
دونالد ترامپ رئيس جمهور امريكا و ينس اس��تولتنبرگ 
دبير كل ناتو پس از ديداري دوجانبه، بامداد پنج ش��نبه در 
يك كنفرانس خبري مشترك حضور يافتند. ترامپ در اين 
كنفرانس، با عقب نشيني از اظهارات قبلي خود، تأكيدكرد 
ديگر ناتو را س��ازماني »منس��وخ« نمي داند. استولتنبرگ 
دبيركل ناتو ني��ز در اين كنفرانس مطبوعات��ي بر افزايش 

بودجه نظامي اعضاي اروپايي ناتو تأكيد كرد. 
   ترامپ و ناتو

به نظر مي رسد با گذشت زمان و كسب تجربه هاي بيشتر 
و نيز برخ��ورد با واقعي��ات، اكنون ترام��پ در حال اصالح 
مواضع قبلي خود به ويژه در زمينه ناتو است. ترامپ قبل از 
ورود به كاخ س��فيد بارها بر اين مسئله تأكيد كرده بود كه 
ناتو س��ال ها پيش طراحي شده و س��ازماني بسيار قديمي 
و منسوخ محس��وب مي ش��ود، به گونه اي كه نمي تواند به 
تعهدات خود به نح��و مطلوبي عمل كند. ب��ا اين حال وي 
ديدگاه خود را آشكارا تغيير داد و نه تنها ديگر اين سازمان 
را منس��وخ و قديمي نمي داند، بلكه بر ضرورت وجود ناتو 
تأكيد كرده اس��ت. با اين حال وي، همچنان بر خواس��ته 
اوليه خود يعني افزاي��ش بودجه نظامي اعض��اي اروپايي 
ناتو تأكيد مي ورزد. استولتنبرگ، دبيركل ناتو نيز با توجه 
به سرش��ت پيش بيني ناپذير بودن تحوالت جهاني، وجود 
ناتوي قدرتمند را هم براي اروپا و هم براي امريكا مطلوب 
ارزيابي كرده اس��ت. دبيركل ناتو بر خواس��ته ترامپ براي 
افزايش بودجه دفاعي اعضاي اين پيمان در راستاي كمك 
به اين س��ازمان صحه گذاش��ته اس��ت. در واقع مهم ترين 
دغدغه دبيركل ناتو و در واقع يكي از اهداف مهم سفر وي 
به واش��نگتن بحث درباره چگونگي نيل ب��ه هدف مدنظر 
رئيس جمهور امريكا يعني افزايش سهم اعضاي اروپايي ناتو 
در بودجه اين سازمان و نيز افزايش بودجه نظامي متحدان 
اروپايي به 2 درصد توليد ناخالص داخلي آنها است. با توجه 
به اينكه كشورهاي ناتو متعهد ش��ده اند تا 2 درصد توليد 
ناخالص داخلي خود را به امور نظامي اختصاص دهند، فقط 

بريتانيا، لهستان، استوني و يونان به آن متعهد بوده و آن را 
اجرا كرده اند. امريكا در حال حاضر باالترين درصد از توليد 
ناخالص داخلي خود را صرف امور نظامي مي كند كه بسيار 
بيشتر از ديگر كشورهاي عضو ناتو اس��ت. امريكا در سال 
2014 ميالدي 5 /3 درصد از توليد ناخالص داخلي خود را 
صرف امور نظامي كرد. در حالي كه آلمان به عنوان مهم ترين 
كشور و بزرگ ترين اقتصاد اروپايي صرفاً 2 /1 درصد از توليد 
ناخالص داخلي خود را به امور نظامي اختصاص داد. تا قبل 
از بحران اوكراين ديگر كشورهاي اروپايي عضو ناتو به داليل 
مختلف از جمله مشكالت اقتصادي، روند كاهش هزينه هاي 
دفاعي را اتخاذ كرده بودند و اين به معناي اجبار امريكا به 

پرداختن سهم بيشتري از هزينه هاي ساالنه ناتو بود. 
  ناتو و تروريسم

ترامپ همچنين قباًل ب��ر اين اعتقاد بود كه س��ازمان ناتو 
نمي تواند به خوبي با تروريس��م مقابله كند. با اين حال وي 
اكنون نه فقط در اين زمينه نظر خود را تغيير داده است بلكه 
تصريح كرده كه ناتو اكنون در حال مبارزه با تروريسم است. 
در واقع يكي از محور هاي مذاكرات دبيركل ناتو با مقامات 
ارشد نظامي و سياسي امريكا بر محور مبارزه با تروريسم و 
چگونگي تقويت ائتالف ضدداعش متمركز است. ناتو مدعي 
است نقش مهمي در اين ائتالف از طريق حمايت از عمليات 
نظامي عليه داعش و آموزش نيروهاي نظامي ُكرد و عراقي 
ايفاكرده است. مقامات ارشد ناتو ادعا كرده اند اين سازمان 
با ارائه حمايت هاي مستقيم و آموزش نيروهاي عراقي در 
جنگ عليه داعش نقش كليدي در مبارزه با تروريسم دارد. 
همچنين جنگنده هاي اين ائتالف به منظور بهبود دسترسي 
ائتالف ضد داعش به تصاوير هوايي و پوشش راداري بسيار 
مورد استفاده قرار گرفته اند. مي توان گفت حتي اگر ناتو در 
كنار امريكا در قالب ائتالف ض��د داعش حمالت خود را به 
اين گروه در كشورهاي مختلف تشديد كند، اما واشنگتن 
بيش از اينكه قصد نابودي داعش را داش��ته باشد بيشتر به 
دنبال محدود كردن قدرت داعش و حفظ و استفاده از آن در 

