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انتظ��ار مي رود در چن��د دهه پي��ش رو، فرصت هاي 
اقتصادي توسعه فضا در قالب تغييرات در حمل و نقل، 
اطالعات، انرژي و س��اخت محقق ش��ود. مثاًل انرژي 
خورشيدي فضا مي تواند به ميزان نامحدودي انرژي 
پاک توليد کند. به زبان ديگر، اگر تسلط  بر »داده هاي 
کالن« کليدي ب��راي انقالب چهارم صنعتي باش��د، 
تس��لط بر فضا هم کليدي براي انقالب پنجم خواهد 
بود که مي  تواند به ايجاد مزيت نظامي   و در عين حال 
خطرهايي منتهي ش��ود اما در نهاي��ت فرصت براي 
کسب اطالعات علمي   و کشف همچنان فراوان خواهد 
بود. ساختارهاي ضد فضا در حال توسعه هستند تا به 
وسيله آنها از دسترس��ي به  منابع مشترک جهاني در 
فضا جلوگيري ش��ود و اين در حالي است که قانون، 
اس��تانداردها و مکانيس��م هاي اجرايي ض��روري که 
کشورها را محدود و اقدامات الزم را روشن کند، وجود 
ندارد. به م��وازات اين که طرف هاي بيش��تري به اين 
عرصه وارد مي شوند که نقش آفرينان غيردولتي را هم 
شامل مي شود، خطر اينکه يک طرف  دسترسي آزاد به 

فضا را مختل کند هم افزايش مي يابد.
به طور وي��ژه، رقابت فزاينده در کنت��رل فضاي ميان 
زمين و ماه، يکي از مواردي است که امريکا نبايد بگذارد 
در آن شکست بخورد چراکه هم  منافع اقتصادي و هم 
منافع امنيتي به اين منطقه بس��تگي دارد. در س��ال 
2020، ش��مار زيادي از نقش آفرينان در اين منطقه 

براي حضور دائمي   در فضا ب��ه رقابت مي پردازند و در 
صورتي که امريکا و ديگران کنت��رل اين منطقه را از 
دست بدهند، امکان ارتقاي ش��بکه ماهواره، راهبري 
تجارب در مدار و ماه و توسعه خدمات بازرگاني جديد و 
خدمات اينترنت و سرويس هاي شرکت »بلو اورجين«  
)blue origin( که در زمينه گردشگري کار مي کند 

را نخواهند داشت.
در شرايطي که امريکا در جهت شکاف سياسي و توجه 
به امور داخلي حرکت مي  کند، ديگر قدرت ها به ويژه 
چين در راستاي اينکه حداکثر فضا را در اختيار بگيرند، 
مي  کوشند. چين راهبرد روشني دارد و مي خواهد تا 
س��ال 2045 به رهبر جهاني در فضا تبديل شود. اگر 
چين در کنترل فضاي بين زمين و ماه، رتبه نخس��ت 

را کسب کند، موشک هاي بالستيک قاره پيما را تحت 
کنترل خود درمي  آورد و نه تنها کش��وري با ساختار 

نظارتي، بلکه سياره اي نظارتي ايجاد خواهد کرد.
به اين ترتيب بايد گفت غير از مسابقه روسيه و امريکا  
در فضا، قدرت جديدي وارد عرصه رقابت شده است. 
چين بدون اينکه الزم باش��د بجنگد، مي تواند در اين 
مبارزه پيروز ش��ود. به همين دلي��ل،  اياالت متحده 
چندين گام ضروري در اين راستا برداشته است. دولت 
»دونالد ترامپ«  به تازگ��ي با ايجاد فرماندهي فضاي 
جديد امريکا، اعتبار شوراي فضاي ملي را دو برابر کرده 
و به تشکيل نيروي فضايي جديد امريکا مي پردازد تا 
به اين وسيله  در جهت کند کردن روند عقبگرد امريکا 
در فضا حرکت کند. با اين حال اگر اقدامات بيشتري 

صورت نگيرد، دستاورد امريکا در فضا در دهه هاي آتي 
تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.

