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کشته شدن 3 شهرک نشین س��اکن سرزمین های اشغالی و 
متهم کردن حماس به دس��ت داش��تن در ای��ن حادثه بهانه 
مناسبی را برای کابینه افراطی نتانیاهو مهیا کرد تا جنگ دیگری را 
علیه ساکنان غزه به راه بیندازد؛ جنگی که آن را »تیغه محافظتی« نام 
نهاده و تاکنون بیش از 4هزار کشته و زخمی برجای گذاشته است. با 
این حال دستیابی مقاومت فلسطین به تجهیزات نظامی جدید سبب 
ش��ده که آنها مانن��د جن��گ ۲۲روزه مراکز مهم و ش��هرهای رژیم 
صهیونیستی را مورد هدف قرار دهند و از همین رو نام عملیات خود 
را »بنیاد استوار« بنامند. هرچند صهیونیست ها هدف خود را نابودی 
توان رزمی حماس و همچنی��ن از بین بردن تونل های مقاومت قرار 
داده بود اما اینک و با گذش��ت بیش از یک م��اه از آغاز جنگ این مهم 
محقق نشده و شاید همین امر سبب برپایی مذاکرات صلح شده است. 
برندگان و بازندگان این جنگ، چرایی آغاز و همچنین طوالنی شدن 
این جنگ از جمله مواردی است که در پرونده پیش رو مورد بررسی 

قرار می گیرد.  

رسوایی 
»تیغه محافظتی«

 عملیات نا تمام اسرائیلی ها علیه غزه ادامه دارد

موضوع ویژه 1



مقاومت در برابر رذالت
برندگان و بازندگان جنگ غزه چه کسانی هستند؟

دیباچه

جنگ غزه در زمره منازع��ات نامتقارن در محیط 
منطقه ای محسوب می شود. بازيگرانی در جنگ غزه 
ايفای نقش می کنند که در وضعیت قدرت نامتقارن و نامتوازن 
هس��تند. گروه های جهادی را بايد به عنوان نی��رو و پديده 
جديدی در سیاست امنیتی دانست که از انگیزه های اعتقادی 
و قالب های آرمانی بهره می گیرند. به  موازات چنین فرآيندی، 
در اسرائیل نیز نشانه هايی از جدال هويتی با نشانه های امنیتی 
در برابر گروه های فلسطینی شکل گرفته است. هويت اسالمی 
در برابر انگیزه ها و آرمان های صهیونیستی محور اصلی جنگ غزه در جوالی و 

آگوست ۲۰1۴ محسوب می شود. 
اگرچه جنگ های منطقه ای براساس نشانه های هويتی و آرمانی شکل می گیرد،  
اما زيربنای هر منازعه نظامی را بايد موضوع موازنه قدرت دانست. گروه های راستگرا 
در اسرائیل نسبت به نشانه های افزايش قدرت حماس در منطقه احساس نگرانی 
می کنند. اگرچه اسرائیلی ها تالش داشتند تا موقعیت گروه های فلسطینی را از 
طريق گسترش منازعات منطقه ای بین گروه های اسالمی کاهش دهند، اما ثبات 
نسبی سوريه بعد از انتخابات رياست جمهوری را می توان در زمره عواملی دانست 

که جبهه جديدی در فضای منازعات منطقه ای خاورمیانه ايجاد شده است. 

۱. بررسی نقش عوامل ژئوپلیتیکی و راهبردی جنگ غزه۲۰۱۴
ريشه های جنگ جوالی ۲۰1۴ اسرائیل علیه غزه را بايد در ناکامی نظامی ارتش 
اسرائیل در جنگ دس��امبر ۲۰۰8 دانست. در دس��امبر ۲۰۰8، اسرائیلی ها در 
ش��رايطی مبادرت به حمله نظامی علیه حماس در نوار غزه کردند که مذاکرات 
حماس و رژيم صهیونیستی از طريق عمر سلیمان فرمانده رکن۲ ارتش مصر انجام 
می گرفت. بسیاری بر اين اعتقادند که ژنرال عمر سلیمان زمینه های الزم برای 
غافلگیری راهبردی حماس در دسامبر ۲۰۰8 را به وجود آورد. هدف اسرائیل در 
اين جنگ، کاهش قابلیت راهبردی حماس ب��ود. اگرچه بخش قابل توجهی از 
قابلیت های امنیتی و راهبردی حماس در جنگ دسامبر ۲۰۰8 منهدم شد، اما 
واقعیت های امنیت منطقه ای بیانگر شرايطی است که حماس توانست بار ديگر 
موقعیت خود را بازسازی کند. افزايش قدرت حماس را بايد در »قابلیت تحرک« 
و »انگیزه عملیاتی« در جنگ های منطقه ای مشاهده کرد. رژيم صهیونیستی از 
پیچیده ترين تجهیزات نظامی برخوردار است. کنگره آمريکا قانونی را تصويب 
کرده ک��ه به موجب آن نه تنه��ا نیازهای راهبردی صهیونیس��ت ها برای حفظ 
مزيت نس��بی آن در محیط منطقه ای تأمین می شود، بلکه بخش قابل توجهی 
از هزينه تجهیزات نظامی نیز توسط اياالت متحده تأمین خواهد شد. در چنین 
فرآيندی است که ايدئولوژی صهیونیستی به موازات نشانه هايی از برتری طلبی 
ژئوپلیتیکی با يکديگر پیوند يافته و موجوديت راهبردی رژيم صهیونیستی در 
منطقه خاورمیانه را منعکس می س��ازد. تاکنون کشورهای عربی نتوانستند در 
جنگ های منطقه ای1۹۴8، 1۹5۶، 1۹۶۷ و 1۹۷۳ به مزيت راهبردی مؤثری 
در برابر الگوهای تهاجمی اسرائیل دس��ت يابند. تمامی جنگ های يادشده در 
زمان محدودی انجام گرفته است. پیروزی سريع را بايد ويژگی اصلی جنگ های 

کالسیک اسرائیل در برابر کشورهای جهان عرب دانست. 
جنبش مقاومت را بايد پديده جديدی دانس��ت که براساس تفکر پست مدرن 
قدرت شکل گرفته است. ماهیت مقاومت در جنگ های سرزمینی انعکاس پیدا 

نمی کند، بلکه مقاومت را بايد نشانه مظلومیت و تحرک عملیاتی مجموعه هايی 
دانس��ت که موقعیت خود را برای رويارويی امنیتی با صهیونیس��م و حکومت 
اسرائیل در شرايط عدم توازن ارتقاء می دهد. از ژانويه۲۰۰۹ به بعد موج جديدی 
از تالش سازمان يافته برای افزايش مقاومت راهبردی در نوار غزه به وجود آمد. در 
سال های بعد از جنگ۲۲ روزه، حماس به اين جمع بندی رسید که برای حفظ 
امنیت خود نیازمند »مازاد قدرت« در مقايسه با سال های گذشته است. قابلیت 
نظامی حماس در اين دوران افزايش يافت. از س��وی ديگر جوان بودن جمعیت 
مردم نوار غ��زه را بايد يکی از عوامل بازتولید قدرت نظامی حماس دانس��ت. به 
همین دلیل اس��ت که جنگ غزه در جوالی۲۰1۴ را بايد انعکاس تغییر موازنه 
قدرت راهبردی اسرائیل و حماس دانست. در شرايطی که موج های راستگرايی در 
شهرک های يهودی نشین گسترش يافته بود، نتانیاهو زمینه های الزم برای اقدام 
نظامی جديدی علیه حماس را به وجود آورد. چنین اقدامی را بايد به عنوان بخشی 
از واقعیت هستی شناسانه صهیونیسم در روند منازعات منطقه ای دانست. مقامات 
آمريکايی با جنگ پیش دستانه اسرائیل علیه حماس مخالفت داشتند. آنان بر 
اين اعتقاد بودند که چنین روندی منجر به گس��ترش موج های ضداسرائیلی و 
ضدآمريکايی در منطقه خواهد شد. اگرچه اوباما در چندين مرحله زمانی، مقامات 
رژيم صهیونیستی را از حمله به غزه بازداشت، اما فضای اجتماعی سرزمین های 
اشغالی به همراه رويکرد نظامی نتانیاهو را بايد در زمره عواملی دانست که جنگ 

جديدی علیه مردم غزه به وجود آمد. 

۲. نقش مؤلفه های ایدئولوژیک در کنش تهاجمی به غزه
زيرساخت های ايدئولوژيک جنگ غزه را بايد در قالب های هويتی و ايدئولوژيک 
صهیونیس��م جس��ت وجو کرد. مؤلفه هايی که برت��ری را به عن��وان ضرورتی 
اجتناب ناپذير می داند. هستی شناسی تفکر امنیتی اسرائیل تابعی از ضرورت های 
ايدئولوژيک و ژئوپلیتیکی آن کشور است. گتوهای صهیونیستی در قرن18 و 1۹ 
از انگیزه قابل توجهی برای سازماندهی گروه های يهودی پراکنده در کشورهای 
مختلف برخوردار بودند. ادبیات چنین مجموعه ای براساس رهیافت های تلمودی 
سازماندهی شده است. به اين ترتیب، امنیت را بايد به عنوان هسته اصلی تفکر 

راهبردی گروه های صهیونیستی در اسرائیل و ساير مناطق جهان دانست. 
قالب های ايدئولوژيک امنیت در اسرائیل بر اساس ادبیات و آموزه های صهیونیسم 
شکل گرفته است. ايدئولوژی اسرائیل بیش از آنکه در قالب ادبیات يهودی تبیین 
شود بايد آن را تابعی از ضرورت های سازمانی و الگوی کنش راهبردی گروه هايی 
دانست که در قرن 1۹فعالیت پنهانی خود را آغاز کرده اند. گروه هايی که حیات 
سیاسی خود را براس��اس قالب های ايدئولوژيک تبیین و برای گسترش قدرت 
خود همواره از ادبیات مبتنی بر احساس ناامنی استفاده می کنند. مردخای گور 
رئیس اسبق ستاد مشترک ارتش اسرائیل اين موضوع را با صراحت بیان داشته 
که مقامات دفاعی و امنیتی آن کشور هیچ گاه از گزينه آغاز جنگی ديگر در منطقه 
چشم پوش��ی نخواهند کرد. جنگ های ناپايان در زيرساخت انديشه سیاسی و 
امنیتی رژيم صهیونیستی شکل گرفته است. به همین دلیل است که الگوی رفتار 
منطقه ای آن کشور براساس ترور، گسترش يگان های عملیات ويژه، براندازی و 

عملیات نظامی سازماندهی شده است. 
۱-۲. نقش دولت پادگانی در شکل گيری جنگ غزه

يکی از ويژگی های اصلی جنگ غزه در جوالی و آگوست۲۰1۴ را بايد بهره گیری 
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اسرائیل از شکل بندی های دولت پادگانی دانست. به همین دلیل بود که زمینه 
برای تهییج گروه های اجتماعی در قالب نیروهای ذخیره فراهم شد. جنگ زمینی 
اسرائیل علیه غزه بدون توجه به شاخص های دولت پادگانی نمی تواند از مطلوبیت 
و اثربخشی الزم برخوردار باشد. زمانی که انجام جنگ های بی پايان محور اصلی 
کنش عملیاتی اسرائیل تلقی می شود، اين امر نشان می دهد که ساختار حکومتی 
آن کشور ماهیت پادگانی دارد. صرفا کشورهايی از آمادگی دائمی برای جنگ های 
منطقه ای و عملیات تاکتیکی برخوردارند که دارای هستی شناسی امنیت گتويی 
و س��اختار پادگانی باشند. اس��تراتژی نظامی و راهبردهای امنیتی اسرائیل در 
دوران های مختلف مبتنی بر جنگ های پیشدس��تانه بوده اس��ت. فرماندهان 
نظامی اين کشور همواره بر اين موضوع تاکید داشته اند که مالحظات واقع بینانه و 
موضوعات اصولی در سیاست بین الملل هیچ گاه مانع از انجام عملیات و جنگ های 

پیشدستانه در برخورد با محیط پیرامون نخواهد شد. 
۲-۲. انگيزه های اعتقادی 

يکی از عوامل اصلی مسلح ش��دن مردم غزه را بايد در ناکارآمدی نتايج اسلو1 و 
اسلو۲ دانست. سردمداران رژيم صهیونیستی بعد از ترور اسحاق رابین عالقه ای 
به اجرای مفاد مذاکرات مادريد و موافقتنامه اس��لو نشان ندادند. علت آن را بايد 
در انگیزه های اعتقادی و راهبردی صهیونیسم دانست. براساس چنین نگرشی، 
هرگونه انعطاف در انديشه امنیتی اسرائیل به منزله خیانت محسوب می شود. 

انديشه امنیت مضیق بخشی از ضرورت های راهبردی اسرائیل تلقی می شود. 
ضرورت های امنیت��ی به عنوان مقدمه ای برای پیروزی قطعی تلقی می ش��ود. 
پیروزی قطعی صرفا در شرايطی وجود خواهد داشت که ساير بازيگران منطقه ای 
قدرت تدافعی و يا بازدارنده خود را از دست بدهند. به همین دلیل است که امنیت 
در اسرائیل به مفهوم شکل گیری شرايط مبتنی بر فقدان تهديد محسوب می شود. 
مقامات اس��رائیلی بر اين اعتقادند که غلبه بر تهديدات صرفا از طريق پیروزی 
قطعی حاصل می شود. برای تحقق پیروزی قطعی، از تمامی ابزارهای اقتصادی، 

ديپلماتیک، اطالعاتی، امنیتی، نظامی و راهبردی استفاده خواهد شد. 
۳-۲. امنيت گتويی و تفکر راهبردی رژيم صهيونيستی

فرآيندهای تصاعد بحران در جنگ غزه۲۰1۴، زمینه حداکثرسازی نگرش مبتنی 
بر امنیت گتويی را در اسرائیل به وجود آورد. در امنیت گتويی، نه تنها تولید قدرت از 
اهمیت ويژه ای برخوردار است، بلکه مهم ترين شاخص آن را بايد در کاربرد دائمی 

قدرت دانست. به همین دلیل است که نشانه هايی از بهانه جويی برای جنگ در 
ادبیات سیاسی مقامات اسرائیل مشاهده می شود. رويکرد مبتنی بر هستی شناسی 
امنیتی اسرائیل نش��ان می دهد که امنیت گتويی را می توان در ادبیات، مواضع 
سیاسی نخبگان، شکل بندی ساختاری و همچنین چگونگی واکنش نسبت به 
فرآيندهای محیطی مورد توجه قرار داد. براساس چنین ادراکی، فشارهای مرزی 
وارد شده بر اسرائیل و فقدان ژرفای استراتژيک موجب شده تا سرزمین به عنوان 
عنصر کاهنده و منفی در سیاست های امنیتی به ويژه دکترين نظامی عمل کند؛ 
در حالی که در مقابل، کشورهای مسلمان ژرفای کامال غنی در عرصه جغرافیايی 
و استراتژيک دارند و همین موضوع به طور مستقیم در استراتژی نظامی اسرائیل 
اين اصل را جا انداخته که پیروزی نهايی امکان پذير نیست. اما شرايط برای طرف 
مقابل رژيم صهیونیستی کامل برعکس است، زيرا می توانند امیدوار باشند که 

سرانجام چنان ضربه ای به تل آويو بزنند که آن را از بین ببرند. 
قواعد تکوينی هستی شناسی امنیت گتويی در اسرائیل بیانگر آن است که هرگونه 
ادراک و يا کنش امنیتی تصمیم گیران رژيم صهیونیستی همواره اشکال جديد 
کنش امنیتی را تولید و آن را برای مقابله با تهديدات جديد مورد اس��تفاده قرار 
می دهد. براساس نشانه های قواعد تکوينی است که جلوه هايی از کنش امنیتی 
پرشدت و تصاعديابنده از سوی کارگزاران و نهادهای اجرايی اسرائیل به مرحله 
اجرا درمی آيد. مفاهیمی همانند خاورمیانه جديد که توس��ط شیمون پرز ارائه 
شد را می توان بخشی از قواعد تکوينی در هستی شناسی امنیت گتويی اسرائیل 

دانست. 
۴-۲. تاکتيك ساالمی در جنگ غزه ۲۰۱۴

ويژگی اصلی جنگ غزه جوالی و آگوست ۲۰1۴ را بايد در »تاکتیک ساالمی« 
دانست. براساس چنین تفکری، امنیت ملی صرفا از طريق جنگ های پیش دستانه 
حاصل می شود. ابزار الزم برای به کارگیری تاکتیک ساالمی را بايد بهانه جويی 
امنیتی دانست. هر موضوعی می تواند زمینه های بهانه جويی امنیتی را به وجود 
آورد. اس��رائیل تالش دارد تا امنیت خود را به قیمت ناديده گرفتن امنیت ساير 
بازيگران تامین کند. به همین دلیل اسرائیل همواره از ادبیات امنیتی استفاده کرده 
و به موازات آن از قدرت نظامی بهره می گیرد. قدرت نظامی و ادبیات امنیتی را 
بايد به عنوان دو متغیر اصلی تشکیل دهنده هستی شناسی امنیتی صهیونیست ها 
دانست. تداوم امنیت گتويی نیازمند س��اختار سیاسی است. دولت پادگانی در 

رویکرد 
مبتنی بر 

هستی شناسی 
امنیتی 

صهیونیست ها 
نشان می دهد 

که امنیت 
گتویی را 

می توان در 
ادبیات، مواضع 

سیاسی 
نخبگان، 

شکل بندی 
ساختاری 
و همچنین 
چگونگی 

واکنش نسبت 
به فرآیندهای 
محیطی مورد 
توجه قرار داد
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اسرائیل حافظ امنیت گتويی محسوب می ش��ود. اين امر به مفهوم آن است که 
امنیت صرفا از طريق قدرت تامین خواهد ش��د. به همین دلیل است که قدرت 
س��ازی و ائتالف با آمريکا به عنوان محور اصلی قدرت جهانی بخشی از ضرورت 
امنیتی اسرائیل در خاورمیانه و سیاست بین الملل تلقی می شود. قلمرو بین رود 
اردن و دريای مديترانه همواره در طول تاريخ بسیار آسیب پذير بوده است، زيرا محل 
آن در تقاطع راه های اصلی بین آفريقا و آسیا آن را يک هدف طبیعی استراتژيک 
برای کشورهای قدرتمند در شمال، شرق و جنوب غربی ساخته است. دست به 
دست شدن اين سرزمین در طول ۲۰۰سال در هشت جنگ صلیبی، نمونه گويايی 
از فقدان امکان دفاع مطمئن از آن برای هر دولتی است. موقعیت جغرافیای کنونی 
آن نیز که حلقه ای از کشورهای مسلمان و عرب پیرامون آن را گرفته اند و فشارهای 
مرزی متعاقب، از جمله محدوديت ها و مشکالتی است که رژيم صهیونیستی با 
آن روبه رو بوده و اين مسئله فشار روانی ديگری برای آن دارد. مشکالت ساختاری 
و راهبردی را می توان در زمره موضوعاتی دانست که انديشه امنیت تهاجمی را 
ارتقا می دهد. فقدان عمق استراتژيک در حوزه سرزمینی اسرائیل منجر به ظهور 
مفاهیمی چون »از دست ندادن حتی يک اينچ از سرزمین« و تاکید بر »اطالعات 
به عنوان خط نخست پدافند« شده است. در واقع، اسرائیل تنها کشور جهان است 
که جايگاه ش��اخه اطالعات آن، به گونه ای هم تراز در يگان های عملیاتی نیروی 
هوايی، زمینی و دريايی مورد اس��تفاده قرار می گیرد. به عبارت ديگر، اطالعات 
تاکتیکی بخشی از ضرورت راهبردی اسرائیل محسوب می شود. اطالعات گرايی 
را نیز بايد در قالب رهیافت های هستی شناسانه امنیت گتويی مورد توجه قرار داد. 
پیشینه سیاسی و امنیتی رژيم صهیونیستی نشان می دهد که اين کشور همواره 
در صدد امنیتی کردن محیط سرزمینی و جغرافیايی خود است. به عبارت ديگر، 
امنیت گتويی زيربنای تفکر راهبردی اسرائیل را در انديشه صهیونیستی تشکیل 
می دهد. در چنین فرآيندی رويکرد گتويی و فرقه ای اسرائیل زمینه های الزم برای 
شکل گیری دولت پادگانی و توسعه سرزمینی در محیط پیرامونی شده است. در 
نگرش کپنهاکی به امنیت، تصمیم گیران رژيم صهیونیستی موضوع امنیت رژيم را 
جايگزين امنیت اجتماعی، منطقه ای و بین المللی می کنند. براساس چنین ادراکی 
از امنیت، همواره نشانه های تهديد در فضای ادراکی مقامات اسرائیلی وجود دارد. 

آنان هر موضوعی را در قالب سازوکارهای امنیتی مورد توجه قرار می دهند. 
۵-۲. سوژه متعالی صهيونيسم در جنگ غزه ۲۰۱۴

هر يک از جنگ های اسرائیل علیه جهان عرب در گروه های فلسطینی براساس 
نشانه شناسی »سوژه متعالی« انجام گرفته است. سوژه متعالی می تواند انگاره های 
تهاجم تاکتیکی برای غلبه راهبردی را به وجود آورد. آنچه در ادبیات نتانیاهو و در 
فرآيند جنگ جوالی و آگوست ۲۰1۴ بیان شده را می توان انعکاس سوژه متعالی 
در ادبیات راهبردی اس��رائیل و در جهت پیروزی بر جنبش مقاومت دانست. به 
همین دلیل است که اسرائیلی ها طی يک ماه بیش از 1۲هزار گلوله توپ به سمت 
نوار غزه شلیک کردند. علت اصلی هستی شناسی گتويی اسرائیل را بايد توجه 
به »سوژه متعالی« دانست. سوژه متعالی ماهیت فرااجتماعی و فراتاريخی دارد. 
يعنی اينکه انگاره های ذهنی مبتنی بر کنش امنیتی را بايد در فضای فراتاريخ 
مورد ارزيابی قرار داد. هرگونه هستی شناس��ی بر اساس سوژه متعالی بر مبنای 
قالب های شناخت تکنیکی، عملی، ارتباطی و همنوتیک تبیین می شود. انعکاس 
هستی شناسی امنیت گتويی را بايد در »عاليق رهايی بخش« و کنش مبتنی 
بر »تمايالت انحصارطلبانه« مورد توجه قرار داد. چنین نشانه هايی در سیاست 
امنیتی اسرائیل مشاهده می شود. هدف از کاربرد چنین نشانه هايی را بايد در ارتباط 
با برطرف سازی بی عدالتی دانست که احساس می کنند در آن قرار گرفته اند. به 
اين ترتیب، هستی شناسی امنیت گتويی در اسرائیل ماهیت ايدئولوژيک، ارزشی 
و هنجاری دارد. در چنین رويکردی، قالب ه��ای يکپارچه انگارانه ذهنی درباره 
موضوعات امنیتی شکل می گیرد. بسیج گروه های اجتماعی برای تحقق اهداف 

يکپارچه ساز امنیتی در چنین شرايطی ايجاد می شود. 