راستاي اهداف منطقه اي خود است. 
  ترامپ و روسيه

مس��ئله مهم تري كه پس از ديدار اس��تولتنبرگ و ترامپ 
آشكار ش��د، تغيير مش��خص ديدگاه ترامپ در باره روسيه 
اس��ت. ترامپ در اين زمينه تأكيد كرد در هيچ زمينه اي با 
روس��يه تفاهم ندارد. به اين ترتيب ترامپ ب��ا اينكه قبل از 
رياس��ت جمهوري بر بهبود روابط امريكا و روس��يه تأكيد 
مي كرد، اكنون با آشكار شدن شكاف ها و اختالفات فزاينده 
دو كشور، كه تبلور آن تنش سياسي و ديپلماتيك دو طرف بر 
سر سوريه است، اكنون ظاهراً به جمع بندي رسيده است كه 
تاكنون جمهوريخواهان بر آن تأكيد مي كردند و آن سرشت 
خصمانه روابط امريكا با روسيه است. با اين حال استولتنبرگ 
ضمن تأكيد بر لزوم حفظ بازدارندگي دررابطه با روسيه، بر 
اين گمان است كه با توجه به اهميت غير قابل انكار روسيه 
به عنوان بزرگ ترين و قدرتمندترين همس��ايه ناتو، بايد به 
راه حلي براي گفت وگو و تعامل با مسكو دست يافت. البته 
ترامپ نيز روسيه را كش��وري بزرگ خوانده و معتقد است 
دستيابي توافق با روس��يه امري مطلوب است. در مقابل با 
توجه به افزايش تنش ها بين روسيه و ناتو درشرق اروپا پس 
از بحران اوكراين ، اكنون مسكو به اين جمع بندي رسيده كه 
جلوگيري از اقدامات ناتو و نيز هر اقدامي كه به تضعيف آن 
منجر شود در راستاي منافع امنيت ملي روسيه خواهد بود.  

  ناتو و روسيه
ناتو و روسيه در سال هاي اخير بر سر مسائل مختلفي از ادامه 
استقرار سامانه هاي ضد موشكي در اروپاي شرقي تا تداوم 
سياست گسترش به سوي ش��رق از سوي ناتو اختالف نظر 
داش��ته اند، با اين حال از س��ال 2014 با اوج گيري بحران 
اوكراين تنش بين روسيه و ناتو ابعاد بي سابقه اي پيدا كرده 
است. ناتو، روسيه را به مداخله در امور داخلي اوكراين متهم 
مي كند، اما مقامات مس��كو همواره بر دخالت نداشتن اين 
كشور در درگيري هاي شرق اوكراين تأكيد كرده اند. البته 
اين فقط اعضاي اروپايي ناتو نيستند كه بر تنش آفريني و 

