
فرشاد گلزاری

روســیه به عنوان بزرگترین 
کشــور دنیا از نظر جغرافیایی، 
راهبرد امنیت ملی خود را نه تنها 
بر اساس تهدیدات پیرامونی بلکه 
بر پایه دوگانة منافع – تقابل شکل 
می دهد. دیروز در آســمان های 
سوریه شــاهد پرواز سوخوهای 
روس و حمله به مواضع داعش و 
القاعده بودیــم و امروز نظاره گر 
نزاع سیاســی و امنیتی مسکو و 
واشــنگتن در آمریکای التین و 
بالکان به واسطه گری ناتو هستیم. 
محاصــره اقتصادی روســیه و 
همچنین پیشروی ایاالت متحده 
در خارج نزدیِک روســیه بعالوه 
همراهی کشــورهای اروپایی با 
واشنگتن، کرملین را بر این داشته 
تا راهبرد امنیت ملی خود تا سال 
2030 را طراحی و نقطه گذاری کند. 
برای روشن شدن جزئیات و عمق 
راهبرد امنیت ملی روسیه تا سال 
2030  با »ســیدبهزاد اخالقی«، 
کارشــناس مســائل روسیه به 
گفت وگو نشستیم که در ادامه از 

نظر می گذرد: 
    

 روســیه در دوران ســوم 
ریاســت جمهوری پوتین چه 

شاخص هایی را در امنیت ملی اش 
در نظر گرفته است؟

در سالگرد فروریختن دیوار برلین 
یکی از مســائلی که می تــوان به آن 
اشاره کرد، سیاســت خارجی مبتنی 
بر »واقع گرایی« اســت که روسیه در 
سه دهه گذشته در پیش گرفته است. 
واقع گرایی روسی به حفظ وضع موجود 
در مناسبات مسکو و کشورهای خارِج 
نزدیک خود از جمله تاجیکســتان، 
ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان منجر 
شده است که بالروس را هم نمی توان 
از این مهم مستثنی دانست. سفر روز 
سه شنبه آلکساندر لوکاشنکو به وین را 
هم می توان در همین راستا بررسی کرد؛ 
چراکه این نخســتین سفر لوکاشنکو 
در دوران تحریم های ســخت گیرانه 
علیه وی است اما نقشــی که بالروس 
در تحوالت اوکراین و مسائل شرق این 
کشور بازی کرده اســت از لوکانشکو 
یک میانجی گر ســاخته که تصویری 
است که شخص لوکاشنکو به طور جد 
طی ســال های گذشــته به دنبال آن 
بوده است. شــرایط بالروس و اوکراین 
تفاوت های بسیاری دارد و تصور اینکه 
روزی بالروس در خاک روســیه ادغام 
شود و به بخشــی از فدراسیون روسیه 
ملحق شود در شرایط سیاسی کنونی و 
حتی تا پایان ریاست جمهوری پوتین تا 
سال 2024 کمی بعید به نظر می رسد؛ 
اما مساله تعرفه های اقتصادی و آنچه به 
سیاست های انرژی روسیه مربوط است 

می تواند دولت لوکانشکو را با چالش های 
بســیاری رو به رو کند؛ چراکه مسکو و 
شرکت های روســِی انرژی طی برنامه 
جدیدی قصد دارند تا با افزایش قیمت  
حامل های انرژی تعامالت خود را با این 

کشور وارد فصل جدیدی کنند. 
 یعنی معتقدید که ســفر 
رئیس جمهوری بالروس به اتریش 
نوعی تقابل با مســکو به حساب 
می آید؟ اصالتاً چه محرکی باعث 
شده روسیه فضای امنیتی خود را 

بازتعریف کند؟ 
واقعیت این است که سفر لوکاشنکو 
به اتریش که روز سه شــنبه انجام شد 
از چند منظر دیگر قابل بررسی است؛ 
چراکه اتحادیه اروپا تحریم های جدیدی 
علیه روســیه وضع کرده است و روابط 
مسکو و بروکسل چندان در دوران ماه 

