ادامه تنشها ميان
ترکيه و اروپا

بخش ديپلماتيک :تنشها ميان آنکارا و اتحاديه اروپا همچنان ادامه
دارد .تنشهايي که پس از برگزاري همه پرسي اخير تشديد شده است.
«مولود چاووش اوغلو» وزير خارجه ترکيه با انتشار عکس حضور «آندري
هونکو» ناظر شوراي اروپا براي همهپرسي ترکيه در کنار پرچم گروه
تروريستي پ.ک.ک ،اظهار داشت :اين فرد که با نمادهاي خائنان عکس
گرفته است ناظر شوراي اروپاست .آيا مي توان از وي انتظار انجام اقدام
بي طرفانهاي داشت؟!.
گفتني است ،کميسيون اروپا با خودداري از تبريک نتيجه همه پرسي ۱۶
آوريل سال جاري ميالدي در ترکيه ،از اين کشور خواست تا بازرسي همراه

ديپلماتيك

ن شکني در اين هم ه پرسي را در دستور
با شفافيت در زمينه امکان قانو 
کار قرار دهد« .مارگاريتيس شيناس» سخنگوي کميسيون اروپا در اين
باره اعالم کرد :از مقامات ترکيه مي خواهيم تا تحقيقات شفافي را درباره
ن شکني ها در جريان اين همه پرسي به انجام برساند.
برخي قانو 
الزم به ذکر است ،ناظران حاضر اتحاديه اروپا در ترکيه با محکوم کردن
همه پرسي يکشنبه هفته جاري در اين کشور اعالم کرده بودند که اين
همه پرسي «نه آزادانه و نه عادالنه» بوده است.آنچه مسلم است تنشهاي
ميان ترکيه و اتحاديه اروپا همچنان به قوت خود باقي خواهد بود .تنشهايي
که اردوغان پيش بيني آنها را تا اين حد نمي کرد....

نگاه ديپلماتيك »

هشدار معنادار لوپن

»

»
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در مخيله مقامات آمريکايي چه مي گذرد

سناريوي تقسيم سوريه
سعيدغفاري
منازعه و جنگ نيابتي در سوريه بي ترديد از مهمترين
موضوعات سياسي ـ امنيتي حال حاضر در منطقه جنوب غرب
آسياست که بسياري از مناسبات و تحوالت فرا منطقه اي را نيز
تحت الشعاع خود قرار داده است .در يادداشت زير به بررسي
مسائل و پيامدهاي سناريوي تقسيم سوريه پرداخته ايم.
الف :از تقسيم سوريه به عنوان يکي از گزينه ها و احتماالت
فراروي هرگونه راه حلي براي ترسيم آينده اين کشور و پايان
بحران کنوني ياد مي شود.
گروه هاي افراط گرا و تروريستي و در رأس آنها داعش و نيز
شمار ديگري از طرفهاي داخلي و کشورهاي حامي تروريسم
موجب شدند تا مسئله سوريه به جايي برسد که امروز احتمال
تقسيم آن به عنوان يکي از گزينه هاي موجود مطرح شود.
هرچند مي توان اين سناريو را در چارچوب سناريوي «نقشه
جديد خاورميانه» نيز بررسي کرد.
زمينه هاي اصلي طرح تقسيم سوريه را مي توان در سه مساله
جستجو کرد:
اول اينکه سوريه در قرن گذشته فراروي طرح هاي متعددي
براي تقسيم قرار گرفت و به رغم اينکه برخي از آنها ـ به عنوان
مثال در دوران قيموميت فرانسه ـ به مرحله اجرا گذاشته شد،
ليکن با شکست مواجه گرديد.
دومين مسئله ناشي از طرح «خاورميانه جديد» است .در سال
 ،۲۰۰۶کاندوليزا رايس ،وزير امور خارج ه بوش پسر ،در تلآويو
و در حضور ايهود اولمرت نخست وزير اسرائيل غاصب ،اصطالح
«خاورميانه جديد» را به جاي اصطالح قبلي يعني «خاورميانه
بزرگ» مطرح کرد .
اين بيان ،تأييدي بود بر نقش ه راه نظامي آمريکا ،اسرائيل و انگليس
در منطقه جنوب غرب آسيا و شمال آفريقا .طرحي که طبق
آن مراحل متعددي براي ساليان متمادي ناپايداري ،آشوب و
خشونت از لبنان ،فلسطين ،سوريه ،عراق تا خليج فارس ،ايران
و افغانستان را در بر خواهد گرفت.
اين طرح که به وسيله وزير خارجه آمريکا و نخست وزير اسرائيل
معرفي و از حمله به لبنان آغاز شد؛ در صدد اعمال فشار براي
اصطالح «آشوب سازنده» ( )Constructive chaosدر تمام
منطقه است .آشوب سازنده توسط سه کشور فوقالذکر شرايط را
به گونه اي فراهم خواهد آورد تا نقش ه جغرافيايي جديدي براي
منطقه متناسب با نيازهاي ژئواستراتژيک ،فراهم سازند.
به زعم اين طراحان ،تا ترسيم مجدد مرزهاي جغرافيايي خاورميانه
و در واقع بازنگري مرزهاي کنوني ،هرگز صلح در خاورميانه
محقق نخواهد شد و تا اين مرزها تصحيح و مرزهاي طبيعي
(  )organicايجاد نشوند ،جنگ از بين نخواهد رفت و عدالت
در خاورميانه ،تحقق نخواهد يافت.
مسئله سوم ،از وقايع ،رويدادها و بحران کنوني سوريه و البته
منطقه سرچشمه مي گيرد .وقايعي که به شکل گيري شماري
از مناطق خودمختار غير رسمي منجر شده است.
مهم ترين اين مناطق عبارتند از:
الف) منطقه جنوب سوريه ،شامل استانهاي درعا و قنيطره
(سني نشين) که هم اکنون زير نفوذ ارتش آزاد است ،گروهي
که مي کوشد تا استان درزي نشين سويدا را هم از چنگ نظام
حاکم در آورد.
ب) منطقه دوم در محدوده نفوذ نظام حاکم قرار دارد که از
دمشق (مرکز سياسي) تا کرانه هاي شرقي درياي مديترانه
در استانهاي (علوي نشين) طرطوس و الذقيه امتداد دارد
و به وسيله جاده ترانزيتي ،استان هاي حمص و حماه را نيز
شامل مي شود.
ج) منطقه سوم شامل ادلب و تا پيش از اين حلب در شمال
غرب و شمال سوريه است که منطقه حکمراني تشکيالت
اسالم گراي افراطي مخالف نظام بشار مي باشد.
د) چهارمين منطقه هم زير نفوذ داعش است که از حومه شرقي
استان هاي حلب و حماه آغاز و استان ديرالزور و بخشهايي