اقدامات غير قانوني مس��كو در باره اوكراين از جمله الحاق 
شبه جزيره كريمه به روسيه پافشاري مي كنند، بلكه امريكا 
به عنوان مهم ترين عضو ناتو نيز رويكردي مش��ابه شركاي 
اروپايي خ��ود در اين زمينه در پيش گرفته اس��ت. در اين 
راستا ركس تيلرس��ون، وزير امورخارجه امريكا در نشست 
اخير وزراي خارجه ناتو ش��ديداً از سياست هاي »تهاجمي 
روسيه در اوكراين و ديگر نقاط جهان به ويژه در شرق اروپا« 
انتقاد كرد. وزارت امور خارجه روسيه هم با صدور بيانيه اي 
اظهارات تيلرسون در نشست بروكس��ل كه سياست هاي 
روس��يه را تنش آفرين خوانده بود، غيرقابل قبول دانست. 
روس ها انتظار نداشتند دولت جديد امريكا كه همواره نويد 
بهبود روابط مسكو و واشنگتن را داده است اينچنين موضع 
سختي در قبال مسكو اتخاذ كند. به ويژه اينكه دونالد ترامپ 
رئيس جمهور امريكا پيش تر گفته بود كه خواهان بازبيني 
مناسبات امريكا با روسيه است. در واقع رويكرد كنوني ناتو 
را مي توان تأكيد بر ادامه مقابله با روس��يه و اتخاذ اقدامات 
نظامي بيش��تر به ويژه در ش��رق اروپا ب��راي خنثي كردن 
طرح هاي احتمالي مسكو در اين منطقه حساس دانست. به 
ويژه اينكه اعضاي شرقي ناتو مانند جمهوري هاي سه گانه 
بالتيك و لهستان خواهان مقابله جدي تر با روسيه شده اند. 
ناتو عالوه بر استقرار تجهيزات نظامي در اين چهار كشور، 
هزاران نظامي نيز به اين كشورها اعزام كرده است. انتظار 
مي رود در نشست سران ناتو كه 25 مي 2017 در بروكسل 
برگزار خواهد شد اقدامات بيش��تري در اين زمينه صورت 
گيرد. مقامات روسيه بارها هشدار داده اند افزايش تحركات 
ناتو در نزديكي مرزهاي روسيه شرايطي را ايجاد مي كند كه 
احتمال رقابت تسليحاتي و افزايش رويارويي دو طرف را به 
دنبال خواهد داشت اما اكنون با تغيير آشكار ديدگاه ترامپ 
در قبال ناتو مي توان حدس زد كه بر نارضايي مسكو از ترامپ 
افزوده خواهد شد، به ويژه اينكه اكنون مسكو و واشنگتن 
درگير جدال سختي در صحنه شوراي امنيت براي به كرسي 

نشاندن ديدگاه خود در باره تحوالت اخير سوريه هستند.

 سرانجام پس از چند ماه 

روح اهلل صالحي
كش و قوس و جدال هاي       دورنما

سياسي، همه پرسي تغيير 
قانون اساسي تركيه به ايستگاه پاياني رسيد و مردم 
اين كشور يک شنبه در روز سرنوشت ساز و حساس، 
آينده سياس�ي كش�ور خود را رقم خواهند زد. اين 
همه پرس�ي در صورت موفقيت نظ�ام پارلماني را به 
رياستي تغيير مي دهد و با افزايش قدرت و اختيارات، 
رجب طيب اردوغ�ان، رئيس جمهور اين كش�ور به 
ق�درت بالمن�ازع تركي�ه تبدي�ل خواه�د ش�د. 
روز يك ش��نبه )27 فروردين( ش��هروندان تركيه به پاي 
صندوق هاي رأي خواهند رفت تا اعالم كنند آيا موافق تغيير 
قانون اساسي و اعطاي قدرت بيشتر به رجب طيب اردوغان 
هستند يا خير؟ بدون شك حاميان اردوغان و حزب عدالت 
و توس��عه به دنبال جذب آراي »آري« هستند. آنها تغيير 
قانون اساسي را براي ايجاد تس��هيل امور در دولت تركيه 
الزم مي دانند و بر اين باورند كه اين تغييرات دولت را قادر 
مي سازد مطالبات به وجود آمده در فضاي كنوني سياسي 
را راحت تر پاسخ دهد. اردوغان كه پس از كودتاي نافرجام 
2016 بيش از 60 هزار نفر از كارمندان دولتي را بازداشت 
يا از كار بركنار كرد و بزرگ ترين تس��ويه حساب شخصي 
در طول تاريخ تركيه را رقم زد اين بار آخرين حربه را براي 
افزايش قدرت خود به كار گرفته اس��ت ت��ا با قدرت هرچه 

تمام تر مقابل مخالفان عرض اندام كند. 
هرچند حزب جنبش ملي گراي تركيه در پي تغيير قانون 
اساس��ي اس��ت و از رفراندوم حمايت مي كند اما در سوي 
ديگر، حزب مردم جمهوريخواه و حزب دموكراتيك خلق ها 
طرفدار كردهاي تركي��ه مخالف اين رفراندوم هس��تند و 
معتقدند اين اقدام راه را براي ديكتاتوري هموار مي كند و 
قدرت در دست رئيس جمهور قبضه خواهد شد. در صورتي 
كه حزب حاكم عدالت و توسعه بتواند پيروزي در رفراندوم 
را از آن خود كند، اردوغان مي تواند براي دو دوره متوالي پنج 
ساله به عنوان رئيس جمهور انتخاب شود و با تغيير قانون 
اساسي و با احتساب اينكه انتخابات بعدي در سال 2019 

برگزار مي شود، تا سال 2029 در قدرت باقي بماند. 
اردوغان در آگوست 2014 به عنوان نخستين رئيس جمهور 
تركيه با رأي مستقيم مردم انتخاب ش��د و از آن زمان در 