با اين حال، فعاليت هاي هوانوردي گران تمام مي شوند 
و حتي زماني که از بهترين دستورالعمل ها هم پيروي 
شود امکان دارد با خطر شکست مواجه شوند. در چنين 
ش��رايطي، معافي��ت مالياتي مربوط ب��ه فعاليت هاي 
فضانوردي مي تواند هزينه هاي سرمايه گذاري را کاهش 
 دهد. به اين ترتيب خطرات، قابل تحمل تر مي  شود و 
سرمايه براي اختصاص به چنين موضوعي را بيشتر در 
دس��ترس مي  گذارد. همچنين اقدام به مقررات زدايي 
به صورت گزيده در شرايطي که مشکالت جديدي در 
خصوص امنيت و محيط زيست ايجاد نکند، پروژه ها را 

مقرون به صرفه تر و در نتيجه سودآورتر خواهد کرد.

امروزه تالش مي ش��ود تا به  فناوري ه��اي مربوط به 
فضا اعم از فناوري موش��کي و ربات  پرداخته ش��ود. 
سرمايه گذاري ها در زمينه R&D، آموزش و مشارکت 
به ما )امريکا( مي گويد آيا ما در آينده رهبري فضا را در 
اختيار خواهيم داشت يا اينکه چنين چيزي را به چين 
واگذار مي کنيم؟ مجموعه اي از پنج پيمان و پنج اصل 
در حال حاضر آزادانه فعاليت در فضا را تحت کنترل 
دارند. اين پيمان ها به مسائل دشوار، مانند شيوه هاي 
مانور اطراف ديگر طرف ها )در فضا( را شامل نمي شود 
و فقط اطالع رس��اني به ديگ��ران در زمينه طرح هاي 
برنامه ريزي شده يا مداخله ممنوع به وسيله ديگران 

در فضا  را دربر مي  گيرد.
در ش��رايطي که ازدحام چه از جان��ب نقش آفرينان 
دولتي و چ��ه غيردولتي ها تش��ديد مي ش��ود، خطر 
تصادف در فضا وجود دارد. عالوه بر ش��کل سايبري 
حمالت، خطر اشتباه محاسباتي و تنش تصادفي هم 

رو به افزايش است.
روشن کردن عملکردهاي استاندارد و رويه ها حتي در 
توافق نامه هاي غيرالزام آور مانند کد پيشنهادي اروپا در 
راهبري در اين مورد، گامي   ضروري است تا فضا براي 
فعاليت هاي بازرگاني، علمي   و اکتش��اف امن تر شود. 
همان طور که جان مانکينز گفت��ه، همه چيز در فضا 
در حال تغيير است. آنچه ما بايد بدانيم اين است که 
فضا  هم در حال تغيير دادن همه چيز است. در چنين 
وضعيتي، راهبردها و سياست هاي ما هم بايد در همين 
راستا حرکت کند به اين ترتيب مي توان مطمئن شد 
که تغييرات فضايي در جهت سمت و سويي بهتر در 

حرکت است.

جنگ برای چیرگی در انقالب پنجم
اهميتفزايندهفضا،همهچيزراتغييرخواهدداد
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همچنان در شورای همکاری مي  چرخد