عسل خود نیست. 
در همین چارچوب برای پاســخ به 

سوال شما در مورد سیاست های امنیتی 
روســیه باید این نکته را تاکید کرد که 
مسکو به دنبال تغییر وضع موجود در 
حوزه پیرامونی خود پس از سال 1991 
نبود و نیست اما پیشروی غرب به سوی 
مرزهای روسیه و حضور در پایگاه های 
سنتی این کشور در »خارِج نزدیک« 
روسیه عماًل منجر به بازتعریف فضای 
امنیتی این کشور در این حوزه ها شده 
اســت. فضای بین الملل فضای تقابل 
است و مسکو دریافته است که راهبرد 
کالن آمریکا محدود کردن روسیه در 
مرزهای سرزمینی اش است و از تمام 
رژیم هایی که علیه کرملین در رفتار و 
ساختار سیاسی شان اقدام می کنند، 

حمایت می کند. 
 به رژیم های سیاسی و حمایت 
اشــاره کردید؛ اخیراً شــاهد 
به هم ریختگی سیاسی در بولیوی 
هستیم و روسیه چشم خود را به 
تحوالت این کشور دوخته است. 
چرا مساله بولیوی برای پوتین مهم 

است؟ 
 به نکته خوبی اشاره کردید. بولیوی 
یکی از سرزمین های مورد مناقشه میان 
روســیه و آمریکا طی سال های جنگ 
سرد و پس از آن بوده است. دولت های 
چپ گــرا در آمریکای التیــن با تکیه 
بر محور ایدئولوژی مارکسیســتی از 
حمایت های شوروی برخوردار بوده اند و 
جریان های ضدآمریکایی پس از جنگ 
ســرد نیز مورد توجه مسکو هستند. 
روسیه با تمرکز بر تحوالت کشورهایی 
چون سوریه وارد نوع جدیدی از تقابل 
با آمریکا شــد که عرصــه درگیری و 
منازعات میان قدرت های بزرگ را در 
محدوده خاورمیانه، آمریکای التین، 
شرق آسیا و اروپای شرقی در چند محور 
)از جمله سقوط دولت های چپ گرا از 
جمله ونزوئال، تغییر دولت در اکوادور، 
تالش برای ســرنگونی بشــار اسد در 
سوریه و حتی مســاله اوکراین و کره 
شمالی( گسترش داد. در حال حاضر 
مســاله بولیوی در همیــن چارچوب 

قابل بررسی است.
بولیــوی به طــور ســنتی یکی از 
کشورهای آمریکایی جنوبی است که 
آمریکایی ها به روش ســنتی خود در 
این کشور کودتا کرده اند. در طول 12 
سال حکومت مورالس و تقویت جبهه 
بولیواری در آمریکای جنوبی، واشنگتن 

و سازمان ســیا بعالوه سرویس های 
ا منیتی غربی تالش هــای مضاعفی 
را برای ســرنگونی مورالس در دستور 
کار قرار دادند که درنهایت به خروج او 
از کشــور و پناهندگی سیاسی اش در 
مکزیک منجر شد. اما با کمی فاصله از 
تفسیر بحث های تاریخی باید بدانیم 
که مســکو در دو محور گاز و لیتیوم با 
بولیوی بر اساس پیشــنهاد مورالس 
قرار بود همکاری هایی را انجام دهد و 
البته نخســتین نیروگاه اتمی بولیوی 
هم توسط روسیه در این کشور در حال 
ساخت اســت. روابط بولیوی و روسیه 
طی دوران پوتین و مدودف با آرامش و 
در مسیر توسعه پیش رفت و حاال روسیه 
با توجه به حضور فعال در اقتصاد بولیوی 
قطعاً تالش می کند با دولت جدید این 

کشور همکاری خود را ادامه دهد.
 چشــم انداز سیاسی را در 
بولیوی چگونــه می بینید؟ بازی 
روس ها در این پازل چگونه خواهد 