سوداي تغيير نظام سياسي اين كشور از پارلماني به رياستي 
بوده تا شخصاً قدرت را در دستان خود قبضه كند. او درحالي 
به سمت رفراندوم حركت مي كند كه يك سال چالش برانگيز 
را در زندگي سياسي خود پشت سر گذاشته است. از اتفاقات 
رخ داده در طول يك س��ال مي توان به وقوع چندين حمله 
تروريستي، وخيم ش��دن روابط با اروپا و كودتاي نافرجام 
15 ژوئيه اشاره كرد. قانون اساس��ي كنوني تركيه در سال 
1982 و پس از كودتاي 1980 تدوين شده و نظام سياسي 
حاكم بر اين كش��ور را پارلماني اعالم كرده است. اردوغان 
پارلمان را مانعي جدي براي رسيدن به رؤياهاي جاه طلبانه 
خود مي داند و در پي نابودي قدرت اين نهاد قانوني اس��ت. 
مخالفان معتقدند اردوغان قصد دارد سيس��تمي را ايجاد 
كند كه هر زمان صالح بداند بتواند پارلمان را منحل كند. 
اردوغاني كه در يك دهه گذش��ته شعار دموكراتيزه كردن 
تركيه، افزايش آزادي هاي سياسي و آزادي بيان و مطبوعات 
را سر مي داد االن به يك قدرت تماميت خواه و اقتدارگرايي 

تبديل شده كه هيچ انتقادي را برنمي تابد. 
  حذف نخست وزيري  

از مهم ترين تغييرات قانون اساس��ي تركيه حذف س��مت 
نخس��ت وزيري و تمام ارگان هاي وابس��ته ب��ه آن و دادن 
اختيارات بس��يار گس��ترده به رئيس جمهور است و بدين 
ترتيب قدرت به طور مستقيم در اختيار رئيس جمهور قرار 
مي گيرد. با تغيير قانون اساسي از پارلماني به رياستي، قدرت 
قوه مجريه و شخص اردوغان به مراتب بيشتر از قبل خواهد 
شد و اين مسئله به اردوغان اين توانايي را مي دهد تا به طور 
مستقيم و بدون نياز به گرفتن رأي اعتماد از پارلمان وزراي 
خود را انتخاب كند و احتمال اينكه بسياري از اقوام نزديك 
رئيس جمهور در كابينه حضور داشته و دولت خانوادگي را 
تش��كيل دهند، وجود دارد. همين موضوع مي تواند زمينه 
را براي اقتدارگرايي محض در جامع��ه تركيه هموار كند، 
زيرا دولت در مقابل هيچ نهاد ديگري پاس��خگو نيس��ت و 
رئيس جمهور با توجه به اينكه هيچ گروه اپوزيسيوني براي 
بازخواس��ت سياس��ت هاي وي وجود ندارد با خيال راحت 

مي تواند سياست هاي اعالني خود را عملي كند. 
  افزايش قدرت حزب حاكم 

با تغيير قانون اساس��ي قدرت حزب حاكم عدالت و توسعه 
بيش از پيش افزايش خواهد يافت و تعداد اعضاي پارلمان 

كه در حال حاضر 550 نفر است به 600 نفر افزايش خواهد 
يافت. همچنين محدوديت س��ني ب��راي نمايندگي از 25 
سال به 18 س��ال كاهش خواهد يافت و افراد با سنين كم 
و بي تجربه مي توانن��د وارد پارلم��ان ش��وند و اردوغان با 
موج س��واري روي اين موضوع و با بي كفاي��ت جلوه دادن 
پارلمان مي تواند از وجود افراد بي تجربه براي محقق كردن 
برنامه هايش س��وء اس��تفاده كند. همچنين انتخابات كه 
هر چهار سال يك بار برگزار مي ش��د به پنج سال افزايش 
خواهد ياف��ت و هم��ان روز اتنخابات رياس��ت جمهوري 
نيز برگزار مي ش��ود. همچني��ن با تصويب اي��ن تغييرات، 
رئيس جمهور مجوز ادامه وابس��تگي اش به حزب سياسي 
در دوران رياس��ت جمهوري را نيز به دس��ت مي آورد. در 
حال حاضر رئيس جمهور تركيه بايد روابط سياسي خود را 
با حزبش قطع كند و به عنوان يك فرد بي طرف در جايگاه 

رياست جمهوري قرار گيرد. 
  كاهش قدرت قوه قضائيه

همچنين رئيس جمه��ور قادر خواهد بود ت��ا چهار عضو از 
هيئت عالي قضات و دادستان ها را انتخاب كند؛ مهم ترين 
شوراي قضايي كه مسئول عزل و نصب پرسنل قوه قضائيه 
اس��ت و بدين تريب اردوغ��ان در قوه قضائيه ه��م كه بايد 
مستقل عمل كند نفوذ بيشتري خواهد داشت و به راحتي 
مي تواند كارهاي غيرقانوني خ��ود را بدون مخالفت هيئت 
عالي قضايي مش��روع جل��وه ده��د و مخالفان خ��ود را با 
محكوميت هاي طوالن��ي مدت از دايره ق��درت كنار بزند. 
در يك سال گذش��ته بيش از 2هزار و 700 قاضي به اتهام 
دست داشتن كودتا دستگير و از كار بركنار شدند. با توجه 
به اقدامات سركوبگرانه اردوغان در سال هاي گذشته پس 
انتظار نمي رود با تغيير قانون اساسي، تركيه دموكراتيك تر 
از قبل شود، زيرا دست رئيس جمهور براي اعمال قانون بازتر 
خواهد شد و هر مخالفي كه مقابل دولت ايستادگي كند به 

