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ايتاليا اكنون دولتي را دارد كه دو حزب پوپوليس�ت از دو س�وي طيف سياس�ي كشور را نمايندگي 
مي كند. نشريه هيل در تحليلي عنوان مي كند كه چرا ايتاليا به اروپا و اروپا به ايتاليا نياز دارد. دولت 
جديد ايتاليا بناست ماليات ها را كاهش دهد و يك درآمد پايدار و تضمين شده را براي فقرا تضمين 
كند و 500هزار مهاجر غيرقانوني را نيز اخراج كند.  ايتاليا هرگز به پايداري سياس�ي شناخته نشده 
است و سيلويو برلوسكوني طوالني ترين نخست وزير تاريخ ايتاليا پس از جنگ  جهاني دوم شناخته 
مي ش�ود و از زمان جنگ اين كش�ور 64 دولت تغيير داده اس�ت. اما اكنون ايتاليا نيز به مانند ساير 
هم كيشان خود درگير موج پوپوليسم شده است. ايتاليا اگرچه سومين اقتصاد اتحاديه اروپاست اما 
بدهي آن به شدت عظيم است و در رده دوم بدهكارترين كشورها پس از يونان قرار دارد. ايتاليا از سال 
2011 شاهد افزايش شديد بيكاري و فقر بوده است. از طرفي ايتاليا يكي از اصلي ترين مقاصد مهاجران 
غيرقانوني است. از همين رو ايتاليا براي حفظ اقتصاد خود به اروپا نياز دارد و اروپا نيز براي جلوگيري از 

موج مهاجران نيز به ايتاليا نيازمند است.

اروپا و ايتاليا به يكديگر نياز دارند

ادامه از صفحه اول گزارش روز

مديترانه سال ها است قتلگاه پناهجوياني است كه قصد 
دارند به صورت غيرقانوني از كشورهاي افريقايي به اروپا 
بروند. افرادي كه س��وار بر كش��تي و قايق هايي غيرامن 
مي شوند تا ش��ايد بتوانند از سختي هايي كه با آن گرفتار 
ش��ده اند رهايي پيدا كنند. ش��رايط در وطن براي آنها به 
حدي سخت است كه با پذيرش اين ريسك به اميد زندگي 
بهتر دل به درياي مديترانه مي زنند. در اين مسير نهايت 
شانس آنها اين است كه از دريا نجات پيدا كنند و خود را 
به اردوگاه ها و كمپ هاي پناهجويي كش��ورهاي اروپايي 
برسانند. اولين مقصد آنها نيز ايتاليا است.  حاال يك كشتي 
نجات خصوصي كه 629 پناهجو را از دريا نجات داده اجازه 
پهلوگيري مانند س��ابق در خاك ايتاليا را دريافت نكرد و 
به سمت جزيره مالت هدايت شد كه خبرها حاكي از آن 
اس��ت كه در مالت نيز با پهلوگيري اين كشتي مخالفت 
شده اس��ت. به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس گروه 
كمك مديترانه اعالم كرده اس��ت در يكي از كشتي هاي 
اين گروه حدود 400 نفر از طريق قايق هاي كشتي هاي 
گارد ساحلي ايتاليا سوار اين كشتي شده اند. خدمه كشتي 
نيز 229 نفر از افرادي را كه با قايق هاي غيرقانوني تالش 
داشتند خود را به خاك ايتاليا برسانند نجات داده اند. در 
اين ميان 123كودك و 7 زن ب��اردار حضور دارند.  اكنون 
اين كشتي به شدت تحت فشار است چراكه دولت تازه كار 
و پوپوليست ايتاليا وعده داده كه روند پذيرش در اردوگاه 
پناهندگان را متوقف كند. از همين رو اجازه پهلوگرفتن 
اين كشتي را نداده است. جوزپه كونته، نخست وزير ايتاليا 
اعالم كرد كه شخصا با نخست وزير مالت تماس گرفته و 
به طور صريح اعالم كرده تا به افرادي كه در شرايط بدي 
قرار دارند كمك الزم صورت گيرد.  اما نخست وزير مالت با 
وجود اينكه عنوان كرده كه اين شرايط را درك مي كند از 
پذيرش اين درخواست سرباز زده است. كونته شنبه شب 
در فيس بوك خود نوشت: عدم پذيرش درخواست از سوي 
مالت نشان از عدم همبستگي اروپا با ايتاليا بر سر رسيدگي 

