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سخن سردبیر
  مبین عبدی: دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات خاورمیانه و مشال آفریقا دانشگاه عالمه طباطبایی

اَْعَقُل الّناِس اَنَْظُرُهْم ِفى الَْعواِقِب.
عاقل ترين مردم كسى است كه بيشتر در عاقبت كارهايش بينديشد.

 »شرح غررالحكم ، ج 2، ص 484«
امروز در حالی بار دیگر در خدمت عالقه مندان به رشته ی 
مطالعات منطقه ای و روابط بین الملل هستیم که با گذشت بیش 
از یک سال از همه گیری ویروس کرونا، شاهد تاثیرات خاص این 
بحران بر روابط بین کشورها و مسائل مرتبط با آن و نوع جدیدی 
از رفتار دولت ها در عرصه ی بین الملل و منطقه می باشیم که 
شاید نیازمند گذر بیشتر زمان برای ادراک ضوابط و شرایط 

موجود باشد.
منطقه گرایی پدیده ای با سابقه طوالنی است که در عرصه ی 
جغرافیای سیاسی و روابط بین الملل مفهومی متعارف دانسته 
می شود، موضوعی که طی چند دهه ی گذشته دستخوش تحول 
شده و از استقبال تصمیم گیرندگان سیاسی و دانشگاهیان 
نیز برخوردار بوده است. منطقه خاورمیانه از مهم ترین مناطق 
ژئوپلیتیک و مرکز ثقل ژئواکونومی دنیا محسوب می شود و طی 
دهه های اخیر تحوالت مختلفی را تجربه کرده است. این تحوالت 
عالوه بر تغییرات شکلی و ماهوی در این منطقه، روابط بازیگران 
با یکدیگر را نیز تحت تأثیر قرار داده است. یکی از ویژگی های 
اصلی خاورمیانه از آغاز قرن جدید تاکنون، بی ثباتی و سیالیت 
تحوالت می باشد. از این رو، نشریه خاورمیانه سعی کرده است 
به صورت خاص به این تغییرات در حوزه ی مباحث نظری و 
همچنین به تحوالت روز منطقه ای از جمله:» صلح اعراب و رژیم 

صهیونیستی، مذاکرات طالبان و دولت افغانستان، مسائل عراق 
و دولت الکاظمی، ایران و دولت جدید آمریکا، نقش قدرت های 
منطقه ای در بحران قره باغ و تحوالت لبنان« بپردازد. عالوه بر این 
مصاحبه با دکتر ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی حول مسائل 
و چالش های پیش روی ایران در عرصه ی سیاست خارجی و 
تحوالت منطقه ای و سرکار خانم دکتر نیکنامی عضو هیئت 
علمی گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران درمورد جایگاه 
خاورمیانه در سیاست خارجی فرانسه و گزارشی از کتاب های 
جدید االنتشار در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا  نیز از دیگر 
موضوعاتی می باشد که در این شماره به آن پرداخته شده است.

 در خاتمه جای دارد یادی کنم از تمامی بزرگان و اساتیدی که از 
میان ما رفتند. علی الخصوص جناب حجت االسالم دکتر داوود 
فیرحی )ره( استاد فرهیخته علوم سیاسی دانشگاه تهران که به 
گردن همه ی جویندگان علم سیاست حق داشته و دارد. گرچه 
امروز خالء وجود ایشان را کم تر کسی می تواند پر کند، اما وجود 
کتاب ها و آثار ارزشمند ایشان می تواند کمی از آالم ما در نبود 
ایشان بکاهد؛ باشد که بتوانیم کمال استفاده و بهره را آثار آن 

اندیشمند متفکر داشته باشیم.
و در پایان الزم است ضمن تشکر از همه ی عزیزانی که با حمایت 
ها و قلم خود ما را یاری کردند، تشکر ویژه ای از سرکار خانم دکتر 
نیکنامی ، آقای دکتر عمویی و خانه نشریات دانشگاه عالمه 

طباطبائی داشته باشم 
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دولت جدید ایاالت متحده در مسیر جست وجوی راهی 
برای ترغیب دیپلماتیک ایران جهت ورود مجدد به فرآیند 
مذاکرات، مجبور خواهد بود با مجموعه ای از چالش های 
پیچیده مواجه شود که شامل موارد مقابل می شود: » 
1( پیچیدگی های تکنیکی مرتبط با برنامه هسته ای 
ایران 2( توانایی کاهش یا تحمیل رژیم پیچیده تحریم 
ها 3( چالش مقابله و مشتمل بر سیاست های منطقه ای 
و هسته ای ایران 4( دشواری های تحمیل شده به وسیله 
سیاست داخلی آمریکا و ایران 5( منافع و نگرانی های 
شرکای کلیدی آمریکا شامل اسرائیل، عربستان و گروه 
1+5.« باید در نظر داشت که هیچ نقشه راه استراتژیک 
در دسترسی برای چگونگی توازن بخشیدن به چنین 
موضوعاتی وجود ندارد، اما درس های ارزشمندی برای 
آموختن از همه ابعاد مذاکرات برجام و همینطور اختالل 
در عملکرد آن متعاقب خروج ایاالت متحده از آن در 
سال 2018 وجود دارد. برجام نشان داد که توافقنامه بین 
آمریکا و ایران در موضوع هسته ای قابل دسترس است و 
در عین حال یک تصویر روشن از عناصر و مولفه های 
مذاکره را ترسیم می کند. حتی اگر هیچ یک از طرف ها تا 
سال 2021 از برجام پیروی نکنند، این توافق هنوز روزنه 

هایی برای کار و همینطور حوزه هایی را برای بهبود در 
خود دارد. 

همان گونه که قبال انتظار می رفت، بعید به نظر 
می رسید که ایران به انجام مذاکرات دیپلماتیک با دولت 
ترامپ قبل از انتخابات آمریکا ترغیب شود، اما ممکن 
است که شاهد آمادگی ایران برای بازگشت به مذاکرات 
در سال 2021 به دلیل منافع ایران در همکاری با دولت 
بایدن باشیم. این مقاله گزینه های احتمالی مد نظر 
دولت جدید آمریکا جهت ترغیب دوباره ایران برای از سر 
گیری مذاکرات را ارائه می کند. نویسنده بسیار محتمل 
می داند که استراتژی دیپلماتیک آمریکا بر اهداف کلیدی 
مقابل و توجه همزمان به سیاست ایران متمرکز شود: 
»  -1پیگیری سیاست جلوگیری ایران از دستیابی به 
تسلیحات هسته ای علی رغم پایبندی ایران به تعهدات -2 
تاثیر سیاست منطقه ای ایران که در حال آسیب رساندن 
به منافع آمریکا است 3-کاهش تنش های منطقه ای که 
بی ثباتی و رقابت نیابتی در خاورمیانه را به امری دائمی 
تبدیل کرده است.« بر مبنای چنین اهدافی، انتظار 
می رود که ایاالت متحده رویکرد مرحله ای زیر را در اوایل 
سال 2021 آغاز کند. کلیت این رویکرد را می توان در سه 

سیاست خارجی دولت بایدن در قبال ایران
ویکردی ترکیبی-غیر ترتیبی  ر

  ادیب بازگیر: پژوهشگر و حتلیلگر سیاست خارجی و امنیت بین امللل
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مرحله تشریح نمود و در قدم اول اتخاذ چنین رویکردی، 
موضوعات هسته ای و منطقه ای به موازات یکدیگر در 
نظر گرفته می شوند و این رویکرد شامل تالش های 
دیپلماتیک همزمان به جای رویکرد ترتیبی خواهد بود.  

مرحله اول: كاهش تنش 
در این مرحله، آمریکا در مدت کوتاهی به سمت کاهش 
درگیری های منطقه ای و توقف یا معکوس کردن روند 
فعلی برنامه هسته-ای ایران حرکت می کند. از این رو 
دولت بایدن با فوریت استفاده از ابزارهای اعتمادساز 
معقول ) آن هم به طور یک جانبه و داوطلبانه( را آغاز 
می کند، که شامل لغو ممنوعیت سفر از ایران و کاهش 
تحریم های نمادین در مورد مقاماتی چون محمدجواد 
ظریف وزیر امورخارجه، حمایت از بسته صندوق 
بین المللی پول برای دوره پساکرونا و انجام اقدامات 
ملموس و مکمل برای ارائه این تضمین که تحریم ها با 
حوزه تامین کاالهای بهداشتی و پزشکی مرتبط با بحران 
کووید-19 تداخل نخواهد کرد، می شود. از روز تحلیف تا 
بهار 2021 که ایران انتخابات ریاست جمهوری را برگزار 
می کند، دولت بایدن تمهیدات مقدماتی )نویسنده آن را 
تحت عنوان استراتژی »آرامش برای آرامش« می نامد( 
را در منطقه ایجاد و پیشرفت هسته ای ایران را متوقف 
می کند. البته دولت بایدن در مقابل این تمهیدات، ممکن 
است از ایران درخواست نماید که حمالت احتمالی انتقام 
گونه ایران به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه و 
همچنین تهاجم یمنی ها به تاسیسات نفتی و زیرساخت 

های حیاتی دولت عربستان سعودی متوقف شود. در 
حوزه هسته ای، چنین توافقی می تواند از یکی از سه روش 
مقابل ممکن شود: » 1( بازگشت سریع ایاالت متحده 
و ایران به برنامه جامع اقدام مشترک همراه با تنزل و 
کاهش اقدامات اتخاذ شده برخالف شرایط برجام 2( 
کاهش محدود تحریم های آمریکا در ازای توقف یا کاهش 
برنامه هسته ای ایران )کمتر از بازگشت کامل به برجام( 
شبیه آنچه که طرف های مختلف شامل فرانسه و ژاپن در 
مذاکره با دولت ترامپ انجام داده اند 3( بازگشت به برجام 
با یک متمم ساده مبنی بر طوالنی تر کردن بند »غروب 
آفتاب برجام« در ازای کاهش بیشتر تحریم ها )اگرچه 
این گزینه احتمال وقوع کمتری دارد(. در مباحثات اولیه، 
مذاکره کنندگان باید به این تشخیص برسند که کدام 
یک از این مسیرها را ترجیح می دهند. باید در نظر داشت 
که عبور از مرحله اول، یک بحران فوری را از دستورکار 
خارج می کند و زمان الزم به دولت جدید برای مواجهه با 
این موضوع در دوره نخست را می دهد. ضمن اینکه این 
عمل از درگیر شدن در جزئیات پیچیده توافقنامه جدید 
در زمانی که نظام های سیاسی آمریکا و ایران در موقعیت 
درگیر شدن در مذاکرات طوالنی و پیچیده نیستند، 

جلوگیری می کند. 

مرحله دوم: رايزنى
در مرحله دوم، آمریکا به طور همزمان براساس یک نگاه 
داخلی و همچنین فرآیند رایزنی، متحدان بین المللی و 
کنگره را در مورد اهداف و استراتژی های خود در زمینه 
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نگرانی های بلندمدت هسته ای و همینطور در زمینه 
پویایی ها و تحوالت منطقه ای درگیر می کند. این 
مرحله می تواند در ژانویه آغاز و به طور ایده آل تا تابستان 
2021 تکمیل شود. این مقطع مصادف با زمانی است که 
رئیس جمهور جدید ایران کار خود را پس از انتخابات در 
بهار2021  آغاز کرده است. این پروسه آنچه را که به نظر 
توافق »بیشتر در برابر بیشتر« می رسد، طرح ریزی می کند 
و اهداف، منافع، ارزیابی ها و ابزارهای آمریکا می تواند در 
چنین روندهایی تعقیب شود. انتظار می رود که دولت 
بایدن پرونده های هسته ای و ژئوپلیتیک را در این راستا 
مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. اما حدود حصول نتیجه 
در این استراتژی به این گزاره وابسته است که مشورتی 
همه جانبه با سایر اعضای 1+5، عربستان، اسرائیل و دیگر 
بازیگران خاورمیانه و همینطور کنگره صورت پذیرد. 
این مرحله می تواند به این موضوع اشاره داشته باشد که 
برجام با وجود همه شایستگی هایش، به مسائل منطقه ای 
نپرداخته است. بنابراین، این گزاره حاکی از بحث درباره 
چگونگی نشان دادن تعهد آمریکا نسبت به تالش های 
دیپلماتیک در منطقه و ایده هایی برای چگونگی چارچوب 
بخشیدن به چنین تالش هایی خواهد بود و همینطور 
شناسایی اینکه چنین چارچوب منطقه ای، پیچیدگی 
بیشتری نسبت به پرونده هسته ای دارد و احتماال با چالش 

ها و منافع رقیب مواجه خواهد شد.

مرحله سوم: مذاكرات دو سويه )موازی(
در مرحله آخر، دولت بایدن استراتژی ای را به 
مرحله اجرا می رساند که شامل فعالیت بر روی دو 
مسیر موازی باشد. مسیر اول بر توافق »بیشتر در 
برابر بیشتر« در حوزه برنامه هسته ای و دیگری بر 
کاهش تنش های منطقه ای متمرکز است. مرحله 
سوم می تواند پس از آغاز ریاست جمهوری فرد 
جدیدی در ایران در تابستان 2021 یا هر زمانی پس 
از آن آغاز شود. مسیر هسته ای شامل ایران و گروه 
1+5 خواهد بود، درحالیکه یک چارچوب منطقه ای 
می تواند شامل ایران، بازیگران کلیدی منطقه ای و 
گروه 1+5 یا برخی از نمایندگان خارج از منطقه باشد. 
این رویکرد منافع آمریکا را در محدوده پرونده های 
هسته ای و غیرهسته ای مورد تصدیق قرار می دهد و 
به اهرم آمریکا با توجه به هر دو مجموعه منافع نیاز 
خواهد داشت. باید دقت کرد که پیشرفت در یک 
مسیر وابستگی کاملی به پیشرفت در مسیر دیگر 
ندارد و اینکه بیان عدم توافق های منطقه ای پیچیده 
و دارای ریشه های عمیق از پیشرفت در مسیر هسته 
ای جلوگیری نمی کند. همزمان این رویکرد به این 
مساله توجه دارد که تمرکز صرف بر پرونده هسته ای، 
فاقد پشتیبانی الزم برای مذاکره )و رسیدن به( نتیجه 

پایدار است
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در دوره ریاست جمهوری ترامپ سیاست خارجی آمریکا 
از یک برهنگی آشکار)سیاست عریان( برخودار بود. به نظر 
می رسد این برهنگی سیاسی نشأت گرفته از نظریه »اول 
آمریکا« )America First( باشد. ترامپ اعتقاد دارد بنیان 
گذاری پایه های هژمونی بیش از همه بایستی در داخل ایاالت 
متحده آمریکا صورت پذیرد. به نظر می رسد سیاست خارجی 
آمریکا در دوران ترامپ از اتاق فکرهای منظم و سیستماتیک 
برخودار نیست. جدایی بعضی از جمهوری خواهان نظیر 
وزرای خارجه، دفاع و مشاور امنیت ملی و سازمان سیا از 
ترکیب کابینه ترامپ نشان از درهم ریختگی و تشتت آرا 
دارد. سیاست عریان و نگاه نژاد پرستانه دونالد ترامپ و درجه 
بندی شهروندان آمریکایی بحران جدی اجتماعی پدید 
آورده است. به نظر می رسد این نوع نگاه در ایاالت متحده 
آمریکا نهادینه شده است که هر از گاهی به دالیل مختلف 

چهره می نماید و نافرمانی های مدنی را به دنبال می آورد.
 حال باید دید این سیاست عریان دارای چه مشخصاتی 
هست و اکنون با پیروزی بایدن به کجا خواهد انجامید؟ 
توجه به سه مقوله اساسی در سیاست خارجی ایاالت متحده 
آمریکا در دوره ترامپ: 1- توجه به اروپا 2- نگاه به شرق آسیا 
3- چشم انداز رابطه با غرب آسیا و به ویژه کشورهای حاشیه 

خلیج فارس از اهداف اصلی بررسی در این نوشتار خواهد بود.
توجه به اروپا

باید گفت بر خالف ادوار گذشته که سیاست خارجی 
آمریکا در رابطه با اروپا سیاست ائتالف سازی و سیالیت 
سیاست رهبری آمریکا در جهان )هژمونی( بود، در دوره 
ترامپ یک گسست اساسی ایجاد شده است. از ویژگی های 
دوره ترامپ می توان به بی اعتنایی او به اروپای متفّرق اشاره 
کرد. بیان وزیر خارجه و وزیر دفاع آلمان در اواخر سال 2020 
موید این موضوع است که ما در اروپا باید روابط جدیدی در 
رابطه با ایاالت متحده آمریکا تعریف کنیم. تالش برای جدایی 
بین کشورهای اروپایی بویژه E3  )آلمان، فرانسه و انگلیس( 
از ویژگی های این سیاست بوده است. ایاالت متحده آمریکا 
با وضع تعرفه گمرکی بر کاالهای صادراتی اروپایی به آمریکا 
میدان بازی تجارت دو جانبه را تا حدودی مسدود کرده است. 
خروج از موافقت نامه آب و هوایی پاریس ضربه دیگری به 

حیثیت اروپا بوده است. 
سیاست یک جانبه گرایی ایاالت متحده آمریکا در دوره 
ترامپ همانند دوره بوش پسر در برابر مسائل بین المللی 
از شاخص-های جمهوری خواهان می باشد. بوش پسر 
می گفت که اروپا می تواند با ما مذاکره کند، نظراتش را بگوید، 

انتخاب بایدن یا ترامپ
ود؟ سیاست خارجی به کدام سو می ر

  سیدمشس الدین اخالقی: دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای از دانشگاه عالمه طباطبایی
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اما ما کار خودمان را انجام می دهیم. حمله به عراق بدون 
مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد همانند خروج آمریکا 
از سازمان بهداشت جهانی و موافقت نامه آب و هوایی پاریس 
توسط ترامپ می باشد. از دیگر شاخص های دوره ترامپ عدم 
تقویت ناتو در میدان بازی های سیاسی و نظامی بوده است؛ 
در حالی که در ادوار گذشته صدای نفس کشیدن ناتو تا پشت 
مرزهای شرق اروپا )روسیه( شنیده می شد. اروپای قرن 
بیست و یکم می خواهد در تعیین معادالت جهانی بر خالف 
قرن 19 و 20 تاثیرگذار عمده باشد. طبیعی است که آمریکا 
در این راستا می تواند در قالب ناتو کمک کننده بزرگی برای 
اروپا باشد؛ اما سیاست خارجی »آمریکا اول« دونالد ترامپ و 
عدم تالش جهت تقویت اروپا در ایجاد ائتالف رهبری جهانی 
پایه های بدبینانه آمریکای ترامپ به اروپا را بر مال نمود. اروپا 
در راستای حفظ منافع خود و ایاالت متحده آمریکا در دوره 
اوباما تالش بسیاری در جهت برگزاری مذاکرات هسته ای 
با جمهوری اسالمی ایران از خود نشان داد. سیاست  های 
اروپایی اوباما دادن امتیازات محدود به این کشورها در جهت 
پذیرش رهبری جهانی ایاالت متحده )هژمونی جهانی( از 
سوی آنان بوده است. آمریکا با خروج از  توافق نامه برجام 
سستی آن را به نمایش گذاشت و اینکه ایاالت متحده آمریکا 
در یک نگاه کلی تنها به منافع خود چشم داشته و نسبت به 
منافع اروپا توجهی ندارد. کوشش ایاالت متحده آمریکا در 
ایجاد شکاف در اتحادیه اروپا بخصوص در ماجرای برگزیت، 
مثال بارزی از این تالش است. طبیعی است خروج انگلستان 
از اتحادیه اروپا به زیان مردم اروپا و شکست چوبهای اتحاد 

خواهد بود.
نگاه به شرق آسيا 

بر اساس همان سیاست »اول آمریکا« که ترامپ در پیش 

گرفت، روابط سیاسی و اقتصادی این کشور با شرق آسیا 
دچار نوعی آشفتگی شده است. ایجاد محدودیت برای 
برخی شرکت های چینی ثمره این آشفتگی می باشد. ایجاد 
تعرفه های سنگین بر واردات از چین نشانه شکست در روابط 
اقتصادی دارد. طبیعتا شکست در این زمینه سرآغاز شکست 
های دیگر در زمینه های سیاسی و نظامی را هم به دنبال دارد. 
تالش چین برای احیای جاده ابریشم قدیم و کمربند جاده و 
همراهی فدراسیون روسیه در سازمان شانگهای برای مقابله 
با این تالش یکه تازانه ترامپ در زمینه اقتصادی است. به نظر 
می رسد چین در شرایط کنونی خیلی اشتیاق ابر قدرت 
بودن با توجه به هزینه های آن را ندارد. جدا سازی اقتصاد 
چین از انجام معامالت با دالر ضربه هولناکی به اقتصاد ایاالت 
متحده خواهد بود. عقد قرارداد 25 ساله با جمهوری اسالمی 
ایران با توجه به ظرفیت های بالقوه اقتصادی و انسانی این 
کشور می تواند آسیب های جدی به اقتصاد آمریکا و اروپا 

وارد نماید. 
چشم انداز رابطه با غرب آسيا

آنچه که به نظر می رسد برای ترامپ در داخل ایاالت 
متحده آمریکا و کشورهای متحد نوعی موفقیت محسوب 
شود، نوع رابطه با غرب آسیا و شمال آفریقا است. از جمله 
شاخص های این سیاست خارجی ترامپ می توان به:  تقویت 
بنیان های سیاسی رژیم صهیونیستی )فشار به کشورهای 
عربی جهت عادی سازی روابط با این رژیم، انتقال پایتخت 
از تل آویو به بیت المقدس و به رسمیت شناختن تسلط رژیم 
صهیونیستی بر بلندی های جوالن(، فشار حداکثری تحریم 
ها علیه جمهوری اسالمی ایران، خروج از برجام و ایجاد بازار 
گسترده و پر سود فروش اسلحه به کشورهای عربی خلیج 

فارس می باشد.
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دونالد ترامپ با سیاست حمایت از رژیم صهیونیستی به 
شکلی ویژه گام های موثری در برخورداری از حمایت های 
البی صهیونیسم برداشت. وجود یک یهودی در ساختار 
خانوادگی ترامپ توانسته است در تقویت مناسبات موثر باشد. 
کمک های آمریکا به رژیم صهیونیستی در ادوار مختلف در 
شکل وام های بال عوض و تجهیز و تقویت بٌعد نظامی آن رژیم 
بوده، در حالی که در این دوره به تقویت بنیان های اساسی 
ساختار سیاسی انجامیده است. انتقال سفارت از تل آویو به 
بیت المقدس، عادی نشان دادن اشغالگری سرزمین های 
فلسطینی، به رسمیت شناختن حق حاکمیت بر بلندی های 
جوالن که در سال 1967 توسط ارتش رژیم صهیونیستی 
تصرف و اشغال شد و اخیرا فشار به کشورهای عرب غرب 
آسیا و شمال آفریقا در برقراری روابط با این رژیم مثال هایی 

از این حمایت ها است.
خصوصیت فردی ترامپ که یک تاجر در سیستم اقتصادی 
ایاالت متحده آمریکا بوده است، باعث شد که شرکت های 
سازنده تسلیحات در این دوره به سود سرشار چشم بدوزند. 
نقش یک ویزیتور یافتن در دیدار با ولی عهد عربستان و تبلیغ 
ادوات نظامی حکایت از این خصلت اقتصادی او دارد. قرارداد 
های کالن اقتصادی و معامله 110 میلیارد دالری در سفر 
نخستین او به عربستان سعودی، ثمره این نوع نگاه به غرب 
آسیا و کیسه های انباشته از دالر کشورهای عرب حاشیه 

خلیج  فارس است.
از نشانه های بارز برهنگی سیاست خارجی دولت 
جمهوری خواه دونالد ترامپ فشار حداکثری تحریم ها علیه 
جمهوری اسالمی ایران می باشد، اما باید دانست که این 
فشارها سابقه ای 40 ساله دارد که با اشغال سفارت آمریکا در 
تهران آغاز و در دوره اوبامای دموکرات به اوج خود رسیده بود. 
پیشنهاد آغاز دوره جدید مذاکرات هسته ای با ایران نشان 
از فرو ریزی دیوار تاثیر تحریم ها بر علیه جمهوری اسالمی 
ایران بود. اروپا به دنبال ایجاد روابط با جمهوری اسالمی 
ایران جهت استفاده از بازار 80 میلیونی بوده و کوشش های 
تروئیکای اروپایی که گاهی نقش پلیس خوب و گاهی نقش 

پلیس بد را بازی می کرد در این راستا ارزیابی می شود. 
كدام يک، انتخاب بايدن يا ترامپ

اانتخاب مجدد دونالد ترامپ می توانست ادامه سیاست  
های دور اول ریاست جمهوری او از قبیل تقویت بنیان های 
سیاسی رژیم صهیونیستی، فروش اسلحه و تحریم های 

حداکثری ایران باشد.
حال با انتخاب جو بایدن که معاون رئیس جمهور دموکرات 
پیشین )اوباما( بوده است، می تواند ادامه سیاست های اوباما 
با تغییرات جزیی در روش ها و تاکتیک های عملکرد باشد. 
دموکرات ها به سیاست »چماق و هویج« به شدت اعتقاد 

داشته و دارند. طبیعی است که اگر این طرز تفکر از طرف 
بایدن ادامه پیدا کند. احتماال بایدن ممکن است به برجام 
باز گردد ولی از اجرای تعهدات به بهانه مبارزه با تروریسم و 
حقوق بشر و سیاست های بازدارندگی موشکی ایران سر باز 
خواهد زد. او بر گزینه مذاکره پای خواهد فشرد و تمام تالشش 
را بر محدود ساختن توانمندی های نظامی و موشکی خواهد 
گذاشت، در حالی که شمشیر داموکلس حقوق بشری را هم 
چنان باال نگاه خواهد داشت. این کنترل سیاست موشکی 
و بازدارندگی دفاعی ایران حرکتی در جهت بدست آوردن 
رضایت اعراب حاشیه خلیج فارس و رژیم صهیونیستی 
خواهد بود، گرچه روش دموکرات ها همیشه برای گرفتن 
امتیازات بیشتر از کشورهای عربی تاکید بر مسئله حقوق 
بشر بوده است. بایدن مجبور خواهد بود سیاست دو کشوری 
فلسطینی- صهیونیستی را دوباره اعالم و در راستای آن 
تالش کند. چرا که خود مهم ترین همکار اوباما در پیگیری 

این مسئله بوده است. 
جو بایدن به سوی یک هماهنگی و ایجاد ائتالف و اجماع 
سازی با کشورهای اروپایی علیه جمهوری اسالمی ایران 
برخالف دوره ترامپ پیش خواهد رفت. از شاخص های این 
ائتالف و اجماع  سازی تقویت رژیم صهیونیستی، مسئله 
حقوق بشر، مبارزه با تروریسم، اسالم هراسی و تابلوی 
همگرایی جهانی خواهد بود. جو بایدن قدم های موثری در 
جهت تقویت ناتو بر خواهد داشت و به نظر می رسد ناتو حضور 
موثرتری در افغانستان و عراق و شرق اروپا تا همسایگی 
فدراسیون روسیه خواهد داشت. البته نباید فراموش کرد که 
جو بایدن نمایشی از دوستی با اسالم برپا خواهد نمود، آن گونه 
که سلفش اوباما نشان داد چرا که این عمل  محصول اتاق فکر 

دموکرات ها بوده است.
جمهوری اسالمى ايران و انتخابات آمريكا

انتخاب دوباره ترامپ و یا برگزیده شدن بایدن به ریاست 
جمهوری شرایط متفاوتی را در برابر جمهوری اسالمی ایران 
قرار خواهد داد. طبیعی است تفاوت بسیار جزیی در روش دو 
حزب در رابطه با ایران خواهد بود، گرچه نگارنده حتی به این 
مقدار تفاوت هم باور ندارد. سیاست خارجی ایاالت متحده 
آمریکا در مورد جمهوری اسالمی ایران در هر دو حزب یکسان 
است و وجه تمایزی میان آن ها وجود ندارد. شرطی کردن 
سیاست خارجی و اقتصاد ایران از سوی جناح های سیاسی در 
داخل کشور آسیبی است که زیان های بسیاری برای منافع 
ملی ایران در پی دارد . این عمل موجب ایجاد ضعف شدید 
اقتصادی در میدان کسب و کار و تولید خواهد شد. جمهوری 
اسالمی ایران می تواند بدون توجه به حاکمیت هر کدام از دو 
جناح حاضر در انتخابات آمریکا روش های زیر را برای سیاست 
داخلی خود  بکار ببندد: »دوری از اقتصاد تک محصولی )که 
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منجر به دولت رانتیری شده است(، روی آوری به اقتصاد 
مقاومتی و تکیه بر ظرفیت های انسانی و تقویت موسسات 

دانش بنیان برای شناخت نیازمندی های داخلی.«
 طبیعی است که اجرای این راهبردها استقالل اقتصادی، 
سیاسی و فرهنگی را به دنبال خواهد داشت، چرا که رابطه 
آن ها یک رابطه دو سویه است. نکته ای که در این جا باید 
اذعان داشت، پیوستگی سیاست های داخلی و خارجی هر 
کشور است. این پیوستگی می تواند موجب ترقی و یا تنزل 
جایگاه بین المللی آن کشور  باشد. آن چه که در عرصه نظام 
بین الملل برای هر کشوری مهم و تاثیرگذار است، توانایی 

های قابل عرضه در جامعه بین الملل می باشد. 
در بُعد سیاست خارجی در رابطه با انتخابات ایاالت 
متحده آمریکا تیتر وار مطالبی عرضه می دارم: سیاست 
خارجی اگرچه محصول اتاق های فکر نظام و حاکمیت 
است، اما با ورود دولت های مختلف به عرصه اداره جامعه 
با مشی های متفاوت تاثیر مهمی در نگاه جامعه بین 
الملل دارد. به نظر می رسد جدایی از دیپلماسی انفعال 
و روی آوری به دیپلماسی فعال مبتنی بر عزت مندی، 
حکمت و مصلحت از جمله راه های ترقی و تعالی نظرات 
بین المللی نسبت به کشور باشد. سیاست خارجی و 
دستگاه دیپلماسی با توجه به روابط گسترده اقتصادی در 
سطح بین المللی ضرورت برخورداری از یک دیپلماسی 
فعال اقتصادی را اقتضا می کند. این نوع تحرکات می تواند 
از ایجاد بن بست  های تحریمی جلوگیری نماید. به نظر 
می رسد در صورتی که ترامپ پیروز انتخابات می شد، 
چرخش به سوی روابط سیاسی و اقتصادی مستحکم و 

برابر با چین و سازمان شانگهای می توانست گره گشا باشد 
اما اکنون که بایدن دموکرات به کاخ سفید راه یافته است، 
بایستی برای فاصله گذاری بین اروپا و آمریکا و جلوگیری از 
ائتالف و اجماع سازی بین المللی بویژه با سه کشور اروپایی 
)فرانسه، انگلیس و آلمان( تالش کرد. سیاست جمهوری 
اسالمی ایران در مواجه با ریاست جمهوری بایدن با توجه 
به احتمال بازگشت به برجام بایستی براساس سیاست 
گام متقابل باشد، چراکه سیاست های بایدن می تواند 
ادامه سیاست های اوباما باشد؛ البته با تغییرات جزیی در 

عملکرد ها.
دموکرات ها تالش دارند رابطه خود با اسالم را دوستانه 
نشان دهند؛ لذا از این روش جهت جذب کشورهای ضعیف 
اسالمی و عربی بهره می برند. آشکار سازی قبح روابط با رژیم 
صهیونیستی  می تواند از کارکرد های سیاست خارجی 
ایران باشد. دموکرات ها با استفاده از ایران هراسی کوشش 
خواهند کرد تا اعراب حاشیه خلیج فارس و شمال آفریقا را در 
مجموعه دوستان خود نگاه دارند. دستگاه دیپلماسی ایران 
می تواند با استفاده از عواطف و اخوت اسالمی با کشورهای 
مسلمان و عرب از فاصله میان دموکرات ها و کشورهای 
محافظه کار استفاده بهینه داشته باشد. ادامه روش ترامپ 
در ترغیب کشورهای عربی به عادی سازی و در حقیقت 
آشکاری سازی روابط پنهانی اعراب و رژیم صهیونیستی با 
ورود بایدن به کاخ سفید شدت بیشتری خواهد گرفت. و کالم 
آخر اینکه جمهوری اسالمی ایران باید بتواند از تغییر شرایط 
در صورت اتفاق بهترین بهره برداری سیاسی، اقتصادی و 

فرهنگی را داشته باشد



139
ن9

ستا
 زم

ز و
پایی

م. 
سو

ره 
شما

م. 
 دو

ال
 س

10

دوره چهار ساله ریاست جمهوری دونالد ترامپ فرصت 
ویژه ای به متحدان عربی آمریکا و رژیم صهیونیستی دست داد 
تا در نتیجه نزدیکی و تقویت روابط فیمابین، به نوعی درک و 
سیاست مشترک و همسو در برابر ایران )که در دوران اوباما و در 
نتیجه مذاکرات و توافق هسته ای علی رغم نگرانی و مخالفت 
متحدان عرب و اسرائیل دچار شکاف شده بود( دست یابند. 
افزایش ایران هراسی، فروش بی سابقه تسلیحات به کشورهای 
عربی، خروج از برجام، اختصاص کمک و حمایت های ویژه به 
اسرائیل، هموار کردن مسیر عادی سازی روابط کشورهای 
عربی با این رژیم، اتخاذ استراتژی فشار حداکثری و در نهایت 
ترور سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرصت منحصر به فردی در 
اختیار متحدان منطقه ای آمریکا بویژه اسرائیل در راستای 
تضعیف ایران قرار داد. انتخابات 2020 آمریکا و خبر پیروزی 
بایدن معاون اوباما در دوران ریاست جمهوری وی، که قبل از 
برگزاری انتخابات بر دیپلماسی و بازگشت به توافق هسته ای 
ایران تاکید داشت، سبب شد تا موج جدیدی از نگرانی در بین 
متحدان منطقه ای این کشور و دوست داران ترامپ بوجود آید. 
حال این سوال مطرح می شود که اقدام اسرائیل در ترور دکتر 
فخری زاده چه تاثیری در مسیر دیپلماسی دولت بایدن در 