شدت سركوب مي شود. 
با تغيير قانون اساس��ي اردوغ��ان تحت اتح��اد طرفداران 
خود تالش خواهد كرد فش��ارهاي خود عليه اسالمگرايان 
»جنبش گولن« و رهبر معن��وي آن فتح اهلل گولن را كه در 
حال حاضر در ايالت پنس��يلوانياي امريكا زندگي مي كند 
تشديد كند و ممكن است بگير و ببندهاي گسترده اي در 
اين كشور انجام شود و اين مسئله صالحيت و رسيدگي قوه 

قضائيه را زير سؤال مي برد. اردوغان مدعي است فساد مالي و 
كودتاي نافرجام سال گذشته تركيه از سوي طرفداران گولن 
ترتيب داده شده است تا دولت اردوغان را سرنگون كنند.  به 
گفته ناظران، اردوغان تالش مي كند باالتر از مقام رياست 
جمهوري براي خود يك مقام معنوي و رهبري تعريف كند 
و به نوعي با خالفتي كه با مدرنيزه گ��ره خورده براي خود 
جايگاهي خاص و معنوي تعريف كند و عالوه بر اينكه مردم 
تركيه را با تصدي رياست جمهوري هدايت كند بتواند در 
منطقه و بر برخي كشورهايي كه قبالً جزو امپراتوري عثماني 

بودند اعمال نفوذ داشته باشد. 
  قدرت اجراي وضعيت فوق العاده 

اردوغان كه پس از كودت��اي نافرجام بارها ب��راي افزايش 
تدابير امنيتي در ش��هرهاي تركيه از پارلمان درخواس��ت 
وضعيت فوق العاده ك��رده بود با تغيير قانون اساس��ي اين 
اختيار را خواهد داشت تا شخصاً و در زمان قيام عليه كشور 
يا اقدامات خش��ونت آميز عليه ملت و خطر تجزيه كشور، 
وضعيت فوق العاده را براي مدت زم��ان طوالني اجرا كند. 
اعالم وضعيت فوق العاده در حال حاضر در اختيار پارلمان 
است و با تغيير قانون اساس��ي اين اختيار به رئيس جمهور 
واگذار مي شود و اردوغان كه حضور كردها و گولنيست ها را 
تهديدي براي امنيت تركيه مي داند، ممكن است همواره از 

اين قانون براي رسيدن به اميال خود بهره جويد. 
  تشديد فشارها به كردها 

يكي از مهم تري��ن تأثيرات تغيير قانون اساس��ي را به طور 
آش��كار در نحوه مقابله دولت تركيه با كردهاي اين كشور 
ش��اهد خواهيم بود. اردوغان كه كرده��ا و حزب كارگران 
كردستان »پ .ك. ك« را تهديدي براي امنيت ملي تركيه 
مي داند و از هر ابزاري براي مقابله با كردها استفاده مي كند، 
با تغيير قانون اساسي به مراتب فشارها را بر كردها تشديد 
خواهد كرد. در حال حاضر تع��دادي از رهبران كرد كه در 
پارلمان نماينده بودند از سوي اردوغان سلب مصونيت شده 

و دستگير شدند و در زندان به سر مي برند. 
   واگرايي بيشتر با اروپا 

تغيير قانون اساسي و افزايش اختيارات رياست جمهوري 
مي تواند رؤياي عضويت تركيه را در اتحاديه اروپا به سراب 
تبديل كند. كودتاي اخير تركيه و سركوب و بازداشت هاي 
گسترده سيستم پليسي اردوغان عليه كارمندان دولتي و 
حتي قضات عاليرتبه سبب دوري هر چه بيشتر اروپايي ها 
از آنكارا شد و حتي در ماه هاي اخير به تيرگي روابط تركيه 
با تعدادي از كشورهاي اروپايي و جنگ لفظي بين مقامات 
دو طرف انجاميد. تا جايي كه اردوغ��ان اتحاديه اروپا را به 
فاشيسم و نژادپرستي متهم كرد. پس با اين وجود، افزايش 
اختيارات اردوغ��ان كه به گفته اروپايي ه��ا مي تواند نقض 
حقوق بش��ر و آزادي بيان و مطبوعات در تركيه را تشديد 
كند مانع بزرگي براي پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا خواهد 
بود و تالش هاي اردوغان براي رس��يدن به اين رؤياي چند 
دهه اي به يأس بدل خواهد شد. اگر اردوغان در همه پرسي 
پيش رو پيروز ش��ود منتقدان وي مطمئن خواهند شد كه 
ديگر استانداردهاي دموكراتيك مورد نياز براي پيوستن به 