3. تاکتیک جنگ پیش دستانه 
اصلی ترين ويژگی نبرد جوالی و آگوس��ت ۲۰1۴ را بايد در قالب نشانه شناسی 
جنگ پیش دستانه اس��رائیل مورد توجه قرار داد. اين جنگ، دارای زمینه های 
اجتماعی و شکل بندی های راهبردی در فضای منطقه ای بوده و زمینه های الزم 
برای شکل گیری خشونت های فراگیر ارتش اس��رائیل در غزه را اجتناب ناپذير 
ساخته است. براساس چنین رويکردی هريک از شهروندان غزه را بايد به عنوان 
بخشی از س��وژه های امنیتی اسرائیل در منطقه دانس��ت. اقدامات پرشدت که 
منجر به نسل کشی در جنگ غزه شده است را بايد ناشی از سازوکارهای جنگ 

پیش دستانه پرشدت دانست. 
بررس��ی بحران های خاورمیانه از اين جهت اهمیت دارد که نشانه هايی از پیوند 
ستیزش های قومی، مذهبی، ملی و منطقه ای را منعکس می سازد. يکی از داليل 
اقدامات زودهنگام اسرائیل علیه حماس را بايد همزمانی جنگ نیروهای تکفیری 
علیه دولت مالکی، س��تیزش گروه های سلفی لبنان علیه حزب اهلل و همچنین 
منازعه جبهه النصره و ارتش آزاد سوريه علیه دولت بشار اسد دانست. در چنین 
فرآيندی است که می توان نشانه هايی از جنگ ترکیبی علیه نیروهای مقاومت در 

خاورمیانه را مشاهده کرد. 
موج اول چنین بحرانی در سال ۲۰۰۶ اتفاق افتاد. زمانی که جنگ های ۳۳روزه 
اس��رائیل علیه حزب اهلل انجام گرفته و حزب اهلل توانست برای اولین بار در تاريخ 
منازعات خاورمیانه، بعد از ۳۳روز از قابلیت مش��ابهی ب��ا اولین روزهای منازعه 
برخوردار باشد. اسرائیل در اين مقطع زمانی با اولین تهديدات موشکی از سوی 
حزب اهلل روبه رو شد. انگاره امنیت مطلق اس��رائیل در جنگ ۲۰۰۶ فروريخت. 

قابلیت راهبردی جبهه مقاومت از اين مقطع زمانی به بعد افزايش پیدا کرد. 
موج دوم منازعه مربوط به دسامبر ۲۰۰8 است. در اين مقطع تاريخی نیروهای 
ارتش اسرائیل عملیات گسترده ای را علیه حماس سازماندهی کرد. در اين دوران 
جنگ های ۲۲روزه اتفاق افتاد. جنگ هايی که نشان داد نیروی مقاومت از قابلیت 
الزم برای رويارويی با تهديدات اس��رائیل برخوردار است. حماس و حزب اهلل از 
الگوی »مقاومت نامتقارن« در مقابله با اسرائیل بهره گرفتند. ابزار مقاومت حماس 
و حزب اهلل را بايد بهره گیری از قابلیت هايی دانست که جنگ را موجه و مقاومت 

را اجتناب ناپذير می سازد. 

فقدان عمق 
استراتژیک در 
حوزه سرزمینی 
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منجر به ظهور 
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یوند گروه های 
جهادی در 
خاورمیانه، 

محور اصلی 
بازدارندگی در 

برابر راهبرد 
معطوف به 

غلبه اسرائیل 
تلقی می شود. 

به هر میزان که 
جبهه مقاومت 

از قدرت و 
فراگیری 
بیشتری 

برخوردار باشد 
در آن شرایط 
امکان کنترل 

تهدیدات 
اسرائیل وجود 
خواهد داشت

موج سوم منازعه منطقه ای مربوط به نبردی اس��ت که از ۶ جوالی ۲۰1۴ آغاز 
شده و به گونه تصاعديابنده ای در حال افزايش است. اقدامات نظامی اسرائیل در 
شرايطی انجام می گیرد که برای عملیات خود توجیه راهبردی داشته باشد. هدف 
اصلی صهیونیست ها را بايد بی اثرسازی حماس در برابر تهديدات نظامی و امنیتی 
دانست. به عبارت ديگر حماس از ابزارهايی بهره می گیرد که زمینه بازدارندگی 

نسبی را در برابر اسرائیل به وجود می آورد. 
هدف اصلی اسرائیل را بايد از بین بردن قدرت مقاومت ابزاری و مشروعیت سیاسی 
حماس دانست. هرگونه تحول در ابزارهای قدرت می تواند زمینه های الزم برای 
تغییر در موازنه منطقه ای را به وجود آورد. اگر نتانیاهو بتواند زمینه های خلع سالح 
حماس را ايجاد کند، در آن شرايط قادر خواهد بود تا مشکالت بیشتری را برای 
حزب اهلل هم ايجاد کند. جنگ علیه حماس نش��ان داد که هیچ نیروی سیاسی 
در خاورمیانه بدون پشتوانه راهبردی نخواهد بود. در فرآيند جنگ پیش دستانه 
اسرائیل بخش قابل توجهی از زيرساخت های اجتماعی و قابلیت های راهبردی 
حماس منهدم شد. چنین جنگی به لحاظ ابزاری کامال نامتوازن بوده و در نتیجه 
منجر به خسارات گس��ترده در محیط اجتماعی غزه شده است. در اين فرآيند، 
بخشی از قابلیت های انسانی، ابزاری و تاکتیکی حماس هم در وضعیت تخريب 
قرار گرفت. همکاری غیرمستقیم مصر و عربستان با اسرائیل را بايد به عنوان بخشی 

از جنگ پیش دستانه مرکب علیه حماس و غزه دانست. 

۴. حمایت آمریکا در جنگ پیش دستانه اسرائیل 
در روند جنگ غزه زمینه برای انتقال تس��لیحات جديد آمريکايی به اس��رائیل 
به وجود آمد. بس��یاری از مقامات آمريکايی حمايت مس��تقیم و غیرمس��تقیم 
خود از رژيم صهیونیس��تی را بیان داش��تند. در اين فرآيند بود که کنگره مبلغ 
۲۲5میلیون دالر برای تقويت گنبد آهنی و سپر داوود را اختصاص داد. اعطای 
چنین کمک هايی نشان می دهد که اسرائیل بخشی از راهبرد هويتی آمريکا در 
خاورمیانه علیه جنبش مقاومت است. هرگاه بحران های منطقه ای گسترش يابند، 
به گونه ای اجتناب ناپذير بازيگران منطقه ای و قدرت های بزرگ تهم برای مديريت 
آن ايفای نقش می کنند. بحران امنیتی خاورمیانه از اين جهت اهمیت دارد که 
جبهه مقاومت را در برابر نظام سلطه مقاوم می سازد. جنگ هیچ گاه منجر به کاهش 
شدت منازعه نمی شود بلکه ريشه های منازعه را به حوزه های جغرافیايی مختلفی 
تسری می دهد. در جنگ جديد صهیونیست ها علیه حماس، نشانه هايی وجود 
دارد که برای امنیت منطقه ای عبرت آموز است. تل آويو برای اولین بار در معرض 
موشک های زمین به زمین قرار گرفت. اين امر به مفهوم آن است که نیروی مهاجم 
نمی تواند از امنیت همه جانبه برخوردار باشد. ساختار قدرت در آمريکا ماهیت 
تکثرگرا دارد. هر گروه سیاس��ی، فرهنگی و اقتصادی انگاره خاصی در ارتباط با 
تهديدات امنیتی ارائه می دهد. برخی از گروه های آمريکايی مخالف سیاس��ت 
تهاجمی اسرائیل علیه جهان عرب و فلسطین است. برخی ديگر نگرش حمايتی 
از سیاست امنیتی رژيم صهیونیستی دارند. رويکرد باراک اوباما، چاک هاگل و 
جان کری در مخالفت با اقدامات پیش دستانه اس��رائیل بوده است، در حالی که 
وقتی اسرائیل جنگ را آغاز کرد، مقامات آمريکايی ناچار به حمايت از سیاست 
امنیتی اسرائیل شدند. در اين ارتباط، باراک اوباما اظهار داشت که آمريکا نمی تواند 
اس��رائیل را به ناديده گرفتن ضرورت های امنیتی خود وادار س��ازد. در روزهای 
آغازين جنگ، مقامات آمريکا و انگلیس به گونه غیرمس��تقیم از حمله نظامی 
پرشدت اسرائیل علیه حماس حمايت کردند. شورای امنیت سازمان ملل تالش 
کرد تا زمینه های آتش بس در غزه را ايجاد کند. جنگ در غزه منطق مشابهی با 
ساير منازعات نظامی و امنیتی خاورمیانه دارد. ويژگی اصلی اين منازعات ماهیت 
تصاعديابندگی است. به عبارت ديگر هر منازعه ای می تواند تحت تأثیر نیروهای 
پیرامونی گسترش يابد. اگرچه در تاريخ 1۳ جوالی ۲۰1۳ شورای امنیت سازمان 
ملل درخواست آتش بس کرد، اما اسرائیل هیچ گونه تمايلی به پذيرش آتش بس 
ندارد. منطق سیاسی و امنیتی رژيم صهیونیستی با جنگ در منطقه برای غلبه بر 

گرو ه های اجتماعی فلسطین سازمان  يافته است. 

مقامات آمريکايی بر آتش بس زودهنگام تأکید داشتند. آنان از حماس خواستند 
که اقدام نظامی موثری همانند شلیک موشک علیه شهرهای اسرائیل انجام ندهد. 
طبیعی است که چنین درخواستی از سوی آمريکا نمی توانست توسط حماس 
مورد پذيرش قرار گیرد. از س��وی ديگر، تجربه جنگ های گذشته علیه جبهه 
مقاومت نش��ان می دهد که آتش بس در خاورمیانه جلوه هايی از بحران را برای 
دوران آينده بازتولید می سازد. اس��رائیل تالش دارد تا برای بی اثرسازی قدرت 
نیروی مقاومت، زمینه های ايجاد انشعاب در بین گروه های سیاسی مقاومت را 
فراهم آورد. جنگ در نوار غزه نشان می دهد که جبهه مقاومت نیازمند متنوع سازی 
نیروهای سیاسی خود است. پیوند گروه های جهادی در خاورمیانه، محور اصلی 
بازدارندگی در برابر راهبرد معطوف به غلبه اسرائیل تلقی می شود. به هر میزان که 
جبهه مقاومت از قدرت و فراگیری بیشتری برخوردار باشد، در آن شرايط امکان 
کنترل تهديدات اسرائیل وجود خواهد داش��ت. از سوی ديگر، روندهای بحران 
ماهیت تصاعديابنده دارد. سیاست راهبردی آمريکا در قبال جنگ پیش دستانه 
اسرائیل علیه غزه براساس انگاره های امنیت مطلق اسرائیل شکل گرفته است. 
اگرچه برخی از نمايندگان کنگره و يا نظريه پردازان سیاست خارجی از الگوهای 
تهاجمی اسرائیل و حمايت آمريکا انتقاد به عمل می آورند، اما بايد حمايت آمريکا 
از اسرائیل را موضوعی راهبردی و پايان ناپذير دانست. اگرچه مقامات آمريکايی 
همواره خود را متعهد به تشکیل دولت فلسطینی می دانند، اما تاکنون هیچ گونه 
محدوديتی در برابر رژيم صهیونیستی برای پايان دادن به سرسختی امنیتی و 
شهرک سازی دائمی ايجاد نکرده اند. در روند جنگ پیش دستانه اسرائیل می توان 
نشانه هايی از حمايت فزاينده کنگره آمريکا را مشاهده کرد. در اين ارتباط، جان 
مک کین س��ناتور اياالت آريزونا بر اين موضوع تاکید داشت که آمريکا هرگونه 
حمايتی را از اس��رائیل به انجام می رساند. آسیب پذيری طرح دفاع ضدموشکی 
اسرائیل موسوم به گنبد آهنین و گنبد داوود منجر به افزايش حمايت های عملی 
کنگره از اسرائیل شد. چنین واقعیتی بیانگر آن است که اگر رژيم صهیونیستی 
درگیر نبرد نظامی ش��ود، کنگره و کارگزاران سیاست خارجی آمريکا حمايت 
بیش��تری را از آنان به انجام می رساند. ارسال اس��لحه به اسرائیل از طريق مصر 
امکان پذير شده و ژنرال السیسی قابلیت خود را برای ايفای نقش در جهت اهداف 
راهبردی آمريکا در مقابله با گروه های مقاومت به انجام رساند. ارسال اسلحه به 
اسرائیل از طريق مدار قاهره- تل آويو انجام پذيرفت. چنین روندی نشان می دهد 

که جنگ اسرائیل منجر به بی طرفی عملی آمريکا نخواهد شد. 
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نتیجهگیری

فرآيند جنگ غزه را بايد نمادی از تالش راهبردی آمريکا و اسرائیل 
در راستای ايجاد توازن نوين در منطقه دانست. هرگاه بحران و امنیت 
فراروی نیروهای مقاومت ايجاد شود، زمینه برای ايجاد انگیزه های 
جديد برای مقابله با رژيم صهیونیستی را فراهم می سازد. موضوع 
اصلی کنش حماس را بايد بهره گیری از قالب های هويتی و انگیزه 
اجتماعی گروه های فلس��طینی در قالب مقاومت دانست. اگرچه 
بخش قابل توجهی از تجهیزات و تأسیسات حماس در نوار غزه منهدم 
شده، اما هنوز روحیه مقاومت را می توان در نبرد گروه هايی دانست 

که در واحدهای جنگ زيرزمینی تجهیز شده اند. 
جنگ جوالی و آگوست ۲۰1۴ نشان داد که عالوه بر سازوکارهای 
جنگ کالسیک نش��انه هايی از مقاومت در قالب کنش نیروهای 
زيرزمینی شکل گرفته است. نیروهايی که شکل جديدی از نبرد را 
در روند مقابله با تهديدات نامتقارن منعکس می سازد. علت اصلی 
شکل گیری آتش بس ۷۲ساعته در تاريخ ۴ آگوست ۲۰1۴ را بايد 
تغییر در تاکتیک نظامی اسرائیل دانست. از 8 آگوست، الگوی کنش 
نظامی اسرائیل از نبرد زمینی خارج شده و در فضای عملیات هوايی 

ادامه پیدا کرده است.



چرا جنگ غزه طوالنی شد؟
استیصال اسرائیل در برابر مقاومت مردم فلسطین 

یادداشت

در متون نظامی- سیاسی مرتبط با جنگ های رژيم 
صهیونیستی علیه دشمنانش همواره از جنگ ۶روزه 
س��ال 1۹۶۷ به عنوان جنگی مؤث��ر در چارچوب دکترين 
بازدارندگی استراتژيک اس��رائیل و جنگ های برق آسا ياد 
می شود. جنگی که طی آن اس��رائیلی ها در ۶ روز چندين 
کش��ور عرب به ويژه مص��ر و س��وريه را دره��م کوبیدند و 
بخش هايی از اين کش��ور ها )بلندی های جوالن و صحرای 
سینا( را نیز به اشغال خود درآوردند. اما هم اکنون اين سوال 
مطرح می شود که چرا اس��رائیل به تدريج از آن دوران فاصله گرفته و در مقابل 
جنبش حزب اهلل و گروه های مقاومت فلسطین با جنگ های فرسايشی مواجه شده 
است. در تحلیل چرايی تطويل جنگ غزه می توان از چند زاويه به آن پرداخت که 

عبارتند از: علل نظامی، شرايط سیاسی و پشتیبانی های اجتماعی. 

 علل نظامی
پیشرفت های نظامی فلس��طینی های مبارز و ورود زمینی نیروهای 
اس��رائیلی به نوار غزه از جمله علل نظامی تطويل جنگ غزه اس��ت. گروه های 
مقاومت فلسطینی طی اين جنگ از موشک هايی که تا 1۲۰کیلومتر برد داشته 
و توان هدف گیری حیفا را داشتند، برای اولین بار استفاده کردند. افزايش تعداد 
پرتاب شده اين موشک ها باعث شد تا گنبد آهنین به راحتی توان هدف گیری 
همه آنها را نداشته باشد. عالوه بر اين دقت در نشانه گیری اين موشک ها سبب 
شد تا برای مدتی فرودگاه بین المللی بن گوريون به حالت تعطیلی درآيد. عالوه 
بر پرتاب موشک، گروه های مقاومت با ارسال پهباد شناسايی و انتحاری به اراضی 
اشغالی1۹۴8، مصداق ديگری از توان نظامی خود را به نمايش درآوردند. عملیات 
کماندويی مقاومت و گذر آنها از س��احل دريای مديترانه به منطقه مس��کونی 

کسوفیم نیز در همین راستا قابل تحلیل است. اما شاهکار نظامی فلسطینی ها 
که موجب وارد شدن ضربات سنگین و اساسی به نیروهای نظامی اسرائیلی شد، 
جنگ تونل ها بود. به زعم اس��رائیلی ها، آنان بی��ش از ۳۰تونل را تخريب کردند 
اما آمار ها حکايت از اين دارد که فلس��طینی ها طی ۶سال اخیر )از زمان جنگ 
۲۲روزه ۲۰۰8( ش��هری در زير زمین غزه از طري��ق تونل ها برپا کردند و تلفات 
حدود ۷۰ نفری از نظامیان اسرائیلی )بر اساس آمار اسرائیلی ها( حاصل همین 
تاکتیک حماس و ديگر گروه های مقاومت بوده اس��ت. عالوه بر اين اسارت يک 
سرباز صهیونیست نیز که بنا بر برخی اخبار جسد وی در اختیار فلسطینی هاست 

به واسطه تونل ها منتقل شده است. 
اما در سوی مقابل رژيم اشغالگر قدس از توانايی نظامی فوق العاده ای برخوردار 
است. اين رژيم با بودجه نظامی ساالنه 15میلیارد دالری، حدود ۴هزار دستگاه 
تانک، حدود ۷۰۰فروند هواپیمای جنگی، ۲۰۰کالهک اتمی و بیش از 1۰زير 
دريايی جنگی در اختیار دارد. طبیعی است که برای چنین ارتشی، کشته شدن 
۷۰فرد نظامی در برابر گروه های مقاومت فلسطینی  که از سالح های ابتدايی و 
سبک برخوردار هستند شکستی بزرگ محسوب می شود. ورود اسرائیلی ها به 
جنگ زمینی در نبردهای۳۳ و ۲۲روزه و جنگ اخیر، از عوامل مهم تطويل بوده 
به انضمام اينکه پاسخ اسرائیلی ها تنوع تاکتیک های نظامی و روش های مبارزاتی 

گروه های فلسطینی نیازمند زمان کافی بود. 

پشتیبانی های اجتماعی
میزان حمايت های اجتماعی در هر نبردی يکی از مهم ترين عالئم و 
شاخص های کیفیت و کمیت قدرت جنگ است. حمايت های اجتماعی در قالب 
راهپیمايی های حمايت گونه يا معترضانه و همچنین اشکال ديگری چون حضور 
داوطلبانه در صحنه های نبرد و ارس��ال کمک های لجستیکی داوطلبانه نمود 

سلمان رضوی، 
سردبیر فصلنامه 

مطالعات فلسطین

 سیاست 
خارجی
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 مقاومت 
در غزه



در سوی 
مقابل یعنی 

فلسطینی ها، 
پس از یک 
دوره نسبتا 
طوالنی در 
امیدواری 

به مذاکرات 
سازش )به 

ویژه طی دهه 
۱99۰( به این 
نتیجه رسیدند 

که مقاومت و 
یکدلی در برابر 
رژیم اسرائیل 

تنها راه مقابله و 
مقاومت است

می يابد. اين موضوع در ۲جامعه صهیونیستی و فلسطینی و در قالب تحلیل جنگ 
اخیر غزه، دارای نتايج جالب و آموختنی است. جامعه اسرائیل، جامعه ای موزائیکی 
است. به اين معنا که زمینه های انشقاق و اختالف در آن به مراتب از زمینه های 
اتحاد و انسجام فراهم تر می باشد. چراکه ماهیت تصنعی اين جامعه می طلبد تا 
هزينه های زيادی برای ايجاد الفت و علقه میان مهاجرانی که با ساليق و زمینه های 
اجتماعی گوناگون وارد اين اراضی شده اند،  شود. برای چنین جامعه ای، حوادثی 
که امنیت زدا باشد سم مهلکی محسوب می شود. رژيم صهیونیستی به صورت 
استثنايی )در مقايسه با ديگر کشورهای جهان( دارای وزارت مهاجرت است که 
نقش آن جذب يهوديان از ديگر سرزمین ها به اين اراضی بوده تا در مقابل رشد 
طبیعی جمعیت فلسطینی توان حیات و زندگی داشته باشد. اما طی يک دهه 
اخیر آمار ها نشان از کاهش شديد ورود يهوديان مهاجر )ساالنه حدود ۳هزار نفر( 

و بعضا مهاجرت معکوس )همانند موعد جنگ ۳۳روزه( دارد. 
جنگ های ۳گانه فلسطینی ها با اين رژيم )۲۰۰8، ۲۰1۲ و ۲۰1۴( واژه ناامنی 
را برای جامعه صهیونیس��تی از ذهنیت به عینیت تبديل کرد. اگر طی انتفاضه 
اول و دوم مناطق صهیونیستی مجاور فلسطینی ها در معرض خطر و انتقام بود 
اما هم اکنون با پیشرفت موشکی فلسطینی ها، اين خطر و ناامنی به تمام اراضی 
اشغالی فلسطین تسری يافت. اما در سوی مقابل يعنی فلسطینی ها، پس از يک 
دوره نس��بتا طوالنی در امیدواری به مذاکرات سازش )به ويژه طی دهه 1۹۹۰( 
به اين نتیجه رسیدند که مقاومت و يکدلی در برابر رژيم اسرائیل تنها راه مقابله و 
مقاومت است. سیر مبارزاتی فلسطینی ها طی اين دوره ها فرازونشیب هايی داشته 
اما حمايت جامعه فلسطین از گروه های مقاومت، امری ثابت و اساسی بوده است. به 
عنوان مثال در جنگ اخیر غزه، با وجود اينکه اسرائیلی ها کشتار و تخريب در سطح 
گسترده را در دستور کار خود قرار داده بودند اما شاهد حمايت مستمر و فزاينده 
مردم غزه از مقاومت هستیم. کشته ش��دن بیش از 1۹۰۰ فلسطینی  و زخمی 
شدن حدود 1۰هزار نفر، آوارگی حدود نیم میلیون نفر، تخريب بیش از 1۰هزار 
واحد از اماکن مسکونی و تجاری و...، بیکار شدن 1۴هزار کارگر و کارمند به صورت 
مستقیم از جمله پیامدهای حمالت گسترده اسرائیلی ها طی يک ماه بود اما پاسخ 

مردم نوار غزه، حمايت از اقدامات دفاعی گروه های مقاومت غزه بوده است. 
يکی از نکات بارز در جنگ اخیر غزه، حمايت نسبی جامعه صهیونیستی اسرائیل 
از عملیات نظامی ارتش بوده که در مقايسه با جنگ های قبلی تا حدی متفاوت به 
نظر می رسد. براساس يک نظرسنجی، 81درصد از اسرائیلی ها در ابتدای جنگ 
از انجام عملیات زمینی حمايت کردند که اين آمار پس از ۳هفته و به دنبال انجام 
آن، به ۶۳درصد رسید. آمار مذکور در روزهای پايانی يک ماهه آن به 5۶درصد 
کاهش يافت که مبین اين است جامعه صهیونیستی ضمن اعتراف به اينکه ارتش 
اس��رائیل به بازدارندگی الزم نرسیده اما همچنان از نیروهای نظامی پشتیبانی 
می کند. احتماال يک��ی از داليل تداوم حمايت جامعه صهیونیس��تی از ارتش، 
پیامدهای عملیات موشکی فلسطینی هاست؛ چراکه تعداد موشک های پرتاب 
شده به سمت مناطق اسرائیلی در اين جنگ از جنگ های قبلی بیشتر بوده و برای 
اولین بار منجر به تعطیلی فرودگاه بن گوريون و به پناهگاه رفتن عمده ساکنان 
اراضی اشغالی شد. چنین وضعیتی احتماال شرايط را برای تعمیق حمايت جامعه 
صهیونیستی از نظامیان فراهم ساخته است. عالوه بر اين، تعمیق تنفر و انزجار 
دو جامعه صهیونیستی و فلسطینی  نیز در تداوم و تشديد درگیری ها مؤثر بوده 
است. به نمايش درآمدن صحنه های شادی صهیونیست ها از موشک هايی که به 
نوار غزه پرتاب می  شد بیان کننده اين واقعیت است که خصومت و انزجار دو طرف 
)اسرائیلی- فلسطینی ( امری سطحی و در میان سطوح رسمی و سیاسی نیست 

بلکه از اليه های اجتماعی و زيرين جامعه طرفین نشات می گیرد. 