آینده خواهد داشت؟

پیروزی بایدن در نوامبر 2020 نویدبخش بازگشت جایگاه 
دیپلماسی، مذاکره و قدرت نرم در سیاست خارجی آمریکا 
برخالف دوران ترامپ خواهد بود. در واقع هدف سیاست 
خارجی بایدن »بازگرداندن آمریکا به باالی میز گفت وگوها« 
عنوان شد. اعالم جهت گیری های دولت جدید آمریکا سبب 
شد تا جبهه جنگ طلب در خاورمیانه و آمریکا فرصت باقی 
مانده از دوران قدرت ترامپ را فرصتی برای مسدود و محدود 
کردن راه هرگونه مذاکره، سازش احتمالی و بازگشت به 
توافق بدانند. پس از قطعی شدن عدم پیروزی  ترامپ در 
انتخابات، وی با تشکیل جلسه ای در دفتر بیضی شکل کاخ 
سفید در 22 آبان به بررسی حمله نظامی علیه ایران پرداخت، 
اما این طرح با این استدالل که هرگونه تهاجمی منجر به 
گسترش تنش در منطقه خواهد شد، با مخالفت روبرو 
شد. هرچند این موضوع سبب نشد تا فرصت باقی مانده 
تا 20 ژانویه، بدون تنش و تحریک علیه ایران سپری شود. 
اتخاذ استراتژی فشار حداکثری علیه ایران و مقابله ایران با 
این استراتژی تحت عنوان مقاومت حداکثری، تدوام برنامه 
هسته ای، تداوم فعالیت های منطقه ای، عدم مذاکره ایران با 
آمریکا پس از خروج این کشور از برجام ، عملی نشدن وعده 
ترامپ برای جایگزینی توافقی بهتر از توافق قبلی با ایران و 

تیاثیر اقدام تروریستی اسرائیل بر سیاست خارجی بایدن

  سعیده اسدی: دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات خاورمیانه و مشال آفریقا دانشگاه عالمه طباطبائی
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عدم موفقیت آمریکا در تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در 
شورای امنیت سبب شد تا کارشناسان، تحلیلگران سیاسی و 
خبرگزاری های این کشور نیز خبر از شکست استراتژی فشار 
حداکثری آمریکا علیه ایران بدهند. کنار هم قرار گرفتن این 
حوادث و رویدادها سبب شد تا رژیم صهیونیستی بیش از 
سایر متحدان آمریکا نسبت به آینده سیاست خارجی ایاالت 
متحده و نوع رویکرد اتخاذی در برابر ایران حساس شود؛ 
بنابراین با چینش پازلی جدید درصدد تحریک ایران از 
سویی و ایجاد چالش بر سر راه سیاست های بایدن در رابطه 
با ایران از سویی دیگر برآمده است. ترور شهید فخری زاده 
در 7 آذر ماه در حالی صورت گرفت که نشانه هایی از چراغ 
سبز ترامپ در این ماجرا وجود داشته، بطوریکه پمپئو پیش 
از ترور با سفر به منطقه در پاسخ به سوال خبرنگاران به روی 
میز بودن تمام گزینه ها علیه ایران اشاره کرد. در همین راستا، 
مارک فیتزپاتریک از اعضای موسسه بین-المللی مطالعات 
استراتژیک آمریکا و دیپلمات سابق این کشور در مصاحبه 
با »بیزنس اینسایدر« در دسامبر 2020 بر این موضع اشاره 
کرد که دالیل کافی برای احتمال مشارکت آمریکا در ترور7 
آذر  وجود دارد. او با استناد به گزارش های اخیر درباره 
درخواست ترامپ برای گزینه حمله نظامی علیه ایران و 
نشست محرمانه پمپئو، بن سلمان و نتانیاهو پیش از انجام 
ترور در نئوم عربستان، معتقد است که این ترور با تالش های 

ترامپ برای جلوگیری از یک برجام مجدد مطابقت دارد. 
 بنامین نتانیاهو نیز در مراسم بزرگداشت موسس این 
رژیم در 2 آذر با هشدار به بایدن برای بازگشت به توافق 
هسته ای ایران، به این موضوع اشاره کرد که: »ما به ایران 
اجازه دستیابی به سالح هسته ای را نخواهیم داد و بازگشت به 
توافق هسته ای سابق نیز ممنوع است و باید سیاست سازش 
ناپذیری را با ایران برای عدم دستیابی به سالح هسته ای 

در پیش بگیریم«.  در واقع ترور شهید فخری زاده در این 
زمان بندی کنونی را می توان هشداری از سوی اسرائیل به 
دولت آینده بایدن دانست، که در برگیرنده این پیام است که 
آمریکا بدون درنظر گرفتن مالحظات این رژیم نمی تواند به 
راحتی اهداف دیپلماتیک خود را در بویژه در خصوص توافق 
هسته ای با ایران پیگیری کند. و اگر چنین اتفاقی در عمل رخ 
دهد، با واکنش و چالش سازی های این رژیم همراه خواهد 
بود و اسرائیل در پیشبرد اهداف خود جسورتر عمل خواهد 
کرد. همچنین اسرائیل با وجود البی قوی در دستگاه سیاست 
خارجی آمریکا به این موضوع آگاه است که  هرگونه عمل و 
اقدامی علیه ایران که مستلزم عکس العمل جدی جمهوری 
اسالمی باشد، پای آمریکا را به منطقه باز خواهد کرد. بنابراین 
روزهای باقی مانده از دوران ترامپ را زمان مناسبی برای 

تکرار این واقعیت ها برای دولت آینده آمریکا دانسته است.
فارن پالسی نیز در مقاله  25 نوامبر خود به این نکته تاکید 
کرده است که تغییرات در سیاست خارجی آمریکا ، بویژه 
پس از فشار حداکثری ترامپ علیه ایران، در قبال جمهوری 
اسالمی و مسئله هسته ای آن بر محاسبات اصلی امنیت ملی 
اسرائیل تاثیر می گذارد. به این نحو که چگونه باید اهداف 
خود را برای به حداکثر رساندن زمان الزم برای تولید سالح 
هسته ای در حالی که از فوران جنگ جلوگیری می کند، پیش 
ببرد. این خبرگزاری به رویکرد متفاوت دولت جدید بایدن 
در مقابل ایران و آماده شدن اسرائیل برای این تغییرات نیز 

اشاره کرده است. 
جمهوری اسالمی ایران نیز از بازگشت آمریکا به توافق 
هسته ای استقبال کرده اما احیای برجام را مشروط به جبران 
خسارت  های وارده به ایران پس از خروج از توافق هسته ای 
دانسته و بنابراین مسیر بازگشت به توافق  فی النفسه چنانکه 
خود بایدن نیز به آن اشاره کرده، با دشواری هایی در هردو 
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طرف روبرو است و ترور انشمند هسته ای ایران بر دشوارتر 
شدن این مسیر افزوده اما غیر ممکن نساخته است. به هر روی 
، بایدن خود از حامیان اصلی رژیم صهیونیستی می باشد، 
بطوریکه هرچند مسیحی است اما خود را یک صهیونیست 
می داند و بعید بنظر می رسد علی رغم الویت دیپلماسی در 
تیم بایدن، دولت جدید آمریکا بدون در نظر گرفتن مالحظات 
رژیم اسرائیل اقدامی در جهت مذاکره با ایران انجام دهد و 
ترور شهید فخری زاده گام جدی این رژیم در تضعیف هرگونه 
دیپلماسی و توافق احتمالی بوده است.  نیویورک تایمز نیز 
در مقاله 28 نوامبر خود با اشاره به همین نکته، ترور محسن 
فخری زاده را در راستای فلج کردن تالش های جو بایدن برای 

احیای مجدد توافق هسته ای دانست. 
شاید بتوان گفت که این اقدام با در نظر گرفتن زمان  بندی 
آن با احتمال پاسخ ایران به ترور همراه بوده است، چرا که 
رژیم صهیونیستی هر واکنش احتمالی نظامی از سوی 
ایران و مقابله به مثل نسبت به ترور را می تواند زمینه ای 
برای ورود گسترده و تهاجم نظامی آمریکا به ایران در دوران 
ترامپ فراهم کند، موضوعی که چندین سال است مطلوب 
نظر اسرائیلی ها بوده و در دوران ترامپ بارها برای کشاندن 
تنش با ایران تا مرز یک تهاجم نظامی گسترده تالش کرده 
است. بنابراین این گمان می رود که حداقل تا 20 ژانویه، رژیم 
صهیونیستی به دلیل همراهی کامل دولت فعلی آمریکا با 
اقدامات آن و از سویی از بین بردن زمینه احتمال هرگونه 
موفقیتی در توافق هسته ای به اقدامات ایذائی تداوم دهد. 
بنابراین، هرگونه اقدام در واکنش به ترور شهید فخری زاده 
از سوی ایران  بدون توجه به دو اصل زمان بندی مناسب و 
غافل گیری سبب خواهد شد تا ایران وارد بازی کوتاه مدت 
ترامپ-نتانیاهو با پیامدهای بلندمدت ناشی از آن شود. در 
واقع نوع مدیریت حادثه رخ داده توسط ایران در واکنش به 

اسرائیل موضوعی است که می تواند جمهوری اسالمی را در 
شرایط لرزان کنونی از نقشی صرفا واکنشگر به کنشگری 
محاسبه گر تبدیل سازد؛ این موضوع نیازمند زمان مناسب 
خود است. ترور شهید فخری زاده به عنوان دانشمند برجسته 
ایران در حوزه هسته ای و دفاعی فی النفسه موضوعی است 
که جمهوری اسالمی بی تفاوت و بی توجه به سیاست های 
آمریکا در همراهی و حمایت تلویحی و آشکار مستمر از رژیم 
صهیونیستی در اقدامات تروریستی و یا تهاجمی علیه ایران 
طی سال های اخیر و دولت های مختلف، عبور کند. طرح 
موضوع بازگشت به توافق هسته ای و مذاکره احتمالی در 
دولت بایدن نیز نه با در نظر گرفتن منافع ایران و نه محدود 
به برنامه هسته ای ایران خواهد بود؛ چنانکه مواضع بایدن 
در این خصوص نیز نشان از این واقعیت دارد که مذاکرات 
هسته ای به عنوان دروازه ای برای ورود به سایر موضوعات 
مرتبط با ایران در حوزه موشکی و فعالیت منطقه ای آن است. 
در این شرایط آنچه سبب هراس رژیم صهیونیستی شده، 
عدم ظرفیت کافی دیپلماسی برای تحت فشار قرار دادن و 
محدودیت دائمی برنامه هسته ای و قدرت موشکی ایران 
است. در مذاکرات گذشته نیز جمهوری اسالمی شاهد بود که 
علی رغم الویت قرار دادن دیپلماسی در دولت آمریکا و ایران 
و تعهدات ایران به بندهای برجام، در بلند مدت این توافقنامه 
به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی و قانونی مستحکم، نتوانست 
انتظارات ایران را در حوزه رفع و کاهش تحریم ها یعنی آنچه 
هدف مذاکرات بود، مرتفع سازد. با این حال، مذاکره مجدد در 
حالی که بایدن تا کنون تعهدی در خصوص جبران خسارت 
وارده از خروج برجام را نداده و از سویی هسته ای را گام اول در 
جهت محدودسازی قدرت ایران عنوان کرده است، در کنار 
فرصت کوتاه دولت وقت و چالش آفرینی اسرائیل نمی تواند 

فرصت و امتیازی ویژه ای را متوجه ایران سازد.
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از زمان خروج یک جانبه آمریکا از برجام، این توافق نامه به 
یکی از مهم ترین موضوعات سیاست خارجی ایاالت متحده، 
جمهوری اسالمی ایران و اتحادیه اروپا تبدیل شده است. با 
مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، 
احتماالتی در خصوص پیوستن دوباره به برجام مطرح شده 
است. اما این بازگشت با چالش هایی همراه است که در ادامه 

به آن می پردازیم . 

مقدمه 
سیاست »فشار حداکثری« دولت ترامپ به اهداف مد نظر 
خود مانند: بازگرداندن ایران به پای میز مذاکره برای داشتن 
توافقی "بهتر" و یا وادار کردن جمهوری اسالمی ایران به رفتار 
مانند یک کشور "عادی" ، نرسیده است. در مقابل، روابط 
آمریکا با ایران به خصمانه ترین دوران خود نسبت به آنچه 
در گذشته شاهد آن بودیم و حتی به سطح استفاده از ادوات 
جنگی نیز رسید، در ابتدا آمریکایی ها در خاک عراق سردار 
سلیمانی فرمانده سپاه قدس را ترور کردند و ایران در اقدامی 
تالفی جویانه پایگاه فرامنطقه ای آمریکا در عراق را مورد حمله 
موشکی قرار داد. در ادامه نیز ایران، صنعت و برنامه هسته ای 
خود را تقویت کرد و نفوذ و قدرت خود را در منطقه به نمایش 

گذاشت. به طور کلی ایران به سیاست »فشار حداکثری« با  
»مقاومت حداکثری« پاسخ خواهد داد .

با اعالم نتیجه انتخابات آمریکا ، جو بایدن رئیس جمهور 
بعدی ایاالت متحده آمریکا خواهد شد. او در سیاست خارجی 
خود باید برخی از سیاست های ترامپ را لغو کند و یک 
سیاست جدید را در پیش گیرد. بایدن در سیاست خارجی 
خود با چالش هایی نظیر نحوه تعامل با چین، روسیه، اسرائیل، 
کشورهای عربی و ایران و خروج نیروهای نظامی از افغانستان 
رو به رو است . در ادامه به چالش های پیش روی دولت جدید 

آمریکا در قبال برجام پرداخته خواهد شد .

برجام و مالحظات ايران 
1-فرآیند انتقال قدرت در ایاالت متحده آمریکا در ماه 
ژانویه به پایان می رسد، از این رو در مدت باقی مانده از دوره 
ترامپ، او سعی خواهد کرد تا فرآیند بازگشت دولت جدید 
آمریکا به برجام را سخت کند. اعمال تحریم های جدید و 
متوالی علیه ایران، انجام اعمال تروریستی، گره زدن تحریم 
ها با مسائلی مانند حقوق بشر و موشک های بالستیک و 
منطقه ای همه نشان از این دارند که ترامپ می خواهد با ایجاد 
یک هزینه سیاسی سنگین، بایدن را از بازگشت به برجام و 

وی دولت جدید آمریکا  چالش های پیش ر
در قبال برجام

  حممد عرف، دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای دانشگاه شیراز
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خنثی کردن تحریم ها منصرف کند . 
2-برداشته شدن تحریم های اولیه و ثانویه و جبران 
خسارات وارده به عنوان شرط طرف ایرانی و مطالبات فرا 
برجامی طرف آمریکایی دو چالش اساسی، برای طرف 
آمریکایی در مسیر فراهم شدن زمینه هرگونه تعامل و 

گفت وگو برای دسترسی به توافق است.
3-ایاالت متحده به دنبال افزودن دو مسئله جدید یعنی 
توان موشکی-دفاعی و مسئله قدرت منطقه ای جمهوری 
اسالمی ایران در برجام است. برداشته شدن تحریم هایی که 
ترامپ همه را بازگرداند و قرار بود بر اساس برجام لغو شوند، در 
دولت بایدن هم منوط به عقب نشینی ایران از دو مؤلفه مهم 
قدرت خود خواهد بود. هرگونه بازگشت و احیای برجام برای 
آمریکا زمانی امکان پذیر است که ایران حاضر به گفت وگو و 
سازش پیرامون دو ضلع مهم قدرت خود یعنی موشک های 
بالستیک و قدرت منطقه ای  اش باشد. این در حالی است 
که سیاست جمهوری اسالمی ایران نیز در این زمینه کاماًل 
مشخص است و هرگز از منافع ملی خود و قدرت دفاعی اش 

عقب نشینی نخواهد کرد.
4- با توجه به عمر کم دولت دوازدهم در ایران، این احتمال 
وجود دارد تا دولت جدید ایاالت متحده، تعامالت و مذاکرات 
هدفمند را به دولت بعدی ایران موکول کند. در اینصورت 
دو دولت در آغاز کار با افقی 4 ساله ) و شاید 8 ساله (  به 

گفت وگوها در خصوص برجام و تحریم ها بپردازند . 

چالش هايى به غير از برجام و ايران 
1-بحث کرونا مهم ترین اولویت دولت بایدن در سیاست 
داخلی آن کشور است. رئیس جمهور آمریکا ، مبارزه با کرونا 
و احیای اقتصاد که در دوره کرونا به شدت آسیب دیده است 
را اولویت نخست خود قرار خواهد داد. احتماال تا روز تحلیف، 
همه گیری کووید 19 جان شمار زیادی از آمریکایی ها را 
گرفته است و همچنین به  احتمال زیاد تا اواخر ماه ژانویه روزی 
100 هزار مورد به موارد جدید ابتال افزوده خواهد شد. نرخ 
بیکاری احتماالً به محدوده 6 تا 7 درصد خواهد رسید و این 
باعث خواهد شد میلیون ها آمریکایی قادر به پرداخت اجاره 
خانه خود نباشند  به نوشته فارن افرز، چالش های داخلی 
پیش روی این کشور فراتر از سالمت جسمی و اقتصادی آن 
است. ایاالت متحده دچار چنددستگی شده است؛ بیش از 
70 میلیون آمریکایی به دونالد ترامپ رأی دادند و بسیاری از 
آن ها به روایت دروغین او مبنی بر دزدیده شدن آراء انتخاباتی 
اعتقاد دارند و بایدن را یک رئیس جمهور نامشروع می دانند. 
جامعه آمریکا درباره نابرابری ثروت، نژاد و تحصیالت دچار 
تفرقه شده است. دو حزب دموکرات و جمهوری خواه حتی در 
ساختار درونی نیز یکپارچه نیستند و با یکدیگر در موضوعات 

مختلفی از مالیات گرفته تا اصالحات پلیس و مراقبت های 
بهداشتی و غیره اختالف نظر دارند. با توجه به کنترل 
جمهوری خواهان بر سنا و کاسته شدن از دموکرات ها در 
کنگره ممکن است دولت آینده نیز دچار چنددستگی شود. 

2-در خارج از مرزهای آمریکا نیز ، دولت جدید بایدن 
درگیر چالش هایی خواهد شد که ممکن است از اولویت باالیی 
نسبت به برجام برخوردار باشد. تعیین وضعیت معاهدات و 
قراردادهای بین المللی که دولت ترامپ از آن ها خارج شده 
است از قبیل معاهده پاریس، اقدام در برابر چین به دلیل 
اقدامات تجاری آن، توافق هسته ای برجام، پیمان  های کنترل 
 )INF( تسلیحات مانند پیمان نیروهای هسته ای میان برد
و پیمان آسمان های باز و موضوع عادی سازی روابط بین 
اسرائیل با چند کشور عربی از این  دست موارد است؛ اما موارد 
دیگری نیز وجود دارد که دولت جدید آمریکا باید تکلیف خود 
را با آن ها نیز مشخص کند؛ مواردی که دولت ترامپ به شدت 
اشتباه پیش رفته است: تضعیف اتحادهایی که برای 75 سال 
بستر ثبات بین المللی بودند و به نوبه خود سؤاالتی درباره 
قابل اطمینان بودن ایاالت متحده در میان دوستان و دشمنان 
ایجاد کردند، خروج از توافقنامه ها و نهادهای بین المللی بدون 
اینکه جایگزین بهتری برای آن ها در نظر بگیرد، نقض مکرر 
هنجارها و سیاست های دموکراتیک مانند جدا کردن فرزندان 
مهاجر از والدین و ممنوعیت سفر برای بسیاری از کشورها با 
اکثریت جمعیت مسلمان ازجمله موضوعات مهمی است که 

دولت جدید آمریکا با آن ها مواجه خواهد شد.

اتحاديه اروپا 
اتحادیه اروپا در تالش است تا با میانجی گری و بازسازی 
روند گفت وگوهای برجامی، نقش از دست رفته خود را به 
عنوان یک بازیگر بین المللی احیا کند. با خروج ترامپ از برجام 
و تنها گذاشتن اتحادیه اروپا، این اتحادیه دیگر نقش خود را 
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به عنوان تنظیم کننده روابط چند جانبه از دست داد. برای 
همین آن ها در تالش هستند تا با ایجاد ارتباط با دولت جدید 

آمریکا، نقش سابق خود را به دست آورند . 

البى اسرائيل و كشورهای منطقه در قبال برجام 
چالش دیگر در مسیر بازگشت به برجام، البی های 
اسرائیل، عربستان و برخی گروه های اپوزیسیون ایرانی 
)مانند سازمان تروریستی منافقین( و کشورهای مخالف ایران 
است که مخالفان سرسخت برجام به شمار می روند . به عنوان  
مثال البی اسرائیل در ساختار سیاست و قدرت در آمریکا 
چنان قدرتمند و متنفذ است که به طور سنتی دولت های 
مختلف در آمریکا اعم از دموکرات و جمهوری خواه بر سر 
هر موضوعی که مربوط به منطقه غرب آسیا و امنیت عوامل 
رژیم صهیونیستی باشد، ملزم به پیروی از دیدگاه های 
آن ها هستند. در این راستا رژیم صهیونیستی که برجام را 
بزرگ ترین چالش امنیتی خود می داند، به شدت در تالش 
است تا هرگونه مسیر بازگشت آمریکا به برجام را ببندند. این 
در حالی است که رژیم های مرتجع عربی هم که به صورت 
طبیعی نگران هرگونه تعامل واشنگتن و تهران هستند، در 
حال البی گری در خصوص عدم تجدید نظر دولت جدید 

آمریکا پیرامون برجام و حضور در هر مذاکره هستند.

نتيجه گيری 
با توجه به موارد فوق الذکر، دولت جدید ایاالت متحده 
نمی تواند کاری خارق العاده در قبال برجام انجام دهد؛ آنچه 
که قبل تر تصور می شد با روی کار آمدن بایدن، شرایط 
بالفاصله به فاصله زمانی بین 2015 الی 2017 باز خواهد 
گشت. هر دو طرف ، یک سری مالحظات برای بازگشت 
به برجام دارند که از طرف آمریکایی ها اوال بازگشت ایران 
به تعهدات برجامی و ثانیا گنجاندن موضوعات موشکی 

و منطقه ای خواهد بود و از طرف ایران موضوع پرداخت 
خسارت، بازگشت به تعهدات برجامی و رفع تحریم های اولیه 
و ثانویه مطرح است. عالوه بر این ها اتحادیه اروپا نیز چشم به 
احیای روابط سیاسی و دیپلماتیک خود دارد و خواستار ادامه 
گفت وگوها از طریق این اتحادیه و ذیل چند جانبه گرایی 
است. بنابراین، در کوتاه مدت نباید انتظار رفع همه تحریم 
ها را داشت، بلکه بایستی با استفاده از دیپلماسی چند الیه 
باعث لغو تحریم های ثانویه آمریکا در ماه اول و دوم روی کار 

آمدن بایدن شد 

منابع برای مطالعه:
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https://covid.cdc.gov/covid-data-
tracker/#cases_casesper100klast7days

h t t p s : / / e d i t i o n . c n n . c o m /
results/president/2020/election
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تاریخچه آغاز روابط سیاسی و همکاری عربستان سعودی با 
ایاالت متحده آمریکا به زمان دیدار رئیس جمهور اسبق آمریکا 
»فرانکلین دی روزولت« با »ملک عبدالعزیز« بنیان گذار 
پادشاهی مدرن عربستان سعودی در سال 1945 باز می گردد. 
اگرچه روابط این دو کشور گاها با تنش های سردی در طول 
تاریخ روبرو بوده است ، اما در اصل آن تغییر اساسی ایجاد نشده 
است. این روابط در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به 
باالترین میزان خود رسید بطوری که آن را می توان به دالیلی ؛ 

رابطه ای بسیار قدرتمند و استثنایی تلقی نمود. نظیر:
- عربستان سعودی اولین مقصد خارجی ترامپ پس از ورود 

به کاخ سفید بود.
- جردکوشنر داماد وی با محمد بن سلمان ارتباط 

نزدیکی داشت.
 - از ولیعهد عربستان)MBS(  در رابطه با پرونده قتل جمال 
خاشقجی و همچنین نقض حقوق بشری عربستان سعودی 

حمایت های اساسی به عمل آورد. 
- و قطعنامه دو حزب را که در کنگره برای جلوگیری از فروش 

سالح به سعودی ها تصویب شده بود ، وتو نمود.
از نظر ترامپ، روابط عربستان و ایاالت متحده نسبت به 
مسائل اقتصادی، امنیتی، سیاسی و ژئوپلیتیکی هماهنگی 

زیادی داشته است. اما دموکرات ها به عنوان حزب اصلی مخالف 
ترامپ ، از عملکرد وی در قبال تهاجم به چند جانبه گرایی و در 
پیش گرفتن اصول یک جانبه گرایی در نظام بین بین الملل، 

انتقادات فراوانی داشتند.
مهم ترین انتقاد از سیاست های بین المللی ترامپ توسط 
دموکرات ها مربوط به جنگ یمن و مقاومت دولت ترامپ در 
برابر تالش برای محدود کردن یا جلوگیری از هر نوع حمایت 
ایاالت متحده از جنگ عربستان علیه نیروهای حوثی است. 
اگرچه دولت رئیس جمهور پیشین باراک اوباما نیز از مداخله 
نظامی سعودی در یمن حمایت کرده بود ، اما بحران انسانی 
در دوران دولت ترامپ شدت بیشتری گرفت و بن بست واقعی 

درگیری ها در شمال یمن بسیار آشکارتر شد.
عالوه بر این، منتقدان روابط ایاالت متحده و عربستان در 
دوران ترامپ، به ویژه دموکرات ها، نگرانی های شدیدی را در 
مورد سرکوب سیاسی فعاالن حقوق زنان در عربستان سعودی 
ابراز داشتند. بنابراین روابط واشنگتون با ریاض تحت یک دولت 
دموکراتیک یکی از دشوارترین چالش های احتمالی خواهد بود. 
نشانه ای از این چالش ها از مواضع بایدن و مشاوران ارشد ستاد 
انتخاباتی وی و همچنین سایر رهبران حزب دموکرات کاماًل 
مشخص است. در دو سال گذشته ، بایدن گفته است که دولت 

نهادینه نا استوار
   امیر پرورش: دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات خاورمیانه و مشال آفریقا
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عربستان سعودی »ارزش بازپرداخت اجتماعی بسیار کمی« 
دارد ، و ریاض »کودکان ... و افراد بی گناه« را در یمن به قتل 

رسانده است ، و این یک کشور »منفور« است.
همچنین بسیاری از سعودی ها نیز سیاست های دوران اوباما 
را اشتباه می خوانند. و اینک رسانه های سعودی به طور آشکار 
ابراز نگرانی کرده اند که دولت بایدن می تواند به معنای بازگشت 

به همان سیاست های اشتباه دوران اوباما باشد.
حال در صدد پاسخگویی به این سوال بر می آییم که روابط 
ریاض و واشنگتن در دوران بایدن چگونه خواهد بود و به کدام 

سو پیش خواهد رفت؟
تحلیل گران معتقدند که دولت بایدن می تواند به حمایت 
تقریباً بدون قید و شرطی را که ریاض طی سال ها از آن برخوردار 
بوده است، پایان دهد. دلیل این امر برای مجازات عربستان 
سعودی از جانب دموکراتیک ها روشن است: » جنگ یمن و 
هزینه های انسانی آن، قتل جمال خاشقجی مخالف سعودی 
در کنسولگری عربستان در استانبول در اکتبر 2018 و حمایت 

آشکار دولت ترامپ از عربستان سعودی در تمام این امور.«
اما با این حال، غالباً تفاوتی بین وعده های داده شده در 
پوشش قدرتمندترین رهبر جهان در مسیر مبارزات انتخاباتی 
و واقعیت وجود دارد. بایدن به عربستان سعودی برای کمک 
به ایجاد حمایت منطقه ای برای یک توافق جدید با ایران و 
همچنین از نظر تثبیت بازارهای نفت و روابط اسرائیل و اعراب 
نیاز دارد. اما می توان اذعان داشت که روابط عربستان و آمریکا 
در دوران دولت بایدن به آن اندازه ای که در دوره ترامپ بود 
دست نخواهد یافت. کشوری که از نظر تاریخی همیشه سعی 
در دوستی با عربستان سعودی داشته است، به احتمال زیاد این 
بار هم رویه ای متعادل را اتخاذ می کند. اگرچه رویکرد بایدن با 
ترامپ متفاوت است، اما انکار عربستان سعودی هم مورد نظر 
برخی از اعضای حزب دموکرات نمی باشد، زیرا کنار گذاشتن 

تدریجی متحدان، آن ها را به سمت رفتار بهتر سوق می دهد.
بر اساس گزارش موسسه تحقیقات صلح بین المللی 
استکهلم، یک چهارم فروش سالح های آمریکایی در طول 

دوره 5 ساله بین سال های 2014 تا 2019 به عربستان سعودی 
رسیده است. پس واشنگتن در تالش است تجارت با سعودی 
را از دست ندهد. بنابراین احتماال سیاست جدید بایدن در 
مورد عربستان سعودی به گسترش فروش تسلیحاتی خواهد 
انجامید. اما با توجه به اینکه مشاوران اطراف بایدن تعهد خود 
را برای کمک به دفاع از عربستان سعودی در برابر دشمنان 
منطقه ای حفظ کرده اند. پس می توان حدس زد که تمرکز 
بیشتر دولت جدید آمریکا بروی فروش سالح هایی است که 

ماهیت دفاعی دارند تا تهاجمی. 
از سویی دیگر، عربستان برجسته ترین صادرکننده انرژی 
و دارنده بزرگترین ذخایر نفتی در جهان است و ریاض یک 
شریک برجسته بین المللی از نظر مالی برای مقابله فکری با 
مخالفان می باشد. افزون بر این، وضعیت معنوی پادشاهی نیز 
با در آغوش گرفتن دو مسجد مقدس ، موقعیت سنگین و بی 

نظیری به آن می بخشد.
بنابراین، واشنگتن تأثیر عربستان سعودی را بر قیمت 
جهانی انرژی تشخیص می دهد. برای نمونه، میتوان به نامه 
شرکت های نفتی شیل آمریکایی به ترامپ اشاره نمود که از وی 
خواسته بودند در مورد امکان افزایش قیمت انرژی به سطحی 
که منافع هر دو کشور را تأمین کند با مقامات سعودی گفت وگو 
کند. این واقعیت که هزینه استخراج نفت شیل دو برابر هزینه 
نفت معمولی است، اهمیت عربستان سعودی را برای اقتصاد 

داخلی ایاالت متحده نشان می دهد.
اتحاد بین ایاالت متحده و عربستان سعودی ، همیشه بر 
اساس یک معامله عملی ساخته شده است. بطوریکه سعودی ها 
در ازای تضمین های امنیتی ایاالت متحده، از تامین پایدار نفت 
برای اقتصاد جهانی اطمینان حاصل می کنند. اما با افزایش 
مداوم تولید نفت ایاالت متحده، ارزش اتحاد عربستان سعودی 
بیشتر مورد بررسی قرار می گیرد و نمایندگان هر دو حزب در 
کنگره خواستار پایان دادن به برخورد ویژه با پادشاهی هستند.

جو بایدن ، رئیس جمهور منتخب ایاالت متحده متعهد 
شده است که عربستان سعودی را به دلیل نقض حقوق بشر 
مجازات نماید، اما ناظران می گویند نیروگاه غنی از نفت عربی 
هنوز قدرت کافی برای انحراف یک گسست بزرگ در روابط را 
دارد. از سوی دیگر با توجه به شخصیت قدرت دوست و جاه 
طلب محمد بن سلمان بعید به نظر می رسد به این راحتی ها 
اجازه دهد خدشه ای به روابطش با آمریکا وارد گردد. بنابراین 
می توانیم شاهد انجام اصالحات حقوق بشری در داخل مانند 
آزاد کردن فعاالن حقوق زنان و زندانیان عقیدتی و نیز همچنین 
تغییر رفتار در سطح منطقه همچون پایان دادن به محاصره 
قطر ؛ باشیم. در نتیجه اهمیت استراتژیک روابط ایاالت متحده 
و عربستان پایدار خواهد ماند و ریاست جمهوری بایدن به هیچ 

وجه پایان این روابط را نشان نمی دهد



تحولات منطقه



 سال دوم. شماره سوم. پاییز و زمستان1399

19

منطقه خاورمیانه طی یک قرن اخیر به دلیل شرایط 
حساس سیاسی و امنیتی در معرض درگیری ها و بحران 
های متعددی بوده است. از این رو، تحریریه خاورمیانه 
به منظور انتشار سومین شماره خود تصمیم گرفت با 
دکتر ابولفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در مورد آخرین 
تحوالت منطقه نظیر بحران قره باغ، عادی سازی روابط 
برخی کشورهای عربی با رژیم اسرائیل، مذاکرات صلح 
طالبان با افغانستان و تحوالت عراق مصاحبه ای داشته 

باشد. مشروح مصاحبه به شرح زیر است:

1-آينده روابط ايران و عراق را با رويكرد متفاوت 
دولت مصطفى الكاظمى چگونه پيش بينى مى كنيد و 
اينكه نظر شما درباره رای ممتنع دولت عراق در طرح 
احيای كميته تحريم های ايران در سازمان ملل داد، 

چيست؟
-عراق و ایران مشترکات فرهنگی و تاریخی و مذهبی زیادی 
دارند، از این جهت چشم انداز روابط ما با عراق همیشه مثبت 
بوده است و البته که ظرفیت ها برای توسعه روابط خیلی بیشتر 
از این ها می باشد و در حال حاضر ایران شریک تجاری موثری 

در عراق هست و در مقابل عراقی ها نیز در تامین بسیاری از 
کاالها و نیازهای حود به ایران وابسته هستند. از این جهت، 
فرصت تعامالت و همکاری ها با عراق فرصت برجسته ای 

می باشد. 
به هرحال کشورهای همسایه در کنار همه اشتراکاتی که 
دارند، با مسائل گوناگونی مواجه هستند که موجب نگرانی 
می شود. از جمله همین موضوع که اشاره کردید )رای ممتنع 
عراق برای ایجاد کمیته تحریم برای ایران( موجب تعجب ما 
شد. از این جهت که این رای اوال با موضوع ُحسن همجواری 
همخوانی چندانی ندارد. نکته دوم اینکه اجماع عمومی در 
مجمع عمومی سازمان ملل در مورد بی مبنایی و بی اساسی 
خواسته آمریکا شکل گرفته بود. آمریکا کشوری است که از 
برجام خارج شده و به تبع آن تالش آن ها برای احیای کمیته 
تحریم از مسیر اسنپ بک تالش بی تاثیری بود و در شورای 
امنیت سازمان ملل نیز پذیرفته نشد؛ ولی آن ها سعی کردند 
این کمیته را در مرحله بودجه احیا کنند و خب این پیشنهاد نیز 
به دلیل اینکه پیشنهادی منطقی نبود با مخالفت قاطع خیلی 
از کشورها مواجه شد، ولی رای عراق در آن جا یک رای عجیب 
بود و از طریق مجاری دیپلماتیک نیز به عراقی ها در این زمینه 

تذکر داده شده و موضوع در حال پیگیری است. 