به موضوع پناهجويان دارد. نخست وزير مالت نيز در توييتر 
خود عنوان كرد كه ايتاليايي ها به طور آشكار عليه قوانين 
بين المللي عم��ل مي كنند و خطر ايج��اد يك وضعيت 
بحراني وجود دارد.  متئو سالويني وزير كشور ايتاليا و رهبر 
حزب دست راستي ليگ نيز در فيس بوك خود نوشت: من 
مدت طوالني است كه در برابر آنچه كه اروپا از خود در عدم 
همبستگي با ايتاليا در بحران مهاجران طي سال هاي اخير 
نشان مي دهد به مخالفت برخواستم. از امروز ايتاليا شروع 
به گفتن »نه« در برابر قاچاق انسان و مهاجرت غيرقانوني 
مي كند.  با اين حال گزارش ها حاكي از آن است كه رهبران 
دولت ائتالفي ايتاليا پس از ساعت ها بحث و گفت وگو در 
دفتر نخست وزيري، دو قايق با كاركنان پزشكي به سمت 
كشتي فرستادند تا در صورتي كه مهاجران نياز به كمك 

داشتند به آنها رسيدگي كنند، اما هيچ اشاره اي به اينكه 
چگونه بناست اين كشتي تعيين تكليف شود نشده است. 

س��الويني و دانيلو تونينلي وزير حم��ل و نقل دريايي كه 
عضوي از حزب پنج س��تاره در دولت جديد است در يك 
بيانيه مش��ترك عنوان كردند كه مالت بايد مسووليت و 

عواقب عدم بازگشايي بنادر خود براي مهاجران را بپذيرد 
و بنادر خود را براي حضور كش��تي نجات باز كند. در اين 
بيانيه آمده اس��ت: اين جزيره نمي تواند راه خ��ود را ادامه 
دهد. درياي مديترانه درياي تمام كشور آن است و مالت 
نمي تواند تصور كند ك��ه ايتاليا به تنهايي ب��ا اين پديده 
غول پيكر مواجه ش��ود.  پيش از اين مال��ت در بيانيه اي 
اعالم كرد كه مسافران در آبهاي تحت كنترل ليبي از آب 
گرفته شدند كه در آنجا مقام هاي ايتاليايي در رم عمليات 
جست وجو و نجات را هماهنگ مي كنند. مركز هماهنگي 
نجات مالت، نه صالح و نه مقام هماهنگ كننده اين عمليات 
بوده است.  ماتيلدو يويلن، سخنگوي موسسه غير دولتي 
امدادو نج��ات مديترانه به خبرگزاري آسوش��يتدپرس 
گفت: كشتي به دنبال دس��تورالعمل هاي دريافت شده 

پس از عمليات نجات به س��مت ش��مال حرك��ت كرد و 
مركز هماهنگي نجات در رم اين دس��تورالعمل ها را ارايه 
داد. اين شركت كماكان منتظر دستور العملي قطعي در 
مورد پهلوگيري كشتي نجات است.  سخنگوي شركت 
مديترانه همچنين افزود كه مقامات جست وجو و نجات 

مالي با همتايان ايتاليايي خود ب��راي پيدا كردن بهترين 
راه حل براي رفاه و ايمني مردم در كشتي در حال گفت وگو 
و مذاكره هستند. اسپانيا نيز اعالم كرده است كه توانسته 
اخيرا 334 مهاجر غيرقانوني را از آب هاي مديترانه نجات 
دهد. طبق گزارش ه��ا چهار قايق طي روزهاي ش��نبه و 
يكشنبه در آب هاي مديترانه سرگردان بودند و ماموران 
گارد س��احلي هنگام گش��ت زني آنها را پي��دا كردند كه 
از س��مت آفريقا آمده بودند. يك قايق كه در روز يكشنبه 
پيدا شد نيز حامل چهار جس��د و 49 مهاجر غيرقانوني 
بود كه هنوز علت مرگ آنها مشخص نش��ده است.  گارد 
ساحلي ليبي نيز هنگام گشت زني 152 مهاجر از جمله 
زنان و ك��ودكان را از دو قايق در دري��اي مديترانه نجات 
دادند كه اين اف��راد به طرابلس و پايگاه ني��روي دريايي 
منتقل ش��دند. گروه هاي حقوق بشري به شدت مخالف 
بازگشت مهاجران نجات يافته به ليبي هستند. جايي كه 
بسياري از آنها در شرايط غيرانساني نگهداري مي شوند و 
فقير هستند و اغلب نيز مجبور به انجام كارهاي سخت 
هستند. گفتني است ليبي پس از قيام س��ال 2011 در 
هرج و مرج شديدي به س��ر مي برد و بي قانوني در ليبي 
باعث شده اس��ت كه مهاجران س��عي كنند به نحوي از 
كش��ور فرار كنند تا به اروپا بروند.  در سال هاي اخير نيز 
صدها هزار نفر از مهاجران به وسيله قايق قاچاقچيان خود 
را به خاك اروپا رس��انده اند و تعداد زيادي از آنها نيز جان 
خود را از دست داده اند. سازمان ملل متحد مي گويد كه 
از آغاز سال جاري ميالدي 785 مهاجر غيرقانوني جان 
خود را از دست داده اند.  به گزارش رويترز، مالت كشوري 
با تنها نيم ميليون نفر جمعيت است ولي در حال حاضر 
كشور ايتاليا بيش از جمعيت مالت در درون خود مهاجر 
جاي داده است. ايتاليا از س��ال 2014 بيش از 600 هزار 
مهاجر را از قايق ها نجات داده است. نيكوال مولتني يكي از 
قانونگذاران حزب ليگ مي گويد: مسدود كردن راه كشتي 
به معناي پيامي به اتحاديه اروپا است، چرا كه آنها به كمك 
ايتاليا براي مقابله با بحران مهاجران نيامدند. وي افزود كه 

