
سرعت تحوالت در جنگ نسبتا یکنواخت یمن،  مجتبی قرایی
در چند هفته و چند روز گذشـــته با رشـــدی روزنامهنگار

قابل توجه همراه بوده اســـت. بخشی از این 

تحوالت به صحنه میدانی جنگ و رونمایی از موشـــک  پیشرفته 

»برکان3« و عملیات های ارتش یمن مربوط است و بخش دیگر به 

اقدامات قابل توجه امارات متحده عربی. از میانه تیرماه، امارات 

متحده عربی که با هدف اخذ امتیازهای اقتصادی به ویژه در حوزه 

بنادر و موقعیت های استراتژیک یمن وارد این نبرد شده بود، یکباره 

اعالم کرد: »بر اساس یک طرح از پیش برنامه ریزی شده« نیروهایش 

را از یمن خارج می کند. بسیاری از تحلیلگران معتقد بودند پشت 

این تغییر موضع ناگهانی امارات، ایران قرار دارد. در ایران هم چون 

بسیاری از موارد دیگر منطقه ای، تا پیش از حصول نتیجه  مشخص 

و موردنظر، هیچ مقام مسئولی حاضر به تایید یا تکذیب این خبر 

نشد. با وجود این اما منابع خبری عربی در گزارش هایی اطالعات 

قابل توجهی را منتشر می کردند که به نظر می رسید، برخی منابع 

آگاه به آنها داده بودند. یکی از این اخبار را روزنامه »االخبار« منتشر 

کرد و نوشـــت که پس از وقوع چند انفجار در بندر الفجیره، یک 

هیات بلندپایه اماراتی با سه پیشنهاد »بازگشت روابط به حالت 

عـــادی«، »تامین امنیـــت گذرگاه های دریایی بـــرای عبور امن 

نفت کش ها توســـط دو کشور« و »آمادگی ابوظبی برای خروج از 

یمن« به تهران سفر کرد. این روزنامه لبنانی البته تاکید کرده که 

با وجود رایزنی های امارات در تهران و مسکو، ایران حاضر به توافق 

با امارات نشده است و به گفته اماراتی ها می توانند همان طور که 

وارد یمن شده اند، از آن خارج شوند. با این حال به نظر می رسد 

اماراتی ها عالوه بر خروج از یمن، اقداماتی را در دستور کار خود 

قرار داده اند که به نظر می رسد یا ناشی از تفاهم با ایران یا در قالب 

اقدامات اعتمادســـاز امارات قابل ارزیابی است. در همین راستا 

دیروز، یک منبع مطلع و از سران شورای موسوم به »شورای انتقالی 

جنوب« فاش کرد که امارات در چارچوب تفاهم های اخیر با ایران، 

در حال اصالح برخی امور صحنه سیاسی در جنوب یمن است. 

به گزارش فارس، این منبع که خواســـت هویتش فاش نشود، به 

وبگاه خبری »عربی 21« اعالم کرد که سران نظامی و سیاسی مهم 

و عضو شورای انتقالی جنوب که مورد حمایت ابوظبی است، یکی 

از اهداف امارات در این بازنگری سیاســـی خواهد بود. این منبع 

گفت که این بازنگری در چارچوب تغییر مواضع ابوظبی در یمن 

و تفاهم های اخیر امارات با ایران اســـت. طبق گفته این منبع، 

»اماراتی ها بـــه ایرانی ها تعهد داده اند که صحنه سیاســـی در 

استان های جنوب یمن را به شکل سابق بازگردانند«. به گفته این 

منبع، در شورای انتقالی جنوب )که سال 2017 با حمایت امارات 

تشکیل شـــده( اختالفات جناحی باال گرفته و جناح عیدروس 

الزبیدی )رئیس شـــورا( و جناح احمد الملس دبیرکل شورا با هم 

درگیر هستند. این منبع، سانحه رانندگی اخیر برای احمد الملس 

در استان الشبوه )جنوب یمن( را که در آن سه نفر از خبرنگاران 

همراهش کشته شدند و خودش جان به در برد، مشکوک دانست 

و ادعـــا کرد که یکی از نتایج تعهدات امارات به ایران، هماهنگی 

اطالعاتی با حوثی ها ]انصارالله[ در یمن خواهد بود، چراکه امارات 

بر پرونده امنیتی جنوب یمن اشراف دارد. 