بررسی آخرین تحولات منطقه
در گفت وگو با دکتر ابولفضل عموییی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس

  امیر پرورش و مبین عبدی: دانشجویان کارشناسی ارشد مطالعات خاورمیانه و مشال آفریقا دانشگاه عالمه طباطبائی
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اما در مورد ظرفیت عراق، به نظر ما یکی از چالش هایی که 
عراقی ها با آن مواجه هستند، مباحث داخلی این کشور حول 
حضور نیروهای اشغال گر در عراق است. نیروهای اشغال گر از 
جمله نیروهای آمریکایی هیچ وقت ثبات ساز نبوده اند، بلکه 
بیشتر از همه به صلح و ثبات و امنیت در عراق آسیب زده اند. که 
نمونه آخر آن ترور شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی 
المهندس بود و فکر می کنیم تصمیم پارلمان عراق برای اخراج 
نیروهای اشغال گر یک تصمیم برآمده از خواست ملی عراقی 
ها می باشد.  جمهوری اسالمی هیچ گاه سعی نکرده است که 
عراق را میدان تسویه حساب سیاسی با آمریکا قرار دهد، بلکه 
آن چیزی که ما امروز به عنوان رویکردهای ضد آمریکایی در 

عراق می بینیم، برآمده از خواست ملت عراق است. 
به غیر از شهید سلیمانی که مهمان عراقی ها بود در تروری 
که صورت گرفت، شهید ابومهدی المهندس یک شخصیت 
سیاسی در عراق بود و به عنوان معاون حشدالشعبی یک 
موقعیت رسمی در این کشور داشت و اقدام آمریکایی ها برای 
دست زدن به ترور موضوعی است که جا دارد توسط خود 
عراقی ها به صورت جدی پیگیر شوند. ما در این چارچوب 
شاهد بودیم که عراقی ها االن از طریق قوه قضاییه عراق 
مسیر شکایت از آمریکا در مورد ترور شهید سلیمانی را دنبال 
می کنند، اما این مسیر دارد به کندی پیش می رود و فکر 

می کنیم که باید با جدیت بیشتری پیگیری شود. 
در مورد دولت آقای الکاظمی، واقعیت این است که ما به 
همه دولت ها در عراق به چشم یک همسایه ی دوست نگاه 
کردیم، هرچند ممکن است که بعضی دولت ها در عراق فاصله 
بیشتری با ما داشته باشند ولی خب الکاظمی شخصیتی است 
که سعی کرده روابطی همزمان با جمهوری اسالمی و هم با 
آمریکایی ها برقرار کند. از جهت ما تا موقعی که این روابط 
آسیبی به حسن همجواری عراق با ایران نزند، چالشی نیست. 
اما مسئله این است که خود عراقی ها به این موضوع چگونه نگاه 
می کنند. اخباری که ما می شنویم در مورد درگیری هایی که 
دولت الکاظمی با جریان ملی َحشدالشعبی دارد و اختالفاتی 
که در این مورد وجود دارد، در جهت ثبات در عراق نیست 
و از این جهت می تواند به یک چالشی برای دولت الکاظمی 
تبدیل شود . دولت الکاظمی به عنوان یک دولت موقت بر روی 
کار آمده تا بتواند انتخابات پارلمانی را بر اساس قانون جدید 
برگزار کند، از این جهت شاید نگاه های سیاسی بر این دولت 
غلبه داشته باشد و برای ما نیز اولویت این است که با یک دولت 
باثبات و دوره استقرار طوالنی تر مسیر همکاری های مان را 
پیش ببریم. هرچند تا جایی که آقای الکاظمی در جهت منافع 
دو کشور حرکت کند، ما نیز دسِت استقبال مان را پیش می 
بریم ولی خب مسائلی در داخل عراق هست که بنظر می آید که 

آقای الکاظمی با چالش های زیادی مواجه است.

2- باتوجه به عادی سازی روابط برخى از دولت های 
عرب منطقه با رژيم صهيونيستى جمهوری اسالمى 
ايران چه رويكردی را به جهت جلوگيری از تنزل جايگاه 

و نفوذ منطقه ای خود بايد اتخاذ كند؟
  نکته اول در مورد روند تطبیع یا چیزی که با عنوان عادی 
سازی روابط برخی کشورها با رژیم صهیونیستی داریم 
می بینیم، این است که این کشورها عمدتا یک روابط مخفی 
با رژیم صهیونیستی داشته اند و در این مرحله دارند سعی 
می کنند که آن را علنی سازی کنند. نکته دوم در مورد این روند 
این است که در شرایطی که اسرائیلی ها و صهیونیست ها دست 
از اشعال گری برنداشته-اند، همچنان حقوق فلسطینیان را 
تضعیف می کنند، کشتار فلسطینی ها را ادامه می دهند، محاصر 
غزه ادامه دارد و فشارها و زیاده خواهی ها برای اشغال کرانه 
باختری را پیگیری می کنند، در واقع خیانت به آرمان فلسطین 
است. از این جهت خب حتما گزارش های افکار سنجی را 
دیده اید که در بین مردم عرب منطقه هیچ کشوری نیست که 
مردم آن از این موضوع استقبال کنند. اما بنظر می آید یک روند 
سیاسی دارد منجر به این می شود که دولت های عرب وابسته 
برای پذیرش عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی تحت 
تاثیر قرار بگیرند. این که چرا این اتفاق دارد می افتد تحلیل 
های متفاوتی دارد. بخشی از آن برمی گردد به اینکه در واقع در 
مقطع پیش از این بتواند یک کمک سیاسی به وضعیت داخلی 
ایاالت متحده برای تل آویو را دولت ترامپ و خود نتانیاهو انجام 
دهد. ترامپ از موضوع عادی سازی روابط در تبلیغات انتخاباتی 
خود بسیار استفاده کرد و در محافل وابسته به صهیونیست ها 
سعی کرد به این موضوع اشاره زیادی کند. حتی نتانیاهو هم 
این موضوع را در پی این چند انتخاباتی که اخیرا در جریان بوده، 
به عنوان یک دستاورد دیپلماتیک برای خودش استفاده کرده 

است. 
در عین حال بعضی از کشورهای عربی از جمله امارات سعی 
کردند که با پیشتازی در این مسیر یک حرکت پیشروانه را در 
برخی کشورهای عربی ایجاد کنند و بتوانند این مسیر را ادامه 
دهند . اما همه تحلیل ها از دید من این نیست. بلکه فراتر از این 
ها تحلیل هایی در سطح راهبردی ممکن است وجود داشته 
باشد که به این موضوع می توان توجه کرد. به نظر می آید که 
رژیم صهیونیستی سعی می کند با پذیرش این دیدگاه که 
آمریکا دارد تالش می کند حضور خود در منطقه را کم رنگ 
کند، این داعیه را داشته باشد که به عنوان حامی بعضی از این 
رژیم های خودکامه عربی نقش حمایت آن ها را در حوزه امنیت 
برعهده بگیرد. این ادعای بزرگی برای صهیونیست ها است. 
صهیونیست هایی که از عمق راهبردی برخوردار نیستند و با 
چالش های داخلی متعددی روبرو هستند ولی سعی می کنند 
یک نمایشی از توانمندی های امنیتی و راهبردی خود داشته 
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باشندو به عنوان یک جایگزین برای بخشی از خالهایی که 
در پی کاهش نیروهای آمریکایی در منطقه بوجود می آید 

معرفی کنند. 
متاسفانه بعضی از این کشورهای عرب که عمدتا در حفظ 
ساختار اجتماعی خودشان هم ضعیف هستند، سعی کردند 
این موضوع را بپذیرند. دغدغه این کشورهای عرب در روزهای 
پایانی دولت ترامپ این است که مهم ترین حامی خودشان را 
در کاخ سفید از دست خواهند داد و با از دست دادن این حامی 
نیاز به حامیان دیگری دارند که اوال بتوانند جریان صهیونیزم 
بین الملل و البی صهیونیست ها را در آمریکا به عنوان یک ابزار 
قدرت حفظ کنند. ثانیا برای چالش های امنیتی که احساس 
خطر می کنند از حمایت یک جریان برخوردار باشند که اتکا 

به صهیونیست ها از این جهت است.
برای جمهوری اسالمی ایران بنظرم مهم ترین نکته این 
است که ما به صراحت پیش از این اعالم کردیم که تهدیدی 
علیه امنیت کشورهای منطقه نیستیم و آمادگی داریم که 
در موضوعات مختلف کشورهای منطقه گفت وگو کنیم، 
پیشنهادات متعددی برای این موضوع داده ایم و آمادگی این 
را داریم. البته ما همیشه به عنوان یک موضع اصولی مخالف 
حضور قدرت های خارجی در منطقه بوده ایم ولی به عنوان 
مسئله بین همسایگان و کشورهای منطقه اعالم آمادگی 
کردیم، برای اینکه بتوانیم در موضوعات مختلف بین این 
کشورها گفت وگو داشته باشیم و به رویکردهای مشترک 
برسیم اما تصویری که رژیم صهیونیستی سعی می کند در 
این مرحله از خود برجای بگذارد، مبتنی بر دیوسازی از تهدید 
ایران است. رژیم صهیونیستی اوال در تالش است که یک 
تهدید غیر واقعی از ایران برای کشورهای منطقه بسازد و ثانیا 
از خودش تصویری به عنوان یک قدرت توانمند ارائه کند. در 
این چارچوب هر دوی این تصاویر غلط هستند و نیاز است که 

اقداماتی صورت بگیرد که آن را ابطال کند.
 پیشنهاد گفت وگوی موثر جمهوری اسالمی ایران مثل 

گفت وگو با کشورهای منطقه ایده ای است که در جهت اول 
باعث می شود  ما روشن و واضح نشان دهیم که تهدیدی برای 
کشورهای همسایه خودمان نیستیم. بلکه ایران کشوری 
است که همیشه در قرن های گذشته هیچ اقدام متجاوزانه 
نداشته و ما با رویکردهای مسالمت آمیز مسائل خود را به 
پیش بردیم. درگیری های ما عمدتا پاسخ به درگیری هایی 
بوده که کشورهای مختلف آغازگر این تجاوز بوده اند. ثانیا این 
تصور راهبردی از رژیم صهیونیستی باید ابطال شود. شرایط 
فعلی منطقه برای کسانی که با نقاط ضعف رژیم صهیونیستی 
آشنا نیستند، این ابهام را ایجاد کرده که صهیونیست ها 
به یک قدرت در منطقه تبدیل شده اند. اما واقعیت رژیم 
صهیونیستی این نیست. کسانی که مطالعات دقیقی راجع 
به وضعیت جامعه شناختی رژیم صهیونیستی انجام داده اند، 
مسائلی مثل اختالفات سیاسی که االن نمود پیدا کرده 
مثل این چهار انتخاباتی که برگزار شده است، ضعف داخلی 
رژیم صهیونیستی را نشان می دهد. آخرین درگیری رژیم 
صهیونیستی بعد از عملیات خان یونس که نهایتا منجر به 
پا پس کشیدن صهیونیست ها شد و پیش از آن جنگ های 
22 روزه و 33 روزه واقعیت های این رژیم را نمایان کرد. البته 
صهیونیست ها با پیگیری رویکرد درگیری بین جنگ ها سعی 
می کنند از خودشان یک تصویر غیر واقعی قدرتمند بسازند اما 
خب واقعیت ها این نیست و نشانه هایی نیز الزم است بیشتر 
از آن مقداری که ما می بینیم با توانمندی های جبهه مقاومت 
درنظر گرفته بشود که این تصویر )ضعف رژیم صهیونیستی( 
برای کشورهای منطقه که گمان می کنند صهیونیست ها 

می توانند حامی آن ها شوند شکل بگیرد.

3- چرا در سياست خارجى دولت به ديپلماسى 
اقتصادی با همسايگان و كشورهای منطقه توجه كافى 
نشان داده نشده است؟ به نظر شما اين از كجا نشات 
ميگيرد و آيا ايجاد وابستگى اقتصادی متقابل باعث 
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راحت تر حل شدن مسائل ديگر از جمله امنيتى و 
سياسى نمى شود؟

اصوال ما قائلیم به اینکه روابط ممکن است در حوزه های 
سیاسی و امنیتی شکل بگیرد و جلو برود؛ ولی زیرساخت روابط 
خارجی همیشه مباحث اقتصادی بوده است. اصوال یک قاعده 
است که اگر روابط کشورها بر مبنای اقتصادی باشد، حتی 
مواقعی که با چالش سیاسی و امنیتی مواجه می شوند، این 
روابط باقی خواهد ماند. این رویه، منافعی مشترک و جریانی از 
تجارت و تبادالت مردمی را ایجاد می کند که در بدترین شرایط 
نیز سعی می شود سطحی از این روابط حفظ شود. به عنوان مثال 
روابط ایران در دولت دهم با کشورهای آمریکای التین عمدتا 
بر پایه سیاسی و امنیتی بوده و متعاقبا وقتی دولت ها در ایران 
و آمریکای التین تغییر کردند، این روابط دچار مشکل شد. اما 
جاهایی که روابط زیربنای اقتصادی پیدا می کند، این روابط 
باقی خواهد ماند. حتی ممکن است سطح روابط کاهش پیدا 

کند اما زیربنای روابط اقتصادی است و باقی می ماند.
اما در مورد اینکه اولویت ما همسایه ها می باشد، برای ما 
خیلی روشن است که باید به این موضوع توجه شود، نکته اول 
از نظر موقعیت جغرافیایی بی نظیری که ایران دارد )که ما جز 
محدود کشورهایی هستیم که 15 کشور همسایه داریم( و نکته 
دوم فرصت بی نظیری از جهت تاریخ ما است که ما یک حوزه 
تمدنی ایرانی داریم که بر کشورها می توانیم تاثیر بگذاریم و 
روابط مردمی خوبی با این کشورها وجود دارد. نکته سوم اینکه 
ما در منطقه ای هستیم که اقتصادمان با خیلی از کشورهای 
همسایه مکمل است. یعنی ما نسبت به خیلی از کشورهای 
همسایه خود از جهت تولیدات کاال وضعیت بهتری داریم. 
نکته بعدی که فرصتی برای ماست، بحث تحریم می باشد. 
تحریم موجب چالش در مناسبات و تراکنش های مالی ما در 
سطح بین المللی شده است ولی وقتی به همسایگان می رسد، 
این کمترین نفوذ را پیدا می کند. چون در تعامل با همسایگان 
می توان هم تجارت کاال از طریق بازارچه مرزی داشت و هم 
می توان پول چمدانی تبادل کرد و هم می توان با پول ها و ارز 
ملی با یکدیگر تبادل کرد؛ چون معموال پول ها در دو طرف 
مرز قابل استفاده است. همین االن هم عمده تجارت خارجی 
ما با همسایگان از جمله عراق انجام می-شود، تجارت ما با 
افغانستان نیز وضعیت خوبی را دارد اما به هرحال ظرفیت ها 

بیشتر از این ها است. 
می دانید که در منطقه ما نزدیک به هزار و دویست میلیارد 
دالر تجارت کاال دارد انجام می شود، سهم جمهوری اسالمی 
ایران در منطقه در دوران های مختلف چیزی بین 20 تا 25 
میلیارد دالر بوده است. یعنی دو درصد. ما اگر این فرصت را 
استفاده کنیم و فقط سهم جمهوری اسالمی را دو برابر کنیم 
)یعنی به چهار درصد از سهم تجارت کل منطقه افزایش یابد(، 

کلیه نیازهای ارزی کشور از این مسیر قابل تامین است. برای این 
نیاز داریم که ایده های راهگشا شکل بگیرد. واقعیت این است 
تا موقعی که توجه ما به سمت غرب باشد، یا اولویت ما برداشتن 
تحریم های آمریکایی باشد، توجه ما از محیط پیرامونی مان 
کم می شود و این به هرحال جای چالش است. نیاز به ایده های 
راهگشا داریم، مثل موضوع تهاتر و ایده های جدیدی که االن 

مطرح شده است. 
بحث بازارچه ها یا شهرک های تولیدی مرزی ایده ای است 
که ما به تولید مشترک با بعضی کشورهای همسایه برسیم و 
ما در مجلس این ایده را داریم دنبال می کنیم که بتوانیم بین 
جمهوری اسالمی ایران با کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان 
و هر کشوری که در همسایگی این آمادگی را داشته باشد، با آن 
ها شهرک های تولیدی مشترک ایجاد کنیم و بتوانیم کاالیی 
را تولید کنیم که مشترک باشد و بازار مصرف خود را داشته 
باشد. این مسئله، مسئله مهمی است چون انرژی عمدتا از ایران 
سایر کشورهای منطقه ارزان تر است. یعنی در واقع یک فرصتی 
برای تولید است. نیروی انسانی با کیفیت تری نسبت به خیلی 
از کشورهای همسایه خودمان داریم. همینطور یک سابقه 
صنعت و تجارت در ایران هست که خب به هرحال این سابقه 
قابلیت استفاده دارد و جز تاکیدات مقام معظم رهبری هم بود . 
عالوه بر این، ما در همسایگی خودمان جریان مقاومت را داریم. 
محور مقاومت حول موضوعات امنیتی و مبارزه با تروریسم شکل 
گرفته است، اما از دید ما فقط نباید به موضوعات امنیتی محدود 
شود، بلکه یک فرصت اقتصادی بزرگ برای همه کشورهای محور 
مقاومت است. عراق، سوریه و حتی لبنان در مقطعی هستند که 
در شرایط بازسازی به سر می برند و ظرفیت هایی وجود دارد که 
جمهوری اسالمی ایران بتواند به روند بازسازی در این کشورها 
کمک کند. مشارکت در بازسازی این کشورها جریان تولید را در 

داخل کشور خودمان نیز تقویت می کند. 
من همیشه )و حاال که در ایام سالگرد شهادت حاج قاسم هم 
هستیم( عرض می کنم که آخرین کار بزرگ حاج قاسم کمک 
به افتتاح مرز بوکمال القائم بود. این مرز در دید اهالی مباحث 
راهبردی به عنوان یک مرز نظامی تحلیل می شود ولی من فراتر 
از آن توجه می کنم. در گفت وگو های اولیه ای که بین عراق و 
سوریه برای افتتاح این مرز شد، صحبت از این بود که روزانه 
300 کامیون از اینجا تردد کنند. این تعداد کامیون کاال در واقع 
زمینه های بازسازی سوریه و تامین نیازهای آن را ایجاد می کند 
و برای عراق هم ظرفیت اقتصادی مهمی است و این ارتباط را 
بین محور مقاومت وصل می کند. ایده ای وجود دارد که محور 
مقاومت را به عنوان یک کریدور اقتصادی ببینیم که از خلیج 
فارس تا مدیترانه در جریان است و می تواند کمک کند برای 
تامین کاالها و نیازهای اقتصادی همه کشورهایی که در محور 
مقاومت قرار دارند. در محور مقاومت االن شرایط سیاسی آماده 
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است، گفت وگوها به خوبی پیش می رود و رویکردها به یکدیگر 
نزدیک است اما الزم است که فراتر از آن زیربنای اقتصادی 
کار نیز تجهیز شود که نیاز به همکاری اجزای دولت ها است و  
ضرورت دارد که رویکرد همکاری بین دولت ها تقویت شود. در 
دولت ما نیز یکی از خواسته های اساسی مجلس همین است 
که توجه اساسی به همسایگان در دستور کار قرار بگیرد. اگر 
برای سیاست خارجی کشور بخواهیم چند اولویت مشخص 
کنیم، بنظر من توجه به همسایگان در زمره اولویت های اصلی 
است. خب به هرحال ما در این مقطع نیاز می بینیم که باید 

تقویت شود.

4- نظر شما در خصوص مذاكرات بين االفغانى 
دولت افغانستان و طالبان چيست و تاثير آن را بر روابط 
جمهوری اسالمى ايران و جمهوری اسالمى افغانستان 

چه مى بينيد؟
ببینید جمهوری اسالمی ایران اصوال از گفت وگوهای ملی 
حمایت و استقبال می کند، مسئله ما با روند فعلی گفت وگو ها 
در افغانستان این است که این گفت وگو ها با رویکرد آمریکایی 
آغاز شده است. در واقع آمریکایی ها بدون توجه به درخواست 
دولت مشروع و حاکم کابل مستقیما به سراغ طالبان رفتند 
و مذاکره با طالبان را شروع کردند و حتی مجموعه طالبان 
تا مقطعی حاضر به گفت وگو با دولت افغانستان نمی شد و 
خودش را طرف حساب آمریکایی ها می دانست. آمریکایی 
ها برخالف ادعایی که در خصوص مبارزه با طالبان مطرح 
می کردند، در واقع با این حرکت به طالبان مشروعیت 
بخشی می کنند. طالبان تا جایی که بخشی از مردم پشتون 
افغانستان را نمایندگی می کند، از دید ما می تواند جزیی از 
ساختار حاکمیتی در افغانستان باشد. اما مهم این است که 
این به عنوان یک مجموعه رویکرد مشترک در دولت و ملت 
افغانستان پذیرفته شود. از این منظر واقعیت این است که نوع 
و روشی که آمریکایی ها برای مذاکره با طالبان آغاز کرده اند، 
این روند فعلی از دید ما با روند درستی آغاز نشده و مسیر غلطی 
بوده و پیش از هماهنگی با دولت افغانستان این مسیر را آغاز 
کردند و خودشان به توافقاتی رسیدند و نهایتا به سراغ دولت 

افغانستان آمدند. 
ببینید جمهوری اسالمی ایران در همسایگی افغانستان 
است و مسائل امنیتی این کشور روی ما نیز تاثیر دارد. بخصوص 
در استان هایی مثل استان فراه یا نیمروز برای ما فوق العاده مهم 
هستند؛ چون در همسایگی ما قرار دارند و بخشی از کاالهای 
شان را از مسیر ایران تامین می کنند و تردد زیادی بین مردم 
این منطقه و مردم ما وجود دارد و فکر می کنیم که روند فعلی 
اگر به مذاکرات بین االفغانی برنگردد، یک روند مسئله ساز در 
افغانستان خواهد بود. در افغانستان جریانات مختلف پشتون 

هستند، همینطور اقوام تاجیک، هزاره و ازبک که حقوق همه 
این اقلیت ها باید در نظر گرفته شود. این که کسی بخواهد یک 
حکومت انحصاری را در آن جا تشکیل دهد، حتما به امنیت 
افغانستان کمک نخواهد کرد و با دیدگاه های جمهوری 
اسالمی نیز همخوانی ندارد. اما اگر این به این سمت برود که 
بین خود افغانی ها یک لویی جرگه تشکیل شود، یک مجموعه 
مشترکی از همه این دیدگاه ها شکل بگیرد و خود افغانی ها نیز 
آن موضوع را بپذیرند، جمهوری اسالمی نیز از صلح و ثباتی که 

در آن جا شکل می گیرد، استقبال خواهد کرد. 
ما قبل از این نیز به عنوان کشوری که عالقه  مند به صلح 
و ثبات در افغانستان هستیم اعالم کردیم که آماده ایم از 
گفت وگوهای بین االفغانی میزبانی کنیم. اما مسئله ما این 
است که آمریکایی ها روند فعلی را درست شکل ندادند و سعی 
کردند که اگر دولتی در آینده بخواهد شکل بگیرد، یک دولت 
جامع نباشد و منافعی را برای همه اقوام افغانی در نظر نگیرد. 
این روند باید اصالح شود و جمهوری اسالمی نیز گام های 
خود را برداشته، ما ارتباطات خوبی با طالبان داریم ) البته این 
ارتباط با اطالع دولت افغانستان است ولی گفت وگو هایی بین 
ما و طالبان  به جهت حضور بخشی از طالبان در همسایگی 
جمهوری اسالمی ایران و به دلیل مباحث امنیتی در جریان 
است( ولی رویکرد اول ما توجه و تقویت دولت مستقر در کابل 
است و در صورتی که قرار باشد اصالحاتی شکل بگیرد، این 

اصالحات باید مورد پذیرش همه افغانی ها قرار بگیرد.

نفوذ رژيم غاصب  و  به حضور  با توجه    -5
صهيونيستى در كشور جمهوری آذربايجان كه قدرت 
به چالش كشيدن امنيت ايران هم دارا هست، كما اينكه 
قبال هم در ترور دانشمندان هسته ای اين كار را انجام 
داده، آيا مواضع جمهوری اسالمى ايران در حمايت از 
آذربايجان يک مواضع واقع گرايانه بود يا يک مواضع 
جبری بود كه بر اساس جويات قومى و استراتژی كه 
ايران نسبت به ايم مسئله داشت باعث شده كه اين 
رويكرد را در پيش بگيرد؟ برخى تحليل ها ميگويند 
شادی حمايت ايران از ارمنستان به نفع ايران بود و 
باعث نمى شد كه اين كريدوری كه امروز باكو را به تركيه 
ميرساند به وجود آيد و به راحتى دسترسى نداشته 

باشند. نظر شما در اين رابطه چيست؟
ببینید واقعیت این است که جمهوری اسالمی ایران در 
سیاست خارجی )برخالف برخی ادعا ها که می گویند ما 
رویکردهای پراگماتیسمی داریم( بر اساس یک سری اصول 
رفتار می کند. این اصول را کسانی که بتوانند تحلیل کنند، در 
روند فعالیت جمهوری اسالمی می توانند ببینند. از جمله این 
اصول مخالفت با اشغال است. ما مخالف اشغال خاک سرزمین 
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آذربایجان بودیم و پیش از این هم موضع خود را اعالم کردیم. 
ما به طرف ارمنی هم سابق بر این اعالم کرده بودیم که باید 
مرزهای بین المللی به رسمیت بشناسیم، اما از این جهت 
دغدغه هایی در بحران آذربایجان داشتیم که به طرف آذری 
هم منتقل کردیم و فکر می کنم که در پیگیری این دغدغه ها 
جدی تر هم عمل کنیم. از جمله دغدغه هایی که بود این است 
که در مقطع اخیر درگیری آذربایجان و ارمنستان به غیر از 
موضوعات انسانی که افراد مختلف درگیر آن شدند و این برای 
ما مطلوب نبود، )یعنی کشته ها و زخمی های مختلف در دو 
طرف( یکی از مسائل این بود که حضور نیروهای فرامنطقه ای و 
جریان تکفیری جای نگرانی و دغدغه جدی از سمت جمهوری 
اسالمی دارد و در مذاکرات هم به طرف آذری گفته شده است. 
متاسفانه رژیم صهیونیستی از حضور در آذربایجان برای 
نمایش قدرت سواستفاده می کند و سعی دارد آن جا را مسیری 
برای تهدید جمهوری اسالمی قرار دهد. ما بارها این را به طرف 
های آذری اعالم کردیم. طرف های آذری هم اعالم می کنند که 
تالش دارند این فعالیت های صهیونیست ها را محدود کنند. 
اما این چالش همچنان به عنوان یک دغدغه و نگرانی برای 
جمهوری اسالمی ایران باقی است و همچنان ما بصورت جدی 

این مسئله را دنبال می کنیم. 
 واقعیت این است که در روند فعلی درگیری شاهد مداخالت 
ترکیه در جهت تهییج طرف آذری برای درگیری بودیم. 
مداخالت ترکیه یکی از آسیب هایی است که در این جنگ 
دیدیم و االن داریم می بینیم که به جهت حضور همزمان 
بخش های نظامی رژیم صهیونیستی، تعامالتی بین ترکیه 
و صهیونیست ها )که در سال های اخیر شاهد فاصله گرفتن 
ترکیه از صهیونیست ها بودیم( بعد از این درگیری تقویت شد 
و این فاصله ها کم گردید. اخباری نیز وجود دارد که االن آقای 
اردوغان که اعالم کرده عالقه مند است که روابط ترکیه را با 
رژیم صهیونیستی نزدیک کند، دولت آذربایجان در این مسیر 
دارد واسطه گری می کند. خب این جای نگرانی برای ما دارد. 

ما هشدار مان را جدی دادیم و االن هم فکر می کنیم در موضوع 
پیگیری دغدغه ها و نگرانی های ما در آذربایجان یکی از مسائل 
امنیتی ما که در گفت وگو ها دارد پیگیری می شود، بحث حضور 

صهیونیست ها است.
 اما برگردیم به خود موضوع درگیری قره باغ، من فکر می کنم 
که عملکرد ما در بحران درگیری قره باغ جای نقص های زیادی 
دارد. علی رغم اینکه ما قبول داریم که خاک های اشغال شده 
باید به صاحبان اصلی آن برگردد، یک موضوع جای دغدغه و 
نگرانی هم بود که آن هم حقوق انسانی مردمی است که در آن 
منطقه هستند که امیدواریم که بعد از توافق آتش بس این 
حقوق برای مردم قره باغ مدنظر قرار بگیرد. دومین نقدی که 
ما می بینیم این است که ما با یک فاصله ای به بحران قره باغ 
ورود کردیم. علی رغم  اینکه بحران قره باغ چالش های زیادی 
برای ما داشت و باالی صد خمپاره و اثر جنگی وارد کشور ما 
شد و بعضی خانه ها و مزارع کشاورزی تخریب شدند و مجروح 
هم داشتیم، ولی ما از روز 6 مهرماه که این درگیری آغاز شد، 
تقریبا روز 14 مهرماه اعالم کردیم که جمهوری اسالمی ایران 
برای برون رفت از این بحران طرحی دارد. که این طرح برآمده 
از مواضع اصولی ما بود و بخش های زیادی از این طرح بعدا به 
واسطه اینکه مبنایی بود مورد پذیرش طرفین هم قرار گرفت. 
برای پیگیری این طرح معاون وزیر امورخارجه ما تا خواست به 
آن جا برود، با تاخیری 3 هفته ای مواجه بودیم. در بحران های 
این چنینی فاصله 3 هفته ای زمان بسیار طوالنی است و این 
جای نقد ما است که ما فکر می کردیم با قدرت و حدت بیشتری 
مورد توجه قرار بگیرد. چون پیگیری طرح آتش بس نسبتش با 
توافقی که بین روسیه، آذربایجان و ارمنستان مورد توافق قرار 
گرفت، شباهت های مبنایی زیادی داشت اما خب واقعیت این 
است که نقش جمهوری اسالمی ایران را نا دیده گرفتیم. این 
موضوع مهمی است که باید خیلی از کشورهای همسایه بدانند 
که نباید منافع و جایگاه جمهوری اسالمی را نا دیده بگیرند. این 
جای نقد دارد و به همسایگان روس ما که واسطه این موضوع 



 سال دوم. شماره سوم. پاییز و زمستان1399

25

بودند گفته شد که نباید نقش ایران را نا دیده بگیرند و در 
مقطعی بخش هایی از این توافق آتش بس مثل بند 9 و 10 آن 

جای نگرانی برای منافع جمهوری اسالمی دارد. 
ما هنوز در مورد کریدور مقری یا کریدور زنگروز ابهام 
داریم که حاال نمی دونیم کدام کریدور هست و دقیقا در کدام 
نقطه قرار هست قرار بگیرد که این چه مسیری است و چه 
خواسته ای را دارد دنبال می کند. ما ابهامات و خواسته هایی 
در این مسیر داریم. اوال برای این کریدور اگر توافقی شده فقط 
بین آذربایجان و نخجوان باشد. ما اجازه نمی دهیم که از این 
مسیر با توجه به دغدغه های امنیتی که داریم، برای تردد 
نیروهای خارجی نباید استفاده شود. ثانیا تا حتی االمکان باید 
از مرز جمهوری اسالمی فاصله بگیرد، چون اگر نزدیکی مرز 
جمهوری اسالمی باشد، ممکن است به یک مانعی برای تجارت 
مشروع ایران و ارمنستان تبدیل شود و به هرحال ارمنستان 
در مرز نوردوز منافع زیادی را در تجارت با ایران دارد و کسی 
نباید چالشی ایجاد کند. مسئله سوم تردد نیروهای تکفیری 
و فرامنطقه ای در این جا است که جای نگرانی دارد. از روس 
ها که در حال حاضر به عنوان پاسبان یا حافظ این کریدور 
شناخته می شوند، خواستیم که که در این مسیر به دغدغه های 
جمهوری اسالمی توجه داشته باشند. هرچند فکر می کنیم که 
در شرایط فعلی موضوع ترانزیت ایران هم نباید نا دیده گرفته 
شود. جایگاه ترانزیتی ایران هم اهمیت ژئوپلتیکی دارد و هم 
اهمیت اقتصادی دارد. غیبت ایران در این حوزه می تواند همه 
این موضوعات را مورد چالش قرار دهد و به هرحال جا دارد که 
دستگاه دیپلماسی نیز با قوت و جدیت بیشتری هم دغدغه 
های جمهوری اسالمی را منعکس کند و هم پیگیر منافع ملی 

ما باشد.