»
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گروه هاي اف راط گ را و تروريس�تي و
در رأس آنها داعش و نيز شمار ديگري
از طرفهاي داخلي و کشورهاي حامي
تروريسمموجبشدندتامسئلهسوريه
بهجاييبرسدکهامروزاحتمالتقسيم
آن به عنوان يکي از گزينه هاي موجود
مطرح شود.

از طرفي سياستهاي نظام سوريه در حمايت از مردم ،آشکار
شدن دست هاي پشت پرده براي براندازي بشاراسد از عواملي
است که چنانچه سبب بازگشت مجدد آرامش و ثبات در
سوريه شود ،مي تواند تغييرات ريشه اي در نگاه مردم ايجاد
کند ،به ويژه اينکه بافت جمعيتي سوريه به لحاظ طوايف و
نژادي بهگونه اي است که جداسازي آنها را از يکديگر در همه
استانها ناممکن کرده است.در اين راستا پيوندها و مشترکات
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي مردم سوريه را نمي توان ناديده
گرفت ،شايد مهمتر از آنچه اعالم شد ،مسئله اراده مردم سوريه

در زندگي مشترک و زير سقف کشوري واحد مهمترين مانع
فراروي تقسيم به شمار مي رود ،به همين دليل تا اين لحظه
ايده هاي برخي سوريها که خواهان تقسيم است ،ضعيف بوده
و مورد توجه قرار نگرفته است.
تقسيم سوريه براي کشورهاي موثر منطقه اي حامي تروريسم
مانند ترکيه و عربستان سعودي مي تواند هراس انگيز باشد.
برخي از اين کشورها مانند ترکيه نگران پس لرزه هاي فرايند
تقسيم در اوضاع داخلي کشورشان هستند و برخي هم طبق
موضع سياسي خود مانند عربستان سعودي و مصر از حيات
سوريه يکپارجه حمايت مي کنند.اما در بعد بين المللي ،جامعه
جهاني و کشورهاي اثرگذار قادر نيستند که نقشه جديدي را براي
منطقه خاورميانه ترسيم کنند؛ همانند نقشه اي که در آغاز قرن
گذشته ميالدي ترسيم شد و سايکس ـ پيکو شکل گرفت که
مرزهاي کشورهاي کنوني منطقه را مشخص کرد.شکي نيست؛
تقسيم سوريه زمينه را براي جنگها و منازعات جديدي مهيا
خواهد ساخت ،منازعاتي که جهان درصدد اجتناب و دوري از
آنهاست.نکته مهم اينکه با وجود موانع در مسير طرح تقسيم
سوريه ،اما اين طرح بعنوان يکي از گزينه هاي فراروي آينده
سوريه مطرح است و نبايد به طور کلي آن را ناديده گرفت،
چرا که تحوالت ميداني و مواضع طرفهاي خارجي به سرعت
در حال تغيير است ،به گونه اي که شايد اين گزينه را تبديل
به موثرترين و تنها گزينه تبديل نمايد و در يک لحظه جنون
آميز به مرحله اجرا گذاشته شود ،همانطور که وضعيت فعلي
کشور سوريه به عنوان کانوني براي افراط گرايي و تروريسم،
در رويا هم قابل تجسم نبود.