اتحاديه اروپا احيا نخواهد شد. 
  جمع بندي 

همه نگاه ها به روز 17 آوريل خواهد بود تا ببينند اردوغان 
و حزب حاكم عدالت و توسعه موفق خواهند شد تا نتيجه 
همه پرسي را به نفع خود رقم زنند و با تغيير قانون اساسي 
و تبديل نظام پارلماني به رياس��تي ق��درت و اختيارات 
رياس��ت جمهوري را افزاي��ش دهند. با ش��ناختي كه از 
اردوغان داريم پيش بيني مي شود وي توانايي همراه سازي 
اكثر مردم تركيه را با اس��تفاده از فضاي بحراني حاكم بر 
اين كش��ور دارد و در صورتي كه احزاب مخالف نتوانند با 
فضاسازي عليه اين همه پرسي، افكار عمومي را نسبت به 
نيات اردوغان آگاه كنند، تغيير قانون اساسي همچنانكه 
در پارلمان اين كشور رأي آورد در رفراندوم روز يك شنبه 
نيز رأي خواهد آورد و از اين پس نظام رياستي در تركيه 
حاكم خواهد شد و اردوغان با قبضه كردن همه اختيارات 
سياس��ي و قضايي قدرت بالمنازع اين كشور خواهد شد 
و مس��ير براي احياي امپراتوري نوعثمان��ي وي و ايجاد 
سيستم استبدادي براي سركوب مخالفان داخلي هموارتر 

خواهد شد. 

گام بلند به سمت نوعثماني گري اردوغاني
همه پرسي يک شنبه قدرت را  در تركيه متمركز مي كند
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 چرخش ترامپ به سمت ناتو

88498444س��رويس بين الملل

  سيد رحيم الري
ديميتري پسكوف، سخنگوي كاخ كرملين، هنگام ورود ركس تيلرسون، وزير خارجه امريكا به مسكو گفته 
بود كه قرار نيست تيلرسون با رئيس جمهور روسيه ديداري داشته باشد اما وزير خارجه امريكا توانست در 
كمتر از 24 ساعت با پوتين ديدار كند آن هم با حضور پسكوف و سرگئي الوروف، وزير خارجه روسيه.  اين 
اتفاق مي تواند ناشي از عقب نشيني يا دست كم تجديد نظر روس ها در نحوه برخورد با وزير خارجه امريكا 
باشد يا قدرت چانه زني تيلرسون كه به دليل تجربه  طوالني مراوده با روس ها خوب مي داند از چه راهي با 
آنها وارد گفت وگو شود تا جواز ديدار با پوتين را به دس��ت آورد. در هر صورت، ديدار تيلرسون با پوتين آن 
هم در جو پرتنش بعد از موشك پراني ترامپ به سوريه در روز جمعه هفتم آوريل اهميت قابل توجهي دارد. 
چنانكه الوروف گفته روسيه مي خواهد از يك طرف اهداف واقعي امريكا در سوريه را بداند و از سوي ديگر، 
اين اطمينان را به دست آورد كه امريكا ديگر بعد از اين دست به موشك پراني به سوريه نخواهد زد. به نظر 
مي رسد بررسي اين دو موضوع يا حتي دادن تذكرات جدي به تيلرسون منظور اصلي دادن جواز ديدار با 
پوتين به وزير خارجه امريكا باشد تا مسكو بعد از چند ماه تحمل رفتار كج دار و مريز ترامپ، تكليف خود را 
با او بر سر سوريه مشخص كند. تعيين تكليف با ترامپ مي تواند چشم انداز نحوه تعامل با او را براي پوتين 
مشخص كند، چراكه پوتين احساس مي كند تعامل با ترامپ به خصوص بعد از فرمانش براي شليك موشك ها 