6- به عنوان آخرين سوال، آينده روابط ايران و 
عربستان سعودی را باتوجه به حضور جوبايدن در كاخ 

سفيد چگونه ارزيابى مى كنيد؟
- ببینید تیم بایدن رویکردهای خاصی در تحوالت 
منطقه ای دارد. بصورت رسمی و علنی علیه دو تا کشور منطقه 
موضع گرفته است؛ یکی ترکیه و دیگر عربستان. و هر دوی این 
کشورها نیز به نظر می آید که تمایل داشتند ترامپ دوباره رای 
بیاورد. در مورد عربستان آنچه می بینیم این است که به هرحال 
محمد بن سلمان دارد تمام تالش خود را می کند که با استفاده 
از فشار بین المللی و پیدا کردن حامیان داخلی یا خارجی 
بتواند به راحتی به کرسی پادشاهی در عربستان بنشیند و 
این مسئله و دغدغه اول او است . از این جهت هم هست که ما 
شاهد تعامالت بیش از اندازه او با البی صهیونیست ها در آمریکا 
هستیم. جریانی که به عنوان پروپاگاندا برای وی کار می کنند، 
یکی از مراکزی که بر آن تمرکز دارند، جریانات صهیونیست 

است. اما از طرفی دیگر سعی می-کنند که برای تیم بایدن 
یک هشدار در مورد نزدیک شدن به ایران بفرستند و این یک 

چالشی جدی است. 
 تیم بایدن بخشی از افکارش برآمده از افکار اوباماست. اوباما 
در مصاحبه مفصلی به نام »اوباما دکترین« که گمان می کنم در 
نشریه آتالنتیک در اواخر دوره ریاست جمهوری او منتشر شد، 
در مورد سیاست خارجی خود گفت که از دید خودش منطقه 
خاورمیانه منطقه ای است که ایران و عربستان باید منافع 
مشترک خود را دنبال کنند. خب اینکه موضع ما از این دیدگاه 
چیست یک مسئله است و اینکه آمریکایی ها دارند چگونه به 
ماجرا نگاه می کنند، روند خیلی از فعالیت های سعودی را 
دچار اخالل می-کند. سعودی ها در این سال های اخیر تمام 
تالش خود را می کردند که حضور منطقه ای جمهوری اسالمی 
ایران را علی رغم اینکه به یک واقعیت تبدیل شده است، اجازه 
ندهند مشروعیت پیدا کند. و االن با این چالش مواجه هستند 
که در ایاالت متحده افکاری وجود دارد که حضور منطقه ای 
جمهوری اسالمی را مشروع می داند. این می تواند یک چالش 

جدی برای عربستان تبدیل شود. 
اما از منظر جمهوری اسالمی ایران، ما عربستان را یک کشور 
مهم در منطقه می دانیم و بارها نیز اعالم آمادگی کرده  که سر 
یک میز مشترک بنشینیم و در مورد مباحث مان صحبت 
کنیم. ما انتقادات زیادی را به رفتارهای عربستان در تهییج 
جریان های تروریستی و کمک های مالی به آن ها داریم و الزم 
است این موارد به آن ها گفته شود. مسائل مردمی بین ما رد و 
بدل شده که از موضوع حج گرفته تا کشته شدگان منا مسائلی 
است که باید مورد توجه قرار بگیرد. متاسفانه در مورد بخشی 
از اقدامات ضد امنیتی که در ایران انجام می شود، اخبار و داده 
هایی وجود دارد که از سمت عربستان مورد حمایت مالی قرار 
می گیرد. به هر حال این ها مسائلی است که باید به صورت 
جدی مورد توجه قرار بگیرد. با این همه جمهوری اسالمی 
ایران هیچ وقت گفت وگو با عربستان را رد نکرده است. این 
دولت عربستان بوده است که فکر می کرده گفت وگو با ایران 
آن ها را در موقعیتی قرار می دهد که آن ها مجبورند خواسته 
های ایران را بپذیرند. من فکر می کنم عربستانی ها اینجوری به 
ماجرا نگاه می کنند که اگر با ایران سر میز گفت وگو بنشینند، 
در واقع به خیلی از متحدان شان در منطقه پالس ضعف داده اند. 
هرچند که ما فکر می کنیم که این پالس ضعف نیست، بلکه 
گفت وگوی دو همسایه است. ولی خب به هر حال آن ها دارند 
اینجوری به ماجرا نگاه می کنند. عربستان در واقع این منطقه را 
منطقه انحصاری خود می بیند و این دیدگاه غلط است که منجر 
شده برای گفت وگو آماده نباشد. به هرحال آماده نبودن برای 
گفت وگو یک نقطه ضعف است. و سعودی ها هنوز نتوانسته اند 

این نقطه ضعف را جبران کنند و راه حلی برای آن بیابند
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یکی از مهم ترین رویدادهای سیاسی در دهه اخیر را 
می توان انعقاد صلح ابراهیم میان ابوظبی و منامه با تل آویو با 
میانجی گری واشنگتن دانست. البته نباید این رویداد را شگرف 
و پدیده ای تازه در نظر گرفت زیرا ما در گذشته تاریخی خاورمیانه 
نیز شاهد عادی سازی روابط و انعقاد صلح میان اعراب و اسرائیل 
بوده ایم. اولین کشور عربی که در جهت صلح و تنش زدایی 
با اسرائیل گام بر داشت مصر بود. مصر درسال 1979پس از 
چندین ماه مذاکره با میانجی گری ایاالت متحده آمریکا پیمان 
صلحی در قالب پیمان کمپ دیوید به امضا رساند و موجودیت 

اسرائیل را به رسمیت شناخت.   
 دومین کشور عربی که در سال 1994 و در توافق نامه ای 
تحت عنوان »وادی عربه«  در جهت به رسمیت شناختن 
اسرائیل گام برداشت اردن بود. البته قبل از انعقاد پیمان 
وادی عربه، توافقنامه ای در روز 13 سپتامبر 1993 موسوم به 
»غزه - اریحا« یا »توافق اسلو« بین یاسر عرفات )رهبر سابق 
سازمان آزادیبخش فلسطین( و اسحاق رابین )نخست وزیر 
وقت اسرائیل( منعقد گشت. اسرائیل در این توافق متعهد شد 
که از 90 در صد از اراضی کرانه باختری رود اردن عقب نشینی 
کند و شهرک سازی صهیونیست در سرزمین اشغالی را خاتمه 
دهد و بر اساس قطعنامه 242  و 338  شورای امنیت عمل کند. 

رژیم صهیونیستی برخالف خوش بینی رهبران سازمان آزادی 
بخش فلسطین، به هیچکدام از تعهدات خویش در توافق نامه 
اسلو عمل نکرد. بعد از این رویداد تا سال 2000 صلحی میان 
اعراب و اسرائیل شاهد نبوده ایم، تا اینکه در اجالس چهاردهم 
سران عرب در 28 مارس 2002 )8 فروردین1381( پیشنهاد 
صلحی میان اعراب و اسرائیل توسط ملک عبداهلل  شکل گرفت.

مهم ترین شروط کشورهای عربی در این صلح، عقب نشینی 
تل آویو به پشت مرزهای سال 1967 و به رسمیت شناختن 
کشور مستقل فلسطین بود که مورد عدم پذیرش تل آویو قرار 
گرفت. اما امروزه تغییرات ژئوپلیتیکی جدیدی در خاورمیانه 
رخ داده است و ما شاهد قدرت یابی جمهوری اسالمی ایران و 
تغییر معادالت قدرت در این منطقه به نفع این کشور هستیم. 
لذا قدرت یابی ایران برای آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای 
عربی مانند بحرین امری نگران کننده است، زیرا سبب به خطر 
افتادن منافع ملی آن ها می شود. در نتیجه کشورهای عربی از 
جمله بحرین با چراغ سبز آمریکا اقدام به عادی سازی روابط با 
رژیم اسرائیل تحت عنوان»صلح ابراهیم« برای مقابله با نفوذ 
منطقه ای ایران کرده اند؛ هر چند اسرائیل در صلح ابراهیم 
متعهد شد که از برنامه الحاق بخش هایی از کرانه باختری دست 
بکشد و محمد بن زاید )ولیعهد امارات( و حمد بن عیسی آل 

واکاوی علل عادی سازی روابط منامه -تل آویو 
و تیاثیر آن بر نقش منطقه ای جمهوری اسلامی ایران

   حمسن شریعتی: دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین امللل دانشگاه مازندران
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خلیفه )پادشاه بحرین( آن را دستاورد بزرگی در عادی سازی 
روابط با تل آویو می دانند، اما نتانیاهو اعالم کرد که الحاق کرانه 
باختری به صورت موقت به تعلیق در خواهد آمد. در نتیجه در 
می یابیم به نوعی امکان به اجرا در آمدن آن وجود ندارد. در 
مجموع در توافق صلح ابراهیم که در روز سه شنبه 25 شهریور 
1399)15سپتامبر2020( در کاخ سفید به امضا رسید، 
اسرائیل همانند صلح های گذشته از جمله صلح اسلو، به هیچ 
یک از تعهدات خویش عمل نخواهد کرد. هر چند تل آویو شعار 
طلح طلبی را بر سیاست خارجی خویش طنین انداز می کند اما 

با واقعیت انضمامی نظام بین الملل رابطه ژینوسی دارد. 
قبل از پرداختن به تاثیر عادی سازی روابط منامه-تل آویو 
باید به نقش منطقه ای جمهوری اسالمی ایران به دلیل عادی 
سازی روابط بین دو کشور اشاره کرد. مهم ترین دلیل این رویداد 
را می توان عبور از بحران اقتصادی منامه دانست. بحرین امروزه 
در شرایط ناگوار اقتصادی نظیرکاهش شدید قیمت نفت و 
کسری بودجه قرار دارد، از آنجایی که دولت آل خلیفه عالوه بر 
خصلت غیر دموکراتیک، دولتی مبتنی بر رانتیر  است، مشکالت 
فوق خسارات جبران ناپذیری را برای منامه بوجود می آورد. به 
همین دلیل حاکم بحرین برای تداوم حیات خویش نیازمند 
حمایت اقتصادی است و لذا به وعده های اقتصادی اسرائیل 

امیدوار شده است تا از طریق آن بتواند از شرایط اسفناک 
اقتصادی عدول کند. مهم ترین علل اصلی انعقاد صلح ابراهیم 
و عادی سازی روابط بین تل آویو- منامه را می توان در برداشت 
ذهنی نخبگان اسرائیل از ساختار قدرت منطقه ای دانست که 
می توان در راستای تحقق اهداف ژئوپلیتیکی اسرائیل )نزدیکی 
به مرزهای ایران( و منافع ژئو اکونومیکی )فروش تسلیحات( و 
ژئواستراتژیک )پلیس آمریکا در منطقه و مقابله با جریان محور 
مقاومت( و سیاست های سلطه جویانه آن تصور کرد. نتانیاهو 
از طریق عادی سازی  روابط با بحرین در صدد تسلط کامل بر 
خاورمیانه و نزدیکی به عمق استراتژیک ایران است تا از طریق 
آن بتواند منافع و امنیت خویش را تامین کند. از آنجایی که 
عادی سازی روابط بین دو کشور برای انزوا و مقابله با جمهوری 
اسالمی ایران و به جهت ممانعت از نفوذ منطقه ای ایران صورت 
گرفته است، به نظر می رسد چندان تاثیری بر نقش منطقه ای 
جمهوری اسالمی ایران ندارد. زیرا جمهوری اسالمی ایران 
به علت همپیمانانی که در کشورهای عربی نظیر حزب اهلل در 
لبنان، انصار اهلل در یمن، حشدالشعبی در عراق، جنبش احرار 
در بحرین و سوریه دارد، عادی سازی روابط منامه و تل آویو 
نمی تواند سبب کاهش و انزوای ایران شود. به عنوان مثال 
حمله موشکی انصاراهلل یمن به تاسیسات نفتی آرامکو در بندر 
جده عربستان در2 آذر 1399 )21 نوامبر 2020( که همزمان 
با حضور سفر مخفیانه نتانیاهو به ریاض صورت گرفت، مثال 
بارزی برای گواه این سخن است. همچنین جمهوری اسالمی 
ایران می تواند از طریق دیپلماسی عمومی و ایجاد ائتالف با 
کشورهای عربی نظیر قطر در تضعیف صلح ابرهیم گام بردارد. به 
عنوان نتیجه گیری همانطوری که برجام )2015(، ناتوی عربی 
)2017( و ترور شهید سلیمانی )2020( نتوانست از حضور، 
نقش و نفوذ جمهوری اسالمی ایران بکاهد، عادی سازی روابط 
منامه و تل آویو در قالب صلح ابراهیم نمی تواند سبب انزوای 
جمهوری اسالمی ایران، کاهش نقش و نفوذ آن در منطقه 

خاورمیانه شود
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مقدمه 
رژیم صهیونیستی از بدو تاسیس همواره نگرانی هایی 
در مورد بقای خود احساس کرده که با استفاده از دوستان 
و ابزارهای مختلف سعی داشته در طول دوران حیات این 
مشکالت را رفع کند .نگرانی اصلی اسرائیل را می توان در دو 
مورد خالصه کرد: اول نگرانی های امنیتی از جانب کشورهای 
اسالمی-عربی و دوم نگرانی به جهت به رسمیت شناخته 
نشدن توسط این کشورها که موجب منزوی شدن این رژیم در 

نظام بین الملل می شود.

كنش ياری به نام ترامپ 
به نظر می رسد اقداماتی که ترامپ در جهت رفع نگرانی های 
اسرائیل انجام داده از اقدامات دولتمردان این رژیم بیشتر باشد. 
رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ با خروج از برجام و اعمال 
فشار حداکثری به جمهوری اسالمی ایران در اندیشه براندازی 
جمهوری اسالمی ایران بوده و این سیاست ترامِپ جمهوری 
خواه آمریکا سبب نزدیکی مجدد کاخ سفید به اسرائیل شد. 
پیش از ترامپ، نتانیاهو با رئیس جمهور قبلی آمریکا )باراک 
اوباما( اختالفات متعددی داشت. علت این اختالفات را می توان 
سیاست های اوباما نسبت به برنامه هسته ای ایران عنوان کرد 
که باعث شد شکافی جدی بین حزب دموکرات آمریکا و دولت 

راست گرای نتانیاهو در اسرائیل پدید آید. نتانیاهو امروز نه تنها 
از افتخار خود به حضور متحدش در کاخ سفید می گوید، بلکه از 

تمام اقدامات وی نیز حمایت می کند .
اسرائیل با استفاده از ترامپ و فشار به وجود آمده توسط 
رئیس جمهور آمریکا با بهره گیری از فضای ایران هراسی موجود 
توانست ، قبح ارتباط رسمی کشورهای اسالمی- عربی با خود 
را بشکند و با وعده های مختلف و فشار سیاسی توسط آمریکا 
شکاف عمیقی میان کشورهای اسالمی ایجاد کند. درواقع، 
اسرائیل در دوره ترامپ موفق شد با امارات متحده عربی، 

بحرین، سودان و به تازگی مراکش ارتباط برقرار کند.

اميد به استفاده از توافقات عادی سازی  
مشخصا ترامپ امیدوار بود به جهت خدمتی که به زعم خود 
برای اسرائیل انجام داده است )عادی سازی روابط اسرائیل با 
کشورهای اسالمی( بتواند وجهه مثبتی از خود در جهان ثبت 
نموده و عالوه بر اینکه ضعف سیاست خارجی و عملکردش را 
پوشش دهد، از آن به عنوان یک دستاورد تاریخی برای برنده 
شدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا استفاده کند که 
اینگونه نشد و ترامپ نتوانست به شکل دلخواه خود از این عادی 
سازی منفعت ببرد، اما توافق امارات و بحرین با اسرائیل را در 

مجموع می توان برای آمریکا مفید تلقی کرد .

رویای آرامش
    علی خوانساری: دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات خاورمیانه دانشگاه عالمه طباطبائی
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آمریکا در اندیشه جایگزینی قدرت خود در منطقه می باشد 
و در اندیشه آن است که تمام تمرکز و توجه خود را معطوف 
به شرق آسیا کند که علت آن هم چین است. در واقع گذرگاه 
انرژی خلیج فارس برای آمریکا با توجه به کاهش وابستگی به 
نفت منطقه باز هم اهمیت دارد؛ اما آمریکا در نظر دارد یک 
نیروی دیگر به عنوان ژاندارم منطقه را جایگزین خود کرده تا با 
آرامش خاطر، تمام تمرکز خود را معطوف به مهار چین و ضربه 

زدن به این کشور در شرق آسیا کند .
نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم تصور نمی کرد که بعد از 
این عادی سازی و کسب این به اصطالح افتخار بین المللی 
برای کشور جعلی خود، بار دیگر مورد حمله مردم معترض و 
خشمگین نسبت به اقدامات دولتش و فساد مالی قرار بگیرد. 
این توافق آن طور که تصور می شد موجب افزایش محبوبیت 
او نگردید. اما در عوض برای کشور جعلی او به سبب شکستن 
ترس چند کشورعربی به جهت علنی سازی روابط با اسرائیل 

یک پیروزی بزرگ به حساب می آمد.
دولت آمریکا و رژیم اسرائیل با به کار بردن سیاست ترس 
از ایران و به نوعی مخالفت با اسالم سیاسی و حمایت از 
کشورهایی که سعی در تبلیغ یک نوع اسالم سکوالر دارند، 
توانستند عمال به چند دستگی در میان کشورهای مسلمان 
دامن بزنند و عمق اختالفات کشورهای اسالمی را افزایش 
دهند و در کنار این با ارائه مشوق های مختلف سعی دارند که 
روابط پنهانی شکل گرفته شده توسط کشورهای اسالمی 

عرب در منطقه به صورت علنی اعالم شود.
برای مثال »مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا پس از سفر 
به خارطوم به نخست وزیر سودان عبداهلل حمدوک، پیشنهاد 
کرده بود که نام سودان را در ازای عادی سازی روابط با اسرائیل 
آمریکا از فهرست دولت های حامی تروریسم خارج میکند.1 
و در ادامه هم اسرائیل با فرستادن محموله ای آرد گندم به 
سودان جنوبی به ارزش 5 میلیون دالر از رهبران سودانی 

تشکر کرد.2

رويای آرامش
نمی شود انتظار داشت که تمام مشکالت مسلمانان و 
اعراب با اسرائیل در پی چند توافق درست شود. جدای از بحث 
امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران که رژیم صهیونیستی با 
این توافقات اخیر )خصوصا توافق رژیم صهیونیستی با امارات 
و بحرین( به نزدیکی مرزهای ایران رسیده و باید اقدام جدی 
و عملی از سوی مدیران دستگاه دیپلماسی و سران نظامی 
ایران انجام شود؛ در واقع بحث اصلی مدنظر نگارنده این است، 
تازمانی که مشکل اصلی حل نشود هرگونه توافق این چنینی 
عالوه بر آنکه عمر زیادی نخواهد داشت بلکه نمی تواند امنیت 
اسرائیل را تضمین کرده و نشانگر مورد قبول بودن این رژیم 

توسط مردم منطقه هم باشد.
 اگر چه این توافقات به چند دستگی در میان کشورهای 
اسالمی دامن زده و توانسته به ایدئولوژی ضداسرائیلی 
کشورهای اسالمی خدشه وارد کند و رژیم صهیونیستی را 
کشوری حامی صلح و ثبات منطقه ای معرفی کند اما مادامی که 
اشغالگری این رژیم در فلسطین پایان نیافته و دست از جنایات 
ضد حقوق بشری علیه مردم این کشور بر ندارد، شهرک سازی 
را برای همیشه متوقف نکند، به مرزهای 1967 برنگردد و مانع 
تشکیل دولت فلسطین نشود، نمی تواند انتظار داشته باشد که 
این توافقات برای کشورش امنیت به همراه می آورد و مورد 

قبول مردم مسلمان خاورمیانه و جهان قرار بگیرد. 
بحرین به عنوان کشوری که حاکمیتش با اسرائیل توافق 
نامه علنی سازی روابط امضا کرده، به خوبی شاهدی بر این 
مدعا می-باشد. مردم بحرین در بحبوحه آماده باش امنیتی 
و اقدامات سرکوبگرانه نظام آل خلیفه، در اعتراض به سفر 
هیأت اسرائیلی به منامه دست به تظاهرات زدند.3 جمعیت 
»وفاق ملی« بحرین بزرگ ترین حزب مخالف این کشور نیز به 
شکل علنی با این اقدام اخیر مقامات بحرینی مخالفت کرده و 
در صفحه توییتر خود تصاویری که معترضان بحرینی پرچم 
های بحرین و فلسطین و پالکاردهایی با نوشته »اسرائیل 
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نابود می شود« و »این توافق اعتبار ندارد« در دست داشتند 
را منتشر کرد. 4

در این بین برخی از کشورهای عربی با سنجیدن شرایط 
بیشتر نگران واکنش های داخلی مردم خود به علنی کردن 
رابطه با اسرائیل هستند و آرمان فلسطین برای حکام مرتجع 
منطقه اهمیت خاصی ندارد و آنان تمام توجه شان را صرف 
رضایت آمریکا از خود کرده اند و می پندارند بدون حمایت آمریکا 
سلطنت و حکومت خود را از دست خواهند داد و یا مشوق های 
ارائه شده توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی آنقدر چشمگیر 

هست که در ازای آن حاضرند به برادران خود پشت کنند .

دستاورد توافقات عادی سازی برای طرفين 
در درجه اول دستاورد این توافق برای امارات در اندیشه 
حاکمان این کشور یافتن متحدی قابل اعتماد و پایدار است 
که می تواند از این کشور در قبال کشورهای قدرت مند منطقه 
همچون ایران و عربستان حمایت کند و این موجب افزایش 
قدرت مجموعه حاکمیت دولت امارات متحده عربی خواهد 
شد. یکی از مشوق های آمریکا به امارات برای علنی کردن رابطه 
با اسرائیل را می توان فروش جنگنده های فوق پیشرفته اف 
35 به این کشور حاشیه خلیج فارس دانست که باعث افزایش 
قدرت نظامی این کشور در سطح منطقه خواهد شد، اما در 
کنار آن امارات در نظر دارد از تکنولوژی پیشرفته اسرائیل در 
زمینه های مختلف استفاده کند و با سرمایه گذاری و استفاده 
مناسب از دالرهای نفتی خود بتواند موجب انتقال فناوری های 

پیشرفته به امارات شود . 
مراکش هم پس از آنکه با میانجی گری آمریکا تصمیم گرفت 
با رژیم صهیونیستی روابط دیپلماتیک برقرارکند، توانست 
موافقت ترامپ را برای فروش هواپیماهای بدون سرنشین به 
کشور خود را اخذ کند.5 و همچنین توانست حمایت او را در جنگ 
با جمهوری دموکراتیک عربی صحرا به دست آورد و دولت آمریکا 

رسما اعالم کرد که رباط حاکم صحرای غربی است.6
شاید بتوان گفت مهم ترین دلیل عادی سازی روابط بحرین 
و اسرائیل به تالش آل خلیفه برای حفظ موقعیت و سلطنت 
خود و ادامه حکومت بازمی گردد. خاندان آل خلیفه تالش 
دارند با حفظ روابط نزدیک با قدرت های فرامنطقه ای و پیروی 
از سیاست های مورد تایید آن ها سلطنت خود را حفظ کنند. 
عالوه بر این، توافق اخیر با هدف کسب حمایت اقتصادی و 

کمک های مالی صورت گرفته است. 
مهم ترین دستاورد اسرائیل از این توافقات این بوده که 
اکنون توانسته توسط کشورهای عربی-اسالمی بیشتری 
مورد پذیرش قرار بگیرد و به صورت رسمی و علنی با کشورهای 
اسالمی ارتباط برقرار کند و به این وسیله توجه امنیتی خود 
را معطوف به جمهوری اسالمی ایران و محور مقاومت کند و 

از سمت باقی کشورهای اسالمی- عربی آسوده خاطر باشد. 
عالوه بر این، اسرائیل در نظر دارد امارات و بحرین  را به مراکز 
اصلی و مهم امنیتی و جاسوسی خود تبدیل کرده و شرکت های 
اسرائیلی نیز همزمان با این امر می-توانند بدون هیچ نگرانی با 
شرکت های اماراتی و بحرینی توافق نامه های متعددی را امضا 
کنند؛ که این امر سود سرشاری برای شرکت های اسرائیلی 

خواهد داشت .

نتيجه گيری
این قبیل توافقات و دستاوردهای آن اگر چه بسیار مورد 
توجه حکام اسالمی قرار گرفته و شاید آنان با بررسی پیامدها 
و امتیازهای اعطا شده توسط دولت آمریکا و اسرائیل تمایل 
به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را داشته باشند، 
اما نکته ای که اهمیت اساسی دارد این است که امت مسلمان 
مادامی که کشور مستقل فلسطین تشکیل نشود و رژیم 
صهیونیستی به اشغال گری خود خاتمه ندهد، در هیچ جای 
جهان این کشورجعلی را به رسمیت نمی پذیرد، در واقع 
اسرائیل نمی تواند با چند توافق عمده نگرانی امنیتی خود را 
حل کند و این کشور هر لحظه را با وجود نگرانی های خود از 

جانب مسلمانان و امت اسالمی سپری میکند 

1.www.irna.ir/news/83921183/
2.https://www.isna.ir/news/99080502447
3.https://www.isna.ir/news/99072820163/
4.https://www.isna.ir/news/99072820163/
5.https://www.isna.ir/news/99092216274/
6.https://www.tasnimnews.com/fa/

news/2408398/22/09/1399/
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چكيده
عملکرد متفاوت ترکیه در بحران قره باغ نسبت به سایر 
کشور های تاثیر گذار منطقه، این پرسش را به وجود می آورد 
که  چه تحوالت عملی و نظری در ساختار تصمیم گیری 
سیاست خارجی ترکیه رخ داده است و این کشور چه اهدافی 
را در مناقشه قره باغ دنبال می کند؟ برای پاسخ به این پرسش 
باید تحلیلی مبتنی بر یک چارچوب نظری مشخص ارائه گردد 
تا امکان تبیین و نقد آن از جهت علمی وجود داشته باشد. لذا 
در این مقاله سعی می شود که با استفاده از نطریه رئالیسم 
ساختاری تهاجمی به بررسی عملکرد ترکیه در بحران قره باغ 
بر اساس دو مولفه ی اقتصادی و نظامی-امنیتی پرداخته شود.

مقدمه
با نگاهی تاریخی به شکل گیری بحران قره باغ در می یابیم 
که کشور ترکیه تا قبل از جنگ اخیر، چندان نقش آفرینی 
فعالی را در این منطقه  نداشت و اقداماتی جدی توسط ترکیه 
صورت نمی گرفت. به نوعی می توان گفت که این منطقه از 
اولویت های ترکیه محسوب نمی شد. اما در بحران اخیر قره باغ، 
برخالف سایر کشور های منطقه که به دنبال نقشی سازشگر و 
میانجی بوده و دو طرف را به مصالحه دعوت می کردند، دولت 

ترکیه نقشی تهاجمی در حمایت از آذربایجان ایفا نمود. این 
حمایت هم از طریق حمایت های دیپلماتیک نظیر سخنرانی 
اردوغان در نشست ساالنه سازمان ملل متحد نمود یافت 
و هم از طریق آموزش نظامی سربازان آذربایجانی و ارسال 
مستشاران نظامی توسط ارتش ترکیه تجلی پیدا کرد. چنین 
تغییر موضعی در سیاست خارجی ترکیه نسبت به تحوالت 
این منطقه، متاثر از عواملی چندگانه بود که بررسی آن ها در 
چارچوبی مشخص را ضروری می سازد. از این جهت با توجه به 
اتخاذ سیاست تهاجمی توسط ترکیه در بحران قره باغ، می توان 
عملکرد این کشور را با تکیه بر نظریه رئالیسم ساختاری 
تهاجمی که توسط جان میرشایمر بیان شده است، توضیح 
داد. به همین منظور ابتدا با تبیین نظریه واقع گرایی ساختاری 
تهاجمی، اصول و مفروضه های آن را در تحلیل سیاست 
خارجی کشور ها بیان کرده و سپس بر اساس دو مولفه ی قدرت 
در این نظریه، یعنی قدرت نطامی و قدرت اقتصادی به بررسی 

عملکرد ترکیه در بحران قره باغ می پردازیم.

واقع گرايى ساختاری تهاجمى
این نطریه با کتاب »تراژدی سیاست های قدرت های 
بزرگ« نوشته ی جان میرشایمر در حوزه نظریه پردازی 

تحلیل عملکرد ترکیه در بحران قره باغ 
با تکیه بر نظریه نئورئالیسم تهاجمی

  حممدرضا مهدوی: دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه مفید قم
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روابط بین الملل مطرح گردید. رئالیسم تهاجمی همانند 
نظریه رئالیسم سنتی معتقد است که به علت آنارشیک 
بودن نظام بین الملل، مخاصمه در این نظام اجتناب ناپذیر 
است. در این نظام، امنیت امری کمیاب است که دولت ها 
تالش می کنند با به حداکثر رساندن امتیازات نسبی خود 
به آن دست یابند. همچنین در این نظریه نیز، دولت ها 
بازیگرانی خرد ورز و کارگزاران اصلی نظام بین الملل هستند 
که هدف آن ها کسب قدرت جهت دستیابی به امنیت و حفظ 
بقا می باشد. اما آنچه این نظریه را از دیگر اشکال رئالیسم 

متمایز می کند، عبارت اند از: 
• اوال رئالیست های تهاجمی معتقدند که در عرصه روابط 
بین الملل آنچه برای دولت ها اهمیت دارد، قدرت نسبی 
می باشد و دولت ها همواره به دنبال بیشینه سازی قدرت و 
نفوذ خود هستند. این قدرت نسبی از دو بعد نظامی-امنیتی 

و اقتصادی تشکیل می گردد.
•  دوما تاکید نویسندگان این نظریه بر تحلیل های 
تاریخی است. به این معنا که آن ها معتقدند تاریخ نشان 
می دهد که دولت ها در صورتی که به شکل فزاینده ثروتمند 
می شوند؛ به سمت افزایش قدرت نظامی و درگیر شدن با 
مسائل خارج از مرز های خود روی می آورند و سعی می کنند 

که نفوذ منطقه-ای و بین المللی خود را افزایش دهند.
•  سوما، بنا بر نظریه مرشایمر، کشور ها همواره در حال 
افزایش دائمی قدرت خود هستند و رهبران کشور ها 
سیاست هایی را دنبال می کنند که دشمنان بالقوه آن ها 
را تضعیف و قدرت آن ها را نسبت به سایر کشور ها افزایش 
دهد. لذا دست یابی به امنیت و بقا در گرو اتخاذ سیاست های 

تهاجمی است.
•  نکته آخر این است که در رئالیسم تهاجمی، اعتقادی 
به تنش زدایی میان کشور ها وجود ندارد و تنش و مخاصمه 

اصل اولیه ی نظام آنارشیک می باشد.
اهداف اقتصادی ترکیه در بحران قره باغ

یکی از ابعاد قدرت در سطح بین الملل از نگاه نئورئالیستی، 
قدرت اقتصادی یک کشور و توانایی تاثیر گذاری آن بر 
مناسبات اقتصادی و بازرگانی است. در بٌعد اقتصادی آنچه 
ترکیه را وادار به مداخله فعال در مناقشه قره باغ می کند، 
وجود منابع انرژی گازی و نفتی جمهوری آذربایجان و 
بطور کلی قفقاز و آسیای مرکزی است. ترکیه همواره 
یکی از مصرف کنندگان منابع انرژی گازی بوده و برای 
تامین آن به منابع گازی ایران وابستگی داشته است؛ اما 
ترکیه با حل شدن نسبی بحران قره باغ و ایجاد کریدور 
ارتباطی بین باکو و نخجوان )بر طبق مفاد صلح دو کشور 
آذربایجان و ارمنستان( به منابع انرژی قفقاز و آذربایجان 
متصل می شود. در کنار این موضوع با متصل شدن ترکیه و 
باکو، تمامی مناسبات تجاری و بازرگانی حوزه دریای خزر 
با اروپا، از طریق ترکیه جریان می یابد که این امر به افزایش 
نفوذ ترکیه در مناسبات اقتصادی این منطقه دامن می زند. 
بنابراین تامین منافع اقتصادی ترکیه در حوزه انرژی، تجاری 
و بازرگانی، مهم ترین علل مداخله ترکیه در مناقشه قره باغ 
می باشد که موجب ارتقای جایگاه اقتصادی ترکیه در قفقاز 
جنوبی و نفوذ و تاثیر گذاری آن بر مبادالت بازرگانی و تجاری 
این منطقه با اروپا می گردد. افزایش قدرت اقتصادی ترکیه 
بر طبق نظریه رئالیسم تهاجمی، از طرفی به معنای کاهش 
نقش و قدرت دیگر رقبای منطقه ای این کشور یعنی ایران و 
روسیه بوده و از سوی دیگر موجب می شود که کشور ترکیه از 
منابع اقتصادی جهت افزایش قدرت نظامی و نفوذ منطقه ای 

خود استفاده نماید.

اهداف امنيتى و فراملى تركيه در بحران قره باغ
بر طبق نظریه نئورئالیسم تهاجمی، قدرت امری نسبی 
است و هر گونه کاهش و افزایش در قدرت یک کشور به 
معنای افزایش و یا کاهش قدرت رقیب آن کشور می باشد. 
در مناقشه قره باغ، کشور ترکیه توانست نفوذ و تاثیرگذاری 
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خود را در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی تثبیت نماید. و 
افزایش قدرت این کشور در نقش آفرینی در این منطقه 
به همان نسبت توانست موجب محدودیت قدرت و تاثیر 
گذاری رقبای او گردید. گذشته از مورد فوق، اتصال مرزی 
ترکیه به آذربایجان و ایجاد راه ارتباطی بین آن ها، ترکیه 
را با دیگر کشور های شورای ترک )ازبکستان،قزاقستان و 
قرقیزستان( و ترکمنستان پیوند می دهد که مسیر توسعه 

طلبی تورانی را برای کشور ترکیه هموار می سازد. 
در کنار موارد فوق، در تحلیل عملکرد ترکیه و تحول 
در نوع مواجهه ی ترکیه با مناقشه قره باغ، ذکر این نکته 
ضروری است که کشور ترکیه در دهه اخیر ابتدا از طریق 
توسعه اقتصادی و افزایش قدرت اقتصادی توانست 
مسائل داخلی خود را تا حدودی حل نماید و افزایش 
ثروت و قدرت اقتصادی این کشور موجب سرریز شدن 
قدرت آن در مناطق پیرامونی خود گردید. بر همین مبنا 
که در نظریه رئالیسم ساختاری تهاجمی عنوان می-شود، 
ترکیه ابتدا در بحران سوریه نقش آفرینی نمود و سپس به 
نفوذ در لیبی و شمال آفریقا مبادرت ورزید. نهایتا ترکیه 
در بحران قره باغ نیز بر همین مبنا به دنبال گسترش نفوذ 
خود در آسیای مرکزی و قفقاز بوده و دستاویز قرار دادن 
مسائل قومیتی، تنها پوششی برای برنامه های توسعه 
طلبانه این کشور می باشد. از دیگر وجوه تحلیل عملکرد 
ترکیه می توان به رویکرد تهاجمی این کشور در به چالش 
کشیدن قدرت روسیه در مناطق پیرامونی خود اشاره 
کرد. بر این مبنا در روابط ترکیه و روسیه به خصوص در 
سال های اخیر هیچ گونه تنش زدایی را شاهد نیستیم و 
ترکیه مقابله تهاجمی با روسیه را مبنای تصمیم گیری 
سیاست خارجی خود قرار داده است که ظهور و نمود آن 

در بحران قره باغ نیز قابل مشاهده می باشد.

