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چشم انداز

خواب امریکا برای افغانستان پسااشغال

سیدعباس حسینی
تح��والت در افغانس��تان ب��ه ص��ورت
نگرانکنن��دهای پی��ش م��یرود و امنیت
نسبی این روزهای بیشتر اس��تانها ،به جز
تحوالت پنجشیر ،میتواند دستخوش تغییر
و تحوالتی سریع شود .جدا از اینکه تحریک
اس�لامی طالبان تا چه اندازه بتواند از طرق
مسالمتآمیز و خویش��تنداری ،همانطور
که تا حاال سعی کرده بر مدار آن پیش برود،
بر مشکالت داخلی در افغانستان فائق آید و
به خصوص یک دول��ت فراگیر ملی با حضور
همه اقوام و جریانهای مختلف شکل بدهد،
آنچه مای��ه نگرانی جدی اس��ت ،توطئهها و
دسیس��ههای خارجی و خوابهای شومی
است که کشورها و عوامل جهانی و منطقهای
برای افغانس��تان دیدهاند .در نگاهی به سیر
تحوالت تاریخی افغانس��تان حداقل در یک
قرن گذش��ته ،به خصوص چهار دهه اخیر،
عوام��ل اصلی ایج��اد بحران در این کش��ور
توطئهها و مداخ�لات خارجی بوده که البته
زمینهها و عوامل مساعد داخلی ،پیشران این
توطئهها بوده است .افغانستان کنونی هم در
یک مقطع حساس دیگر ،و طالبان و همچنین
جریانهای سیاس��ی و قومی در یک آزمون
بزرگ قرار دارند؛ این آزمون که تا چه اندازه
میتوانند از هر شرایط جدیدی ،یک فرصت
برای صلح و ثبات ،یا اینکه با اشاره انگشت
دیگران ،به آن نگاه تهدیدآمیز داشته باشند
و بار دیگر به جای ایجاد دولت فراگیر ملی ،به
سمت و س��وی جنگ فراگیر داخلی و حتی
جنگهای نیابتی کشورهای مختلف حرکت
کنند .قطعاً پیروز ب��هدر آمدن از این آزمون،
سرنوشت افغانستان را رقم خواهد زد.
جدا از عوامل پیدا و پنه��ان متعدد خارجی
که میتواند ش��رایط موجود افغانس��تان را
دس��تخوش تغییر کند ،حداق��ل یک عامل
بسیار برجسته و بارز اس��ت و سیگنالهایی
که این عامل بازتاب میدهد ،بسیار مخرب و
دورنما

نگرانکننده است .این عامل مهم ،نوع رویکرد
یک بام و دو هوا و مس��موم ای��االت متحده
امریکاست .از همه س��خنان و سیگنالهای
مقامهای ارشد امریکایی ،از فرماندهان ارشد
نظامی ،استراتژیس��تها و تئوریس��ینهای
امریکای��ی گرفته تا مقامهای ارش��د دولتی
و ش��خص جو بایدن ،رئیسجمه��ور ،بعد از
تسلط طالبان بر افغانستان چنین برمیآید
که امریکا برای جبران اش��تباه راهبردی که
به دنبال خروج ش��تابزده و نسنجیده خود
از افغانستان انجام داد و اساساً فکر نمیکرد با
چنین وضعیتی مواجه شود ،به دنبال فروبردن
افغانستان به کام یک جنگ تمامعیار داخلی
دیگر ،به خصوص به راه انداختن جنگهای
نیابتی علیه کش��ورهای منطقه و از دل این
بحران ،احی��ا و بازخیزی گروه تروریس��تی
داعش ،ب��ه عنوان ابزار پیش��برد سیاس��ت
خارجی و منابع امریکا در افغانستان و منطقه
است .در این مورد ،به ذکر دو نشانه و سیگنال
قوی قابل اشاره است:
1ـ حمالت انتحاری به نام داعش و آگاهی
امریکا
در اوج تح��والت کابل پس از تس��لط گروه
طالبان بر آن و س��قوط دولت محمد اشرف
غنی رئیسجمهور فراری افغانستان ،در حالی
که هزاران تن از مردم برای فرار از افغانستان
به داخل و اطراف فرودگاه کابل هجوم آورده
بودند ،جو بایدن و مقامها و فرماندهان ارشد
امریکایی در مورد تهدید جدی گروه داعش
علیه این فرودگاه و احتمال انجام یک حمله
خونین تروریس��تی هش��دار دادند .در مورد
حمله اول ،این هشدارها از یک هفته قبل از
حمله  4شهریور و از  30مرداد کلید خورد که
سفارت ایاالت متحده در کابل به امریکاییها
در افغانستان هش��دار داد به دلیل تهدیدات
احتمالی امنیتی در بیرون فرودگاه بینالمللی
کابل ،از آمدن به محل خودداری کنند و علت
این موض��وع خطر حمله داعش اعالم ش��د.

