری در دریای مدیترانه انجام داده اسـت. این 

موضوع تا چه حد می تواند در تعامالت انرژی ایران و ترکیه تاثیرگذار باشد؟
ترکیه در مدیترانه شرقی در پی حقوق قانونی خود یعنی حفاری و کشف انرژی است. یونان 
نیز با عنوان حفظ جزیره هایش در مدیترانه برای ترکیه که با دولت لیبی توافق خطوط مرزی 

دریایی داشته مشکل دارد.

ــت که توافقی میان ایتالیا و یونان  این در حالی اس
در خصوص دریای ایونی که میان دریای آدریاتیک 
ــه خود موضع  ــرار دارد خود ب ــرقی ق و مدیترانه ش
ــور در مدیترانه شرقی علیه ترکیه را خنثی  این کش

می کند.
ــف و حفاری ترکیه در مدیترانه شرقی  عملیات کش
ــت اگر هم نتیجه  ــخص نیس چه نتیجه ای دهد مش
ــد. در  ــیار صرف خواهد ش ــد زمان بس ــش باش بخ
ــرقی نمی تواند  نتیجه عملیات ترکیه در مدیترانه ش
ــران تاثیر بگذارد. به  ــالت انرژی ترکیه- ای در تعام
ــتیم روابط ترکیه و  ــاه امیدوار هس عنوان حزب رف
ایران نه تنها در بستر انرژی بلکه در دیگر زمینه ها 

نیز گسترش یابد.

*آنـکارا علـی رغـم تهدیدهای واشـنگتن 
سـامانه های اس -۴۰۰ را خریـداری کـرد 
اما هنـوز فعال نکرده اسـت. دلیـل این امر 
چیسـت و پاسخ ترکیه در مقابل تحریم های 
چـه  کشـور  آن  علیـه  آمریـکا   احتمالـی 

خواهد بود؟
ــامانه های  ترکیه علی رغم مخالفت های آمریکا س
ــیوع  اس -۴۰۰ را خریداری کرد و البته به علت ش
ــت.  ویروس کرونا فعاًل به حالت تعلیق در آمده اس
آمریکا تصمیم بر تحریم ترکیه تحت قانون کاستا 
ــد اف -3۵ نیز خارج  ــد تولی ــی از رون دارد از طرف
کرده است. از این پس به مرور شاهد روابط ترکیه 

و آمریکا در پس این تحریم ها خواهیم بود.
ــال 19۷۴ در عملیات  همانطور که می دانید در س
ــه تحریم هایی را  ــکا علیه ترکی ــح قبرس آمری صل
ــرد. در آن دوران پدرم نجم الدین اربکان  اعمال ک
ــگاه انجیرلیک  ــکا پای ــن اقدام آمری ــل ای در مقاب
ــکان موانع  ــود. در آن زمان ارب ــل کرده ب را تعطی
ــای آمریکا ایجاد کرده  ــیاری بر قدرت نمایی ه بس

بود.
در صورت اعمال تحریم علیه ترکیه بهترین پاسخ 
ــت. در  تعطیل کردن دوباره این پایگاه نظامی اس
این میان به عنوان حزب رفاه جدید به هیچ عنوان 
ــران را قبول نداریم و  ــای آمریکا علیه ای تحریم ه
ــیوع  ــدام را بی عدالتی می دانیم. بحران ش این اق
ــم علیه ایران چهره  ــروس کرونا و اعمال تحری وی

ــکار کرد. اصلی آمریکا را آش

گفتگوی اختصاصی با رهبر حزب رفاه جدید ترکیه:

تحریم های آمریکا علیه ایران بی عدالتی است
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 آذر مهـدوان  معـاون حـزب رفـاه جدیـد 
ترکیه معتقد اسـت قدرت ایران و ترکیه سد 
محکمـی در مقابـل نفوذ اسـرائیل در منطقه 
اسـت و ناتو به  طور زیر پوسـتی سـعی می 

کند در بخش شرقی مدیترانه نفوذ کند.
  بـا نگاهی اجمالی به آخریـن تحوالت لیبی 
می توان دریافت شـرایط جنـگ داخلی این 
کشـور به کام دولت وفاق ملی در حال دنبال 
 شدن است و ژنرال »خلیفه حفتر« علی رغم 
حمایت برخی کشـورها در حال عقب نشینی 
است. با توجه به اینکه ترکیه روابط  نزدیکی 
با دولت »فائز سراج« دارد این شرایط را به 
عنوان پیـروزی خود در لیبـی و به خصوص 

سیاست خارجی اش ارزیابی می کند. 
حـاال موضوع لیبـی فضای رسـانه ای ترکیه 
را معطـوف بـه خـود کـرده و موجب شـده 
رویدادهـای اخیـر طرابلـس را بـه عنـوان 
دسـتاورد  دولت اردوغان انعـکاس دهند. از 
طرفـی ترکیه در تالش اسـت تـا علی رغم 
اختـالف نظرهایـش با مسـکو و واشـنگتن 
روابط خود با  ایـن دو دولت تحت تأثیر این 
رویدادهـا قـرار نگیـرد. به طوری که شـب 
گذشـته اردوغـان گفتگوی تلفنی بـا دونالد 
ترامپ داشـته اسـت. وی  ایـن گفتگو را به 
عنـوان آغاز گر فصـل جدید روابـط آنکارا- 
واشـنگتن عنـوان کـرده و از لـزوم تماس 
تلفنـی در روزهای آینده بـا والدیمیر  پوتین 

جهت حل مساله لیبی و سوریه خبر دهد.   
در خصوص سیاست ترکیه در لیبی خبرنگار 
مهر گفتگویی با »دوغان بکین« سیاستمدار، 
نویسـنده و معاون حزب رفـاه جدید  ترکیه 

ترتیب داده که در ادامه می خوانیم:

*ترکیه و دولت وفاق ملی لیبی روابط خود را توسعه دادند. این موضوع با وجود 
مخالفـت کشـورهایی مانند عربسـتان، امارات، مصر انجام گرفته اسـت. هدف 

ترکیه از این روابط با لیبی آن هم در شرایط جنگ در این کشور چیست؟
اسرائیل قصد حفاری گاز در قبرس جنوبی تحت چارچوب پروژه خط گازی دو هزار کیلومتری 

»ایست مد« )EastMed( و انتقال این انرژی به اروپا را دارد.
ــده در  این وضعیت با »توافق نامه دریایی« که میان ترکیه و دولت وفاق ملی لیبی امضا ش
ــه  ــات دیگری که می تواند ترکیه را از این بازی خارج کند »نقش ــت. یکی از اقدام تقابل اس
ــویال« است که هدف از آن نادیده گرفتن حضور ترکیه در مدیترانه است. انکار موجودیت  س

ترکیه در دریای مدیترانه از منظر سیاسی و حقوقی امکان پذیر نیست.
ــک مرحله ضد حمله  ــت قانونی لیبی در اصل وارد ی ــا امضای توافق دریایی با دول ــه ب ترکی
ــت.  ــده اس ــعودی از خلیفه حفتر ش ــتان س در مقابل اقدامات و حمایت مصر، امارات و عربس
ــراج و اجرایی نشدن توافق ترکیه با  ــورها در تقالی براندازی دولت فائز س زیرا همه این کش

طرابلس هستند.
خلیفه حفتر با پشتوانه سیاسی و مالی امارات، آمریکا، عربستان و در همراهی با روسیه سعی 

در برکناری دولت وفاق ملی را دارند.
ــت  ــت که نیاز اس ــت آورده اس ــراج موفقیت هایی به دس ــا در روزهای اخیر دولت فائز س ام

دولت های حامی خلیفه حفتر بار دیگر در سیاست خود در لیبی بازنگری داشته باشند.

*توافق ترکیه و لیبی در حوزه اکتشـاف و اسـتخراج انرژی در حوزه مدیترانه در 
چه مرحله ای قرار دارد؟

در چارچوب توافق لیبی و ترکیه شرکت نفت ترکیه عملیات اکتشاف نفت را آغاز کرده است. 
ــت اما فعاًل اقدامات الزم در  ــد هنوز مشخص نیس ــد و یا نرس این عملیات به نتیجه ای برس

حال انجام است.

*آیا تحوالت لیبی و حمایت مسـکو از خلیفه حفتر موجب تیرگی روابط روسیه و 
ترکیه نخواهد شد؟

نمی توانیم این مساله را با موضوع سوریه تفکیک کنیم. چنین شرایطی در سوریه نیز موجود 

ــت. در اصل پس از موضوع سوریه دومین اقدام ژئواستراتژیک روسیه در مدیترانه شرقی  اس
ــیه در لیبی نیز همانند یک پایگاه تداوم  ــی روس ــود موجودیت سیاس ــت که موجب می ش اس

داشته باشد.
ــه همانند ایجاد پلی  ــکو در دوران معمر قذافی نیز بوده ایم. اقداماتی ک ــاهد حضور مس ما ش
ــوریه و لیبی است تا بتواند در مدیترانه شرقی صاحب نظر و تأثیر گذار باشد. احتمال  میان س
ــراج روسیه این بار به سمت دولت طرابلس  ــتاوردهای اخیر دولت فائز س دارد با توجه به دس

گرایش یابد.
ــور قدرتمند در منطقه بیشتر در حل بحران سوریه و مانع  اگر ترکیه و ایران به عنوان دو کش
ــند موجب می شود این کشورها در  ــورهای خارجی مانند آمریکا همراه باش مداخله برخی کش

امور لیبی نیز نتوانند دخالت کنند.
ــود دارد و آن هم تالش  ــکار وج ــل ان ــر قاب ــک موضوع غی ــی ی ــاله لیب ــوص مس در خص
ــه این  ــت ک ــرقی اس ــه ش ــای مدیتران ــوذ در دری ــرای نف ــو ب ــتی نات ــر پوس ــته و زی آهس
ــتر در این  ــوذ بیش ــعی بر نف ــرائیل س ــت. اس ــرائیل در این دریاس ــت اس ــگام با سیاس  هم

منطقه دارد.
در این میان عدم توجه به اجالس دی هشت )گروه هشت کشور اسالمی در حال توسعه( که 
به پیشنهاد مرحوم نجم الدین اربکان تشکیل شده بود موجب شده است اینگونه تالش های 

اسرائیل ادامه داشته باشد.
ــکو و آنکارا شود؛ زیرا چنین چیزی مراودات  ــاله لیبی موجب رویارویی مس فکر نمی کنم مس
تجاری دو کشور، پروژه های مشترک گازی مانند ترک استریم و همکاریشان در دریای سیاه 

تحت تأثیر قرار خواهد داد.

*بـا نگاهی به رویدادهـای اخیر در دریای مدیترانه و لیبـی می توان دریافت که 
امـارات، مصر، عربسـتان سـعودی و حتی رژیـم صهیونیسـتی در مقابل ترکیه 
 ائتـالف تشـکیل داده انـد. ترکیـه در مقابـل این سیاسـت چه اقداماتـی انجام 

خواهد داد؟
ــتند، وجود دارد، این  ــی بااهمیت هس ــه قدرت که از نظر جغرافیای سیاس ــن منطقه س در ای
ــور موقعیت های ژئواستراتژیک بسیار  ــت که هر سه کش ــه قدرت ایران، ترکیه و مصر اس س
ــوئز در مصر از هم  ــفر و داردانل را دارد. کانال س مهمی دارند. مثاًل ترکیه دو تنگه مهم بس

موقعیت مهمی برخوردار است به طوری که بریتانیا 
در سال 19۵6 به خاطر شرایط این کانال نتوانست 
به قدرت امپراتوری خود ادامه دهد. همچنین خلیج 
ــارس در ایران نیز به عنوان گذرگاه تجارت نفتی  ف
ــت که  جهان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار اس

نیاز است با هم همراه باشند.
ــه صرفًا موجب  ــه ائتالف ها در مقابل ترکی اینگون
ــتر اسرائیل و ادامه اشغال سرزمین  قدرت یابی بیش
ــت. البته در این میان سیاست مصر  ــطین اس فلس
ــت. ولی قدرت  ــدن اس در منطقه در حال نرم تر ش
بیشتر ترکیه و ایران سد محکمی در مقابل سیاست 

اسرائیل در منطقه است.
دیدیم که آمریکا و اسرائیل بارها تالش کردند که 
در میان ایران و ترکیه اختالفات مذهبی ایجاد کنند 
اما خوشبختانه دولت هر دو کشور خیلی هوشمندانه 
آن را خنثی کردند و حاال آمریکا سعی دارد با اعمال 
ــت خود را  ــران و آنکارا موقعی ــا علیه ته  تحریم ه

تقویت کند.
به همین دلیل تجارب تاریخی نشان داده است که 
ــاره اهداف اصلی  ــرگیری دوب بهترین ائتالف از س
ــوان اعضای  ــت که به عن ــت اس اجالس دی هش
ــی  ــیر از هیچ تالش ــاه جدید در این مس ــزب رف ح

فروگذار نخواهیم بود.

*از نظـر برخـی کارشناسـان تنهـا هـدف 
ترکیـه از این هزینه ها، بدسـت آوردن نفت 
و گاز مدیترانه اسـت. نظر شما در این باره 

چیست؟
ــی یکپارپگی خاک  ــزب رفاه حام ــه عنوان ح ما ب
لیبی هستیم. زیرا تجزیه شدن لیبی استقالل دیگر 
ــورها را نیز متضرر خواهد کرد. اصول سیاسی  کش
ــه در دریای  ــوق ترکی ــاه حمایت از حق ــزب رف ح
ــورها  ــار حقوق بین المللی در کش ــه در کن مدیتران

است.
ــورهای حوزه  ــدن حقوق کش ما مخالف پایمال ش
ــتیم. معتقدیم که روابط ترکیه با لیبی  مدیترانه هس
ــد. ما خواهان صلح در  همراه با نیات خیر باید باش
ــرزمین لیبی هستیم زیرا هر جنگ و درگیری در  س
ــندی کشورهایی است که قدرت  لیبی موجب خرس
جهانی دارند. متأسفانه شاهد دست های پشت پرده 
ــوریه  ــی در لیبی همانند س ــرای جنگ های نیابت ب

هستیم.

بـه  نسـبت  مخالـف  احـزاب  *دیـدگاه 
 حضـور ترکیـه در لیبـی را چگونـه ارزیابی

 می کنید؟
روابط دوجانبه طرابلس و آنکارا در چارچوب اعتماد 
و منافع متقابل دو کشور برای ما در اولویت است.

به عنوان کشور ترکیه بر خاک هیچ کشوری چشم 
طمع نداریم. ثبات در لیبی به معنای ثبات در ترکیه 
ــد دارم اقداماتی  ــت. برای همین بار دیگر تاکی اس
ــت و به سرانجام رساندن  همانند اجالس دی هش
اهداف این اجالس ها موجب افزایش بیشتر قدرت 

منطقه خواهد شد.

گفتگوی اختصاصی با معاون حزب رفاه جدید ترکیه:
همکاری بیشتر ایران و ترکیه سدی مقابل اسرائیل در منطقه است
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در پی فشارهای آمریکا و تل آویو، آلمان حزب اهلل لبنان را در لیست گروه های تروریستی قرار 
داد، اما چرا در شرایطی که گروه هایی همچون پژاک در این کشور فعالیت می کنند، برلین چنین 

اقدامی انجام داد؟
اقدام آلمان علیه حزب اهلل لبنان در شرایطی انجام گرفت که رسانه های غربی و حتی آلمانی از 
مدت ها قبل گزارش هایی را در مورد فشار آمریکا و رژیم صهیونیستی بر برلین برای قرار دادن 

نام حزب اهلل لبنان در لیست گروه های تروریستی منتشر می کردند.
ــار آمریکا و  ــانه های بودند که به صراحت از فش رویترز، دویچه وله و صدای آمریکا از جمله رس

رژیم صهیونیستی بر آلمان در این رابطه گزارش هایی را منتشر کرده بودند.
ــد اقدام آلمان علیه حزب اهلل لبنان در شرایطی انجام شده که گروه های  ــاره ش همانطور که اش
ــور فعالیت  ــتی همچون پژاک، پ ک ک و حتی گروهک منافقین، آزادانه در این کش تروریس

می کنند. از همین رو اقدام آلمان علیه حزب اهلل جای سوال دارد.

گروه های تروریستی اهرمی در دستان غرب
ــب این گروه ها  ــان می دهد که از اغل ــر در آلمان نش ــتی حاض ــی به گروه های تروریس نگاه
استفاده های ابزاری می شود. از گروه هایی همچون پ ک ک علیه ترکیه و از گروه هایی مانند 

پژاک و منافقین نیز علیه ایران استفاده ابزاری می شود.
از همین رو است که شاهد هستیم این گروه های تروریستی و اعضای آنها به راحتی در آلمان 

حضور داشته و فعالیت هایی را حتی علیه منافع آلمان انجام می دهند.
ــیت هایی که آنکارا در خصوص فعالیت جریان های ُکرد در این  روابط ترکیه و آلمان و حساس
ــت. اعضای پ ک ک در حالی در آلمان  ــور اروپایی دارد به خوبی بیانگر این واقعیت اس کش
حضور و فعالیت دارند که این گروه سالها است از سوی تعداد قابل توجهی از کشورها به عنوان 
ــتی شناخته می شود. این وضعیت نشانگر یک مسئله دیگر نیز هست و آن  یک گروه تروریس
همسو بودن گروه های تروریستی با سیاست های کالن کشورهای غربی است و این کشورها 
هر زمان که بخواهند از این گروه ها به عنوان اهرمی علیه کشورهای هدف استفاده می کنند.