نتيجه گيری
با نگاهی به عملکرد ترکیه در بحران قره باغ، شاهد هستیم 
که این کشور کامال بر اساس منطق قدرت و منافع عمل کرده 
و منافع ملی، اعم از اقتصادی و امنیتی را سرلوحه ی خود قرار 
داده است. به همین جهت عملکرد ترکیه در بحران قره باغ 
بر اساس نظریه نئورئالیستی تهاجمی قابل بررسی و تحلیل 
می باشد که از سویی به صورت تهاجمی به دنبال بیشینه 
سازی منافع و دستاورد ها و تضمین جایگاه خود بوده و از 
سوی دیگر، تضعیف و محدود کردن رقبای منطقه ای خود 
را به دنبال دارد. نتیجه چنین سیاستی، همان می شود که 
می-توان کشور ترکیه را یکی از کشور های پیروز و متنفع در 

بحران اخیر قره باغ قلمداد کرد
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منتشر شده در مطالعات پژواک خرد معاصر
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مقدمه
جدال بر سر قره باغ یکی از یادگارهای فروپاشی اتحاد 
جماهیر شوروی در 1991 میالدی می باشد. قره باغ 
منطقه ای در شمال استان آذربایجان شرقی ایران است که 
از دهه ی 90 میالدی به این سو مورد اختالف همسایگان 
شمالی ایران یعنی جمهوری آذربایجان و ارمنستان بوده 
است. ارمنستان در دهه 90 آذربایجان را شکست داد و 
جمهوری خود خوانده ی آرتساخ متولد شد که توسط هیچ 
کشوری به رسمیت شناخته نشد. جمهوری آذربایجان 
برخالف ارمنستان از نعمت  منابع نفتی و ثروت حاصله از 
آن برخوردار بود. این مسئله باعث شد تا آذربایجان به مرور 
متحدانی مثل آمریکا، ترکیه و اسرائیل پیدا کند. همچنین 
این ثروت نفتی باعث شد تا آذربایجان در سال های اخیر 
با بستن قراردادهای نظامی با روسیه که بین دو تا سه 
میلیارد دالر برآورد می شوند، بی طرفی روسیه به عنوان 
بزرگترین حامی ارمنستان در جنگ علیه ارمنستان را  
تضمین کند. سرانجام در اواخر سال 2020 میالدی، 
زمانی که تمام دنیا درگیر بحران کرونا بود، جمهوری 
آذربایحان با حمایت ترکیه و با اتکا به توان هوایی احیا شده 
خود، توانست مناطق مورد ادعایش را پس بگیرد. این توان 
هوایی عمدتا شامل پهبادهای خریداری شده از اسرائیل 

بود که توان مضاعفی در آسمان به آذربایجان بخشید و 
یگان های زمینی ارمنستان را در نبود یک دفاع هوایی 
موثر سالخی کرد. مسئله ای که یادآور این جمله از ژنرال 
برنارد مونتگومری، فرمانده ارشد انگلیسی بود: » اگر ما 
نبرد را در آسمان ببازیم، در جنگ شکست خورده ایم.« 
مسئله ای که قطعا باعث تجدید نظر تئوریسین های 
نظامی منطقه در مورد تاثیرات یک نیروی هوایی موثر بر 

سرنوشت درگیری خواهد شد.
این پیروزی آذربایجان تبعات زیادی را در منطقه ی 
قفقاز دربر خواهد داشت که ما در این نوشتار به مهمترین 

تبعات امنیتی آن بر روی ایران خواهیم پرداخت.

ايجاد راه ارتباطى زمينى بين تركيه و آسيای مركزی
با برقراری کریدور ارتباطی بین خاک اصلی جمهوری 
آذربایجان و منطقه ی خود محتار نخجوان، فرصتی 
طالیی برای ترکیه ایجاد شد تا بتواند مسیری زمینی به 
سمت کشورهای عضو شورای همکاری کشورهای ترک 
ایجاد کند. ترکیه پس از فروپاشی شوروی همواره به دنبال 
بسط روابط خود و نفوذ در منطقه آسیای مرکزی می باشد 
و نشانه ی بارز آن هم در استقرار دبیرخانه ی شورای 
همکاری کشورهای ترک در استانبول و صرف بیشترین 

بازپس گیری قره باغ و عواقب امنیتی آن بر ایران

    کامیار هاتف: دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین امللل دانشگاه عالمه طباطبائی
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هزینه برای این  سازمان از طرف ترکیه است. این کشور 
اکنون از طریق مرز زمینی به دریای خزر و از این طریق 
به قزاقستان و از قزاقستان به سایر کشورهای شورای 
همکاری کشورهای ترک)ازبکستان و قرقیزستان( 

متصل می شود.1
منطقه ی آسیای مرکزی را می توان سومین حوزه ی 
اعمال نفوذ ترکیه در سال های اخیر قلمداد کرد. ترکیه 
در دهه ی گذشته عالوه بر حضور پررنگ در جهان عرب 
)قطر، سوریه و عراق( و همچنین شمال آفریقا )لیبی( 
هم اکنون می تواند در آسیای مرکزی به عنوان سومین 
حوزه ی نفوذ خود به بسط روابط سیاسی و اجتماعی و 

اقتصادی خود بپردازد.
منطقه ی آسیای مرکزی یکی از مناطقی است که با 
چالش بنیادگرایی افراطی مذهبی درگیر است. »دره 
فرغانه« که از نظر جغرافیایی شامل کشور های ازبکستان، 
تاجیکستان و قرقیزستان می باشد، از مناطق مهمی است 
که اسالم سیاسی در آن حیات دارد.2 اخوان المسلمین 
از دهه ی 30 میالدی کانون هایی زیرزمینی در آسیای 
مرکزی برپا کرد و در آن منطقه حضور دارد.3 این منطقه 
پس از فروپاشی شوروی در مرکز توجهات گروه های 

اسالمی از جمله اخوان المسلمین قرار گرفت.4
در سال های اخیر ترکیه به عنوان پل ارتباطی 
جنگجویان نزدیک به اخوان المسلین در سوریه، لیبی 
و اخیرا هم در جنگ قره باغ عمل کرده است، به گونه ای 
که ارمنستان مدعی شده که ترکیه حدود 4000 نظامی 
سوری)که عمدتا از نیروهای نزدیک به اخوان المسلمین 

تشکیل شده اند( را به آذربایجان اعزام کرده است.5

 این حمایت و نزدیکی ترکیه به گروه های اخوانی 
می تواند همانطور که در آذربایجان نمود یافت، در 
کشورهای آسیای مرکزی هم تکرار شود. تاثیرترکیه بر 
بنیادگرایی مذهبی و سلفی گری در این کشورها با در نظر 
گرفتن پیوند های قومی و زبانی مشترک )ترکی( حتی 

بیشتر هم می شود.

تشديد اختالفات در حوزه ی خزر
پس از فروپاشی شوروی و کاهش سهم ایران از 
دریای خزر، همواره بحث چگونگی بهره برداری و سهم 
کشورهای حاشیه ی خزر از این دریاچه مسئله ای 
مناقشه برانگیز بوده است. چنانچه در سال 1379 هم 
ایران و جمهوری آذربایجان تا مرز درگیری نظامی بر سر 
کشف و استخراج نفت از میادین نفتی مرزی دو کشور 
پیش رفتند که این مسئله با عقب نشینی باکو از موضعش 
فیصله یافت.6 پس از پیروزی آذربایجان در جنگ قره باغ و 
برداشته شدن فشارهای داخلی از باکو بر سر مسئله ی قره 
باغ، اکنون احتمال آن می رود که جمهوری آذربایجان 
با تمرکز و قدرت بیشتری دوباره پرونده ی تقسیم و بهره 

برداری از دریای خزر را پیش بکشد.
بع  منا یی  گنما بزر با  ه  ر ا همو یکا  مر آ همچنین 
هیدروکربنی در دریای خزر و در بستر اختالفات دیرینه 
اش با ایران، سعی کرده تا همسایگان خزر را به احداث 
خط لوله ای که بدون گذشتن از ایران بتواند منابع هیدرو 
کربنی را به دریاهای آزاد برساند تشویق کرده است.7 
ایجاد کریدور ارتباطی زمینی بین جمهوری آذربایجان و 
منطقه ی نخجوان می تواند دستاویز خوبی برای ترکیه به 
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منظور تشویق همسایگان خزر برای عبور خط لوله مذکور 
از ترکیه باشد.

پررنگ شدن نقش اسرائيل در منطقه ی قفقاز
پیروزی آذربایجان در جنگ قره باغ، باعث  احتزاز 
پرچم اسرائیل در خیابان های باکو شد چرا که اسرائیل 
تامین کننده ی حدود 60 درصد  از تسلیحات آذربایجان 
و از حامیان مهم رژیم باکو در جنگ مقابل ارمنستان بود. 8

اسرائیل و آذربایجان منافع مشترک زیادی باهم دارند. 
تجارت انرژی و تجهیزات دفاعی یکی از مهم ترین آن 
هاست. همچنین آذربایجان به عنوان یک کشور مسلمان 
و شیعه که جهت گیری جدی در قضیه ی فلسطینیان 
ندارد، گزینه ای مناسب برای پروژه ی عادی سازی روابط 
اسرائیل با مسلمانان است که در سال های اخیر بهبود 
روابط با کشورهای مسلمان را در دستور کار خود قرار 

داده است.9
در همین زمینه یک دیپلمات و افسر سابق اطالعاتی 
آمریکایی گفته است: »اسرائیل یک فرودگاه نظامی 
خریداری کرده است. این فرودگاه نظامی آذربایجان 
است.« دسترسی اسرائیل به پایگاه نظامی در شمال 
ایران، باعث نگرانی دیپلمات های آمریکایی برای پیچیده 
تر شدن تالش ها برای کاهش تنش بین ایران و اسرائیل 

شده است.10
همچنین دو افسر نظامی سابق آذربایجان که با افسران 
در حال خدمت در ارتباط هستند و دو منبع اطالعاتی در 
روسیه به رویترز گفته اند که اسرائیل و آذربایجان در حال 
بررسی این قضیه هستند که در صورت حمله ی اسرائیل 
به ایران، پایگاه های نظامی و منابع اطالعاتی آذربایجان 

چطور می توانند به اسرائیل کمک کنند.11

قدرت گرفتن جريانات جدايى طلب
دولت تحت رهبری الهام علی اف سال هاست که 
زیر فشار انتقادات حقوق بشری قرار دارد. اجتماعات 
با خشونت پراکنده می شوند و منتقدان دولت به طور 
خودسرانه بازاداشت، شکنجه و ناپدید می شوند. وزارت 
امور خارجه آمریکا با انتشار گزارشی اعمال محدودیت 
های گسترده علیه مسلمانان و مسیحیان، وضعیت بد 
زندان ها، افزایش زورگیری و رشوه خواری، تجارت انسان 
و تعدی به حقوق زنان را از اصلی ترین نمونه های بارز نقض 
حقوق بشر برشمرده است. بی تفاوتی های آذربایجان به 
آرای حقوق بشری دادگاه اروپا هم باعث تضعیف موقعیت 
این کشور در شورای اروپا شده است. آذربایجان در سال 
14-2013 جایگاه 160 ام را در شاخص آزادی مطبوعات 

در میان 180 کشور کسب کرد. 
ین وضعیت بغرنج حقوق بشری باعث کاهش  ا
مشروعیت الهام علی اف در میان گروه های تجزیه طلب 
در داخل ایران شده است. الهام علی اف قطعا از پیروزی قره 
باغ برای غسل تعمید به چهره خود استفاده خواهد کرد و 
از مقبولیت بیشتری در میان این گروه ها برخوردار خواهد 
شد که به نوبه ی خود منجر به منظم تر شدن صفوف و 

قدرتمندتر شدن آنان خواهد شد.
 از طرف دیگر نگرانی آذربایجان از حمایت ایران از 
ارمنستان در قره باغ مسئله ای بود که حمایت باکو از 
گروه های جدایی طلب در ایران را محدود نگاه می داشت. 
بازپس گیری قره باغ این محدودیت ها را از میان برخواهد 
داشت و در کنار برداشته شدن فشار افکار عمومی برای باز 
پس گیری قره باغ، حاال باکو می تواند تمرکز بیشتری بر 

حمایت از جدایی طلبان در ایران داشته باشد
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بعد از استعفای »عادل عبدالمهدی« و در زمانی که مدیریت 
کشور را دولت پیشبرد امور بر عهده داشت،  فضای حاکمیتی 
عراق عماًل با یک نوع بن بست سیاسی روبه رو شده بود. این 
بن بست از این امر ناشی می شد که احزاب و گروه های سیاسی 
مختلف نمی توانستند بر سر انتخاب نخست وزیر به اِجماع 
برسند. سرانجام بعد از ماه ها کشمکش سیاسی و با ورود 
اعتراضات مردمی به دور جدید، مصطفی الکاظمی مأمور 
رایزنی با احزاب و تشکیل کابینه شد. الکاظمی توانست با کسب 

آراء پارلمان فعالیت دولت را به روال سابق برگرداند.
حاال هم حدوداً 9 ماه از نخست وزیری مصطفی الکاظمی 
می گذرد، می توان اهداف و سیاست هایش را در سطوح 
مختلف تبیین نمود. دولت الکاظمی موظف شده بود که در 
مدت زمان یک ساله با رسیدگی به مطالبات مردم، فضا را برای 
انتخابات پارلمانی مهیا و عراق را در برابر چالش های مختلف 
مدیریت کند. نخست وزیر می بایست هم در خصوص مسائل 
مهمی در حوزه سیاست خارجی )همچون پی گیری خروج 
نظامیان آمریکایی از خاک عراق( تصمیم گیری نماید؛ و هم 
در شرایط بحرانی کرونا که اقتصاد کشور و حوزه  بهداشت و 

درمان مردم را درگیر کرده، چاره جویی کند.
دو عنصر مهم در رفتار و سیاست های مصطفی الکاظمی در 

این مدتی که وی متصدی پُست نخست وزیری بود، مشاهده 
شد: »واقع بینی و عمل گرایی«. مجموع بررسی ها و تبیین 
مواضع الکاظمی در این مدت نشان داده که وی بیش از آنکه 
بخواهد بر اساس تعلقات و اعتقادات گام بردارد، سعی می کند 
آنچه را که به مصلحت و منفعت عراق می بیند در اولویت قرار 
دهد. در این مدت او شخصیت عمل گرایی بوده که با تلفیق 
اراده ها و سالیق گوناگون، به دنبال ایجاد ثبات در عراق و کسب 

منافع ملی برای آن بود.

بحران های داخلى
مصطفی الکاظمی در بُعد داخلی موفق شد تا به نوعی با 
احزاب و فراکسیون های مختلف مجلس، به توافق برسد؛ 
هر چند که می توانیم بگوییم این سازش، از تقسیم مناصب و 
سهم دهی سیاسی حاصل شد. به هر حال این مسئله واقعیت 
عینی و تاریخی نظام سیاسی کشور عراق است و قطعاً در حالت 
واقع بینانه از هیچ نخست وزیری نمی توان انتظار داشت 
که در مدت زمان یک ساله هم امور را سامان دهد و هم این 
چالش های اساسی را برطرف کند. پس دست کم می توان 
ادعا داشت مصطفی الکاظمی توانست برای تشکیل و آغاز به 
کار دولت، توافقی را بین ُکردها، ُسنی ها و شیعیان ایجاد کند 

دولت مصطفی الکاظمی
 تیلاقِی واقع بینی و عمل گراییی

   فاطمه سیاحی: دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین امللل دانشگاه عالمه طباطبائی
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که گزینه های قبل از او نتوانسته بودند.
درخصوص مطالبات مردمی هم باید گفت که اعتراضات 
و راهپیمایی ها در زمان نخست وزیری الکاظمی کمتر و 
مسالمت آمیزتر پیش رفت. او با سیاست های مالِی کوتاه مدت 
سعی کرد تا گام هایی جهت رسیدگی به مطالبات بردارد؛ برای 
مثال عبور از بحران حقوق و دستمزدها راهبردی بود که سخت 
به کمک های مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی  نیاز داشت. 
برای رسیدن به این مهم نیز نخست وزیر سعی کرد تا از طریق 
سیاست گذاری های مالی و گسترش روابط منطقه ای و جهانی 

در حوزه های اقتصادی این مشکالت را برطرف سازد.

سياست های منطقه ای
گرچه در دوره ی نخست وزیری عادل عبدالمهدی نیز شاهد 
تالش هایی از سوی دولت عراق برای ایفای نقش منطقه ای 
بودیم، اما جنس سیاست های مصطفی الکاظمی در این 
خصوص عمل گرایانه تر بود. او در مدت زمان چندماهه و با 
وجود سنگینی مشکالت داخلی، بخش زیادی از تالش های 
خود را در سطح منطقه متمرکز کرد. سفرهای منطقه ای، 
نشست های چندجانبه با سران کشورهای عربی، جلسات 
با ولیعهد سعودی از طریق ویدئو کنفرانس و توافقات و 
همکاری های حاصل از آن ها نشان می دهد که عرصه ی فکر و 
عمل نخست وزیر به هم نزدیک  اند و می توانند خروجی قابل 

توجهی داشته باشند.
تالش برای ایجاد نشست های منطقه ای، گفت وگو بین 
همسایگان، تعامل با دو محور متضاد منطقه )تهران- ریاض( 
و مذاکره برای انجام طرح ها و پروژه های عمرانی در عراق، 
همگی تالش ها و سیاست هایی با هدف کسب منافع اقتصادی و 
گسترش همکاری های راهبردی بود. مصطفی الکاظمی سعی 

کرد تا بیش از آنکه مسائل بیناذهنی و هویتی را پایه ی روابط 
خود قرار دهد، بر اساس اقتضای منافع زمانی و مکانی حرکت 
کند. از همین رو با به نمایش گذاشتن شخصیتی خواهان تکثر 

در روابط، به ایفای نقش در معادالت منطقه ای پرداخت.

مديريت نيروهای خارجى
یکی از چالش های بزرگ پیش ِروی مصطفی الکاظمی 
حضور نیروهای خارجی و مشخصاً نظامیان آمریکایی است. 
طبق مصوبه پارلمان عراق، می بایست ظرف مدتی این نیروها 
از کشور خارج شوند و حفظ امنیت عراق تماماً به نیروهای ملی 
این کشور واگذار گردد. هر چند که نخست وزیر در این مسئله 
نیم نگاهی به کمک ها و حمایت های واشنگتن داشت، اما 
می دانست این مسئله نیز باید در دستور کار جدی قرار گیرد. 
حاال که تعداد نیروهای نظامی و پایگاه های فعال آمریکایی 
کم تر شده و قرار است تعداد دیپلمات ها و مستشاران نیز 

کاهش پیدا کند، زمینه هایی از این خروج فراهم می شود.
اما باید در نظر داشت که اکنون نکته ی مهم تر اینجاست که 
با خروج این نیروها، کدام قدرت و یا جریان این خأل را پُر خواهد 
کرد؟ پاسخ این سوال می تواند چشم اندازی از آینده ی سیاسی 
و امنیتی عراق ارائه دهد. درخصوص قدرت های منطقه ای 
الکاظمی به  دنبال ایجاد نوعی تعادل از طریق موازنه ی قدرت 
بود. گسترش همکاری های عربی و در رأس آن ها با عربستان 
سعودی، هم زمانی که عراق با ایران در هماهنگی های 
گسترده قرار داشت، انعکاسی شفاف از این راهبرد بود. هدف 
نخست وزیر از بسط این حضور متکثرانه این است که هم عراق 
را از حوزه ی قدرت یک کشور خاص خارج کند و هم با ایجاد 
رقابت بین متحدان، بیش ترین میزان از منافع ملی را برای 

کشورش به ارمغان آورد
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ایران و عراق به عنوان دو همسایه با برخورداری از 
پیشینه تاریخی عمیق و مشترکات فرهنگی بسیار 
فراوان در دو دهه اخیر تعامالت نسبتا سازند  ای با یکدیگر 
داشته اند که این تعامالت و روابط برگرفته از روابط گسترده 
در حوزه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، امنیتی 
و فرهنگی است. برخی از ابعاد این روابط برخاسته از مولفه 
های دینی و مذهبی و عقاید و مشترکات آیینی است که تا 
حد زیادی در مراسم و مناسبت هایی چون مراسم عاشورا 
، تاسوعا و  اربعین به ظهور رسیده است. پر واضح است که 
نقش ایران در سال های اخیر بویژه با ورود تکفیری ها که 
صلح و امنیت آن کشور و منطقه را به شدت مورد تعدی و 
تحدید قرار دادند، در کنار نیروهای بسیج مردمی و دولت 
عراق تا پیروزی کامل و ایجاد امنیت در عراق و جلوگیری 
از تکثیر داعش در کشورهای منطقه، نقشی غیر قابل انکار 

است.
پیش از سفر مصطفی الکاظمی به ایران، محمد جواد 
ظریف وزیر امور خارجه کشورمان به بغداد سفر کرد. در این 
سفر یک روزه که اولین سفر ظریف پس از روی کار آمدن 
دولت جدید در عراق بود، مذاکرات همه جانبه ای با مقامات 
سیاسی و نظامی عراق شکل گرفت که محور این مذاکرات 

مسائل سیاسی، اقتصادی، امنیتی، قضایی و مذهبی 
بود. همچنین ابعاد مختلف ترور سردار شهید  سلیمانی 
وابومهدی المهندس مورد بحث و پیگیری قرار گرفت و 
همتای عراقی نیز با توجه به شهادت این دو مبارز، نبود 
آن ها را کمبودی در مقابله با نیروهای تکفیری توصیف 
نموده و مسئله را قابل پیگیری دانست. همچنین ظریف 
به مسائل مربوط به توسعه همکاری های دو جانبه با عراق 
و ایجاد فصل جدید روابط با آن کشور اشاره نمود. بالفاصله 
دو روز پس از سفر ظریف به ایران در تاریخ سی و یکم تیرماه 
سال جاری در شرایطی که کشورها درگیر مقابله با ویروس 
کووید 19 بودند، نخست وزیر عراق مصطفی الکاظمی 
اولین سفر  خود را پس از استقرار خود در مقام جدید به 
کشور ایران به انجام رسانید. در این سفر هیأت بلند پایه ای 
متشکل از وزرای امور خارجه، دفاع، دارایی، نفت، سالمت 
و مشاور امنیت ملی او را همراهی کردند. هدف از این سفر 
رسمی تحکیم روابط دو جانبه با ایران و تبادل نظر در مورد 
موضوعات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مسائل منطقه 

عنوان شد.
ابعاد سخنان رهبر انقالب حضرت آیت اهلل خامنه ای 
مبنی بر اینکه ایران خواهان کشور  عراق به عنوان کشوری 

عراق در تیلاش برای ایجاد ثبات و امنیت بیشتر در 
منطقه و ایجاد روابط ممتاز با جمهوری اسلامی ایران

   حممد اسفندیاری: کارشناسی ارشد حقوق بین امللل
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عزت مند و مستقل با برخورداری از تمامیت ارضی و وحدت 
و انسجام داخلی و دور از دخالت دولت های بیگانه در امور 
داخلی آن کشور و اقدامات مورد نیاز برای اخراج نیروهای 
آمریکایی از عراق تا حدی زیادی موضع ایران را به عنوان 
کشوری که به دنبال ایجاد صلح و ثبات در منطقه است، 
برای طرف عراقی مشخص نمود. الکاظمی در مذاکرات 
خود با ایران همانگونه که پیش از تصدی نیز در روابط 
خارجه با کشورهای دیگر به آن تاکید داشت، یعنی روابط 
با کشورهای منطقه بر مبنای اصل احترام متقابل، عراق را 
دوست دار و مشتاق ایجاد روابط ممتاز با جمهوری اسالمی 
دانسته و اظهار داشت که عراق کمک های ایران مبنی بر 
حسن نیت در مقابله با نیروهای تکفیری را فراموش نکرده 
و هرگز اجازه تجاوز به دشمنان به ایران را از طریق مرزهای 
آن کشور نخواهد داد. الکاظمی همچنین ابراز امیدواری 
کرد که خط راه آهن میان ایران و عراق و توسعه مناسبات 

تجاری با ایران هر چه سریع تر عملیاتی شود.
رئیس جمهور کشورمان نیز با توجه به شرایط بهداشتی 
و با اشاره به ترتیبات کنترل ویروس کووید 19 در منطقه بر 
انجام مساعدت ها و کمک های الزم در تهیه اقالم بهداشتی 
و دارویی برای آن کشور تاکید نمود. روحانی همچنین به 
ارتقاء و گسترش روابط تجاری بین دو کشور و اراده ایران و 
عراق برای رسیدن به تجارت 20  میلیارد دالری اشاره نمود 
و خاطر نشان کرد می بایست دو کشور به منظور ایجاد ثبات 

و امنیت در کشور عراق و منطقه تالش کنند. 
به دنبال این مذاکرات مدیر کل بانک مرکزی دکتر همتي 
نیز در مالقات با همتای عراقی خود در خصوص مسائل 
اقتصادی راهی کشور عراق شد. پر واضح است ایران می 
بایست با گسترش روابط همه جانبه بویژه در بخش های 
اقتصادی از پتانسیل های صادراتی استفاده نموده و طراز 

تجاری را ارتقاء بخشد
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افغانستان طی ماه های اخیر به طور هم زمان با معضالت 
سیاسی بسیاری روبرو بوده است. از یک سو اختالفات بر سر 
نتایج انتخابات ریاست جمهوری میان دو رقیب اصلی که در 
سال گذشته برگزار شد، این کشور را با بن بست سیاسی مواجه 
ساخته بود. به نحوی که »عبداهلل عبداهلل« حاضر به پذیرش 
نتایج اعالم شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات نشد 
و حتی وساطت نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان 
)زلمی خلیل زاد( نیز به هیچ نتیجه ای نرسید. هر دو نامزد 
ریاست جمهوری که خود را پیروز در انتخابات می دانستند، 
در یک روز و در یک زمان مراسم تحلیف برگزار کردند که 
تصویر بسیار پیچیده و نگران کننده ای از آینده سیاسی 
افغانستان ترسیم کرد. عقب شینی نکردن عبداهلل عبداهلل از 
حق خود در انتخابات، مانع تکرار خاطره انتخابات سال 1388 
ریاست جمهوری شد که عبداهلل عبداهلل به سبب اعتقاد به 
تقلب گسترده و عدم عملکرد مناسب کمیسیون انتخابات، 
از شرکت در دور دوم انتخابات کناره گیری کرد؛ امری که 
نارضایتی هواداران عبداهلل و وارد کردن اتهام عدم صیانت از 
آرای رای دهندگان و حامیانش را به همراه داشت. سرانجام پس 
از سه ماه کشمکش سیاسی میان اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل 
بر سر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، این دو بایکدیگر توافق 

سیاسی امضا کردند و بر اساس متن توافق نامه، عبداهلل عبداهلل 
رهبری شورای عالی مصالحه را برعهده گرفت.

از سویی دیگر، این رویدادها و اتفاقات در زمانی رخ داد که 
کشور افغانستان با یک معضل سیاسی دیگر نیز درگیر بود و 
در این بین نمایندگان گروه سیاسی - نظامی طالبان نیز در 
پایتخت قطر با نمایندگان آمریکا در حال مذاکره بودند و به 
توافق صلح آتش بس و خروج نیروهای نظامی آمریکایی از 
افغانستان دست پیدا کردند. از همین رو، شکاف ایجاد شده در 
بدنه ی سیاسی دولت قانونی افغانستان باعث نگرانی جامعه ی 

نخبگانی سیاسی و مردم افغانستان شده بود.
   پس از چندین دهه جنگ در افغانستان مذاکرات میان 
دولت این کشور و هیأت طالبان در دوحه آغاز شد و دولت 
افغانستان و طالبان برای دستیابی به صلح و تشکیل دولت با 
حضور همه جریانات سیاسی در افغانستان، پای میز مذاکره 
نشستند، اما طرفین پس از گذشت سه ماه از آغاز مذاکرات بین 
االفغانی هنوز به نتیجه ای نرسیده اند و بر سر عمده مسائل با 

یکدیگر دچار اختالف نظر هستند.
اختالف نظرها در دولت و مسائل اتفاق افتاده در انتخابات 
ریاست جمهوری و حواشی آن و مذاکرات طالبان با ایاالت 
متحده و دست یابی به یک توافق مناسب برای تقویت وجهه 

آینده ی صلح در افغانستان 
   مبین عبدی: دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات خاورمیانه و مشال آفریقا دانشگاه عالمه طباطبایی
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ی سیاسی طالبان در افغانستان و منطقه از جمله متغیر هایی 
است که باعث شده طالبان دست برتر و باالتر را در مذاکرات بین 
االفغانی برای خود منظور دارد و خواستار تحقق بخشیدن به 
تمامی خواسته های مطرح شده باشد. از این رو، برای آینده ی 

این مذاکرات می توان دو سناریو را در نظر گرفت:
سناريوی اول؛ ابتكار عمل در دست دولت افغانستان

در سناریوی اول فرض را بر این می گیریم که دولت افغانستان 
محور مذاکرات را شکل داده و ابتکار صلح را در دست دارد. دولت 
افغانستان، ایاالت متحده آمریکا، تعدادی از کشورهای منطقه، 
نهادهای مدنی و شمار قابل توجهی از سیاسیون افغانستان از 
این فرمول حمایت می  کنند. در حالی که طالبان و حامیان 
خارجی اش به این احتمال روی خوش نشان نمی دهند. با این 
فرضیه مالکیت و رهبری صلح به دست افغان  ها قرار خواهد 
داشت. مکانیزم دست  یابی به یک توافق عملی و تضمین 
کننده صلح پایدار، قطعا نیازمند تعامل و بازنگری در اهداف، 
رویه  ها، دیدگاه  ها و نوع نگاه دو جانبه نسبت به مسایل کالن 
ملی و مدیریت مملکتی است. در این صورت دولت به عنوان 
نماینده مشروع، رسمی و انعکاس دهنده دیدگاه  ها و نظریات 
مجموعه  های داخل نظام از قبیل گروه  های قومی، احزاب 
سیاسی، نهادهای مدنی، رسانه ها و اقشار آسیب پذیر نظیر 
زنان، اقلیت  ها و قربانیان جنگ، محسوب گردیده و مکلف است 
ضمن پیشبرد روند صلح و تعامل سازنده با طالبان، حساسیت 
 ها و نگرانی های اصلی این مجموعه  ها را نیز در نظر بگیرد. در 

این سناریو برآیندهای زیر محتمل به نظر می رسد.
پایداری ساختارهای امنیتی و نیروهای مسلح افغانستان 
ضامن بقا و دوام حاکمیت و حافظ دستاورد های دو دهه آینده 
در کشور است. بقای این نیروها در گرو پیشرفت گفت وگوها با 
محوریت دولت افغانستان است. اگر سیاسیون، جریان  های 
فکری و بخش  های مختلف دچار اختالف نظر بنیادی گردیده 

و به صورت پراکنده با طالبان وارد گفت  وگو شوند، از یک سو 
نیروهای امنیتی روحیه خود را از دست خواهند داد و از جانب 
دیگر طالبان این مجال را خواهند یافت که برای تغییر بنیادی 
ساختارهای امنیتی و حتی فروپاشی اردوی نیم بند کشور گام 
بردارد. اما اگر چتر واحدی برای مذاکرات از آدرس قوی ایجاد 
شود، این نیروها ضمن حفظ روحیه و سازماندهی خود، به 
عنوان پشتوانه عملی جهت اجرای هر نوع توافق صلح عمل 
کرده، در صورت بروز هر نوع تخطی از جانب طالبان، تضمین 
کننده ثبات و امنیت کشور خواهند بود و از فروپاشی نظام 

جلوگیری خواهند کرد.
در این سناریو، اعضای گروه طالبان جذب ساختار های 
سیاسی-نظامی کشور خواهند شد. گزارش هایی نیز وجود 
دارد که دولت افغانستان در حال آمادگی برای ترخیص عده ای 
از سربازان اردو ملی و پلیس کشور است، تا فضا را برای افراد 
طالبان پس از یک توافق احتمالی صلح باز کرده و آن ها را جذب 

بدنه نظام نمایند، امری که با اما و اگرهای زیادی مواجه است.
آنچه به عنوان خطوط قرمز در روند صلح از جانب دولت 
و فعاالن سیاسی افغانستان ابراز گردیده، عبارت از »حفظ 
شکل جمهوریت نظام، پاسداری از حقوق اساسی و مشارکت 
سیاسی همه شهروندان و حفظ ساختارهای امنیتی کشور« 
است. امکان پافشاری بر این موارد، زمانی محتمل خواهد بود 
که طالبان زیر چتر مذاکرات به رهبری دولت افغانستان وارد 
گفت وگو شود. در این پروسه هر نوع پراکندگی و بی برنامگی، 
توان اقناع، اعمال فشار و چانه  زنی سیاسیون داخل نظام 
و دولت را برای دفاع از خطوط سرخ مردم به تحلیل برده و 

موقعیت شان را ضعیف خواهد ساخت.
در سناریوی اول این امکان وجود دارد که با حفظ اساس و 
ساختارهای کنونی، زمینه  های معقول و منطقی برای ادغام 
و فعالیت سیاسی طالبان فراهم گردد. در این صورت نگرانی 
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از شعله  ور شدن یک جنگ دیگر بسیار کاهش یافته و زمینة 
از بین رفتن خشونت  ها و حرکت به سوی تأمین ثبات پایدار 
فراهم می  گردد. زیرا با فرض جذب طالبان و رضایت  مندی 
دیگر جریان ها از توافق نهایی صلح، زمینه بی ثباتی بسیار 
کاهش می یابد و عالوه بر آن تشتت آراء در جامعه ی نخبگانی 
سیاسی افغانستان کاهش پیدا خواهد کرد و دولت با استفاده 
از این ترفند صحیح می تواند در مسیر صلح و در ادامه در مسیر 

توسعه و پیشرفت و دموکراسی قدم بردارد.
سناريوی دوم؛ ابتكار عمل در دست طالبان

بر بنیاد این احتمال گفت وگوی بین االفغانی با محوریت 
طالبان و مشارکت نمایندگان حکومت آغاز خواهد شد. این 
گزینه البته مطلوب و مقبول طالبان و حامیان خارجی آن ها 
است. به باور طالبان این گروه با نیروهای خارجی در حال جنگ 
می باشد و حکومت افغانستان را دست نشانده می خواند. در این 
احتمال، طالبان با نیروهای سیاسی داخل افغانستان از جمله 
نماینده های حکومت مذاکره می  کند و حکومت را به عنوان 
سازمان رسمی برخوردار از حاکمیت طرف مذاکره خود نمی 
 داند، بلکه آن را بخشی از جامعه سیاسی افغانستان پنداشته 
و با آن وارد مذاکره می شود. در چارچوب این فرضیه طالبان 
به عنوان نیروی فاتح که گویا توانسته است آمریکا و دیگر 
متحدان آن را شکست داده و وادار به خروج از افغانستان کند، 
یگانه جریان با برنامه و مقتدر به شمار خواهد رفت که نظام 
سیاسی آینده را تشکیل داده و رهبری آن را به دست بگیرد. در 
این فرضیه، طالبان تضمین می  کند که خطری از افغانستان 
متوجه منافع آمریکا نگردد، اما چگونگی نظام سازی و اداره 
کشور یک مسئله داخلی پنداشته شده که طالبان با مشارکت 
دیگر جریان  ها و سیاسیون افغان آن را سامان خواهد بخشید. 
طبیعی است که طالبان با درک تغییرات عمیق فرهنگی 
و سیاسی پیش آمده در طی 18 سال گذشته و خاطره تلخ 
مردم از تجربه حکومت داری این گروه در دهه 90 تالش 
خواهد کرد تا انعطاف پذیری، تساهل نسبی فکری و آمادگی 
بیشتری را برای مشارکت دیگر جریان  ها و اقوام در اداره کشور 
از خود نشان دهد. اما با توجه به مبانی فکری طالبان، مشارکت 
دیگران و تحول فکری طالبان صرفا جنبه سمبولیک خواهد 
داشت و در عمل صالح و اداره ملک به دست آن هایی خواهد 
افتاد که فراخنای جهان را از کابل تا کویته می بینند. اما 