بود؟
تا زمان برگــزاری انتخابات مجدد 
معاون ســنای بولیوی زمام امور را در 
دســت دارد. آنچه در ونزوئــال رخ داد 
با ســناریویی که در بولیوی شاهد آن 
بودیم در مدل تفاوتی ندارد اما در بولیوی 
ارتش از مورالس مانند ونزوئال )حمایت 
ارتش از مادورو( حمایت نکرد. به همین 
منظور و با فشــار نظامیان که در میان 
آنها آمریکا نفوذ کرده بــود، مورالس 
مجبور به استعفا شد. روسیه در طول 
سالهای گذشته روابط مستحکمی را 
در آمریکای التین در دستور کار خود 
داشته است و رویکرد مسکو بر اساس 
سیاســت های واقع گرایانه این کشور 
همانطور که پیش تر اشاره کردم، عماًل 
در مناطق تحت نفوذ شــوروی تغییر 

نکرده است.
 باید متوجه بود که روســیه نقش 
آمریکا در آمریکای التیــن را مخرب 
می دانــد و در رقابت هــای منطقه ا ی 
همواره شاهد این درگیری ها خواهیم 
بود. دولت جدید در بولیوی تا برگزاری 
انتخابات می تواند حضور خود را تضمین 
کند و آنچه آمریکایی ها به طور آشکارا به 
دنبالش هستند سقوط تمام کشورهای 
چپ گــرا در آمریکای جنوبی اســت 
که دیدگاه های سوسیالیســتی و ضد 
امپریالیســتی در آنها بسیار ریشه دار 

است. 

 آیا تقابل سیاسی و امنیتی 
میان مســکو و واشنگتن در این 

محور تشدید می شود؟ 
رســانه های آمریکایــی حتی از 
پناهندگی سیاسی مورالس در روسیه 
خبر داده بودند اما با ورود وی به مکزیک 
شرایط عماًل تغییر کرد اما مدیر شبکه 
RT  روسیه در توئیتر خود از مورالس 
برای کار در بخش اسپانیایی این شبکه 
دعوت کرده است. باید به این نکته هم 
اشاره کرد که غربی ها انتخابات دور سوم 
مورالس را به انتخابات آتی روسیه پیوند 
می زنند. آنها می گویند پوتین قصد دارد 
در انتخابات آینده روسیه که در 2024 
برگزار می شود شرکت کند و باید همین 
سناریو را در مســکو هم پیگیری کرد! 
البته حمایت آمریکایی ها از »کارلوس 
مسا« که در ســال 2005 از مقام خود 
مجبور به استعفا شــد و اکنون رهبر 
اپوزیسیون است به یکی از محورهای 
افزایش درگیری ها پــس از انتخابات 
ماه گذشته در بولیوی مبدل شده بود. 
آمریکایی ها از آنچه در مقابل روســیه 
در خاورمیانه و شرق اروپا به خصوص 
در اوکراین با آن رو به رو هستند بسیار 
خشــمگین بوده و برنامــه اصلی آنها 
)پس از شکست شورش در ونزوئال( در 
آستانه انتخابات آتی ریاست جمهوری 
این کشور، بر هم زدن وضعیت ثبات در 

بخش هایی از آمریکایی جنوبی است. 
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پرده جدید نزاع بغداد و واشنگتن 
عراقرنگثباترامیبیند؟

بابک مهراندیش

دفتر ریاســت جمهوری عراق روز گذشــته 
)سه شنبه( در بیانیه ای ضمن رد هرگونه دخالت 
خارجی در امور داخلی این کشور خطاب به آمریکا 
اعالم کــرد که اصالحات در عــراق یک تصمیم 
مختص به مــردم عراق بــوده و هرگونه دخالت 
خارجی مردود و باطل است. سایت اطالع رسانی 
دفتر رئیس جمهوری عراق در بیانیه ای اعالم کرد 
این مردم عراق هســتند که طبق الویت  و منافع 
ملی و با احترام به رهنمودهای مرجعیت دینی در 
چارچوب قانون اساسی برای کشورشان تصمیم 
می گیرند و این تصمیم مســاله ای کاماًل داخلی 
و مستقل اســت. در بیانیه مذکور آمده است که 
اصالحات موردنظر یک تصمیم مختص و مربوط 
به عراقی ها است و به خواست مردم عراق صورت 
می گیرد و عراق امکان ندارد تسلیم دیکته های 
خارجی شــود و هرگونه دخالت خارجی در امور 