 شرایط سیاسی
يکی از مهم ترين داليل زمان ش��روع جنگ اخی��ر و چرايی طوالنی 
شدن آن به شرايط سیاسی منطقه ای و فرامنطقه ای برمی گردد. اگر مقطع کنونی 
با جنگ 8روزه مقايسه ش��ود، تفاوت ها و افتراقات شرايط سیاسی کامال هويدا 

خواهد شد. در حالی که در طرف اسرائیلی، همین کابینه و نخست وزير حاکم بوده 
اما در طرف فلسطینی  تغییرات زيادی در میان حامیانش افتاده است. در رأس 
اين تحوالت سرنگونی حکومت مرسی و شکسته شدن هیمنه اخوان المسلمین 
در کشورهای عربی را شاهد هستیم. روی کار آمدن نظامیان در مصر به رهبری 
عبدالفتاح السیسی و تروريست اعالم شدن جنبش حماس از سوی آنان سبب 
ش��د تا نوع نگاه دولت و بخش مهمی از جامعه مصر به فلس��طینی ها و به ويژه 
حماس دگرگون ش��ود. اين امر سبب می ش��ود تا اتحادی که میان کشورهای 
عربی و ترکیه علیه اس��رائیل )حداقل در عرصه ها و تقسیم بندی های سیاسی( 
در جنگ 8روزه ش��کل گرفته بود، در حال حاضر آن را مشاهده نکنیم. عالوه بر 
اين، اقدامات تخريبی حماس در سوريه و سالح به دست گرفتن افراد وابسته به 
آن علیه حکومت بشار اسد و حزب اهلل، سبب از دست دادن حمايت های پررنگ 
جبهه مقاومت شد. در حالی که ارتباطات سیاسی حماس با ايران و حزب اهلل طی 
اين سال ها به شدت تضعیف شده بود اما در هنگامه جنگ اخیر ارتباطاتی میان 
خالد مشعل و رمضان عبداهلل از يکسو و با وزير امور خارجه و رئیس مجلس ايران 
از سوی ديگر برقرار شد. عالوه بر اين، دولت ايران نشست وزرای خارجه کمیته 

فلسطین جنبش عدم متعهد را در تهران برگزار کرد. 
در مجموع با توجه به اختالف عربستان و ترکیه بر سر مصر، اختالف عربستان 
و مصر با ترکیه و قطر بر س��ر اخوان المسلمین و اختالف مصر با عربستان بر سر 
سوريه و لبنان موجب شده اس��ت تا اختالف و افتراق جايگزين اتحاد و انسجام 
میان کشورهای عربی ش��ده و آنان نه تنها از هر گونه اقدام مثمرثمر در موضوع 
غزه عاجز و ناتوان ماندند، بلکه اخبار و نشانه هايی دال بر حمايت اين کشور ها از 
اسرائیل در کش��تار مردم مظلوم غزه وجود دارد. ضمن اينکه اقدامات داعش در 
عراق و سوريه که با حمايت های عربستان و تعدادی از کشورهای منطقه ای همراه 
بود، به بحرانی جديد در عرصه منطقه ای تبديل شده و موضوع فلسطین را عمال 

به محاق فرو برده بود. 
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نتیجهگیری

از جنگ اخیر غزه و تطابق آن با جنگ های پیشین اسرائیلی- فلسطینی 
می توان چند نتیجه گرفت: 

1- نیروهای اسرائیلی از هر عملیات نظامی که منجر به کشته شدن 
نظامیان آنها شود، هراس دارند. به همین خاطر آنان به بهانه تخريب 
تونل ها و دست يافتن به اهدافشان، پس از چندی، نوار غزه را تخلیه 

کردند و جنگ را در قالب حمالت هوايی- توپخانه ای ادامه دادند. 
۲- شرايط سیاسی داخلی )اس��رائیل(، منطقه ای و بین المللی يکی 
از عوامل اصلی در ش��روع ت��داوم و اختتام جنگ اس��رائیلی ها علیه 
فلسطینی هاس��ت. پس می توان با انس��جام در دو س��طح مردمی و 

سازمانی علیه برنامه های جنگی آنها جبهه گیری کرد. 
۳- تنها راه مقابله با زياده خواهی صهیونیست ها، نه مذاکره و گفت وگو 
بلکه مقاومت مسلحانه است. هرچند که مقايسه توان نظامی دو طرف 
شايد معقول نباشد اما پیشرفت نظامی مقاومت طی سال های اخیر ما 

را به نتايج ديگری رهنمون می سازد. 
۴- سازمان ملل و س��ازمان های حقوق بشری جهانی، عمال بازيچه 
دست صهیونیست ها هستند و زمانی که رژيم صهیونیستی در شرايط 
بحرانی سیاسی- نظامی قرار گرفت اين سازمان ها شروع به اقداماتی 

برای رفع بحران از اين رژيم می کنند. 
5- جنگ های اخیر میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها موجب افزايش 
تنفر و انزجار طرفین از يکديگر ش��ده و اين امر بر تالش  اسرائیلی ها 
در محو فرهنگ اس��المی- عرب��ی فلس��طینی های 1۹۴8 و پروژه 
يکدست سازی آنها تاثیر منفی گذاشته و راهکارهای مسالمت آمیز 

را به محاق فرود برد.



 خانه ای روی آب
تنش زایی؛ نیاز راهبردی رژیم صهیونیستی

تل آويو در سال های اخیر  گاه وبیگاه  محمدرضا پارسای محمودی 
حمالت��ی را به لبنان، غ��زه و حتی 
سوريه صورت داده که جديد ترين آن حمله 8 جوالی -1۷ تیر- به نوار غزه 
بوده است. رژيم صهیونیس��تی در اين حمله هم با توسل به دستاويز دفاع 
مشروع کوشیده تهاجم همه جانبه خود را به غزه و مردمی بی دفاع توجیه 
کند. در نوشتار پیش رو ضمن نقد اس��تدالل اصلی تل آويو برای حمله به 
غزه، تالش می شود با اش��اره ای گذرا به ويژگی های ش��خصیتی بنیامین 

نتانیاه��و و مواضع حزب لیک��ود -حزب نخس��ت وزير- تبیینی به منظور 
توضیح چرايی وقوع آخرين جنگ تل آويو در نوار غزه ارائه شود. 

دفاع مشروع؛ یک توجیه تکراری
يکی از داليلی که دس��تگاه ديپلماتیک و تبلیغاتی رژيم صهیونیستی در 
توجیه حمالت گسترده ماشین جنگی اين رژيم -از جمله در حمله اخیر 
به نوار غزه- همواره به آن متوسل ش��ده، »دفاع مشروع« است. اگرچه در 

یادداشت

 سیاست 
خارجی
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 مقاومت 
در غزه



ماده 51 منش��ور ملل متحد به حق ذاتی دفاع از خود -به صورت فردی و 
دسته جمعی- اشاره ش��ده، اما اين حق به وقوع حمله مسلحانه علیه يک 
دولت آن هم تا انجام اقدامات الزم از سوی شورای امنیت، مقید شده است. 
پیش از حمله اخیر به نوار غزه هیچ حمله مسلحانه ای علیه تل آويو صورت 
نگرف��ت و از اين رو از لحاظ معیارهای پذيرفته ش��ده حق��وق بین الملل، 
توسل به اين اصل، کامال بی پايه اس��ت. همچنین به فرض صورت گرفتن 
هرگونه تجاوز نظامی علیه يک دولت، دفاع مش��روع بايد متناس��ب باشد. 
در حمله 8 جوالی)1۷ تیر( رژيم صهیونیستی به نوار غزه که 8روز پس از 
پیدا شدن اجس��اد ۳نوجوان يهودی ربوده شده در نزديکی شهر الخلیل و 
باال گرفتن تنش میان تل آويو و حماس صورت گرفت -اقدامی که حماس 
هرگز مس��ئولیت آن را نپذيرفت- »اصل تناس��ب« هرگز رعايت نش��د. 
کش��تن نزديک به ۲هزار نفر از مردم غزه و زخمی کردن هزاران نفر ديگر 
و بی خانمان کردن حدود يک چه��ارم از جمعیت يک میلیون و 8۰۰ هزار 
نفری غزه توسط رژيم صهیونیستی، با هیچ يک از اصول حقوق بین الملل 
همخوانی ندارد. بايد توجه داشت بیشتر اين قربانیان غیرنظامی هستند و 
همین امر مواضع غیرانسانی رژيم صهیونیستی را در برابر مردم غزه بیش 

از پیش به نمايش می گذارد. 

نخست وزیر جنگ طلب
برای نش��ان دادن تصوير بهتری از حمله اخیر رژيم صهیونیستی به نوار غزه، 
اشاره ای گذرا به زندگی و ديدگاه های بنیامین نتانیاهو نخست وزير اين رژيم و 
مواضع حزبی که او رهبری آن را بر عهده دارد، ضروری است. نتانیاهو -متولد ۲1 
اکتبر 1۹۴۹- تنها نخست وزير رژيم صهیونیستی است که پس از اعالم تشکیل 
»دولت جعلی اسرائیل« در تاريخ 1۴ می 1۹۴8، در سرزمین های اشغالی به دنیا 
آمده و از اين رو از نسل مهاجرانی به شمار می رود که از بدو تولد در سرزمین های 
اشغالی با ايدئولوژی صهیونیس��م آموزش ديده و بزرگ شده اند. او با داشتن 
پیشینه ای نظامی و شرکت در جنگ هايی چون جنگ يوم کیپور )۶ تا ۲5 اکتبر 
1۹۷۳(، از طرفداران برخورد نظامی خشن با اعراب و فلسطینی هاست. يکی 
از نکات جالب توجه درباره زندگی سیاسی نتانیاهو، استعفای او از سمت وزارت 
دارايی )آگوست ۲۰۰5( در کابینه آريل شارون به خاطر مخالفت با طرح خروج 
شهرک نش��ینان از باريکه غزه بود. حزب لیکود هم که اينک نتانیاهو رهبری 
آن را در دست دارد، از احزاب راستگراس��ت. گرايش های تندروانه سیاسی و 
يهودمحور طرفداران اين حزب، در عرصه سیاس��ت خارجی و به طور ويژه در 
رابطه با چگونگی تعامل و برخورد با فلس��طینیان، بازتاب های خشنی داشته 
است. محاصره همه جانبه غزه و به مرگ تدريجی دچار کردن ساکنان آن، يکی 

از اين سیاست هاست. 

تنش به منزله راهبرد
حمله 8 جوالی )1۷ تیر( رژيم صهیونیستی به نوار غزه پس از آن صورت 
گرفت که اجس��اد ۳ نوجوان يهودی که در تاري��خ 1۲ ژوئن) ۲۲ خرداد( 
ناپديد ش��ده بودند، در روز ۳۰ ژوئن) ۹ تی��ر( در کرانه باختری و نزديکی 
شهر الخلیل پیدا شد. شايد نزديکی تاريخ پیدا شدن اجساد اين ۳نوجوان 
به تاريخ حمله به غزه پديد آورنده اين باور باشد که علت اين حمله، ربوده 
شدن و کشته شدن اين ۳نوجوان باشد؛ به ويژه آنکه تل آويو همواره -چه 
پیش از پیدا شدن اجس��اد و چه پس از آن- انگشت اتهام خود را به سوی 

حماس نشانه رفته بود اما واقعیت چیز ديگری است. 
چند هفته پیش از حمله اخیر رژيم صهیونیستی به نوار غزه، فتح و حماس 
در تاريخ ۲ ژوئن ۲۰1۴ - 1۲خرداد ۹۳- با توافق با يکديگر دولت وحدت 
ملی تشکیل دادند. در اين تاريخ دولت وحدت ملی فلسطینیان به رياست 
محمودعباس رئیس تش��کیالت خودگردان فلسطین تشکیل شد و رامی 
حمداهلل به سمت نخست وزير و رياض المالکی به عنوان وزير امور خارجه 

انتخاب ش��دند. پیش از توافق فتح و حماس، نتانیاه��و و دولتش همواره 
دوپاره بودن فلسطینیان را يکی از موانع عمده دستیابی به هرگونه راه حل 
عنوان می کردند اما پس از آن، با تغییر موضعی 18۰درجه ای اعالم کردند 
به هیچ روی نمی توانند با نمايندگان يک گروه تروريس��تی س��ر يک میز 
بنشینند و مذاکره کنند! از اين رو تل آويو برای حمله به حماس و مردم غزه 
تنها به يک بهانه احتیاج داشت که آن را هم تراشید. البته پیش از توافق ياد 
شده هم تالش های جان کری وزير خارجه آمريکا برای کشاندن نتانیاهو 

پای میز مذاکره، بی ثمر مانده بود. 
در خوشبینانه ترين حالت، حتی اگر راه حل دو دولت مدنظر دو طرف قرار 
بگیرد، بايد مسائل عمده ای چون پايان محاصره غزه، بازگشت به مرزهای 
پیش از س��ال 1۹۶۷، شهرک س��ازی های غیرقانونی، بازگش��ت آوارگان 
فلس��طینی و موضوع حاکمیت ب��ر بیت المق��دس، در مذاکراتی طوالنی 
حل وفصل شود؛ مس��ائلی که دولت های حاکم بر رژيم صهیونیستی نشان 
داده اند به هیچ روی تمايلی به از میان برداشتن آنها ندارند يا دست کم به 
دلیل مخالفت های جناح های گوناگون، ت��وان انجام آن را ندارند. واقعیت 
اين است که تل آويو از وضعیت موجود راضی است و نمی خواهد با ورود در 
روند مذاکره با فلس��طینیان، بخش مهمی از دستاوردهای چند دهه اخیر 

خود را که طی چند جنگ با اعراب به چنگ آورده، از کف بدهد. 
از اي��ن رو تنش زايی ب��ه نیاز راهبردی رژيم صهیونیس��تی تبديل ش��ده 
اس��ت. سیاس��تگزاران تل آويو به پش��توانه حمايت های بی دريغ حامیان 
بین المللی و داش��تن برتری نظامی بر فلس��طینیان، ب��ه ايجاد جنگ ها و 
بحران های مديريت ش��ده، عالقه خاصی پیدا کرده اند. در چند سال اخیر 
حمالت متعدد رژيم صهیونیس��تی به لبنان و غزه و گهگاه گفت وگوهای 
بی حاصل صهیونیستی- فلسطینی را ش��اهد بوده ايم و اين چرخه هم در 
حال تکرار شدن است. در سوی ديگر بايد توجه داشت هستی و بقای رژيم 
صهیونیستی از بدو تاسیس تا کنون-صرف نظر از نوع کابینه های حاکم- با 

نظامی گری گره خورده است. 

حزب لیکود و بحران سازی
بحران های سیاسی و اقتصادی زمینه مناسبی را برای رسیدن احزاب راست گرا 
و افراطی به راس هرم قدرت فراهم می کنن��د. حزب لیکود هم به عنوان يک 
حزب محافظه کار و راستگرا، برای ربودن گوی سبقت از ديگر احزاب و در اختیار 
گرفتن کرسی های پارلمانی بیشتر و تشکیل دولت، از بحران سازی و استفاده 
انتخاباتی از فضای ناامنی استقبال می کند. رهبران حزب لیکود -حزبی که پس 
از انتخابات پارلمانی ۲۲ ژانويه ۲۰1۳ با ائتالف با احزاب ديگری چون »خانه 
يهودی«، »يش آتید« و »جنبش« قدرت و دولت را به دست گرفت- در فضای 
ناامنی و بحران، بهتر می توانند بخشی از مردم و نخبگان يهود را با خود همراه 
سازند. در حمله 8جوالی به غزه و هنگام کشتار طوالنی مدت مردم بی دفاع آن، 

قدری از اين همراهی ها را شاهد بوديم. 
البته دولت نتانیاهو همواره نمی تواند به بحران س��ازی ب��ه عنوان ابزاری 
برای کس��ب پش��توانه مردمی و پیروزی در رقابت های میان حزبی تکیه 
کند. بحران س��ازی، جدای از خدش��ه دار کردن بیش از پیش چهره رژيم 
صهیونیس��تی در س��طح بین المللی، می تواند واکنش های خشونت آمیز 
ط��رف مقابل را برانگی��زد و در س��طح داخلی هم بازتاب های سیاس��ی و 
اجتماعی متناس��ب با خود را پديد بیاورد. با کاسته شدن از میزان تنش ها 
هم، احزاب ديگ��ری که خواهان برخ��ورد مصالحه جويانه ت��ری در قبال 
فلسطینیان هستند، می توانند مواضع جنگ طلبانه نتانیاهو و دولتش را به 
چالش بکشند و زمینه به زير کشیدن او را فراهم سازند؛ به ويژه آنکه رقبا و 
مخالفان داخلی نتانیاهو هم برای در پیش گرفتن سیاستی نرم تر در برابر 
فلسطینیان می توانند -مانند نتانیاهو- به مساله تامین بهتر منافع يهوديان 

در بلند مدت، متوسل شوند.

از این رو 
تنش زایی 

به نیاز 
راهبردی رژیم 

صهیونیستی 
تبدیل شده 

است. مردان 
تل آویو به 
پشتوانه 

حمایت های 
بی دریغ 
حامیان 

بین المللی و 
داشتن برتری 

نظامی بر 
فلسطینیان، به 
ایجاد جنگ ها 
و بحران های 

مدیریت شده، 
عالقه خاصی 

پیدا کرده اند
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اسرائیل به 
آمریکایی ها 
نشان داد که 
نه تنها حاضر 
به   عقب نشینی 
از مواضع 
خود نیست 
بلکه   جمعیت 
اسرائیلی 
ساکن در 
اراضی اشغالی 
رو به رشد است 
و نتانیاهو از 
حمایت های 
عمومی 
برای پیشبرد 
ایده هایش 
برخوردار است

ما صلح طلب هستیم!
دروغ های بزرگی که اسرائیل برای حمایت از جنگ علیه 

غزه گفت

ترجمه

دامون لینکر، منتقد سیاست های اسرائیل  شايد از منظر اخالقی 
بت��وان فهمی��د ک��ه ترجمه: بهزاد اخالقی

بنیامی��ن نتانیاه��و چندان هم 
نتوانسته خواسته های درونی اش در خصوص يورش به نوار غزه را پنهان کند. 
به همین جهت به دروغگويی روی آورده تا بتواند آنچه در ذهن می پروراند 
را به منصه ظهور برساند. در آغاز جنگ غزه من  حمله اسرائیل به باريکه را 
يک اقدام اخالقی و البته احمقانه توصیف کردم. اشتباه من فاحش بود زيرا 
پس از گذش��ت ۳هفته ش��اهد فجايعی در غزه بودم که نمی توانستم آن را 
درک کنم. من کماکان فکر می کنم بمباران غزه از لحاظ استراتژيک احمقانه 
است اما پشیمانم که آن را يک مساله اخالقی می دانستم. استدالل من پیش 
از آغاز يورش اس��رائیل به نوار غزه س��اده بود، در رسانه ها اخباری مبنی بر 
موشک پراکنی حماس بر شهر ها و استان های اسرائیل می خواندم و تصور 
غالب آن بود که هیچ کسی در مقابل حمله سکوت نخواهد کرد. يهوديان در 
اراضی اشغالی خواستار پاسخ از سوی دولت بودند به همین جهت نتانیاهو 
هم با رونمايی يک چهره مدافع وارد میدان شد. اما اگر تمام ماجرا اين بود 

شايد می شد مساله را به سادگی حل کرد. 
مشکل اول آنجاست که عدم توازن میان تعداد کشته شدگان مسائل را کمی 
پیچیده تر کرد؛ 18۰۰فلس��طینی در مقابل ۶۹اسرائیلی. نتانیاهو مدارس، 
بیمارستان ها و خانه های مسکونی را بمباران کرد اما باز هم اين تمام مساله 
نبود. »بی بی« از سالح هايی استفاده کرد که برای جنگ شهری، نامتعارف 
بودند، نخس��ت وزير اس��رائیل در مناطق پرجمعیت از بمب های سنگینی 
استفاده کرد که منازل مسکونی را به تلی از خاک مبدل می کردند. اسرائیل 
و دوست و مدافع آمريکايی اش برای پنهان کردن و البته اخالقی جلوه دادن 
اقدامات خود مجبور شدند دروغ هايی بگويند تا جهانیان را برای ادامه اين 

کشتار متقاعد کنند. 

دروغ اول: بحث انحرافی شهرک های یهودی 
اسرائیل با آغاز بحث شهرک سازی و يهودی س��ازی مناطق مورد مناقشه 
همواره از مذاکرات جلوگی��ری می کند، آنها عمال آمريکايی ها و جان کری 
وزير امور خارجه را در اين مورد دست می اندازند. به همین جهت مجموعه 
مذاکرات طرفین در مورد طرح دو کشور شدن با شکست مواجهه می شود 
و نتانیاهو فضا را برای آنچه پیش تر در ذه��ن می پروراند آماده می کند. در 
همین حال بحث شهرک سازی ها همواره يک جريان انحرافی بود تا اجازه 
ندهد مذاکرات »دو کش��ور شدن« عمال به نتیجه برسد. اسرائیل عمدا اين 
جريان را هدايت می کرد تا اين طرح هرگز اجرايی نشود. تالش های دولت 
آمريکا برای رسیدن به نتیجه با تل آويو همواره با شکست روبه رو شد. حتما 
سوال می ش��ود که چگونه اين رويداد ممکن است؟ در پاسخ بايد گفت: به 
جهت امتناع اسرائیل از توقف شهرک سازی در مناطق اشغالی حتی در خالل 
مذاکرات، آنها به آمريکايی ها نش��ان دادند که نه تنها حاضر به عقب نشینی 
از مواضع خود نیستند، بلکه جمعیت اسرائیلی ساکن در اراضی اشغالی رو 

به رش��د اس��ت و نتانیاهو از حمايت های عمومی برای پیشبرد ايده هايش 
برخوردار است. با توجه به اين نکته قابل توجیه است که درک کنیم چگونه 
اسرائیل در طول ۴۷سال از نخستین باری که کرانه باختری را اشغال کرد، 
توانست در منطقه بماند و خشم فلسطینیان از زندگی زير فشارهای يهودی 

بیشتر و بیشتر شد. 