شورای همکاری خليج فارس با نام عربی مجلس التعاون لدول الخليج الفارسيه 
يا به صورت کوتاه تر مجلس التعاون الخليجی )GCC( نهادی نام آشنا و متشکل 
از شش کشور در حاش��يه خليج فارس است. اين ش��ورا از بدو تأسيس خود در 
25 مي 1981 اهداف بلندپروازانه ای را مطرح کرده اما با وجود چهار دهه هنوز 
چشم اندازی از تحقق اين اهدف ديده نمی ش��ود. با وجود اين، اعضای شورا در 
اين مدت سعی داشته اند تا دست کم ظاهر همکاری يا به بيان عربی اش تعاون 
بين يکديگر را حفظ کنند و اين حفظ ظاهر خود را در بيانيه های مش��ترک هر 
نشست سران نش��ان می داد تا اين که همين حداقل از حفظ ظاهر هم از پنجم 
ژوئن 2017 به اين سو کنار گذاشته شد. کشورهای عربستان سعودی، امارات و 
بحرين با همراهی مصر روابط خود را با قطر در اين روز قطع کردند سپس آن سه 
کشور مرزهای زمينی، دريايی و هوايی خود را به روی قطر بستند تا اين کشور را 
در محاصره اقتصادی قرار دهند. برخی نشانه ها از يکی دو ماه پيش وعده به سر 
رسيدن اختالفات را می داد و سخنان وزير خارجه قطر در رم هم تأييدی بر اين 
نکته بود اما نرفتن شيخ تميم بن حمد آل ثانی، امير قطر، به رياض خط بطالنی 
بر اين وعده بود تا معلوم ش��ود که هنوز خبری از همکاری در شورای همکاری 

نيست.
علتبحران

شايد کمي   شوخی به نظر برس��د اما واقعيت اين اس��ت که دست کم به لحاظ 
سمبليک، يکی از نقاط شروع بحران دو ساله در شورای همکاری خليج فارس 
به يک رقص با شمشير برمي  گردد که در اواخر ماه مي   2017 برگزار شد. مهمان 
ويژه اين رقص دونالد ترامپ بود که تازه چند ماه از رياست جمهوری اش در امريکا 
گذشته بود و با سفر به رياض و شرکت در ضيافت ويژه شام و اين رقص شمشير 
نشان می داد که باب تازه ای در روابط بين واشنگتن و رياض باز شده است. در واقع، 
حکام سعودی بعد يک دوره طوالنی مدت از سردی روابط با باراک اوباما، رئيس 
جمهور پيشين امريکا، آماده می ش��دند تا با پذيرايی گرم از رئيس جمهور تازه 
امريکا و فتح باب تازه، پرونده های ويژه خود در منطقه را پيش ببرند. جدا از رقابت 
منطقه ای با ايران يا جنگ يمن، مسئله قطر و اختالفات ريشه دار حکام سعودی 
با اين اميرنشين يکی از اين پرونده های ويژه بود. به عبارت ديگر، حکام سعودی 
و به خصوص محمد بن سلمان حساب ويژه ای روی حمايت ترامپ برای پيشبرد 
پرونده های ويژه خود باز کرده بودند و امضای قراردادهای تسليحاتی به ارزش 
110 ميليارد دالر با امريکا در آن سفر ترامپ هزينه ای بود که سعودی ها حاضر به 
پرداخت آن بودند تا در حمايت ترامپ را در مقابل بخرند. هر چند محمد بن سلمان 
در آن زمان هنوز به مقام وليعهدی نرسيده بود اما می توان گفت که صحنه گردان 
اصلی اين معامله او بود چنان که تا آن موقع، مسئول اصلی پرونده يمن بود و بعد 
هم معلوم شد که پرونده قطر و قطع روابط با اين کشور با مديريت مستقيم او انجام 
شد. به هر صورت، آن سفر و امضای قراردادهای کالن نظامي   و پذيرايی گرم از 
ترامپ در رقص شمشير همگی زمينه ای را فراهم کرد تا حکام سعودی به دنبال 
بهانه ای برای قطع روابط و به نوعی گوشمالی دادن قطر باشند و البته در جهان 