پیامدهای این سناریو چه می توانند باشند؟
اولین پیامد سناریوی دوم این است که روند صلح با بن بست 
مواجه خواهد شد؛ زیرا شرایط کشور، منطقه و جهان پذیرای 
تسلط حاکمیت امارت طالبانی نیست. دولت افغانستان به 
عنوان یک بازیگر دارای روابط گسترده خارجی، با پشتوانه قشر 
جوان و نیروهای امنیتی، برای عملی شدن این احتمال آمادگی 
ندارد و ممکن است این روند را مختل کند. هر چند آمریکایی 

ها امکان دارد بر دولت فشار وارد کنند تا به چنین معامله ای تن 
بدهد، اما ظاهرا نه حکومت و نه طیف های مختلف اجتماعی 
مخالف تفکر طالبانی حاضر به پذیرفتن چنین احتمالی 
نمی باشند. چنانکه در مرحله نخست گفت وگو ها شاهد 
تنش  های مقطعی در روابط آمریکا با دولت افغانستان بر سر 
این مسئله بودیم. اکنون نیز حکومت افغانستان از بیم چنین 
احتمالی، در صدد بهانه جویی و سنگ اندازی برای مختل 
ساختن روند است. خواست های مطرح شده اخیر از جانب 

حکومت افغانستان مصداق این مدعا است.
بر اساس این احتمال و بر فرض به نتیجه رسیدن این روند، 
خطر بازگشت به امارت اسالمی طالبانی با قرائت رادیکال از 
اسالم و تطبیق آن در جامعه با اعمال زور وجود دارد. نظام 
سیاسی برخاسته از اندیشه طالبانی بر مبنایی استوار است که 
نتیجه انکار ناپذیر آن بازگشت به امارت اسالمی و سلب  آزادی  
های مدنی و اساسی شهروندان و حکومت متکی به ارعاب و 
تهدید خواهد بود. این احتمال بستر حرکت به آن سمت را 

فراهم می کند.
طبیعی است که اگر این احتمال به حقیقت بپیوندد، به 
خاطر یک جانبه گرایی، سلب آزادی  ها و نفی حقوق اقوام، 
جناح ها و اقشار مختلف جامعه، افغانستان بار دیگر شاهد 
موج جدیدی از جنگ  های داخلی خواهد بود که ممکن 
است به مراتب خطرناک تر از جنگ های دهه 90 میالدی 
باشد. هرچند مردم خسته از جنگ، مشتاق صلح و امنیت 
هستند؛ ولی امنیت و آرامش در صورتی ارزشمند خواهد 
بود که در آن کرامت انسانی و حقوق شهروندی زیرپا نشود. 
واقعیت این است که اگر طالبان در روند مذاکرات صلح، دست 
باال را داشته باشند، در نهایت به سمتی حرکت خواهد کرد که 
دیگر جریان های سیاسی کشور مجبور به تمسک به خشونت 

 در برابر آن شوند.
با اینکه یکی از مواد اساسی این موافقت  نامه تعهد طالبان 
مبنی بر قطع روابط با »گروه  های تروریستی« است، اما یکی از 
پیامدهای جبری این فرضیه این است که بار دیگر افغانستان 
به انزوای بین المللی کشیده خواهد شد و این کشور به النه 
ی امن گروه  های تروریستی و بنیادگرا تبدیل شده و امنیت 
جهان از جمله متحدین غربی افغانستان را با تهدید مواجه 

خواهد ساخت. 
به واقع رسیدن به یک اجماع به منظور بررسی چگونگی 
ادامه حاکمیت سیاسی و توزیع عادالنه قدرت از مباحث 
جدی در عرصه سیاست داخلی افغانستان است و کشورهای 
منطقه و جهان هم باید بپذیرند که صلح در افغانستان به 
نفع کل دنیا است و ادامه جنگ در این کشور نه تنها به نفع 
کسی نیست، بلکه به ضرر کل دنیا وعلی الخصوص منطقه و 

همسایگان این کشور می باشد
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مقدمه
کشور لبنان هرچند با قدرت و قدمتی محدود در خاورمیانه 
دارد، اما به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک آن 
همواره مورد توجه بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای بوده 
است. عاملی که باعث شده است این کشور در پی کشمکش 
بازی قدرت این بازیگران و همچنین جمیعت ناهمگون آن 
استعداد بحران زایی دو چندانی داشته باشد. این امر به ویژه 
پس از شکل گیری اسرائیل بازیگر نامتجانس منطقه و بحران 
پس از آن در مجاورت این کشور که هر یک از کشورهای 
ذینفع در این ماجرا برای کسب قدرت بیشتر در این بازی به 
نحوی سعی بر نفوذ در لبنان داشته اند، افزون تر شده است. 
با وجود کشورهای متعدد در این موضوع، مقاله حاضر چهار 
بازیگر موثرتر را بر اساس نظریه بازی ها و با استفاده از روش 
توصیفی تحلیلی و منابع کتابخانه اینترنتی مورد بررسی 

قرار داده است.

چارچوب نظری                                                                                                                                                    
 با توجه به ویژگی موجود در کشور لبنان نظریه بازی ها 
برای درک صحیح از تحوالت این کشور مناسب است. تئوری 
که کاربرد آن در مواردی است که دو یا چند بازیگر به تصمیم 
گیری و گزینش می پردازند و تصمیمات آنان با یکدیگر 

مرتبط می باشد و هر بازیگر در پی گزینه ای با حداکثر سود 
یا برد خود است. در واقع هر کس در عین حال که می داند 
دیگران سعی در پیش بینی رفتار او دارند، سعی می کند 
که رفتار آنان را پیش بینی کند. این نظریه که به دوشاخه 
همیارانه و غیره همیارانه تقسیم می شود، با توجه به ویژگی 
هر یک از موارد ذکر شده می توان از بازی غیر همیارانه که 
مشخص است که بازیگران چه کسانی هستند، چه ویژگی 
هایی دارند، دارای اطالعات کافی و از ارزش نتایج آگاه هستند 
و حل اینگونه بازی ها از طریق یافتن نقاط تعادل در آن هاست.

لبنان در گذر زمان
سرآغاز شکل گیری کشور لبنان را باید در جنگ جهانی 
اول و قرارداد سایکس پیکو جست. به گفته فرامکلین، 
فرانسوی ها که طبق این قرارداد سوریه را در اختیار گرفته 
بودند این کشور را به واحدهای کوچکتر تقسیم کردند. یکی 
از این واحدها »لبنان بزرگ« نیای لبنان کنونی بود. لبنان 
بزرگی که ژنرال گورو خبر تاسیسش را در اوت اعالم کرد، 
کشوری که کوچک ترین کشور پس از بحرین در خاورمیانه با 
جمیعتی میلیونی و دارای یکی از نامتجانس ترین بافت های 
قومی-جمعیتی که موجب هسته اصلی بی ثباتی در لبنان بر 
اساس همین ویژگی های قومیت گرایی و طایفه گرایی شده 

لبنان در کشاکش بازیگران خارجی
    خمتار زیبایی: دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین امللل دانشگاه رازی کرمانشاه
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است و موجب گردیده که پست های مهم دولتی نه بر اساس 
شایستگی بلکه بر اساس طایفه گرایی تقسیم شود؛ از جمله 
ریاست جمهوری برای مارونی ها، نخست وزیری برای اهل 
سنت و ریاست مجلس برای شیعیان که در سال 1943 از 
فرانسه استقالل یافت. عامل یاد شده همواره باعث شده است 
که لبنان در طول زمان عالوه بر بحران های ناشی از عوامل 
بیرونی مانند جنگ اعراب و اسرائیل به دلیل موقعیت این 
کشور از درون نیز همواره کشوری مستعد بحران باشد. امری 
که حتی موجب جنگ داخلی بین سال های 1975 تا 1990 
شده که با میانجی گری عربستان و قرارداد طائف پایان یافت 
اما ویژگی های بحران ساز لبنان موجب شده است که این 
کشور همواره اوضاع نا آرامی را در کنار عواملی مانند جنگ 
با اسرائیل پشت سر بگذارد و در سالیان اخیر تشدید این 
اختالفات موجب شده است این کشور حتی از تشکیل ارکان 
حکومتی عاجز بماند؛ که جدیدترین آن بحران نخست وزیر 
در این کشور به علت برآورده نشدن خواسته های طرفین 

حاضر در سیاست این کشور شده است.                 

بازيگران موثر در تحوالت لبنان  
ایران : در میان همسایگان کنونی و تاریخی ما ذهنیت 
ایرانیان و اعراب نسبت به یکدیگر به مراتب پیچیده  تر و 
الیه الیه تر است. انباشت هایی از خاطرات و تصورات مثبت 
و منفی که به سرعت می تواند بالفعل شود و به صحنه آید. از 
جمله این کشورها لبنان می باشد که به علت وجود جمعیت 
شیعیان این کشور همواره مورد توجه ایران بوده است و 
همچنین به علت نقش گروه های مقاومت در این کشور از 
جمله حزب اهلل به عنوان بازوی مقاومت نیروهای نیابتی 
ایران، همواره مورد توجه بوده است                                                                                                                            
آمریکا: این کشور که پس از جنگ جهانی دوم یکی از 
قدرت های فرامنطقه ای حاضر در خاورمیانه بود. اما پایان 
جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آغاز عصر 
جدیدی برای حضور آمریکا در منطقه بوده است. از جمله 
عوامل موثر حضور آمریکا در خاورمیانه تامین امنیت اسرائیل 
است که با توجه به موقعیت کشور لبنان نسبت به اسرائیل 
و وجود گروه حزب اهلل به عنوان قوی ترین دشمن نزدیک 
به اسرائیل همواره سعی در تاثیر گذاری بر تحوالت لبنان و 

تضعیف گروه های مقاومت داشته است
 فرانسه: به عنوان کشوری که سالیان طوالنی قیومیت 
کشور لبنان را برعهده داشته و به عنوان کشور موسس آن 
شناخته می شود، به علت ویژگی های قومیتی در این کشور 
از جمله قومیت مارونی که یکی از انگیزه های اصلی برای 
ایجاد کشور لبنان و جدا کردن آن از سوریه یاد می شود 
همواره سعی داشته نقش فعالی در تحوالت این کشور ایفا 

کند از جمله در تحوالت کنونی خود را بازیگر اول موضوع 
معرفی کرده است 

عربستان: این کشور نیز به عنوان داعیه دار رهبری جهان 
اسالم و به طور مشخص اهل سنت با توجه به جمعیت قابل 
توجه این گروه در لبنان همواره نقش فعالی در این کشور 
داشته است که می توان به موضوع کمک به انعقاد قرارداد 
طائف برای پایان جنگ داخلی لبنان اشاره کرد. همچنین 
دستگیری نخست وزیر آن کشور در سفر به عربستان که 
خود را محق این کار دانسته که نشان از قدرت تاثیرگذاری 
این کشور در لبنان داشته و در حال حاضر نقشی فعال در 
کمک به بحران لبنان با توجه به اوضاع نابسامان اقتصادی 

این کشور دارد.         

نتيجه گيری
با توجه به توضیحات ارائه شده می توان به این نتیجه 
رسید که کشور لبنان در حال حاضر با بازیگرانی هم  وزن 
مواجه است که باعث شده اوضاع این کشور به مانند سابق 
بدون شکل گیری توافقی جمعی بین آنان به ثبات نرسد و 
این کشور به اجالسی در سطح بین المللی مانند کنفرانس 
بٌن برای افغانستان نیازمند است و از موارد دیگر می توان به 
ضرورت حضور فعال ایران در این موضوع با توجه به نیاز 
بیشتر کشورمان برای ثبات در لبنان با توجه به نیاز مبرم 
کشور به فعالیت گروه های مقاومت با توجه به اجماع شکل 
گرفته بر علیه ایران که لبنان به عنوان قلب گروه های 

مقاومت برای ایران محسوب می شود

منابع و ماخذ

مسجد جامعی، محمد :ایران و جهان عرب، انتشارات 
اطالعات 

پریفتی،بلدر سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه، 
ترجمه عبدالمجید یوسفی نشر قومس

فاست، لوییس روابط بین الملل خاورمیانه ترجمه 
احمد سلطانی نژاد انتشارات وزارت امور خارجه

فراملکین، دیوید صلحی که همه صلح ها را بر باد داد 
ترجمه حسن افشار نشر ماهی

بشیریه، حسین آموزش دانش سیاسی نشر نگاه معاصر
گریفیتس، مارتین دانشنامه روابط بین الملل و 

سیاست جهان ترجمه علیرضا طیب نشر نی
درویش زاده مهدی، رضایتی آرمان و جلیلی ریحانه 
نظریه بازی در روابط بین الملل انتشارات دانشگاه امام صادق      
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در اواخر ماه اکتبر سال 2020 سعد حریری  مجددا به 
عنوان نخست وزیر لبنان انتخاب شد و مامور تشکیل کابینه 
برای کشوری شد که بحران زده تر از هر زمان دیگری است. 
اما با توجه به فضای متشنج لبنان و آشوب های ریز و درشتی 
که گریبان گیر این کشور است، موفقیت نخست وزیر تازه ی 
لبنان در پرده ای از ابهام قرار دارد. در این راستا سیری که 
لبنان طی کرده تا به نقطه ی کنونی برسد و نیز مسائلی که 
از هر سو باعث تشدید فضای متالطم کشور شده است، قابل 

بررسی می باشد.

آنچه گذشت؛
کاهش شدید سرمایه گذاری خارجی در لبنان، کاهش 
ارزش پول ملی، ناتوانی دولت از خدمات رسانی اولیه مانند 
تامین برق و نرخ باالی بیکاری )حدود 25 درصد( در سال 
2019 مردِم خشمگیِن لبنان را به خیابان ها کشاند. در 
شرایطی که بدهی های لبنان 154 درصد تولید ناخالص 
این کشور بود، دولت برای جبران کسری بودجه از مخارج 
عمومی کاست و مالیات را افزایش داد، وضِع مالیات بر پیام 
رسان واتس اپ آخرین اقدام دولت بود که آتِش نهفته در زیر 
خاکستر را برافروخت و تظاهرات گسترده در بیروت و دیگر 

شهرها آغاز شد.

معترضان لبنانی این بار یک جناح و حزب خاص را هدف 
نگرفته بودند، آن ها تحت تاثیر بحران زدگِی مداوم اقتصادی 
فرسوده شده بودند و تقاضایشان کنار رفتن تمام نخبگان 
حاکم اعم از شیعی، سنی و مسیحی بود. آن ها نظام فرقه اِی 
لبنان را مقصر می دانستند و معتقد بودند تا زمانی که دولت 
تحت تاثیر باندبازی های حزبی تشکیل شود گشایشی در 
کار نخواهد بود. اعتراضات تا استعفای سعد حریری از سمت 
نخست وزیری ادامه یافت. نخست وزیر وقت لبنان در اقدامی 
فداکارانه از سمت خود استعفا داد و در حرکتی نمادین در 
کنار مردم به خیابان آمد. از این تاریخ بحران اقتصادی لبنان 
به دولت و کابینه هم سرایت کرد، بن بست های پی در پی در 
انتخاب نخست وزیر باعث رکود سیاسی و اقتصادی لبنان شد، 
در نهایت پس از ماه ها رایزنی، حسان دیاب به عنوان نخست 

وزیر جدید انتخاب شد و مامور تشکیل کابینه گردید.
اولین ماه های حضور دیاب در سمت نخست وزیری 
مصادف با انفجار بندر بیروت شد، رویدادی که تیر آخر بر پیکر 
بی جان لبنان بود. دولت لبنان عالوه بر ناکارآمدی اقتصادی 
به ناتوانی در ایجاد امنیت نیز متهم شد، در چنین شرایطی 
برای دیاب نه مشروعیتی و نه امیدی در جهت درست کردن 
اوضاع کشور باقی مانده بود. در نخستین روزهای پس از 
انفجار، دیاب از سمت خود استعفا داد و تالطم سیاسی لبنان 

بازگشت سعد حریری
 مقدمه ی پیشرفت یا تداوم انحطاط

    هدی یوسفی: دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات خاورمیانه و مشال آفریقا دانشگاه عالمه طباطبائی



 سال دوم. شماره سوم. پاییز و زمستان1399

47

مجددا آغاز شد. نتیجه ی جلسات مداوم انتخاِب مصطفی 
ادیب برای نخست وزیری بود، ادیبی که پس از چندی به 
ناتوانی در تشکیل کابینه اعتراف کرده و استعفایش را تقدیم 

رییس جمهور کرد.
بن بست سیاسی لبنان، واژه ای که انگار بنا نبود به این 
سادگی ها از ادبیات این کشور خارج شود، هر بار تنها با 
چندماه وقفه اتفاق می افتاد. این بار اما روند فرسایشِی به 
نتیجه نرسیدن احزاب و عدم اجماع آن ها برای انتخاب 
نخست وزیر، موجب شد تمایل برای پایان یافتن این شرایط 
بیشتر از به نتیجه ی مثبت رسیدن باشد. لذا سعد حریری 
مجددا به عنوان نخست وزیر انتخاب شد، او که نماِد تمام 
چیزی بود که مردم علیه آن قیام کرده بودند، اکنون در هیئِت 
منجی ظاهر گردید و گشودن گره ی کور بحران لبنان تنها به 

دست او ممکن نشان داده شد.

چند دولتى يا بى دولتى؟
بر اساس میثاق ملی لبنان، رییس جمهور در این کشور 
همواره مسیحی است، نخست وزیر از میان مسلمانان اهل 
سنت و رییس مجلس از میان شیعیان انتخاب می شود. 
اعضای کابینه نیز طبق عرف با جناح بندی های سیاسی و 
وابستگی های حزبی  برگزیده می شوند و چنین نظامی به 
عقیده ی کارشناسان، اصلی ترین دلیل آشفتگی در اقتصاد 

و اجتماع و سیاست لبنان است.
افراد در بسیاری مناصب، نه بر اساس شایستگی بلکه 
تنها بر اساس سهمی که حزب متبوع  شان در قدرت دارد 
قرار می گیرند و چنین کارگزارانی توانایی حل مسائل 
پیچیده ی داخلی و بین المللی را نخواهند داشت. از طرفی، 
نظام طایفه ای و فرقه ای، متشکل از چند تفکر مختلف که هر 
کدام تعلِق خاطر متمایزی نسبت به متحدان خارجی دارند، 
کشتِی مملکت را به هزار سو هدایت می کند که نتیجه  آن 
چیزی جز فروپاشی نیست. تصمیم سازان و تصمیم گیران 
چنین نظامی )با منافع متمایز و گاهی متضاد( متعدد 
هستند. دولت در لبنان یکپارچه نیست، چندین دولت 
وجود دارد که با توجه اختالفات فرسایشی میان احزاب و 
عدم اجماع مداوم میان آ ن ها، تمام توان سیاسی کشور صرف 
رفع تنش های موجود در بدنه ی قدرت می شود و امور کشور 
به حال خود رها می شود، گویا اصال دولتی وجود ندارد که 

اوضاع را سامان دهد.

معضالت بى شمار، سد راه كاميابى حريری
در شرایطی که دولت لبنان حتی توانایی پرداخت 
هزینه های خود را ندارد و 45 درصد مردم  در این کشور 
بحران زده زیر خط فقر قرار دارند، مسائل ریز و درشت خارجی 

نیز اوضاع را پیچیده تر کرده است. چنان که امکان بهبود 
اوضاع را بسیار دور از ذهن می نماید. بحراِن فرزندخواندگی 
لبنان، حتی پس از استقاللش از فرانسه همواره تداوم داشته 
است، دخالت های پاریس در لبنان با هر اسمی که باشد، تنها 
به افزایش تنش ها می انجامد، نسخه های فرانسه برای لبنانی 
که در اولین مراحِل ملت سازی و دولت سازی و دموکراتیزه 
شدن شکست خورده است، کارآمد نیست. حضور فرانسه در 
بیروت، تنها به تحقق یک هدف می انجامد و آن تثبیت حضور 
این کشور در لبنان برای پی گرفتن منافع پاریس است. در 
این حالت، ثبات و رفاه لبنان، آخرین چیزی است که مدنظر 

قرار می گیرد.
پس از انفجار بیروت نیز مکرون با ژسِت پدرخواندگی به 
بیروت سفر کرد و طرحی برای بازسازی اقتصاد و سیاست 
لبنان ارائه کرد. سعد حریری شاید نزدیک ترین گزینه برای 
پیاده سازی ابتکار فرانسه باشد، ابتکاری که به گفته ی مقامات 
کاخ الیزه اگر از دستور کار تصمیم گیران لبنانی خارج شود، 
کمک های پاریس به این کشور قطع خواهد شد. حضور فرانسه 
در لبنان البته محدود به سفر مقامات این کشور به بیروت 
نیست، نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر در لبنان 
)یونیفل( نیز از حمایت کامل فرانسه برخوردارند و بخشی از 

تحقیقات و طرح های فرانسه را در لبنان اجرا می کنند.
در واقع چنین فعالیت هایی از جانب کشورها و سازمان 
های بین المللی تنها هدفی که نداشته، نجات لبنان از شرایط 
کنونی بوده است. چندی پیش مقامات لبنان از صندوق 
بین المللی پول درخواست کمک کردند و این صندوق کمک 
های خود را مشروط به اجرای اصالحات نمود. طبِق اصالحات 
بیان شده، در اقتصاد و صنعت لبنان باید خصوصی سازی 
بیشتری اتفاق بیفتد، قانون سزار آمریکا باید مدنظر قرار 
گیرد و اصالحات ضد پولشویی و نیز عدم حمایت از حزب اهلل 
که به زعم این سازمان ها گروهی تروریستی است تحقق یابد.

به وقوع پیوستن چنین شروطی چندان با واقعیت سازگار 
نیست، حزب اهلل نهاد قدرتمندی در عرصه ی سیاسی و نظامی 
لبنان است و حذف آن از معادالت بیروت بسادگی امکان 
پذیر نیست، از طرفی خصوصی سازی اقتصادی نیازمند 

زمینه هایی است که هیچ کدام در لبنان وجود ندارند.
به تمام این معضالت، تحریم های ایاالت متحده را نیز 
باید افزود. آمریکا که در سال های اخیر مواضعی نه چندان 
دوستانه در قبال لبنان داشته است، در آخرین اقدام خود 
جبران باسیل رییس جریان ملی آزاد لبنان و داماد رییس 
جمهور این کشور را تحریم کرده است، اقدامی که با اعتراضات 
زیادی از جانب سیاستمداران لبنانی مواجه شد. عباس کامل، 
رئیس سازمان امنیت ملی لبنان نیز به عنوان گزینه ی بعدی 
تحریم های آمریکا نامبرده شده است و دلیل آن نیز چیزی 
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جز حمایت از حزب اهلل نیست. طبق ادعای ایاالت متحده، 
عباس کامل از اعتبار و جایگاه خودش برای مشروعیت بخشی 
به حزب اهلل استفاده می کند و روابط نزدیکی با این حزب دارد. 
تحریم های آمریکا نفِس اقتصاد لبنان را به شماره انداخته و 

اکنون نهادهای امنیتی این کشور را نیز هدف گرفته است.

فرصت ها و چالش های نخست وزير
سعد حریری از دولتی تکنوکرات سخن گفته است، 
کابینه ای که انتخاب اعضای آن تحت تاثیر وابستگی های 
حزبی نیست. عبارت تکنوکرات البته به عنوان راه حلی برای 
برون رفت از شرایط بحرانی لبنان بارها مورد استفاده قرار 
گرفته است، اما از به کاربردن این واژه توسط سعد حریری 

نباید ساده گذشت.
وزارت اقتصاد و دارایی لبنان همواره در اختیار شیعیان 
بوده است و با توجه به اصالحات اقتصادی که توسط فرانسه 
ارائه شده و قرار است در دولت حریری به مرحله ی اجرا درآید، 
قطع نظارت حزب اهلل بر این وزارتخانه ی کلیدی در قالب 
واژه ی دولت تکنوکرات پی گرفته شده است. اختالفات آشکار 
حریری با احزاب شیعی تنها چالش پیش روی او نیست، پس 
از تحریم جبران باسیل توسط آمریکا مواضع میشل عون، 
رییس جمهوری لبنان سخت گیرانه تر شده است و از حریری 
خواسته تا تنها بعد از توافق با تمام احزاب به سراغ او برود. 
اکنون حریری نگران آن است که با پیشنهادی غافلگیرکننده 
به دفتر ریاست جمهوری برود و با رد شدن طرحش مجبور به 

استعفای مجدد شود.
حزب اهلل هم که رویکرد بی طرفی فعاالنه را پیش گرفته بود 
و برای برون رفت از بن بست سیاسی لبنان مخالفت آشکاری 
با سعد حریری اظهار نمی کرد، اکنون بیان کرده است که 

مطالبات جریان ملی آزاد، مطالبات ماست.

تاثیر نفوذ جبران باسیل که مخالف سعد حریری است 
بر دیگر احزاب، معضل بزرگی برای نخست وزیر جوان 
محسوب می شود. با حضور حریری بر مسند نخست وزیری 
فشارهای خارجی بر لبنان کم تر خواهد شد، حمایت فرانسه 
از او موجب می شود احزاب مسیحی مخالفت چندانی با 
سیاست های او نداشته باشند اما همه چیز در گرو موفقیت 

داخلی حریری است.
حریری دو راهی دشواری در پیش رو دارد؛ توافق با 
حزب اهلل برای تشکیل کابینه در ازای از دست دادن حمایت 
های خارجی و یا جلب نظر مثبت کشورهای خارجی 
و سازمان های بین المللی در ازاِی مبارزه ی فرسایشی 
با حزب اهلل و شکست مجدد در تشکیل کابینه. شرایط 
پیچیده ی کنونی سبب شده است تشکیل کابینه ای که بنا 
بود 3 نوامبر سال 2020 معرفی شود کماکان به تعویق بیفتد.

فرجام سخن
تحمیل مرزبندی ها، نظام های سیاسی، روندهای 
مدرنیزاسیون و دموکراتیزاسیون و نیز فرآیندهای ناقص و 
ناکارآمد دولت سازی در خاورمیانه، نظام هایی را نتیجه داده 
است که بیش از آن که نقشی در سامان دادن به امور داخلی و 
شکل دادن به یک دیپلماسی موفق بین المللی داشته باشند، 
همواره به رفع و رجوع تنش های موجود در بدنه ی قدرت 
مشغول باشند. نتیجه ی چنین نظام هایی در لبنان به عینه 
قابل مشاهده است؛ جامعه ای نا امن، سیاستی ناکارآمد و 
اقتصادی فاجعه بار تمام چیزی است که در این کشور مشاهده 
می شود. مادام که چندپارگی سیاسی لبنان و حضور قدرت 
های خارجی در این کشور به همین منوال وجود داشته باشد، 
نه سعد حریری نه هیچ منجِی ساختگِی دیگری قادر به التیام 

بخشیدن به زخم های عمیق لبنان نخواهد بود
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در روز 29 سپتامبر 2020 شیخ »صباح االحمد جابر 
الصباح« امیر کویت پس از 14 سال رهبری این کشور به دیار 
باقی شتافت. از شیخ صباح به دلیل نقش او در میانجی گری 
منازعات منطقه ای برای کاهش این تنش ها به عنوان شیخ 
میانجی یاد می شود. اگرچه شیخ صباح در عرصه داخلی 
توانست اصالحاتی را در عرصه سیاسی به ویژه در زمینه 
حقوق زنان به اجرا در آورد، با این حال؛ مهم ترین مشخصه 
حکومت وی در عرصه سیاست خارجی و ایفای نقش 
میانجی گر در تنش ها و بحران های منطقه ای بود که از آن 
می توان به عنوان میراث وی در 14 سال زمامداری یاد کرد. 
از این رو، در این نوشتار ضمن تشریح عناصر سازنده سیاست 
خارجی کویت به تبیین تاریخچه میانجی گری در دوره 

حکومت شیخ صباح می پردازیم.

عناصر سازنده سياست خارجى كويت
کویت از یک تنگنای ژئوپلتیک رنج می برد. به این معنا 
که از طریق خشکی در محاصره دو کشور عراق و عربستان 
قرار دارد. کویت با هر دو همسایه خود دارای اختالفات 
عمده ای در زمینه مختصات مرزی و منابع نفتی می باشد 
و یک بار در دهه 1990 توسط همسایه شمالی خود یعنی 

عراق مورد تجاوز قرار گرفته است. از سوی دیگر، کویت دارای 
کیلومترها مرز آبی با ایران می-باشد و به این ترتیب، از سه 
جهت تحت محاصره ایران ) مرز آبی در شرق کویت(، عراق ) 
مرز زمینی در شمال و شمال غرب( و عربستان ) مرز خشکی 
در جنوب و غرب( قرار گرفته است. از این رو، کویت سعی 
دارد ضمن روابط برادری با عربستان، روابط مسالمت آمیز 
خود با جمهوری اسالمی ایران را حفظ کند و مانع از تهدیدات 
دوباره عراق شود. برای این رسیدن به این هدف، الزم است 
دست به ابتکار عمل جدیدی در سیاست خارجی بزند تا 
نقش این کشور در مناسبات منطقه ای برجسته تر شود. 
میانجی گری میان طرفین نزاع در بحران های منطقه ای 
یکی از راهبردهایی بود که شیخ صباح امیر فقید کویت به 
ابتکاری جدید برای افزایش تاثیرگذاری این کشور در منطقه 

به کار گرفت.
شیخ صباح قبل از آن که در سال 2006 به امیری برسد، 
بین سال های 1963 تا 2003 وزیر امورخارجه کویت بود. 
تجربه چهل ساله او در سیاست خارجی سبب شد که نقش 
دیپلماسی در دولت کویت در دوره امیری وی پر رنگ تر از 
قبل شود. حضور فعال کویت در سازمان های منطقه ای نظیر 
عضویت در شورای امنیت سازمان ملل متحد و دبیرکلی 

مییراِث شییِخ میاـنجی
به مناسبت درگذشت شیخ »صباح الاحمد جابر« امیر فقید کویت

   علیرضا خسروزاده: دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات خاورمیانه و مشال آفریقا دانشگاه عالمه طباطبائی
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شورای همکاری خلیج فارس و ایفای نقش میانجی در تنش 
های منطقه ای از راهبردهای سیاست خارجی کویت در دوره 

حکومت شیخ صباح بود. 

ميانجى گری؛ راهبرد اصلى سياست خارجى كويت
میانجی گری اشکال مختلفی از قبیل میزبانی از مذاکرات 
طرفین منازعه، انتقال پیام میان آن ها و مداخله  در جهت 
کاهش تنش ها دارد. منطقه خلیج فارس در دوره حکومت 
شیخ صباح با بحران ها و تنش هایی نظیر جنگ یمن، بحران 
دیپلماتیک در روابط قطر با عربستان و روابط تنش آلود 
عربستان و ایران همراه بود. جنگ داخلی یمن و مداخله 
برخی کشورهای منطقه نظیر عربستان و امارات در این کشور 
سبب شد بحران یمن به مرحله پیچیده ای تبدیل شود. در این 
راستا، دولت کویت در سال 2016 ابتکار عمل مذاکره میان 
طرفین جنگ داخلی یمن را در پیش گرفت و از نمایندگان 
دولت »عبدربه منصور هادی« رئیس جمهور مستعفی یمن 
و جنبش انصاراهلل جهت حضور در مذاکره با حضور نماینده 
سازمان ملل در کویت دعوت کرد. اگرچه این مذاکرات 
نتیجه بخش نبود، اما بیانگر نقشی است که کویت برای خود 
در جهت تاثیرگذاری در مناسبات منطقه ای قائل شده است.

عالوه بر این، دولت کویت در بحران دیپلماتیک میان قطر 
و چهار کشور عربی )عربستان سعودی، بحرین، امارات و 
مصر( نقش فعالی را در جهت کاهش تنش ها ایفا نمود. شیخ 
صباح، نقش میانجی گرایانه فعالی را با سفر به دوحه و ریاض 
و همچنین اعزام فرستاده های ویژه به پایتخت های این 5 
کشور و نامه نگاری با مقامات این کشورها در پیش گرفت. 
میانجی گری کویت در بحران قطر سبب شد تا جایگاه این 
کشور به عنوان »میانجی گر تنش های منطقه ای« در نظر 
سایر کشورها تثبیت شود. حمایت های بریتانیا، اتحادیه 

اروپا، روسیه و آمریکا از تالش های دولت کویت در حل این 
بحران، در این زمینه قلمداد می شود.