ما مي خواهيم يك پيام واضح ارسال كنيم.

گروه جه�ان| حدود يك ماه از انتخابات سراس��ري در 
عراق مي گذرد اما سرنوش��ت آن كماكان نامعلوم است و 
عمال اجرايي شدن نتايج آن در ابهام قرار دارد. روز يكشنبه 
به ناگاه خبر آتش سوزي در يكي از مراكز نگهداري آراي 
مردمي عراق منتشر شد؛ آرايي كه طبق دستور مجلس 
بايد به صورت دس��تي باز ش��ماري مي ش��د. اما به آتش 
كش��يده ش��دن صندوق هاي راي موجب آن شده است 
تا زمزمه برگزاري انتخابات مجدد در اين كش��ور به صدا 
در بيايد. اما به نظر مي رس��د مقتدي صدر روحاني شيعه 
كه ائتالفش توانس��ته بود پيروزي قابل توجهي را در اين 
انتخابات به دست آورد نمي خواهد اين اتفاق رخ دهد و از 
مردم عراق خواسته تا در برابر اين توطئه يكپارچگي خود 
را حفظ كنند تا اين دسيس��ه خنثي شود.  گفتني است 
پارلمان عراق هفته گذش��ته مجوز بازشماري دستي آرا 
را صادر كرد زيرا نمايندگان مدع��ي بودند كه تعدادي از 
احزاب در انتخابات تقلب كرده اند. يك انبار ذخيره سازي 
كه نيمي از صندوق هاي راي پايتخ��ت در آن گردآوري 
شده بود به آتش كشيده شد. حيدر العبادي، نخست وزير 
عراق نيز در واكنش به اين اتفاق آن را برنامه اي براي آسيب 
رس��اندن به ملت و دموكراسي آنها دانس��ت. با اين حال 
مقامات كميسيون انتخابات مي گويند كه صندوق هاي 
راي نجات يافته و آتش بر بازنگري آرا تاثيري نمي گذارد. به 
گزارش رويترز اكنون اين نگراني وجود دارد كه اختالفات 

بر سر نتيجه آرا به خشونت كشيده ش��ود. دفتر مقتدي 
صدر طي بيانيه اي عنوان كرد: آيا زمان آن نرسيده است 
ساخت و ساز و بازسازي جايگزين سوزاندن صندوق هاي 
راي گيري يا تكرار انتخابات تنها براي يك يا چند صندلي 
شود. اين بيانيه مي افزايد: به درگيري براي پست و مقام، 
كرس��ي، نفوذ و قدرت خاتمه دهيد.  با اين حال س��ليم 
جبوري رييس پارلمان كنوني عراق كه كرس��ي خود در 
انتخابات را از دست داده، خواهان برگزاري انتخابات مجدد 
در عراق شده است. نوري مالكي نخست وزير سابق عراق 
نيز در توييتر خود نوشت: ما تشكيل دولت را بر اساس نتايج 
انتخاباتي كه در آن تقلب صورت گرفته است رد مي كنيم و 
اكنون ايجاد راه حلي براي برون رفت از اين شرايط ضروري 
اس��ت. نوري مالكي در دو توييتي ك��ه در اين خصوص 
داشت عنوان كرده است كه در نتايج الكترونيكي شمارش 
آرا تقلب شده است و بايد تمامي آرا به صورت دستي نيز 
شمارش ش��ود.  در انتخابات عراق براي اولين بار است كه 
از سيستم شمارش الكترونيكي اس��تفاده شده. برخي از 
سياست مداران عراقي با اين رويه مشكل دارند و معتقدند 
تقلبي پنهان صورت گرفته است. با اين حال كميسيون 
انتخابات معتقد است كه دس��تگاه ها كنترل شده و هيچ 
عملكرد خالفي در دستگاه ها مشاهده نشده است. با اين 
حال عراق اكنون در انتظار پايان بازشماري آرا به صورت 