اماراتچگونهاماراتشد؟

در یک دهه گذشـــته و به ویژه در چند ســـالی که از بحران یمن 

می گـــذرد، امارات متحده عربی تـــالش کرده حداقل در عرصه 

سیاسی و نظامی خود را بیش از آن چه که هست، نشان دهد. شاید 

بخشی از این خودبزرگ بینی، ناشی از عملیات های نظامی این 

کشور کوچک عربی در یمن باشد. به هر حال امارات شاید بتواند 

در سطح سیاسی آن هم به میزان محدود در منطقه نقش آفرینی 

کند اما در حوزه نظامی، محدودیت های گسترده ای گریبانگیر 

شیخ نشین های اماراتی اســـت. برای شناخت محدودیت های 

امارات متحده عربی، باید نگاهی به چگونگی تشکیل این کشور 

داشت و همچنین به وضعیت کنونی آن پرداخت. 

تاسیسسال1971

دو دهه پس از پایان جنگ جهانی دوم، بریتانیا که بخش بزرگی 

از منطقه غرب آسیا را تحت سلطه داشت، مجبور شد اعالم کند 

قوای نظامی خود را تا اواخر سال 1۹71 میالدی از شرق کانال 

ســـوئز خارج می کند. بریتانیا برای تداوم ســـلطه و جلوگیری 

از اختالفات مرزی در شـــبه جزیره عربســـتان و رشـــد و سلطه 

جنبش های کمونیستی، پیشـــنهاد تشکیل یک کنفدراسیون 

از شیخ نشین هایی را داد که به صورت کشورهای مستقل عمل 

می کردند. این پیشنهاد باعث شد شیوخ خلیج فارس تالش کنند 

ایده بریتانیا را برای تشکیل فدراسیونی از امارات به مرحله اجرا 

درآورند. 17 فوریه 1۹67 یعنی یک ماه پس از اعالم نظر دولت 

بریتانیا برای خروج سربازانش از منطقه، شیوخ ابوظبی و دبی با 

هم مالقات کردند و اختالف مرزی بین خود را حل کردند. آنان 

متفقا طرح ایجاد اتحادیه ای را پی ریزی کردند و صاحب پرچم، 

سیاســـت خارجی، دفاع، امنیت، آموزش و پرورش و بهداشـــت 

واحدی شدند. رایزنی ها ادامه داشت تا اینکه در دسامبر 1۹71 

شـــیخ های 6 امارت ابوظبی، دبی، شارجه، عجمان، ام القوین و 

فجیره در دبی تشکیل جلسه دادند و با صدور بیانیه  ای شکل گیری 

امارات متحده عربی را اعالم و قانون اساسی موقت آن را تصویب 

کردند. یک ماه بعد هم راس الخیمه به این 6 امارت پیوســـت. با 

حضور این هفت امارت که تحت سلطه ابوظبی و دبی قرار دارند، 

امارات متحده عربی تشکیل شد. از همان ابتدای تشکیل امارات 

متحده عربی، امیرنشـــینان عرب منازعاتی بر سر میزان تمرکز٬ 

تشکیالت اداری و نیروهای مسلح و ترکیب بودجه داشته اند که 

همین امر پیوند این شیخ نشین ها را تحت فشار قرار داد. 

شیخ نشین های هفتگانه امارات در سال 1۹72، بر سر یک پیمان 

به تفاهم رسیدند. بر اساس این پیمان، امیر امارات باید هر پنج 

ســـال یک بار بر اساس رای گیری در یک مجلس سری انتخاب 

 شود و ابوظبی به عنوان ثروتمندترین امیرنشین این کشور به طور 

مرتب بخشی از درآمدهای خود از فروش نفت را به امیرنشین های 

فقیر دیگر اهدا  کند. 

امارتهایامارات

هر یک از این هفت امارت کشـــور امـــارات، در مدیریت خود از 

اســـتقالل کافی برخوردارند، با این حال در ساختار این کشور، 

یک امیر موروثی به عنوان حاکم کشور قرار دارد. در حال حاضر 

امیر و رئیس دولت امارات شـــیخ خلیفه بن زاید آل نهیان است. 