دروغ دوم: ما اشغال غزه را پایان دادیم 
اسرائیل اش��غال غزه را در س��ال ۲۰۰5 پايان داد. يهودی ها ادعا می کنند 
آنچه در آگوس��ت رخ داد، تخلیه ۹هزار س��کنه و مهاجر يهودی بود که از 
خانه هايشان رانده شده و به مکان های ديگری انتقال يافتند. اين در وضعیتی 
بود که اگر قرار بود اين يهوديان در باريکه غزه زندگی کنند، بايد ديوارهای 
حائل، سیم های خاردار و موانعی برای جداسازی آنها از فلسطینیان تعبیه 
می شد، شهروندانی که فقیر، ستمديده و محروم بودند. اسرائیلی ها پس از 
اين اق��دام ادعا کردند که اين اقدام خودج��وش و داوطلبانه آنها بايد هديه 
درخوری داشته باشد پس از تابستان ۲۰۰5 دست کم 5۴1هزار يهودی در 
مناطق مورد مناقشه زندگی می کنند. به نظر می رسد براساس آنچه در کتاب 
مقدس وجود دارد اس��رائیل هرگز به دنبال پايان اشغال خود بر غزه نبوده 
و حتی به دنبال بازپس گیری آن اس��ت؛ همان طور که يکی از نويسندگان 
يهودی در هآرتص می نويسد: »در سال ۲۰۰5 تا ۲۰۰۶ پیش از آنکه حماس 
در انتخابات غزه پیروز شود ما می توانستیم آزادانه در منطقه تردد کنیم، از 
طريق کارت های شناسايی رفت وآمد ها به مصر را کنترل کنیم. اما متاسفانه 
اکنون حتی يک سرباز اسرائیلی هم نمی تواند وارد اين منطقه شود. تخلیه 

 سیاست 
خارجی
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 مقاومت 
در غزه



از نظر حقوق 
بین الملل 

۱۲مایل دریایی 
برای کشورها 
حق حاکمیت 
بر آب هاست. 
از این طریق 
اسرائیل خود 

گامی در جهت 
دو کشور بر 

می دارد که در 
این صورت و 
بازگشت به 

مرزهای  سال 
۱967هزاران 
شهرک نشین 
باید خانه ها را 
تخلیه کنند و 

یک فروپاشی 
از درون برای 
کابینه یهودی 

است

غزه از سربازان و ساکنان يهودی آن اکنون شرايط را به گونه ای پیش می برد 
که حتی يک ايست بازرسی اس��رائیلی هم در منطقه وجود ندارد. اسرائیل 

حتی يک محیط امنیتی مخصوص به خود در نوار غزه ندارد.«
نتانیاهو تالش می کند نشان دهد شهرک نش��ینان وی را وادار می کنند تا 
وارد حريم نوار غزه ش��ود. بس��یاری از گروه های داخلی در اسرائیل کابینه 
را سازش��کار می دانند و البته همان طور که اشاره ش��د، نتانیاهو هم از اين 
مس��اله بار ها اس��تفاده کرده و طرف های غربی را درخصوص آنچه در غزه 
رخ می دهد فريب داده است. مساله ای که اسرائیل از آن واهمه داشت و در 
میان خواسته های حماس برای آتش بس هم بسیار حائز اهمیت بود، رعايت 
حريم 1۲مايل دريايی از سوی اسرائیل و اجازه ماهیگیری و کشتیرانی در 
اين محدوده را ش��امل می شد. اين مس��اله در نگاه اول چندان ترسناک به 
نظر نمی رسد اما چرا نتانیاهو کابوس آن را می بیند؟ از نظر حقوق بین الملل 
1۲مايل دريايی برای کش��ورها  حق حاکمیت بر آب هاست. از اين طريق 
اس��رائیل خود گامی در جهت دو کش��ور بر می دارد ک��ه در اين صورت و 
بازگشت به مرزهای سال 1۹۶۷ هزاران شهرک نشین بايد خانه ها را تخلیه 

کنند و يک فروپاشی از درون برای کابینه يهودی است. 

دروغ سوم: ما صلح می خواهیم 
و در پايان بهترين و مهم ترين دروغ اس��رائیل در خصوص غزه  مساله صلح 
بوده که در خصوص آن هم شک و ترديد های فراوانی وجود دارد. نوا میلمن 
در وبالگش به عنوان گفت وگوی آمريکايی می نويسد، اسرائیل در يورش به 
غزه دو هدف را دنبال کرد؛ هدف سیاسی و نظامی. در هدف نظامی اسرائیل 

به دنبال حذف حماس بود، در تل آويو حتی کسی به خلع سالح حماس هم 
فکر نمی کرد بلک��ه تنها به دنبال حذف آن بودن��د. قابلیت های حماس در 
خصوص راکت باران اسرائیل نگرانی های فراوانی را به دنبال خود داشت. در 
بخش سیاسی تل آويو به دنبال متقاعد کردن فلسطینی ها برای اشغال غزه 
بود که با توجه به حمايت ساکنان غزه و بخش های ديگر فلسطین اين ايده 

هم بیهوده به نظر می رسد. 

شک نکنید اسرائیل شکست خورد
به همین جهت بايد گفت اسرائیل عمال در بحران غزه شکست خورده است، 
با آنکه چهره يک پیروز را به خود می گیرد. ممکن است شما در يک نبرد به 
صورت فیزيکی و میدانی پیروز شويد، همانند آنچه برای آمريکا در جريان 
جنگ ويتنام رخ داد اما از نظر اخالقی تل آويو بازنده يک نبرد تمام عیار بود. 
همان طور که اشاره شد اسرائیل از نظر سیاسی شکست سنگینی متحمل 
شد زيرا نه تنها نتوانست مقاومت را خلع سالح کند بلکه حمايت از حماس 
نه تنها کاه��ش نیافت بلکه در تمامی اراضی اش��غالی از گروه های مقاومت 
حمايت شد. دوستان آمريکايی اسرائیل از پروژه های صهیونیستی حمايت 
می کنند، من همیش��ه می گويم دروغ ها را باور نکنید و با تکرار آن س��عی 
نکنید آن را واقعیت نشان دهید. يک اشغال بی پايان و حرکت گام به گام که 
منجر به سلب مالکیت از اراضی فلسطینی می شود، اعمال دوره ای اقدامات 
نظامی علیه غیرنظامیان اسرائیل را در مسیری بی بازگشت قرار داده است. 
کاخ سفید جنايت های اسرائیل را پاک می کند و اين تنها از بین  بردن صورت 

مساله است.

77
  همشهريماه     شهریور 93 



از نزاع تا همکاری 
مولفه های سیاست روسیه در مقابل خاورمیانه چیست؟ 

نویسنده: دیمیتری ترنین  روسیه از میانه دهه نخست سده جديد 
پ��س از پايان بحران ه��ای داخلی اش ترجمه: سید بهزاد اخالقی

توجه خود را به مسائل بین المللی معطوف کرد. 
عالقه ذاتی سیاس��ت خارجی روس��یه در اين دوران هم کماکان غرب )اروپا و 
کشورهای غربی عضو جامعه مشترک المنافع و همچنین آمريکای شمالی( است 
اما به وضوح ش��اهد تغییر و رش��د همکاری های روسیه در آس��یا با کشورهای 
هندوستان، چین، ژاپن و کره هستیم. در اين بین خاورمیانه که از منظر جغرافیای 
سیاسی در میان دو منطقه اروپا و شرق آسیا واقع است به همین جهت به دايره 
توجه روسیه بازگش��ت، در همین حال و در جهت ايده جهان چندقطبی ارتش 
سرخ پیش از فروپاشی اتحاد ش��وروی از منطقه خارج شد که نشانه نمادين آن 
خ��روج از منطقه در س��ال 1۹8۹ بود اما ب��ا تحوالت نوين منطق��ه خاورمیانه 
قرارداد های نظامی و همکاری های اقتصادی مسکو به دنبال آنچه روزی در منطقه   
رها کرده بود بازگشت. روسیه در دوران جديد مناسبات خود با سوريه را بازسازی 
کرد در حالی که روابطش با اسرائیل در نقطه ای از نوسازی قرار داشت. در اين میان 
ترکیه به عنوان همکار اصلی مسکو در خاورمیانه شناخته می شود؛ به طوری که 

حجم تبادالت تجاری طرفین رو به رشد است. مناسبات مسکو- تهران يکی از 
روابط پیچیده ای است که روسیه در منطقه خاورمیانه آن را هدايت و در جهت 
بهسازی و رشد آن گام برمی دارد. در يک تغییر فاحش امروز روسیه برخالف دوران 
اتحاد شوروی با تمامی بازيگران اصلی در منطقه خاورمیانه خط ارتباط قوی برقرار 
کرده است. ساالنه هزاران گردشگر روس از کشورهای خلیج فارس و شمال آفريقا 
ديدار می کنند و همکاری های انرژی با کشورهايی چون لیبی و الجزاير برای مسکو 

اهمیت زيادی دارد. 

دالیل اهمیت خاورمیانه 
خاورمیانه به داليل بسیاری برای مسکو حائز اهمیت است که يکی از اصلی ترين 
آنها نزديکی فیزيکی جغرافیايی است. فاصله میان گروژنی پايتخت چچن تا شهر 
موصل در شمال عراق چیزی حدود ۶۰۰مايل برآورد می شود که اهمیت موضوع 
خاورمیانه را برای روس ها دو چندان می کند. مس��اله دوم جمعیت رو به رش��د 
مسلمان در روسیه است؛ به طوری که پس از فروپاشی اتحاد شوروی ديگر ديواری 
برای جدا کردن آنها از مسلمانان در ترکیه، ايران، افغانستان و ديگر کشورهای 
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عرب منطقه خاورمیانه وجود ندارد. از هر ۷روس يک نفر مسلمان است؛ همان طور 
که پیش از اين اشاره شد اين جمعیت در حال رشد بوده و برای مسکو مناسبات 
با کشورهای اس��المی اهمیتی بیش از گذشته دارد. در همین حال ۲۰درصد از 
جمعیت کنونی اس��رائیل را يهوديانی تشکیل می دهند که به يهوديان شوروی 
شهرت دارند. آنها روسی صحبت می کنند و در پست های مهم دولتی نقش آفرين 
هستند. مساله سومی که برای روس ها خاورمیانه را ويژه می کند تحوالت مذهبی 
و فعالیت های افراط گرايانه ای است که در حال رخ دادن است. مسکو از آنچه در 
شمال عراق و حتی افغانستان رخ می دهد ابراز نگرانی می کند زيرا اين تحوالت 
می تواند در تاتارستان و باشقريستان روسیه و حتی جمهوری های آسیای مرکزی 
تاثیرات عمیقی بگذارد. چهارمین مساله ای که منجر به ايفای نقش روسیه در 
خاورمیانه می شود، مساله انرژی است. روسیه خود را يک قدرت انرژی در منطقه 
خاورمیانه می داند. به همین جهت عالقه مند است تا از فرصت هايش در مرزهای 
جنوبی استفاده کند. و در   نهايت مساله پنجمی که منجر به نگاه روس ها به اين 
منطقه ثروتمند و پرنزاع می شود، وجود آمريکايی ها در منطقه و حضور نظامی و 

امنیتی شان در افغانستان، عراق و کشورهای عرب خلیج فارس است. 

عالیق روسیه در خاورمیانه چیست؟ 
با توجه به جغرافیا، مس��کو برای س��اخت يک بلوک سیاسی در منطقه قدم 
می گذارد تا بتواند نقش بیش��تری در وضعیت بازيگران خارجی که در قفقاز 
شمالی و آس��یای مرکزی حضور دارند، ايفا کند. در همین حال درخواست 
روس��یه يک جهان چندقطبی اس��ت. به همی��ن جهت با بازيگ��ران اصلی 
خاورمیانه شامل ترکیه، ايران و عربستان سعودی روابط جديدی را بنا نهاده 
است. پس از طوفان جنگ اول خاورمیانه و حضور نظامی آمريکا در دو جنگ 
افغانستان و عراق، روس ها از نزديک شدن يانکی ها به مرز هايشان وحشت زده 
شدند. روس ها به يکباره شاهد حضور پرتعداد نظامیان آمريکايی در مرزهای 
شوروی در جنوب بودند. روس ها اين بار و برخالف سیاست های گذشته شان 
تالش کردند تا از حضور نظامی ناتو و آمريکا در افغانستان به نفع خود استفاده 
کنند اما کماکان با حضور نظامی آمريکا در آسیای مرکزی مخالف هستند، 

زيرا آن را ورود به حیات خلوت خود می دانند. 
از نگاه امنیتی روس��یه به برقراری ارتب��اط با منابع اصلی ک��ه به گروه های 
جدايی طلب در قفقاز شمالی خط فکری و حمايت های مالی ارائه می دهند، 
عالقه دارد، زيرا چچن مهم ترين مس��اله ای اس��ت که امنیت ملی روس ها را 
پس از فروپاش��ی اتحاد ش��وروی به خطر انداخته. به همین جهت روابط با 
سعودی، قطر و ترکیه از اين نقطه نظر برای کرملین حائز اهمیت بوده است. 
برای روس ها بازگشت افغانستان به شرايط میانه دهه 1۹۹۰ و قدرت گرفتن 
مجدد طالبان يک خط قرمز است که می تواند مناطق مرزی آسیای مرکزی با 
افغانستان و حتی فرا تر از آن در قفقاز شمالی را ناامن کند. متخصصان امنیتی 
مسکو مساله افغانستان- پاکس��تان و عراق و به طور کلی جريان نیروهای به 
اصطالح جهادی را در يک ظرف بررسی می کنند. روس ها در مورد مساله عراق 
از دولت سازی و ثبات سیاسی استقبال می کنند و در مقابل خروج نیروهای 
آمريکايی از اين کشور برای آنها مطلوب بوده و هرگونه هرج و مرج را خطری 
جدی برای خود ارزيابی می کنند. اما مساله افغانستان با روندی که در عراق 
رخ می دهد بسیار متفاوت است. برای روس ها آنچه منجر به افزايش نا آرامی ها 
و عدم ثبات سیاسی می ش��ود، به خروج نیروهای غربی از هندوکش وابسته 
است. به همین جهت آنها مساله خروج آمريکا از افغانستان را فرصت دوباره 
برای قدرت نمايی نیروهای افراطی علیه خود می دانند که يک بار امتحانشان 

را پس داده اند. 

جهان اسالم گسترده تر 
ايدئولوژی کمونیستی و بعضا سوسیالیستی اتحاد شوروی اکنون ديگر وجود 
ندارد. به همین جهت روس ها با مجاهدان ش��مال افغانس��تان که روزگاری 

دش��منان آنها بودند در مقابل طالبان متحد ش��دند و جنگ جبهه شمال به 
رهبری احمدشاه مسعود را پشتیبانی کردند. روس ها يادگرفتند تا با دشمنان 
سابق خود علیه دشمنان جديدشان دوست شوند. اين مساله حتی درمورد 
رفتار آنه��ا با موضوع »ضدصهیونیس��ت« يا ضديهودی ه��م قابل مالحضه 
است. روسیه اکنون جانشین اتحاد شوروی است و ارتباطات خود را با گروه 
و فرقه های درگیر در لبنان حفظ کرده اس��ت، روابط با دمشق هم از همین 
منظر قابل ارزيابی است. به زبان ساده تر روس��یه عاليق اتحاد شوروی را در 
منطقه خاورمیانه اکنون به روشی قدرتمند تر و بدون بايسته های ايدئولوژيکی 
ادامه می دهد. در مورد رابطه با جهان اس��الم تنها اين نکته قابل بحث است 
که روس ها در س��ازمان کنفرانس اسالمی توانس��ته اند عضو ناظر باشند که 
برای کش��وری مس��یحی با مذهب ارتودکس و جريان ريش��ه دار بی خدايی 
مساله ارزشمندی است. همکاری روسیه با سازمان کنفرانس اسالمی برای 
تعديل نقش کشورهای خاورمیانه عربی به خصوص عربستان و قطر در نقش 
حمايتی شان از گروه هايی بود که با پوشش اسالم دست به اقدامات تروريستی 
در خاک روسیه می زدند. روس ها متوجه اين موضوع هستند که کشورهای 
عضو سازمان کنفرانس اسالمی هدفی جز اعالم فشار بر غرب با پذيرش مسکو 
در ساختار خود نداشته اند. اما کرملین خود را يک برقرارکننده تعادل می داند 
به طوری که استفاده از س��ازمان کنفرانس اسالمی را قدمی در جهت احیای 

ايده جهان چند قطبی در طوالنی مدت می داند. 

روسیه عالیق 
اتحاد شوروی 

را در منطقه 
خاورمیانه 

اکنون به روشی 
قدرتمند تر 

و بدون 
بایسته های 

ایدئولوژیکی 
ادامه می دهد
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نتیجهگیری

همان طور که از مباحث فوق برمی آيد، سیاست های روسیه و آمريکا 
در منطقه خاورمیانه تا حد زيادی هم پوش��انی دارند و تروريس��م 
اصلی ترين کلیدی اس��ت ک��ه طرفین را به هم پیون��د می زند. در 
خصوص سیاست های روس��یه و آمريکا در خاورمیانه چهار بحث 
اصلی مطرح است؛ دو موردی که روس ها با آمريکايی ها اختالف نظر 
دارند مباحث مربوط به س��وريه و لبنان بوده و مواردی که طرفین 
در چارچوب کلی با آنها موافق هستند، مساله عراق و آينده پرونده 
هسته ای ايران اس��ت. اما روابط میان روس��یه و آمريکا در منطقه 
خاورمیانه با چالش ه��ا و نزاع هايی هم همراه ب��وده؛ به طوری که 
روسیه مشغول فروش س��الح به عراق، مصر و سوريه است که اين 
مساله بازار تسلیحاتی روسیه را در خاورمیانه گسترش می دهد و 
مورد پسند آمريکايی ها نیست. روسیه از ساخت خط لوله ناباکو که 
انرژی جمهوری کوچک آذربايجان را از مسیر ترکیه و با مشارکت 
غربی ها به اروپا منتقل می کند ناراضی  است و آن را تهديدی برای 
خود می داند. حتی با وجود تهديد ها علیه سوريه و جنگ گرجستان 
و پس از آن بحران اوکراين از رويارويی جدی میان روسیه و آمريکا 
اجتناب شده است. مساله ای که اکنون در سیاست کلی خاورمیانه ای 
روسیه مورد نگرانی آمريکايی هاست، مدل اين رابطه بوده که ديگر 
مانند دوران دهه ۹۰ میالدی نمی توانند آن را به سادگی جهت دهی 
کرده يا متوقف کنند. همکاری مسکو با غرب يا حتی سکوت کرملین 
درخصوص آنچه در لیبی يا عراق 1۹۹1 رخ داد، دوستان روسیه در 
خاورمیانه و جهان عرب را با بی اعتمادی نسبت به شريکشان روبه رو 
ساخت، اما اکنون و با توجه به حمايت های مسکو از دمشق و آنچه 
در مقابله با داعش در عراق رخ می دهد، نسیم يک روسیه قوی و مورد 
اعتماد را به سوی خاورمیانه آورده است. مساله ديگری که در روابط 
روسیه و خاورمیانه بايد در نظر گرفت روابط موردی و عملگرايانه ای 
است که مسکو آن را دنبال کرده و اساس سیاستگذاری منطقه ای اش 

را بر همین چارچوب بناکرده است.



چینی های صبور در کنار روس های عجول
جهانگیر کرمی از  نقاط افتراق و اشتراک سیاست خارجی روسیه و چین می گوید

گفتوگو

  درک هيات عالی نخبگان روسـيه شـامل 
آقـای پوتين، مـدودف، الوروف و... نسـبت 
به نقش و جايگاهی که روسـيه بايد در نظام 
بين الملل و منطقه خاورميانه داشـته باشـد 

چگونه است؟ 
در روسیه به طور کلی يک نگاه مشترک و منسجم 
نس��بت به نظام بین الملل وج��ود دارد و آن اينکه 
نظام بین الملل هم به صورت تئوريک هم واقعی نه 
يکجانبه اس��ت، نه تک قطبی و نه غرب محور. بلکه 
يک نظام چندجانبه گرا، چندقطبی و متکثر تلقی 
می شود و روسیه به عنوان يکی از قطب های نظام 
بین الملل چندقطبی در نظر گرفته می ش��ود که 
در کنار قدرت های بزرگی مثل چین، اروپا و حتی 
قدرت های بزرگ جهان س��ومی مثل هند و برزيل 
در حال تعامل قرار دارند. از نگاه دولتمردان روسیه، 
اين نظام قدرت محور است و در حقیقت بیشتر نگاه 
واقع گرايان کالس��یک و مبتنی بر بازی بزرگ بین 
قدرتمندان در جريان است. عناصر اصلی اين نگاه به 
نظام بین الملل، به رسمیت شناختن حاکمیت ملی 
کشور ها، اصل عدم مداخله در امور داخلی ديگران، 
عدم توس��ل به زور و منطق نظم، ثب��ات و امنیت 
بین الملل است که شکل گیری آن بر اساس کنسرت 
قدرت های بزرگ مطرح می شود که به سنت های 
مرسوم در سده 18 و 1۹ و حتی سده ۲۰ برمی گردد. 
بر اس��اس نظر دولتمردان روسی و اسناد راهبردی 
اين کشور ۳منطقه اصلی وجود دارد. يکی منطقه 
اروپا و آمريکا ي��ا   همان يوروآتالنتیک، يک منطقه 
جنوبی وجود دارد که شامل آسیای شرقی، قفقاز و 
آسیای مرکزی و خاورمیانه است و يک منطقه ديگر 

که شامل آفريقا، اقیانوسیه و آمريکای التین است که 
تحت عنوان ساير می آيد. در روسیه نگاهی آرمانی به 
مناطق وجود دارد. بدين صورت که منطقه شمال 
يعنی از ونکوور تا والدی وستک يا غرب و اروپا را يک 
منطقه می دانند که شامل روسیه هم هست و برايش 
يک نظام امنیتی واحد در نظر دارند که جدا از ناتو و 
سازمان همکاری و امنیت است. در اين نگاه، روسیه 
بخشی از اروپا تلقی می شود اما به عنوان يک شريک 
برابر. اين يک نگاه آرمانی امنیتی است. طرح مدودف 
که به نوعی توسط پوتین هم اخیرا باز مطرح شده، 
در همین چارچوب است که فعال شرايط آن وجود 
ندارد. در اين نگاه خاورمیانه معنا و مفهوم ديگری 
پیدا می کند. خاورمیانه مثل گذشته صرفا فضای 
نفوذ روسیه نیس��ت بلکه در درجه اول يک تهديد 
است که هم نفوذ قدرت های بزرگ، گسترش ناتو، 
ترکیه و گسترش راديکالیسم تهديداتی جدی برای 
منافع روسیه در منطقه، حتی برای آسیای مرکزی 

و قفقاز و امنیت داخلی روسیه قلمداد می شود. بر 
اين اساس يک سیاست خاورمیانه ای شکل گرفته 
که رئوس آن جنبه های دفاعی و بازدارندگی دارند 
و محورهای اين سیاست عمدتا همکاری با ايران، 
س��وريه و حتی دولت عراق و يمن اس��ت. در واقع 
در اين سیاس��ت خاورمیانه ای تالش اين است که 
ثبات و امنیت در سطح خاورمیانه حفظ شود. چراکه 
بی ثباتی خاورمیانه مناطق مجاور روسیه يعنی قفقاز 
جنوبی و سپس شمالی را متاثر می سازد. همچنان که 
روسیه يک سرمايه گذاری 5۰ تا ۶۰میلیون دالری 
در خاورمیانه انجام داده اس��ت. در سال های اخیر 
پا به پای تضعیف سیاس��ت خاورمیانه ای آمريکا، 
سیاست های خاورمیانه ای روسیه شکل گرفته يعنی 
با توجه به احساس ضعف و بی عملی سیاست های 
آمريکا، روسیه س��عی کرده به يک سیاست جديد 

خاورمیانه ای انسجام ببخشد. 
  آيا رفتار آمريکا در خصوص روسيه و چين را 
يکسان می بينيد؟ اگر نه، چرا اين تفاوت وجود 
دارد؟ اين تفاوت سياسـت آمريـکا در قبال 

مسکو و پکن به چه عواملی برمی گردد؟ 
سیاس��ت آمريکا در قبال روس��یه و چین در واقع 
سال هاست که متفاوت است. يعنی از زمان روابط 
چین-آمريکا در سال 1۹۷۲ به بعد که آمريکا يک 
سیاست فعال را در مورد چین دنبال کرد و با وجود 
فراز و نشیب پیوستگی خود را حفظ کرد؛ هرچند 
در حال تبديل ش��دن از يک همکاری همه جانبه 
به ي��ک رقابت جدی اس��ت. اما در مقابل روس��یه 
اين سیاست به ش��کل ديگری بوده. يعنی پس از 
پايان جنگ س��رد، تصمیم گیری در قبال شوروی 

محسن فره بر  بحران های منطقه ای اخیر در سراسر جهان به میدانی برای وزن کشی بازیگران قدرتمند بین المللی بدل شده 
است. از آنجا که نظم موجود در سیستم بین المللی پس از جنگ سرد و فروپاشی نظام دوقطبی، حالت سیال و 
ژله ای دارد و اصطالحا نظمی در حال گذار است، شکل دادن به نظم در حال گذار کنونی مساله ای بسیار مهم است. بحران سوریه و 
اخیرا بحران اوکراین صحنه کشاکش آشکار آمریکا و روسیه اس��ت؛ که حتی برخی از عنوان جنگ سرد جدید برای توصیف آن 
استفاده می کنند. آنچه مشخص است این است که جنبه های تعارض آمیز رفتار بین المللی روسیه و آمریکا نسبت به قبل تشدید 
شده است. از طرف دیگر در شکلی محدود تر و غیرتقابل آمیز تر، این پدیده در خصوص رابطه آمریکا با چین هم قابل درک است. 
رویکرد آمریکا در قبال محیط پیرامونی روسیه، حضور در دریای چین، سیاست فعاالنه خاورمیانه ای روسیه و چین، همگرایی 
بین المللی بیشتر محور مسکو-پکن از پازل های اصلی تحوالت کالن بین المللی است که پویایی و حساسیت روابط سه بازیگر عمده 

نظام بین الملل یعنی آمریکا، روسیه و چین را خاطر نشان می سازد. 
 دکتر کرمی دانشیار روابط بین الملل و مدیر گروه مطالعات روسیه دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران است که بیش از ۱۰عنوان 
کتاب و بالغ بر ۵۰مقاله تخصصی در جراید علمی به چاپ رسانده است. متن مصاحبه اختصاصی »همشهری ماه« با وی پیرامون 

رویکرد سیاست خارجی روسیه به تحوالت بین الملل است که در ادامه می خوانید. 