داخلی کشور امری مردود است. 
این موضع گیری دفتر ریاست جمهوری عراق 
از شــروع اعتراضات مردمی در این کشور برای 
اولین بار است که در چنین سطح و با چنین بیانی 
اتخاذ می شود که دلیل آن بیانیه اخیر کاخ سفید 
در مورد وضعیت کنونی عراق است. در متن بیانیه 
کاخ سفید صریحا بحث تغییر سازوکار و ساختار 
سیاسی عراق مورد اشــاره قراره گرفته است؛ به 
گونه ای که گفته شــده نظام سیاسی این کشور 
که بر پایه »دموکراســی انجمنی« استوار است، 
باید مورد بازبینی قــرار بگیرد که طریقه تثبیت 
این سناریوی واشــنگتن، همه پرسی سراسری 

بیان شده است. 
واکنش ها بــه این بیانیه تنهــا در همین حد 
خالصه نمی شود. »مقتدی صدر«، رهبر جریان 
صدر عراق در پیامی توئیتری با اشاره به پیشنهاد 
مداخله جویانه اخیر آمریکا درخصوص برگزاری 
انتخابات زودهنگام در عراق، نوشت: »آمریکای 
اشــغالگر بار دیگر ثابت کرد در امور همه دخالت 
می کند. آنها باید بدانند که عراق متعلق به عراقی ها 
است. تنها مردم عراق هســتند که حق تعیین 
سرنوشت این کشور را دارند و آمریکای اشغالگر، 
مفســدان را جمع آوری کرده و آن ها را بر مردم 

مسلط کرده است.

نزاع میان سیاســیون عراق و آمریکا اگرچه 
وارد فاز جدید خود شــده اســت اما در بغداد 
و شــهرهای جنوبــی رخدادهایــی در حال 
عیان شدن اســت که حداقل اوضاع میدانی و 
امنیتــی را در هاله ای از غبار قــرار می دهد. به 
عنوان مثال انجمن معلمان عراق روز گذشــته 
)سه شنبه( خواستار برگزاری تظاهرات منسجم 
و یکپارچه در سراسر استان های عراق طی امروز 
)چهارشنبه( شد. در این راستا انجمن معلمان 
عراق شاخه کربال نیز از تحصن در تمام مدارس 
استان طی روز سه شنبه خبر داد. در بیانیه این 
انجمن آمده اســت، تظاهرات راس ساعت 10 
صبح چهارشنبه به وقت محلی از دفاتر و شعب 
این انجمن در استان ها تا میادین اصلی تجمعات 
مردمی برگزار خواهد شــد. این انجمن تاکید 
کرده، تظاهرکنندگان دست نوشته هایی حاوی 
درخواست های مردمی را در دست داشته باشند 

که شورای مرکزی تصویب کرده است. 
در این راســتا، ســومریه نیوز به نقل از گروه 
اطالع رسانی امنیتی عراق اعالم کرد، یک موشک 
از نوع گراد شــب گذشــته )بامداد سه شنبه( به 
منطقه االســکان در غرب بغداد اصابت کرد که 
بدون عمل کردن در یک بازار روز کشف و خنثی 
شده اســت. این گروه در ادامه بیانیه خود افزود، 
موشــک دیگر از همین نوع در همــان لحظه به 
مدرسه پسرانه آشور در منطقه الشعب در شمال 
بغداد اصابت کرد که منجر به خساراتی به مدرسه 
شد؛ اما تلفات جانی دربرنداشت. طبق بیانیه این 
گروه، نیروهای امنیتی مستقیماً تحقیقاتی را در 
خصوص این دو حادثه برای شناسایی عوامل این 

اقدام تروریستی آغاز کردند. 
مجموع این مســائل به خوبی نشان می دهد 
نه تنها نزاع بغداد و واشنگتن وارد فاز جدید شده، 
بلکه تحرکات میدانــی، خط دهی های خارجی 
و همچنین مطالبه  مردم عــراق پرده دیگری از 
تحوالت را به نمایش می گــذارد که خروجی آن 

می تواند رادیکال تر از گذشته باشد. 