پایتخت این کشـــور، شهر ابوظبی است. این امارت با مساحت 

حدود 673۴0 کیلومتر مربع، 86/7درصد از مســـاحت خاک 

امارات متحده عربی را دربر گرفته اســـت. پس از ابوظبی، دبی 

مهم ترین شهر امارات است که دارای منابع نفتی نیز هست. بندر 

دبی یکی از بنادر مهم برای تولیدکنندگان غربی است و بیشتر 

مراکز مالی و بانک ها در این منطقه بندری مســـتقرند. در سال 

1۹7۹ در یکـــی از محله های دبی با نام جبل علی یک منطقه 

آزاد تجاری ساخته شد که به شرکت های خارجی اجازه واردات 

و صادرات بـــدون محدودیت را می داد. باوجود این اهمیت اما 

هـــر جنگی در منطقه، دبی را تحت تاثیر قرار می دهد. به عنوان 

نمونه با شروع جنگ خلیج فارس در سال 1۹۹0 سرمایه داران 

و تاجران پول ها و دارایی های خود را از این شهر خارج کردند که 

باعث شد اوضاع اقتصادی این شهر برای مدتی بحرانی شود اما 

با دگرگونی فضای سیاســـی، دوباره رونق خود را به دست آورد. 

از ســـال 1833 میالدی )1212 هجری شمسی( دولت دبی 

توسط خاندان آل مکتوم اداره می شود. شیخ محمد آل مکتوم 

حاکم فعلی شیخ نشین دبی است. او نایب رئیس پادشاه امارات 

متحده عربی، نخست وزیر و رئیس مجلس وزیران امارات متحده 

عربی نیز هســـت. عالوه بر این دو امـــارت، امارت فجیره که در 

قسمت شرقی شبه جزیره عربستان واقع شده  و در ساحل دریای 

عمان قرار دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تنها در سال 

2010، بیش از 12 هزار کشـــتی عبـــوری از تنگه هرمز، برای 

سوخت گیری از بندر فجیره استفاده کرده اند. شارجه چهارمین 

امارت امارات است که با 2۵۹0 کیلومتر )3/3درصد( از خاک 

این کشور را به خود اختصاص داده است. شارجه از سال 1۹۹8 

به این ســـو در میان امارات به عنوان »پایتخت فرهنگی« مشهور 

شده است. رأس الخیمه، ام القیوین و عجمان از دیگر امارت های 

این شیخ نشین هستند که البته به نسبت سایر امارت ها از اهمیت 

کمتری برخوردارند. 

اختالفشیخنشینها

یکی از عمده اختالفات شیخ نشین ها، به شکل گیری یک ارتش 

واحد در زمان تشـــکیل امارات متحده بازمی گردد. امارت های 

بزرگ می خواستند نیروهای دفاعی خود را حفظ کنند، اما امارات 

کوچک تمایل به شـــکل گیری ارتش واحد داشتند. با این حال 

ابوظبی از این امر تخطی کرد و نیروی خود را به پنج برابر نیروهای 

نظامی دیگر امارات رساند که نهایتا این مساله در سال 1۹76 به 

تشکیل یک ارتش فدرال منجر شد. به این ترتیب سه ارتش مجزا 

با فرماندهی جداگانه در غرب، مرکز و شـــمال و زیرنظر فرزندان 

ارشد امیران ابوظبی و دبی در رأس الخیمه هستند. عالوه بر این 

مســـاله، یک اختالف ریشه ای در قانون اساسی امارات متحده 

عربی وجود دارد؛ از سال 1۹71 که قانون اساسی موقت نوشته 

شد، قرار بود پس از پنج سال از شکل گیری امارات در این قانون 

تجدیدنظر شـــود، ولی به دلیل اختالفات فراوان، هر پنج سال 

فقط به تمدید همان قانون پیشـــین اکتفا می شود و اگر روزی 

قرار باشد که در قانون جدید، اختیارات هر یک از این امارات کم 

شود، شرایط کامال تغییر خواهد کرد. اختالفات شدید سنتی، 

قبیله ای، نژادی، حسادت و رقابت بین شیخ نشین ها نیز وجود 

دارد اما در عملکرد تجاری آنها وقتی نمود یافت که بندر دبی در 

حال شکوفایی بود، و آنها قصد ضربه زدن به آن را داشتند. آنها 

همیشه برای بقای خود احتیاج به یک دشمن فرضی خارجی دارند 

که شرایط شـــان را تغییر دهد. حضور نظامی در یمن تا حدودی 

در چارچوب این راهبرد صورت گرفت. 