به سوريه به شدت تخريب شده است. 
  موشک پراني بدون پشتوانه حقوقي

دونالد ترامپ و ديگر مقام هاي امريكايي و از جمله همين تيلرسون با ادبياتي تند عليه نظام سوريه و شخص 
بشار اسد، رئيس جمهور سوريه سعي در توجيه موشك پراني هفتم آوريل داشتند تا آنجا كه مقايسه شان 
اسپايسر، سخنگوي كاخ سفيد، بين هيتلر و اسد نه تنها باعث دردسر او و عذرخواهي اش شد، بلكه ميزان 
اندك اطالعات عمومي او را هم نشان داد. اين نحو ادبيات بيشتر از آنكه بيانگر موضع سياسي واشنگتن باشد 
براي پر كردن خأل حقوقي بود كه با موشك پراني به سوريه ايجاد ش��ده بود. در واقع، ترامپ بدون داشتن 
مجوزي از سوي شوراي امنيت و حتي كنگره خود امريكا فرمان شليك موشك هاي تام هاوك به سوريه را 
صادر كرده بود و به اين ترتيب، فرمان او هم از جهت حقوق و قوانين بين الملل و هم قوانين داخلي امريكا 
وجاهت و مشروعيت الزم را نداش��ت. هر چند مقام هاي عمده غربي مثل بوريس جانسون، وزير خارجه 
بريتانيا، به هر نحو كه شده سعي در توجيه موشك پراني ترامپ داشته اند اما اعتراف ديديه رندرز، وزير خارجه 
بلژيك، به زير پا گذاشتن چارچوب بين المللي توسط ترامپ، دست كم نشان داد كه اين دست توجيهات 
حتي در اروپا هم چندان قابل قبول نيست. به همين جهت است كه روس ها اصرار مثلث امريكا، بريتانيا و 
فرانسه را براي تصويب قطعنامه  پيشنهادي  خود در شوراي امنيت ترفند امريكايي ها و متحدان اروپايي اش 
براي حل مشكل حقوقي موشك پراني هفتم آوريل مي دانند. سرگئي ريابكوف، معاون وزير خارجه روسيه، 
ارائه پيش نويس قطعنامه به ش��وراي امنيت را از همين منظر تحليل كرده و از گفته هاي او برمي آيد كه 
روس ها با استفاده از حق وتوي خود قصد دادن امتيازي به امريكا و متحدانش را ندارند. اين اتفاقي بود كه در 
ساعات پاياني روز چهارشنبه 12 آوريل پيش آمد و روسيه با استفاده از حق وتوي خود دومين پيش نويس 
اين مثلث را در شوراي امنيت ناكام گذاشت. روسيه با وتوي اين پيش نويس نه تنها امتيازي به امريكا براي 
مشروعيت بخشي به آن موشك پراني نداد، بلكه سعي دارد تا نگذارد اين موشك پراني مبدل به تاكتيك نظامي 

جديد امريكا در صحنه سوريه شود. 
  تاكتيک نظامي جديد

پوتين در مصاحبه اخير از دو گزينه براي تحليل انفجار شيميايي در خان شيخون گفته كه يكي تحريك 
صحنه سازي شده و ديگري حمله به مكان مخفي براي توليد سالح شيميايي مرگبار است اما در هر صورت 
تأكيد كرده كه »نمي توان اجازه داد بدون بررسي و تحقيق اقدامي عليه دولت و مقامات سوريه انجام داد.« او 
به اين صورت در برابر وجه تهاجمي ترامپ ايستاده با اين تصور كه موشك پراني روز هفتم آوريل يك برنامه 
از قبل طراحي شده امريكاست كه از دو وجه انفجار شيميايي و فضاي اتهام زني عليه دولت سوريه با حمالت 
نظامي امريكا به مواضع ارتش سوريه تشكيل شده است. سرگئي رودسكوي، رئيس اداره عمليات مركزي 
ستاد مشترك ارتش روسيه، نه تنها از تكرار اين سناريو مي گويد بلكه بر اساس اطالعات به دست آمده مراكز 
مورد نظر تروريست ها براي اجراي اين سناريو را هم مشخص مي كند كه عبارتند از خان شيخون، فرودگاه 
الجيره، غوطه شرقي و غرب حلب. رودسكوي از حمل مواد سمي به اين مناطق توسط تروريست ها مي گويد 
تا با انفجار آن مواد بهانه هايي براي متهم كردن دولت سوريه به دست امريكايي ها و موشك پراني هاي آنها 
بدهند. اين يك تاكتيك نظامي جديد از همكاري محسوس گروه هاي تروريستي با امريكايي هاست كه در 
جهت مقابله با موفقيت هاي ارتش سوريه و تأثيرگذاري در روند مذاكرات صلح طراحي شده است. در واقع، 

امريكا بايد براي نجات گروه هاي تروريستي بعد از شكست آنها در حلب و عقب نشيني به سمت استان ادلب 
كاري مي كرد اما مسائل و مشكالت متعدد در هفته هاي نخست رياست جمهوري ترامپ باعث شده بود 
تا نه فرصت و نه امكان اقدامي مؤثر در سوريه داشته باشد. عالوه بر اين مسائل، روسيه با همكاري ايران و 
تركيه ابتكار عمل مذاكرات صلح را به دست گرفته و به دور از حضور امريكايي ها و متحدان اروپايي اش موفق 
شده بود تا نمايندگان دولت و مخالفان مسلح را زير يك سقف در آستانه و ژنو جمع كند. ضعف گروه هاي 
تروريستي و اين ابتكار عمل روسيه به طور كلي امريكا را در پرونده سوريه به حاشيه رانده است و حاال ترامپ 
با اين تاكتيك جديد سعي مي كند تا دوباره به متن اين پرونده بازگردد و به همين جهت است كه حاال نيكي 
هيلي، نماينده دائم امريكا در سازمان ملل يا اچ آر مك مستر، مش��اور امنيت ملي كاخ سفيد، از بركناري 
بشار اسد مي گويند. اين نحو بازگشت امريكا به متن تنها با تكرار اين تاكتيك نظامي ممكن است، چراكه 
نه گروه هاي تروريستي آن توان نظامي الزم براي بازگشت موفقيت آميز به ميدان جنگ را دارند و نه امريكا 