جهاننما
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بررسی عمق امنیت ملی روسیه  تا 2030 در گفت وگوبا »توسعه ایرانی«؛

صف بندی، از شام تا بولیوی   

روسیه با تمرکز بر تحوالت 
کشورهایی چون سوریه 

وارد نوع جدیدی از تقابل 
با آمریکا شد که عرصه 

درگیری و منازعات میان 
قدرت های بزرگ را در 

محدوده خاورمیانه، 
آمریکای التین، شرق آسیا 

و اروپای شرقی گسترش 
داد. در حال حاضر مساله 

بولیوی در همین چارچوب 
قابل بررسی است

 روابط بولیوی و روسیه طی 
دوران پوتین و مدودف با 
آرامش و در مسیر توسعه 
پیش رفت و حاال روسیه 

با توجه به حضور فعال در 
اقتصاد بولیوی قطعاً تالش 
می کند با دولت جدید این 

کشور همکاری خود را ادامه 
دهد

وزیر امور خارجه مکزیک روز گذشته اعالم کرد، هواپیمای نیروی هوایی مکزیک »حامل اوو مورالس« بولیوی را به مقصد 
مکزیکوسیتی ترک کرد. رئیس جمهوری مستعفی بولیوی پیشتر اعالم کرد، بولیوی را ترک کرده و به مکزیک که به او پناهندگی 
سیاسی داده است، می رود. وزیر خارجه مکزیک همچنین گفت، طبق کنوانسیون های بین المللی موجود، مورالس تحت حفاظت 
مکزیک است. او افزود: »زندگی و سالمتی او به دور از خطر است«.  در این راستا خبرگزاری 
اسپوتنیک خبر داد هواپیمای نیروی هوایی مکزیک حامل رئیس جمهوری مستعفی بولیوی 
بود، پس از رد درخواست فرود از سوی پرو برای سوخت گیری در پاراگوئه به زمین نشست. 
به گفته منابع محلی، تصمیم برای فرود این هواپیما پس از آن گرفته شد که برج های کنترل 
پرو، شــیلی و برزیل از عبور هواپیمای حامل مورالس از حریم هوایی خود امتناع کردند و 

نهایتاً در پاراگوئه فرود آمد.

پایگاه اینترنتی کنگره آمریکا نوشت، گروهی از قانون گذاران جمهوریخواه و دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا از »دونالد 
ترامپ«، خواستند تا دیدارش با »رجب طیب اردوغان«، همتای ترکیه ای خود را لغو کند. اردوغان بناست امروز ) چهارشنبه( در 
کاخ  سفید با ترامپ دیدار کند اما قانون گذاران آمریکایی نسبت به این سفر برنامه ریزی  شده »ابراز نگرانی شدید« کردند. دلیل این 
نگرانی عملیات ترکیه در شمال شرقی سوریه اعالم شده است. در نامه این قانون گذاران 
به ترامپ آمده است: »تصمیم رئیس جمهور اردوغان برای اشغال شمال شرقی سوریه در 
تاریخ 9 اکتبر نتایج فاجعه باری برای امنیت ملی آمریکا داشته است. این اقدام به اختالف 
میان اعضای سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( انجامیده و به بحرانی انسانی ختم شده 
است«. در ادامه این نامه آمده است: »با توجه به وضعیت فعلی، باور داریم که اکنون زمان 

مناسبی برای دیدار اردوغان از آمریکا نیست و خواستار لغو این سفر هستیم«.