دستي است. 

سه كشور عربي حاش��يه خليج فارس پيشنهاد دادند كه 
بس��ته اي كمكي به مبلغ 2 ميليارد و 500 ميليون دالر 
در طول پنج س��ال آينده براي كمك به اقتصاد اردن در 
اختيار اين كشور قرار دهند. در شرايطي كه بيش از يك 
سال از پايان دوره كمك هاي پيش��ين شوراي همكاري 
خليج ف��ارس ب��ه اردن مي گ��ذرد و اين بس��ته به دليل 
اختالف هاي داخلي درون شوراي همكاري تمديد نشده 
است، بعد از بحران اخير در اردن و اعتراض هاي گسترده به 
سياست هاي اقتصادي دولت اين كشور، پادشاه عربستان 
سعودي از رهبران كشورهاي كويت و امارات متحده عربي 
دعوت كرد تا در يك نشس��ت چهارجانب��ه در مكه براي 
كمك به اردن شركت كنند. به گزارش خبرگزاري رسمي 
عربستان سعودي، در اجالس يكش��نبه شب مكه كه با 
حضور پادشاه عربستان، سلمان بن عبدالعزيز، امير كويت، 
صباح احمد الصباح، معاون رييس جمهور و نخست وزير 
امارات، محمد بن راشد المكتوم و پادش��اه اردن، عبداهلل 
دوم انجام شد، وعده داده ش��د تا كمكي 2 ميليارد و 500 
ميليون دالري براي بازپرداخت بدهي هاي اردن به بانك 
جهاني، صندوق بين المللي پول و جبران كسري بودجه 
700 ميليون دالري اين كشور از سوي سه كشور كويت، 

عربستان و امارات در يك دوره پنج ساله پرداخت شود. 
راهپيمايي ها و اعتراض هاي گس��ترده به طرح افزايش 
ماليات بر درآمد و افزايش قيمت ها به ويژه افزايش قيمت 

سوخت، يك هفته پيش به كناره گيري نخست وزير اين 
كشور، هاني الملقي منجر شد. پادشاه اردن، عمر الرزاز، 
وزير آم��وزش و پ��رورش و مقام پيش��ين بانك جهاني 
را با وعده پس گرفت��ن طرح افزاي��ش ماليات ها، نامزد 
نخس��ت وزير اردن كرد. چند روز بعد از اين تحوالت بود 
كه پادشاهي عربس��تان س��عودي از برگزاري نشست 
چهارجانبه مكه براي كمك به اردن خبر داد. به نوش��ته 
پايگاه خبري الجزيره قطر، دليل عجله رياض براي كمك 
به امان، نگراني عربس��تان از وقوع مجدد اعتراض هاي 
مردمي در كش��ورهاي عربي و تك��رار تجربه بهار عربي 
است كه مي تواند بنيان هاي اين پادشاهي و متحدانش 
در كش��ورهاي عربي را به مخاطره بيندازد. عربس��تان 
س��عودي، بر خالف گذش��ته براي كمك ب��ه اردن، كه 
ميزبان 3 ميليون آواره جنگي كشورهاي عربي است، از 
ابزار شوراي همكاري خليج فارس استفاده نكرده است، 
چرا كه اختالف هاي زيادي در شوراي همكاري ها وجود 
دارد و رياض عالقه مند است تا كشورهاي عربي ديگر را 
از تاثير و حمايت قطر دور نگه دارد. طي ماه هاي گذشته 
عنوان مي شد كه اردن به دليل مواضع پادشاه اين كشور 
در حمايت از مردم فلس��طين و همچنين روابط گرم با 
تركيه و از سرگيري رابطه با شبكه خبري الجزيره قطر 
به شدت از طرف عربستان سعودي تحت فشار اقتصادي 

و مالي قرار گرفته است. 