ساختارسیاسیامارات

باالترین نهاد سیاســـی در کشـــور امارات، شورای عالی فدرال 

متشـــکل از حکام امارت های هفتگانه است. این شورا هر چهار 

سال یک بار با شـــرکت حاکمان امارت های هفت گانه تشکیل 

می شود. البته ریاست این شورا از ابتدای تشکیل کشور امارات، 

برعهده حاکم ابوظبی بوده اســـت. تعیین سیاست کلی کشور، 

انتخاب رئیس و نخست وزیر کشور، انتخاب رئیس و قضات دیوان 

عالی، موافقت با قوانین اتحـــادی قبل از صدور آن، موافقت با 

معاهده ها و قراردادهای بین المللی از اهم صالحیت های شورا 

است. آرای مردم و شـــهروندان اماراتی در امور سیاسی امارات 

هیچ گونه دخالتی ندارند. در این شـــورا سیاست های عمومی و 

قوانین فدرال تصویب می شود و ابوظبی و دبی از حق وتوی قوانین 

تحت بررسی برخوردار هستند. این اصول درمورد شیخ نشین های 

کوچک تر اعمال نمی شود و تمامی قوانین در راستای برنامه های 

دو شیخ نشین قدرتمند ابوظبی و دبی تدوین و تصویب می شود. 

با توجه بحق وتوی ابوظبی و دبی در شورای عالی فدرال، انتخاب 

رئیس جمهور عمال انتخابی با دو گزینه از میان شهروندان ابوظبی 

و دبی خواهد بود، ضمن اینکه در انتخاب رئیس جمهور و معاون او 

همواره قدرت اقتصادی ابوظبی تاثیر گذار بوده است. در امارات 

احزاب، فعاالن و شخصیت های سیاسی برجسته ای وجود ندارند. 

اعضای مجلس، قوانین مصوبه شورای عالی فدرال که به تصویب 

شیوخ هفت گانه رسیده را مطالعه کرده ولی قادر به تغییر آنها یا 

صدور رأی در مورد این قوانین نیستند. 

مهاجرتبیشاززادوولد

از ســـال 2/۵ جمعیت امارات متحده عربی رشد صددرصدی را 

تجربه کرده است. رشد جمعیت از حدود ۴/۵ میلیون نفر به ۹/۵ 

میلیون نفر، بیش از آنکه به دلیل نرخ رشد موالید در امارات باشد، 

به مهاجرت اتباع سایر کشورها مربوط است. 

از جمعیـــت ۹/۵ میلیون نفـــری امارات، تنها یـــک میلیون و 

100هـــزار نفر)11/۴8درصد( اماراتی هســـتند. 8 میلیون و 

۴00 هزار نفر دیگر این کشور از هند )27/۴۹درصد(، پاکستان 

)12/6۹درصد(، فیلیپین )۵/۵6درصد(، مصر )۴/23درصد( و 

سایر کشورها )38/۵۵درصد( به امارات مهاجرت کرده اند. از این 

مقدار، ایرانی ها با جمعیتی نزدیک به ۵00 هزار نفر، ۴/76درصد 

از جمیعت امارات را تشکیل می دهند. 

سیل مهاجرت به این شیخ نشین در نسبت جنسیتی این کشور 

اثر گذاشته است به نوعی که 72 درصد از ساکنان امارات، مرد 

و 28 درصد مابقی زن هستند. چنین شکافی به خوبی نمایانگر 

آنست که اکثر مهاجران یا نخواسته یا نتوانسته  اند خانواده خود 

را به امارات بیاورند. در میان 7 امیرنشین امارات، ابوظبی پایتخت 

این کشور، بیشترین جمعیت را در خود جای داده است. این امارت 

66 درصد از خاک امارات متحده عربی را دربرگرفته و 3۵/7درصد 

از جمیعت کشور را در خود سکونت داده است. دبی 3۴/7درصد، 

شارجه 16/2درصد، عجمان ۵/8درصد، راس الخیمه ۴/1درصد، 

فجیره 2/7درصد و ام القیوین 0/۹درصد از جمیعت امارات را در 

خود جای داده اند. 

ریشهبحرانشیخنشین

بزرگ ترین محدودیت برای این شیخ نشین، وسعت کم سرزمینی 

آن اســـت. مساحت این کشور در حال حاضر از مساحت استان 

خراســـان جنوبی ایران نیز کمتر اســـت و این مســـاله دســـت 

شیخ نشین ها را در هر اقدام ماجراجویانه ای محدود کرده است. 