حاضر است از سربازان خود مايه بگذارد. 
  مقابله نظامي - سياسي

روشن اس��ت كه پوتين اين تاكتيك نظامي امريكا را عليه هر آنچه مي داند كه تا كنون در سوريه رشته 
و به دنبال راه مقابله با آن در دو مس��ير سياس��ي و نظامي اس��ت. در مسير سياسي، مس��ئله اصلي در 
مشروعيت بخشي به اين تاكتيك است كه روسيه تا اينجا سعي داشته با استفاده از حق وتوي خود مانع از 
مشروعيت بخشي به آن شود تا دست كم، امريكا نتواند با گرفتن مجوزي از شوراي امنيت با خيال راحت 
اين تاكتيك خود را تكرار كند. بي تجربگي ترامپ در عرصه بين المللي و عدم آشنايي او با قواعد بازي در 
اين عرصه باعث شد تا او براي شليك موشك هايش به سوريه بي گدار به آب بزند و همين هم كار پوتين 
را راحت كرد تا به او اجازه ندهد حتي با دو متن پيش نويس در شوراي امنيت هم كمترين شانسي براي 
مشروعيت دادن به موشك پراني اش داشته باشد. پوتين با وتوي اين پيش نويس ها در عمل مقابل ترامپ 
ايستاده و استقبال سرد از وزير خارجه ترامپ در مسكو هم مزيد بر اين تقابل شده است. شايد پوتين با دادن 
اجازه مالقات به تيلرسون خواسته تا تمام ارتباطات با ترامپ را يكسره قطع نكند اما از اظهارات پسكوف و 
الوروف چنين برمي آيد كه پوتين با تيلرسون گفت وگوي بي پرده اي داشته است. در واقع، اين مالقات را 
مي توان به عنوان اتمام حجت پوتين براي ترامپ دانست چنانكه الوروف از تالش مسكو براي درك نيت 
واقعي امريكا در سوريه مي گويد. مجموعه اين نحو تحرك سياسي پوتين را بايد در قالب گفته او ارزيابي كرد 
كه رابطه با امريكا را در اين مدت از رياست جمهوري ترامپ نسبت به قبل از اين و زمان رياست جمهوري 
باراك اوباما بدتر دانسته بود. حاال مسئله اين است كه اگر ترامپ بخواهد تاكتيك خود را ادامه دهد و در يك 
هماهنگي با گروه هاي تروريستي باز به مواضع ارتش سوريه حمله كند، پوتين تنها به مقابله سياسي اكتفا 
خواهد كرد يا دست به مقابله نظامي خواهد زد. ژنرال ايگور كونوشنكوف، سخنگوي وزارت دفاع روسيه 
بعد از موشك پراني هفتم آوريل گفت مس��كو قصد تقويت دفاع هوايي سوريه را در برابر حمالت هوايي 
امريكا دارد تا از حساس ترين زيرساخت هاي روسيه محافظت شود. وي تعليق همكاري هوايي بين روسيه 
و امريكا را گام ديگر پوتين در برابر موشك پراني هاي احتمالي بعدي دانست كه در مجموعه تقابل  نظامي 
او با تاكتيك امريكا قرار مي گيرد و باعث شده است براي مثال بلژيك از ادامه همكاري با ائتالف امريكايي 
در سوريه خودداري كند. اين اقدامات هر چند به معناي تقابل مستقيم پوتين با ترامپ نيست، اما باعث 
شده است همان مقدار از همكاري محدود بين روسيه و امريكا در سوريه هم متوقف شود. پوتين به اين 
وسيله هزينه جاه طلبي نظامي را براي ترامپ باال برده تا با خيال راحت فرمان شليك موشك هايش را به 
سوريه صادر نكند. پوتين در اين دو مسير سياسي و نظامي به صورت مشخص در برابر ترامپ قرار گرفته 
تا به او ياد دهد موشك پراني هاي او تنها چند آشيانه جنگنده را در پايگاه هوايي شعيرات تخريب نكرده، 
بلكه اين موشك ها رابطه نه چندان خوب بين روسيه و امريكا را خراب تر از قبل كرده و شايد او اين نكته را 

به تيلرسون متذكر شده تا به گوش ترامپ برساند. 

موشك  پراني ترامپ به رابطه  با پوتين

دكتر سيد رضا ميرطاهر
     گزارش