بازي جديد رياض با اردن؟ به درگيري ها براي پست و مقام خاتمه دهيد
اردنعراق

ميثم   سليماني

نظم جديد و استراتژي ايران

گردنه گاماسياب

ما نزديك به شصت سال صلحي جهاني داشتيم در سايه 
بازدارندگي سالح هسته اي و تقسيم بندي جهان به شرق 
و غرب. در اين جهان انسان تعريف واحدي نداشت. انسان 
يا شرقي بود يا غربي. پس از فروپاشي شوروي مرز ميان 
ش��رق و غرب فرو ريخت و جهان در حالت انتقال از يك 
نظم به نظم جديد قرار گرفت. جهان نزديك به 30 سال 
است كه در حالت انتقال قرار دارد. هنوز نظم جديد شكل 
نگرفته است و تالش براي ش��كل دهي يك نظم جديد 
جهاني جديد هنوز ادامه دارد.  فروپاش��ي شوروي تنها 
فروپاش��ي دي��وار آهنين نب��ود بلكه مولفه ه��اي تفكر 
سياستمداران در مورد مفهوم نظم جهاني و ارزش هاي 
پايداري كه مقوم يك نظم جهاني باشد هم همزمان فرو 
ريخت. در دوران انتقالي جهان به دنبال يك نظم جديد، 
تج��ارت آزاد و افزايش روز افزون تولي��د و مصرف گرايي 
بيش از پيش را س��رلوحه نظم جديد قرار داد. در عوض 
س��الح و بازدارندگي به مرحله دوم اهميت نزول كرده و 
بيشتر نقش پشتيباني به خود گرفته است. شكل جنگ 
فعال تغيير يافت و بيشتر تبديل به تروريسم گسترده و 
جنگ هاي نيابتي تغيير شكل داد.  ما به صورت موقت به 
نظمي موقت دس��ت پيدا كرده ايم كه مبناي آن تجارت 
آزاد و رقابت در توليد و مصرف گرايي اس��ت. اما جهان در 
تالش براي ايجاد يك نظم جهاني دچار اشتباه شده است. 
اشتباهي كه دليل آن خوش��بيني بيش از حد و ناديده 
گرفتن تفاوت توان واقعي همه اعضاي جامعه بين المللي 
بود. اصوال نظم پايدار مستلزم شناسايي نابرابري واقعي و 
سلس��له مراتب اس��ت. در حالي كه جهان در نظم مورد 
دلخواه خود نه تنها از نظر حقوقي بلكه در عمل نيز سعي 
كرد اعضاي جامعه بين المللي را برابر فرض كرده كه هر 
كدام ب��ه اندازه خ��ود در تجارت جهاني س��هم خواهند 
داشت. نقطه ضعف بزرگ اين نظم جديد در برابري نهفته 
است. چنين نظمي ابتدا مي توانست به سود كشورهاي 
صنعتي جهان به خصوص امريكا تمام شود. ولي اين فرض 
برابري فرصتي پيش آورد كه باعث ظهور قدرت هاي نوين 
اقتصادي ش��د. قدرت هاي جهاني مانند امريكا و ژاپن و 
آلمان به صورت سنتي با ميزان تقريبا ثابتي از رشد و توليد 
ملي همچنان به جلو مي روند در حال��ي كه قدرت هاي 
نوظهور مانند چين، هن��د، برزيل و غيره با اس��تفاده از 
فرصت ايجاد شده با سرعتي باور نكردني در حال افزايش 
توليد و انباشت سرمايه هستند و به زودي به برتري سنتي 
چند كش��ور اول پاي��ان خواهن��د داد. در چنين حالتي 
طبيعي است كه قدرت هاي جهاني چون امريكا ناراضي 
باش��ند. براي بر هم زدن نظم جديد يك قدرت جهاني 
ناراضي نياز اس��ت. امريكا امروز عضو ناراضي و معترض 
جامعه جهاني محس��وب مي ش��ود. و در چنين فضايي 
فردي مانند ترامپ ظه��ور مي كند. ترام��پ فردي ضد 