به عبارت دیگر می توان گفت عدم »عمق استراتژیک« امارات را 

در هر نبرد جدی، بازنده خواهد کرد. عمق استراتژیک به فاصله 

بیـــن خط مقدم یا بخش های نبرد رزمنـــدگان و مناطق اصلی 

صنعتی، پایتخت ها، قلب کشـــور و دیگر مراکز اصلی جمعیت و 

تولید نظامی اطالق می شود. در هر جنگی نخستین موشک ها به 

سمت دبی و ابوظبی که اصلی ترین شهرهای این کشور کوچک 

هستند روانه می شود. جنگ در این کشور، باعث فرار شرکت های 

تجاری می شـــود؛ این اتفاق در جنگ ایران و عراق نیز برای دبی 

رخ داد. عالوه بر این مساله امارات در جنگ کمتر از چند ده هزار 

نیرو دارد. کل جمعیت اماراتی اعم از پیر، جوان، مرد و زن در این 

کشور، کمی بیش از یک میلیون نفر است. در خوشبینانه ترین 

حالت این کشور توان جمع آوری 200 هزار نیرو را نیز ندارد. در 

جنگ یمن یکی از علل عقب نشینی امارات، خسارت های جانی 

نیروهایش بود. دلیل دیگر نیز مساله عمق استراتژیک و موشک ها 

و پهپادهای انصارالله بود که می توانست به راحتی قلب اقتصادی 

این کشور را نابود کند. 

رابطهخوببرخیشیوخباایران

اواخر ســـال گذشته یک اظهارنظر از سوی علی شمخانی دبیر 

شـــورای عالی امنیت ملی نشـــان داد، برخی شیخ نشین های 

اماراتی، موضعی غیرهمسو با ابوظبی علیه ایران دارند. شمخانی 

گفت که برخی مسئوالن اماراتی به تهران پیام های سّری دوستانه 

ارسال کرده اند. او گفت که در این پیام ها سران امارات گفته اند 

که مخالف تنش زایی سیاســـی و نظامی با ایران هســـتند. این 

اظهارنظر باعث شد تحلیلگران مسائل بین المللی به بررسی این 

مساله بپردازند که چه کسانی از امارات برای تهران پیام محرمانه 

می فرستند. آنان با بررسی مبادالت ایران و برخی شیخ نشین های 

اماراتی به الجزیره گفتند که شیخ نشین های الفجیره، الشارجه و 

دبی، روابط و منافع مستحکمی با تهران دارند و این امارت ها از 

سیاست ابوظبی در قبال ایران راضی نیستند.

برای تحلیل علت تغییر موضع عجیب امارات متحده عربی
در جنگ یمن باید به پیشینه تشکیل این کشور و وضعیت کنونی آن پرداخت

امارات چگونه امارات شد؟

گفتوگو
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اقـــدام ایران در به کارگیری ابزارهای قدرت در مواجهه با  سعیده اسکندری
آمریکا - پس از یک دوره مماشات بی دلیل- راهبرد کارزار روزنامهنگار

فشـــار حداکثری واشـــنگتن در برابر تهران را در عمل با 

مشـــکالتی مواجه کرد. در یک سال گذشته اصلی ترین برنامه آمریکا که بارها از 

زبان مقاماتش نیز بیان شد، به صفر رساندن فروش نفت ایران بود. در هفته های 

گذشـــته ایران اثبات کرد که در برابر این تالش بی تحرک نخواهد نشست و همه 

باید هزینه ماجراجویی های فرامنطقه ای آمریکا را بدهند. آمریکا حاال به دنبال 

ایجـــاد یک ائتالف منطقه ای در خلیج فارس اســـت. مقامات آمریکایی گمان 

می کردند این طرح، دو هفته ای اجرایی می شود اما همچون تمامی طرح های 

ضد ایرانی، جز همراهان همیشگی هیچ کس حاضر به همراهی با این پیشنهاد 

نشـــد. در این زمینه »فرهیختگان« با دگانگ سان، اســـتاد انستیتو مطالعات 

خاورمیانه دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهای)چین( و پژوهشگر دانشگاه 

هاروارد)آمریکا( گفت وگو کرده است. وی سردبیر ژورنال آسیایی مطالعات اسالمی 

و خاورمیانه است و سابقه همکاری با دانشگاه های هاروارد، سن آنتونی، آکسفورد، 

دنِور و هنگ کنگ را دارد. حوزه مورد عالقه پژوهشـــی وی متمرکز بر خاورمیانه 

است. متن این گفت وگو با دگانگ سان را در ادامه می خوانید.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از زمان کسب قدرت در سال 2۰16، 

نشـــان داده به تعهدات بین المللی پایبند نیست. وی در هشتم ماه می  

2۰18، به طور یکجانبه از برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( خارج شد. 