تروريسم عليه تروريسم

حنيف غفاري
وقوع حمله تروريستي اخير در لندن،
ذهن بسياري از مقامات امنيتي و سياسي
انگليس و اتحاديه اروپا را مشغول و به
عبارتي بهتر ،مغشوش ساخته است .اين
حادثه درست در سالروز وقوع حمالت
تروريستي بروکسل در سال گذشته
( )۲۰۱۶به وقوع پيوست .آنچه مسلم
است اينکه وقوع حادثه تروريستي لندن،
توان نيروهاي امنيتي انگليس در مبارزه
با تروريسم را به چالش کشيده است زيرا
اين حادثه درست در مکاني رخ داد که به
طور طبيعي ،بيشترين تمهيدات امنيتي
براي حفاظت از آن به کار گرفته مي شود.
شايد از اين پس ،خانه شماره  10خيابان
داونينگ استريت يعني محل زندگي
نخست وزير انگليس نيز از تهديدات
تروريستي مصون نباشد.
واقعيت امر اين است که دولت انگليس،
سهم بسزايي در ايجاد و استمرار بحران
امنيت در منطقه و نظام بين الملل دارد.
در اين خصوص اساسا تفاوتي ميان دو
حزب کارگر و محافظه کار (دو حزب

»

از استان هاي رقه و حسکه (بخش عرب سني نشين) را نيز
در بر مي گيرد.
ه) منطقه پنجم هم در اختيار يگانهاي مدافع خلق کرد
است .منطقه اي که شامل بخشهايي از استانهاي حسکه
و رقه مي باشد.
با اين توصيف و در سايه نقشه فعلي و با توجه به طرح هاي
قديم که دوباره مطرح شده است ،سخن از تقسيم سوريه
شدت مي گيرد.
البته تقسيم سوريه اهداف سياسي ـ تبليغاتي خاصي را دنبال
مي کند و تحقق آن نيازمند مالحظات مختلفي است .در واقع در
سايه بحران فزاينده و معامله هاي سياسي ـ نظامي ناپايداري که
به سرعت تغيير مي کند و همچنين در سايه تغييرات احتمالي
در مواضع کشورهاي خارجي فعال در سوريه و نبود تصميمات
شفاف بين المللي درباره آينده آن ،نمي توان در باره گزينه
خاصي به طور قطعي نظرداد.
اما آنچه مسلم است ،آينده سوريه مانند تصوير قبل از ۲۰۱۱
ميالدي نخواهد بود.
براين مبنا موانع تقسيم سوريه را مي توان به دو دسته داخلي
و خارجي تقسيم کرد :در بعد داخلي شکل گيري مناطق
يادشده مورد توافق نظام سوريه و هم پيمانان آنان نيست .در
بعد خارجي هم سياستهاي طرفهاي فعال در عرصه سوريه
هنوز تصوير مورد توافقي از تقسيم سوريه پيش رو ندارند و
اين خود يک توجيه منطقي براي منتفي کردن طرح تقسيم
سوريه در مرحله کنوني است.
ب :واقعيت آن است که حضورگروه هاي تروريستي که کشتار

و خونريزي را به وجود آوردند و همچنين منازعات مسلحانه و
آوارگي مردم در سطح گسترده موجب شده است تا پيوستگي
مردم سوريه براي زندگي مشترک و زير سقف کشوري واحد
به تدريج تضعيف شود؛ اما اين موضوع را نبايد جداي از شرايط
غير طبيعي و اوضاع کنوني سوريه در نظر گرفت.