 سیاست 
خارجی
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 سياست 
خاجی روسيه 
درخاورميانه



در باال ترين سطح تصمیم سازی سیاست خارجی 
آمريکا قرار داش��ت و کل سیاست خارجی آمريکا 
در پرتو رقابت با شوروی عمل می کرد. حتی رابطه 
با چین هم در پرتو سیاست آمريکا در برابر شوروی 
قرار داشت. اما با پايان جنگ سرد تغییراتی جدی 
و به فراخور تحوالت داخلی روس��یه شکل گرفت؛ 
يعنی مادامی که مزاحمتی از س��وی روسیه وجود 
نداشت آمريکا سیاست گس��ترش نفوذ خود را به 
صورت مس��تقیم چه در قبال جماهیر مستقل يا 
متحدان شوروی سابق دنبال می کرد و سپس نفوذ 
منطقه ای و نهادی همچون نات��و و امثالهم دنبال 
ش��د. يا حتی اتحاديه اروپا، طرح مشارکت شرقی، 
سازمان گوام. اما با تحول سیاست در داخل روسیه و 
به قدرت رسیدن پوتین شرايط متفاوت شد و روابط 
روسیه-آمريکا از قالب بازنده-برنده به شکل قدرت 
رقیب تغییر حالت يافت. پا به پای احیای روسیه و 
انسجام داخلی و بهبود وضع اقتصادی، روسیه نقش 
بین الملل جدی تری را دنبال کرد و گسترش نفوذ 
آمريکا را به چالش کشید و نهايتا در بحران اوستیا و 
اوکراين به تقابل جدی رسید. در حال حاضر آمريکا 
به صورت جدی با روسیه در مسائل منطقه ای وارد 
درگیری ش��ده اس��ت. اما در مورد چین تاکید بر 
سیاست »تمرکز بر آسیا« بود که از سال ۲۰1۲ در 
برنامه دفاعی آمريکا قرار گرفت و مقرر شد تا سال 
۲۰1۶ تمرکز گرانیگاه سیاس��ت خارجی آمريکا 
به س��مت چین ب��رود. مقدمات کار فراهم ش��ده، 
يعنی اتحاد با ژاپن، تايوان، کره جنوبی، کشورهای 
آس��ه آن يا حتی کش��ورهای نیوزيلند و استرالیا و 
هند. مجموعه اينها حلقه ای دور چین فراهم کرده 
اس��ت. اين زمانی بود که پس از بحران اوستیا يک 
»بازتعريف« در سیاس��ت آمريکا نسبت به روسیه 
صورت گرفت که طرح س��پر موشکی تعلیق شد، 
گسترش ناتو مسکوت گذاشته شد و قرار بر تعامل 
جدی با روسیه شد اما چون اين اتفاق نیفتاد و روسیه 
کوتاه نیامد، همزمان بعضی مسائل به اين دامن زد. 
مذاکرات لیسبون پیرامون سپر موشکی بین اروپا و 
روسیه موفق نبود و اين طرف بحران سوريه هم آغاز 
شد، به عالوه بیداری اسالمی يک سوءظن جدی را 
در روسیه ايجاد کرد و بعد ماجرای اسنودن مطرح 
ش��د که اگرچه وزنی نداشت اما نشانگر رقابت بود. 
نتیجه اينکه آمريکا همچنان تمرکزش را بر مجاورت 
روسیه و خاورمیانه بگذارد، چراکه خاورمیانه وضعیت 
مناسبی ندارد و روسیه همچنان به عنوان يک نیروی 
مقاوم و دردسرساز در مقابل طرح های غربی است. 
در مقابل روسیه، آمريکا سعی کرده سیاست تنبیهی 
مستقیمی را اتخاذ کند اما از طرف ديگر در چین در 
تالش است متحدان خود را اقناع کند که آنها را تنها 
نمی گذارد و از طرفی چین را کنترل می کند و اين 

تناقضی در سیاست آمريکاست. 
روس��یه در حال مقاومت است و سیاست هجومی 
ابتکاری ندارد اما چینی ها در حال گس��ترش نفوذ 

خود هس��تند و مس��ائل مربوط به دريای چین و 
انتقال ان��رژی از دريای چی��ن جنوبی بحث های 
گسترش گرايانه ای اس��ت. روش گسترش گرايانه 
چین در محیط راهبردی خود و سیاس��ت تدافعی 
روس��یه درمجموع بی ربط به هم نیستند. غربی ها 
می خواهند اي��ن ارتباط را قطع کنن��د. چینی ها 
خیلی محت��اط هس��تند و مواظبند رفتارش��ان 
موجب حساس��یت و نگرانی غرب نشود. سیاست 
روسیه و چین در نظام بین الملل امروزی متفاوت 
اس��ت. چینی ها نگاه��ی اقتص��ادی و بلندمدت و 
گسترش گرايانه غیرحساسیت برانگیز به موضوعات 
دارند اما روس ها نگاهی امنیتی، فوری و تدافعی به 
محیط اطراف دارند. خب در سطح نظام بین الملل 
اش��تراک نظر وجود دارد؛ هرچن��د در بلند مدت 
متفاوت است. روس ها نظام بین الملل را در بلندمدت 
هم چندقطب��ی می بینند، اما چینی ه��ا به دنبال 
هژمونی هستند. روس ها به دنبال احیای گذشته 
هس��تند. اين دو نگاه ب��ه نظام بین المل��ل و نظم 
منطقه ای، رفتارهای سیاس��ت خارجی متفاوتی 
را باعث می ش��ود که در تک تک موضوعات شاهد 
تفاوت های بین روس��یه و چین هس��تیم. روسیه 
در گذش��ته ابرقدرت بوده و قبل از آن برای حدود 
۳قرن قدرت بزرگ جهانی بوده است. اما چینی ها 
تجربه متفاوتی دارند از يک امپراتوری سنتی به يک 
مستعمره تبديل ش��ده اند و انقالب چین و جايگاه 
يک کشور غیرمتعهد را در نظام بین الملل داشته اند، 
لذا نگاه متفاوت، تجربه متفاوت و جايگاه متفاوتی 
دارند. چین صبوری بیشتری دارد و برای بازيگری 
در آينده به ش��کلی متفاوت برنامه ريزی کرده و به 

شکلی اساسی و زيرساختی به دنبال فراهم کردن 
شرايط بازی است؛ به گونه ای که دنیا از چین برای 
ايفای نقش دعوت کند. اين نگاه با نگاه روس ها که 
بیشتر محافظه کارانه و به دنبال حفظ وضع موجود 
اس��ت و تکرار بازی موفق گذش��ته را در نظر دارد 

متفاوت است. 
  آيا می توان از مسائل مشترک چين و روسيه 

در برابر آمريکا سخن گفت؟ 
 چین و روسیه با مسائل مشترکی روبه رو هستند. 
يکی از آنها مساله با غرب است؛ چه در شکل نظام 
بین الملل، چه به شکل گس��ترش نهادهای غربی 
مث��ل ناتو و چه ب��ه ش��کل يک جانبه گرايی غربی 
و فرا تر از آن جهانی ش��دن س��بک غربی. جهانی 
ش��دن که در آن مفاهیم مورد نظر و احترام چین 
و روسیه ناديده گرفته ش��ده مثل حاکمیت، عدم 
توس��ل به زور و... اين موارد دو کشور را به همکاری 
واداشته اما سطح همکاری تا آنجاست که مربوط به 
مخالفت با غرب در مجامع بین المللی مثل شورای 
امنیت باش��د، همکاری هايی مربوط به شکل دهی 
به نهادهای رقیب ب��ا نهادهای غربی مثل بريکس 
و حتی تعیین سازوکارهايی برای نظام پولی و مالی 
بین المللی آينده، گسترش روابط دوجانبه همچون 
قرارداد ۴۰۰میلیون دالری گازی و همکاری ها در 
نهادهايی مثل سیکا، اَپک. اينها کارهايی است که دو 
کشور برای توسعه مناسبات و تقويت نگاه مشترک 

در مقابل غرب انجام می دهند. 
  اين سـوال پيـش می آيـد که آيـا امکان 
همکاری های نظامی و امنيتی بين المللی بين 

دو کشور وجود دارد؟ 

در حال حاضر 
آمریکا به 

صورت جدی 
با روسیه 

در مسائل 
منطقه ای وارد 
درگیری شده 

است. اما در 
مورد چین تاکید 

بر سیاست 
»تمرکز بر 

آسیا« بود که 
از سال ۲۰۱۲ 

در برنامه 
دفاعی آمریکا 
قرار گرفت و 

مقرر شد تا 
سال ۲۰۱6 

تمرکز گرانیگاه 
سیاست 

خارجی آمریکا 
به سمت چین 

برود

8۱
  همشهريماه     شهریور 93 



 واقعی��ت اين اس��ت در کوتاه م��دت و میان مدت 
امکان پذير نیس��ت، زيرا چینی ها به دنبال رقابت 
بین المللی نظامی نیس��تند؛ چراکه بنیان قدرت 
چین يعنی توس��عه اقتص��ادی ضرب��ه می بیند و 
فضای امنیتی به آن آس��یب می زن��د. نکته ديگر 
اينکه چینی ها می دانند که در نظام بین الملل اگر 
با روس ها وارد همکاری ش��وند يک نظام دوقطبی 
شکل می گیرد که با نظام بین الملل چینی ها متفاوت 
است و هزينه های زيادی دارد. سوای اينکه مسائل 
جمعیتی و س��رزمینی و امنیتی برای آينده وجود 
دارد. در واقع چین از هر وضعیتی که از خارج بر چین 
تحمیل شود دوری می کند و از هر بازی که ديگران 
آن را تعري��ف کنند، اجتناب می کن��د. چین بازی 
متفاوت خود را دارد و می خواهد شکل بازی، زمین 
بازی و قواعد بازی را نسل های بعدی چین تعريف 
کنند و نه آمريکا و روسیه و يا همسايگان چین. آنها 
معتقدند که اگر چین رش��د طبیعی خود را داشته 
باشد آن وقت جايگاه مناسب اعمال قدرت خود را 
خواهد يافت و هرگونه رقابت زودرس و پیش دستانه 
و تحمیلی از خارج صرفا ب��رای چین هزينه ايجاد 
خواهد کرد.  منط��ق هژمون��ی را چینی ها خوب 
فهمیده اند يعنی عناصر قدرت را داشته باشند بعد 
شرايط بین المللی مساعد باشد و سپس وارد بازی 
بشوند. اين ماندگار تر است تا مدل روسیه و آلمان، 
اين شايد آموخته چین از قدرت های هژمون در نظام 

بین الملل است. 
  شما اخيرا در مقاله ای به زبان انگليسی در 
يك سايت معتبر روسی تحت عنوان »روسيه، 
بحران در سوريه و اوکراين و آينده نظام بين 
الملل«، به نگاه روسـيه نسبت به بحران های 
سوريه و اوکراين در يك مقياس کالن يعنی 
بازی روسيه در يك نظام چندقطبی به عنوان 
يك قدرت جهانی اشاره داشته ايد. بحران های 
مذکور چه نقشی در نيل به اين هدف روسيه 
داشته اند؟ محدوديت ها و فرصت های ايفای 

اين نقش از سوی روسيه کدامند؟ 
روس��یه هنوز عضو دائم شورای امنیت است، هنوز 
يکی از قدرت های بزرگ هسته ای دنیاست و جزء 
5قدرت نظامی متعارف دنیاست. جغرافیا، جمعیت 
و ق��درت اقتصادی که ب��ه هرح��ال در چارچوب 
بريکس دارد و داشتن انرژی و نفوذ منطقه ای چه در 
خاورمیانه و چه در حوزه پیرامونی در قالب کشورهای 
مشترک المنافع، يورآس��یک و قدرت های ناراضی 
بین المللی، بحث تکنولوژی و تس��لیحات نظامی، 
اينها پتانسیل روسیه است. شرايط بین المللی هم 
مساعد اس��ت هم ضرورت هايی در مناطق مجاور 
روسیه هست. محدوديت هايی هم دارند، در داخل 
يک اقتصاد جهان س��ومی دارد و در ظرفیت های 
تکنولوژيک نیاز به غرب دارد و دلیل اصلی سیاست 
معتدل پوتین پس از کريمه اين است که روسیه را 
تحت فشار نگذارد چون پوتین می داند روسیه در 

تیررس فشارهای غرب ظرفیت های تکنولوژيک و 
فنی زيادی را از دست می دهد که هزينه زاست. آنها 
می دانند غرب نمی تواند روسیه را تحريم همه جانبه 
کند چون حجم تجاری زيادی دارن��د اما می داند 
اتحاديه اروپا می تواند فضای سرمايه گذاری خارجی 
در روسیه را ناامن کند و انتقال تکنولوژی را مختل 
کند. پوتین می داند عقب افتادگی تکنولوژيک در 
بلندمدت چه تاثیر زيانباری برای روسیه دارد. بعد 
هم روس��یه نمی خواهد نقش دشمن و بازيگر بد را 
برای غرب بازی کند. با خیلی از کشورهای اروپايی 
مثل ايتالیا، اسپانیا، فرانسه و آلمان مشکل ندارد بلکه 
با کشورهايی مثل لهستان و آمريکا مشکالت جدی 
دارد، روسیه مسیر توس��عه و رشد را غرب می داند، 
روسیه برای توس��عه فاقد نرم افزار است. برای دفاع 
عناصری همچون ارتدوکس روسی، ناسیونالیسم 
روس��ی را دارد اما برای توس��عه اقتصادی روسیه 
می داند از دل ايده های س��نتی روس��ی توسعه به 

دست نمی آيد. 
  رويکرد خاورميانه ای روسـيه را منفعالنه 
می بينيد يـا معتقديد رويکـردی فعاالنه را 

دنبال می کند؟ 
روس ها شايد تا قبل از بیداری اسالمی عمدتا يک 
سیاست منفعالنه و واکنشی در خاورمیانه داشتند 
و حداکثر تالش های آنه��ا در چارچوب اين بود که 
متحدان پیشین خود را حفظ کنند و روابط پیشین 
برقرار بمان��د و منافع روس��یه در منطقه تضعیف 
نشود و برای اين منظور رفت وآمدهايی به منطقه 
در دوره پوتین ش��کل گرفت تا هم منافع گذشته 
حفظ شود، هم جلوی کمک و سرايت راديکالیسم 
به اسالمگرايان داخل روسیه گرفته بشود، اما بعد از 
بیداری اس��المی روس ها ابتدا به شدت محتاطانه 
عمل کردند و بعد به تدريج شروع به مخالفت با غرب 
و رسانه های آن و هشدار درباره اتفاقات خاورمیانه 
کردند و س��وريه مورد حمايت شديد قرار گرفت و 
به تدريج يک سیاست جديد در روسیه شکل گرفت 
که اين سیاست خاورمیانه ای جديد با هدف حفظ 
ثبات در منطقه، جلوگیری از گسترش افراط گرايی 
و تقويت روابط با سفر مقامات روس به مصر و روابط 
مناسب با دولت السیسی و بعد کمک به عراق دنبال 
شد. سیاست خاورمیانه ای روسیه چند بخش مجزا 
دارد. يکی اينکه در وهله اول ب��ه ترکیه نگاه دارد، 
روسیه، ترکیه را يک همکار اقتصادی جدی می داند 
اما در عین حال به ش��دت نگ��ران نفوذ منطقه ای 
ترکیه در خاورمیانه اس��ت که می تواند برای عراق، 
 سوريه، ايران و لبنان و بعد قفقاز خطرآفرين باشد. 
دوم رابطه روسیه با اسرائیل است که برای روسیه يک 
رابطه دوجانبه تلقی می شود و کمتر آثار منطقه ای 
دارد. حضور يک میلیون اس��رائیلی روس تبار مهم 
است هرچند روس ها به روابط اسرائیل قبرس يونان 
به عنوان عاملی برای محدودسازی ترکیه هم نگاه 
می کنند. س��وم رابطه با ايران است، اين رابطه هم 
در روابط دوجانبه و هم مسائل منطقه ای در آسیای 
مرکزی و قفقاز و خاورمیانه بسیار مهم است. چهارم با 
کشورهای عربی منطقه از مصر و سوريه و عربستان، 
که اين ۴بخش سیاست روس��یه مکمل هم تلقی 
می شود. اما الزامات خاورمیانه برای هرکدام متفاوت 
است. نگاه روسیه به ترکیه اقتصادی، ايران همکاری 
منطقه ای، اسرائیل دوجانبه و ديگر کشورهای عربی 
بازار اس��ت. يکی از داليل عمده ای که باعث ش��د 
سیاست خاورمیانه ای روسیه از انفعال خارج شود به 
انفعال آمريکا در خاورمیانه برمی گردد. آمريکا ابتدا 
بیداری اسالمی را در راستای طرح خاورمیانه خود 
می ديد اما نتايج به گونه ای شد که آمريکا سردرگم 
شد، آمريکا دو سال است در مهم ترين کشور عربی 
يعنی مصر سفیر ندارد؛ چراکه نمی داند بايد چه کار 
کند. نتیجه لیبی، ناامنی در شمال آفريقا، نامعلوم 
بودن وضعیت مصر، س��وريه، لبنان و عراق، يعنی 
کل داشته های آمريکا در گذشته به نوعی با چالش 
مواجه شده اند بدون اينکه سیاست مشخصی داشته 
باشند، لذا در چنین فضايی به نظر می رسد روسیه با 

دست باز بازی می کند.

منطق هژمونی 
را چینی ها خوب 
فهمیده اند یعنی 
عناصر قدرت 
را داشته باشند 
بعد شرایط 
بین المللی 
مساعد باشد 
و سپس وارد 
بازی بشوند. این 
ماندگار تر است 
تا مدل روسیه و 
آلمان، این شاید 
آموخته چین 
از قدرت های 
هژمون در نظام 
بین الملل است

 سیاست 
خارجی
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پرسشبرجسته

  سياست روسـيه درقبال بحران 
عراق، در چه چارچوبی است؟ 

در مورد ع��راق، دولت روس��یه پس از 
سقوط صدام ارتباط محدودی با دولت 
جديد پیدا کرد. دولت جديد هم خیلی 
تمايلی نداشت، اما در دوسال اخیر و پس 
از نگرانی دولت جديد از آمريکا و تحوالت 
نوين، سعی کرد روابط را با مسکو بهبود 
ببخش��د. روسیه در راس��تای سیاست 
خارجی خود در جلوگیری از به قدرت 
رسیدن گروه های تندروی سنی و حفظ 
ثبات، نگاهش به عراق را تغییر داد و اين 
نگاه در مورد مصر هم بود. دولت روسیه در 
خاورمیانه به دنبال تقويت روابط دوجانبه 
برای حفظ نظام های سیاس��ی موجود 
اس��ت، چراکه از نظر روسیه تهديدات 
بیداری اس��المی يا بهار عربی به شدت 
مورد س��وءظن بود. به نظر روس ها اين 
تحوالت يک طرح نامشخص آمريکايی 
بود و نتیج��ه آن را قدرتمندی ترکیه و 
اس��المگرايان راديکال و ناامنی منطقه 
می ديدند که هرسه برای نفوذ روسیه در 
خاورمیانه و قفقاز جنوبی و امنیت ملی 
روسیه در داخل خطرناک بود. لذا تالش 
می کنند با کمک ديگر کشور ها ثبات را 
حفظ کنند و از گس��ترش راديکالیسم 
ممانعت کنند. بنابراين تقويت روابط با 

عراق در اين چارچوب معنا دارد. 