سيستم و نظم و مظهر اعتراض امريكا به نظم مبتني بر 
تجارت آزاد و برابري ميان اعضاي جامعه بين المللي است. 
او درصدد اس��ت كه نظم موجود را به ه��م ريخته و نظم 
جديدي بنا نهد كه بتواند از سقوط امريكا به يك قدرت 
درجه دوم جهاني جلوگي��ري كند. قدرت نظامي امريكا 
سالح هسته اي او و هيچ چيز ديگر نمي تواند به او كمك 
كند زيرا او در نظمي گرفتار است كه چارچوب آن تجاري 
اس��ت نه بازدارندگي و قدرت فيزيكي. اين به معني آن 
نيست كه در جهان جنگ نظامي رخ نخواهد داد. هميشه 
احتمال جنگ نظامي بين كش��ورها وجود دارد. قدرت 
نظامي به عنوان پشتيبان استراتژيك يك كشور همواره 
كارايي دارد ولي ترامپ براي برهم زدن نظم موجود جهان 
نيازمند جنگ جهاني جديدي اس��ت كه هم اكنون آغاز 
شده است و آن چيزي نيست جز جهاني تجاري. جنگ 
سوم جهاني جنگ جهاني تجاري است نه جنگ جهاني 
نظامي هر چند ممكن اس��ت گاهي ني��روي نظامي در 
رسيدن به اهداف سياسي و اقتصادي مورد استفاده قرار 
گيرد. در جنگ جديد امريكا در واقع بيش��تر با دوستان 
خود مي جنگد نه با دشمنان. اصوال در اين جنگ دشمني 
وجود ندارد بلكه اطراف ش��ما را دوس��تاني گرفته اند كه 
بدون استفاده از هيچ س��الحي در حال نفوذ به مرزهاي 
شما و تسخير بازار هاي شما هستند و به تدريج چاره اي 
نمي ماند كه شما را از پلكان قدرت به چند پله پايين تر هل 
خواهند داد. امريكا در اين مرحله از حيات خود نيازمند 
كاهش هزينه هاي خود، ناسيوناليسم و اقداماتي است كه 
مانع تجارت كامال آزاد با آن كش��ور باش��د. امريكا سعي 
خواهد كرد دخالت خود در اختالفات سياسي و امنيتي 
جهان و حتي حضور نظامي خود را در اقصي نقاط جهان 
به حداقل يا صرف كمترين هزينه كند. امريكا ناچار است 
نظم موجود تجاري جهان را بر هم بزند در غير اين صورت 
آفتاب قدرت و ثروت امريكا به تدريج غروب خواهد كرد و 
ما ش��اهد مرگ تدريجي ي��ك ابرق��درت خواهيم بود. 
اختالفات تجاري چين و امريكا، اعضاي گروه هفت و ساير 
متحدين خود ناشي از اين ديدگاه است. در نهايت امريكا و 
ديگر كشورهاي صنعتي ناچار به توافقي خواهند شد كه 
بر بلوك بندي هاي جديد مبتني بر سهم بازار و متحدين 
تجاري اس��ت نه متحدين ايدئولوژيك و قدرت نظامي. 
قرباني��ان اول اين رفت��ار امريكا ديپلماس��ي و تعامالت 
چندجانبه بين المللي و نهادهاي چندجانبه بين المللي به 
خصوص سازمان تجارت جهاني خواهند بود. ايران مانند 
جنگ هاي جهاني گذشته همواره در يك موقعيت كم و 
بيش مش��ابه قرار داشته اس��ت. كش��ور ما در اين موارد 
وجه المصالحه قدرت هاي جهاني بوده است. اشغال ايران 
در جنگ جهان��ي اول و دوم با وجود اع��الم بيطرفي در 
مراحل اوليه جنگ ها نمونه آن اس��ت. اما چه كس��ي را 
مي توان مقصر دانست؟ به نظر من عالوه بر تجاوز گري و 
زياده خواهي قدرت هاي بزرگ نبايد ضعف ها و مشكالت 
داخلي اي��ران را در وقوع اين وقايع نادي��ده گرفت. ايران 