منطقه خلیج فارس از آنجا که آبستن حوادث و تنش ها 
می باشد، در ژانویه سال 2016 با بحران دیپلماتیک ایران 
و عربستان مواجه شد که منجر به قطع روابط سیاسی ایران 
با عربستان و بحرین و کاهش سطح روابط با امارات گردید. 
کویت اگرچه سطح روابط دیپلماتیک خود را بصورت 
یک طرفه از سفیر به کاردار کاهش داد، اما روابط سیاسی خود 
را هرگز با جمهوری اسالمی ایران قطع نکرد و در مقاطعی 
عهده دار نقش میانجی در روابط دو کشور شد. محمدجواد 
ظریف وزیر امورخارجه ایران در سال 2019 طی سفری به 
کویت به مقامات این کشور گفت که ایران آماده مذاکره با 
عربستان است. افزون بر این، دولت کویت پیام حسن روحانی 
رئیس جمهور ایران را در سپتامبر 2019 مبنی بر طرح 
صلح هرمز به مقامات عربستان انتقال داد. از آنچه گفته شد، 
اینگونه برآورد می شود که کویت طی سال های اخیر وظیفه 
میانجی گری بین ایران و عربستان از طریق انتقال پیام را 

برعهده داشته است.
علت اقدامات میانجی گرایانه کویت در دوره شیخ صباح 
برای کاهش تنش های منطقه ای را می توان به تجربه تاریخی 
این کشور در دهه 1990 اشاره کرد که منجر به اشغال خاک 
کویت توسط رژیم بعث صدام شد. به این ترتیب، کویت نگران 
سرایت نا امنی ها به درون مرزهای خود است و منطقه ای 
آشفته و نا امن را تهدیدی علیه امنیت ملی خود می داند. 
با این حال، تالش های میانجی-گرایانه دولت کویت در 
دوران حکومت شیخ صباح محدود به موارد مذکور نیست و 
این کشور در سال 2006 در قضیه اختالفات عمان و امارات 
متحده عربی و در اختالفات مصر و عربستان در نوامبر 2016 
نیز در نقش میانجی گر وارد شد و مانع بحرانی شدن این 
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اختالفات گردید.
اگر بخواهیم به تاریخچه میانجی گری در منطقه 
خلیج فارس اشاره کنیم، نقش کشور عمان برجسته تر 
از سایر کشورها می باشد و در دهه های گذشته هرگاه از 
میانجی گری در منطقه صحبت می شد، نام عمان بر سر 
زبان ها می آمد. ابتکار عمل دولت کویت در ایفای نقش 
میانجی گر سبب تغییر نگاه ها به سمت یک میانجی گر 
جدید و در نتیجه باال رفتن نقش این کشور در معادالت 

منطقه ای گردید.
با درگذشت شیخ »صباح االحمد جابر الصباح« گمان 
زنی هایی به وجود آمد که دولت کویت میراث امیر فقید 
خود در منطقه که همان میانجی گری برای کاهش تنش 
های منطقه ای می باشد را چگونه ادامه خواهد داد. پس از 
درگذشت شیخ صباح و انتخاب شیخ » نواف االحمد جابر 
الصباح« به عنوان امیر جدید کویت، این کشور به نقش خود 
در حل بحران دیپلماتیک قطر و عربستان ادامه داد و نامه 
نگاری ها و دیدارهایی که در نخستین روزهای حکومت شیخ 
نواف صورت گرفت، بیانگر این مسئله است که نقش کویت به 

عنوان میانجی گر تنش های منطقه ای همچنان ادامه دارد و 
همانطور که پیشتر گفته شد، احساس نا امنی و تهدید نسبت 
به گسترش تهدیدات امنیتی به درون مرزهای کویت یکی 
از مهم ترین عناصر سازنده سیاست خارجی کویت است که 
با تغییر امیر و یا نخست وزیر این کشور دستخوش دگرگونی 

نخواهد شد.

فرجام سخن
با توجه به آنچه گفته شد، دولت کویت در دوران حکومت 
شیخ صباح االحمد جابر به دلیل تهدیدات امنیتی و نگرانی از 
سرایت بحران های منطقه ای به درون مرزهای خود دست به 
ابتکار عمل های جدیدی در سیاست خارجی خود زد. حضور 
فعال در سازمان های بین المللی و از همه مهم تر میانجی گری 
در تنش ها و منازعات منطقه ای مهم ترین راهبردهای 
سیاست خارجی این کشور در دوران حکومت شیخ صباح 
بود. با این حال، تحوالتی که پس از درگذشت وی رخ داد، 
حاکی از آن است که کویت همچنان به نقش خود به عنوان 

میانجی گر تنش های منطقه ای ادامه می دهد
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منطقه خاورمیانه از جنگ جهانی اول شاهد حضور جدی 
بازیگران فرامنطقه ای می باشد. فرانسه یکی از این بازیگران 
است که در سابقه تاریخی آن شیوه های متعددی از قبیل 
تحت قیمومیت گرفتن برخی از کشورهای غرب آسیا و 
استعمار الجزایر دیده می-شود. با این حال، فرانسه در حال 
حاضر حضور پر رنگی در خاورمیانه دارد؛ به ویژه در کشورهایی 
که پیشتر تحت قیومیت یا مستعمره بوده اند. بنابراین، هیئت 
تحریریه خاورمیانه برای بررسی بیشتر نقش فرانسه در 
خارومیانه تصمیم گرفت با دکتر رکسانا نیکنامی عضو هیئت 
علمی مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران مصاحبه ای انجام 

دهد. مشروح این گفت گو به شرح زیر است:

1-به عنوان اولين سوال، به نظر شما مهم  ترين چالش 
هايى كه فرانسه در ارتباط با خاورميانه به ويژه در غرب 
آسيا و به طور خاص كشور لبنان با آن سر و كار دارد، 

چيست؟
-در مورد روابط بین فرانسه و خاورمیانه اگر شما خاورمیانه 
را به معنای موسع آن یعنی شمال آفریقا نیز در نظر بگیرید، 
بسیاری از کشورهای شمال آفریقا به طور خاص الجزایر قبال 
از مستعمرات فرانسه بوده اند و در غرب آسیا نیز سوریه و لبنان 
کشورهایی هستند که درگذشته تحت قیمومیت فرانسه 

بودند. بنابراین، سیاست خارجی فرانسه در برخی از کشورهای 
منطقه از اهمیت زیادی برخوردار است؛ به ویژه همین کشور 

لبنان که به آن اشاره کردید. 
سیاست های فرانسه در خاورمیانه همیشه یکسان نبوده 
و از افت و خیزهای زیادی برخوردار بوده است. یک نکته 
بسیار مهم که در مورد روابط خاورمیانه و فرانسه وجود دارد 
این است که همیشه این روابط تحت تاثیر شخصیت ها قرار 
داشته است. یعنی نوع روابطی که روسای جمهور در فرانسه 
با خاورمیانه در پیش گرفته اند. این روابط خیلی وابسته به 
این بوده که چه شخصی رئیس جمهور فرانسه می شود. فارغ 
از مسئله حزبی )چون ساختار دولت در فرانسه مقداری با بقیه 
کشورهای اروپایی متفاوت است و رییس جمهور اختیارات 
خیلی بیشتری نسبت به سایر این کشورها دارد( به خاطر 
همین مسئله روابط فرانسه با خاورمیانه تحت تاثیر روسای 
جمهور این کشور بوده است. مثال وقتی که ما به سیاست 
خارجی فرانسه تا دهه 60 میالدی نگاه می کنیم، فرانسوی ها 
خیلی به سمت اسرائیل گرایش داشتند، قراردادهای متفاوتی 
با آن امضا می کردند و سالح به اسرائیل می فروختند. از طرفی 
دیگر، مثال وقتی که کانال سوئز ملی اعالم شد، فرانسه از جمله 
کشورهایی بود که شدیدا از بریتانیا حمایت کرد. خب دلیل این 
حمایت یک موضوع مهمی به نام الجزایر بود؛ یعنی از آن جا که 

بررسی جایگاه خاورمیانه در سیاست خارجی فرانسه
 در گفت وگو با دکتر رکسانا نیکنامی

    علیرضا خسروزاده و مریم جعفری: دانشجویان کارشناسی ارشد مطالعات خاورمیانه و مشال آفریقا دانشگاه عالمه طباطبائی
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جمال عبدالناصر )رییس جمهور اسبق مصر( از جدایی طلبان 
الجزایر و جنبش ملی این کشور حمایت می کرد، فرانسوی ها 
نیز به خاطر این مسئله در جریان کانال سوئز طرف انگلیسی ها 
را گرفتند. یعنی منظورم این است که مسائل و اتفاقات داخلی 
خود فرانسه و اولویت هایی که فرانسه در این منطقه دارد و 
دیدگاهی که هرکدام از روسای جمهور فرانسه داشتند، در 

روابطش با این کشورها خیلی موثر بوده است.
 همین فرانسه که در دهه 60 میالدی جانب انگلیسی ها را 
در ماجرای کانال سوئز گرفت و مصر را محکوم کرد، بعد از آن 
روابط خوبی با مصر برقرار نمود. یا مثال همین فرانسه که زمانی 
شدیدا از اسرائیلی ها حمایت می کرد، چند دهه بعد مقابل 
اسرائیل می-ایستد. اکنون این سوال مطرح می شود که چرا 
این اتفاق می افتد؟ به خاطر اینکه در آن دوره الجزایر کامال از 
دست رفته و سیاست عربی فرانسه آغاز شده است، بنابراین 
خیلی تُلرانس زیادی در روابط بین فرانسه و خاورمیانه همیشه 

وجود داشته است. 
اگر بخواهیم به طور خاص در مورد لبنان صحبت کنیم، 
همیشه حمایت اصلی فرانسوی ها در لبنان از جبهه 14 مارس 
صورت گرفته است و سیاست های فرانسه در لبنان خیلی تحت 
تاثیر آن سیاست مهم آن ها که مبتنی بر اتحاد با جهان عرب 
می باشد، قرار داشته و در این راستا به پیش می رفته است. اما 
مثال در مورد یک سری گروه هایی که به عنوان محور مقاومت 
شناخته می-شوند، خیلی رویکرد سخت گیرانه ای داشته اند 
و به خاطر همین مسئله چندان با وجود گروه های شیعه در 
لبنان موافق نیستند و بیشتر طرفدار این هستند که مارونی 
ها و مسیحی ها همچنان قدرت را در دست داشته باشند و آن 
جنبه های مختلف غیر شیعه در این منطقه پر رنگ باشد. یک 
علت خیلی مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که اگر 
یک قدرت شیعی بخواهد در لبنان بر سر کار بیاید، این باعث 
می شود که منافع مهم ترین همپیمانان فرانسه در خاورمیانه 
یعنی عربستان و امارات به خطر بیفتد و موضعی که فرانسه 

در لبنان دارد تا حدی به صورت غیرمستقیم در حمایت از 
عربستان و امارات به عنوان دو تا از مهم ترین شرکای فرانسه 

در خاورمیانه محسوب می شود.

2- جايگاه خاورميانه را در عرصه رقابت های 
سياسى فرانسه با ساير قدرت های بزرگ از جمله 

آمريكا، چين و روسيه چگونه ارزيابى مى كنيد؟
آمریکا سیاست خارجی جدید خود در خاورمیانه را در 
دوران اوباما آغاز کرد. همیشه آمریکا مهم ترین قدرت برون 
منطقه ای در خاورمیانه محسوب می شد، اما از زمانی که 
این تجدید نظر در سیاست های آمریکا آغاز گردید، فرانسه 
نیز تصمیم گرفت به تدریج یک دیدگاه تهاجمی تری را در 
خاورمیانه اتخاذ کند و سعی کرد در خیلی از حوزه ها حضور 
پر رنگ تری داشته باشد. مثال در زمانی که قضیه حریری 
پیش آمده بود و عربستان حریری را ربوده بود، یکی از مهم 
ترین بازیگرانی که بیشتر از بقیه )چین، روسیه و آمریکا ( 
برای مداخله در این موضوع وارد عمل شد، فرانسه بود. بطور 
کلی در مورد نگاهی که فرانسه در مقایسه با دیگر قدرت ها در 
قبال خاورمیانه دارد، می توانیم بگوییم که نگاه فرانسه خیلی 
حالت پدرساالرانه دارد. شاید یکی از علت های آن، این باشد 
که کشورهایی مثل چین یا آمریکا هیچ وقت سابقه تاریخی 
استعمار را در خاورمیانه نداشته اند. )منظورم استعمار به شکل 
کالسیک آن هست( ولی همچین حالتی همیشه برای فرانسه 
وجود داشته است و همین مسئله باعث شده که نوع بازیگری 

را تحت تاثیر خودش قرار دهد.
فرانسه یک سیاست متفاوتی را نسبت به دیگر بازیگران 
فرامنطقه ای در پیش گرفته است و هیچ وقت به طور مستقیم 
در برابر هیچ بازیگری در منطقه خاورمیانه نمی ایستد. یعنی 
سعی می کند همیشه روی این مسئله تاکید داشته باشد که 
ما بر مبنای سیاست گفت و گوی با همه این مسئله را به پیش 
ببریم و دنبال کنیم و خیلی از مواقع نیز سیاست های آن 
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مستقل از آمریکا بوده است، بر فرض مثال زمانی که حمله عراق 
در جریان جنگ دوم خلیج فارس انجام شد، فرانسه از اولین 
کشورهایی بود که این اقدام آمریکا را محکوم کرد و حاضر نشد 
مشروعیت ببخشد. این تا حد زیادی میراث دوگل و اندیشه 
های دوگلیستی می باشد و بخاطر همین مسئله است که 
فرانسه مخصوصا در سال های اخیر به ویژه در دوران مکرون 
خیلی سعی کرده است که به عنوان یک بازیگر مستقل تری 
در مناطق خاورمیانه وارد شود. مکرون تالش کرده که روابط 
شخصی خودش را با رهبران این کشورها گسترش دهد. فروش 
سالح ها نیز تا حد زیادی افزایش پیدا کرده است و به دلیل آن 
سابقه حضور سنتی که دارد، نسبت به چین یا نسبت به روسیه 
بنظر می رسد که بازیگر فعال تری در عرصه امنیتی یا اقتصادی 
خاورمیانه محسوب شود ولی نسبت به آمریکا مهم ترین عاملی 
که باعث شده تا حد زیادی سیاست های فرانسه پر رنگ شود، 
خواسته خود آمریکا بوده است. نه اینکه فرانسوی ها توانسته 
باشند امریکا را کنار بزنند، بلکه خواسته خود آمریکا بوده که 
یک مقدار رویکردش را نسبت به خاورمیانه کمتر کرده و منافع 
خودش را در مناطق دیگری جستجو نموده و بیشتر متوجه 
شرق آسیا شده است و همین مسئله باعث شده که فضا برای 
اینکه فرانسوی ها به عنوان یک بازیگر پویاتری در منطقه 

خاورمیانه وارد بشوند باز بشود.

3- به نظر شما روابط ايران و فرانسه در دوره رياست 
جمهوری جو بايدن در اياالت متحده آمريكا به ويژه در 

زمينه برجام به كدام سو خواهد رفت؟
-اگر بخواهیم به سیاست خارجی فرانسه نسبت به ایران 
نگاه کنیم، می توان گفت که نگاه فرانسوی ها به ایران هیچ 
وقت بعد از انقالب نگاه مثبتی نبوده است. حتی گاها در جریان 
پرونده هسته ای ایران موضع فرانسوی ها خیلی تهاجمی تر و 
سخت تر نسبت به آمریکایی ها می شد. مثال در جریان پرونده 
هسته ای ایران در مورد رفع تحریم ها یا مثال در مورد بازرسی ها 
و تحقیقات فرانسوی ها خیلی سخت گیرانه تر نگاه می کردند. 
حتی یک بار همین سخت گیری ها باعث شد که روند مذاکرات 

منحرف شود. 
چندتا دلیل برای این مسئله وجود دارد که باعث می شود 
آن کسی که در آمریکا رییس جمهور می شود، در نگاه فرانسه 
نسبت به ایران بی تاثیر باشد و بیشتر این به منافع ملی خود 
فرانسوی ها بر می گردد و نوع و ذات رابطه ای که با ایران دارد. 
یکی از مشکالتی که فرانسوی ها با ایران دارند، حمایت ایران از 
دولت بشار اسد در سوریه است و این مسئله منافع فرانسوی ها 
را تحت تاثیر قرار می دهد. فرانسه خودش یکی از مدعیان اعمال 
قدرت در سوریه محسوب می شود، چون سوریه از اقمار سابق 
فرانسه بوده و احساس می کند که حمایت های ایران از اسد به 

منافع و مواضع فرانسه آسیب وارد می کند. 
دومین مسئله ای که در این مورد تاثیرگذار می باشد، این 
است که روابط بین عربستان و اسرائیل با فرانسه هم به لحاظ 
اقتصادی و عددی و هم به لحاظ پیوندهای امنیتی برای 
فرانسوی های خیلی مهم است و مادامی که عربستان و اسرائیل 
ایران را به عنوان دشمن خود می پندارند، این مسئله بر روابط 
ایران فرانسه نیز تاثیر خواهد گذاشت و در نهایت سومین عاملی 
که باعث می شود که فرانسوی ها خیلی به ایران خوشبین 
نباشند، مسئله نفوذ ایران در عراق است که در مورد این مسئله 
چندان به مذاق فرانسوی ها خوش نمی آید. بنابراین، بنظر 
می رسد هرکسی که در کاخ سفید به قدرت برسد، این موارد 
اختالف بین فرانسه و ایران و این موضع تند فرانسوی ها نسبت 
به ایران ادامه پیدا کند. یعنی از نظر استراتژی تغییری در 
سیاست خارجی فرانسه نسبت به ایران ایجاد نمی شود، منتهی 
ممکن است تاکتیک ها مقداری نرم تر شود. خب مکرون یک 
مقدار ویژگی های متفاوتی دارد. از طرفی به دلیل بحران هایی 
که در خود فرانسه وجود دارد، دولت مکرون در تالش است 
دستاوردهایی در سیاست خارجی داشته باشد. بنابراین ممکن 
است کمی از تاکتیک های نرم تری استفاده کند ولی بنظر 
نمی رسد که سیاست خارجی فرانسه در برابر ایران در دوران 

جو بایدن دچار تغییر بنیادی شود.

4- به عنوان آخرين سوال، منطقه شمال آفريقا به 
ويژه مصر و ليبى چه جايگاهى در سياست خارجى 

فرانسه دارد؟
- ببینید در این مورد می توانیم بگوییم که چند مسئله برای 
فرانسوی ها مهم است. اگر در مورد لیبی بخواهیم صحبت 
کنیم، فرانسه جز اولین کشورهایی بود که در جریان سقوط 
قذافی خیلی تاثیر داشتند. سال 2011 زمانی که می خواستند 
به لیبی حمله کنند، نیروی هوایی فرانسه زودتر سایر کشورها 
بر فراز لیبی منطقه پرواز ممنوع اعالم کرد و بعدا نیروهای 
موتلف انگلیسی و آمریکایی به تاسیسات قذافی حمله کردند. 
ولی مسئله این است که فرانسه بعد از آن زیاد نتوانسته به برنامه 
ها و طرح هایی که برای لیبی بعد از قذافی داشت، دست پیدا 
کند. یا مثال در جریان انقالب های عربی با تاخیر از معترضین 
حمایت کرد، از جمله دالیل فرانسه که باعث این تاخیر شد این 
بود که فرانسه با برخی دولت های اقتدارگرا در این کشورها 
رابطه حسنه ای داشت. به همین دلیل تمام تالش دولت فرانسه 
به این بود که فعال موضعی نشان ندهد و یکی از دالیلی هم که 
با تاخیر از جریانات بهار عربی حمایت کرد، همین مسئله است 
ولی سیاست فرانسه در کل در این منطقه بیشتر در قالب 
»تغییر رژیم« جلو رفته است. یک جاهایی دستاورد داشته و 

یک جاهایی دستاوردی نتوانسته بدست بیاورد
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منطقه خاورمیانه به دالیل مختلفی از جمله ساختار 
شکننده دولت ها، اختالفات ایدئولوژیک برخی کشورها 
با یکدیگر، فرآیند ناقص دولت - ملت سازی، حضور 
نظامی بازیگران فرامنطقه ای و جنگ های داخلی 
همواره وضعیت بی ثباتی را پشت سر گذاشته است و 
دست یابی به صلح پایدار یکی از مهم ترین ضروریات 
این منطقه می باشد. با این وجود، از ابتدای سال 2020 
میالدی بحران جدیدی در این منطقه شکل گرفت که 
می تواند تهدیدی علیه ثبات و آرامش در منطقه باشد. 
همه گیری ویروس کرونا که از اوایل سال 2020 شروع 
شد و به تدریج سراسر جهان را در بر گرفت، یکی از 

تهدیدات جدید زندگی انسانی در خاورمیانه است. 
این گزارش قصد دارد به تشریح ضرورت بازبینی 
نظریات امنیتی در منطقه خاورمیانه بپردازد. موضوعی 
که عنوان سخنرانی دکتر مختار نوری مدیر گروه 
روندهای فکری مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه 
در همایش ملی »چشم انداز صلح در خاورمیانه؛ 
بحران های نوظهور و سیاست های قدیمی« بود که 
روز پنجشنبه 18 دی ماه 1399 به صورت وبینار 

برگزار شد.

رابطه كرونا و صلح
دکتر نوری در ابتدای مباحث خود ضمن اشاره به 
اینکه قصد دارد فراز و فرودهای متغیرهای صلح در ایران 
و منطقه خاورمیانه را با بررسی متغیرهای مختلف تجزیه، 
تحلیل و بررسی کند، گفت: »به هرحال تردیدی نیست 
که در فراز و فرودهای صلح متغیرهای متفاوتی می توانند 
نقش آفرین باشند. آخرین متغیر و مسئله ای که پیش روی 
صلح قرار گرفته بحث کرونا می باشد که جامعه بشری و 
زندگِی صلح  آمیز ما انسان ها را با خطرات و مشکالتی 
مواجه کرده است.« وی در ادامه توضیح داد که بحث 
وی ناظر بر رابطه بین کرونا و صلح است و این پرسش را 
مطرح کرد که کرونا ما را با چه مسائل و مشکالتی در حوزه 
صلح مواجه ساخته است؟ نوری در پاسخ به پرسش خود 
تصریح کرد: » کرونا تیغ دو لبه ای است که هم درد و هم 
درمان است و من می کوشم علی رغم تمام مشکالتی که 
کرونا برای ما به وجود آورده و زندگی ما را با چالش مواجه 
کرده است، به فرصت هایی که این بحران در اختیار ما قرار 
داده و درس هایی که برای ما بوجود آورده اشاراتی داشته 
باشم. لذا در پاسخ به این مسئله که کرونا در حوزه صلح ما 
را با چه مسائلی مواجه ساخته و چه درس هایی برای ما 

کرونا و ضرورت بازبینی مجدد نظریات 
امنیتی در منطقه خاورمیانه

   علیرضا خسروزاده: دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات خاورمیانه و مشال آفریقا دانشگاه عالمه طباطبائی
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و حکمرانی ما می تواند داشته باشد، پاسخ من این است 
که کرونا به ما نشان داده که برای گسترش بیشتر صلح 
نیازمند سطح تغییر و تحول در دو سطح نظام دانشی و 

سطح نظام سیاسی هستیم.«
مدیر گروه روندهای فکری مرکز مطالعات خاورمیانه 
در ادامه به توضیح این دو سطح پرداخت. وی، سطح 
نظام دانشی را دانشگاه ها دانست و سطح نظام سیاسی 
را به سیاست گذاری ها در عرصه نظام سیاسی تعبیر کرد 
و مدعی شد که ما در سطح نظام دانشی یا دانشگاهی 
نیازمند حرکت به سمت »بحران اندیشی« هستیم. وی 
در توضیح بیشتر این راهکار خود گفت: »کرونا آخرین 
بحران ما نخواهد بود، زندگی همچنان ادامه خواهد داشت 
و زندگی سراسر بحران و مسئله خواهد بود. پس حرکت به 
به سمت بحران اندیشی توسط اهالی دانشگاه و از طرفی 
دیگر تغییر و تحوالت در حوزه سیاست و تجدیدنظر در 
سیاست گذاری های پیشین راهکارهایی هستند که 
می توانند به حل دیگر مسائل و مشکالت ما در آینده 
کمک کنند و از این طریق به زندگی صلح آمیز تری دست 

پیدا کنیم.«

رابطه كرونا و نظريه های سياسى 
دکتر مختار نوری برای تبیین بیشتر راهکارهای 
پیشنهادی خود خاطر نشان کرد که در تجزیه و تحلیل 
این مباحث از اندیشه سیاسی بهره گرفته است و تاکید 
کرد که این مباحث مبتنی بر جامعه ایران می باشد. وی 
ساختار ارائه خود را اینگونه شرح داد که ابتدا به چالش های 
ناشی از کرونا اشاره می کند و سپس رابطه بین نظریه و 
بحران ها را بررسی خواهد کرد و در نهایت، برحسب این 
مسائل به سیاست گذاری های امنیتی و ضرورت تغییر در 

آن سیاست گذاری ها اشاراتی خواهد داشت. 
مدیرگروه روندهای فکری مرکز مطالعات خاورمیانه 

در ادامه صحبت های خود گفت: »همانطور که دوستان 
عزیز مستحضرید، کرونا خود را به مثابه حادترین مشکل و 
بحران در زندگی بشری نشان داده و خوانش های مختلفی 
از بحران کرونا از حیث نظری صورت گرفته  است. از حیث  
نظر رئالیستی اگر به این مسئله نگاه کنیم، کرونا باعث 
تقویت دولت محوری، ناسیونالیسم، ملی گرایی و مسائلی 
از این دست شده است. لذا بحران کرونا از منظر رئالیست 
ها ما را همچنان در پارادایم خودیاری حفظ می کند. از این 
منظر رئالیست ها معتقدند که ما باید به خودمان کمک 
کنیم، دولت ها باید بحران های جوامع خود را حل کنند 

و این منجر به نوعی ملی گرایی و ناسیونالیسم می شود.«
نوری در ادامه بحث ارتباط نظریه ها و کرونا افزود: » اگر 
بخواهیم از منظر لیبرالیسم به این بحران اشاره کنیم، لیبرال 
ها اگرچه معتقدند که این بحران منجر به تقویت دولت 
محوری شده، اما در نهایت این همکاری های بین المللی 
است که می تواند ما را از این چالش و بحران رهایی دهد.« 
وی اضافه کرد: »در نهایت اگر بخواهیم از منظر مارکسیستی 
و ساختارگرایی به این بحران توجه کنیم، کرونا از نظر آن ها 
محصول دنیای سرمایه داری برای استثمار بیشتر است و 
از این نظر بسیاری از محققان مارکسیستی بر این موضوع 
اتفاق نظر دارند که سرمایه داری همچنان آتش فشان 

بیماری و رنج برای بشر می باشد. «
دکتر مختار نوری با توضیح خوانش های متفاوتی که 
سه مکتب رئالیسم، لیبرالیسم و مارکسیسم از کرونا ارائه 
داده اند، سعی کرد دیدگاه های متفاوت نظری در مورد 
چالش های کرونا را بیان کند. با این حال، به گفته وی از 
هر منظر و دیدگاهی که به کرونا نگاه کنیم، چالش های 
متعددی را برای زندگی بشری داشته است. چالش هایی 
که دکتر نوری در ادامه صحبت های خود به آن ها اشاره 
کرد و گفت: »کرونا باعث رکود در اقتصاد جهانی شده و 
همکاری های منطقه ای و بین المللی را با چالش مواجه 
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کرده است. گسترش بیکاری، سقوط بازارهای مالی، 
تضعیف نظام معیشتی مردم خصوصاً در کشورهای 
توسعه نیافته، کاهش روابط و مناسبات انسانی و طیف 
دیگری از مشکالت از جمله مهم ترین چالش هایی 
هستند که کرونا پیش روی زندگی ما قرار داده است. لذا 
مسئله این است که این کرونا با این مختصات و بحران ها 
چه درس هایی می تواند برای ما داشته باشد. کرونا آخرین 
بحران ما نخواهد بود اما ما باید از بحران ها درس بگیریم 

و مهم ترین نکته درس آموزی از بحران کرونا می باشد.«

كرونا و ضرورت بحران انديشى در دانشگاه ها
مدیرگروه روندهای فکری مرکز مطالعات استراتژیک 
خاورمیانه در ادامه به توضیح اولین راهکار پیشنهادی 
خود یعنی ضرورت بحران اندیشی در نظام دانشی 
پرداخت و استدالل کرد: » درس کرونا برای ما می تواند 
این باشد که ما به سمت تغییر و تحول حرکت کنیم. این 
تغییر و تحول هم مربوط به خود ما دانشگاهیان و هم 
مربوط به نظام سیاسی است. نظام دانشگاهی ما باید به 
سمت بحران اندیشی حرکت کند. در این خصوص، بحث 
من ناظر بر رابطه ی بین نظریه و بحران است. به هرحال، 
در این جا روی سخنم با اساتید و دوستان دانشگاهی 
می باشد.« وی ادامه داد:»دقت داشته باشید که اسپرینگز 
در کتاب فهم نظریه های سیاسی نکته بسیار جالبی را 
مطرح کرده و بر این اعتقاد است که نظریه ها و اندیشه ها از 
روی دلخوشی و سیری به وجود نمی آیند. بلکه این بحران 
ها هستند که اندیشمندان را به اندیشیدن و تفکر وادار 
می کنند. لذا منطبق بر فهم نظریه های سیاسی اسپرینگز 
می-توانیم بگوییم که ابتدا بحرانی شکل می گیرد و سپس 
محقق به دنبال شکل های بحران می گردد و سپس نظم 
مطلوبی را طراحی می کند و در نهایت برحسب آن نظم 

مطلوب، راه برون رفت و تجویزی هم ارائه می دهد.«
دکتر مختار نوری این فرآیند بحران اندیشی را  شبیه 
کار پزشکان دانست که در مواجهه با بیماری مراحل 
درمان را با تشخیص درد و نسخه پیچی طی می کنند. به 
گفته وی بحران ها سبب شدند که اندیشمندان سیاسی 
تئوری های خود را عرضه کنند. مختار نوری با ارجاع به 
تعبیر توماس اسپرینگز مدعی شد که شکل گیری بحران 
ها سبب گردید که افالطون به بحران عدالت، ماکیاولی 
به بحران ثبات ها، الک به بحران مشروعیت، ادموند برک 
به بحران مدنیت و سایر فیلسوفان به اندیشیدن و ظهور 
شاهکارهای فکری مثل جمهوری، لویاتان و امثالهم 

رهنمود شوند. 
وی در ادامه مباحث خود افزود: » بحث ما در خصوص 

کرونا به مثابه یک بحران باید ناظر بر این باشد که نظام 
دانشگاهی ما از این بحران درس بگیرد. لذا عنصر غایب 
در نظام دانشگاهی ما، ضعف در بحران اندیشی است.« 
نوری ادامه داد: » نظام دانشگاهی ما بحران اندیش نیست 
و بیشتر شبیه اداره و بروکراسی می باشد و در حال رفع 
تکلیف های سرفصل ها و کارهای روزمره دانشگاهی  
است. بحران کرونا به ما نشان داده که ناچاریم به سمت 
بحران اندیشی در دانشگاه ها حرکت کنیم و آموزش را 
مبتنی بر بحران اندیشی نماییم و مادامی که در جامعه 
بحرانی وجود نداشته باشد، به هرحال با صلح بیشتری 

مواجه هستیم.«
مختار نوری به این مسئله تاکید کرد که طیفی از 
بحران ها مانند برخی بیماری ها و همچنین بعضی بحران 
ها مثل زلزله از نوع حوادث طبیعی هستند و انسان ها بر 
آن ها کنترلی ندارند اما از وقوع بحران هایی که توسط 
خود انسان ها ساخته می شوند با بحران اندیشی و بررسی 
آن ها می توان از شکل گیری بحران های بعدی و عواقب 
آن ها در جامعه جلوگیری کرد. به گفته وی: » فرآیند 
بحران اندیشی در نظام دانشی به گسترش صلح در آینده 
و مقابله با سایر بحران ها به ما کمک کند و به نظر می رسد 
که بخشی از تفاوت ما با نظام های توسعه یافته غربی در 
همین باشد. تا جایی که من مطالعه کرده ام، دانشگاه ها 
در کشورهای غربی بحران اندیش هستند و آثار محققان 
و دانشمندان آن ها معطوف به حل و فصل بحران ها در 
جامعه می باشد ولی در جامعه ما متأسفانه همچین 

وضعیتی وجود ندارد.«
 مدیرگروه روندهای فکری مرکز مطالعات خاورمیانه 
درادامه به ضرورت بحران اندیشی اشاره کرد و گفت: 
» ضرورت بحران اندیشی این گونه شرح می شود که ما 
دانشگاه را می توانیم به مثابه جعبه ابزار نظری نظام سیاسی 
تلقی کنیم. به تعبیر جفری نیلون و سوزان ژیرو ، همانطور 
که یک ماشین برای بحران های خودش به یک جعبه 
ابزاری نیاز دارد که در طول جاده بتواند چالش های خود 
را بر طرف کند، نظام سیاسی هم به جعبه ابزاری نیاز دارد 
و دانشگاه ها همین جعبه ابزار نظری ماشین سیاسی برای 
حل و فصل بحران ها هستند.« وی ادامه داد: » البته باید 
یک درگیری معقول و رابطه مناسبی بین نظام دانشگاهی و 
نظام سیاسی برقرار باشد که نظام دانشگاهی بتواند با بحران 
اندیشی راهکاری را در اختیار نظام سیاسی برای حل و فصل 
بحران ها قرار دهد. متاسفانه در جامعه ما رابطه بین نظام 
سیاسی و نظام دانشگاهی به شکل معقولی نتوانسته برقرار 
شود و این برمی گردد به رویه های اقتدارگرایانه ای که در 

سیاستمداری و سیاست ورزی ما وجود دارد.«
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كرونا و ضرورت تغيير در سياست گذاری ها
توضیح دومین راهکار پیشنهادی دکتر مختار نوری در 
مواجهه با بحران کرونا، موضوع بخش دیگری از صحبت 
های وی بود. ایشان مجددا بر این مسئله تاکید کرد که 
کرونا علی رغم تمام مشکالتی که برای زندگی بشر داشته، 
درس آموز بوده است و ضرورت دارد که نظام های سیاسی 
به سمت بازاندیشی در سیاست های پیشین حرکت کنند. 
به عقیده وی، کرونا آخرین بحران در زندگی انسان ها 
نخواهد بود و ما در آینده بحران های دیگری نیز طبیعتاً 
تجربه خواهیم کرد. پس باید نظام های سیاسی باید 
تحوالت و تغییراتی را در سیاست های پیشین خود اتخاذ 
کنند. دکتر نوری در این باره گفت: » نظام های سیاسی 
و تصمیم گیری عمدتاً بحران را نظامی و امنیتی تلقی 
می کنند. در حالی که بحران کرونا نشان داد که نظام های 
سیاسی ناچار هستند به سمت تغییر و تحوالت و موسع 
کردن سیاست گذاری های امنیتی نیز حرکت کنند. به 
هرحال جامعه ابعاد مختلفی دارد و باید به سمت امنیت 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، انسانی و محیط زیستی 

هم حرکت کرد.«
مدیر گروه روندهای فکری مرکز مطالعات خاورمیانه 
ادامه داد: » با توجه به آنچه گفته شد، تغییر و تحوالت در 
نوع نگاه های سیاسی ضرورت دارد. در حالی که ما امروزه 
در جامعه خود عالوه بر کرونا با بحران های مختلفی مواجه 
هستیم، بحران فقر، افزایش بیکاری،  مشکالت محیط 
زیست و مسائل مختلفی که در جامعه ما وجود دارد نشانگر 
این است که تغییر و تحوالت در حوزه سیاست گذاری 
ضروری و الزامی می باشد.« وی در این باره افزود: » ما 
باید از نگاه های کالسیک در حوزه امنیت به سمت نگاه 
های جدید که عمدتاً در دو سه دهه اخیر توسط متفکران 
مکتب کپنهاگ و سایر اندیشمندان مطرح شده حرکت 
کنیم و بنظر می رسد این درسی است که کرونا به ما داده 
و ما علی رغم تمام این چالش ها می بایست به این دست 
آموزی ها توجه داشته باشیم و در بحران های دیگر بتوانیم 

زندگی صلح آمیز تری را داشته باشیم.«
بحران کرونا نیز علی رغم تمام مشکالتی که دارد به 
پایان می رسد و آن چیزی که باید تغییر پذیرد، نگاه ها 
است و این باید برای ما درس آموز باشد. بحران ها برای ما 
باید بتوانند اهداف و پیامدهای بحران ها را به شکل جدی 

توجه کنیم و از این ها درسی بیاموزیم.