 سياست 
خاجی روسيه 
درخاورميانه
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خرس قهوه ای گرسنه است! 
تحریم های ایاالت متحده و اتحادیه اروپا علیه روسیه چگونه شکل گرفته اند؟

یادداشت

غرب می گوید 
دلیل اقدامات 
تنبیهی علیه 
کرملین 
حمایت هایی 
است که 
مسکو از 
آزادی خواهان 
شرق اوکراین 
انجام می دهد 
در مقابل روسیه 
می گوید 
استاندارد های 
دوگانه در رفتار 
را نمی تواند 
تحمل کند

اتحاديه اروپا و آمريکا دوره تازه ای از تحريم ها را علیه  سیدبهزاد اخالقی 
روس��یه به تصويب رس��انده اند. اين محدوديت ها 
انرژی، بانکداری و س��امانه های دفاعی را در بر می گیرد. غرب می گويد دلیل 
اقدامات تنبیهی علیه کرملین حمايت هايی است که مسکو از آزادی خواهان 
شرق اوکراين انجام می دهد در مقابل روسیه می گويد استاندارد های دوگانه در 
رفتار را نمی تواند تحمل کند. برخی از خوش بینان و البته آنها که فکر می کنند 
جهان کماکان با استاندارد های جنگ س��رد قابل تحلیل است، بر اين باورند 
جنگ س��رد جديدی در ح��ال وقوع اس��ت اما تحريم ها دس��تپخت کنگره 
آمريکاست. مجموعه ای از نئومحافظه کارانی که فوکوياما يک دهه قبل گفته 
بود عصر شما تمام شده اس��ت. اقدامات تنبیهی علیه روسیه از سوی مسکو 
پاتک هايی هم داشته اس��ت. روس ها واردات مواد غذايی از آمريکا را ممنوع 
کرده اند و البته اجازه پرواز از آسمان خود را به پرواز های غربی که به سوی شرق 
می روند نمی دهند. اين گونه نه تنها مسیر های پروازی طوالنی تر می شود، بلکه 
هزينه هايی که شهروندان اروپايی و آمريکايی بايد پرداخت کنند نیز چند برابر 
شده است. در مقابل اروپايی ها تالش می کنند وضعیت را عادی نشان دهند. آنها 
می گويند تحريم های روسیه در زمینه های مواد غذايی و حتی مسیرهای هوايی 
نه تنها آسیبی به آنها نخواهد زد بلکه مسکو تنها با بزرگنمايی تالش می کند از 

وضعیت استفاده تبلیغاتی کند. 
در اين میان بايد نگاه دقیق تری به تحريم ه��ای اروپايی و آمريکايی علیه 

روسیه انداخت: 

 شرکت آلمانی »رين متال« در سال ۲۰1۴ 
قرار بود صنايع مشترک خودروسازی را با 
روس��یه برپ��ا کند ک��ه از اي��ن همکاری 
مش��ترک طرفین س��ود های بس��یاری می بردند که دولت آلمان با وضع 

تحريم ها علیه مسکو اين قرارداد لغو کرد. 
 روسیه واردات میوه و س��بزيجات را از اروپا به حالت 
تعلیق در آورد. اين اقدام س��یب های لهس��تانی را به 
انبار ها بازگردان��د و مواد پروتئینی آمريکايی را هم به 

سردخانه ها. 

 همکاری های مشترک ماهیگیری میان نروژ و روسیه 
در دريای ش��مال پس از ترس از افزايش تحريم های 

روسیه علیه غرب با سقوط بی سابقه ای همراه بود. 

 ش��رکت فرودگاه��ی آلمان��ی 
اعمال تحريم های بین المللی علیه »فارپ��ورت« پس از 
به س��هام خود در فرودگاه سنت روسیه گفته نسبت 
دارد و ممکن اس��ت سرمايه های پترزبورگ ش��بهاتی 
خارج کند. خود را از اين فرودگاه 

 کامرز بانک اعالم کرده است از تحريم های اقتصادی 
اروپا علیه روسیه زيان خواهد ديد. 

»يونی کرديت« سامانه مرکزی و وابسته بانک در اروپا 
دارد می گويد روسیه را از دايره فعالیت های خود خارج 
خواهد ک��رد. اين اقدام منجر می ش��ود تا روس��یه از 

سامانه قدرتمند بانکداری دور بماند. 

ديمیتری مدودف نخس��ت وزير روس��یه در حالی که 
اروپايی ها شرکت های کوچک هوايی وابسته به ايرفلوت 
را تحريم کردند، عنوان کرد از اين پس پرواز های اروپايی 
که برای سفر به آسیا بايد از سیبری می گذشتند ديگر 

نمی توانند از آسمان روسیه برای تردد استفاده کنند. 

 شرکت هوايی روسی »دوبرو فلوت« که به معنای »پرواز 
خوب« اس��ت هم اعالم کرده تمام پرواز ه��ای خود به 
آسمان اروپا را به حالت تعلیق در آورده و ديگر پروازی به 

غرب نخواهد داشت. 

 ديتر زيتچه مدير عامل شرکت 
دايمل��ر ک��ه مجموع��ه تحت 
مديريتش بازار خوب و رو به رشدی در روس��یه دارد گفته است با بحران 
اوکراين فروش اين شرکت در روس��یه کاهش پیدا کرده و امکان محدود 

کردن عرضه در بازار اين کشور وجود دارد. 

 بخش وام های »رويال بانک اسکاتلند« نیز 
در پیامی گفته اين مجموعه محدوديت هايی 

را برای طرف روسی در نظر گفته است. 

 بی��ش از ۲5هزار ش��غل اکنون در آلم��ان به علت 
تحريم های اقتص��ادی اروپا علیه روس��یه در خطر 
هستند. اين در حالی است که دولت مرکل با وجود 
چنین بحرانی وضعیت سختی را در آينده نه چندان 
دور تجربه خواهد کرد. اين رويداد در حالی اس��ت 
که بحران در تجارت با ش��رق اروپا تنها در آلمان ۲5هزار و در فرانس��ه 
در حدود 1۰هزار ش��غل را با خطر مواجه می کند و دولت ها بايد نسبت 

به آن پاس��خگو باش��ند. 

 سیاست 
خارجی
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روسیه 
واردات میوه، 
سبزیجات، 

لبنیات، 
پروتئین ها را 
از ۲8کشور 

جهان ممنوع 
اعالم کرده. 

این برای 
تولیدکنندگان 

میوه در 
خاورمیانه و 

آسیا خبرخوبی 
خواهد بود. 

در میان 
کشورهای 

که تحت 
تحریم های 
روسیه قرار 
دارند، نروژ، 

اعضای 
اتحادیه اروپا، 
استرالیا، کانادا 
در کنار آمریکا 
دیده می شوند

 آديداس دومین ش��رکت تولیدکننده لوازم ورزشی 
جهان هم گفته در برنامه سال آينده خود کاهش سود 

و درآمدش از بازار روسیه را مدنظر قرار داده است. 

 دومین شرکت نفتی روسیه لوک اويل نیز در بیانیه ای 
گفته تحريم های غربی سرمايه گذاری اين شرکت را 
به مقدار قابل توجهی در بازار اروپا کاهش داده است. 

 اپرات��ور روس��ی تلفن ه��ای هم��راه مگاف��ون گفته 
سرمايه هايش را برای ضربه زدن به ارزهای خارجی به 

روبل يا دالر هنگ کنگ تبديل خواهد کرد. 

 شرکت ايتالیا ابزارسازی »اينال« هم گفته 
حاضر به ف��روش دارايی های خ��ود در بازار 

روسیه نیست. 

شرکت خرده فروش مترو  ای جی گفته بحران اوکراين 
منجر به تعويق در تبادالت مالی اين شرکت با طرف 

روسی در ماه مارس شده است. 

 شرکت نفت توتال فرانس��ه همکاری های مشترک و 
خريد سهام ش��رکت نواتک روس��ی را بعد از سقوط 
هواپیمايی مالزيايی در ش��رق اوکراين متوقف کرده 

است. 

 شرکت نفتی انگلیسی بی پی اعالم کرده همکاری های 
مش��ترکش با ش��رکت نفت و گاز روس��یه سود های 
فراوانی را برايش به دنبال داشته و طی ۳ماهه نخست 
سال گذشته اين ش��رکت توانسته سود خوبی کسب 
کند و وضع تحريم ها و درگیری های اقتصادی ضربات 

سختی به سود بی پی وارد می کند. 

 لوک اويل پمپ بنزين های خود را در اوکراين به يک 
شرکت اتريشی واگذار کرده است. اين اقدام در جهت 
عقب نشینی شرکت های نفتی روسی از بازار نفت و گاز 

اروپا قابل ارزيابی است. 
بحران در مناسبات غرب و ش��رق رو به افزايش است 
در حالی که همکاری ه��ای طرفین در حل بحران های بین المللی از جمله 
افراطی گری در ع��راق، مبارزه با تروريس��ت های افراطی م��ورد حمايت 
عربستان و ترکیه در س��وريه و بیماری های خطرناک مانند آبوال در آفريقا 
نیازمند يک عزم جهانی اس��ت اما نئو محافظه کاری با افکار پوس��یده اش 
مش��غول جنگ افروزی در جه��ان پیرامونی اس��ت. س��ناتورهايی مانند 
جان مک کین ش��رايط کنونی آمريکا را يک موفقیت برای خود می دانند 

و همان طور ک��ه اوباما رئیس جمه��ور آمريکا گفته بعید اس��ت به زودی 
مناس��بات طرفین همانند گذش��ته دوس��تانه و به دوران پیش از بحران 

اوکراين بازگردد. 

چه کسی از تحریم ها زیان خواهد کرد؟ 
همان طور که اش��اره ش��د روابط روسیه و غرب به س��خت ترين دوران 
خود پیش از جنگ ش��وروی علیه افغانس��تان در سال 1۹۷۹ بازگشته 
است. تحريم های بین المللی مانند المپیک مسکو در سال 1۹8۰ وضع 
را برای اقتصاد طرفین به چالش می کش��د. اقتصاد جهانی هم با در هم 
تنیدگی اش عمال منجر به دوس��تی پايدار تر میان ش��رق و غرب نشد و 

موج بیکاری و ناامیدی و ترس از فروپاشی را تقويت می کند. 
س��والی که اکنون مطرح می ش��ود، آن اس��ت که آمريکايی ها بارديگر 
اروپ��ا را غافلگیر کرده ان��د؟ نگاهی به میزان زيان هايی که کش��ورهای 
تحريم کننده می برند نش��ان می دهد واش��نگتن کمتري��ن ضربه را از 
فش��ارهای اقتصادی علیه روس��یه خواه��د برد؛ به طوری ک��ه آلمان و 
لهس��تان در زيان باال ترين رتبه و کش��ورهای حوزه دري��ای بالتیک از 
جمله لیتوانی بیش��ترين حجم از تولید ناخالص داخلی خود را از دست 
می دهند. در اين میان فنالند و نروژ زيان ه��ای اقتصادی قابل توجهی 
خواهند ديد و همان طور که گفته ش��د آمريکا جايی در آن سوی آب ها 

و دست نیافتنی است. 
روسیه واردات میوه، سبزيجات، لبنیات، پروتئین ها را از ۲8کشور جهان 
ممنوع اعالم کرده. اين ب��رای تولیدکنندگان میوه در خاورمیانه و آس��یا 
خبرخوبی خواهد بود. در میان کش��ورهای که تحت تحريم های روس��یه 
قرار دارند، ن��روژ، اعضای اتحاديه اروپا، اس��ترالیا، کان��ادا در کنار آمريکا 
ديده می ش��وند. اتحاديه اروپا بیشترين وابس��تگی را از نظر صادرات میوه 
به روسیه دارد. اطالعات نش��ان می دهد 1۰درصد از درآمد اتحاديه اروپا 
از صادرات میوه به روس��یه بوده که رقمی بالغ بر 1۶میلیارد دالر است. در 
میان کشورهای اتحاديه اروپا آلمان، لهستان و هلند بیشتر زيان را می برند؛ 
به طوری که آلمان ۳/۳درصد کل تجارت خارجی اش صادرات میوه ها به 
روسیه در سال ۲۰1۳ بوده است. وزرای کشاوزی آلمان، فرانسه و لهستان 
برنامه های اقتصادی مشترکی را برای بررسی تحريم های روسیه در دستور 
کار خود قرار داده اند که عمال اين برنامه چندان هم کارس��از نبوده است. 
5/۴ میلیون يورو از تجارت خارجی ايرلند صادرات پنیر به روسیه بوده که 
از امسال امکان تحقق آن وجود ندارد. در اين میان برای بازاريابان اروپايی 
امکان يافتن جايگزينی مناسب برای بازار روسیه وجود ندارد و قیمت ها در 
سال ۲۰1۴ به شدت کاهش خواهند يافت و کشورهای اروپايی زيان های 

شديدی خواهند خورد. 
در اين میان روسیه با تخصیص 5۰میلیون دالر به بخش کشاورزی اش قصد 
دارد اجازه افزايش قیمت مواد غذايی را ندهد، اما اين مس��اله غیرقابل جبران 
است. روس ها با کشورهای آمريکای التین و نیوزيلند برای تامین مواد غذايی 
مذاکراتی را صورت داده اند. روس��یه از اتحاديه گمرکی هم خواس��ته اس��ت 
ترانزيت مواد غذايی به داخل روسیه را متوقف کند. تمامی اين مسائل از يک 
اشتباه استراتژيک نشات می گیرد و آن هم دخالت اروپايی ها در حیاط خلوت 
روسیه است. جنگی که در اوکراين بر سر قرارداد همکاری های اقتصادی با اروپا 
آغاز شد يک نبرد اقتصادی میان سرمايه داران اين کشور بود که با بی تدبیری 
بازيگران خارجی اکنون ابعاد نظامی و امنیتی آن تمام جهان را به خود مشغول 

کرده است.
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خاورمیانه در کشاکش جدال های گفتمانی 
کدام گفتمان آینده خاورمیانه را رقم می زند

حجم اخب��ار و گزارش ها از منطق��ه خاورمیانه  
نشان می دهد که خاورمیانه به مهم ترين منطقه 
نسبت به ديگر مناطق جهان تبديل شده که خود نشان 
از تالطم و بحرانی بودن آن و تغییرات عمده در عرصه های 

عینی و ذهنی دارد. 
تحوالت جاری در عرصه غرب آس��یا و ش��مال آفريقا 
ک��ه اين روز ه��ا دامن��ه اش از غ��رب ايران تا ش��مال 
س��رزمین های اش��غالی را در بر می گیرد، بیان کننده  

دوران گذار دوران حس��اس تاريخی اس��ت؛ چه آنکه تحوالت فکری و 
جغرافیايی در اوج به سر می برد و هر روز شاهد بروز و ظهور يک جريان 
خبرس��از يا اتفاق مهم هس��تیم. در حالی که تحوالت جاری در جهان 
عرب با انقالب های عربی همراه شد و ش��هروندان منطقه شاهد سقوط 
ديکتاتورهای چندين ساله بودند، اين روند در سوريه به سمت و سوی 
جديدی کشیده شد که تبعات آن دو کشور  همسايه يعنی عراق و لبنان 
را نیز درگیر کرد. هر چند موج تحول خواهی در سوريه ابتدا مانند ديگر 
کشورهای عربی با خواس��ته هايی همچون تغییرات سیاسی و اقتصادی 

سیدمهدی مدنی، 
دانشجوی دکترای 
مطالعات خاورمیانه 

دانشگاه تهران
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همراه بود اما با همراه ش��دن اين موج با فاز مس��لحانه شاهد دو تحول 
بوديم. اول آنکه اين امر س��بب انحراف  خواسته های شهروندان سوری 
و تغییر محیط بازی شد. به واقع اگر تا پیش از آن می شد از مصاف دولت 
و جامعه مدنی هرچند ضعیف س��وريه سخن به میان آورد اما اين روند 
در همان ابتدای راه به مصاف دولت با گروه های تروريس��تی تغییر فاز 
داد. دوم آنکه ورود تحوالت س��وريه به فاز مس��لحانه خیلی زود سبب 
شد که س��وريه، به محلی برای گردآمدن گروه های تکفیری از سراسر 
جهان تبديل شود. خاصه آنکه دولت های منطقه ای و فرامنطقه ای ضد 
جبهه مقاومت هم تمام قد وارد اين میدان ش��ده و س��وريه را به عرصه 
يک جنگ تمام عیار تبديل کردند. بنابراين در عرصه منطقه ای ش��اهد 
جدال ايران، حزب اهلل لبنان، س��وريه و تاحدی عراق با عربستان، قطر، 
اردن و ترکیه بوديم. در عرصه بین الملل��ی نیز دو قدرت جهانی آمريکا 
و روسیه وارد يک جنگ نیابتی در سوريه ش��دند. همین تحوالت  طی 
يک بازه ۳ساله مرزهای س��وريه را درنورديد و اينک شاهد آن هستیم 
که مناطق سنی نش��ین عراق و همچنین مرزهای لبنان و سوريه شاهد 
درگیری میان دولت های اين دو کش��ور و گروه ه��ای تکفیری ) اعم از 
داعش و جبهه النصره( باش��د.  در کنار اين تحول مهم خاورمیانه برای 
چندمین بار شاهد تجاوز اس��رائیل به باريکه غزه بوديم؛ تهاجمی که به 
جهت استفاده گسترده اس��رائیل از تجهیزات نظامی و هدف قرار دادن 
غیرنظامی��ان از يک س��و و مخالفت بی س��ابقه گس��ترده  جامعه مدنی 
جهانی با اين حمله در نوع خود بی س��ابقه می ک��رد. همه اين تحوالت 

نش��ان می دهد که خاورمیانه در بحرانی ترين زمان خود به س��ر می برد. 
آنچه در اين نوشتار می آيد، تحوالت اين منطقه بحران زده در عرصه فکری و 
بروز آن در عرصه جغرافیايی منطقه است. قرائت بنیادگرايانه و افراط گرايانه 
از اسالم، خیزش شیعیان و اسالم ضدغرب، تطابق مرزهای هويتی و زبانی با 
مرزهای جغرافیايی و تالش برای رهايی از استبداد چهارگانه های فکری اند 
که طی دهه اخیر خود را بیش از پیش نمايان س��اخته اند و تغلب هر يک 
از اين تفکرات می رود تا ش��کل بندی های جديد غرب آسیا و شمال آفريقا 
را رقم بزند. البته اين به معنای آن نیس��ت که قدرت های فرامنطقه ای در 
شکل بخش��ی به آينده خاورمیانه نقش ندارند، بلکه آنها هم می کوشند از 
طريق همین گفتمان ها بازيگری خ��ود را ايفا کنند و از طريق کمک های 
اقتصادی و يا سیاسی - امنیتی بازيگران اين گفتمان ها را تقويت يا تضعیف 

کنند

قرائت بنیادگرایانه از اسالم
بی شک خبرساز ترين تحوالت در منطقه آشوب زده خاورمیانه 
اخبار مرتبط با گروه هايی اس��ت ک��ه از عراق تا لبن��ان را تحت تاثیر خود 
قرار داده و می کوشند با برداشت س��لفی گرايانه از اسالم، دولت ها و ديگر 

گروه های فکری را با خود، حتی به زور، همراه سازند. 
بروز و ظهور گروه هايی چون القاعده، جبه��ه النصره و نهايتا داعش متاثر 
از همین ديدگاه اس��ت. محمد ابوزهره در بیان عقاي��د اين نحله در کتاب 
تاريخ المذاهب االسالمیه می نويسد: »هر عملی که در زمان پیامبر وجود 
نداشته و انجام نمی شده است، بعدا هم نبايد انجام شود.« ابن تیمیه فقیه و 
متکلم حنبلی از اين اصل سه قاعده کلی ديگر استخراج و استنتاج کرده: 
اول هیچ فرد نیکوکاری يا دوس��تی از دوستان خدا را نبايد وسیله ای برای 
نزديک شدن به خدا قرار داد. دوم به هیچ زنده و مرده ای نبايد پناه برد و از 
هیچ کس نبايد ياری خواس��ت و سوم به قبر هیچ پیغمبر يا فرد نیکوکاری 

نبايد تبرک جست يا تعظیم کرد. 
به طور خالص��ه محورهای اصل��ی تعالیم اين جماع��ت را می توان در 
مولفه های سه گانه »ادعای بازگشت به اسالم سلف و صالح«، »مخالفت 
با عقل، اجتهاد، تفس��یر قرآن، تص��وف و عرفان و هر گون��ه نوآوری با 

عنوان بدعت« و »وح��دت و خالفت دينی – عرب��ی و ضديت با ترکان 
عثمانی« مورد مالحظه قرار داد. آنچه اين روزها در س��وريه و س��پس 
در عراق جريان يافته، عینی ش��دن کلیدواژه های اين گفتمان اس��ت. 
کش��تار وسیع ش��یعیان، ايزدی ها، مس��یحیان و ديگر اقلیت ها حاصل 
عملیاتی ش��دن اين تفکر است. عربستان س��عودی را می توان نماينده 
اي��ن تفکر معرفی کرد؛ خاص��ه آنکه اين بازيگ��ر از توانايی فردی چون 
بندر بن سلطان، به عنوان مغز متفکر اتاق جنگ جريان های تروريستی، 

بهره کامل را برد.

اسالم شیعی ضدغرب
پیروزی انقالب اسالمی در ايران و ارائه برداشت فقهی مبنی بر 
نقش فقها در زمان غیبت به بروز انديشه و عمل جديدی در عرصه حکومتی 
منجر ش��د که نه تنها ايران، بلکه کیلومتر ها آن طرف تر را تحت تاثیر خود 
قرار داد. اين انديش��ه ک��ه بعد بیرون��ی اش مخالفت و مبارزه ب��ا هر گونه 
استکبار و خصوصا حمايت از مستضعفان بود، خیلی زود خود را در مبارزه 
با زياده خواهی های غرب و تجاوزگری های اسرائیل نشان داد. تحوالت دهه 
اخیر نشان می دهد که اين تفکر اينک به يکی از تاثیرگذار ترين انديشه های 

منطقه تبديل شده است.
 قرار گرفتن دولت نوری المالکی در عراق و حمايت از ايران به عنوان منشاء 
اين تفکر در تحوالت منطقه ای )مانند بحران سوريه و يا عدم تحريم سوريه 
در اتحاديه عرب( و بعضا جهانی) مانند عدم پیوستن به تحريم های جهانی(، 
ممانعت از سقوط بشار اسد در سوريه به عنوان يک متحد جدی برای اين 
تفکر، مقابله جدی با اس��رائیل توس��ط حزب اهلل لبنان )ب��ه عنوان يکی از 
ديگر نمادهای اين تفکر( و نهايتا خیزش ش��یعیان بحرين و يمن از جمله 

شاخص هايی است که می توان به عنوان موفقیت های اين تفکر برشمرد.

عربستان 
سعودی 

را می توان 
نماینده این 

تفکر معرفی 
کرد؛ خاصه 

آنکه این 
بازیگر از 

توانایی فردی 
چون بندر 

بن سلطان، 
به عنوان 

مغز متفکر 
اتاق جنگ 

جریان های 
تروریستی، 
بهره کامل 

را برد
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 تطابق مرزهای هویتی و جغرافیایی
ه��ر چن��د بس��یاری توافقنام��ه س��ايکس – پیکو را س��رآغاز 
مرزبندی های جديد منطقه غرب آس��یا می دانند اما عدم رعايت هويت ها 
با مرزهای جغرافیايی چون استخوان الی زخم سبب درگیری های متعدد 
در منطقه شده است. اينک و با توجه به گسترش رسانه های جمعی و روند 
جهانی ش��دن و برجسته شدن مس��ئله هويت، روندهای گريز از مرکز در 
برخی از مناطق خاورمیانه ديده می شود. سودای استقالل طلبی کرد ها در 
عراق، که آنها را با چهار دولت ديگر وارد درگیری می کند، از جمله مصاديق 
بارز اين جريان است. رگه های نازک تر اين جريان را می توان در هويت هايی 

چون قبطی های مصر و ترکمن ها هم مورد مشاهده قرار داد.