سنتي که معموال قدرت ميان آنها رد و
بدل مي شود) وجود ندارد« .توني بلر»
در سال  ۲۰۰۳ميالدي به همراه «جرج
واکر بوش» رئيس جمهور اياالت متحده
آمريکا جنگ عراق را به بهانه واهي و
دروغين وجود سالح هاي کشتار جمعي
در عراق کليد زد و پس از وي نيز «ديويد
کامرون» ،نخست وزير سابق انگليس با
وجود شعارهاي پر زرق و برق در مخالفت
با رويکرد سياست خارجي بلر ،همان
مسير را ادامه داد .حمايت تسليحاتي
از عربستان سعودي در بمباران يمن،
تقويت گروههاي تروريستي و تکفيري در
منطقه ،ارائه آموزشهاي خاص به پليس
بحرين براي سرکوب مردم و  .....محصول
عملکرد دولت انگليس در قبال تحوالت
منطقه بوده است .همان گونه که مشاهده
مي شود ،دولت انگليس به عنوان مولد
بحران امنيت در منطقه و فراتر از آن،
به عنوان پشتوانه گروههاي تکفيري و
تروريستي مورد شناسايي افکار عمومي
دنيا قرار گرفته است .اما به راستي در
انگليس چه رخ داده است؟ به نظر مي

رسد انگليس نيز قرباني تروريسمي شده
است که خود از آن حمايت کرده و مي
کند! به عبارت بهتر ،بخشي از جريان
تروريستي که کليت آن مورد هدايت و
مديريت دستگاههاي سياسي و امنيتي
انگليس مي باشد ،عليه گردانندگان خود
طغيان کرده است .در اين ميان ،مقامات
انگليسي نيز به مانند مقامات آمريکايي و
فرانسوي سعي دارند ميان تروريسم بد
و تروريسم خوب! تفکيکي به اصطالح
هدفمند قائل شوند .از ديدگاه مقامات
انگليسي ،هر حادثهاي که در منطقه غرب
آسيا رخ ميدهد و منجر به کشته و زخمي
شدن مردم بيگناه در سوريه و عراق و
يمن و  ....مي شود مطلوب و هر حادثه
اي که در داخل خاک انگليس رخ مي
دهد و منجر به ايجاد بحران امنيت در
اين منطقه ميشود نا مطلوب مي باشد.
بر همين اساس نيز تروريستها به دو
دسته خوب و بد تقسيم مي شوند.
بديهي است که نتيجه اين تقسيم بندي
خطرناک ،چيزي جز تزريق زير پوستي
بحرانهاي امنيتي پايدار در کالبد اروپاي

امروز نخواهد بود .روشن است که مقامات
انگليسي به عنوان يکي از اصلي ترين
بانيان ايجاد تفرقه ،بحران و خشونت
در منطقه با عواقب و تبعات محاسبات
امنيتي خطرناک ،نادرست و وقيحانه

خود روبهرو خواهند شد .موضوعي
که تنها يک مورد از آن را در جريان
حمله به پارلمان انگليس شاهد بوديم.
در چنين شرايطي «ترزا مي» نخست
وزير انگليس سعي کرده است ژست فردي

حسين ياري
اخيرا رهبر جبهه ملي فرانسه و يکي از اصليترين
نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري اين کشور ،نسبت
به وضعيت خطرناکي که در کشورش ( به لحاظ
اقتصادي و اجتماعي) وجود دارد هشدار داده است.
مشابه اين اظهارات را نيز چندي پيش فرانسوا فيون
بيان کرد .اين مسئله نشان دهنده وجود بحراني
عميق در فرانسه است .بحراني که حل و فصل آن
معلول حضور فردي خاص در راس معادالت سياسي
و اجرايي پاريس نيست .به عبارت بهتر ،هر کس در
قدرت حضور پيدا کند ،با چنني معضالتي دست
و پنجه نرم خواهد کرد.
چندي پيش فرانسوا فيون نامزد حزب محافظه کار
فرانسه در انتخابات رياست جمهوري اين کشور ،نسبت
به اوضاع اقتصادي کشورش در برهه فعلي و آينده
هشدار داد .وي معتقد است با وجود وضعيت اقتصادي
فعلي فرانسه ،نه تنها دور نماي مطلوبي براي اين کشور
وجود ندارد ،بلکه اين امکان وجود دارد که فرانسه به
شرايط اقتصادي کشور يونان دچار شود .اين يکي از
صريح ترين هشدارهايي است که در خصوص اوضاع
اقتصادي فرانسه مخابره مي شود .فارغ از اينکه فيون
از بيان اين اظهارات چه هدفي داشته است ،کليت اين
اظهار نظر در نوع خود قابل تامل است .هشدارهاي
اخير لوپن در خصوص وضعيت خطرناک فرانسه نيز
در هميت راستا قابل ارزيابي است .اظهارات و مواضع
لوپن و فيون در خصوص مخاطرات اقتصادي و مالي
پيش روي اقتصاد فرانسه ،کامال با شواهد و مستندات
موجود همخواني دارد .با اين حال مشخص نيست
که رئيس جمهور بعدي اين کشور چگونه قدرت
مقابله با وضعيت موجود را خواهد داشت :وضعيتي که
مي تواند روز به روز فرانسه را وارد گرداب اقتصادي
عميق تري کند
نامزد حزب محافظه کار فرانسه در اين خصوص عنوان
کرده است :
" ما يک کشور ورشکسته هستيم ...ما با يک بدهي روبهرو
هستيم که ما را مجبور به دريافت وام هاي چندين
ميليارد يورويي از بازارهاي بين المللي خواهد کرد.
فرانسه امروز کشوري است که مي تواند به اسپانياي
ديگري تبديل شود ،پرتغال ،ايتاليا يا شايد روزي به
بحران شبيه يونان دچار شود".
الزم به ذکر است که فيون در جريان مبارزات انتخاباتي
فرانسه ،رويکرد سخت گيرانه تري نسبت به ديگر
نامزدهاي اين کشور در حوزه اقتصاد دارد .وي وعده
داده است که  500هزار فرصت شغلي دولتي را حذف
نموده و در عين حال ،کسري بودجه فرانسه را به ميزان
 100ميليارد دالر کاهش دهد .بسياري از تحليلگران
مسائل اقتصادي معتقدند که فيون به صورتي علني،
مختصات اقتصادي رياضتي را در پاريس به تصوير
کشيده است .اين همان تصويري است که منجر
شد در سال  2012ميالدي و در جريان رقابتهاي
انتخابات رياست جمهوري فرانسه ،شهروندان اين