ــتی نیز در همین موضوع نهفته است. یعنی آنکه  وجه تمایز حزب اهلل با این گروه های تروریس
حزب اهلل آنگونه که کشورهای غربی سعی در نشان دادن آن دارند گروهی تروریستی نبوده و 

نکته دیگر آنکه این گروه تسلیم خواسته های غرب نشده است.
ــال های اخیر به ویژه نبرد با داعش به خوبی ماهیت این گروه را  عملکرد حزب اهلل لبنان در س
نشان می دهد. در هفته های اخیر نیز با شیوع کرونا در لبنان، نیروهای حزب اهلل با هدف کمک 

به کادر درمانی این کشور برای کنترل این بیماری به میدان آمدند.

داعش خط ممیز حق از ناحق
ــوریه موجب شد تا ماهیت کشورهایی که  ــورهای عراق و س ظهور داعش و فعالیت آن در کش

داعیه دار مبارزه با تروریسم هستند به خوبی مشخص شود.
ــد، اتحادیه اروپا در ظاهر برای جلوگیری از  ــال 2۰11 آغاز ش ــوریه در س زمانی که بحران س
گسترش خشونت و در اصل برای در تنگنا قرار دادن حکومت سوریه اقدام به تحریم تسلیحاتی 
این کشور کرد اما بعد از چند ماه کشورهای فرانسه، انگلیس و آلمان با هدف کمک به گروه های 

تروریستی فعال در سوریه فشارهای خود بر بروکسل برای لغو این تحریم ها را آغاز کردند.
ــوریه نگاه کنیم باید بگویم کشورهای غربی به  اگر بخواهیم با نگاهی منصفانه به تحوالت س
ویژه آنهایی که چهره های افراطی خود را روانه سوریه کرده بودند، باید قدردان حزب اهلل باشند 

که آنها را از وجود این افراد خالص کرده است.
ــتفاده کرد  ــی اس اما از حزب اهلل نمی توان علیه کس
مگر رژیم صهیونیستی و گروه های تروریستی مورد 
حمایت آن. نظر به روابطی که میان کشورهای غربی 
و صهیونیست ها وجود دارد و توافقاتی که میان آنها 
بعد از جنگ جهانی دوم به وجود آمده، این کشورها 
ــتند و  ــتی هس به نوعی ضامن بقای رژیم صهیونیس
ــالف منافع  ــت که آنها بر خ ــوان انتظار داش نمی ت

صهیونیست ها اقدامی را انجام دهند.
ــه دلیل عملکرد  ــرایطی که حزب اهلل لبنان ب در ش
ــی تأثیرگذار در  ــک جریان سیاس ــود تبدیل به ی خ
ــطح منطقه خاورمیانه شده  ــور و س داخل این کش
ــه عنوان یکی از  ــتی نیز آن را ب ــم صهیونیس و رژی
ــمنان اصلی خود قلمداد می کند، فشار تل آویو  دش
ــرای اقدام علیه حزب اهلل چندان عجیب  بر برلین ب

نیست.
ــت.  اما در مورد آمریکا حکایت به گونه ای دیگر اس
ــران اصلی ترین دلیل  ــار ای ــزب اهلل امروز در کن ح
ــکا در منطقه خاورمیانه  ــت های آمری ناکامی سیاس
ــوب می شود. شکست در اجرای سیاست های  محس
ــروزی جریان  ــراق، پی ــنگتن در ع ــورد نظر واش م
مقاومت در سوریه، مقاومت جانانه یمنی ها در برابر 
ــعودی و… مواردی هستند که  تجاوزات ائتالف س

موجب تحریک آمریکا علیه حزب اهلل شده است.
ــزب اهلل را به عنوان یکی از  ــالوه بر آن آمریکا ح ع
ــت تا  ــاب می کند و در تالش اس بازوهای ایران حس
ــه هر نحو ممکن با کمرنگ کردن نقش این گروه  ب
ــران را از این بازوی قدرتمند  در تحوالت منطقه، ای
ــار بر کشورهای غربی  محروم کند. از همین رو فش
ــاس  برای محدود کردن فعالیت های حزب اهلل بر اس

این منطق صورت گرفته است.
ــاس است که آمریکا همانند همیشه در  بر همین اس
ــه و با وارد کردن  ــتی قرار گرفت کنار رژیم صهیونیس
فشار بر آلمان، این کشور را وادار به اقدام علیه حزب 

اهلل کرده است.
آلمانی که سعی داشت حتی در ظاهر خود را مستقل 
از آمریکا نشان دهد با این کار چهره خود را به عنوان 
یک میانجی در معادالت خاورمیانه از دست داده و از 
این پس رویکرد جریان مقاومت نیز در برابر برلین به 

گونه دیگری رقم خواهد خورد.

دالیل اقدام آلمان علیه حزب اهلل/ حکایت جریانی که تسلیم نمی شود

همزمان با تالش های آمریکا و رژیم صهیونیستی 
ــورهای اروپایی درباره  ــرای تطمیع و تحمیق کش ب
ــی صهیونیست ها ادعای  ــرویس جاسوس ایران، س
ــالمی مطرح کرده  ــه جمهوری اس ــدی را علی جدی

است.
ــه ویژه مباحث  ــه اخبار مرتبط با ایران ب افرادی ک
ــال می کنند به  ــه روابط خارجی آن را دنب مربوط ب
ــت ها علیه تهران  ــی از نحوه فعالیت صهیونیس خوب
به ویژه در مواقع حساسی که قرار است کشورهای 
ــالمی  ــی تصمیم مهمی را درباره جمهوری اس غرب

بگیرند آگاه هستند.
ــی این عملکرد،  ــای بارز و نه چندان قدیم نمونه ه
گزارش های دروغین و ادعاهای اثبات نشده ای بود 
ــام مذاکرات منجر  ــت ها در زمان انج که صهیونیس
ــدند  به برجام علیه ایران مطرح کرده و باعث می ش
ــورهای غربی در تصمیم گیری های خود به  تا کش

بیراهه بروند.
ــی درباره  ــت ها با طرح ادعای ــز صهیونیس اخیراً نی
ــا آژانس بین  ــده بودند ت ــوز آباد« موجب ش »تورق
ــدت زمانی را برای پی بردن  المللی انرژی اتمی م
ــرف کند. البته هنوز  ــقم این ادعا ص به صحت و ُس
ــده و در پی  صحت این ماجرا برای آژانس تائید نش

گرفتن مجوز بازرسی از ایران در این رابطه است.

در راستای همین برنامه اکنون که موضوع ایران و 
بحث تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران در شورای 
ــام تالش خود را  ــت و آمریکا تم امنیت مطرح اس
ــورای  ــورهای اروپایی عضو ش به کار گرفته تا کش
ــت ها بار  امنیت را راضی به این کار کند صهیونیس
ــده و ادعای جدیدی را علیه  ــت به کار ش دیگر دس

جمهوری اسالمی مطرح کرده اند.
ــماره روز سه  ــرائیل در ش در همین رابطه تایمز اس
ــنبه خود و در راستای سیاست کالن رهبران این  ش
رژیم برای تحمیق اروپا، در گزارشی دروغین مدعی 
شده است: موساد حمالت ایران به سفارتخانه های 

اسرائیل در کشورهای اروپایی را خنثی کرد.
تایمز اسرائیل در ادامه به گزارشی که روز دوشنبه از 

سوی کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی منتشر شده، اشاره و نوشته است: نام کشورهایی 
که این حمالت قرار بوده در آنها انجام شود اعالم نشده اما همکاری اسرائیل با این کشورها 

در خنثی سازی عملیات ها مؤثر بوده است.
این رسانه های صهیونیستی توضیح بیشتری درباره چنین عملیات های خیالی نداده اند.

ــده که »بنیامین نتانیاهو«، نخست وزیر رژیم  ــوی دیگر ادعای جدید در حالی مطرح ش از س
صهیونیستی تصمیم به تمدید مأموریت »یوسی کوهن« تا شش ماه دیگر گرفته است.

در حالی که مدت زمان مأموریت کوهن به عنوان رئیس سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی 
ــیده است، اما تمدید زمان مأموریت او به دالیل نگرانی های امنیتی عنوان شده  به پایان رس

است.
طی پنج سال گذشته کوهن ریاست سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی موسوم به »موساد« 
ــن مقام کنار رود، اما  ــال میالدی جاری از ای ــت و قرار بود که او در پایان س را برعهده داش

درخواست نتانیاهو باعث شده تا او تا 2۰21 در مقام خود باقی بماند.
ــیاری از تحلیلگران رژیم صهیونیستی در زمان انتخاب کوهن به عنوان رئیس موساد، به  بس
این نکته اشاره کردند که موضع مشترک او با نتانیاهو در موضوع ایران، عامل اصلی انتخاب 

کوهن به این ِسمت از طرف نتانیاهو بوده است.

تالش برای کم کردن فشارها بر تل آویو
ــورهای اروپایی و تحریک  ــتی از مطرح کردن این ادعا عالوه بر تحمیق کش رژیم صهیونیس
آنها علیه ایران یک هدف دیگر را نیز دنبال می کند و آن کم کردن فشارهای بین المللی بر 

تل آویو در خصوص موضوع طرح الحاق کرانه باختری است.
ــه مهم ترین  ــغالی از جمل ــرزمین های اش ــی از کرانه باختری به س ــاق بخش های ــرح الح ط
ــت وزیری بوده  ــمت نخس محورهای کارزار انتخاباتی بنیامین نتانیاهو برای تصدی دوباره ِس
ــری و دره رود اردن که  ــه باخت ــهرک در کران ــود که بیش از 13۰ ش ــول داده ب ــت. او ق اس
ــرزمین های اشغالی الحاق کند. شهرک های  ــرائیل از سال 196۷ آن را اشغال کرده به س اس
ــت را در  خود  ــزار صهیونیس ــدود ۵۰۰ ه ــال حاضر ح ــری در ح ــه باخت ــرائیلی در کران  اس

جای داده اند.
در اصل رژیم صهیونیستی قصد اشغال رسمی کرانه باختری و تمام شهرک های صهیونیستی 
در آن را دارد که حدود 3۰ درصد از مساحت این منطقه را تشکیل می دهد. اقدامی که نقض 

تمامی قوانین بین المللی به شمار می رود.
مطرح شدن این طرح واکنش های منفی زیادی را در جهان دربر داشته به طوری که هر روزه 
ــانه های جهان گزارش ها و مطالب زیادی را در مخالفت با طرح الحاق و هشدار به  اغلب رس

رژیم صهیونیستی درباره عواقب اجرای آن منتشر می کنند.
ــار زیاد انتقادات قرار دارد، کشورهای دیگر  ــرایطی که تل آویو تحت فش مطمئنًا در چنین ش
ــان  ــورهای دیگر نش ــتی درباره کش ــه چندانی به فرافکنی های مقامات رژیم صهیونیس توج
ــارها بهتر است »دروغی بزرگ« گفته  ــدن از این فش نمی دهند از همین رو برای خالص ش
شود تا همه نگاه ها متوجه آن شده و فرصتی برای بازیابی توان از دست رفته صهیونیست ها 

فراهم شود.

ادعای جدید موساد علیه ایران همزمان با تالش برای تحمیق اروپا
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پروفسـور »شـیرین هانتـر« معتقـد اسـت 
»مایک پمپئـو« با اسـتعفای »برایان هوک« 
قصد داشـت مسـئولیت شکسـت سیاست 
فشار حداکثری علیه ایران را متوجه او کند.

برایـان هوک نماینـده ویـژه وزارت خارجه 
آمریـکا در امـور ایران به روزنامـه نیویورک 
تایمز اعالم کرده که از سـمت خود اسـتعفا 

خواهد داد.
به نوشته این روزنامه رفتن »هوک« هرگونه 
امـکان برقراری کانال دیپلماتیک با ایران را 

از بین می برد.
»الیوت آبرامز« نماینـده ویژه وزارت خارجه 
آمریـکا در امـور ونزوئـال با حفظ سـمت به 

عنوان جانشین »برایان هوک« خواهد بود.
خبرنگار مهر در گفتگو با پروفسور »شیرین 
هانتر« عضو شـورای روابط خارجی آمریکا و 
استاد دانشگاه جورج تاون آمریکا به بررسی 
دالیل اسـتعفای »برایان هوک« پرداخته که 

در ادامه می آید.

*»برایان هـوک« نماینده ویژه دولت آمریکا 
در امور ایـران در گفتگو با روزنامه نیویورک 
تایمـز اعالم کرده که اسـتعفا خواهد داد که 
از سـوی »مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا 
نیز این موضوع تأیید شـد. به نظر شما دلیل 

اصلی استعفای وی چیست؟
ــغل بوده  ــت که در این ش »برایان هوک« مدتهاس
ــته  ــت. بنابراین به احتمال قوی از این کار خس اس
ــار  ــغلی انتخاب کند که فش ــد دارد ش ــده و قص ش
ــد. از طرف دیگر ممکن است  ــته باش کمتری داش
ــورهای  ــب همکاری کش که پمپئو از کار او در کس
دیگر با سیاست آمریکا به اندازه کافی راضی نبوده 
ــاید می خواهد مسئولیت شکست سیاست فشار  و ش

حداکثری علیه ایران به دوش »هوک« بیندازد.

گفتگو با عضو شورای روابط خارجی آمریکا:

پمپئو مسئولیت شکست علیه ایران را متوجه »هوک« کرد

گفتگو با استاد دانشگاه آالباما آمریکا:

استعفای »هوک« به اختالف با پمپئو و احتمال شکست 
ترامپ مربوط است

*»برایان هوک« از پیشـگامان سیاسـت فشـار حداکثری علیه ایران به رهبری 
»مایـک پمپئـو« وزیر خارجه آمریـکا بود. آیا اسـتعفای وی نشـان از اذعان به 

شکست این سیاست از سوی دولت ترامپ است؟
ــد  ــت اوباما آغاز ش ــر در حکوم ــورت ضعیف ت ــری به ص ــار حداکث ــت فش ــع سیاس در واق
ــئولیت زیادی در این  ــج کننده کرد مس ــه صحبت از تحریم های فل ــالری کلینتون ک و هی
ــت هایی  ــود. چنین سیاس ــط ب ــب منصب از درجه متوس ــوک« یک ش ــت. »ه ــه داش زمین
ــری وادار  ــار حداکث ــت فش ــدف از سیاس ــوند. اگر ه ــاذ می ش ــاال اتخ ــیار ب ــطح بس در س
ــت  ــت شکس ــت آمریکا بود، این سیاس ــره و دادن امتیازات خواس ــه مذاک ــران ب ــردن ای  ک

خورده است.
ــت این  ــت. اما شکس ــور تضعیف اقتصاد ایران بود تا حد زیادی موفق بوده اس ــا اگر منظ ام
ــار نخواهد آورد. بر عکس، این  ــت که آمریکا دیگر به ایران فش ــت به این معنی نیس سیاس
شکست ممکن است باعث شود که آمریکا دست به اقدامات شدیدتر و حتی حمالت نظامی 

محدود ولی بسیار مخرب در ایران بزند.

* قـرار اسـت »الیـوت آبرامـز« نماینـده ویـژه دولت ترامـپ در امـور ونزوئال 
جانشـین »برایـان هـوک« شـود. »آبرامـز« از هـوک تندروتـر اسـت و کودتا 
 علیـه دولـت مـادورو در ونزوئـال نیـز طراحی او بـوده اسـت. ایـن انتخاب به 

چه معناست؟
ــیار سر سخت اسرائیل و نتانیاهو است. بنابراین تحت نظارت  »آبرامز« یکی از طرفداران بس

او سیاست آمریکا بیش از پیش از نظارت اسرائیل متأثر خواهد شد.
ــا ترغیب بعضی اقلیت ها  ــنجات در ایران از جمله ب ــدار تغییر نظام و ایجاد تش ــًا طرف او حتم
ــه بعد از ترامپ  ــت ک ــرائیل از این نگران اس ــورش خواهد بود. به نظر من اس ناراضی به ش
ــد گرچه به عقیده من »بایدن« هم تحریم ها را ادامه  ــغول ایران نباش آمریکا دیگر زیاد مش

خواهد داد.
ــت.  ــدن نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه نگران اس ــرائیل همچنین از امکان کم ش اس
بنابراین می خواهد قبل از تعدیل این نیروها اگر ممکن شود آمریکا ضربه ای به ایران بزند و 

در نتیجه دیگر هیچ رقیبی در خاورمیانه نداشته باشد.

*رویکرد »الیوت آبرامز« در خصوص ایران چگونه است؟
ــوص در دفاع از منافع  ــات نظامی آمریکا در خاورمیانه به خص ــز« از طرفداران اقدام »آبرام
ــد. رویکرد او به روابط خارجی مبتنی بر به کار گرفتن قدرت آمریکا حتی به  ــرائیل می باش اس
ــد. او مانند بقیه تندروهای آمریکا کینه زیادی نسبت به ایران دارد و  صورت یکجانبه می باش

معتقد است که آمریکا نمی تواند با نظام فعلی به سازش برسد.

* آبرامز در مقاله ای در سـال ۱۳۹6 نوشت دولت های غربی، در مورد اصالحات 
در ایران، خودفریبی می کنند. او این مقاله را متعاقب انتخابات ریاست جمهوری 
ایـران نوشـت و دیدگاه او به این معناسـت کـه تفاوتی در این وجـود ندارد که 
چه کسـی در ایران در قدرت باشـد و همه طیف های سیاسـی از نظر او رویکرد 
یکسانی دارند. اگر آبرامز در سمت خود باشد و ترامپ رأی بیاورد رویکرد دولت 

جدید ترامپ به ایران چگونه خواهد بود؟
ــان تغییر نظام ایران  ــرای گروگان ها، همه دولت های آمریکا خواه ــه طور کلی بعد از ماج ب

بوده اند.
بعضی ها می خواستند که این امر از طریق اصالحات داخلی و تعدیل ایدئولوژی ایران صورت 
گیرد. اما برای بعضی ها مسأله از نظام فراتر می رود و آنها ایران و حتی یک ایران دموکراتیک 

را رقیب می بینند.
حرف بولتون در مورد تجزیه عراق نشانگر این بینش است. متحدان منطقه ای آمریکا هم در 

اساس تجزیه ایران را می خواهند حتی آنهائی که ادعای دوستی می کنند.
به نظر من در سه ماه آینده سعی خواهند کرد ایران را با خطرات زیادی روبرو کنند.