همواره از چن��د ناحيه در سياس��ت خارجي خود لطمه 
فراوان ديده است. شايد بتوان گفت اقتصاد ضعيف، ارتش 
ضعيف، اتح��اد اجتماعي ضعي��ف، ع��دم درك دقيق 
سياس��تمداران ايران��ي از رونده��اي بين الملل��ي و 
بي تصميمي در مواقع حساس از ضعف هاي كشور ما در 
مقابل قدرت هاي جهاني بوده اس��ت. اكنون كش��ور ما 
مجددا در موقعيت حساس��ي قرار گرفته است. ما نبايد 
اشتباهات گذشته را تكرار كنيم. بايد اين را بدانيم و يك بار 
براي هميش��ه ب��دون ابهام ب��راي خود ح��ل كنيم كه 
مولفه هاي قدرت يك كشور ابتدا از درون آن كشور آغاز 
مي شود. توسعه يك انتخاب و يك جوشش دروني است. 
سطحي از زيرساخت هاي دروني براي رشد و توسعه يك 
كشور الزم است. اين زيرساخت ها الزاما مادي و فيزيكي 
نيستند بلكه اتفاقا فاكتورهايي هس��تند كه در ذات و در 
درون خود غير اقتصادي هس��تند ولي تاثيرات شگرف 
اقتصادي به جا مي گذارند. جامعه نياز به ارزش هايي دارد 
كه آحاد آن را گذشته عاليق و ساليق سياسي و عقيدتي 
گرد هم آورد. من بزرگ تري��ن عامل را حاكميت قانون و 
حذف رفتارها و تصميمات خودسرانه مي دانم. همه بايد 
بتوانند به قانون و حاكميت او پناه ببرند و در سايه اقتدار 
آن زندگي كنند. جامعه ما نياز وحدت دارد. اين وحدت 
بدون معيارهاي مش��خص ماف��وق رفتار خودس��رانه و 
جانبدارانه امكان پذير نيست. حاكميت قانون است كه 
اين معيار را ايجاد مي كند. اما در اين بين سياست خارجي 
و عوامل خارجي را نمي توان ناديده گرفت. جهان به شكل 
بي سابقه اي در هم آميخته اس��ت. جهان خارج مي تواند 
براي ما يك فرصت باشد. همه چيز بستگي به اين دارد ما 
چگونه با آن تعام��ل مي كنيم. واقعيت دوم��ي كه بايد 
بپذيريم اين است كه ما توان يك نظم جهاني مخصوص 
به خود كه بتواند هر ط��ور ما مي خواهيم رفت��ار كند را 
نداريم. م��ا بايد تم��ام قواي فك��ري و مادي ب��ه خود را 
به كار گيريم كه در نظم جديد جهاني جايگاه بهتري براي 
خود تعريف كنيم. جايگاه م��ا در معادالت جهاني طبعا 
تاثير بس��زايي در جايگاه ما در منطقه خواهد داشت. در 
واقع تعيين جايگاه ما در نظم جهان��ي صرفا تصميم ما 
نيست بلكه بس��تگي به فاكتورهاي داخلي مثل قدرت 
واقعي اقتصادي، وحدت و همبس��تگي مل��ي و قدرت 
نظام��ي م��ا از يك ط��رف و چگونگ��ي تعامل با س��اير 
قدرت هاي جهان��ي دارد. بي تصميمي و س��ر در گمي 
استراتژيك قطعا براي سياست خارجي ما سهم مهلك 
خواهد ب��ود. ما بايد مطاب��ق منافع مل��ي خودمان قابل 
اعتماد ترين ش��ركا را انتخاب كنيم و جز در مواردي كه 
منافع حياتي كشور در خطر باشد از تغييرات ناگهاني در 
نوع تعامل جهاني خود پرهيز كنيم. در كارزار شكل دهي 
نظم نوين جهاني جديد اگر بخواهيم به قدرت هاي موثر 
اشاره كنيم بايد گفت اروپا، امريكا، چين و روسيه بازيگران 
اصلي اين معركه هستند. بقيه بازيگران در تعامل با اين 
قدرت ها جايگاه خود را تعيين مي كنند. مشاركت در نظم 
جهاني مستلزم اولويت بندي در منافع تامين اولويت ها و 
چشم پوشي از بخشي منافع كم اهميت تر به خاطر حفظ 
نظم جهاني اس��ت. اما ايران در تعريف جاي��گاه خود در 
تعامل با قدرت هايي كه نام برده شد كار دشواري در پيش 
دارد. متاس��فانه امريكا در رابطه با كش��ور ما مواضعي نه 
منطقي و نه واقع گرايانه داش��ته است. دفاع از اسراييل با 
وجود نقض مكرر حقوق بين الملل توسط آن رژيم تبديل 
به يك عامل ايدئولوژيك شده اس��ت. تعامل با امريكا به 
نحوي كه در رابطه با موضوع خاص نبوده و مرتبط با نظم 
جهاني و ايجاد حالت��ي پاي��دار در جايگاه ايران باش��د 
امكان پذير نيست. امريكا تاكنون جايگاه ايران را به عنوان 
يك قدرت منطقه اي نپذيرفته است. منافع ملي و منافع 
منطقه اي ايران را شناسايي نكرده و نگراني ايران در مورد 
مظالم��ي كه ب��ه ملت ه��اي مس��لمان توس��ط رژيم 
صهيونيستي اعمال مي شود را در نظر نگرفته است. امريكا 
نمي تواند از ايران توقع تعامل داشته باشد مگر اينكه سهم 
ايران در اقتصاد، سياس��ت و امنيت منطقه را بپذيرد. از 
سويي تعيين جايگاه ايران در نظم جهاني با اتكا به ساير 
قدرت ها از جمله قدرت هاي شرقي مانند چين و روسيه 
دچار يك اشكال اساسي است. چين، اروپا و روسيه هنوز 
چالش اقتصادي و تجاري با امري��كا را نپذيرفته اند. آنها 
معموال از چالش فرار كرده و سعي دارند به جاي به چالش 
كشيدن امريكا آن كش��ور را با كوتاه آمدن و مصالحه به 
ماندن در نظم جديد راضي كنند. تا چنين وضعيتي برقرار 
است اتكاي ايران به ساير قدرت ها اتكايي ناپايدار خواهد 
بود. زيرا هيچ تضميني وجود ندارد كه يك بار ديگر ايران 
وجه المصالحه بين قدرت هاي شرق و غرب قرار نگيرد. در 
اين حالت اس��تراتژي ايران ناچار بر دو پاي��ه اصلي قرار 
خواهد گرف��ت؛ اول بازگش��ت به خود. ايج��اد وحدت و 
همبستگي ملي با هر روش و مرامي ذيل حاكميت قانون. 
همچنين اتكا به مردم خ��ود و درخواس��ت از آنها براي 
مشاركت در رش��د و توسعه كشور و س��رمايه گذاري در 
توليد. در سياس��ت خارجي به نظر مي رس��د ايران نبايد 
بيش از توان خ��ود چالش بپذيرد. ما هن��وز نياز به زمان 
داريم. در اين مقطع زماني ايجاد نظمي كه مستلزم تحقق 
همه اهداف ما در سطح جهاني باشد امكان پذير نيست. 
معيار ما منافع ملي با تعريفي است كه خود از اين منافع 
مي كنيم. در تعامل ب��ا قدرت هاي ب��زرگ براي تعيين 
جايگاه خود نبايد دچار سوتفاهم يا قضاوت هاي مبتني بر 
برداش��ت هاي صرفا ذهني ش��د. ما نبايد در سردرگمي 
اس��تراتژيك گرفتار ش��ويم. معيار م��ا ب��راي تعامل با 
قدرت هاي جهاني بايد مبتني بر معيارهاي مش��خص 
باشد. اعتراف به سهم ايران در معادالت منطقه و تعامل 
محترمانه با ايران و پايداري تعامل مي توانند براي تعامل با 