از آن زمان تاکنون، ایاالت متحده فشارهای خود به ویژه از منظر اقتصادی 

را بر ایران افزایش داده اســـت. این در حالی صـــورت می گیرد که آژانس 

بین المللـــی انرژی اتمی بارها تعهد ایران به برجام را تایید کرده اســـت. 

نظر شما در مورد این رویکرد سیاست خارجی دولت ترامپ چیست؟

از زمان وقوع بهار عربی در منطقه خاورمیانه، ایاالت متحده آمریکا حضور نظامی 

و همچنین کمک های اقتصادی خود در منطقه خاورمیانه را کاهش داده است. 

از این رو می توان گفت نفوذ این کشـــور در منطقه خاورمیانه رو به زوال اســـت. 

برخالف آمریکا، روســـیه، ایران و ترکیه، سه قدرت غیرغربی در منطقه خاورمیانه 

در حـــال اوج گیری هســـتند. به طور خاص، ایران بر نفـــوذ ژئوپلیتیک خود در 

سوریه، یمن، عراق، لبنان، فلسطین و افغانستان افزوده است. تهران همچنین 

پیوندهای سیاسی و اقتصادی خود را با چین و آسیای مرکزی، از طریق سازمان 

همکاری های شانگهای بیش از پیش تقویت کرده است. جمهوری اسالمی ایران 

پـــس از انعقاد توافق برجام، به یک قدرت منطقه ای واقعی در منطقه خاورمیانه 

بدل شـــده است. دولت ترامپ احساس می کند باید ایران را متوقف کند در غیر 

این صورت با فروپاشی نظام اتحادهای مطلوب خود در خاورمیانه مواجه خواهد 

شد. از این رو، دولت ترامپ نظام اتحادی مطلوب خود در خاورمیانه را بار دیگر 

تقویت کرده، به دنبال ایجاد ناتوی عربی است و همکاری های راهبردی خود با 

رژیم صهیونیستی را با هدف محدود کردن ایران افزایش داده و احیای نقش رهبری 

ایاالت متحده آمریکا در عرصه معادالت بین المللی را در دستور کار قرار داده است. 

ایاالت متحده آمریکا تالش زیادی برای بازگردان ایران به میز مذاکره انجام 

می دهد )از منظر آمریکا، مذاکره، معطوف به طیف وسیعی از موضوعات 

از قبیل توانایی های موشکی ایران و همچنین موضوع هسته ای این کشور 

باید باشد(. تالش های آمریکا در این زمینه، با کارزار فشار حداکثری این 

کشـــور بر تهران همراه شده است. آیا شما فکر می کنید مذاکره با آمریکا 

در مقطع کنونی، انتخابی منطقی برای ایران است؟ 

توانایی های موشکی جمهوری اسالمی ایران یا موضوع هسته ای این کشور، هسته 

اصلی تنش ها میان تهران با واشنگتن را نمایندگی نمی کنند. کلید اصلی تنش 

میان ایران و آمریکا در تناقضات ساختاری میان ایران و نظام اتحادی مطلوب آمریکا 

در منطقه خاورمیانه نهفته است. حتی اگر دولت ایران بپذیرد که با آمریکا مذاکره 

کند، این امر نمی تواند مشکلی را حل کند زیرا واشنگتن احتماال در آینده بهانه های 

دیگری خواهد یافت تا از طریق آنها باز هم به اقدامات تقابلی با ایران دست بزند. 

در روزهای اخیر، سطح تنش میان ایران و غرب بار دیگر افزایش یافته است. 

انگلستان، یک نفتکش ایرانی را در تنگه جبل الطارق توقیف کرده است. 