جواد حیران نیا   اختالفاتش با مایک پمپئو و احتمال شکست ترامپ در انتخابات ریاست 
جمهوری باز می گردد.

برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران به روزنامه نیویورک تایمز اعالم 
کرده که از سمت خود استعفا خواهد داد.

ــراری کانال دیپلماتیک با ایران را  ــته این روزنامه رفتن »هوک« هرگونه امکان برق به نوش
ــده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ونزوئال به عنوان  ــن می برد. »الیوت آبرامز« نماین از بی

جانشین »برایان هوک« خواهد بود.
ــی دانشگاه آالباما جنوبی  ــکده علوم سیاس ــور »نادر انتصار« رئیس دانش در گفتگو با پروفس

آمریکا به بررسی دالیل استعفای »برایان هوک« پرداخته ایم که در ادامه می آید.

*»برایـان هـوک« نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایـران در گفتگو با روزنامه 
نیویورک تایمز اعالم کرده که استعفا خواهد داد که از سوی »مایک پمپئو« وزیر 
خارجه آمریکا نیز این موضوع تأیید شـد. به نظر شـما دلیل اصلی استعفای وی 

چیست؟
ــادی. در مورد »برایان  ــت ع ــتعفاها بخصوص در اواخر دوران دولتها روندی اس این نوع اس
هوک« او شاید به این نتیجه رسیده است که احتمال شکست ترامپ در انتخابات ماه نوامبر 
بیشتر شده و بهتر است که او به قول معروف سفره خود را هم اکنون جمع کند و کار جدیدی 
برای خود دست و پا کند. در این چند هفته اخیر اخباری نیز در مورد اختالف در برخی موارد 
بین برایان هوک و رئیس خود یعنی پمپئو شنیده می شد که اگر این اخبار صحت داشته باشند 

ممکن است به استعفای برایان هوک منجر شده باشد.

*»برایان هوک« از پیشـگامان سیاسـت فشـار حداکثری علیه ایران به رهبری 
ترامپ و »مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا بود. آیا استعفای وی نشان از اذعان 

به شکست این سیاست از سوی دولت ترامپ است؟
خیر. برایان هوک نقش پادو را در وزارت خارجه آمریکا بازی می کرد. معماران اصلی سیاست 
ــتند و این دو هنوز سکان  ــار حداکثری علیه ایران خود ترامپ و مایک پمپئو بوده و هس فش
کشتی سیاست خارجی آمریکا را در دست دارند و نشانه ای از تغییر در سیاست فشار حداکثری 

رژیم آمریکا مشاهده نمی شود.

*قرار اسـت »الیوت آبرامز« نماینده ویژه دولت ترامپ در امور ونزوئال جانشین 
»برایان هوک« شـود. »آبرامز« از هوک تندروتر است و کودتا علیه دولت مادورو 

در ونزوئال نیز طراحی او بوده است. این انتخاب به چه معناست؟
»الیوت آبرامز« یکی از افراطی ترین اشخاصی است که در دولتهای مختلف آمریکا مقام های 
مختلفی در دست داشته است و یکی از خطرناک ترین طرفداران اسرائیل در نظام آمریکا بوده 
است و دوستی قدیمی با شخص نتانیاهو و افراطیون دست راستی حاکم در اسرائیل دارد. نه 

ــایر کشورهای آمریکای  تنها در ونزوئال بلکه در س
التین او طراح کودتاهای زیادی بوده است.

ــز به عنوان نماینده ویژه دولت  انتخاب الیوت آبرام
ــت آمریکا را نزدیکتر به  ترامپ در امور ایران سیاس
ــت اسرائیل خواهد کرد و احتمال یاغیگری و  سیاس

تروریسم ضد ایران را افزایش خواهد داد.

*به نظر می رسـد ترامپ برای تحکیم سبد 
آرای خـود و جلب آرای کسـانی که مایل به 
تشـدید فشـارها علیـه ایـران هسـتند این 
تصمیـم را اتخـاذ کـرده تـا نشـان دهد که 
همچنـان به سیاسـت تشـدید فشـار علیه 

ایران ادامه می دهد. ارزیابی شما چیست؟
ــم. مهمترین هدف  ــن ارزیابی موافق ــه، من با ای بل
ــدن است و او برای  کنونی ترامپ دوباره انتخاب ش
ــت خواهد زد.  ــیدن به هدفش به هر کاری دس رس
ــت خارجی  ــرای طرفداران ترامپ در سیاس آنچه ب
ــت و  ــطح جهانی اس ــت قلدر بازی در س ــم اس مه
ــت تشدید فشار علیه ایران به  ترامپ با ادامه سیاس
ــان دهد که ابر قلدری  طرفداران خود می خواهد نش
ــتاوردهای زیادی داشته است و با  برای آمریکا دس

یاغیگری ایران را آچمز کرده است.

*به نظر شـما ترامـپ در دو مـاه باقیمانده 
دسـتش مقابل ایران بازتر خواهـد بود یا با 
شـروع کمپینهای انتخاباتی دستش بسته تر 
کمتـر  ماجراجویی هایـش  و  شـد  خواهـد 

می شود؟
ــد که بازنده انتخابات  اگر ترامپ به این نتیجه برس
ــت  خواهد بود او ماجراجویی هایش را چه در سیاس
داخلی آمریکا چه در سیاست خارجی افزایش خواهد 
داد. اشخاصی مانند ترامپ که از نظر روانی متزلزل 
ــت  ــت به هر کار خطرناکی دس ــتند ممکن اس هس
ــود رفتار آنها را در چارچوب منطقی  بزنند و نمی ش

پیش بینی یا ارزیابی کرد.
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گفتگوی اختصاصی با مقام سابق کاخ سفید:
»بایدن« خواهان مذاکرات فراتر از هسته ای با ایران خواهد بود

نظریه پرداز آمریکایی:

آمریکا منفورترین کشور در طول تاریخ است

»فرانک فن هیپل« معتقد است اگر بایدن پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شود 
خواهان مذاکرات گسترده با ایران خواهد بود.

ــرکت داروسازی سوئیسی اولین معامله  ــوئیس اعالم کرد یک ش چندی پیش دولت س
تحت کانال تجاری بشردوستانه با ایران را انجام داد.

ــته، دولت سوئیس در اطالعیه ای از ایجاد  ــت که بهمن ماه سال گذش این در حالی اس
ــود و اعالم کرده بود که  ــتانه با ایران خبر داده ب ــال مالی برای مبادالت بشردوس کان
ــکا این مبادالت را با  ــدون نگرانی از تحریم های آمری ــرکت ها را قادر خواهد کرد ب ش

تهران دنبال کنند.
ــرکت های  ــران و آمریکا همکاری دارد، بانک ها و ش ــوئیس که با مقامات ای ــت س دول

سوئیسی را برای فعالیت در این کانال تجاری انتخاب کرده است.
ــابق کاخ سفید در گفتگو با خبرنگار مهر درباره راه اندازی  »فرانک فن هیپل« مقام س
ــتانه با ایران گفت: یک ضرب المثل می گوید: دیر رسیدن بهتر  کانال تجارت بشردوس
ــئله که ایاالت متحده آمریکا قادر است شرکت ها و  ــت. این مس ــیدن اس از هرگز نرس
ــرکتها و بانک ها از بازار  ــورهای دیگر با تهدید به منع کردن آن ش ــا را در کش بانک ه

ایاالت متحده کنترل کند، هنوز هم نگران کننده است.
وی گفت: واقعیت این است که کانال تجاری بشردوستانه ایران به عنوان نمونه ای که 

سایر کشورها می توانند آنرا کپی کنند، در نظر گرفته شده است.
استاد دانشگاه پرینستون آمریکا در پاسخ به این سوال که اگر دارو و اقالم بشردوستانه 
جز تحریم ها نیستند، کانال سوئیس چه نیازی به مجوز دولت آمریکا دارد، افزود: دلیل 
ــت که دولت ایاالت متحده می خواهد اطمینان حاصل کند که این کانال فقط  این اس

موارد انسانی را شامل می شود.
ــایر  ــده اختیار قانونی برای تحمیل اراده خود به س ــرد: البته ایاالت متح ــالم ک وی اع
ــرکتها و بانک ها از بازار  ــور به ممنوعیت ش ــورها را ندارد. اما ظاهراً تهدید این کش کش
ــوئیس - و احتمااًل سایر کشورها - این روال را طی  ــت که س ایاالت متحده کافی اس
کنند - جهت اطمینان دادن به ایاالت متحده آمریکا که کانال سوئیس فقط کمک های 

بشردوستانه را شامل می شود.
ــی ها از این رهگذر نیز عالقمند به کاهش تنش بین  ــت سوئیس هیپل افزود: ممکن اس
ایران و آمریکا باشند اما فکر می کنم انگیزه اصلی این است که آنها می خواهند مطمئن 
ــایر کاالهای انسانی مورد نیاز خود را بدون ایجاد  ــوند که ایران می تواند داروها و س ش

مشکلی بین سوئیس و ایاالت متحده آمریکا دریافت کند.
ــت به  ــت خارجی از جمله بازگش ــند دموکراتها درباره موضوعات سیاس وی در مورد س
برجام و کنار گذاشتن تغییر نظام سیاسی در ایران نیز گفت: ارائه سند توسط دموکراتها 
ــت که اگر بایدن انتخاب شود، ایاالت متحده  ــیار خوبی است! این بدان معناس خبر بس
ــت - با فرض اینکه ایران نیز به طور کامل از آن پیروی کند.  به برجام باز خواهد گش
ــی« در ایران را رد می کند. بر این اساس،  ــند ایده »تغییر نظام سیاس همچنین، این س
دولت بایدن امیدوار است که برای توافق در خصوص مواردی فراتر از موضوع هسته ای 

با ایران مذاکره کند.

 »استفن لندمن« معتقد است که آمریکا منفورترین کشور در طول تاریخ است که بیشترین آسیب 
را به بشریت زده است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای در سخنانی به مناسبت روز عید قربان، مشکالت دشمن اصلی یعنی 
ــه با مشکالت ایران خواندند و با برشمردن مصادیقی  ــیار بزرگ و غیرقابل مقایس آمریکا را بس
ــکالت اقتصادی و  ــکالِت امروز آمریکا مثل فاصله طبقاتی عجیب، تبعیض نژادی، مش از مش
بیکاری های گسترده، مشکالت مدیریتی در قضیه کرونا و مدیریت اجتماعی ضعیف که منجر 
به بی رحمی و قتل و شکنجه به دست پلیس آمریکا می شود، گفتند: امروز آمریکا در سطح دنیا 

منفور و منزوی است.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: حوادث جاری آمریکا آتش زیر خاکستری است که شعله ور 
ــود و نظام کنونی آمریکا را از بین  ــرکوب کنند اما دوباره شعله ور می ش ــده و اگرچه آن را س ش

می برد چرا که فلسفه سیاسی و اقتصادی این نظام غلط و محکوم به نابودی است.
ــخنان مکرر مقام های آمریکایی علیه ایران را نشان دهنده سردرگمی  رهبر انقالب اسالمی س
آنها دانستند و افزودند: مدیریت آمریکا دچار سرگیجه و آشفتگی است. آمریکایی ها به دنبال پیدا 
ــتند بنابراین گاهی از ایران اسم می برند و گاهی از روسیه و چین، اما امروز  ــمن هس کردن دش
ــمن آن رژیم را به زانو درخواهد  ــمنی بزرگ تر از ملت خود ندارد و همین دش رژیم آمریکا دش

آورد.
در این راستا خبرنگار مهر گفتگویی با »استفن لندمن«، نظریه پرداز آمریکایی و دانش آموخته 

دانشگاه هاروارد انجام داده است که در ادامه می آید.

*حضرت آیت اهلل خامنه ای در سـخنانی به مناسـب روز عید قربان، تأکید کردند: 
آمریکایی ها به دنبال پیدا کردن دشمن هستند بنابراین گاهی از ایران اسم می برند 
و گاهی از روسیه و چین، اما امروز رژیم آمریکا دشمنی بزرگ تر از ملت خود ندارد 
و همین دشمن آن رژیم را به زانو درخواهد آورد. چرا دولت آمریکا به جای احقاق 

حقوق ملت به مثابه دشمن ملت است و ملت نیز دشمن دولت آن است؟
ــمن اصلی  ــمن اصلی اکثریت قریب به اتفاق آمریکایی ها، بلکه دش ایاالت متحده نه تنها دش

بشریت در سراسر جهان است. بر این اساس است که ملت آن نیز دشمن دولت است.
با جنگ های بی پایان علیه بشریت در طول دوره پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا تنها مسئول 
مرگ میلیون ها انسان و ویرانی گسترده است - بدون پایان دادن به جنایات سنگین جنگی و 

جنایت علیه بشریت.
دولتمردان آن به طور بی پایان به این جنگ ها با ابزار گرم و دیگر ابزارها از جمله مجازات های 
ــتم زندانی که بزرگترین زندان جهان  غیرقانونی، محاصره اقتصادی، ترورهای هدفمند و سیس

است، ادامه می دهند.
هیچ کشوری در تاریخ جهان باعث آسیب بیشتر به بشریت در مدت زمان طوالنی تر از ایاالت 
ــده است. این آسیب قرن ها پیش علیه آمریکایی های بومی آغاز شد و امروز  متحده آمریکا نش

علیه بشریت همچنان در سراسر جهان ادامه دارد.

*ایشان در این سخنرانی همچنین تأکید کردند که امروز آمریکا در سطح 
دنیا منفور و منزوی است. دلیل این نفرت و انزوا از 

دولت آمریکا چیست؟

ــت.  ــور منفور اس ایاالت متحده امریکا واقعاً یک کش
ــتر از  ــمنان آن بیش ــود دش ــات آن باعث می ش اقدام
ــند. بیشتر ملل تحت فشار، زورگویی،  دوستانش باش
رشوه یا تهدید قرار گرفته اند تا تابع حقوق حاکمیتی 

خودشان به نفع ایاالت متحده امریکا باشند.
ــدن به کشوری تابع  ــانی که مایل به تبدیل ش کس
ــم آن روبرو  ــتند، با خش ــاالت متحده آمریکا نیس ای
ــم. من  ــوند؛ به معنای واقعی کلمه امپریالیس می ش
ــک ندارم که روزی ایاالت متحده امریکا به زباله  ش
ــت مانند همه امپراتوری های  دان تاریخ خواهد پیوس

قبلی.

*دموکراتهای آمریکا در پیش نویس چشـم 
انـداز سیاسـت داخلـی و خارجـی خـود در 
قسمت مربوط به ایران اعالم کردند که دیگر 
در تالش برای براندازی نظام ایران نیسـتند 
اما اعالم کرده اند ایران در خصوص مسـائل 
منطقـه ای، برنامه موشـکی و موضوع حقوق 
بشـر باید پای میز مذاکره بیاید. به نظر شما 
ایـن ادعـای دموکراتها تا چه اندازه درسـت 

است؟
ــا را Dems می نامم نه دموکرات ها زیرا در  من آنه
دستورکار آنها روش دموکراتیک و دموکراسی وجود 
ندارد. همه آنچه که آنها یا جمهوریخواهان می گویند 

قابل باور نیست.
هر دو حزب جنگ )دموکرات و جمهوری خواه( ایاالت 
ــده دروغ می گویند، فریب می دهند و در غیر این  متح
صورت قانون را جهت پیگیری منافع خود و منافع افراد 
پولدار امریکا رها می کنند. روابط ایاالت متحده آمریکا 
از زمان انقالب 19۷9 با ایران خصمانه بوده است. این 
ــد،  مهم بدون توجه به اینکه کدام حزب در قدرت باش

ادامه خواهد یافت.
ــا  ــات برجام وجود ب ــی برای نج Dems فرصت

دارد اما این مهم به هیچ وجه قطعی نیست 
ــت آسیب بزرگی که توسط  و ممکن اس

ترامپ ایجاد شده قابل برگشت باشد.
ــدت تردید دارم که ایاالت  من به ش
ــه چین،  ــر نظامی ب ــده از نظ متح
ــه کند. اما  ــیه یا ایران حمل روس
سیاست های آن بسیار افراطی 
و بی قانونی است. باید بگویم 
ــم حتی آنچه  من نمی توان

غیرقابل تصور است 
را رد کنم.
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»خـوان سـانچس« می گوید ترامپ روشـی نامناسـب برای مقابله بـا کرونا در 
نظرگرفـت و تـالش می کند تا با سـوء اسـتفاده از اعتراضـات اجتماعی، ضعف 

مدیریتی خود را در برخورد با کرونا مخفی نگه دارد.
ــتانه ایاالت متحده آمریکا به دنبال قتل  ــله اعتراضات مردمی به سیاست های نژادپرس سلس

جورج فلوید، در نقاط مختلف این کشور همچنان ادامه دارد.
ــتانه خود  در طول اعتراضات مردمی، مقامات آمریکایی نه تنها به دلیل جنایت های نژادپرس
ــتان در این کشور را به قتل رسانده اند.  ــماری دیگر از سیاه پوس عذرخواهی نکرده اند، بلکه ش
این درحالی است که موج احساسات ضد نژادپرستی به دیگر کشورها نیز کشیده شده است و 

در کشورهایی نظیر انگلیس، مردم علیه سیاست های نژادپرستانه به پا خاسته اند.
ــانچس مارین« نویسنده و تحلیل گر امور بین الملل از کلمبیا  در این ارتباط »خوان آلبرتو س
ــاهد خشونت ها و وحشیگری های نژادپرستانه از  به خبرنگار مهر گفت: جهان هر از گاهی ش
ــت، ولی چندی بعد همه چیز به روال سابق باز می گردد و  ــوی نیروهای پلیس امریکا اس س
ــتانه صورت نمی گیرد. اما در مورد قتل  اقدام جدی برای مبارزه با این گونه اقدامات نژادپرس
ــت هم در میان معترضان حضوردارند و به  فلوید، این بار می بینیم که تعداد زیادی سفیدپوس
ــتی که عامل اصلی آن هراس دولت آمریکا از اتحاد مردم است، واکنش  ــترش نژادپرس گس