سياست چيزی که کم نيست بهانه است.
جبههبندیدرجهانعرب

بهانه رياض پيامي   بود که در اواخر ماه مي   2017 و از سوی قنا منتشر شد. اين پيام 
منتسب به شيخ تميم بود که گويا در مراسم جشن فارغ التحصيلی نظامي   سخنانی 
در خصوص حماس، حزب اهلل و ايران گفته بود که به مذاق سعودی ها خوش نيامد. 
هر چند مقامات قطری بعداً از هک قنا گفتند اما اين ادعا سعودی ها را قانع نکرد 
تا خويشتنداری از خود نشان بدهند. در واقع، هک قنا و مطالب منتشره آن همان 
بهانه ای بود که سعودی ها برای باز کردن پرونده قطر به آن نياز داشتند و در اين 
ميان، دو کشور مصر و امارات نيز دليل قابل توجهی برای همراهی با سعودی ها، 
قطع روابط با قطر و محاصره اقتصادی آن داشتند. دليل آنها نه حماس و حزب اهلل 
لبنان بود و نه روابط قطر با ايران بلکه دليل اصلی حکايت از حمايت سابقه دار قطر 
از جريان اخوان المسلمين داشت. هر چند س��يف بن احمد آل ثانی، مدير دفتر 
ارتباطات دولتی قطر، آن زمان مدعی عدم ارتباط بين کشورش با اخوان المسلمين 
شد اما اين ادعا از سوی هيچ يک از کشورهای مقابل قطر قابل قبول نبود چراکه 
سابقه ارتباط قطر با اخوان المسلمين پررنگ تر از آن بود که اين نوع ادعاها حتی 
بتواند آن را کم رنگ کند. در واقع، قطر از همان ابتدای ظهور جنبش های اعتراضی 
در جهان عرب از دس��امبر 2010 پايگاه اصلی حمايت از جريان اخوانی در اين 
جنبش ها بود و از خبرگزاری الجزيره خود به خصوص بخش عربی آن برای تقويت 
موضع اخوانی ها در کشورهای عربی اس��تفاده می کرد. در اين ميان، همکاری 
استراتژيک قطر با ترکيه را نبايد از نظر دور داشت که اين همکاری به خصوص در 
مورد مصر چه در زمان حکومت اخوانی ها با رياست جمهوری محمد مرسی و چه 
بعد از کودتای ژنرال عبدالفتاح السيسی ادامه داشت. اين همکاری استراتژيک نه 
تنها عليه حاکميت السيسی در مصر و جنگ اماراتی ها با اخوان المسلمين بود بلکه 
بر ضد راهبرد سعودی ها در منطقه برای حمايت از جريان های سلفی-تکفيری در 
کشورهای منطقه نيز بود. در واقع، همکاری استراتژيک قطر با ترکيه برای حمايت 
از اخوانی ها طی بهار عربی عماًل در مقابل جريان سلفی- تکفيری قرار گرفت و 
اين موضوع حتی در جنگ داخلی س��وريه نيز خود را نشان داد. هر چند قطر و 
عربستان در ابتدای اين جنگ موضع واحد و همکاری نزديکی با يکديگر داشتند 
اما همکاری قطر و ترکيه در اين جنگ س��ايه بر حمايت عربستان بر گروه های 
سلفی انداخت و باعث شد رفته رفته نفوذ و نقش سعودی ها در اين جنگ کمتر 
شود. به دليل اين جبهه بندی است که ائتالف تحت رهبری سعودی در شروط 
13 گانه خود برای تجديد روابط با قطر نه تنها از قطر خواس��تند تا حمايتش را 
از گروه های تروريستی به پايان رساند بلکه بسته شدن شبکه الجزيره و تعطيلی 
پايگاه نظامي   ترکيه در قطر را هم در شروط خود گنجاندند تا اين کشور را مجبور 