مقام های انگلیسی این اقدام را در راستای تحریم های ایاالت متحده علیه 

ســـوریه توصیف کرده اند. چند روز بعد، ایران هم یک نفتکش انگلیسی را 

در تنگه هرمز توقیف کرد. ایران اعالم کرده اســـت: »نفتکش توقیف شده 

انگلیســـی مقررات دریانوردی بین المللی را نقض کرده است.« این گونه به 

نظر می رسد که آمریکا، انگلستان را وارد طرح های خود  علیه تهران کرده 

است. نظر شما در این رابطه چیست؟

دولت ترامپ سعی می کند یک ائتالف جهانی علیه ایران را تشکیل دهد. با این 

حال، تاکنون کشـــورهای کمی به این ائتالف پیوسته اند. چین، روسیه، هند و 

ترکیه جانب ایاالت متحده را نگرفته اند، حتی متحدان نزدیک آمریکا نظیر آلمان، 

فرانسه، ژاپن و کره جنوبی نیز مالحظات سیاسی خاص خود را دارند و با آمریکا 

همراهی کامل ندارند. با توجه به آنچه تاکنون شـــاهد بوده ایم، فقط انگلستان 

مایل به پیروی از ایاالت متحده آمریکاســـت و ســـعی می کند دولت ترامپ را در 

تالشش برای محدودسازی ایران، همراهی کند. 

نظر شما در مورد احتمال وقوع جنگ میان ایران و آمریکا چیست؟

نه ایران و نه آمریکا، آماده مواجهه نظامی با یکدیگر نیســـتند، زیرا جنگ میان 

این دو کشور تبعات گسترده ای را به دنبال خواهد داشت. سیاست دولت ترامپ 

در رابطه با ایران، تحت تاثیر مالحظات وی در مورد انتخابات ریاســـت جمهوری 

آمریکا در ســـال 2020 قرار دارد. قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 

آمریکا، ترامپ ریســـک اقدام نظامی علیه تهران را به عنوان گزینه جدی در نظر 

نمی گیرد. ایران یک قدرت سیاسی و اقتصادی است و جنگ آمریکا علیه ایران، 

جنگی پرهزینه برای آمریکا خواهد بود. 

راه حل منطقی برای تخفیف تنش ها میان ایران و آمریکا چیست؟ آیا شما 

فکر می کنید اساسا یک چنین راه حلی وجود دارد؟

گفت وگوی منطقی و فارغ از مناسبات قدرت میان ایران و آمریکا تنها راه برای تخفیف 

تنش ها میان ایران و آمریکاست، اما نه گفت وگو  تحت فشار. این موضوع، نه فقط در 

راستای منافع ایران و آمریکا، بلکه در راستای منافع کل کشورهای منطقه خلیج فارس 

و همچنین دیگر قدرت هاست. در غیر این صورت، آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج 

فارس باید خسارات زیادی را متحمل شوند. در قدم اول، آمریکا و ایران باید اعتماد 

متقابل را تقویت کنند و ظرفیت های خود در پیشگیری از بروز بحران و منازعه را فعال 

سازند. در قدم دوم، ایاالت متحده آمریکا بار دیگر باید به برجام بازگردد. برجام در 

راســـتای منافع تمامی طرف ها است. در قدم سوم، ایران و آمریکا باید یک ساختار 

امنیت دسته جمعی را در منطقه خلیج فارس ایجاد کنند که امنیت دریانوردی در 

خلیج فارس و همچنین جریان ثابت صادرات نفت را نیز تضمین کند. درنهایت، ایران 

و آمریکا باید فارغ از گفتمان قدرتی که تهران معتقد است واشنگتن درصدد است بر 

این کشور اعمال کند، در موضوعاتی نظیر یمن و سوریه و... با یکدیگر گفت وگو کنند.

دگانگ سان، استاد انستیتو مطالعات خاورمیانه دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهای و پژوهشگر دانشگاه هاروارد در گفت و گو با »فرهیختگان«:

واشنگتن در ایجاد ائتالف علیه تهران ناکام است

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب امیر عیوض زاده گرگری فرزند ولی به شماره 

شناسنامه 1688۵ صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته مهندسی کشاورزی 

)چوب شناسی و صنایع چوب( صادره از واحد دانشگاهی کرج با شماره ۴/3۵0۵ 

مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را 

به دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج به نشانی کرج، رجایی شهر، تقاطع بلوار شهید 

موذن و استقالل، مجتمع دانشگاهی امیرالمومنین ارسال نماید.