سخن پايانى؛ ضرورت نظام بحران انديش دانشى 
و تحول در سياست گذاری

باتوجه به آن چه دکتر مختار نوری مطرح کرد، 

ما هم در حوزه آموزشی و دانشگاهی و هم در حوزه 
سیاست گذاری نیازمند تغییر و تحوالت هستیم و  باید به 
سمت سیاست گذاری بحران اندیش یا حکمرانی بحران 
اندیش حرکت کنیم. اما این سوال مطرح می ود که این 
رویه چه ضرورتی دارد؟ وی در پاسخ به این پرسش گفت: » 
ضرورت بحث آن جا است که ما باید بحران را ویژگی دائمی 
زندگی انسان تلقی کنیم. تا انسان وجود دارد، بحران نیز 
هست. به تعبیر کارل پوپر، زندگی سراسر حل مسئله 
است. زندگی از این منظر بحران و مسئله است. بنابراین تا 
زمانی که بحران وجود داشته باشد زندگی ما هم صلح آمیز 
نخواهد بود و لذا ما برای رهایی از این بحران ها نیازمند 
تغییر و تحوالت هستیم.« دکتر نوری این تغییر و تحوالت 
را در دو سطح مجددا یادآور شد: »  نظام دانشگاهی باید 
بحران اندیشی را در دستور کار خود قرار دهد و با رابطه 
بین نظام دانشگاهی با نظام سیاسی بحران اندیشی بتواند 
به نظام سیاسی منتقل شود و نظام سیاسی هم با درنظر 
گرفتن نگاه های موسع به امنیت و سیاست گذاری های 
امنیتی بتواند این بحران ها را حل و فصل نماید. جامعه 
امروز ایران یک جامعه بحران زا و بحران زی است و بحران 
های مختلفی وجود دارد و اگر ما نتوانیم این بحران ها را 
حل و فصل نماییم قطعا زندگی ما صلح آمیز نخواهد بود.«

مختار نوری در بخش پایانی صحبت های خود به ارتباط 
بین صلح و حل و فصل بحران ها اشاره کرد و گفت: » به 
تعبیر برخی از محققان فرآیند توسعه در یک سطح باالتر 
و کلی تر منوط بر حل و فصل بحران هاست. بسیاری از 
محققان آثار مختلفی را در این باره نوشته اند و در آن آثار 
در خصوص رابطه بین بحران ها و توسعه صحبت کردند 
و معتقدند که توسعه و زندگی مسالمت آمیز و صلح آمیز 
در گرو حل و فصل بحران ها هست.« وی ادامه داد: » 
بحث من عمدتا ناظر بر درس هایی است که بحران کرونا 
می تواند برای ما داشته باشد و کرونا باید ما را به سمت 
بحران اندیشی در نظام دانشگاهی و در نهایت حکمرانی 
»بحران اندیش« در نظام سیاسی هدایت کند و از این 
طریق با حل و فصل بحران موجود یعنی بحران کرونا و 
سایر بحران ها بتوانیم زندگی مدنی تر، سالم تر و انسانی 

تری را برای جامعه رقم بزنیم. 

پرسش و پاسخ
 بعد از پایان سخنرانی دکتر مختار نوری که راهکارهای 
خود برای رسیدن به صلح و مقابله با بحران کرونا را در دو 
سطح نظام دانشی و سیاست گذاری مطرح کرد، دو نفر 
از مخاطبین برنامه سواالتی را در این مورد ایراد کردند. 
سوال نخست این بود که »آیا ما می توانیم بگوییم که چون 
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کرونا یک بحران جمعی می باشد، )یعنی همه جوامع به 
آن دچار شده اند( پس یک صلح کرونایی در آینده داشته 
باشیم؟ یعنی ههمه جوامع برای رهایی از این بحران هم 
اندیشی و همفکری کنند و این مشکل را به صورت جمعی 
حل کنند.« مختار نوری در پاسخ به این پرسش گفت: » 
به هرحال وقتی که بحرانی در جامعه ای شکل می گیرد 
سمت و سوی مختلفی در فهم آن بحران به خودش 
می گیرد. صلح هم تابع یک متغیر نخواهد بود و متغیرهای 
مختلفی در آن می توانند نقش داشته باشند، لذا کرونا 
هم می تواند از این منظر در گسترش و یا کاهش صلح 
نقش داشته باشد. این موضوع بستگی به آن چشم انداز 
و دامنه ای دارد که ما به این بحران نگاه می کنیم. یعنی 
اگر ما از منظر رئالیستی و دولت محورانه به آن نگاه کنیم 
و به دنبال خودیاری باشیم، قطعا نه کرونا و نه هیچ بحران 
دیگری نمی تواند ما را به یک زندگی جمعی مسالمت 
آمیز و صلح آمیز برساند ولی اگر به رویکردهای دیگری 
مثل اندیشه های لیبرالی توجه کنیم که به سرشت 
انسان و تعامل بین انسان ها خوش بین هستند، به یک 
زندگی مسالمت آمیز و صلح آمیز تری می رسیم.« وی در 
ادامه افزود: »بنابراین، این موضوع بستگی به نوع نگاه ما 
به بحران ها و نوع نگاه سیاست گذار دارد. اگرچه آرزو و 
مطلوب این است که به سمت همکاری های جمعی برویم 
و این برای من خوش آیند تر است. اما این یک واقعیتی 
است که دنیای امروز همچنان دنیای دولت محوری است 
و بازیگر اصلی در بحران کرونا نیز همچنان دولت است 
و چالش هایی پیرامون زندگی صلح آمیز تر در سطح 

جمعی برای ما فراهم ساخته است. این برای ما ضرورتی 
است که به سمت سیاست ورزی فراتر از دولت ملی و 

دولت محوری حرکت کنیم.«
سوال دومی که از دکتر مختار نوری مطرح شد نیز 
این بود که » آیا کشورهای جهان سوم در شرایطی 
هستند که بخاطر کرونا و فشارهای اقتصادی به سوی 
انقالب بروند؟« نوری در پاسخ به این سوال گفت : » این 
موضوع تک علتی نخواهد بود. اما کرونا می تواند سایر 
بحران های ساختاری پیشین و پسین را نمایان کند 
و باعث تحریک شود. به هرحال کرونا زندگی مادی و 
زندگی جمعی ما انسان ها را مختل کرده، بحران بیکاری 
و سقوط بازارهای مالی و... به وجود آمده است و لذا ما 
بحران های انباشته شده پیشین زیاد داریم و کرونا 
می تواند شرایط را تهسیل یا تحریک کند که به سمت 
وضعیت های جدید تر هدایت نماید. اما اینکه فقط کرونا 
تنها علت باشد، به نظرم منتفی است اما می تواند همسو 

با سایر بحران ها تعیین کننده باشد.«
با توجه به صحبت های دکتر مختار نوری، کرونا 
علی رغم همه چالش ها و مشکالتی که برای زندگی 
بشری فراهم آورده است، موجب شده که ما از آن درس 
بحران اندیشی بگیریم تا برای مقابله با سایر بحران هایی 
که در زندگی انسانی پیش رو داریم آمادگی بهتری داشته 
باشیم. لذا بحران اندیشی در نظام دانشگاه و تغییر و تحول 
در سیاست گذاری ها می تواند از شیوع بحران های جدید 
و عواقب آن جلوگیری نماید.و هرچقدر بحران ها کم تر 

باشند، رسیدن به صلح و ثبات نیز بیشتر است
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    محمد بن سلمان فرزند ارشد ملک سلمان بن عبدالعزیز 
پادشاه عربستان می باشد. شاه سعودی در21 ژانویه 2017 
رسما پسرش را با حفظ سمت وزارت دفاع به ولیعهدی 
خود منصوب کرد. ولیعهد جوان در اواخر سال 2017 و 
اوایل 2018 مسیر پرشتاب اصالحات خود را در پیش 
گرفت. او در کنار این اقدامات، سایر رقبای خود را کنار زده 
و در پی جلب افکار عمومی چه در داخل و چه در سطح بین 
المللی برآمد. به همین دلیل جهت کسب اعتماد عمومی 
قشر جوان و زنان جامعه با حمایت از آزادی های مدنی 
درصدد رسیدن به هدف خود بوده است. به زعم برخی 
تحلیل گران، این عامل در کنار عوامل دیگری همچون 
حمایت های دونالد ترامپ و ملک سلمان بن عبدالعزیز از 
وی، حمایت برخی علمای وهابی، طرح سند چشم انداز 
2030 و شخصیت جاه طلب محمد بن سلمان را ازجمله 
عوامل به قدرت رسیدن وی دانسته اند. برخی پژوهشگران 
نیز دالیلی همچون جنگ یمن، بحران نفتی، روی کار 
آمدن بایدن در آمریکا، چالش اقلیت و آل شیخ با بن سلمان 
و در نهایت احتمال ترور وی را از عوامل کنار گذاشته شدن 
او از قدرت می دانند. در این نوشتار تالش شده است با پاسخ 
به این سوال که آیا محمد بن سلمان در آینده قدرت اول 

عربستان خواهد بود یا خیر؟ عوامل موثر در برکناری یا 
قدرت گیری بن سلمان را نیز بررسی کند.

 چالش های به قدرت رسيدن عربستان طبق 
تحوالت اخير
جنگ يمن

 محمد بن سلمان در مارس 2015 به عنوان وزیر دفاع 
سعودی ائتالفی از کشورهای عربی را به صورت مخفیانه 
تشکیل داد و سپس با قدرت هوایی گسترده وارد جنگ 
شد و انتظار داشت که حوثی ها را ظرف چند ماه مجبور به 
تسلیم کند. تقریباً شش سال بعد، با هزاران کشته و آواره  
توسط هر دو طرف، ائتالف تحت رهبری سعودی نتوانسته 
است حوثی ها را از صنعا و بسیاری از مناطق پرجمعیت 
غرب یمن خارج کند. حوثی ها با کمک ایران، موشک ها و 
هواپیماهای بدون سرنشین انفجاری را با دقت فزاینده ای 
به عربستان سعودی می فرستند و تأسیسات نفتی 
عربستان تا محدوده جده را مورد اصابت قرار داده اند. این 
بن بست پرهزینه ای است و بسیاری از طرح های صلح برای 
خاتمه دادن به این جنگ یکی پس از دیگری فروپاشیده 
است. جنگ یمن در حالی که باعث کشته شدن بسیاری از 
شهروندان این کشور شده، انتقادات فزاینده ای در خارج از 

عربستاِن بن سلمان؛ از َوهم تیا واقعیت!

    مریم جعفری، دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات خاورمیانه و مشال آفریقا دانشگاه عالمه طباطبائی
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این یمن نیز به دنبال داشته است.
سعودی ها دوست دارند راه آبرومندانه ای برای خروج 
ازاین جنگ پیدا کنند. اما آن ها که به اصطالح خودشان، 
مصصم به »جلوگیری از نفوذ ایران در مرزهای جنوبی 
خود« هستند، مصرانه می گویند که نمی توانند بپذیرند 
که شبه نظامیان مسلح تحت حمایت ایران قدرت را در 

یمن در دست بگیرند.)1(
این درگیری 6 ساله عالوه بر خساراتی که برای دو طرف 
به بار آورده، موقعیت بن سلمان نیز به چالش کشیده است 
و با توجه به وضعیت داخلی عربستان و از دست دادن حامی 
مهم خود یعنی دونالد ترامپ از جمله چالش هایی شمرده 
می شود که قدرت گیری بن سلمان را در عربستان به خطر 
می اندازد و این امر بهانه ای است برای رقبا و مخالفین 
داخلی سعودی تا ولیعهد جوان را از میدان مبارزه کنار 

بزنند. 

سقوط بهای نفت
سقوط شدید قیمت نفت، اقتصاد عربستان را فلج 
کرده است. عربستان برای تأمین بودجه خود به قیمت 
نفِت بشکه ای حدود 85 دالر نیازمند است، اما قیمت نفت 
در طول سال های گذشته کمتر از این میزان بوده است. 
اکنون قیمت نفت تقریباً بشکه ای 25 دالر می باشد که 
65 دالر کمتر از قیمت شش ماه قبل آن است. عربستان به 
مدت پنج سال برای جبران کسری بودجه از ذخایر ارزی 
خود برداشت کرده و ذخایر این کشور از 750 میلیارد 
دالر اکنون به حدود 500 میلیارد کاهش یافته است. در 
بحبوحه این بحران عظیم اقتصادی، بازگشت قیمت نفت تا 
قبل از احیای اقتصاد جهان بعید بنظر می رسد. عربستان با 
افزایش سه برابری مالیات بر ارزش افزوده، کاهش یارانه ها 

و اعمال اقدامات ریاضتی )که همه آن ها به طور نامتناسبی 
بر فقرا آسیب می زنند(، به این بحران واکنش نشان داده 
است. که در اینصورت احتمال بروز نا آرامی های اجتماعی، 

به ویژه در صورت لغو مقررات قرنطینه، باال می باشد.
ویروس کرونا در زمانی حساس و پیچیده به عربستان 
سعودی حمله کرده است. محمد بن سلمان، با ادامه دادن 
به بازداشت اعضای بلندپایه خانواده و سایر مقامات ارشد 
سعی کرده است با دقت و احتیاط بیشتری قدرت خود را 
حفظ کند. این مسئله، با جنگ نفتی عربستان و روسیه 
که موجب سقوط بازارهای جهانی نفت شده، همراه 
گردیده است. همه این ها به ایجاد مجموعه ای از چالش ها 
منجر شده که فشارهای شدیدی را بر دستگاه های 
تصمیم گیرنده عربستان اعمال کرده و توانایی پیشبرد 
اهداف ولیعهد سعودی را با مشکالتی روبرو ساخته است. 
تا به اینجا مهم ترین اثر گسترش این ویروس بر پادشاهی 
عربستان، سقوط شدید قیمت نفت بوده است. عملکرد 
اقتصادی عربستان حتی پیش از تأثیرات بحران کرونا نیز 
امیدوارکننده نبود و احتماالً وضعیت اقتصادی این کشور 
رو به وخامت بگذارد. حتی اگر عربستان سعودی از جنگ 
قیمت نفت سربلند بیرون بیاید، این مسئله هزینه مالی 
قابل توجهی به همراه خواهد داشت. شک و تردیدهایی 
در خصوص قابل انجام بودن پروژه های بلندمدت و 
گران قیمتی مانند پروژه شهر نئوم وجود دارد که برای 
بسیاری از افراد، مهم ترین طرح ویژن 2030 بود که توسط 
محمد بن سلمان هدایت می شد.)2( با این اوصاف در خطر 
بودن اقتصاد عربستان علی رغم تالش های محمدبن 
سلمان جهت کاهش وابستگی به نفت، عالوه بر اینکه 
سیاست های نفتی خود را به چالش کشیده، رویای چشم 
انداز2030 خود را نیز از واقعیت دور کرده است و این 
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ها مزید بر علت شده تا نظریه پردازان نشستن بر مسند 
پادشاهی بن سلمان را رویا گونه و به دور از واقعیت بدانند.

روی كار آمدن جو بايدن
با آمدن بایدن و تغییر سیاست خارجی ایاالت متحده در 
خاورمیانه، به نظر می رسد که ما شاهد چالش ها و نگرانی 
های جدی محمد بن سلمان برای تاج و تخت پادشاهی 
باشیم که کمترین احتمال آن تدوین سیاست خاورمیانه ای 
ایاالت متحده در واشنگتن و کاخ سفید نه در ریاض و دربار 
پادشاه سلمان است. پس از قطعی شدن نتیجه انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا و پیروزی بایدن تصور می شود 
که وی در سیاست خاورمیانه ای آمریکا تجدید نظر کند و 
سیاست بایدن بر خالف ترامپ سیاست حمایت-گرایانه 

از عربستان نباشد.
 بایدن و سایر دموکرات ها بارها تأکید کرده اند که 
سیاست های سلطه طلبانه، بلند پروازانه و جنگ طلبانه 
عربستان باید در منطقه متوقف شود. بایدن اصطالح 
»جنگ فاجعه بار« را در مورد یمن به کار برد و حتی از 
مجازات عربستان صحبت کرد. مساله دیگری که با روی 
کار آمدن جو بایدن برای بن سلمان چالش برانگیز می شود، 
اظهاراتی است که بایدن در مصاحبه های انتخاباتی خود 
برای لغو تحریم های ایران و ونزوئال بیان کرده است و 
در صورت محقق شدن این امر، با توجه به مشکالتی که 
عربستان درباره پایین نگه داشتن قیمت نفت متحمل 
شده و همچنین کسری بودجه این کشور، بازگشت ایران 
و ونزوئال به بازار های نفتی چالش های بیشتری را برای 

سعودی ها به ارمغان خواهد آورد. 
  مساله دوم بحث پرونده حقوق بشری بن سلمان و قتل 
جمال خاشقجی می باشد که همچنان در اخبار و افکار 
عمومی فراموش نشده است. در این میان دموکرات ها 
خواستار گشودن این پرونده همراه با جنایات سعودی ها 
در یمن هستند و این مسئله می-تواند بن سلمان را دچار 
چالش های زیادی کند که حداقل آن انتقال امتیازات 

بیشتر به آمریکا است. 
مساله سوم بازگشت بایدن به توافق هسته با ایران 
می باشد که نتیجه این امر رفع تحریم ها و در حقیقت 
فروش نفت و حیات مجدد ایران در واردات و صادرات نفت 
است که موجب تقویت نفوذ منطقه ای ایران می شود و این 
موضوع موجب ناراحتی و نگرانی سعودی ها شده است. با 
این تفاسیر به نظر می رسد که مصونیت منطقه ای عربستان 

سعودی با ریاست جمهوری بایدن به پایان خواهد رسید.
طبق تجربه ، میراث دموکرات ها در خاورمیانه مذاکره ، 
مدیریت درگیری های منطقه ای و حرکت به سمت پذیرش 

همه کشورها در روند پاسخگویی است و در این راستا، آن ها 
مطمئنا در تالش برای تقویت قدرت منطقه ای جدید 
بازیگران هستند. محمد بن زاید ولیعهد امارات متحده 
عربی ممکن است شریک قابل اعتمادی نسبت به محمد بن 
سلمان برای بایدن باشد. بن زاید همچنین در جنگ یمن 
از عربستان فاصله گرفت و بایدن نیز عالقه مند به درگیری 
مستقیم در خاورمیانه نیست. بر این اساس، منصفانه 
است که بگوییم عربستان سعودی در دوره بایدن محبوب 

واشنگتن نخواهد بود )3(.

چالش های داخلى عربستان
از دیگر رویکردهای اقتدارآمیز نظام نئوپاتریمونیال 
عربستان سعودی در دوره والیتعهدی بن سلمان می توان 
به سیاست های انزوا، محرومیت، سرکوب و اعدام شیعیان 
اینکشور  اشاره داشت که این رویکرد را می توان ذیل مسئله 
چالش علیه حکومت و در قالب تظاهرات اعتراض آمیز 
واعتصابات عمده قرار داد. این مسئله در منطقه العوامیه 
در شرق عربستان که منطقه سکونت شیعیان این کشور 
بوده کماکان ادامه دارد. بن سلمان که خطر شورش و 
قیام شیعیان این کشور را همواره احساس می کند، پس 
از جریانات منتهی به بیداری اسالمی، اعدام شیخ باقر 
النمر و محرومیت فزاینده شیعیان این کشور از مسائل 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رنگ و بوی جدی تری به 
خود گرفته است. در این راستا، بن سلمان برای کنترل 
هرچه بهتر اوضاع شیعیان عربستان، به اتخاذ برخی از 
سیاست اقتدارگرایانه روی آورده است. به طور کلی چالش 
هایی که دولت سعودی و به ویژه شخص محمد بن سلمان با 
آن ها مواجه است شامل چالش اقلیت ها) شیعیان و زنان(، 
نیروهای شبه دموکرات و مقابله با آل شیخ می باشد. ورود 
بن سلمان به این چالش ها می تواند سطح نزاع و گسست با 
آل شیخ را مضاعف کرده و اتحاد و همبستگی بیش از 300 
ساله ی این دو خاندان را تحت الشعاع قرار داده و به تبع آن 

ثبات شکننده کشور عربستان را با مشکل مواجه سازد.
آيا محمد بن سلمان پادشاه بعدی سعودی ها 

خواهد بود؟
برای پاسخ به این سوال با توجه به دالیل ذکر شده و دیگر 
عوامل و چالش ها در ظاهر به نظر می رسد که این امر محقق 
نخواهد شد. ولیکن در پاسخ به این تئوری از نگاه دیگری 
نیز می توان اینگونه پاسخ داد که علی رغم چالش های انکار 
ناپذیری چون بحران نفتی، بحران یمن و.. در سایر موارد با 
توجه به اینکه شخص بن سلمان با پیگیری اصالحاتی که تا 
قبل از آن در عربستان سعودی محلی از اعراب نداشته، این 
اقدامات هرچند جزئی و به تعبیر برخی کوتاه مدت موجب 
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محبوبیت و مشروعیت زیادی دربین مردم و افکار عمومی 
شده است به خصوص قشر جوان این کشور که در مقابل 
مخالفت های آل شیخ با بن سلمان قرار گرفته اند و این امر 
در مقابله با چالش آل شیخ و اقلیت ها می تواند به تعبیری 

آن را خنثی کند. 
از طرفی دیگر با توجه به ذخایر و منابع اقتصادی 
عربستان و ثروت این کشور و همچنین توان پاسخگویی 
نسبتا خوبی که در کنترل ویروس کرونا و ارائه خدمات 
بهداشتی و زیرساخت های سالمتی بهداشتی برای 
شهروندان خود داشته و تا حدود زیادی موفق عمل کرده 
است؛ در نتیجه عالوه بر افزایش محبوبیت داخلی می توان 
گفت که علی رغم ضربه اقتصادی ناشی از سقوط قیمت 
نفت این کشور به زودی دچار فروپاشی اقتصادی بطور 
کامل نخواهد شد. قابل ذکر است که بن سلمان طبق 
برنامه ای که برای سند چشم انداز2030 خود مطرح کرده 
از زمان روی کار آمدن در تالش بوده است وابستگی نفتی 
خود را کاهش داده و صادرات غیرنفتی خود را افزایش 

دهد.
بنابراین، عربستان طبق امار ارائه شده، میزان صادرات 
غیر نفتی خود را ضمن پیدا کردن شرکای جدید تجاری 
افزایش داده است. از سوی دیگر می توان گفت که عربستان 
سعودی با توجه به تحوالت منفی بازار نفت و بحران ویروس 
کرونا، با یک چالش بزرگ مواجه شده است و این چالش را 
بن سلمان می تواند در جهت مثبت بکار گیرد. اما چگونه؟ 
نظام سیاسی عربستان همیشه تا حدی غیرشفاف بوده و 
بحران کرونا این عدم شفافیت را تشدید کرده است که این 
امر می تواند به نفع محمد بن سلمان تمام شود. یعنی در 
حالی که توجه رسانه ها کمتر روی او متمرکز است، بن 
سلمان اقدامات مختلفی را انجام دهد که برخی از آن ها 

بحث  برانگیز و جنجالی هستند.

 در بحث روی کار آمدن بایدن و نتایج انتخاباتی آمریکا 
نیز باید گفت طبق تجربه تاریخی، منافع آمریکا در 
خاورمیانه از طریق کشوری چون عربستان وهمچنین 
با توجه به اینکه پیدا کردن یک حامی جدید دیگر برای 
آمریکا هزینه بر خواهد بود و از طرفی دیگر روسای جمهور 
آمریکا اعم از جمهوری خواه و دموکرات نشان داده اند هرجا 
که منافع آن ها حکم کند می مانند و در حال حاضر منافع 
آمریکا حکم می کند که تجدید نظر در سیاست خارجی 
خود در خاورمیانه از طریق حامیان دیگر امکان پذیر 
نیست. چراکه عربستان در منطقه عالوه بر اینکه نفوذ کافی 
دارد، در ارتباط با اسرائیل و مساله اعراب نیز نقش و تاثیر آن 
حائز اهمیت است. بن سلمان نیز نشان داده است در صورت 
حمایت همه جانبه از سوی آمریکا چه در حمایت از مساله 
اسرائیل و چه نفوذ آمریکا در منطقه دوست و متحد خواهد 
بود. فلذا نمی توان به طور قطع این اطمینان را داشت که با 
روی کار آمدن بایدن دست حمایتی آمریکا از بن سلمان 
قطع خواهد شد، چراکه دولت ایاالت متحده در حمایت از 
بن سلمان سرمایه گزاری های زیادی کرده و منافعش نیز 

ایجاب نمی کند که از وی روی برگرداند
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کتاب »تاريخ سياسى عراق از 1920 تا 2003« نوشته 
دکتر مرتضی اکبری استادیار دانشگاه ایالم منتشر شد. این 
کتاب که توسط انتشارات »هاوار« به چاپ رسیده است، 
عمدتا به دوران حکومت صدام حسین و حزب بعث در عراق 
مربوط می شود. کتاب تاریخ سیاسی عراق مشتمل بر 4 فصل 
است که نویسنده در فصل اول آن تحوالت این کشور از سال 
1920 تا 1968 میالدی که دوران نظام سلطنتی در عراق 
می باشد را بررسی کرده و در فصل دوم به تاریخ سیاسی در 
عصر جمهوری از کودتای عبدالکریم قاسم تا روی کار آمدن 
حزب بعث پرداخته است. فصل سوم و چهارم این کتاب نیز 
تحوالت سیاسی عراق در دوره رژیم بعث را مورد بررسی قرار 
داده است. دکتر مرتضی اکبری نویسنده » تاریخ سیاسی 
عراق« در مقدمه کتاب خود گفته است: » با ضعف امپراتوری 
عثمانی و آغاز جنگ جهانی اول، عراق از جمله کشورهایی بود 
پس از جنگ جهانی اول ) 1914 تا 1918( از تجزیه امپراتوری 
عثمانی پا به حیات سیاسی گذاشت. این کشور از اتحاد ایاالت 
موصل، بغداد و بصره تشکیل گردید. عراق از 1920 تا 1932 
میالدی تحت قیمومیت انگلستان بود، تا اینکه با اعتراض علما 
و تالش سیاستمداران عراقی در سال 1932 استقالل کامل 
یافت. عراق ابتدا توسط نماینده تام االختیار انگلستان با نام 
دولت ملی عراق اداره می شد و در پی قیام سال 1920 میالدی 
مردم عراق علیه انگلستان، این کشور از سال 1921 میالدی 
توسط »ملک فیصل اول« فرزند »شریف حسین« حاکم 

حجاز اداره و نظام سلطنتی حاکم گردید.«

کتاب »چالش های دموكراسى در تركيه« نوشته 
دکتر حسن صادقیان توسط انتشارات »رشد فرهنگ« در 
مهرماه 1399 منتشر شد. این کتاب که سال های 2002 تا 
2019 یعنی دوران حکومت حزب عدالت و توسعه را در بر 
می گیرد، در 5 فصل به تحریر در آمده است که عناوین فصل 
های این کتاب پس از کلیات آن عبارت اند از: »چارچوب 
مفهومی«، »پیشینه تاریخی فرآیند دموکراسی سازی در 
ترکیه«، »موانع اصلی تحکیم دموکراسی« و » موانع فرعی 
عدم تحکیم دموکراسی ترکیه« که نویسنده از این طریق 
سعی کرده است فرآیند دموکراسی سازی و موانع تحکیم 

دموکراسی در این کشور را تحلیل کند.

معرفی کتابهای جدیدالانتشار
 در زمینه خاورمیانه

  سید علی پورحسینی: دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه هتران
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حسن صادقیان در بخشی از این کتاب گفته است: » 
نتیجه حاصله از انتخابات 20 اکتبر 1991، ایجاد ائتالف 
برای تشکیل کابینه را اجتناب ناپذیر می ساخت. لذا یک 
دوره بی ثباتی و حزب بازی 10 ساله از این نقطه شروع شد. 
سلیمان دمیرل پس از تعامل با حزب سوسیال دموکراِت 
ملی گرا تشکیل دولت داد و اردال اینونو را به سمت معاون 
نخست وزیر منصوب کرد. بدین ترتیب حزب سرزمین 
مادری از کابینه خارج ماند و جبهه سیاسی طبقه متوسط 
که از دهه 1950 بر صحنه سیاست ترکیه حاکم شده بود، به 
دو جریان منشعی گردید. این تحول تدریجا زمینه ساز ورود 
دیندارهای ملی گرا و محافظه کار واقعی به صحنه شد که از 
سال 1969 در پی رسانیدن صدای خود به جامعه و ورود به 

عرصه سیاسی بودند.«

کتاب »ظهور داعش« نوشته کارولین ِکنون و ترجمه 
پریسا صیادی توسط نشر ققنوس منتشر شد. عناوین 
این کتاب که نسخه اصلی در سال 2017 منتشر شده بود، 
عبارت اند از: » 1- بن الدن، زرقاوی و القاعده در عراق، 
2-مصری و تشکیل دولت اسالمی، 3-ابوبکر البغدادی، 
4-سوریه، موصل و تشکیل خالفت، 5-خالفت و آمدن 

آخرالزمان، 6-تاثیرات ویرانگر داعش«.
نویسنده کتاب ظهور داعش ابتدا پیشینه کوتاهی از شکل 
گیری ریشه های داعش را مطرح کرده و سپس به تعریف 
تروریسم در جهان پرداخته است. او با پشت سرگذاشتن 
این مقدمات، فصل نخست کتاب خود را آغاز می کند. به این 
ترتیب، اولین فصل این کتاب درباره بن الدن و خاندان سعود 
می باشد. زیرا کارولین ِکنون معتقد می باشد که ماجرای 

ظهور داعش به سال ها قبل در عربستان بر می گردد.

کتاب »فاطميان؛ طلوع يک امپراتوری اسالمى« 
نوشته »شاینول جیوا« و ترجمه خشایار بهاری توسط 
نشر فروزان منتشر شد. این کتاب که مشتمل بر 5 فصل 
می باشد؛ در فصل اول سرآغاز شکل گیری فاطمیان را 
بیان کرده است. نویسنده در فصل دوم استقرار امپراتوری 
در حوزه مدیترانه را توضیح داده و در فصل سوم نیز ادامه 
حکومت فاطمیان را شرح داده است. عالوه بر این، فصل 
چهارم به شکل گیری این امپراتوری و فصل پنجم به تسلط 

فاطمیان در مصر مربوط می شود.

کتاب »تبار خيزش: مسائل سرمايه داری معاصر در 
خاورميانه« نوشته آدام هنیه و ترجمه الدن احمدیان هروی 
با مقدمه دکتر یوسف اباذری توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر 
و ارتباطات منتشر شد. این کتاب در 7 فصل نوشته شده است 
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که در فصل اول نظریه ها بیان شده و در فصل دوم نیز طرحی 
کلی از بسط امپریالیسم اروپایی و آمریکایی در منطقه از جنگ 
جهانی دوم تا امروز ارائه شده است. فصل سوم این کتاب به 
بررسی برخی عناصر راهبرد نئولیبرالی مانند خصوصی سازی، 
مقررات زدایی از بازار کار ، آزادسازی تجارت و تحول بازارهای 
ملی پرداخته و تمرکز اصلی آن بر کشورهای اردن، مصر، 

مراکش و تونس است
فصل چهارم کتاب تبار خیزش به تاثیر نئولیبرالیسم بر 
کشاورزی اختصاص دارد و مدعی شده که اقتصاد نئولیبرالی 
موجب سلب مالکیت زمین از کشاورزان و تبدیل زندگی 
روستایی به پرولتاریایی شده است. فصل پنجم و ششم این 
کتاب مضامین نئولیبرالی را در کرانه باختری فلسطین و 

کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به کار برده است.

کتاب »زمستان عربى و معمای دموكراسى در 
خاورميانه« نوشته سید امیر نیاکویی عضو هیئت علمی 
دانشگاه گیالن توسط نشر مخاطب منتشر شد. این کتاب 
شامل 10 فصل می باشد که نویسنده در فصل نخست به بررسی 
جنبش های اعتراضی در جهان عرب پرداخته و در فصل دوم 
نیز مهم ترین چالش های دموکراسی سازی در خاورمیانه را 
شرح داده است. فصل سوم این کتاب به چرایی عدم وقوع 
جنبش های فراگیر اعتراضی در مونارشی های نفتی حاشیه 
جنوبی خلیج فارس توجه نموده و در فصل چهارم به تشریح 
الگوی دموکراسی سازی تونس به عنوان موفق ترین الگو در 
بهار عربی مبادرت ورزیده است. نیاکویی در فصل پنجم کتاب 
به تحوالت مصر اشاره نموده و تالش کرده چرایی عدم گذار 
دموکراتیک در این کشور را توضیح دهد. فصل ششم این کتاب 
به تجزیه و تحلیل بحران سوریه به عنوان پیچیده ترین بحران 
در بهار عربی پرداخته و فصل هفتم نیز تحوالت لیبی را مورد 
توجه قرار داده است. فصل های هشتم و نهم کتاب »زمستان 
عربی و معمای دموکراسی در خاورمیانه« تحوالت یمن و 
بحرین را واکاوی نموده است. بدین ترتیب، سید امیر نیاکویی 
در این کتاب سعی کرده همه کشورهای درگیر بهار عربی را 

مورد توجه قرار دهد و از این حیث کار ارزشمندی می باشد.

کتاب »مناقشه، دموكراتيزاسيون و كردها در 
خاورميانه، تركيه، عراق و سوريه« به کوشش دیوید 
رومانو و مهت گورسس گردآوری شده و توسط جواد صالحی 
و فاتح مرادی نیاز توسط نشر زیتون سبز منتشر شد. این 
کتاب شامل 4 بخش و 10 فصل است که عناوین بخش های 
آن به ترتیب » اقتدارگرایی و کردها«، »دموکراسی در جوامع 
چندپاره«، »ٌکردها و فرآیند دموکراتیزاسیون« و »مسائل 

منطقه ای« می باشد.





با خاورمیانه 
همراه باشید