کنند همکاری استراتژيک خود با ترکيه را به پايان رساند.
دستبرترقطر

خبرهايی از انجام مذاکرات پنهانی بين قطر و عربستان از چند هفته قبل مخابره 
می شد و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزير خارجه قطر، هم چهار روز قبل از 
انتشار اين خبر هم انجام آن مذاکرات را تأييد کرد و هم گفت که ديگر بحثی از 
شروط 13 گانه ائتالف سعودی در ميان نيست و ابراز اميدواری کرد اين مذاکرات 
به نتايج مثبتی برسد. از سوی ديگر، قرار بود نشست سران در ابوظبی برگزار شود 
اما درست سه هفته قبل از زمان موعد خبر انتقال اين نشست از ابوظبی به رياض 
منتشر شد. انتشار اين خبر همزمان با انتشار اخبار مربوط به مذاکرات پنهانی بين 
دو طرف و سفر محرمانه محمد بن عبدالرحمان به رياض اين گمانه زنی را تقويت 
کرد که سعودی ها مقدمات کار را برای پذيرايی از شيخ تميم و پايان قطع روابط 
و محاصره قطر فراهم کرده اند. تمام نشانه ها مؤيد اين گمانه بود تا اين که خبر قنا 
نه تنها اين گمانه را رد کرد بلکه نکته ديگری را روشن کرد. در خبر قنا آمده که 
شيخ تميم به جای عربستان و شرکت در نشست سران شورای همکاری خليج 
فارس، قصد سفر به کشور آفريقايی رواندا را دارد. انتخاب رواندا به جای عربستان 
به خودی خود نوعی دهن کجی به نشست س��ران شورای همکاری در رياض و 
حتی دعوت نامه رسمي   ملک س��لمان بن عبدالعزيز، پادشاه سعودی، از شيخ 
تميم برای شرکت در اين نشست است. در واقع، شيخ تميم با اين تغيير در مقصد 
سفر خود به سعودی ها پيام داده که چندان عجله ای برای تجديد روابط ندارد و 
نمی خواهد با رفتن به رياض خود را بازنده قطع روابط نشان دهد. از سوی ديگر، 
او اين پيام را می رساند که اصل مشکل بين دو طرف و اختالف ديدگاه ها سر جای 
خود است. در واقع، ريشه اصلی بحران بين قطر و سعودی ها در خودبزرگ بينی 
سعودی ها بود که تصور می کردند کوچکی قطر باعث می شود تا اين کشور تابع 
بی چون و چرای آنها باش��د. اين نکته در 13 شرط سعودی ها برای ازسر گيری 
روابط ديده شد و شيخ تميم با رفتن به رواندا به جای رياض به آنها نشان داده که 
با اين بينش نمی توان اميدی به حل اختالفات و تجديد روابط داشت. به عبارت 
ديگر، قطر در ش��رايط فعلی خود را در موقعيت برتری می بيند چون با گذر از 
مرحله بحرانی ناشی از قطع روابط سعودی ها و متحدينش توانسته بر مشکالت 
فائق آيد و از اين جهت، دست برتر را دارد. قطر با داشتن دست برتر ديگر عجله ای 
برای تجديد روابط با عربستان ندارد و ش��يخ تميم صبر خواهد کرد و به شرط 
مشاهده تغيير اساسی در منش و رفتار س��عودی ها است که حاضر خواهد شد 
با آنها تجديد روابط کند. شورای همکاری بايد برای بازگشت همکاری حداقلی 

سابق تا آن موقع صبر کند.

دکتر سيدنعمت اهلل عبدالرحيم زاده

سفرهایدزدانهامريکايیهابهعراقوافغانستان،بینتيجهبودناشغالگریرانشانمیدهد

7 تریلیون دالری که برای ترامپ بلیت هم نشد!  
س�فردزدان�همقام�اتامريکايیب�هع�راقوافغانس�تان
آنه�مپ�سازدوده�هاش�غالگری،نش�انگراي�ناس�ت
ک�هص�رفهزين�ه7تريلي�وندالریه�منتوانس�ته
ب�رایامريکايیه�ابلي�تدرروزروش�نفراه�مکن�د!