نشان می دهند. این میزان حضور سفیدپوستان بی سابقه است.
ــت امریکایی که در 2۵ می گذشته توسط  ــت: »جورج فلوید« مرد سیاه پوس وی اظهار داش
یکی از نیروهای پلیس این کشور کشته شد، موجی از اعتراضات در داخل امریکا و همچنین 
در سایرکشورهای دنیا به همراه داشته است. این نیروی پلیس پس از دستگیری »فلوید« با 

قرار دادن زانوی خود روی گردن وی اقدام به خفه کردن این جوان سیاه پوست نمود.
ــد بیش از یک آمریکایی-  ــپانیایی معاونت برون مرزی افزود: فلوی ــناس رادیو اس این کارش
آفریقایی یک آفریقایی است که زیر زانو افسران پلیس وحشیانه کشته شده است. اتفاقی که 
ــه ای است که مدت ها در ذهنیت شمار زیادی از آمریکایی ها شکل  برای او افتاد، بیان اندیش
ــده است. سه مکانیسم کنترل توسط  ــت، که منجر به ایجاد حس ترس و نفرت ش گرفته اس
نخبگان و رهبران امریکا مورد استفاده قرار می گیرد که یک استراتژی برای حفظ و گسترش 
ــکی نیست که این سه مکانیسم از همان ابتدای تأسیس دولت  ــت و ش قدرت و ثروت آنهاس

امریکا در خدمت ساختار این کشور بوده است.
وی ادامه داد: جامعه امریکا جامعه ای است که به درآمد و استانداردهای زندگی عالقه نشان 
ــتانی ترس و نفرت در این جامعه  ــت از پیوند باس ــنی اس ــتی نمایش روش می دهد. نژاد پرس

ــرز ماهرانه ای از رده ها و طبقات باالی امریکا  که به ط
ــود. آموزش و پرورش، قوانین، اخالق،  آغاز می ش

ــاعه و تحکیم  نهادها و هالیوود وظیفه اش
ــا و تحقیرها در الیه های جامعه را  کینه ه

ــت آخر  ــته اند، که دس بر عهده داش
مردم متقاعد شده اند که آنها عجیب 

ــب و حتی برتر از دیگران  و غری
هستند. این تصورات توهم گونه 
ــی امریکا،  ــط اربابان سیاس توس
ــتریت و نخبگان  دالالن وال اس

ــود. همگی  اقتصادی ایجاد می ش
ــود در میان طبقه  اینها باعث می ش

ــط جامعه افکار تمایزگونه ای  متوس
ایجاد شود و همواره این طبقه نسبت 

ــت دادن چیزهایی که اساسًا  به از دس
آنها را ندارد هراسان است و حاضر است 
برای به دست آوردن حداقل قدرت، یک 

سری مزایای ساختگی و حتی نوعی غرور 
احمقانه از مردم طبقات زیرین جامعه که 

ــتند متنفر  خود نوعی قربانی هس
باشد.

افزود:  ــن  ماری

استاد دانشگاه آلبرتای کانادا:

تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت رأی نمی آورد
ــای کانادا با  ــگاه آلبرت ــتاد دانش رضا عمویی  اس
اشاره به اقدام آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی 
ایران گفت: ترامپ اصاًل اعتقادی به نقش و جایگاه 
ــائل جهانی و  ــم چندجانبه گرایی برای حل مس مه

حفظ صلح ندارد.
ــان خارجی، دولت  ــیاری از کارشناس ــه اعتقاد بس ب
ــت بحران های  ــون هم از نظر مدیری ــپ تا کن ترام
داخلی و هم از نظر سیاست خارجی یکی از بدترین 

نتایج و کارنامه های عملکردی را داشته است.
ــت خارجی، کاخ سفید بویژه در ارتباط  در حوزه سیاس
ــت »فشار حداکثری«  با ایران با وجود تاکید بر سیاس
ــته به نتایج مورد نظر در این مسیر از جمله  اما نتوانس
ــنگتن  ــر رفتار ایران«، آن گونه که مقامات واش »تغیی
مدعی هستند دست یابند و به تازگی نیز موضوع تمدید 
ــلیحاتی ایران در سازمان ملل از سوی  تحریم های تس
دستگاه سیاست خارجی آمریکا به شدت دنبال می شود. 
ــوی دیگر در حوزه داخلی نیز، شرایط ناشی از  از س
بحران کرونا و مسائل اقتصادی باعث شده تا برخی 
نسبت به انتخاب مجدد ترامپ در انتخابات ریاست 

جمهوری آتی آمریکا ابراز تردید کنند.
در ارتباط با این موضوعات، خبرگزاری مهر گفتگویی 
را با دکتر »جولیان کاسترو ری آ«، استاد علوم سیاسی 
ــته و نظر او را درباره تالش  ــگاه آلبرتا کانادا داش دانش
آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در سازمان 
ملل و همچنین چشم انداز انتخاب مجدد دونالد ترامپ 
ــت جمهوری آتی آمریکا جویا شده  در انتخابات ریاس

است. این گفتگو به شرح ذیل است.

*بـا توجـه بـه برخـی اظهارنظرهـای اخیر 
مقامـات آمریکایی، چرا واشـنگتن به دنبال 
تمدید تحریم تسـلیحاتی ایران در سازمان 

ملل است؟
ــما هم می دانید، آمریکا به صورت  همان طور که ش
ــت که تحریم  ــمی در 23 ژوئن اعالم کرده اس رس
تسلیحاتی ایران باید تا مدت زمان نامحدودی ادامه 
یابد، اگرچه این کشور پیشتر در می 2۰18 از توافق 

هسته ای به صورت یکجانبه خارج شد.
ــًا می خواهد انجام  ــرم چیزی که ترامپ واقع به نظ
دهد، ایجاد انگیزه و شور و هیجان در داخل آمریکا 
ــدد در انتخابات  ــانس انتخاب مج برای افزایش ش

ریاست جمهوری پیش روست.
ــپ در عین حال به خوبی از این موضوع مطلع  ترام
ــرای تمدید تحریم  ــت آمریکا ب ــت که درخواس اس
تسلیحاتی ایران در شورای امنیت از سوی روسیه و 
چین رد می شود، اما این موضع گیری واشنگتن به 
کاخ سفید اجازه می دهد که با الف زنی موضع خود 
ــخت  ــورهای رقیب مانند ایران با س را در برابر کش

گیری و خصومت بیشتری نشان دهد.

*اقدامـات دولت فعلی آمریکا تـا چه اندازه 
تهدیـدی علیه صلح و ثبات جهانی بویژه در 
ارتباط با تضعیف جایگاه سازمان ها در نظام 

بین المللی است؟

ــت، چون  ــده اس ــازمان های بین المللی در دوره ترامپ بدتر ش به نظر من روابط آمریکا با س
ــس جمهور این دوره آمریکا اصاًل اعتقادی به نقش و جایگاه مهم چندجانبه گرایی برای  رئی

حل مسائل جهانی و حفظ صلح ندارد.
ــت، اقداماتی مانند کاهش  ــیب زده اس ــازمان ملل آس ــپ اقداماتی کرده که به نظام س ترام
مشارکت ها و کمک مالی به سازمان، خروج از توافق برجام و نادیده گرفتن قطعنامه 2231، 
خروج از سازمان یونسکو و خروج از سازمان بهداشت جهانی در اوج شیوع بیماری همه گیر 

کرونا.
ــه می تواند همکاری های  ــت ک ــپ احتمااًل فکر می کند که آمریکا این قدر  قدرتمند اس ترام
بین المللی را نادیده بگیرد یا به دیگر کشورها امر و نهی کند. پیروی کردن از چنین رویکردی 

ما را به سیستم و شرایط جهانی پیش از تأسیس سازمان ملل خواهد کشاند.
اینکه چرا ترامپ چنین رویکردی دارد، باید گفت که او دیدگاهی بسیار سطحی و کوته نظر 
را به روابط جهانی دارد و تمرکزش فقط بر منافع آمریکا به صورت انحصاری و مطلق است. 
ــکا را در میانجی گری های بین المللی و روابط جهانی حذف کرده  ــپ در واقع نقش آمری ترام
ــازمان ملل در آمریکا نیز چندان عقالنی و  ــرایط حتی ادامه کار و حضور مقر س و در این ش

منطقی نیست.

*نظـر بـه بحران های فعلی در آمریکا هم از نظر اقتصـادی و هم از نظر عملکرد 
دولت در مقابله با شـیوع کرونا، شـانس ترامپ برای پیـروزی در انتخابات آتی 

ریاست جمهوری را تا چه حد محتمل ارزیابی می کنید؟
ــت  ــت ترامپ در انتخابات ریاس ــر پیش بینی درباره انتخاب مجدد و یا شکس ــال حاض در ح
ــیوع کرونا  ــرف واکنش ترامپ به بحران ش ــت، از یک ط ــخت اس جمهوری آتی آمریکا س
بسیار ضعیف و نامناسب بوده است و ما شاهد مرگ غیرضروری هزاران نفر به دلیل مواضع 
ــوی دیگر این شرایط پیامدهای بسیار  متناقض و متفاوت از جانب دولت فدرال بودیم و از س

مخربی را بر روی اقتصاد بوجود آورده است.
از طرف دیگر، رقیب ترامپ هم تا کنون بسیار ضعیف عمل کرده است. »جوبایدن« که نامزد 
ــته است که هیچ ایده و ابتکار  ــده، چهره ای تکراری و مربوط به گذش دموکرات ها معرفی ش

عمل جدیدی برای تغییر مسیر پیش روی آمریکا ندارد.
ــیاری از رأی دهندگان که در آمریکا سرخورده شدند، بویژه رأی دهندگانی که در جریان  بس
ــدند، احتمااًل به بایدن رأی نخواهند داد. لذا با توجه  ــرخورده و ناامید ش ــندرز س کنار رفتن س
ــپ احتمااًل در نهایت بار دیگر در این  ــه محدودیت انتخاب در نظام انتخاباتی آمریکا، ترام ب

انتخابات پیروز خواهد شد.

ــتی در میان برخی ملت ها به ویژه در مورد  نژادپرس
ایاالت متحده طبیعی است، کشوری که این مسئله 
ــت، باالتر از  ــاختار آن شکل گرفته اس در عمق س
ــرمایه  ــرفت های آن در چارچوب نظام س همه، پیش

داری و به عنوان قدرت برتر جهانی.
ــم اندازی است که هیچ  وی تأکید کرد: اما این چش
ــدارد. در حقیقت، در  ــا واقعیت تاریخی ن ارتباطی ب
مقدمات این تحول، برده های سیاه و و سفید پوست 
ــختی ها و دشواری های  در کنار یکدیگر متحمل س

ــی فرصت  ــدند و حتی وقت ــادی می ش زی
ــرار می کردند.  ــد، با هم ف ایجاد می ش

ــتر طبقات  مراکز قدرت هر چه بیش
ــار قرار  ــن جامعه را تحت فش زیری
ــان افزوده تر  ــر قدرتش می دادند ب
می شد، ثروت بیشتری را انباشته 
ــرا و  ــت فق ــد و در نهای می کردن
برده ها را بیشتر تحت کنترل خود 

قرار می دادند. آنها همواره از جذابیت 
ــتند و  ــیتی میان نژادها واهمه داش جنس
این مسئله در اسناد تاریخی آمده است.

نویسنده و محقق رادیو اسپانیایی با اشاره به 
وجود عامل ترس در میان نخبگان آمریکا 
ــرد: آنها  ــف اضافه ک ــای مختل در دوره ه
نژادپرستی را دستاویزی برای جلوگیری از 
اتحاد اقشار مختلف جامعه یعنی برده های 
ــتان فقیر مورد توجه  ــیاه و سفیدپوس س
قرار داده اند. بله، نژادپرستی، استراتژی 
ــورش احتمالی  ــرای جلوگیری از ی ب
ــار فقیر و در کنار هم جمع  این اقش
ــد رهبران  ــده، همواره مورد تأیی ش
ــکا بوده و  ــی امری و نخبگان سیاس
ــت. این یکی از مکانیسم های  هس
ــت که  ــیم بندی اجتماعی اس تقس
ــد  از آن زمان به بعد به کار برده ش
ــز برای قدرت های  و قرن ها بعد نی
مستقر در سطوح مختلف همچنان 

ــته و دارد، البته تا  کارایی داش
کنون، چون در حال حاضر 

کرده  تغییر  ــی  چیزهای
است.

ــو  آلبرت ــوان  خ
نچس  ــا س

ادامه  مارین 
 : د ا د

تحلیلگر کلمبیایی:

تبعیض در آمریکا مختص سیاه پوستان نیست
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اگرچه استراتژی نخبگان همچنان یکسان است، اما 
ــی از پایگاه های اجتماعی، حداقل در موردی  در برخ
ــد، با حضور  ــه خیابان ها ریخته ان ــه این بار مردم ب ک
گسترده آمریکایی های سفیدپوست، به اتفاق، ترکیبی 
نژادی ایجاد شده است. چیزی که تا مدت های زیادی 
ــده بود. بله، قتل فلوید، عرصه نمایش نفرت  دیده نش
ــت که در تصاویر تلویزیونی ثبت  ــتی اس و نژاد پرس
ــئله محرک ظهور آزارهای  شده است، واقعًا این مس
ــال ها روی هم انباشته  اجتماعی عمیقی است که س
ــتان نه تنها در جامعه  ــده است. جمعیت سیاه پوس ش
ــده و مورد  ــود بلکه آنها انکار ش ــکا دیده نمی ش امری
ــت مردم فقیر نیز  ــتم قرار می گیرند. وضعی ظلم و س
ــور مدعی دموکراسی،  ــت در کش به همین منوال اس
ــت، عقاید  ــتقل از رنگ پوس ــت و نیاز، مس محرومی
ــی مردم فقیر  ــا در بین تمام ــی و ایدئولوژی ه مذهب

مشترک است.
آلبرتو سانچس با اشاره به نهادینه شدن نژاد پرستی در 
جامعه آمریکا بیان کرد: به نظر می رسد که شهروندان 
آمریکایی، بعد از گذشت سه قرن، تاکتیک هایی را که 
توسط مهاجران ثروتمند سفید پوست به منظور تأمین 
نیروی کار تحمیل شده بود کاماًل پذیرفته اند و آنها را 
به خوبی می شناسند. این در واقع روشی برای ممانعت 
ــدن اقشار جامعه است در کشوری بدنام به  از متحد ش

نام ایاالت متحده امریکا.
ــل کلمبیا در  ــور بین الملل اه ــنده و محقق ام نویس
ــرد ترامپ به عنوان  ــوص اتفاقات اخیر و عملک خص

ــور آمریکا برانتخابات ماه  رئیس جمه
ــدد وی  ــانس مج ــر و ش نوامب

برای پیروزی بر رقبا گفت: 

ــات اتخاذ خواهد کرد  ــپ در واکنش به این اعتراض ــز به اقداماتی که ترام ــًا همه چی مطمئن
بستگی دارد. واضح است که بر روی انتخاب مجدد وی تأثیر منفی خواهد گذاشت. مدیریت 
ــارزه با بیماری کووید -19 نیز پیش بینی موفقیت ترامپ در انتخابات را کاماًل بر  ــف مب ضعی

هم زده است.
مارین ادامه داد: به نظر من رئیس جمهور، عادت کرده است که توجه ها را به خود جلب کند، 
ــند، چه به نفع وی چه به ضررش، در کل به نظر  ــانه ای موضوع هر چه باش بازتاب های رس
ــد. البته، ترامپ طرفداران خاص خود را  ــد این بار ترفندها چندان خوب عمل نکرده ان می رس
دارد که از این اوضاع نژادپرستانه بسیار راضی هستند. نژادپرستانی که خنجرها ی خود را بر 
روی طبقات و گروه های جامعه می کشند. اینها رأی دهندگان وی هستند، ترامپ این مسئله 

را به خوبی می داند و از این تعصبات شدید کمال استفاده را می کند.
ــت که بر خالف  ــه باید بدان توجه کرد این اس ــی افزود: نکته مهمی ک ــل گر کلمبیای تحلی
اعتراض های دوره های قبل، مانند اعتراض های دهه 6۰، این بار ما شاهد حضور شمار زیادی 
از سفید پوستان در خیابان ها هستیم. این جمعیت سفید پوست که زمانی به ترامپ رأی داده 
ــل وعده های اقتصادی و اعتماد به وعده های  ــتانه بلکه به دلی بود البته نه به دالیل نژادپرس
ــیاری از این وعده ها عملی نشده و  انتخاباتی، ترامپ را انتخاب کرده بودند که باید گفت بس
ــاس طرد شدن و بی اعتمادی دارند. وی ادامه داد: ترامپ یک  حال این رأی دهندگان احس
ــب برای مقابله با اپیدمی ویروس کرونا در نظرگرفت، و حال تالش می کند تا  روش نامناس
ــو استفاده از اعتراضات اجتماعی، ضعف مدیریتی خود را در برخورد با کرونا مخفی نگه  با س
دارد، و به نظر می آید هر روز که می گذرد اوضاع بدتر خواهد شد. گذشته از قصه های دروغین 
ــد اقتصادی ایاالت متحده در ابتدای سال میالدی، واقعیت این است که  ترامپ در مورد رش
اوضاع دراین کشور قبل از ورود اپیدمی از مدت ها قبل بسیار متشنج بوده است. واقعیت این 

است که این اپیدمی دیوار تبعیض نژادی در جامعه امریکا را به حرکت در آورده است.
خوان آلبرتو سانچس مارین در پایان با اشاره به نوسان و افزایش نرخ مقایسه ای بیکاری در دو 
ــا در مورد بیش از چهل میلیون بیکار صحبت می کنیم؛ در  ــاه فوریه و مارس 2۰19 گفت: م م
ــوری که خود را توسعه یافته می داند. برای هر اقتصاد سالمی، این آمار نشانگر یک آسیب  کش
جدی است. برای اقتصاد در بحران، بدهکار، فریبکار و عمیقاً نابرابر این آمارها واقعاً نشانه ننگ 
و بدبختی است. به خصوص وقتی که این کشور با یک مقابله جهانی روبرو شده باشد، این 
همان چیزی است که به صورت های مختلف خود را نشان داده است، جنگ تجاری با 
چین، خروج ازمعاهدات مختلف، نادیده گرفتن قوانین بین المللی و اتخاذ اقدامات 
غیراخالقی علیه کشورهایی که تسلیم زورگویی های امریکا نمی شوند. بنابراین 
در اوج بحران اقتصادی، ما با رئیس جمهوری روبه رو هستیم که از موفقیت 

در انتخابات آتی ناامید خواهد بود.