ضد تروريسم را به خود گرفته و حادثه
لندن را محکوم کند! اين در حالياست
که ترزا مي خود به خوبي مي داند که
حادثه لندن انعکاسي از سياستهاي
امنيتي انگليس مي باشد.

کشور حضور فردي غير از نامزد جريان محافظه کار
را در کاخ اليزه ترجيح دهند .با اين حال  ،شعارهاي
جذاب اقتصادي فرانسوا اوالند ( که در نهايت منجر
به پيروزي وي در مقابل سارکوزي شد) عمال تحقق
پيدا نکرد .هم اکنون نشانه هاي بحران اقتصادي در
فرانسه به گونه اي جدي تر به چشم مي خورد .تا سال
 2015ميالدي ،ميزان بدهي هاي فرانسه به حدود 96
درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور رسيده است.
اين به معناي بحران دامنه داري است که در آيندهاي
نزديک فرانسه را در حوزه اقتصاد بين المللي و داخلي
درگير خواهد کرد و بر روي صادرات و واردات اين
کشور نيز تاثيرگذار مي باشد.
در چنين شرايطي مقايسه فرانسه با کشوري مانند
ايتاليا يا يونان ،قياسي مع الفارق محسوب نمي شود!
يکي از اصلي ترين داليل وجود بحران اقتصادي پايدار
در ايتاليا ،بحران بدهي هاي خارجي اين کشور است.
روند رو به رشد بدهي هاي خارجي فرانسه ،مي تواند
زمينه ايجاد بحرانهاي پايدار مالي را در اين کشور
فراهم نمايد ،درست مانند شرايطي که امروز در ايتاليا
شاهد آن هستيم .از سوي ديگر ،اجراي سياستهاي
رياضتي در فرانسه ،آن هم در شرايطي که حدود 10
سال از آغاز بحران اقتصادي در اروپا مي گذرد از
سوي افکار عمومي اين کشور قابل قبول نيست .به
عبارت بهتر ،فرانسوي ها ايجاد اصالحات گستردهتر
رياضتي در کشورشان در راستاي کاهش کسري بودجه
کشور را در عمل بر نمي تابند .اين مسئله پاشنه
آشيل فيون در رقابتهاي انتخابات رياست جمهوري
فرانسه خواهد بود.
آنچه مسلم است اينکه فرانسوي ها طي بيش از يک
دهه اخير با دو رئيس جمهور ناتوان در قدرت مواجه
بودهاند :نيکال سارکوزي رئيس جمهور سابق فرانسه
مولد بحرانهاي مزمني در حوزه سياسي و اقتصادي
کشورش بود .در سال  2012ميالدي فرانسوي ها
به اميد بهبود شرايط اقتصادي و سياسي به فرانسوا
اوالند نامزد حزب سوسياليست راي دادند .با اين حال
هم اکنون محبوبيت اوالند در نظرسنجي ها به زير
 20درصد رسيده است.