تا چند دهه پيش غرب آسيا، محل تاخت و تاز کشورهای غربی 
بود که سرمس��ت از فروپاشی شوروی س��ابق به دنبال بازسازی 
نظم جديدی در جهان بودند. رهبران امريکا  که خود را داعيه دار 
و ابرقدرت يکه تاز در جهان می دانستند و زمانی به صورت آشکار 
به کشورهای جهان سفر می کردند و با تشريفات پرتجمل مورد 
اس��تقبال دولت های ميزبان ق��رار می گرفتند اکن��ون با تغيير 
واقعيت های موج��ود در جه��ان، مقامات واش��نگتن مجبورند 
مخفيانه و با صدها محافظ به کش��ورهای تحت اشغال خود سفر 

کنند.
امريکا  و متحدانش به بهانه ايجاد امنيت و ثبات به کشورهای عراق 
و افغانستان لشکرکشی کردند تا بتوانند به ادعای خود دموکراسی 
و آزادی را برای مردم اين کشورها به ارمغان بياورند اما نتيجه اين 
اشغالگری ها چيزی جز ويرانی و کشتار ده ها هزار نفر و آواره شدن 
ميليون ها نفر ديگر نبوده است و نه تنها امنيتی برقرار نشده، بلکه 
وضعيت اين کشورها ناامن تر از گذشته هم شده است، تا جايی که 

مقامات امريکا  هم نمی توانند در آرامش به منطقه سفر کنند.
آنچه اين روزها در افغانستان و عراق می گذرد، نتيجه پخت و پز 
امريکا  و متحدان غربی آن است که آتش فتنه و ناامنی را شعله ور 
کرده اند. مقامات واشنگتن هر چند در ظاهر سعی می کنند ژست 
فاتحان جنگ را به خود گرفته و اين گونه وانمود کنند که اشغال 
عراق و افغانس��تان نتايج مطلوبی داشته اما س��فر دزدانه دونالد 
ترامپ، رئيس جمهور امريکا  به عراق و افغانس��تان در يک سال 
گذشته مهر تأييدی بر اين مسئله است که در اين کشورها خبری 
از امنيت نيس��ت. وقتی ترامپ و ديگر مقامات واش��نگتن بدون 
اطالع دولت های ميزبان در عراق و افغانس��تان به اين کش��ورها 
سفر می کنند و حتی رئيس جمهور امريکا نمی تواند در اين سفر 
دزدکی، تلفن ش��خصی خود را به همراه داش��ته باشد، به خوبی 
نش��ان می دهد که تا چه حد سياست های واش��نگتن در منطقه 
مخرب بوده است. ترامپ که س��فرهای خود به ديگر کشورها را 
چند هفته قبل از انجام آن در بوق و کرنا می کند اما برای رفتن به 
جمع س��ربازان امريکا يی در عراق و افغانستان حتی به نيروهای 
خود هم اط��الع نمی دهد و س��رزده وارد پايگاه ه��ای امريکا يی 
می شود. اينکه رئيس جمهور امريکا  هنگام ورود به افغانستان و 
عراق، مجبور می شود چراغ های هواپيمايش را هم خاموش کند 
تا کسی متوجه حضورش نشود، دستاوردهای لشکرکشی غربی ها 

را به طور واضح نشان می دهد.
امريکا  در س��ال 2001 با حمالت گس��ترده به افغانستان، رژيم 
طالبان را از قدرت س��اقط کرد تا امنيت دلخواه خود را مس��تقر 
کند اما با گذش��ت 18 سال، واش��نگتن برای برقراری امنيت در 
افغانستان دس��ت به دامن گروه طالبان شده تا ش��ايد از مسير 