قدرت هاي جهاني در نظر گرفته شوند.

 گفت ك��ه در ته��ران كاره��اي زيادي س��رش ريخته و 
بايد هرچه س��ريع تر برگردد. به همين خاط��ر نه از جاده 
آسفالت و معمور خرم آباد كه از راه ميانبر اما خاكي گردنه 
گاماسياب راهي شد. بدون اينكه متوجه شود هديه ناقابلي 
را كه از قبل تدارك ديده بودم به راننده همراهش دادم و 
گفتم حسابي كه از گردنه فاصله گرفتيد، اين هديه را به 
حاج آقا بدهيد. راننده هم پذيرفت و راهي ش��دند. بعد از 
يك ساعت پاس��دارهاي فرمانداري اطالع دادند كه آقاي 

دكتر احمدي برگشته و مي خواهد شما را ببيند. من نگران 
شدم و اولين تصوري كه به ذهنم رسيد تصادف يا خرابي 
ماش��ين بود. آمدم ديدم آقاي دكتر در حياط فرمانداري 
قدم مي زند. من را كه ديد گفت آق��اي فرماندار من براي 
اين هديه به نورآباد نيامدم، ضمنا بن��ده در اين مملكت 
از دانش��گاه حقوق مي گيرم. اين هديه را خ��رِج كارهاي 

واجب تر كنيد. 
من ماندم و درس هاي اين خاطره...

ايتاليا از پذيرش كشتي پناهجويان سرباز زد

سرگرداني مهاجران در مديترانه
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