عضو انجمن پیشبرد علوم آمریکا:

سیاه پوستان آمریکا به »بایدن« رأی خواهند داد
ــاپیرو« معتقد است که سیاه پوستان و رنگین پوستان به دلیل  فاطمه محمدی پور »رابرت ش

مسائل نژادپرستانه در انتخابات 2۰2۰ به کاندیدای دموکرات رأی خواهند داد.
ــله اعتراضات مردمی به سیاست های نژادپرستانه ایاالت متحده آمریکا به دنبال قتل جورج  سلس

فلوید، در نقاط مختلف این کشور همچنان ادامه دارد.
اعتراضات به نژادپرستی در حالی در آمریکا ادامه دارد که برخی در ابتدا آن را کاماًل به ضرر ترامپ 
ــتند و معتقد بودند این اعتراضات باعث شکست ترامپ در انتخابات می شود. اما رادیکال  می دانس
شدن این اعتراضات و ایجاد بی ثباتی باعث شد ترامپ این بی ثباتی را متوجه مدیریت دموکراتها در 

ایالت هایی کند که سکان اداره امور ایالتی اعم از فرمانداری و پلیس در اختیار آنهاست.
در این راستا خبرنگار مهر گفتگویی با پروفسور »رابرت شاپیرو« استاد علوم سیاسی دانشگاه کلمبیا 

آمریکا و عضو انجمن پیشبرد علوم آمریکا انجام داده که در ادامه می آید.

*اعتراضات به نژادپرستی در حالی در آمریکا ادامه دارد که برخی در ابتدا آن را کاماًل 
به ضرر ترامپ می دانسـتند و معتقد بودند این اعتراضات باعث شکست ترامپ در 
انتخابات می شـود. اما رادیکال شـدن این اعتراضات و ایجاد بی ثباتی باعث شـد 
ترامپ این بی ثباتی را متوجه مدیریت دموکراتها در ایالت هایی کند که سکان اداره 

امور ایالتی اعم از فرمانداری و پلیس در اختیار آنهاست. ارزیابی شما چیست؟
ــت تا ایالت ها را به خاطر آنچه اتفاق می افتد )اعتراضات به نژادپرستی( مقصر  ترامپ در تالش اس
بداند. اما این موضوعات، مسائل ملی هستند نه ایالتی. بهتر است مردم درک کنند که اعتراضات ضد 

نژادپرستی مسئله ای محلی نیست و در سراسر کشور پدیده نژادپرستی به چشم می خورد.

*یک بحث مهم در خصوص اعتراضات کنونی آمریکا، تأثیر آن بر سبد رأی ترامپ 
است. سبد رأی ترامپ عمدتاً سفیدپوستان روستایی و متعلق به شهرهای کوچک 
اسـت که مهاجران را اشـغال کننده شـغل هایی می دانند که باید در اختیار آنها قرار 
می گرفت. با وجود این موضوع، آیا اساساً سبد رأی ترامپ در نتیجه این اعتراضات 

کاهش خواهد یافت؟
ــت باعث شود رأی دهندگان زیادی در ایاالتی که در سال 2۰16 دونالد  این اعتراضات ممکن اس

ترامپ توانست رأی باالیی در آنها به دست آورد، با وی مخالفت نموده و به رقیب وی رأی دهند.

*برخی معتقد هستند در سه ایالت ویسکانسین، میشیگان و پنسیلوانیا که به ترامپ 
در سـال ۲۰۱6 رأی داده بودند و رأی آنها سرنوشـت انتخابات را تغییر داد در سال 
۲۰۲۰ رأیـی بـه او نخواهند داد. دالیل این موضوع این اسـت کـه اوالً ترامپ در 
انتخابات قبلی در این سـه ایالت با اختالف ناچیزی برنده شـده بود و دوماً 
در نتیجه شـیوع ویروس کرونا و اعتراضات کنونی به نژادپرستی، رأی 

ترامپ در این سه ایالت از دست رفته است. نظر شما 
چیست؟

من با این ارزیابی موافقم. »دونالد ترامپ« ممکن 
است آرا در ایالت های فلوریدا و آریزونا و 
دیگر ایالت ها را از دست بدهد طوری 
که دموکراتها دیگر به آرا سه ایالتی که 

شما اشاره کردید نیاز نداشته باشند.

*بـه اعتقـاد برخـی، اگر ترامـپ بتواند 
در مـدت باقی مانده تا انتخابات ریاسـت 
جمهوری، وضعیـت اقتصـادی آمریکا را 

سر و سـامان دهد پیروزی مجدد او تضمین 
می شود. به نظر شما با توجه به ضعیف بودن 
نامزد دموکراتها و شـرایط موجود در آمریکا 
شـانس ترامپ برای پیروزی در انتخابات به 

چه عواملی گره خورده است؟
ــپ« جهت پیروزی در  ــت که »دونالد ترام واضح اس
انتخابات باید هم بیماری همه گیر کووید 19 را کنترل 
ــامان دهد. به  ــائل اقتصادی را سر و س نموده و مس
عبارتی او جهت پیروزی در انتخابات باید هم بیماری 

همه گیر کووید 19 و هم اقتصاد را دور بزند.

*الگوی رأی دادن رنگین پوسـتان در آمریکا 
صرفاً مسـائل نژادی و هویتی نیسـت. برای 
نمونـه سیاهپوسـتان ایالت مینه سـوتا )که 
اعتراضات کنونی هم از آنجا شـروع شد( که 
عمدتاً سومالیایی تبار هستند در دوره قبلی به 
ترامپ رأی داده بودند. چرا که آنها در معادن 
زغال سنگ مشـغول به کار هستند و رأی به 
رئیس جمهـور دموکرات و پیوسـتن آمریکا 
توسـط آنها به پیمـان آب و هوایـی پاریس 
به معنای تعطیل شـدن معادن زغال سـنگ 
و بیکاری عمده آنها بود. بر این اسـاس آنها 
به ترامپ رأی دادند. با توجه به این موضوع، 
الگوی رأی دادن رنگین پوسـتان »به صورت 
عمـده« به چـه صورتی اسـت؟ آیا مسـائل 
اقتصادی برای آنها مهم اسـت یا موضوعات 

نژادی؟
مسائل نژادی برای رنگین پوستان از اهمیت بیشتری 
نسبت به سایر مسائل برخوردار است. سیاه پوستان و 
رنگین پوستان به طرز چشمگیری به دموکرات ها رأی 
می دهند. آنچه مهم خواهد بود به دست آوردن آرا در 

ایالت های کلیدی که ذکر شد، است.
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عبدالحمید بیاتی جنجال جدیدی که در آمریکا 
ــوص به تعویق  ــطه نقطه نظر ترامپ در خص بواس
ــان  ــاه نوامبر به راه افتاده نش ــن انتخابات م انداخت
ــدت  می دهد که رئیس جمهور ایاالت متحده به ش

نگران نتیجه رقابت ریاست جمهوری است.
ــالدی صحنه  ــاری می ــال ج ــکا در نوامبر س آمری
ــوری و همچنین  ــت جمه برگزاری انتخابات ریاس
کنگره خواهد بود اما رقابت های ریاست جمهوری 
ــنگینی بر رقابت های کنگره  ــایه س ــور س این کش

انداخته است.
ــال  ــت س ــش ماه نخس عملکرد ترامپ بویژه در ش
ــی دولت وی در مهار کرونا  جاری میالدی و ناتوان
ــتی که از  و همچنین تداوم اعتراضات ضد نژادپرس
ــده که در ماه  ــده موجب گردی ــاه قبل آغاز ش دو م
ــفید در مورد  ــی از کاخ س ــه های ــای اخیر زمزم ه
ــت  احتمال کناره گیری ترامپ از رقابت های ریاس
ــود و در آخرین مورد نیز خود  ــنیده ش جمهوری ش
ترامپ شخصا در خصوص امکان به تعویق افتادن 

انتخابات صحبت کرده است.

فرار از واقعیت به بهانه تقلب
ــده تا انتخابات ریاست  به دلیل وجود کرونا قرار ش
جمهوری آمریکا بصورت پستی برگزار شود و همین 
ــد ترامپ از احتمال بروز  ــده تا دونال امر بهانه ای ش
تقلب گسترده در رقابتهای ریاست جمهوری 2۰2۰ 

سخن گفته و خواستار تعویق آن گردد.
دونالد ترامپ در پی انتقادها و مخالفت های گسترده 
ــود در مورد به تعویق انداختن انتخابات  اظهارات خ
ــت جمهوری آمریکا را تعدیل کرد و گفت که  ریاس
ــی تعویق انتخابات نبوده و فقط نمی خواهد که  در پ

در انتخابات تقلب صورت گیرد.
ــدار داد، این خطر  با این وجود ترامپ بار دیگر هش
ــه تقلب آمیزترین  ــود دارد که انتخابات 2۰2۰ ب وج

انتخابات تاریخ آمریکا بدل شود.
 ترامپ مدعی شده که با توجه به رأی گیری پستی این خطر وجود دارد که تقلب و تخلف در 
انتخابات ریاست جمهوری صورت گیرد و این رویداد به نادرست ترین و جعلی ترین انتخابات 

تاریخ آمریکا تبدیل شود.
این نخستین بار نیست که ترامپ چنین نظری ابراز کرده است. او در ماه های اخیر بدون ارائه 
هیچگونه مدرک و شاهدی همواره از رأی گیری پستی انتقاد کرده بود. این در حالی است که 

کارشناسان خطر تقلب از طریق رأی گیری پستی را بسیار کم ارزیابی می کنند.
ــترده ای هم در حزب جمهوریخواه و هم  ــته ترامپ با واکنش های منفی گس البته این خواس
ــت. برای مثال  »میچ مک کانل«  رهبر جمهوریخواهان در سنای  ــده اس دموکرات مواجه ش
آمریکا در این ارتباط گفت: »در تاریخ این کشور، در جریان جنگ ها، بحران های اقتصادی و 
جنگ داخلی هرگز پیش نیامده که انتخاباتی را که تاریخ آن از پیش برنامه ریزی و مشخص 

شده بود، به تعویق اندازیم«.
او افزود: »به خاطر همین هم راهی پیدا خواهیم کرد که انتخابات طبق قرار موعد در تاریخ 

3 نوامبر برگزار شود. این تاریخ تغییرناپذیر است«.
مارکو روبیو، یکی دیگر از سناتورهای حزب جمهوریخواه در واکنش به پیشنهاد ترامپ گفت: 
»من آرزو داشتم که او چنین سخنی را ابراز نمی کرد.« تد کروز، یکی دیگر از سیاستمداران 

هم حزبی ترامپ نیز تأکید کرد که »تاریخ انتخابات به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.«
ــت دارند، از پیشنهاد ترامپ سخت انتقاد و  دموکرات های آمریکا که اکثریت کنگره را در دس
ــت که او  اعالم کرده اند: »ترامپ می تواند هر چقدر می خواهد توئیت کند، اما واقعیت این اس

نمی تواند انتخابات را به تعویق بیاندازد«.
ــی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا تنها به انتشار ماده قانون اساسی آمریکا در  ــی پلوس نانس
ــت جمهوری را کنگره  ــق آن تاریخ برگزاری انتخابات ریاس ــبکه توئیتر اکتفا کرد که طب ش

آمریکا تعیین می کند و نه شخص رئیس جمهور.
ــدار داده بود،  ــرات و رقیب انتخاباتی ترامپ در ماه آوریل هش ــو بایدن، نامزد حزب دموک ج

ترامپ ممکن است تالش کند تا با بهانه تراشی انتخابات را به تعویق بیاندازد.

قانون اساسی آمریکا
با توجه به این وضعیت این پرسش مطرح است که آیا دونالد ترامپ به عنوان رییس جمهور 

اختیار لغو و یا به تاخیر انداختن انتخابات را دارد؟
قانون اساسی آمریکا در این مورد می گوید: »کنگره می تواند زمان برگزاری انتخابات و رای 

گیری را تعیین کند که در سراسر آمریکا یکسان خواهد بود.«
ــخص کرده که کنگره و نه رییس  ــی آمریکا با صراحت و بدون هیچ ابهامی مش قانون اساس

جمهور زمان انتخابات برای تعیین رهبر کشور را تعیین می کند.

اگر رییس جمهور زمان برگزاری انتخابات را تعیین کند می تواند تاریخی را مشخص کند که 
به نفع اوست، و یا انتخابات را به زمانی موکول کند که شرایط برای او مناسب است.

ــال 19۴8 چنین می گوید: »تاریخ برگزاری انتخابات برای تعیین  قانون مصوب کنگره در س
ــه  ــال یکبار در اولین س رییس جمهور و معاون رییس جمهور در تمامی ایالت ها هر چهار س

شنبه ماه نوامبر برگزار می شود.«
ــت جمهوری 2۰2۰  با این وجود ولی حتی اگر کنگره به تغییر زمان برگزاری انتخابات ریاس
رای بدهد، این تصمیم به دونالد ترامپ کمک چندانی نخواهد کرد. طبق اصل بیستم قانون 
ــی آمریکا، »دوره زمامداری رییس جمهور و معاون رییس جمهور ظهر روز 2۰ ژانویه  اساس

به پایان خواهد رسید.«
معنای واضح این جمله این است که در صورت عدم انتخاب مجدد در پایان دوره چهارساله 

رئیس جمهور باید کاخ سفید را ترک کند.
ــته که رییس جمهور نوعی »اختیارات   البته در این میان بحث و اختالف نظر نیز وجود داش
ــت که رییس جمهور چنین قدرتی دارد. ولی قانون  اضطراری« دارد. دونالد ترامپ معتقد اس
اساسی آمریکا چنین قدرتی به رییس جمهور تفویض نکرده و این یک مشکل جدی است.

همانطور که اشاره شد بر اساس بیستمین اصالحیه قانون اساسی ایاالت متحده آمریکا، دوره 
ــد و  ــرایطی در ظهر روز 2۰ ژانویه به پایان می رس کار رئیس جمهور و معاون او، تحت هر ش
ــت جمهوری به  ــین او از این زمان فعالیتش را آغاز می کند. بنابراین اگر انتخابات ریاس جانش
زمانی پس از 2۰ ژانویه 2۰21 میالدی تغییر یابد، دیگر نه دونالد ترامپ رئیس جمهور است 

و نه مایک پنس معاون رئیس جمهور.
در این حالت کنگره باید وارد عمل شود و کسی را تا زمان برگزاری انتخابات، موقتا مسئول 
ــور کند. گمانه زنی هایی وجود دارد که در این مدت، رئیس مجلس نمایندگان  ادارۀ امور کش

یعنی شخص »نانسی پلوسی« به عنوان رئیس جمهور موقت ایفای نقش خواهد کرد. 

خرید زمان
ــال جاری میالدی  ــه ترامپ با توجه به عملکرد ضعیف خود بویژه در س ــد ک به نظر می رس
بدنبال آن است تا با به تعویق انداختن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، برای خود 

زمان خریده و تا حدی بر چالش های موجود در آمریکا پیروز شود.
ــوی دیگر برخی از منتقدان بر این نظرند که  او تالش می کند از این طریق انتخابات را  از س

زیر سوأل برد و امکانی برای نپذیرفتن شکست احتمالی خود در انتخابات فراهم کند.
ترامپ به هیچ وجه خواهان شکست در انتخابات نیست به همین دلیل است که چندی پیش 
ــد که اگر ترامپ از شکست خود در رقابت های ماه نوامبر مطمئن شود از این  حتی اعالم ش

رقابت ها کناره گیری می کند.
وضعیت فعلی در آمریکا به هیچ وجه به نفع ترامپ نیست؛ از یک سو به دلیل ناتوانی دولت 

در مهار کرونا آمریکا بیشترین آمار ابتال و بیشترین 
ــطح  ــیوع کووید-19 در س ــی را در نتیجه ش قربان
ــرکوب گسترده  ــوی دیگر س ــته، از س جهانی داش
ــتی و حمایت ترامپ از این  اعتراضات ضد نژادپرس
سرکوب ها موجب شده تا جایگاه وی در نزد مردم 

آمریکا تنزل بیابد.
ــده تا ترامپ بطور مرتب در  همین موارد موجب ش
ــنجی ها شانس خود را در برابر »جو بایدن«  نظرس

از دست بدهد.
ــی برنده  البته اینکه در انتخابات ماه نوامبر چه کس
ــت  ــود تفاوت زیادی در سیاس ــفید ش کلید کاخ س
ــد، و فقط منافع  های کلی آمریکا ایجاد نخواهد ش
حزبی و حامیان مالی نامزدهاست که سیاست های 
ــنگتن در قبال مسائل جهانی را ترسیم خواهد  واش

کرد.
مجموع این تحوالت ترامپ را در نوعی برزخ قرار 
ــال های ابتدایی دور اول  ــاید در س ــت؛ ش داده اس
ریاست جمهوری وی توانسته باشد اقتصاد آمریکا 
ــت و  را متحول کند اما اکنون اوضاع اینگونه نیس
ــی های زیادی درباره گسترش فقر در این  گزارش

کشور منتشر می شود.
ــط آمریکا با  ــت رواب ــز وضعی ــی نی ــد خارج در بع
ــکالت اساسی شده و  همپیمانان قدیمی دچار مش
ــمالی، ایران،  ــش های دیگر از جمله کره ش در بخ
چین، روسیه و حتی خاورمیانه نیز ترامپ هیچگونه 

دستاوردی نداشته است.
ــاس می توان پیش بینی کرد که اگر  بر همین اس
ــاه آتی نیز وضعیت آمریکا به همین منوال  در دو م
پیش برود شکست ترامپ در رقابت های ماه نوامبر 
ــا در این میان  ــدان دور از ذهن نخواهد بود ام چن
ممکن است اوضاع به گونه ای دیگر رقم خورده و 
منافع »الکترال کالج« های ایاالت متحده ایجاب 

کند که ترامپ همچنان در کاخ سفید بماند.