همزمان مشاور امنیت ملی امریکا هشدار داد
که تهدیدات گروه داعش علیه فرودگاه کابل
واقعی و مداوم است .این هشدارها ادامه داشت
تا اینکه عصر روز پنجشنبه ( 4شهریور) حمله
دو عامل انتحاری شاخه خراسان گروه داعش
در میان تجمع عملیات خ��روج در فرودگاه
کابل صورت گرفت که بیش از  170کش��ته
از جمله  13س��رباز امریکایی و  200زخمی
برجا گذاشت.
س��ه روز پ��س از این حمل��ه ،ج��و بایدن،
رئیسجمهور امریکا روز  7شهریور از احتمال
حمله قریبالوقوع دیگری به فرودگاه کابل
خبر داد و گفت فرماندهان ارتش به او گفتهاند
این حمله ممکن است ظرف  24تا  36ساعت
آینده انجام ش��ود .به دنبال این هش��دارها،
یک پهپاد امریکایی عصر روز یکش��نبه (7
ش��هریور) طبق گفته مقامهای این کشور،
یک خودروی بمبگذاریشده داعش را قبل
از رسیدن به فرودگاه کابل هدف قرار داد که
البته اصابت موش��کهای آن ب��ه یک منزل
مسکونی ،یک تراژدی غمبار دیگر را رقم زد و
 10غیرنظامی عضو یک خانواده از جمله شش
کودک کشته ش��دند .به دنبال این رویداد،
صبح روز دوشنبه ( 8شهریور) نیز حداقل پنج
موشک به سمت فرودگاه کابل شلیک شد.

امریکا در شرایط باثبات سیاسی
و امنیتی نخواهد توانس�ت پروژه
بازخیزی و احیای گ�روه داعش و
دیگر گروههای تروریستی را رقم
بزند ،به همین خاطر نیاز است ابتدا
زمینه بیثباتی سیاس�ی و سپس
حرکت به سوی یک جنگ فراگیر
داخلی در افغانس�تان فراهم شود

در یک بررسی ساده ،این سؤال مطرح است
که مقامها و فرماندهان ارشد امریکایی چطور
به این دقت نسبت به حمالت احتمالی گروه
داعش ،حتی از س��اعت و دقیق��ه وقوع آن
مطلع بوده و به خصوص در حمله نخستین
که س��بب متالشی ش��دن ازدحام جمعیت
در فرودگاه کابل ش��د ت��ا امریکاییها نفس
راحتی بکش��ند ،آن را پیشبین��ی کرده اما
نتوانسته یا نخواستهاند جلوی آن را بگیرند؟!
این همه بزرگنمایی و برجسته کردن تهدید
داعش ،در حالی که پیش از آن ،هیچ نشانه و
عالئمی از تحرکات این گروه به خصوص در
کابل وجود نداشت ،به یکباره از کجا سر باز
میزند و عملی میشود؟! باید گفت با توجه به
هشدارهایی که داده شده و تحلیل و ارزیابی
که نس��بت به نقش آینده امری��کا در عرصه
تحوالت افغانستان داده ش��ده ،قطعاً پروژه
احیا و بازخیزی شاخه خراسان داعش یکی
از اولویتهای جدی امریکا اس��ت و بس��یار
س��ادهلوحانه خواهد بود که کارشناس��ان و
آگاهان و همچنین عم��وم مردم ،خط و ربط
و ارتباط بین این هش��دارها و سیگنالهای
مقامه��ای امریکای��ی و وق��وع رویدادهای
تروریستی را متوجه نشوند و شرایط را به گونه
دیگر تحلیل کنند.
2ـ پیشبینی بیثباتی سیاسی و جنگ
داخلی
هشدار دیگر این روزهای مقامها و فرماندهان
ارش��د امریکایی ،احتمال بیثباتی سیاسی
و وق��وع یک جن��گ داخلی در افغانس��تان
اس��ت .جالب این که امریکاییها چنان این
هش��دارها را با مختصات و نشانههای دقیق
بیان میکنن��د که گویی از غی��ب آگاه بوده
و غیبگوی��ی میکنند ،در حال��ی که خود
س��ناریونویس این تحوالت هستند .مارک
میلی ،رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا به
تازگی در مصاحبه با فاکس نیوز هشدار داده
که او نمیداند آیا طالبان در موقعیتی هستند