 آزادی خواهی و مبارزه با استبداد
شايد اگر هشام ش��رابی بخواهد جديد ترين تحوالت خاورمیانه 
را به رشته تحرير درآورد، ديگر از »پدرس��االری جديد« با شدت و حدت 
ياد نکند؛ چه آنکه موج اقتدارستیزی نسل جديد جهان عرب و هدف قرار 
دادن راس حاکمی��ت و مواجهه با انديش��ه های ماورايی بودن حاکمان به 

شدت رنگ باخته است. 
انقالب های جهان عرب که از اواخر سال ۲۰11 آغاز و تبعاتش همچنان 
هم ادامه دارد را بايد تبلور انديش��ه رهايی از اس��تبداد و اقتدارگرايی 
جهان عرب دانست که سابقه ای نزديک به يک قرن دارد. اينک اين موج 
در برخی از کش��ور ها، مانند تونس، توانسته راه خود را بیابد و در برخی 
ديگر، مانند بحرين، همچنان در جريان است؛ و در جای ديگر متوقف يا 
به محاق رفته، مانند مصر و لیبی و در جای ديگر ، يعنی سوريه، با ورود 
به فاز مسلحانه از هدف اصلی خارج شده و به مصاف دولت با گروه های 
تروريس��تی تبديل ش��ده اس��ت. هر چند حرکت اولیه اقتدارستیزی و 
مبارزه با اس��تبداد و فس��اد حاکمان در وهله اول موفقیت آمیز بوده، با 
اين وجود نبود ساختارهای مشخص و سابقه دار در عرصه جامعه مدنی 
سبب شده که انديشه های رهايی از اقتدار به اهداف خود به طور کامل 
دست نیابد. خاصه که اين انديشه از خارج از مرز ها هم تقويت می شود 
و همین امر سبب وارداتی خوانده ش��دن اين جريان توسط گروه های 

رقیب می شود.

آینده ای مبهم؟ 
ام��ا محیط متالط��م خاورمیان��ه به کدام س��و می رود يا ک��دام يک از 
گفتمان های چهارگانه فوق بر ديگری فائق می آيد. البته ذکر اين نکته 
ضروری اس��ت که گفتمان های فوق داللت بر نب��ود گفتمان های ديگر 
نیس��ت، بلکه می توان از گفتمان اخوانی به نمايندگی ترکیه هم نام برد 
اما فروغلتیدن ترکیه ب��ه حمايت از گروه های تروريس��تی و همچنین 
سرنگونی مرس��ی س��بب ش��ده که اين گفتمان فعال در حاشیه به سر 
  می برد. بررس��ی کلیدواژه ه��ای گفتمان های فوق راه را برای ترس��یم 
فضای آتی خاورمیانه مش��خص می کند. نگاهی به گفتمان بنیادگرايی 
کلیدواژه هايی چون تکفیر، اجبار، نف��ی ديگری و تغلب از راه زور را به 
ذهن متبادر می سازد. هرچند هر گفتمانی به دنبال غیريت سازی است 
و س��ه گفتمان ديگر هم به نوعی حاوی مولفه های غیريت سازی اند اما 
تفکر تکفی��ری بیش از هر گفتمانی به دنب��ال نفی ديگری آن هم از راه 

خشونت آمیز است. 
از طرفی اين تفکر بیش از آنچه به دنبال جنبه های ايجابی باش��د، به دنبال 
جنبه های س��لبی اس��ت، لذا فراگیر ش��دن اين تفکر که در حال حاضر از 
طري��ق پمپاژ دالره��ای نفتی صورت می گی��رد، نمی توان��د چندان دوام 
بی��اورد. ضمن اينک��ه پیوندهای عمی��ق حامیان اين تفکر ب��ا دولت های 
غربی سبب موضع گیری منفی شهروندان خاورمیانه شده است. گفتمان 

اس��تقالل خواهی و تالش برای تطابق مرز ها با هويت ها، گفتمان ديگری 
اس��ت که امروزه به مدد گس��ترش رس��انه ها و همچنی��ن قدرت گیری 
اقتصادی، خصوصا توسط کرد ها و يافتن حامیان خارجی، مانند اسرائیل 
نه از باب اينکه اين حرکت اسرائیلی و صهیونیستی است، بلکه از آن جهت 
که اس��رائیل از هر گونه تجزيه در منطقه حمايت می کند، توانسته به يک 

گفتمان پويا در منطقه تبديل شود. 
البته مخالفت برخ��ی قدرت های بزرگ و همچنی��ن مخالفت قدرت های 
منطقه ای ب��ا تجزيه طلبی و اس��تقالل خواهی و از طرف��ی وجود اختالف 
در می��ان متولیان اي��ن گفتم��ان، مثل مخالف��ت برخی اح��زاب کرد با 
اس��تقالل طلبی، موانع اصلی اين جريان به حساب می آيند. گفتمان ديگر 
که آزادی خواهی و رهايی از استبداد است، هم کلیدواژه هايی چون آزادی، 
جامعه مدنی، مطبوعات آزاد، نظام چندحزب��ی و انتخابات آزاد را به ذهن 

متبادر می سازد. 
با اين وجود عدم ش��کل گیری جامعه مدنی اصیل و تداوم س��نت های 
قبیله ای و سنتی و از طرفی نبود شرايط اقتصادی مناسب برای تفکیک 
میان دو حوزه سیاست و اقتصاد، همانند آنچه در غرب برای شکل گیری 
لیبرال دموکراسی صورت گرفت، س��بب شده که اين گفتمان طی يک 
قرن گذشته راه چندانی را نپیمايد. عالوه بر اين ارتباط برخی متولیان 
اين گفتمان با جهان غرب به واکنش منفی برخی رهبران سیاس��ی در 
جبهه مخالف منجر شده اس��ت. گفتمان چهارم يعنی اسالم شیعی نیز 
حامل کلیدواژه هايی چون ضديت با اس��تکبار، مقابله با غرب و مبارزه 
با اس��رائیل در بعد س��لبی و ايجاد جامعه مبتنی بر اصول اس��المی در 
بعد ايجابی اس��ت. هر چند گفتمان فوق طی ده��ه اخیر موفق به حفظ 
بازيگران همسو در منطقه ش��ده اما تحريم های شديد غرب و از طرفی 
درگیری در پرونده هسته ای و مشکالت جدی اقتصادی در بعد داخلی 
سبب شده که بخش عمده ای از انرژی متولی آن صرف مقابله با بیرون 

شود.

گفتمان چهارم 
یعنی اسالم 
شیعی نیز حامل 
کلیدواژه هایی 
چون ضدیت با 
استکبار، مقابله 
با غرب و مبارزه 
با اسرائیل در 
بعد سلبی و 
ایجاد جامعه 
مبتنی بر اصول 
اسالمی در بعد 
ایجابی است

 سیاست 
خارجی
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 آينده 
خاورميانه

نتیجهگیری

خاورمیانه در آستانه ش��کل گیری روند جديدی از تحوالت است. 
گفتمان های فکری در سال های اخیر سايه سنگینی را بر اين منطقه 
انداخته اند و بازيگران منطقه ای و فرامنطقه ای برای شکل بخشی به 
ساختارهای جديد تالش مضاعفی را به کار بسته اند. در اين میان و 
در س��ايه کاهش جايگاه خاورمیانه در بحث انرژی، به علت کشف 
انرژی های نوظه��ور، می توان از کاهش حض��ور آمريکا در منطقه 
س��خن گفت و همین راه را برای عرض اندام بهترين گفتمان مهیا 
می کند. مشروعیت زدايی از اسالم تکفیری که با جنايات متولیان آن 
در عراق و سوريه صورت گرفته، عدم وجود زيرساخت های مناسب 
برای شکل گیری گفتمان اقتدارستیز به معنای غربی و همچنین 
ممانعت های س��اختاری پیش روی گفتمان استقالل خواهی راه 
را برای گفتمان اس��الم شیعی فراهم می س��ازد. اما اين امر منوط 
به ح��ذف درگیری های خارج��ی در پرونده هس��ته ای، پرهیز از 
جدال های بیهوده و موضع گیری های جنجالی، بکارگیری صحیح 
کلیدواژه های گفتمان اقتدارستیز و بازتعريف آن با مولفه های بومی 
و همچنین ارائه چهره ای متحد از ايران در عرصه بین المللی است. 
اگر مولفه های فوق رعايت شود، می توان امید داشت که خاورمیانه 
آتی با ارزش های اين چنینی ساخته شود. در غیر اين صورت بايد در 
انتظار شکل بندی های غیربومی و فرامنطقه ای و نظم تحمیلی از 

جانب قدرت های ديگر باشیم.



نیازمند مقابله با هویت های مخرب هستیم
آرشین ادیب مقدم در گفت و گوی اختصاصی با »همشهری ماه « از راه های مقابله با تفکر تکفیری می گوید

گفتوگو

  همان طور که می دانيد، پيمان سايکس-
پيکـو را که بـرای حدود يك قرن نقشـه 
سياسـی و نظـم امنيتـی خاورميانـه را 
ترسيم کرده بود، گروه تروريستی دولت 
اسـالمی شـام و عراق )داعش( اخيرا آن 
را رد کـرده و بدعتی مذهبی خوانده. فکر 
می کنيـد اين جدی اسـت؟ به نظر شـما 
کارکرد سـايکس-پيکو در مديريت نظم 
منطقـه ای خاورميانـه چگونه بـوده؟ آيا 
کارکـرد توافقنامه سـايکس-پيکو يکی 
از منابع ظهـور گروه های افراطی همچون 
دولـت اسـالمی عـراق و شـام و القاعده 
است که نظم منطقه ای کنونی را به چالش 

کشيده اند؟ 
ش��کی وجود ندارد که نظم اس��تعماری، تاريخ 
جه��ان عرب و مس��لمانان را از هم گس��یخت. 
س��ايکس-پیکو يک��ی از پلیدی ه��ای دوران 
اس��تعماری بود که ب��ر اس��اس دکترين های 
نژادپرس��تانه و س��لطه بنا ش��ده ب��ود. عبارت 
»خاورمیانه« ذاتا يک اصطالح اروپا محور است. 
اين اصطالح توس��ط آلفرد ماهان استراتژيست 
دريايی اياالت متحده ابداع شد و جايگاه منطقه 
در رابطه با اروپا را تعیین ک��رد. من در آخرين 
کتابم »قیام ه��ای عربی و انق��الب ايران« اين 
مطلب را روشن کرده ام که به لحاظ جغرافیايی 
دقیق تر و به لحاظ سیاسی بی طرفانه تر است که 
 )WANA( منطقه را غرب آسیا و شمال آفريقا

بنامیم.
 مطمئنا، وضع موجود ثابت کرده که حداقل 
به خاطر ناتوانی قدرت های منطقه ای ازجمله 

ايران، مصر، عربستان س��عودی و ترکیه يک 
چارچوب مش��ترک غیر قابل دوام اس��ت. در 
عی��ن حال رهب��ری ب��ه لح��اظ ايدئولوژيک 
منحط و کم دانش داعش در جايگاهی نیست 
ک��ه آن تغیی��ر را تس��هیل کند ي��ا طالب آن 
باش��د، چراکه م��دل جايگزينی ک��ه آنها از 
آن حماي��ت می کنن��د حتی س��تمگرايانه تر 
از نظم اس��تعماری اس��ت که ادع��ای مبارزه 
با آن را دارن��د. آنچه منطقه ب��ه آن نیاز دارد 
جنبش هاي��ی ب��ه ن��ام حق��وق، نمايندگی و 
فرصت اس��ت؛ جنبش هايی ک��ه زندگی را در 

آغوش می گیرد. 
گروه تروريس��تی داعش و گروه های وابسته به 
القاعده درس��ت متض��اد آن را فراهم می کنند. 
آنها مرگ و تخري��ب را در آغ��وش می گیرند. 
آنه��ا عامالن ت��رور و آدم کش هس��تند چراکه 
هس��ته ايدئولوژيکی ش��ان، وجود انس��انیت را 

ورای محدوده های فرقه مذهبی خودشان نفی 
می کند. 

ام��ا هیچ کس نباي��د امی��د را از دس��ت دهد. 
شورش��یان عرب ب��ه دورانی هدايت ش��ده اند 
که ش��هروندان می توانند در قالب عبارت های 
غیراس��تعماری فک��ر کنن��د. در نتیجه تونس 
موفق به ايجاد اولین دموکراسی بالغ در جهان 
عرب شد؛ در حالی که مصر تا کنون جهش رو به 
جلويی نداشته است. از اين رو، شهروندان منطقه 
در حال حاضر فرا تر از سايس-پیکو می انديشند. 
اين نسل جديد اجیر محافظه کاری های سیاسی 

دستگاه استعمار نشده اند. 
س��وای تونس، در قی��اس با اي��ن اولويت های 
برگزي��ده ش��هروندان، حکومت های مس��ئول 
در کش��ورهای منطقه هنوز موفقیتی کس��ب 
نکرده ان��د. سیاس��تمداران ب��ا بزرگنمايی يک 
گذش��ته اس��تعماری به مقاص��د لفاظانه خود 
می پردازند و هرکس به غیر از خود را مس��ئول 
مش��کالت روزانه م��ردم می دانن��د. آنها موفق 
به ش��کل دادن ي��ک نظم منطق��ه ای که صلح 
و کامیاب��ی را تضمی��ن می کند نش��ده اند. اين 
سیاستمداران هس��تند که ذهنیت استعماری 
را کنار نگذاش��ته اند و به نسل هايی که شايسته 
زندگ��ی در امنی��ت و آزادی هس��تند، خیانت 

کرده اند. 
  با توجه به مواردی که شما اشاره کرديد، 
آيا خاورميانه به سـمت بالکانيزه شـدن 

می رود؟ 
فک��ر نمی کن��م اين مقايس��ه تاريخ��ی از نظر 
تحلیل معقوالنه باشد. من بالکانیزه شدن غرب 

محسن فره بر  آرشین ادیب مقدم، اس��تاد اندیشه جهانی و فلس��فه مدرسه مطالعات ش��رقی و آفریقایی )SOAS( در 
دانش��گاه لندن و رئیس مرکز مطالعات ایران در مؤسس��ه خاورمیانه لندن اس��ت. او دکت��رای خود را در 
دانشگاه های هامبورگ، آمریکن )واشنگتن دی سی( و کمبریج کسب کرد و اولین صاحب کرسی در روابط بین الملل و مطالعات 
صلح در س��نت ادموندهال و دپارتمان سیاس��ت و روابط بین الملل دانشگاه آکسفورد اس��ت. ادیب مقدم به عنوان یک منتقد، 
نویسنده و پژوهشگر به واسطه کار هایش در مورد ایران، روابط غرب با جهان اسالم و سیاست بین الملل در غرب آسیا و شمال 
آفریقا شناخته می شود و تحلیل های او در برجسته ترین رسانه ها ازجمله الجزیره، سی ان ان، دیلی استار )بیروت(، گاردین، 
ایندیپندنت، منتشر شده است. تحوالت اخیر عراق و وضعیت متغیر خاورمیانه ما را بر آن داشت تا با او به گفت وگو بنشینیم. 

متن مصاحبه اختصاصی »همشهری ماه« با دکتر آرشین ادیب مقدم به شرح زیر است. 

من بالکانیزه 
شدن غرب 

آسیا را 
پیش بینی 

نمی کنم. به 
نظر می رسد 

دولت- ملت ها 
به اندازه کافی 

قوی هستند 
تا از حاکمیت و 
مشروعیتشان 
محافظت کنند
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آس��یا را پیش بینی نمی کنم. به نظر می رس��د 
دولت- ملت ها به اندازه کافی قوی هستند تا از 

حاکمیت و مشروعیتشان محافظت کنند. 
عراق يک مورد ويژه است، اما حتی آنجا کرد ها 
به راحتی نمی توانند ب��دون اينکه واکنش های 
عمده قس��مت های ديگر کش��ور را برانگیزند، 
مستقل ش��وند. بنابراين، آنچه که واضح است 
اين اس��ت ک��ه اصول »وس��تفالیا« ب��ه عنوان 
مرکزي��ت دولت-ملت ه��ا با روايت ه��ای ملی 
متمايز خودش��ان که نوع در براب��ر »ديگری« 
خصومت آمیز است، شکست خورده است. اين 
منطقه نیازمند شکل بندی جديد سیاست های 
فراملی اس��ت، اس��تراتژی هايی ک��ه از میراث 
مش��ترک، فرهنگ و تاريخ اي��ن منطقه دارای 
ارتباط تنگاتنگ با جهان طراحی ش��ده باشد. 
در آمريکای التین مدل بولیواری مورد حمايت 
هوگو چاوز بود که به رهبران منطقه ای قدرت 

داد تا فرا تر از ملی گرايی فکر کنند. 
در نتیج��ه، آمري��کای التی��ن ب��ه ي��ک نظم 
غیراستعماری که به گونه وس��یعی از هژمونی 
آمريکا مستقل است، دس��ت يافت. اين فرآيند 
که حکومت های دموکراتیک��ی در نیکاراگوئه، 
بولی��وی، ونزوئال، اکوادور و غی��ره را برپا کرد و 
يک تغییر راديکال نس��بت به گذش��ته، يعنی 
زمانی ک��ه اي��االت متحده حکم��روای مطلق 
بود و از ديکتاتور هايی چون پینوش��ه در شیلی 
ي��ا نوريج��ا در پاناما در پش��ت صحنه حمايت 

می کرد، رقم زد. 
در غ��رب آس��یا و ش��مال آفريق��ا اين چنی��ن 
روايت ه��ای فراگی��ر که ب��ر رهاس��ازی تاکید 
می کردند، ظهور نکرده اس��ت. سیاس��ت های 
مخرب »هويتی« به نام ايران گرايی، عرب گرايی، 
و تالش های غرب برای افزاي��ش جدايی میان 
ملل منطقه بايد سرزنش ش��ود. در نتیجه اين 
سیاست ها، مردم در حال نابودی هستند و اين 
منطقه کماکان يک��ی از نا امن ترين مناطق در 

جهان باقی می ماند. 
ه  ت متحـد ال يـا يمـت ا ثيـر عز   تا
از خاورميانـه بـر تيپولـوژی نظـم آتی 
منطقـه ای خاورميانـه چيسـت؟ شـما 
سـهم تداوم و تغيير در نظـم منطقه ای 
احتمالـی آتـی خاورميانـه را چگونـه 
می بينيد؟ مشـخصه های نظم منطقه ای 
آتی کدامند؟ چقدر نظـم منطقه ای آتی 
خاورميانـه می تواند يـا بايد بر اسـاس 
مشخصه های بومی امنيتی ساخته شود 
و نه براساس منويات قدرت های بزرگ؟ 
با توجه بـه روندهای کنونـی، نظم آتی 
خاورميانه چه تاثيری بـر صلح و امنيت 

بين المللی دارد؟ 
رهیاف��ت اي��االت متح��ده در قب��ال منطقه 

از اس��تراتژی قدرت س��خت به ق��درت نرم 
تغییر کرده اس��ت. مس��یر کنونی بیشتر قابل 
مقايس��ه ب��ا دکترين دو س��تونی نیکس��ون 
در دهه 1۹۷۰ اس��ت که ايران و عربس��تان 
س��عودی به عنوان پلیس منطق��ه ای، منافع 
آمريکا را تامی��ن می کردند. ب��ه عنوان مثال 
از نفوذ کمونیست/ش��وروی به غرب آس��یا و 
ش��مال آفريقا جلوگیری می کردن��د. باز هم 
تاکید می کنم که عاملی به نام اياالت متحده 
و غرب، در کل عامل ثانويه در سیاس��ت های 

منطقه محسوب می شود. 
بی نظمی کنونی، ساختار ترسناک بی نظمی در 
عراق و سوريه نتیجه بی کفايتی رهبران منطقه 
اس��ت. در غرب آس��یا و ش��مال آفريقا نهاد ها، 
هنجار ها، سیس��تم هايی که به صورت رسمی 
از جنگ و تخاصم جلوگیری کنند وجود ندارد. 
در اينجا هیچ منش��ور حقوق بشری که همانند 
اتحاديه اروپا، حقوق ش��هروندان را تامین کند 

نهادينه نشده است. 
اينجا هیچ بلوک اقتصادی منطقه ای همچون 
آسه آن در ش��رق آس��یا يا اتحاد بولیواريايی 

برای م��ردم آمريکايی، معاه��ده تجاری ملل 
در آمري��کای التین که بر اس��اس ايدئولوژی 
اس��تقالل و تعیین سرنوش��ت بنا شده باشد، 
وجود ندارد. در اينجا هیچ انجمنی که فراگیر 
باش��د و برای نیل به همگراي��ی منافع اقدام 
کند وجود ن��دارد. در حالی که مردم در حال 
کشته شدن در جنگ سوريه و عراق هستند، 
شبه روش��نفکران ع��رب درب��اره نامگذاری 
خلیج فارس ب��ه تالطم افتاده اند. چند س��ال 
قبل زمان��ی که در آکس��فورد ب��ودم يکی از 
همکاران اش��اره ک��رد که خلیج ف��ارس بايد 
دوباره نامگذاری ش��ود »دماغه امید نیک«. 
من بیش��تر از نیش دار بودن ب��ه طعنه او فکر 
ک��ردم. غرب آس��یا و ش��مال آفريق��ا نیاز به 
سیاست های جديد دارد تا با ارزش ها، نهاد ها 
و سیس��تم های فک��ری ب��ر کرامت انس��انی، 
آزادی، امنیت،   رهاسازی اجتماعی و برابری 
تاکید کنند. اين پیام ها، جنبش های توده ای 
گذشته را به حرکت وا می دارد و تاريخ نشان 

داده که در آينده نیز تکرار خواهند ش��د. 
هنگام��ی که کش��ور ها از درون آرام هس��تند، 

غرب آسیا 
و شمال 
آفریقا نیاز به 
سیاست های 
جدید امید دارد 
تا با ارزش ها 
نهاد ها و 
سیستم های 
فکری که بر 
کرامت انسانی، 
آزادی، امنیت،   
رهاسازی 
اجتماعی 
و برابری 
تاکید کنند. 
این پیام ها، 
جنبش های 
توده ای گذشته 
را به حرکت وا 
می دارد و تاریخ 
نشان داده که 
در آینده نیز 
تکرار خواهند 
شد

بولدوزرهای گروهك تروريستی داعش در حال تخريب مرزهای بين دو کشور سوريه و عراق هستند
 سیاست 
خارجی
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هنگامی ک��ه قراردادی اجتماع��ی بین مردم و 
حکومت ها وجود دارد که موجوديت هر دو طرف 
را در يک عمل متقاب��ل تقويت می کند، امنیت 
به صورت ارگانیکی از پايین به باال، از جامعه به 
دولت و از آنجا به محیط گسترده تر بین المللی 
رش��د خواهد کرد. اين يک پ��روژه کالن برای 
نس��ل عرب ها، ايرانیان، مسلمانان، مسیحیان، 
يهودی ها، کارگران، دانشجويان، زنان، رهبران 
تجاری، کرد ها، ترکمن ها، آشوری ها، علوی ها، 

کارمندان، رهبران اتحاديه ها و غیره است. 
  به نظر شـما، تحـوالت کنونـی امنيتی 
خاورميانـه چقـدر می توانـد برمطالعات 

امنيتی دانشگاهی تاثير بگذارد؟ 
مطالعات خاورمیانه کماکان از س��یر تحوالت 
منطقه عقب خواهد ماند. از نظر تئوريک کامال 
فقیر اس��ت و از نظر روش شناسی واکنشی و از 
منظر مفهومی ضعیف است. رش��ته با افزايش 
اعطای بورسیه آموزشی به عنوان جريان اصلی 
ادامه پیدا می کند، امری که با عقل متعارف در 
هم تنیده ش��ده و با مالحظات سیاس��ی آلوده 

شده است.