ترامـپ و چالش انتخابـات۲۰۲۰؛ 
»پرزیدنـت« در برزخ تعویـق یا کناره گیـری



مجلـه بین الملـل مهــر
|ســال ششم|شـمـــاره26|

مردادمــاه 1399

۷۲

مجلـه بین الملـل مهــر
|ســال ششم|شـمـــاره26|

مردادمــاه 1399

۷۳

مریم خرمائی جنگ لفظی و تحرکات نظامی آمریکا علیه چین نشان می  دهد که باالخره 
ــرق و در مقابل، تالش واشنگتن برای تنگ  پیش بینی  ها مبنی بر موازنه قدرت از غرب به ش

کردن حلقه مهار چین، در حال تحقق است.
ــانه های مطرح جهان را که باز کنیم، از اخبار مربوط به کرونا و  این روزها بخش آنالین رس
ــتی که بگذریم، آنچه بیش از همه جلب توجه می کند، وفور اتهامات  اعتراضات ضد نژادپرس

علیه چین و البته پاسخ های متقابلی است که دولت پکن در دفاع از خود می دهد.
ــاید از نظر خیلی ها، نقطه آغاز تشدید تنش ها میان واشنگتن-پکن، رسیدن موج کرونا به  ش
ــد که چینی ها با پنهانکاری  ایاالت متحده و متعاقب آن ادعای آمریکایی ها مبنی بر این باش
در خصوص ماهیت بیماری، به شیوع آن دامن زده اند؛ اتهامی که در نهایت به این ادعا ختم 
ــتی با دموکرات ها )یا به قول ترامپ، دار و دسته »چپ ها«( و در  ــد که چینی ها در همدس ش

راستای تضعیف کارزار انتخابی جمهوری خواهان، به چنین حیله ای متوسل شده اند!
ــیع تری از اختالفات  ــم انداز وس ــتری به موضوع نگاه کنیم، چش اما اگر از فاصله زمانی بیش
ــای ترامپ مبنی بر  ــه نزدیک ترین آنها ادع ــود ک ــش روی مان ظاهر می ش ــن در پی فی مابی
ــری تراز تجاری آمریکا  ــت که به کس ــودجویی چین از نرخ پایین تعرفه های گمرکی اس س

منجر شده است.
ــی جینپینگ  ــه گاه با تندزبانی ترامپ و گاه با نرم خویی او در مقابل ش ــات تجاری ک اختالف
همتای چینی همراه بوده است، در سراسر 2۰19، بر روابط دو کشور سایه انداخت حال آنکه 
ــته ظاهری مناقشات عمیق تر  ــفید، باید از آن به عنوان پوس ــانه ای کاخ س به رغم مانور رس

واشنگتن-پکن یاد کرد.
ــت راهبردی میان دو قدرت  ــم انداز رقاب ــتر کنیم، چش اما اگر فاصله زمانی را از این هم بیش
ــادی جهان از دنیای کار و تجارت فراتر رفته و با ورود به ماورای بحار، به تغییر موازنه  اقتص

قدرت در بستر ژئوپلیتیک می رسد.

جغرافیای سیاسی و بازتعریف ادبیات دیپلماتیک
ــه حول محور خواسته های غرب  ــت همیش ــف قاره آمریکا، اگرچه دنیای سیاس از زمان کش
ــو با جهت حرکت  ــال های اخیر، به پیروی از قانون طبیعت و همس ــت؛ اما در س چرخیده اس
کره خاکی، شاهد چرخش دنیای سیاست در خالف عقربه های ساعت یعنی از غرب به شرق 
هستیم- رویدادی که در دائرۀالمعارف دیپلماتیک آمریکا از آن به چرخش به پاسیفیک تعبیر 

می شود و نگاهی ویژه به تحوالت جاری در پهنه آبی دو اقیانوس هند و آرام دارد.
ــیفیک که از دوره ریاست جمهوری باراک اوباما )2۰۰9-2۰1۷( در  ــت چرخش به پاس سیاس
واکنش به قدرت یابی چین و نفوذ آن در آسیای شرقی به دایره دیپلماسی آمریکا افزوده شد؛ 

ــت داد و حاکی  از همان ابتدا دورنمایی واضح از آینده تجاری- ژئوپلیتیکی جهان به دس
از آن بود که علیرغم جای گرفتن غرب آسیا در کانون بحران، جریان قدرت در سطح 

بین الملل به سمت جنوب شرق آسیا متمایل است.
ــپ در ژانویه 2۰1۷،  ــان روی کار آمدن دونالد ترام ــه این تعریف از زم البت

ــفری که وی در نوامبر همین  ــد تاجایی که در س ــتخوش تغییر ش دس

ــات از واژه ترکیبی  ــت؛ به دفع ــیا داش ــال به آس س
ــد و آرام« به جای  ــیفیک = اقیانوس هن »ایندوپاس

تک واژه »پاسیفیک = آرام« استفاده کرد.
در این میان، غرض اصلی پیچیده کردن اوضاع در 
ــارکت دادن  قلمرو راهبردی چین به ویژه از راه مش
رقیب قدرتمندی مانند هند و تشویق آن به همکاری 

نظامی هرچه بیشتر با ژاپن و استرالیا بود.
ــم انداز به اقیانوس هند و آرام نگاه  وقتی از این چش
ــورهای  ــم، مطالبات آمریکا و برخی از کش می کنی
ــی، مطالبات ژاپن در  ــه آن در دریای چین جنوب آس
ــت نگرانی دهلی از  ــرقی و در نهای دریای چین ش
پروژه اقتصادی »یک کمربند یک جاده« در گستره 
ــوس هند، به ایجاد جبهه واحدی برای تنگ تر  اقیان

کردن حلقه مهار چین منجر می شود.

ژئوپلیتیک هسـته ای و رقابت راهبردی با 
چین

ــه تنها جغرافیای  ــا موازنه قدرت با چین ن ام
ــی جهان بلکه جغرافیای هسته ای آن  سیاس
ــت. وقتی  ــتخوش تغییر کرده اس را نیز دس
از  ــالدی،  می ــال 2۰18  س در  ــنگتن  واش

ــته ای آمریکا رونمایی  دکترین جدید هس
ــرض به وجود  کرد؛ این ف

آمد که در رقابت 
راهبردی با 

مسکو، زیربنای اصلی آن را روسیه هراسی تشکیل 
می دهد.

ــی آمریکا از  ــال بعد )2۰19(، خروج ناگهان یک س
پیمان منع موشک های هسته ای میان برد با روسیه 
ــد  ــت تائیدی بر این نظریه باش )INF(، می توانس
ــان اروپایی  ــای اولیه همپیمان حال آنکه واکنش ه
ــته ای جهان را از  ــنگتن، مرکز ثقل رقابت هس واش

مسکو به پکن تغییر داد.
ــط مرداد  در آن مقطع زمانی که مصادف بود با اواس
ــو ماس« وزیر خارجه آلمان ضمن ابراز  98، »هایک
ــد:  ــدن INF، مدعی ش نگرانی از بابت برچیده ش
ــق »بین المللی« جدید باید »چین« را  هرگونه تواف

هم شامل شود!
ــه امتناع اروپا  ــان زمان بود ک در هم
ــک های میان برد  از پذیرفتن موش
ــال انتقال آنها به  آمریکا و احتم
ــیا )به طور  ــرق آس جایی در ش
ویژه استرالیا(، تنش دیپلماتیک 
ــبب شد  ــنگتن-پکن را س واش
ــال جاری  حال آنکه از اوایل س
میالدی )2۰2۰(، این تنش ها با 
ــرای اینکه چین  اصرار آمریکا ب
هم هنگام تمدید پیمان هسته ای 
دیگری موسوم به »استارت نو«، 
واشنگتن-مسکو  مذاکرات  میز  به 
ــود  خ اوج  ــه  ب ــدد،  بپیون

رسید.
اگرچه  واقع،  در 
آمریکا  بهانه 
ختم  ــرای  ب
 ،I N F
ــه  ن نگو آ
ــا  ادع ــه  ک
د  ــو می ش
شکنی  ر کا

روسیه است؛ اما شاید چین اصلی ترین دلیل برای عملی کردن این تصمیم بود.
ــت، آمریکا خود را محتاج توسل  ــرعت رو به تغییر اس از آنجا که محیط راهبردی جهان به س
ــلیحاتی می بیند که پاسخگوی زرادخانه های هسته ای چین و ذخایر  به پیمان های کنترل تس
تسلیحات غیر راهبردی روسیه و حتی ظهور فناوری های جدید مانند تسلیحات هایپرسونیک 
ــورهای دیگر نظیر کره شمالی نیز  ــوی دیگر، بسط دامنه دانش هسته ای به کش ــد. از س باش

اوضاع را در مقایسه با زمان عقد INF و استارت نو به مراتب پیچیده تر کرده است.
ــتند که در حال حاضر، چین پیشرفته ترین زرادخانه موشک های متعارف  بعضی ها مدعی هس
ــور، مستقر شده اند. این در حالی  ــر قلمرو پهناور این کش جهان را در اختیار دارد که در سراس
ــدن INF، توان موشکی پکن به حدی نبود که  ــت که در سال 198۷ و زمان اجرایی ش اس

قابل مالحظه باشد.
ــرق چین تا تایوان هم  ــتقر در جنوب ش ــک های مس حتی این ادعا وجود دارد که بُرد موش
می رسد حال آنکه موشک های مستقر در دیگر سایت ها، کشورهای هند، ژاپن و حتی پایگاه 
نظامی آمریکا در گوام را هم پوشش داده و از آنچه زنجیره دوم جزایر خوانده می شود؛ فراتر 

می روند.
ــطح  ــنگتن و متحدانش، با اتکا به اینکه س ــتن حلقه مهار واش با این همه، چین برای شکس
ــه میز مذاکرات  ــتن ب ــت، از پیوس ــته ایش همچنان پایین تر از آمریکا اس ــای هس زرادخانه ه

واشنگتن-مسکو امتناع می کند.

آمریکا و عبور از خط قرمزهای چین
ــدرت در عرصه های اقتصادی،  ــرخ به موازنه ق ــیدن اژدهای س خیز آمریکا برای به بند کش
ــکان  ــود. حداقل از وقتی که دونالد ترامپ س ــته ای و ژئوپلیتیکی ختم نمی ش ــی، هس سیاس
هدایت کاخ سفید را به دست گرفته، آمریکا در تحقق راهبرد چرخش به آسیاپاسیفیک؛ همه 
ــای جدایی طلب مناطق تابعه چین نظیر  ــته که با تحریک جریان ه ــالش خود را به کار بس ت
ــوال برده و اقتدار دولت مرکزی پکن  ــگ کنگ، تایوان و تبت، اصل چین واحد را زیر س هن

را تضعیف کند.
لغو شرایط ویژه هنگ کنگ در مخالفت با قانون امنیتی چین، تحریم مقامات چینی به بهانه 
ــت که در  ــالح به تایوان از جمله مواردی اس ــی به منطقه تبت، فروش س ممانعت از دسترس
کنار قدرت نمایی ناوگان دریایی آمریکا در آبراه راهبردی دریای چین جنوبی، تمامیت ارضی 

چین را به چالش می کشد.
همزمان، آمریکا به ناامن کردن محیط پیرامون چین هم ادامه می دهد که از آن جمله می توان 
ــیفیک، طرح  ــماری از آنها به منطقه پاس ــه کاهش نظامیان آمریکایی در آلمان و اعزام ش ب
تجهیز تفنگداران دریایی مستقر در منطقه به انواع موشک های »تام هاوک« و موشک های 
ــتی و اذعان »مارک اسپر« وزیر دفاع آمریکا به بازآرایش نیروهای نظامی از  دوربُرد ضد کش
ــاره کرد که شامل کاهش آنها در دیگر مناطق ازجمله افغانستان و اعزام شان  اکتبر 2۰2۰ اش

به آسیاپاسیفیک می شود.

خیز آمریکا برای شکار اژدها/ ترامپ خالف عقربه ساعت چرخید!
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»نمی توانم نفس بکشم«؛
ناکارآمدی لیبرالیسم در حل »سیاست هویت«

ــات در آمریکا را می توان   جواد حیران نیا اعتراض
نشان ناکارآمدی لیبرالیسم در حل »سیاست هویت« 

دانست.
»جورج فلوید« شهروند سیاهپوست آمریکایی 8 دقیقه 
زیر پای پلیس سفید پوست جان داد تا بار دیگر جامعه 

چندفرهنگ گرای آمریکا شعله ور شود.
تبعیض نژادی که در کشتار سیاهپوستان به دست 
ــت  ــأله جدیدی نیس پلیس آمریکا رخ می دهد مس
ــی و … از این  ــژادی، زبان ــم گروههای ن و خش
مسائل نیز نشان می دهد »کثرتگرایی و پلورالیسم 
فرهنگی« منجر به »چند فرهنگ گرایی« در این 
ــی متفکران خطری  ــده که به بیان برخ جامعه ش

جدی برای ایاالت متحده آمریکا است.
»شیرین هانتر« استاد دانشگاه جورج تاون آمریکا، 
ــت  حتی خطر را آنقدر جدی می داند که معتقد اس
ــت  چند فرهنگ گرایی در جامعه آمریکا ممکن اس

منجر به اضمحالل این جامعه شود.
»شیرین هانتر« استاد دانشگاه جورج تاون آمریکا، 
ــت  حتی خطر را آنقدر جدی می داند که معتقد اس
ــت  چند فرهنگ گرایی در جامعه آمریکا ممکن اس

منجر به اضمحالل این جامعه شود.
ــی، نژادی، مذهبی و … در  اما چرا هویتهای زبان
فرهنگ مسلط جامعه آمریکا جذب نشدند و نوعی 
یکدستی و یکپارچگی ملی را به صورت تمام عیار 

به وجود نیاورده است؟
ــت هویتی که دولت ملی تعریف  لیبرالیسم معتقد اس
می کند، هویتی است که از بین نمی رود و مورد چالش 
ــت وقتی رفاه  ــود. این مکتب معتقد اس ــع نمی ش واق
اقتصادی ایجاد شود در این صورت مسائل هویتی هم 

در درجه چندم اهمیت قرار می گیرد و نوعی یکدستی هویتی بر جوامع لیبرال حاکم خواهد شد. اما 
ــده و »فرانسیس فوکویاما« هم در کتاب اخیر خود به این موضوع مهم اشاره دارد یعنی  چنین نش

»هویت«؛ هر چند راهکار او هم از دل سنت لیبرالیسم بر می خیزد.
ــود که حتی در کشورهای پیشرفته دموکراسی،  به اعتقاد فوکویاما هویت گرایی موجب می ش
ــیب ببیند. پادزهر چنین حالتی به  ــتره کالن ملی آس اجماع و پیوند اصلی میان مردم در گس
باور وی، تقویت هویت ملی است؛ هویتی که از خرده هویت ها فراتر می رود. این هویت ملی 
کالن نباید تباری، قبیله ای و دینی تعبیر و تفسیر شود. وی به این باور است که تنها با تقویت 
هنجارهای حقوقی، نمی توان از دموکراسی پاسداری کرد، بلکه داشتن یک فرهنگ استوار و 

نیرومند دموکراتیک برای نگهبانی از آن الزامی است.
ــادی و چپ مایه  ــر از قرائت های جنبش های انتق ــته بیش ت ــای هویتی اگر در گذش روایت ه
می گرفت ، در دوران معاصر بیش تر این جریان های راست گرایند که به تبیین آن می پردازند. 
ــعارهای »نخست امریکا«، »نخست بریتانیا«، »آلترناتیو برای آلمان« و مانند آن بر چنین  ش
ــمول می کنند و در الک قربانی پناه می جویند.  ــان را توده ش پایه های هویتی سیاست های ش
ــود که پیوند احساسی میان افرادی به وجود بیاید که در واقعیت زندگی  این امر موجب می ش

و در رویکردهای هنجارین خود کم تر باهم هم سنخی دارند.
ــیطره ، ساختارها و  ــترش س ــت که با گس از منظر فوکویاما یکی از علت های این امر، این اس
ــته از جهانی شدن، نابرابری های اجتماعی در درون جوامع پیش رفته نیز تعمیق  روابط برخاس
می یابد و این امر موجب می شود تا بازندگان فرایند جهانی شدن با نگرانی و حتی با واکنشی 

از روی ضدیت با آن برخورد کنند.
ــاختارهای  ــردم در روزگار کنونی به جای این که گوهر و س ــفتگی و اعتراض جمعی م برآش
ــد بی عدالتی دولتی را هدف قرار بدهد، به باور فوکویاما، متوجه جمعیت های »دیگر«  بازتولی
ــرار دارند و یا باهم زندگی  ــر و گروه هایی که در کنار همدیگر ق ــود؛ جمعیت های دیگ می ش
ــه چنین گروه هایی  ــوند؛ چرا ک ــکاران و عوامل بدبختی تلقی می ش ــد، به مثابه بزه می کنن