ديپلماتيک بتواند از بحران خودساخته رهايی يابد.
7تريليونیکهبربادرفت

در ابتدای جنگ در افغانستان و عراق، امريکا يی ها همچون فاتحان 

به پيشروی ادامه می دادند و اين مسئله را نوعی قدرت نمايی در 
برابر روسيه و چين می پنداشتند اما روند تحوالت بسيار متفاوت تر 
از قبل شده و رهبران کاخ س��فيد به اين ارزيابی رسيده اند که به 
رغم هزينه های چند تريليون دالری، نتوانس��ته اند در بين مردم 
منطقه جايگاه و منزلتی کس��ب کنند و به نوعی دالرهايشان بر 
باد رفته اس��ت. ترامپ بارها گفته واش��نگتن 7 تريليون دالر در 
خاورميان��ه هزينه کرده اما دس��تاوردی نداش��ته و زمان خروج 
از منطقه فرارس��يده است. اين س��فرهای دزدانه نشان می دهد 
برخالف ادعای مقامات واش��نگتن، مردم اين کش��ورها نه تنها 
امريکا يی ها را ناجی نمی دانند بلکه آنها را عامل بحران ها و ناامنی 
کشورشان می شناسند. ترامپ مدعی است امريکا  در دوره رياست 
او به قدرتمندترين کشور جهان تبديل ش��ده و ديگر رقبا از آن 
حساب می برند اما برای ديدار با سربازان امريکا يی مستقر در عراق 

و افغانستان، حتی نمی تواند در روز روشن سفر کند.
سفر مخفيانه به منطقه تنها به مقامات فعلی کاخ سفيد محدود 
نمی شود و اين مسئله مسبوق به سابقه است و پيش از اين، جورج 
بوش و باراک اوباما، رؤسای جمهور سابق امريکا  نيز بارها به طور 
سرزده به عراق سفر کرده  بودند. رؤسای جمهور امريکا  با ادعای 
صلح خواهی خود برای افغانستان هيچ گاه آماده سفر از پيش اعالم 
شده به اين کشور نبوده اند و ترجيح می دهند تا مالقات های خود 
با همتايان افغان را نه در کاخ رياست جمهوری افغانستان، بلکه 
در دل شب در پايگاه نظامی خويش برگزار کنند. چنين رفتاری 
بازگوکننده نگاه واقعی واشنگتن به افغانستان و صلح و ثبات در 
اين کشور است و اگر امريکا يی ها امنيت درست کرده بودند، بايد 

با غرور و به طور علنی وارد افغانستان می شدند.
عزتیکهذلتشد

هزينه 7 تريلي��ون دالری برای ايجاد امني��ت در منطقه که قرار 

بود برای امريکا يی ها ع��زت و افتخار ايجاد کند، به جای آن ذلت 
به بار آورده است. عزت و ذلت کش��ورها يک امر اتفاقی نيست و 
نتيجه رفتار غيرمسئوالنه سياستمداران و مردم کشورهاست و 
سياست های اشتباه سردمداران واش��نگتن در قبال کشورهای 
منطقه و وارد شدن به باتالق خودس��اخته، ذلت و خفت را برای 
واشنگتن به ارمغان آورده اس��ت. اينکه رهبر قدرت بزرگی مثل 
امريکا  به راحتی نمی تواند به افغانستان و عراق سفر کند، حقارتی 
است که حتی رهبران کشورهای ضعيف نيز به آن دچار نشده اند. 
اگر وعده ها و شعارهای امريکا  در منطقه محقق شده بود، مقامات 
واشنگتن س��فرهای خود را علنی می کردند و مثل مقامات ديگر 
کشورها، از طريق چارچوب های قانونی سفر به عراق و افغانستان 
را انجام می دادند نه اينکه دزدکی و ب��دون اطالع دولت ميزبان 

مبادرت به اين کار کنند.
هر چند امريکا يی ه��ا همواره مس��ئله امنيت را بهان��ه ای برای 
رفتارهای خارج از عرف ديپلماتيک  خود قرار داده اند اما موضوع 