 قطعا در دنیای سیاس��تگذاری، حاشیه نشینی 
ضدروايت ه��ا از تئوريس��ین های انتق��ادی، 
دانش��مندان پسااس��تعماری يا پساساختارگرا 
ادامه پیدا خواه��د کرد. ديدگاه ه��ا به صورت 
آهسته ای تغییر می کنند و اين تا حدود زيادی 
به ذهنیت انتقادی نس��ل جديد دانش��مندان 

برمی گردد. 
به نظر می رس��د به صورت نهادی دانش��کده 
مطالع��ات ش��رقی و آفريق��ا، مح��ل تدريس 
کنونی م��ن، به يک رويکرد پیش��رو نس��بت 
به منطقه نزديک ش��ده که هم به پیچیدگی 
مردمان و دولت هايش و هم به اثرات زيان آور 
سیاس��ت های ناآگاهانه غرب��ی در قبال اين 

منطقه توجه دارد. 
من همیشه حسرت می خورم، مخصوصا به دلیل 
کاستی های رشته و اقتصاد سیاسی غامضی که 
حول و ح��وش آن حقیقت زايی می کند؛ اينکه 
فقدان مجاری الزم مانع گفت وگوی فشرده بین 
دانشمندان در خود غرب آسیا و شمال آفريقا و 
اروپا و آمريکای شمالی می شود. از اين رو ما در 
حال دور شدن از يک میدان حقیقی هستیم که 

در آن می توانستیم درک بهتر بین مردم منطقه 
و ورای آن را افزاي��ش دهی��م. البت��ه همچنان 
می توان امیدوار بود. همچنین سیاست امیدی 
که در باال به آن اشاره کردم و می تواند آرزوهای 
مشترک ما را به يک آينده جديد ايجاد کند هم 

پايدار خواهد بود. 
  احتمال واگرايـی در خاورميانـه بر اثر 
تشديد هويت های قومی را چگونه ارزيابی 

می کنيد؟ 
ما با معمای جالبی مواجه هستیم. از يک طرف 
هويت های ملی پس از دوره استعمار قدرتمند 
ش��ده اند. نهادهای حکومتی، بوروکراس��ی ها، 
موزه ها، کتاب های مدارس، اش��عار، موسیقی 
و کانال ه��ای رس��انه های مل��ی همگ��ی ايده 
انس��جام مل��ی را تقويت کردن��د. همزمان اين 
روايت های مل��ی به ظاهر طبیع��ی از پايین به 
وس��یله فروملی گرا ها زائل شد. مورد کردستان 

نمونه برجسته اين حرکت بود. 
مجددا تاکید می کنم از زمان س��ايکس-پیکو 
نقش��ه غرب آسیا و ش��مال آفريقا تغییر جدی 
نداشته اس��ت. عراقی ها، س��وری ها، اردنی ها 
و لبنانی ه��ا هن��وز در محدوده   هم��ان مرز ها 

هستند. 
اگرچه دولت-ملت ها در حوزه ايجاد يک اجماع 
ملی ضعیف بوده اند اما واقعیت اين است که آنها 
همچنان بر مبنای اين فرض که يک موجوديت 
واحد هس��تند عمل می کنند. يک��ی از راه های 
مقابله با تهديد بالکانیزه ش��دن، نهادينه سازی 
س��اختارهای فدرالی و ايج��اد روايت های ملی 
است که رقیق، مختلط، فراگیر، غیرايدئولوژيک 
باشد و به وس��یله عملکرد نهادهای ملی و يک 

طبقه بوروکراتیک حرفه ای پشتیبانی شود. 
اقدام دوم بايد فراملی باشد؛ يعنی دولت های 
منطق��ه ای به خوب��ی متوجه ش��وند که بايد 
به س��مت همگرايی بیش��تر رواب��ط تجاری، 
برداش��تن موانع ويزا و ايجاد گفتمان هويتی 
فراملی فراگیر و متکثر برون��د که مخاطبش 
فارس ها، اعراب، ترکمن ها، سنی ها، شیعیان، 
مس��یحی ها، يهودی ها، کرد ها، آش��وری ها، 

دروزی ها و غیره باشد. 
فستیوال های مش��ترک فرهنگی که به وسیله 
هنرمن��دان س��عودی، ايرانی، ترک ي��ا عراقی 
برگزار بش��ود کجا هس��تند؟ مبادالت مدارس 
و دانش��گاهی بین مدارس ترک ه��ا و ايرانی ها 
کجاين��د؟ اينها هنر سیاس��ت علیا و فلس��فه 
تکثرگرايی اس��ت که تا حد ممکن تخاصم ها را 
به حداقل برس��اند و نقاط کوری را که تندرو ها 
در جه��ت اقدامات مخربش��ان می توانند مورد 
بهره برداری قرار دهند را خنثی می کند. اگر االن 
به اين سمت حرکت کنیم داعش و القاعده ای در 

آينده وجود نخواهد داشت.

مجددا تاکید 
می کنم از زمان 

سایکس-
پیکو نقشه 

غرب آسیا و 
شمال آفریقا 
تغییر جدی 

نداشته است. 
عراقی ها، 
سوری ها، 
اردنی ها و 

لبنانی ها هنوز 
در محدوده   

همان مرز ها 
هستند
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آینده خاورمیانه در حال ساخته شدن است
مهران کامروا  در گفت و گوی اختصاصی با »همشهری ماه « از جدال میان ملی گرایی و نیروهای گریز از مرکز می گوید

گفتوگو

  برای شـروع بحث می خواهم به تغييرات 
صـورت گرفتـه طـی يك دهـه اخيـر در 
منطقه اشاره کنم. خيزش مجدد شيعيان، 
انقالب های عربی و بحث مجدد اسـتقالل 
اقليت ها )از مسيحيان قبطی در مصر گرفته 
تا کرد هـا در عـراق( به عنـوان مولفه های 
نوظهور در خاورميانه جديد مطرح می شوند. 
اگر بخواهيد فضـای کنونـی خاورميانه را 
تشـريح کنيـد، چـه نماد هـا و الگوهايی 
را می توان برجسـته کرد؟ بـه تعبير ديگر 
نيروهای تاثيرگذار در نظم کنونی خاورميانه 

چه مولفه هايی هستند؟ 
به نظ��ر می رس��د خاورمیانه امروز، دس��تخوش 
پويش های مشابه بسیاری شده که اروپای شرقی 
در دهه 1۹۹۰ به عن��وان چالش های جدی برای 
دولت-ملت به وس��یله گروه ه��ای قومی-زبانی 
فرومل��ی تجرب��ه ک��رد. در ده��ه 1۹۹۰ تجزيه 
يوگس��الوی به چند دولت کوچک تر و تقس��یم 
چکسلواکی به شکل جمهوری های چک و اسلواکی 
را ديديم. به نظر می رس��د فرآيندهای مش��ابهی 
در تعدادی از کش��ورهای خاورمیان��ه در جريان 
است، س��وريه، عراق و يمن با تهديد تجزيه شدن 
مواجه هس��تند چراکه نیروهای گري��ز از مرکز 
عمیقا ريشه داری دارند. دولت عراق هرگز به طور 
کامل از سقوطش در سال ۲۰۰۳ به خاطر حمله 
اياالت متحده و اشغالش ترمیم نشد و هرگز به طور 
کامل توانايی خود را اثب��ات نکرد. جنگ داخلی 
سوريه نیز دولت مرکزی دمشق را تضعیف کرده 
و صنعا همیش��ه در اعمال اقتدار خود بر سراسر 
يمن مشکالتی داشته است. بنابراين ما قدرتیابی 
واحدهای کوچک تری را می بینیم که به وس��یله 

وفاداری های محلی توانمند ش��ده اند و در اطراف 
هويت های قبیله ای، قومی و زبانی سیر می کنند. 

پويش تعیین کننده دوم ما حس توانمندس��ازی 
جوانان و عدم تمايل آنه��ا، اغلب به هر هزينه ای،  
در گردن نهادن به قدرت دولت های تحمیل شده 
است. ما اين را مخصوصا در مصر می بینیم که از 
طريق هواداران فوتبال به عنوان افراطی ها، سپس 
جوانان در میدان التحري��ر و پس از آن طرفداران 
اخوان المس��لمین آغاز ش��د که در برابر دولت به 
رهبری نظامیان سر فرود نیاورده است. تحوالت 
مش��ابهی در س��وريه و عراق منجر به خیزش و 
قدرتمند ش��دن داعش ش��د. جوانان ام��روز در 
خاورمیانه نسبت به اسالف خود در 1۰، ۲۰ سال 
قبل بس��یار متفاوت هس��تند. امروزه آنها بسیار 
کم صبر و تندرو هستند، در مقابل اقتدار نافرمانی 
می کنند-حتی در درون نهاد خان��واده- و اغلب 
از متوسل شدن به خش��ونت جهت دنبال کردن 

اهدافشان شکی به خود راه نمی دهند. 
 همان طور که می دانيد، پيمان سايکس-پيکو 

که برای حدود يك قرن نقشه سياسی و نظم 
امنيتی خاورميانه را ترسـيم کـرده بود، اما 
گروه تروريستی دولت اسالمی شام و عراق 
)داعش( اخيرا اين نقشه را رد کرده و بدعتی 
مذهبی خوانده است. به نظر شما چقدر اين 

اتفاق تاثيرگذار خواهد بود؟ 
ارتباط دادن ادعاهای تروريس��ت های داعش به 
غلط بودن توافقنامه سايکس-پیکو دشوار است. 
آنها صد سال دير آمده اند. آنچه ما می بینیم ضعف 
دولت های سوريه و عراق است. خاليی که ايجاد 
شده شبیه به خاليی اس��ت که پیش تر رخ داد و 
دولت افغانستان در آستانه س��قوط قرار گرفت. 
آنچه اهمیت دارد پويش های س��اده سیاس��ی و 
نهادی است و بدعت وار بودن توافقنامه سايکس-

پیکو. ظهور گروه تروريستی داعش  و توانايی اش 
برای بهره برداری از شرايط، بیش از آنکه با مرز ها و 
نقشه های سیاسی که يک قرن قبل ترسیم شده ، 
سروکار داش��ته باش��د، به ضعف اقتدار مرکزی 

سیاسی و نظامی در عراق و سوريه برمی گردد. 
 به نظر شـما کارکرد سـايکس-پيکو در 
مديريت نظم منطقـه ای خاورميانه چگونه 

بوده است؟ 
همان طور که می دانید توافقنامه سايکس-پیکو 
خاورمیانه را ب��ه حوزه های نفوذ بین فرانس��ه و 
انگلیس تقس��یم کرد اما به طور واقع��ی مرز ها را 
ترسیم نکرد و مرزهای کنونی خاورمیانه بیشتر 
از آنچه محصول توافقنامه سايکس پیکو باشد، در 
سال 1۹۲۰ ترسیم شد. طی قرن گذشته، مرز ها 
منجر به ايجاد ملت ها و ملی گرايی های جداگانه ای 
شد. بايد ديد کدام يک قوی تر است؛ طمع و قدرت 
دولت اسالمی عراق و شام يا نیرو و فشار ملی گرايی 

محسن فره بر  تحوالت عراق و سوریه سواالت بسیاری را پیرامون نظم سیاسی موجود منطقه ای در خاورمیانه مطرح 
کرده اند؛ نظمی که ملغمه ای از توافقنامه سایکس-پیکو و تالش های برخی کشورهای منطقه برای کسب 
اس��تقالل در اوایل و اواس��ط قرن بیس��تم بود. در حالی که ب��ا آغاز انقالب ه��ای عربی امید ه��ا برای دیدن نظ��م منطقه ای 
همکاری جویانه تر و طبیعی تر در پرتو دموکراتیک شدن قدرت و حکمرانی در خاورمیانه دوچندان شده بود اما با آغاز بحران 
سوریه و گسیل نیروهای تروریستی تکفیری و پس از آن تس��ری بحران به عراق، سراب بودن آن امید ها هویدا شد و آینده 
نظم و نسق کنونی منطقه در هاله ای از ابهام فرو رفت. دکتر مهران کامروا رئیس مرکز مطالعات بین المللی و منطقه ای دانشگاه 
جرج تاون قطر دکترای خود را در علوم اجتماعی و علوم سیاسی از دانشگاه کمبریج اخذ کرده و صاحب مقاالت و کتاب های 
متعددی از قبیل »قطر: کش��ور کوچک، سیاس��ت های بزرگ«، »خاورمیانه مدرن: تاریخ سیاس��ی پس از جنگ جهانی اول«، 
»انقالب روش��نفکری ایران«، »سیاس��ت بین الملل خلیج فارس«، »اقتصاد سیاس��ی خلیج فارس« و غیره است. متن مصاحبه 

اختصاصی »همشهری ماه« با دکتر مهران کامروا پیرامون نظم و آینده خاورمیانه را در ادامه می خوانید. 

پویش 
تعیین کننده 
دوم ما حس 
توانمندسازی 
جوانان و عدم 
تمایل آنها، 
اغلب به هر 
هزینه ای،  
در گردن 
نهادن به قدرت 
دولت های 
تحمیل شده 
است

 سیاست 
خارجی
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عراقی و س��وری. اينکه کدام ي��ک از اين دولت ها 
می توانند انرژی و قدرت کافی برای مصون ماندن 
از داعش تجمیع کنند ظرف ماه های آتی مشخص 
خواهد شد. در همین راستا، اينکه دولت اسالمی 
عراق و شام فی الواقع بتواند يک نوع جديد دولت 
ايجاد کند که در برابر محک زمانه مقاومت کند هم 

همچنین يک عالمت سوال بزرگ است. 
 فکر می کنيد کارکرد توافقنامه سايکس-
پيکو يکی از منابع ظهور گروه های افراطی 
همچـون  داعـش  و القاعده اسـت که نظم 

منطقه ای کنونی را به چالش کشيده اند؟ 
نه، فک��ر نمی کنم اي��ن امر به س��ايکس-پیکو 
برگردد. مرزهای مصنوعی بس��یاری در اکناف 
جهان کش��یده ش��ده اند، جاه��ای ديگری در 
خاورمیانه و ديگر بخش های دنیا همچون آفريقا 
که در آن دولت هايی که به طور مصنوعی ساخته 
ش��ده اند، در قدرت باقی مانده اند. ۳۰سال قبل 
هیچ کس فکر نمی کرد که دولت عراق  روزی فرو 
بپاشد، و ۴ يا 5 سال قبل هیچ کس نمی توانست 
تصور کند که دولت س��وريه با مش��کلی تا اين 
حد مواجه ش��ود. بنابراين مش��کل، توافقنامه 
سايکس-پیکو يا ديگر طرح های امپريالیستی 
برای ترس��یم نقشه ها نیست. مش��کل، قدرت 
روبه کاهش دولت مرکزی در عراق و ش��ام در 
نتیجه جنگ، کشمکش داخلی و سوء مديريت 

داخلی است. 
 فکر می کنيد امکان رخ دادن سناريوهايی 
شـبيه حوادث شـرق و مرکز اروپـا بعد از 
فروپاشی امپراتوری اتريش-مجارستان يا 
تجزيه يوگسالوی در بالکان برای خاورميانه 

وجود داشته باشد؟ 
در اي��ن موقعیت، ه��ر چیزی ممکن اس��ت. ما 
می بینیم تاريخ در حال س��اخته ش��دن است و 
سمت وسوی اين تحوالت تاريخی می تواند به هر 
مسیری منتهی شود. دولت های عراق و سوريه در 
معرض تهديد تمامیت ارضی خود و تغییر و تحول  
هستند، با يک کردستان خودمختار و يک »خلیفه 
اسالمی« جايی در شمال عراق و سوريه، يا دو دولت 
ممکن است قادر به ايجاد دوباره اقتدار مرکزی و 

اثبات دوباره خودشان شوند. 
 آمريکا همواره يکی از بازيگران تاثيرگذار 
در منطقه بوده اسـت. تاثير عزيمت اياالت 
متحده از خاورميانه بر ريخت شناسی نظم 

آتی منطقه ای خاورميانه چيست؟ 
اياالت متحده موجب سقوط و اضمحالل دولت 
عراق در سال ۲۰۰۳ شد. آنها برای سقوط صدام 
برنامه ريزی کرده بودند اما برای تشکیل و بازسازی 
دولت بعدی عراق نه. فروريزی يا شکست دولت ها 
آسان است، اما قرار دادن آنها بر منوال قبلی آسان 
نیست. وقتی اياالت متحده عراق را ترک کرد، تمام 
نیروهای گريز از مرکز آزاد ش��دند و سرپا ماندن 

دولت عراق مخصوصا با توجه به اختالفات داخلی 
سیاستمداران عراقی دشوار شد. 

 شما سهم تداوم و تغيير را در نظم منطقه ای 
احتمالی آتی خاورميانه چگونه می بينيد؟ 
مشـخصه های نظـم منطقه ای آتـی را چه 

می دانيد؟ 
سخن گفتن درباره اش سخت است. چندين ماه 
آينده بس��یار مهم خواهد بود. به طور مش��خص، 
فوری ترين تحول به شکل تقسیم عراق به ۳کشور 
جداگانه و همین طور س��وريه ظاهر می شود. اگر 
اين اتفاق بیفتد، دو دولت از قوی ترين دولت های 
خاورمیانه در اش��کال قبلی ديگر وجود نخواهند 
داشت و اين پیامدهای مهمی برای نظم منطقه ای 
به همراه دارد. گفتن اينکه آن پیامد ها چه هستند 

در اين مقطع دشوار است. 
 با وجـود قدرت های مختلـف تاثيرگذار 
منطقه ای بازيگران داخلی عراق چگونه قادر 
خواهند بود به اهدافی همچون شکل گيری 

دولت مستقل بينديشند؟ 
اگر ع��راق واقع��ا آن چیزی باش��د که م��ا امروز 
می شناس��یم تقس��یم ش��ده و يک موجوديت 
ک��ردی مس��تقل از درون آن متولد ش��ده، که با 
محذوريت های زيادی مواج��ه خواهد بود، يکی 
از آنها تناقض بین ملیت کردی و مرزهای دولت 
جديد است )همچنین در خشکی محصور خواهد 
ش��د و زيس��ت اقتصادی اش مورد ترديد خواهد 
شد(. در طول تاريخ چندين مورد از اين کشور ها 
مخصوصا در آفريقا وجود داش��ته اند که جوامعی 
ملی بیرون از مرز هايشان داشته اند. برای نمونه، 
امروزه لبنانی ها بیش��تر بی��رون از لبنان زندگی 
می کنند ت��ا در داخ��ل لبنان. اي��ن واقعیت-که 
بسیاری يا اغلب جامعه ملی بیرون از مرزهای ملی 
زندگی می کنند- می تواند يکی از داليلی باشد که 

چرا کشور ضعیف اس��ت و با چالش هايی مواجه 
اس��ت. اما اين به خودی خود، امکان شکل گیری 

کشور را کاهش نمی دهد. 
 چقدر نظـم منطقـه ای آتـی خاورميانه 
می تواند يا بايد بر اساس مشخصه های بومی 
امنيتی ساخته شـود و نه بر اساس منويات 

قدرت های بزرگ؟ 
باز هم پاسخ به آن س��خت است. به نظر می رسد 
م��ا در دوره ف��را بومی گرايی هس��تیم. مردم در 
بخش هايی از خاورمیانه در يکسان دانستن خود با 
هموطنان خود متوقف مانده اند و در عوض خود را 
با هويت های محلی، طايفه ای، فرقه ها و همسايگان 
يکی می کنند. اينکه همه اينها چگونه در سال های 
آينده نقش ايفا خواهند کرد در شرايط فعلی يک 

پرسش ناتمام است.
  سياست خارجی السيسی در قبال منطقه 
و روابط مصر با روسـيه را چگونـه ارزيابی 

می کنيد؟
در خصوص سیاست السیس��ی در قبال روسیه، 
بعید اس��ت که خیلی از سیاست خارجی مبارک 
در قبال مسکو متفاوت باشد. به طور خاص بیشتر 
مودت آمیز و رسمی خواهد بود اما لزوما عمیق و 
گرم نخواهد شد. همان گونه که در جريان مذاکرات 
آتش بس از سوی مصر بین اسرائیل و حماس در 
غزه ديديم، سیاست خارجی مصر تحت رياست 
السیس��ی به اولويت ها و اهداف اي��االت متحده 
نزديک است. اين الگوی مشابه احتماال در خصوص 
سیاس��ت خارجی مصر در قبال ديگر بازيگران و 
تحوالت بین المللی که شامل روسیه هم می شود 

تکرار خواهد شد.
 با توجه به پيروزی رجب طيب اردوغان در 
انتخابات اخير ترکيه، لطفـا ديدگاه خود را 
راجع به سياست خارجی ترکيه بيان کنيد.آيا 

بيشتر شاهد تغيير خواهيم بود يا تداوم؟
اردوغ��ان ب��ه عن��وان يک��ی از تاثیرگذارتري��ن 
شخصیت های سیاسی ترکیه پس از آتاتورک آمده 
است. پس از پیروزی در انتخابات های پی درپی، 
يعنی ابتدا در پارلمان و سپس از طريق آراء مستقیم 
مردم؛ او احتماال نس��بت به جايگاه خود احساس 
اطمینان بیشتری دارد و به دنبال سیاست خارجی 
و داخلی ای خواهد بود که خود مناسب بداند. اين 
شامل يک سیاست خارجی قوی تر و  مطمئن تر 
خواهد شد که در قبال ناتو و اياالت متحده اتخاذ 
می کند و هراس��ی از اتخاذ مقدار مش��خصی از 
استقالل بیشتر به خود راه نخواهد داد؛ وقتی پای 
منافع جمهوری ترکیه در میان باشد. اين خالف 
آنچه ما در سال های اخیر ش��اهد بوديم نیست، 
به عبارت ديگر سیاس��ت خارجی ترکیه احتماال 
به شکل فزاينده ای تغییر نخواهد کرد، اما بیشتر 
به بازتاب اولويت ها و ترجیح��ات رئیس جمهور 

منتخب جديد نزديک تر خواهد شد. 

اگر عراق واقعا 
آن چیزی باشد 

که ما امروز 
می شناسیم، 

تقسیم شده و 
یک موجودیت 
کردی مستقل 

از درون 
آن متولد 

شده، که با 
محذوریت های 

زیادی مواجه 
خواهد شد. 
یکی از آنها 
تناقض بین 

ملیت کردی و 
مرزهای دولت 

جدید است
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پرسشبرجسته
 با توجه به روندهای کنونی، نظم 
آتی خاورميانه چه تاثيری بر صلح 

و امنيت بين المللی دارد؟ 
به طور واضح، خاورمیانه يکی از منابع 
تنش و نزاع در آينده قابل پیش بینی 
باقی خواهد ماند و اين عواقب جهانی 
وس��یع تری خواهد داشت. همچنین 
فروريزی دولت ها فرصت مهمی برای 
گروه های افراط گرا فراهم می کند که 
رشد کنند و خالء عدم حضور اقتدار 
مرکزی را پر کنند. به   همان مدت که 
اقتدار مرکزی غايب يا ضعیف باشد، 
ما احتماال تداوم آشوب و درگیری در 
بسیاری از قسمت های خاورمیانه را 

خواهیم ديد.