هم هویت پنداشته نمی شوند، به بیانی دیگر، »خود« ی نیستند.
بر این اساس نمی توان از »سیاست هویت« فرار کرد. این ایده به ما می گوید که ما خودهای 
ــئله را مطرح می کند که جوامع  ــود و این مس ــایی نمی ش درونی معتبری را داریم که شناس
بیرونی ممکن است غلط یا سرکوبگر باشند. این موضوع باعث می شود تا تمرکز خواست های 
ــناخت کرامت قرار بگیرد و به ما زبانی دهد تا نارضایتی خود را زمانی که  طبیعی ما روی ش

ــایی انجام نمی گیرد، ابراز کنیم. اینکه  چنین شناس
این تقاضا باید به نوعی ناپدید شود نه مطلوب است 
ــت که به مثابه  ــه ممکن و این همان چیزی اس و ن
ــیاری از تظاهرات های مردمی  ــه  ای برای بس جرق

عمل کرده است.
شهروندی در یک حکومت دموکراتیک به این معنا 
نیست که تمام افراد از سوی حکومت یا دیگر افراد 
ــاوی مورد احترام قرار می گیرند.  جامعه، به طور مس
آنها بر اساس رنگ پوست، جنسیت، ریشه خانوادگی 
ــورد قضاوت قرار  ــژادی، ظاهر و قومیت خود م و ن
ــرد یا گروهی به نوعی تجربه مورد  می گیرند. هر ف
ــن را دارد و هرکدام از آنان  ــی  احترامی قرار گرفت ب
ــی به دنبال کسب کرامت خود هستند.  نیز به روش
ــازوکارهای ویژه  ــت هویتی س ــن  ترتیب سیاس بدی
ــه خود را  ــه، جامع ــود را دارد و اینگون ــی خ و پویای
ــه گروه های کوچک و  ــاس تجربیات خود، ب بر اس
ــیم می کند که در آن، تجربه زیسته  کوچک تر تقس
قربانی شدن مورد توجه است. سردرگمی در رابطه 
با هویت چیزی است که از شرایط زندگی در دنیای 

مدرن برخاسته است.
بر این اساس وقتی »کرامت« انسان حفظ نمی شود 
ــت هویت« در جامعه آمریکا  ــاهد تداوم »سیاس ش
ــانه های بی توجهی به کرامت هم  خواهیم بود. نش
ــاختارهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی جامعه  در س

آمریکا خودنمایی می کند.
ــت باتلر«  ــه »جودی ــت ک ــاس اس ــر همین اس ب
فیلسوف معروف آمریکایی در نقد »ناسیونالیسم« 
ــردم آمریکا این نوع  ــی می گوید: آیا واقعًا م ترامپ

ــت؟ و اگر فقط ثروتمندان به هنگام تحویل به مراکز  ــت خواهند داش ــم را دوس ناسیونالیس
ــی پیدا کنند، آیا انتظار می رود که این  ــی ]در خصوص درمان بیماری کرونا[ دسترس درمان
ــخص را همراه با عقالنیت بازار آمریکا تحسین کنیم؟ آیا ما  نابرابری اجتماعی کاماًل نامش
ــرایطی را تأیید کنیم؟ آیا او  ــان خود برای توافق در چنین ش انتظار داریم که روش درخش
تصور می کند که بیشتر مردم فکر می کنند، بازار آزاد باید تصمیم بگیرد که چگونه واکسن 
تهیه و توزیع می شود؟ آیا حتی در دنیای او اصرار دارد که بر نگرانی بهداشت جهانی تأکید 
کند که باید در این زمان از عقالنیت بازار فراتر رود؟ آیا او درست است که تصور کند که 

ــم؟ ــی می کنی ــل او زندگ ــای تخی ــای دنی ــا در پارامتره ــه م بقی
ــتی و  ــی نابرابر به خدمات بهداش باتلر همچنین در نقد خود به نابرابری در خصوص دسترس
درمانی و فقدان تأمین اجتماعی فراگیر در آمریکا که ناشی از سیاست بازار آزاد است می تازد 
و می گوید: حتی اگر اعمال چنین محدودیت هایی براساس تابعیت ملی اعمال نشود، مطمئنًا 
شاهد عجله ثروتمندان کاماًل بیمه شده برای دسترسی به هرگونه واکسن در هنگام دسترسی 
هستیم، حتی اگر نحوه توزیع آن را تضمین کند که فقط برخی از آنها این دسترسی را داشته 

باشند و دیگران برای ادامه و تشدید دقت بیشتر متوقف شوند.
ــود.  نابرابری اجتماعی و اقتصادی اطمینان حاصل می کند که ویروس از تبعیض قائل می ش
ــای در هم تنیده  ــان ها مطمئنًا مانند قدرت ه ــه تنهایی فرقی نمی کند، اما ما انس ــروس ب وی

ناسیونالیسم، نژادپرستی، زنوفوبی و سرمایه داری، شکل گرفته و متحرک می شویم.
ــناریوی دردناک خواهیم بود که در آن  ــاهد یک س ــال آینده ش ــد که ما در س به نظر می رس
ــی به هزینه دیگران ادعا می کنند، مجدداً  ــانی حق خود را برای زندگ برخی از موجودات انس
ــانی که  ــن تفاوت را فاش می کنند که بین زندگی غم انگیز و غیرقابل توصیف، یعنی کس ای
باید به هر قیمتی در برابر مرگ محافظت شوند و افرادی که زندگی آنها را در نظر نمی گیرند 

ارزش محافظت از بیماری و مرگ را ندارند.«
ــبینی لیبرال ها که معتقد هستند »هویت را می توان به  ــاس شاهد هستیم که خوش بر این اس
حوزه خصوصی محدود کرد، ولی وقتی وارد حوزه عمومی می شویم، ما با شهروند با فرصت 
ــده است و هویتهایی که به عرصه عمومی راه یافته اعتراض  ــتیم« عملی نش برابر روبرو هس

خود را در جامعه آمریکا نشان می دهند.
ــو با هویت »خودی« در جامعه آمریکا  ــت که خرده هویتها خود را همس ــاس اس بر این اس
ــاختاری که  ــونت های س ــرکوب ها و خش نمی داند و از هر فرصتی برای بیان اعتراض به س

سالیان متمادی با آن مواجه بوده بهره می برد.

»شیرین 
هانتر« استاد 

دانشگاه جورج 
تاون آمریکا، 
حتی خطر را 
آنقدر جدی 
می داند که 

معتقد است 
چند فرهنگ 

گرایی در 
جامعه آمریکا 
ممکن است 

منجر به 
اضمحالل این 

جامعه شود

شهروندی در 
یک حکومت 
دموکراتیک 
به این معنا 
نیست که 
تمام افراد از 
سوی حکومت 
یا دیگر افراد 
جامعه، به طور 
مساوی مورد 
احترام قرار 
می گیرند
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گفتگو با استاد دانشگاه مینه سوتا:

آمریکا جامعه ای نژادپرست است/ هنوز سیاهان برده هستند
»ویلیام بیمن« معتقد است که حامیان ترامپ عمدتًا مردهای سفید پوست و بدون تحصیالت 
ــاکن بوده و تعداد زیادی از آنها نژادپرست  ــتایی س ــتند که در مناطق روس ــگاهی هس دانش

هستند.
اعتراضات به مرگ جورج فلوید از شهر مینیاپولیس در 26 مه 2۰2۰ آغاز شد و به سایر نقاط 
ایاالت متحده آمریکا تسری یافت. این اعتراضات در برخی مناطق به صورت صلح آمیز انجام 

شد و در برخی دیگر به شکل شورش، غارت و آسیب به اموال عمومی بود.
اعتراضات به مرگ جرج فلوید و وحشیگری پلیس، تا 3۰ مه به حداقل 3۰ شهر دیگر ایاالت 
ــهر بزرگ ایالت متحده تا 3۰ مه قوانین منع  ــترش یافت. حداقل در 12 ش متحده آمریکا گس

رفت آمد به اجرا درآمد.
ــر عالی حقوق  ــازمان ملل نحوه مرگ جرج فلوید را »فاجعه بار« خواند و همچنین کمیس س

بشر سازمان ملل از دولت آمریکا درخواست کرد تدابیری اتخاذ کند تا دیگر شهروندان این 
کشور شاهد مرگ بی دلیل آمریکایی های آفریقایی تبار نباشند.

ــاالن اجتماعی و  ــیاری از فع ــش ترامپ به اعتراضات، باعث انتقاد بس ــوه% واکن نح
همچنین سیاست مداران آمریکایی شده است. ترامپ معترضان را »اراذل و اوباش« 

ــالح های تهدیدآمیز« با  ــی و س ــگ های وحش ــد کرد که با »س ــد و تهدی خوان
آشوب گران برخورد خواهد کرد.

در این راستا خبرنگار مهر گفتگویی با پروفسور »ویلیام بیمن« استاد دانشگاه 
مینه سوتا آمریکا انجام داده که در ادامه می آید.

*متعاقب کشته شدن یک مرد سیاهپوست در مینیاپولیس این 
شـهر صحنه اعتراضات به این اقدام پلیس شده است. دالیل 
ایـن برخوردهای پلیس آمریـکا با رنگین پوسـتان و به ویژه 

سیاهپوستان چیست؟
ــط پلیس سفید پوست در حضور چندین شاهد به قتل  جورج فلوید توس
ــیده و از قتل وی فیلمبرداری شده است. این چهارمین بار است که  رس
ــلح توسط پلیس سفیدپوست در مینه سوتا به  یک مرد بی گناه غیر مس
قتل می رسد )ایالتی که مینیاپولیس در آن قرار دارد(. در هر چهار مورد 

پلیس مجازات نشده است.
ــیاه پوست  ــت که وقتی عکس قضیه رخ می دهد فرد س این در حالی اس
مجازات می شود به عنوان مثال وقتی که یک زن سفید پوست توسط یک 

پلیس سیاه )یک سومالیایی آمریکایی( کشته شد، 
ــال در زندان بود و  پلیس قاتل به مدت 12 س
ــون دالر دیه دریافت  خانواده مقتول 12 میلی
ــرد دولت برای  ــاوت در نحوه عملک ــرد. تف ک
جامعه سیاه پوست بسیار ناراحت کننده است.

ــت که رفتار  ــکل مداوم این اس دلیل این مش
ــهردار یا حتی  ــت کنترل کامل ش پلیس تح
ــت. شهردار و رئیس پلیس  رئیس پلیس نیس
ــرده و عزل  ــتخدام ک می توانند پلیس را اس
ــار نیروهای  ــا نمی توانند رفت ــد، اما آنه کنن

ــد، نمی توانند آنها را  ــس را کنترل کنن پلی
ــد و فقط می توانند آنها را از  مجازات کنن

کار خود اخراج کنند.
ــور کلی  ــن، قوانین به ط ــر ای عالوه ب
ــت. کافی  ــع نیروهای پلیس اس به نف
ــت پلیس بگوید: مقتول مرا تهدید  اس
ــمت او شلیک  کرد بنابراین من به س
کردم. به این ترتیب قانون از پلیس در 
ــازات محافظت می کند. آنها  برابر مج

مقتول  بگویند  ــد  می توانن همچنین 
ــت  مقاوم ــت  بازداش ــل  مقاب در 

ــن قانون به  ــت. بنابرای داش

ــع پلیس خواهد بود. دیوان عالی  همان اندازه به نف
ــردن پلیس برای قتل را  ایاالت متحده، محکوم ک

ــا در حین انجام ماموریت  وقتی آنه
سخت تر  حتی  ــتند،  هس

کرده است.
ــن  ای ــا  ب

ــی می تواند با  ــر کس ــه تقریبًا ه ــا ک ــال، از آنج ح
ــتفاده پلیس ها از این  تلفن های خود فیلم بگیرد، اس
ــواهد ویدیویی وجود  بهانه ها سخت تر شده زیرا ش
ــا دروغ می گویند، مانند  ــان می دهد آنه دارد که نش
ــت  ــت پلیس نژادپرس پرونده جورج فلوید. قرار نیس
باشد. اما بسیاری از آنها نژادپرست هستند. رئیس 
ــال با  ــس در مینیاپولیس امس پلی
ــی دونالد ترامپ  همراه
ــه  صحن روی 
ــد و از  آم
و  ا

حمایت کرد.
ــردم  م از  ــیاری  بس
ــه ترامپ  ــد ک ــر می کنن فک
ــت و اقدامات وی از  ــت اس یک نژادپرس
ــت می کند. اگر این  ــت محافظ پلیس های نژادپرس
ــوتا محدود می شد، اعتراضات  قتل فقط به مینه س
ــترش نمی یافت. این نوع درگیری ها سالهاست  گس
ــر ایاالت متحده ادامه دارد و بسیاری  که در سراس
ــس به طور کلی  ــاس می کنند که پلی از مردم احس

نژادپرست است. سیاه پوستان از پلیس های سفید پوست به شدت می ترسند.
ــار کنند اگر با یک پلیس  ــه فرزندان خود آموزش می دهند که چگونه رفت ــدران و مادران ب پ
ــیاری از افراد بی گناه را دیده اند که در برخوردهای معمول توسط  ــدند، زیرا آنها بس روبرو ش
پلیس کشته شده اند. حدود یک مرد از 1۰۰۰ مرد سیاه پوست می تواند انتظار داشته باشد که 

توسط یک پلیس کشته شود.
به همین دلیل، قتل جورج فلوید آخرین خشم نه تنها جامعه سیاه پوست بلکه خشم بسیاری 
ــت که دیدگاهی بسیار کمتر  ــفید پوست نیز بود، به ویژه جوانان سفید پوس ــهروندان س از ش
ــتان دارند. اعتراضات علیه قاتالن جورج فلوید به سرعت  ــیاه پوس ــبت به س تعصب آمیز نس
ــط پلیس به قتل  ــت توس ــیاه پوس ــترش یافت - مکان هایی که افراد س در جوامع دیگر گس
ــترده است که صدها اجتماع برخاستند و  ــیده اند. این حوادث چنان در ایاالت متحده گس رس

اعتراض کردند.
ــت  ــویم که ایاالت متحده هنوز جامعه ای نژادپرس ــفانه ما باید با این واقعیت روبرو ش متاس
است. کل اقتصاد جنوب آمریکا وابسته به برده داری بود و از نظر فرهنگی سیاه پوست های 
ــط بسیاری از سفیدپوستان به عنوان برده یا حداقل فرومایه پنداشته  آمریکایی هنوز هم توس
می شوند. حتی اساتید برجسته، ورزشکاران، هنرمندان و سیاستمداران برخوردهای بدی با 

پلیس داشته اند. بنابراین این اعتراضات اساسًا می گویند »کافی است«.

*ترامـپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا هم با توئیتی که متعاقب این 
حادثه منتشر کرد معترضان را بیشتر عصبانی کرد تا جایی که توئیتر 
ناگزیر شد توئیت او را پنهان کند. دلیل رویکرد نژادپرستانه ترامپ 

چیست؟
حامیان ترامپ عمدتًا مردهای سفید پوست و بدون تحصیالت دانشگاهی 
ــادی از آنها  ــتند. تعداد زی ــاکن هس ــتایی س ــتند که در مناطق روس هس
ــال  ــتند. ترامپ این مهم را می داند و او می تواند با ارس ــت هس نژادپرس
ــا از او حمایت کنند. او به آنها  ــتانه آنها را حفظ کند ت پیام های نژادپرس
ــتی قابل قبول است و آنها به آن پیام مثبت پاسخ  می گوید که نژادپرس

می دهند.

*بـا توجه بـه اینکه برای ترامپ سـبد رأی بـرای انتخابات 
مهم اسـت به نظر می رسـد او احسـاس می کند با اظهارات 
نژادپرسـتانه می تواند سفیدپوسـتانی که رویکردهای نژادی 

هم دارند را بیشتر جذب خود کند. ارزیابی شما چیست؟
بله، اکثر مردم معتقدند که این استراتژی ترامپ است. من معتقدم که به 
ــی می توان این حرف را زد که ترامپ در انتخابات بعدی 1۰۰% آراء  راحت
نژادپرستانه را دریافت می کند. او این را می داند و به همین دلیل پیغام های 
ــیگنال دهد: من مثل شما  ــال می کند تا به این افراد س ــتانه را ارس نژادپرس

هستم. از شما محافظت می کنم.