که بتوانند قدرت خود را تحکیم بخش��یده و
یک دولت [مقتدر] تشکیل بدهند؟! و ادامه
داده که در صورت عدم توانایی طالبان برای
ایجاد ثبات سیاسی ،این امکان وجود دارد که
گروههای تروریستی نظیر القاعده یا نیروهای
وابسته به داعش طی سه سال آینده با بهره
گرفتن از بیثباتی حاکم بر افغانستان اقدام
به تجدید سازماندهی خود بکنند.
این در حالی است که قطعاً در شرایط باثبات
سیاسی و امنیتی در افغانستان ،امریکا نخواهد
توانست پروژه بازخیزی و احیای گروه داعش
و دیگر گروههای تروریستی را در این کشور
رقم بزند ،به همین خاطر ،برای رسیدن به این
هدف ،نیاز است ابتدا زمینه بیثباتی سیاسی
و سپس حرکت به س��وی یک جنگ فراگیر
داخلی در افغانستان فراهم شود.
در روزهای��ی ش��اهد تش��دید درگیریها و
بیثباتیه��ا حول محور جبه��ه مقاومت در
والیت پنجشیر هس��تیم که با فراخوانی که
داده شد ،زمینههای فراگیرتر شدن بیثباتی
و جنگ در مناطق مختلف افغانستان وجود
دارد .جزئیات زیادی از محت��وای مذاکرات
طالب��ان و جبهه مقاومت ب��ه رهبری احمد
مسعود به بیرون درز نکرده ،که چرا دو طرف
نتوانستند با وجود روحیه و رویکرد مثبتی که
در گفتوگوها داش��تند ،در نهایت به توافق
برسند؟! قطعاً اگر نگوییم که دو طرف در محور
برنامه و خواست امریکا برای رفتن به سوی
یک جنگ داخلی گام برداشتهاند اما حرکت
نرم امریکا روی ش��کافها و گسلها بین دو
طرف ،فضای رسانهای و تبلیغاتی که در امریکا
به خصوص در بین جمهوریخواهان مبنی بر
به رسمیت شناختن جبهه مقاومت پنجشیر
به جای طالبان و حتی کمک نظامی به آن و...
میتواند نقش اثرگذاری در تحریک هر یک از
دو طرف و فاصله گرفتن از صلح داشته باشد.
البته در این بین ،برخی مداخالت منطقهای
(از جمله از س��وی پاکس��تان و کشورهای
عربی) ،ش��روط س��ختگیرانه هر دو طرف و
عدم عقبنشینی از آن و همچنین دیوار بلند
بیاعتمادی که بین آنها به خصوص در مورد
طالبان وجود دارد ،خود ب��ه خود این زمینه
را فراهم میسازد که مسیر تحوالت مطابق
پیشبین��ی مقامها و فرمانده��ان امریکایی
پیش برود.
آنچه مشخص است ،اکثر مردم افغانستان
و همچنین کشورهای همس��ایه و منطقه از
تداوم جنگ و بیثباتی در این کشور خسته
بوده و به دنبال فضایی ب��رای مذاکره و صلح
میگردند .قطعاً حرکت در مس��یر بیثباتی،
حرکت در مسیر اهداف و برنامههای امریکا
خواهد بود .نکته قابل تأمل اینکه در این فضا
نباید اهداف و منافع تمام جریانهای سیاسی،
قومی و مردمی افغانس��تان و خواس��تهای
مشروع آنها برای رس��یدن به صلح و ثبات،
قربانی ش��ده و نادیده گرفته شود ،بلکه فضا
باید در مسیر منافع ملی افغانستان از اقشار
و گروههای مختلف به پیش ب��رود و جلوی
عمیقتر شدن شکافهای موجود گرفته شود.
در این زمینه ،نق��ش یک میانجیگر و طرف
سوم خیرخواه قطعاً به نفع مردم افغانستان و
آینده باثبات این کشور و منطقه خواهد بود
و جمهوری اسالمی ایران ،در مقابل رویکرد
توطئهگر و مسموم امریکا ،میتواند شرایط
دیگری را رقم بزند.