نمایندگانکنگرهآمریکاخواستارلغوسفراردوغانبهواشنگتنشدندمورالسبهمکزیکپناهندهشد،اماپروبهاوبنزیننداد!

رئیس جمهوری آمریکا در مراسم روز کهنه  سربازان، رهبر 
جدید گروه تروریستی داعش را در کانون توجه قرار داد و بار 
دیگر کشته شــدن ابوبکر البغدادی را هم دستاورد دانست! 
خبرگزاری فرانسه نوشت، گرچه روسای جمهوری آمریکا 
اغلب در روز کهنه  سربازان به قبرستان آرلینگتون در نزدیکی 
واشنگتن می روند و با گذاشتن حلقه گل به کشته شدگان 
جنگ ادای احترام می کنند، اما دونالد ترامپ دوشــنبه به 
نیویورک رفت و پیش از رژه ســاالنه این شــهر برای کهنه 
سربازان ســخنرانی کرد. از آنجا که نیویورک عمدتاً حامی 
نامزدهای دموکرات شناخته می شــود، استقبال چندان 

گرمی از ترامپ نشد. 
ترامپ ماه گذشــته بابت اعالم خــروج کامل نیروهای 
آمریکایی از ســوریه مورد انتقاد قرار گرفــت و مخالفان و 
حتی برخی از متحدان هم نسبت به فرصت احیای داعش 
ابراز نگرانی کرده و از اینکه نیروهــای ُکرد متحد آمریکا در 

معرض تهاجم ترکیه قرار گرفتند، ناخشنود شدند.  ترامپ 
در سخنرانی خود گفت: همین چند هفته پیش، نیروهای 
ویژه آمریکا به ساختمان محل حضور البغدادی حمله کردند 
و تروریست شماره یک جهان را به سزای اعمالش رساندند. 
به لطف جنگجویان آمریکایی، البغــدادی و نفر دوم داعش 
مرده اند و حواس ما به فرد شــماره سوم است و وحشت او به 

پایان رسید.

رسانه های فلســطینی از هدف گرفتن منزل »بهاء ابو 
العطا« فرمانده برجسته گردان های القدس، شاخه نظامی 
جهاد اسالمی توسط رژیم صهیونیستی و شهادت وی خبر 
دادند. گردان های القدس ضمن تایید خبر شــهادت بهاء 
ابو العطا، فرمانده منطقه شرقی در پی آتش نیروهای رژیم 
صهیونیستی در شــرق غزه اعالم کرد: همسر ابو العطاء نیز 
در این حمله که در محله الشجاعیه در شرق غزه روی داد، به 
شهادت رسیده است. آویخای ادرعی،  سخنگوی ارتش رژیم 
صهیونیستی نیز گفت: ساختمانی را هدف گرفتیم که رهبر 
برجسته جنبش جهاد اسالمی در غزه یعنی بهاء ابو العطا در 
آنجا حضور داشت. به گفته وی، این هدف گیری در عملیات 
مشترک ارتش و سازمان امنیت عمومی )شاباک( انجام شد. 
ادرعی افزود: بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر دستور انجام 
عملیات را صادر کرده بود.  این در حالیست که گردان  های 
قدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسالمی فلسطین )حماس( 

و گروه های مقاومت، دیروز )سه شــنبه( در پاســخ به ترور 
»بهاء سلیم ابوعطا«، فرمانده بلند پایه حماس، شهر تل آویو 
و شهرک  های صهیونیست نشــین را با ارسال ده ها موشک 
بمباران کردند. گردان های قدس با انتشــار بیانیه  ای اعالم 
کردند پاسخ به ترور ابوعطا محدود نبوده و به اندازه جنایتی 
که رژیم صهیونیستی مرتکب شده خواهد بود و گردان  های 

قدس در آماده باش هستند.

ترامپ:سرکردهجدیدداعشدرتیررسآمریکاستترورفرماندهگردانهایالقدسدرغزه
خبرخبر