امنيت نمی تواند دليل واقعی برای چنين رفتارهای غيرديپلماتيک 
باشد چراکه مقامات ساير کش��ورها همواره به شکل علنی و در 
روشنايی روز به بغداد و کابل سفر کرده اند و مشکل امنيتی خاصی 
به وجود نيامده است. س��فر مقامات امريکا  به عراق و افغانستان 
درحالی مخفيانه و با تمام تجهيزات امنيتی انجام می ش��ود که 
حريم هوايی اين کش��ورها تحت کنترل نيروهای امريکا يی قرار 
دارد ولی با اين حال حاضر نيستند سفرهای خود را علنی کنند. 
چنين س��فرهايی نش��ان می دهد قدرت و هژمونی امريکا  که در 
گذشته وجود داش��ت، اکنون از بين رفته و مقامات اين کشور با 

ترس و لرز به مناطق تحت اشغال خود سفر می کنند.
آن گونه که از ش��واهد و قرائ��ن و ادعای امريکا يی ه��ا برمی آيد، 
همه گروه های تروريستی در منطقه زير ذره بين و تحت کنترل 
واشنگتن قرار دارند اما با اين وجود سفر رهبران امريکا  به منطقه 
تحت شديدترين تدابير امنيتی و نيمه شب انجام می شود تا مبادا 
هيچ گروهی از اين مس��ئله مطلع و خبردار شود و جان مقامات 
واشنگتن به خطر بيفتد. امريکا يی ها با اين اقدامات، غيرمستقيم 
ابراز می کنند که حتی از تروريس��ت های دست پرورده خودشان 

هم احساس امنيت نمی کنند.
اگرچه رهبران امريکا  تحت عنوان يکجانبه گرايی، در پی تدوين و 
مديريت نظم نوين جهانی بودند و تالش مضاعفی کردند تا پليس 
جهان باشند اما با گذشت بيش از دو دهه، به کارگيری اين سياست 
کارايی نداشته است. االن وضعيت عراق و افغانستان نشان می دهد 
که نه از دموکراسی مدعايی خبری هست نه از امنيت و آزادی اي 
که امريکا يی ها شعار تحقق آن را می دادند و وضعيت اين کشورها، 
بی ثبات تر و ناامن تر از زمان قبل از اشغالگری غربی ها شده است. 
بنابراين، امريکا يی ه��ا همچون مهمان ناخوان��ده ای در منطقه 
هس��تند که از وضعيت بی ثبات جهانی و تضعيف رقيب ديرينه 
خود شوروی س��ابق بهره برداری کردند و برای چند صباحی در 
خاورميانه جوالن دادند ولی اکنون مردم کشورهای منطقه حاضر 

نيستند زير بار ذلت امريکا يی ها زندگی کنند.
جمعبندی

روند تحوالت حاکی از اين اس��ت که دوران س��فرهای دزدکی 
مقامات امريکا  به منطق��ه رو به پايان اس��ت. واکنش گروه های 
عراقی به حضور امريکا يی ها در اين کش��ور و تالش برای بيرون 
راندن آنها گويای اين حقيقت است که ساختار سياسی در عراق 
در حال قوام گرفتن است و در آينده اجازه چنين سفرهای خالف 
عرف را نخواهد داد.  سياست چند دهه ای مقابله با محور مقاومت، 
تأسيس گروه های تروريستی مثل داعش و القاعده و اشغالگری 
در افغانستان و عراق و همچنين ورود به بحران سوريه نتيجه ای 
جز شکست و هزينه تراش��ی برای امريکا  نداش��ته است. امريکا  
و متحدانش برای تس��لط بر منابع کش��ورها، در سودای حضور 
طوالنی مدت در خاورميانه بودند و به هيچ وجه حاضر نيس��تند 
از منابع منطقه دست بکش��ند اما روند تحوالت به گونه ای پيش 
می رود که غربی ها مجبور به ترک منطقه هستند. اگر واشنگتن 
توان ماندن در منطقه را داشت و نسبت به توانايی های خود برای 
ايجاد صلح و امنيت اطمينان داشت، هرگز برای خروج آبرومندانه 

از افغانستان، با طالبان سر يک ميز مذاکره نمی نشست.

روح اهلل صالحی
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