پیش به سوی نظم نوین منطقهای با رزمایش خلیج فارس

علی سلطانیفرد
رزمایش مشترک سه کشور ایران ،روسیه و
چین در اواخر سال  2021یا اوایل سال آینده
میالدی در خلیج فارس برگزار خواهد شد .این
دومین رزمایش مش��ترک سه کشور پس از
رزمایش موفق دیماه  1398در دریای عمان
است .مانور نظامی قبلی زمانی برگزار شد که
روابط ایران با امریکا و رژیم صهیونیستی به
شدت متشنج شده بود .در واقع برگزاری این
رزمایش در مقابل ائتالفهای دریایی بود که
توسط امریکا و اروپا در منطقه خلیج فارس
و دریای عمان شکل گرفته بود .حال پس از
دو سال دومین رزمایش در شرف انجام است.
نکته حائز اهمیت در رزمایش آتی این است
که برای اولین بار پس از خروج کامل امریکا
از افغانس��تان روی میده��د و برگزاری آن
پیام روشنی اس��ت به قدرتهای غربی و به
خصوص امریکا که امنی��ت آبهای منطقه
از طریق مشارکت جمعی و بدون حضور آنها
امکانپذیر است .سفیر روسیه در تهران نیز
گفته عالوه بر روسیه و چین ،هند ،سوریه و
ونزوئال هم در این رزمایش مشارکت خواهند
داشت.
انجام رزمایشهایی از ای��ن نوع و تداوم آنها
در واقع ش��روعی برای مشارکت قدرتهای
نوظهور به همراه کشورهای دیگر در تأمین

امنیت آبه��ای بینالمللی اس��ت .چین و
روس��یه به همراه ایران سه کشوری هستند
که به طور صریح مخالف حض��ور نیروهای
امریکایی در منطقه هستند.
در این بین چین بخ��ش بزرگی از نفت خود
را از منطقه غرب آس��یا و حوزه خلیج فارس
تأمین میکند و بنابراین مشارکت در تأمین
امنیت آن یکی از خواستههای همیشگی این
کشور بوده است .بسیاری از کشورهای عربی
منطقه متحد امریکا به شمار میآیند و این
نگرانی برای چین وجود دارد که امنیت انرژی
آن توس��ط ایاالت متحده به خطر بیفتد .در
واقع مشارکت چین در چنین رزمایشهایی
در پاسخ به رفع نگرانیهای امنیتی است.
برای روس��یه نیز دس��تیابی به آبهای
گرم ،یکی از آرزوهای دیرینه این کشور
بوده است .مس��کو در کنار تقویت نقش
جهانی و فرامنطق��های خود ،تمایل دارد
در صورت کاهش حضور امریکا ،به عنوان
تأمینکنن��ده اصلی تس��لیحات نظامی
کش��ورهای منطقه قرار گی��رد .ایاالت
متحده یک��ی از موانع همیش��گی عدم
شکلگیری همکاریهای دفاعی روسیه
با کشورهای منطقه بوده است.
بنابراین همکاری دو قدرت فرامنطقهای به
همراه ایران ،خبر از ش��کلگیری یک نظم

نوین منطقهای میدهد.
از جهت دیگر روسیه مدت مدیدی است که
طرح مش��ترکی برای حفظ امنیت جمعی
کشورهای خلیج فارس را پیگیری میکند.
مس��کو امیدوار است کش��ورهای این حوزه
از ابتکار امنیتی روس��یه برای منطقه که در
س��ال ۲۰۱۹میالدی بهروز ش��ده و شامل
گفتوگو بین ایران و کشورهای حوزه خلیج
فارس اس��ت ،حمایت کنند .از نظر روسیه،
ایده ایجاد یک نظام امنیتی دستهجمعی در
حوزه خلیج فارس میتواند نقشی اساسی در
تحکیم فعالیتهای سیاس��ی و دیپلماتیک
منطقه داشته باشد.