*یکـی از خطراتی که متوجه آمریکاسـت، چند فرهنـگ گرایی )و نه 
پلورالیسم فرهنگی( حاکم بر این کشور است که لیبرالیسم نتوانسته راه 
حلی برای آن بیاید. چرا این کشـور نتوانسـته راهی برای این چندفرهنگ 
گرایی بیابد و مهاجران و اقلیت های زبانی، نژادی و مذهبی را جذب فرهنگ 

مسلط آمریکایی کند؟
ــما موافق نیستم. ایاالت متحده آمریکا در جذب مهاجران بسیار موفق بوده است و  من با ش
ــود. این مشکلی بزرگ برای جمعیت  ــتر نهادینه می ش این امر هر روز از لحاظ فرهنگی بیش
ــت. بیست یا سی سال پیش، اکثریت قریب به اتفاق جمعیت ایاالت متحده  سفیدپوستها اس
ــت بودند. این واقعیت به سرعت در حال تغییر است و اخیراً جمعیت سفید پوست  ــفید پوس س

در بسیاری از مناطق کشور به یک اقلیت تبدیل شده است.
در برخی از مناطق جنوب غربی، آمریکایی های التین تبار بیشتر از آمریکایی های غیر التین 
ــی، پایتخت این کشور اکثریت آفریقایی - آمریکایی هستند، مانند  ــتند. واشنگتن دی س هس

بسیاری از شهرهای بزرگ ایاالت متحده.
ــت. آنها از تبدیل به اقلیت شدن در جوامع  ــت از این واقعیت در هراس اس جمعیت سفیدپوس
خود متنفر هستند و بسیاری دوست دارند مردم سیاه پوست و قهوه ای و غیر مسیحی ناپدید 
شوند. اما این مهاجران اخیر ناپدید نمی شوند. آنها هر ساله تعداد بیشتری و بیشتر از جمعیت 
ــکیل می دهند. ایاالت متحده طی 2۰ سال آینده ملتی خواهد بود که اکثریت آن افراد  را تش

غیر سفید پوست بوده و این همان چیزی است که نژادپرستی را بسیار خشن کرده است.
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زهـرا میرظفرجویـان و پیمـان یزدانـی 
ــت جوامع سیاه  ــلینا سزار چاوانس« معتقد اس »س
پوستان آمریکا بیش از ۴۰۰ سال است که در حال 
ــانی با  ــتند و توهین و رفتار غیر انس اعتراض هس
ــتان ریشه ای تاریخی داشته که تا امروز  سیاه پوس

نیز برقرار است.
ــدن یک سیاه پوست آمریکایی  بار دیگر کشته ش
ــس آمریکا در حالی که فریاد می زد  زیر زانوی پلی
ــم و  ــم«، موجی از خش ــم نفس بکش ــی توان »نم
ــر آمریکا و جهان به وجود  اعتراضات را در سرتاس
آورد. اقدامی که بار دیگر، نهادینه شدن نژادپرستی 
ــاختار سیاسی آمریکا به طور  در الیه الیه های س
ــاص و در جهان غرب، به طور عام را به نمایش  خ

گذاشت.
در این راستا خبرنگار مهر گفتگویی را با »سلیناسزار 
ــتمدار و عضو سابق پارلمان کانادا  چاوانس« سیاس

ترتیب داده که شرح آن از نظر می گذرد.

*از نظر تاریخی سیاهپوسـتان عمدتاً برای 
بردگی به ایاالت متحده آورده می شـدند و 
چون این موضوع برخالف خواسـت و اراده 
آنها بوده است، همواره در حال نشان دادن 
اعتـراض خـود بـه ایـن موضـوع بوده اند. 
بنابرایـن نیروهـای امنیتی آمریـکا، رنگین 
پوسـتان را همواره یک تهدید برای کشور 
در نظـر می گیرنـد. با توجه بـه اینکه مدت 
زمـان زیـادی از دوران برده داری گذشـته 
اسـت به نظر شما چرا سیاست های ایاالت 
متحده نتوانسته است این نگرش را نسبت 
به رنگین پوسـتان تغییر دهد و ما همچنان 
شاهد خشونت علیه آمریکایی های آفریقایی 

تبار هستیم؟
ــد کانادا  ــده نیز همانن ــت های ایاالت متح سیاس
ــتم نژادپرستی  ــاختاری و سیس به دلیل ماهیت س
ــه کردن این ساختار  ــت خورده است. ریش شکس
ــط سیاست  ــتی که خود در وهله اول توس نژادپرس

ــت. به ویژه  ــود بسیار دشوار اس حمایت می ش
هنگامی که افراد قدرتمند می خواهند در رأس 

قدرت باقی بمانند.
ــانی با  ــن و رفتار غیر انس توهی

ــتان ریشه ای  ــیاه پوس س
تاریخی داشته که تا 

امروز نیز برقرار 

گفتگوی اختصاصی با نماینده سابق پارلمان کانادا:

۴۰۰ سال اعتراض بیهوده به نژادپرستی در ایاالت متحده
است. اگر آمریکایی ها یا کانادایی ها حاضر به اتخاذ اقدامات جدید و شاید اقدامات فوق العاده 
ــاهد این اعتراضات  ــال آینده نیز همچنان ش ــند، ما تا 3۰ س ــکل نباش ای برای رفع این مش

خواهیم بود.

*به نظر شـما سـرانجام ایـن اعتراضـات در آمریکا به کجا خواهد رسـید و آیا 
امیدی به تغییر رفتار نسبت به آمریکایی های آفریقایی تبار وجود دارد؟

ــیب دیدگی جوامع سیاه  ــود تا آگاهی از آس ــد، حداقل باعث می ش حتی اگر به جایی هم نرس
ــر جهان به وجود آید. این اعتراضات به افرادی که در  ــتان در آمریکای شمالی و سراس پوس
ــیاه پوستان و همچنین  ــتند این امکان را می دهد تا قدرت و اقتدار جامعه س رأس قدرت هس
کسانی را ببینند که تمایل به همکاری با این جامعه را دارند. امیدوارم شاهد تغییر در نهادهایی 

مانند پلیس باشیم که همچنان با بی توجهی به سیاه پوستان و بومی ها رفتار می کنند.
ــتگاه قضائی و مسکن نیز در این  ــی، دس ــتم که نهادهای دیگر آموزش همچنین امیدوار هس
ــتماتیک، پیامدهای منفی برای جوامع سیاه پوستان  ــتی سیس ــتا تغییر کنند زیرا نژادپرس راس

داشته و دارد.

*رئیس جمهور پیشـین ایاالت متحده »باراک اوباما« از مردم آمریکا خواسـت 
تا اعتراضات خود را تا زمان وقوع تغییر در کشـور ادامه دهند. با توجه به اینکه 
نژادپرسـتی در ایاالت متحده نهادینه شـده است نظر شـما درباره اظهارات او 
چیسـت و آیا فکر می کنید که این اعتراضات می تواند برای دسـتیابی به اهداف 

مثمرثمر باشد؟
ما می توانیم به اعتراضات خود ادامه دهیم اما این موضوع را در نظر بگیرید که ما به عنوان 
ــیاه پوستان بیش از ۴۰۰ سال است که در حال اعتراض هستیم و این امر ما را نیز  جوامع س
بسیار خسته کرده است. چه زمانی قرار است این موضوع تمام شود؟! ادامه اعتراضات نتایجی 
را که ما به دنبال آن هستیم به همراه نخواهد داشت. اعتراضات، برخی از خواسته های ما را 
نشان می دهد اما اعتراض همه چیز نیست. ما برای حل این موضوع به اراده سیاسی احتیاج 
ــی هستند باید از قدرت  ــاختارهای سیاس ــانی که نماینده ما در س داریم. به عبارت دیگر کس

حمایت از جامعه سیاه پوستان برای ایجاد تغییر برخوردار باشند.
ــتم های آموزشی خود به جسارت ایجاد تغییرات به نفع دانش آموزان سیاه پوست  ما در سیس
ــا و نهادهایی که حافظ جان  ــص بودجه باید اولویت در اختیار برنامه ه ــم. در تخصی نیازمندی

انسان ها هستند قرار بگیرد و این اولویت از نهادهایی مانند پلیس برداشته شود.

*آیـا این تحوالت در ایاالت متحده می تواند بر سرنوشـت سیاسـی ترامپ در 
انتخابات ریاست جمهوری آینده تأثیر بگذارد؟

امیدوارم که این اتفاق بیفتد. امیدوارم که سرانجام آمریکایی ها، رهبر خود را به عنوان فردی 
ــت، افراطی و ریاکارهمانطور که همیشه  نژادپرس
ــت  بوده ببیند. همچنین امیدوارم که جهانیان پش
ــد و زمینه های  ــرده دونالد ترامپ را ببینن پ
ــدرت را فراهم  ــروج او از ق خ
ــد. این اتفاق دیر  کنن
رخ  زود  ــا  ی
می دهد 

گفتگوی اختصاصی با استاد دانشگاه هاروارد:

تبعیض علیه سیاهپوستان چیز جدیدی در آمریکا نیست
 

استاد ممتاز دانشگاه هاروارد معتقد است که سیاستمداران بدبین مانند رئیس جمهور ترامپ در تالش 
هستند تا از این نارضایتی ها برای منافع سیاسی خود استفاده کرده و آن را تقویت کنند.

معترضان در بیش از 2۰ شهر آمریکا در اعتراض به کشته شدن »جورج فلوید« مرد سیاهپوستی که 
۴ روز پیش قربانی خشونت نژادپرستانه پلیس شهر »مینیاپولیس« ایالت مینه سوتا شد، به خیابان ها 
آمده اند. اخیراً تصاویری مبنی بر به آتش کشیده شدن پاسگاه اصلی پلیس در شهر مینیاپولیس منتشر 
ــد. وضعیت در این شهر به حدی وخیم است که فرمانداری مجبور به اعالم حالت اضطراری و  ش

توسل به گارد ملی برای سرکوب موج اعتراضات شد.
ــتانه پلیس آمریکا ادامه دارد و  همزمان، در ایالت جورجیا نیز ناآرامی ها در اعتراض به رفتار نژادپرس
فرمانداری مجبور به اعالم وضعیت اضطراری شده است. معترضان خشمگین در شهر آتالنتای این 
ایالت، چند خودروی پلیس را به آتش کشیدند. دامنه اعتراضات به واشنگتن هم رسیده و تظاهرکنندگان 
با تجمع در پارک »الفایت« که مقابل کاخ سفید قرار دارد، برای مدت کوتاهی تردد کارمندان به دفتر 
مرکزی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را مسدود کردند. این اعتراضات در 2۰ شهر آمریکا ادامه 
دارد و حاکی از عدم اجرای عدالت و برابری در جامعه آمریکایی و ظلم و ستم علیه رنگین پوستان این 
کشور است. این در حالی است که »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا روز شنبه در پیامی توئیتری در 
واکنش به اعتراضات شب گذشته مقابل کاخ سفید اعالم کرد: کار دیشب سرویس مخفی آمریکا در 
کاخ سفید عالی بود. در این راستا خبرنگار مهر گفتگویی با پروفسور »توماس اسکانلون« استاد ممتاز 
دانشگاه هاروارد و احیا کننده نظریه قراردادگرایی اخالقی در دوره معاصر در خصوص تأثیر فلسفه 

اسالمی بر فلسفه غرب در قرون وسطی تنظیم نموده که در ادامه می آید.

*متعاقب کشته شدن یک مرد سیاهپوست در مینیاپولیس این شهر صحنه اعتراضات 
به این اقدام پلیس شده است. دالیل این برخوردهای پلیس آمریکا با رنگین پوستان 

و به ویژه سیاهپوستان چیست؟
اعضای جوامع اقلیت، به ویژه سیاه پوستان، بسیار منطقی و عادالنه اعتقاد دارند که پلیس حقوق آنها 
را به اندازه کافی جدی نمی گیرد، با آنها با بی احترامی رفتار می کند و علیه آنها از خشونت استفاده 
ــود و علیه سفید پوستان در شرایط مشابه از خشونت استفاده  می کند وقتی این موضوع توجیه نش

نمی شود.
آنچه شما می گوئید دو سوال را ایجاد می کند: چرا این نوع رفتار توسط پلیس انجام می شود و ادامه 

می یابد؟ چرا ما اکنون شاهد این اعتراضات هستیم؟
جواب سوال اول این است که به دلیل فرهنگ گروه هایی که پلیس از درون آنها استخدام می شوند 
و فرهنگ داخلی ادارات پلیس، پلیس ساکنان محالت اقلیت را افرادی می داند که باید آنها را کنترل 
کنند نه به عنوان افرادی که باید از آنها محافظت کند. آنها فکر می کنند سیاه پوستان به ویژه مردان 
سیاه پوست به سفید پوستان به عنوان جنایتکار یا تهدیدی علیه خود نگاه می کنند. بنابراین به دلیل 
ــونت را توجیه می کنند و آنها نسبت به اینکه مسئولیت  ــتفاده از خش محافظت از خود، در ابتدا اس
آنها توسط سیاه پوستان مورد سوال قرار گیرد، مخصوصاً توسط مردان سیاه پوست بسیار حساس 
ــی محافظت از خود باشد: آنها تمایل به اطاعت از دستورات  ــتند. این مهم ممکن است بخش هس
خود را برای امنیت آنها مهم می دانند. اما این نیز موضوعی مهم است: آنها نسبت به سیاه پوست 
احساس برتری دارند و در برابر هرگونه سوال در مورد برتر بودن مقاومت می کنند. به عنوان مثال، 
در پرونده ای در کمبریج که پلیس در آن با یک استاد هاروارد سیاه پوست مقابله می کرد، نشان داده 
شد که استاد از سفر به خانه خود برمی گشت که متهم به قانون شکنی شد. پلیس به شدت نسبت 
به وی بی احترامی کرد. خشونت پلیس به ویژه علیه سیاه پوستان و سایر اقلیت ها پدیده جدیدی 
نیست. سالهاست که واقعیت دارد و در گذشته حتی بدتر هم بوده است. اعتراضات گسترده به شکلی 
که می بینیم از دهه 196۰ بسیار شایع بوده است. از یک دیدگاه، این اعتراضات نشان دهنده نوعی 
ــویق می شوند که فکر کنند مجبور نیستند برای این نوع  ــرفت است. سیاه پوستان بیشتر تش پیش
بدرفتاری سکوت کنند و این اعتراض ها در مطبوعات ملی و در بسیاری از بخش های جامعه آمریکا 
شنیده خواهد داشت. اما این پیشرفت خود باعث نارضایتی بخشی از پلیس و اعضای جامعه می شود 

که با آنها ارتباط برقرار می کنند، زیرا وضعیت و اقتدارشان را زیر سوال می برد.

*ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا هم با توئیتی که متعاقب این حادثه منتشر 
کرد معترضان را بیشتر عصبانی کرد تا جایی که توئیتر ناگزیر شد توئیت او را پنهان 

کند. دلیل رویکرد نژادپرستانه ترامپ چیست؟
این نارضایتی ها توسط سیاستمدارانی مانند رئیس جمهور ترامپ و اعضای حزب وی تشویق می شود 
و آنها به طور بدبینانه می خواهند از اعتراضات برای منافع سیاسی استفاده کنند. بسیاری از سفید 
پوستان، مانند اعضای پلیس و نیروی انتظامی، نمی خواهند وضعیت برتر خود را زیر سوال ببرند و 

مایل به قبول اتهام نیستند - اتهامی که در اعتراضات 
مشخص بوده و در مطبوعات لیبرال تر بیش از همه جا 
ــوند )سیاهپوستان هنوز از تبعیض گسترده،  ابراز می ش
ــه روش های دیگر رنج  ــوی پلیس و ب در برخورد از س
می برند. بنابراین بسیاری از آنچه ما می بینیم محصول 
پیشرفت های حاصل از دهه 196۰ و واکنش سیاسی 

علیه آن است.

* کـدام یـک از مکتب های اخالقـی به مبارزه 
با نژادپرسـتی و حقوق اقلیت ها توجه و تأکید 
بیشـتری می کنند یا حداقل مبانی نظری برای 

این تأکید دارند؟
من نمی دانم منظور شما از مکاتب فلسفه چیست. من 
خودم عضو آن چیزی هستم که می توان مکتب مساوات 
گرایی نامید، که اثر »جان رالز« نمونه بارز آن است. من 
ــی برای محکوم  ــدم که این مکتب پایه محکم معتق
کردن نژادپرستی علیه سیاه پوستان فراهم می کند: در 
رفتار پلیس، در ارائه خدمات عمومی، آموزش و پرورش 

و بهداشت عمومی و در فرصت اقتصادی.

*یکی از خطراتی که متوجه آمریکاسـت، چند 
فرهنگ گرایی حاکم بر این کشـور اسـت که 
لیبرالیسم نتوانسته راه حلی برای آن بیاید. چرا 
این کشور نتوانسته راهی برای این چندفرهنگ 
گرایـی بیابـد و مهاجران و اقلیت هـای زبانی، 
نـژادی و مذهبـی را جـذب فرهنـگ مسـلط 

آمریکایی کند؟
ــور کلی به این  ــد فرهنگ گرایی، به ط اصطالح چن
ــی اشاره می کند که جامعه ای  دیدگاه در فلسفه سیاس
متشکل از گروه های مختلف فرهنگی ممکن و حتی 
مطلوب باشد. اما من تصور می کنم که فرهنگ گرایی 
حاکم که شما بیان کردید ممکن است به معنای پدیده 

اجتماعی تنوع فرهنگی باشد.
چند فرهنگ گرایی به معنای پیشین شامل این عقیده 
ــت که برای داشتن جامعه ای صلح آمیز و مطلوب،  اس
ــی متمایز به  ــت اعضای گروه های فرهنگ الزم نیس
ــد. این ایده  ــرش »فرهنگ غالب« جامعه بپردازن پذی
ــم در ایاالت متحده  ــش مهمی از معنای لیبرالیس بخ
است. من فکر می کنم که این ایده به طور گسترده ای 

در جامعه آمریکا پذیرفته شده است.
ــتی قباًل مورد بحث قرار  همانطور که در مورد نژادپرس
ــی  گرفت، من فکر می کنم آنچه که ما می بینیم بخش
از محصول جانبی این پیشرفت است. بخش های قابل 
ــواحل  توجهی از جامعه آمریکا، به ویژه جوامع دور از س
ــایش این ایده را که همه باید  و شهرهای بزرگ، فرس
ــدی برای وضعیت  ــب را به عنوان تهدی ــگ غال فرهن
خود بپذیرند می بینند. سیاستمداران بدبین مانند رئیس 
جمهور فعلی ما و بسیاری از اعضای حزب وی در تالش 
ــتند تا از این نارضایتی ها برای منافع سیاسی خود  هس
ــتفاده کرده و آن را تقویت کنند. بنابراین مشکالتی  اس
که ما می بینیم شکست یا نقص لیبرالیسم نیست بلکه به 
معنای نشان دادن این است که لیبرالیسم به اندازه ای که 
دوست دارد پذیرفته شود، پذیرفته نمی شود و این به هیچ 

وجه به دلیل اقدامات رهبران سیاسی بدبین نیست.



mehrnewsar
MehrnewsEn

mehrnewsarabic
MehrnewsCom

ar.mehrnews

مجلـه بین الملـل مهــر