این ابتکار مبتنی بر پیش��نهادات مسکو در
اواخر دهه  ۱۹۹۰است که در سال  ۲۰۰۴و
 ۲۰۰۷نیز اصالح شد.
روسیه در هشتم مرداد  ۱۳۹۸در نامهای به
شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل،
طرح خود برای تأمی��ن امنیت خلیج فارس
را معرف��ی و اعالم کرد برای رف��ع بحران در
منطقه خلیج فارس نیاز به اقدامات گسترده
است .در این طرح بر قبول تعهدات متقابل،
شفافیت در حوزه نظامی ،گفتوگو در مورد
دکترینه��ای نظامی ،جلس��ات منطقهای
وزرای دفاع کشورها ،ایجاد خطوط داغ ،تبادل
اطالع��ات در مورد برگ��زاری رزمایشهای

نظامی و پروازهای هوایی و تبادل اطالعات
در مورد خرید تس��لیحات و نیروهای مسلح
تأکید شده است.
در این طرح مس��کو بر ل��زوم تأمین امنیت
خلیج فارس به عن��وان یک��ی از مهمترین
مس��ائل حال حاضر جهان تأکی��د میکند.
تحوالت نظامی و سیاسی سالهای گذشته
در غرب آس��یا و ش��مال آفریقا ،باعث رشد
سریع تهدیدهای تروریستی در این بخش از
جهان با ذخایر عظیم هیدروکربنی شده است
و عواقب فاجعهباری برای اقتصاد جهانی و به
ویژه امنیت انرژی به همراه دارد.
در حال حاضر کاهش حضور امریکا در منطقه
و تغییر س��اختارهای سیاسی و امنیتی و به
تبع آن تغیی��رات ژئوپلتیکی موجب خواهد
شد تا وابستگیهای امنیتی کشورهای حوزه
خلیج فارس به امریکا نیز کاهش یابد و شاهد
شکلگیری ترتیبات امنیتی جدیدی در این
حوزه باشیم.
در اج�لاس اخی��ر بغ��داد نی��ز دکت��ر
امیرعبداللهی��ان وزیر ام��ور خارجه دولت
سیزدهم بر لزوم تأمین امنیت منطقه توسط
کشورهای منطقه تأکید کرد و گفتوگوی
درون منطق��های را رویک��ردی مبتن��ی بر
عملگرایی دانست که منجر به تأمین منافع
جمعی خواهد شد.

رویکرد

سودای ماکرون برای جانشینی امریکا
در غرب آسیا

سیدنعمتاهلل عبدالرحیمزاده
امانوئل ماکرون رئیسجمهور فرانس��ه نخستین
رهبر از میان کش��ورهای غربی بود که نسبت به
انفج��ار عظیم بندر بیروت در  4آگوس��ت 2020
واکنش نش��ان داد .او دو روز بعد ب��ه بیروت رفت
تا ضمن بازدید از مح��ل حادثه ،با مقامات و حتی
ش��هروندان عادی لبنان دیدار کند .او در آن سفر
وعده برگزاری کنفرانس��ی «در روزهای آینده»
برای کمک به لبنان داد اما در ضمن ،دولت لبنان
را تهدید کرد «چک س��فید امضا» نخواهد داد و
خواس��تار اصالحات سیاس��ی در لبنان شد .این
کنفرانس به ابتکار ماکرون و ب��ه صورت مجازی
برگزار ش��د و نمایندگانی از س��ازمان ملل و 36
کش��ور و نهاد بینالمللی در آن شرکت داشتند و
بعد نیز برای بار دوم و در  31آگوس��ت به بیروت
رفت .ماکرون یک س��ال بع��د از این س��فر باز به
خاورمیانه آمد اما این بار مقصدش لبنان نبود بلکه
او به عراق و برای ش��رکت در کنفرانس همکاری
و تعاون به این کش��ور آمد .آمدن ماکرون به این
کنفرانس در امتداد س��فرهای قب��ل و راهبرد او
نسبت به خاورمیانه اس��ت و به نظر میرسد این
راهبرد ناش��ی از جاهطلبیهای شکستخورده او
در خاورمیانه باشد.
توهم استعماری
به نظر میرسد رئیسجمهور جوان فرانسه در دو
سفر سال گذشته خود به بیروت کام ً
ال ناشیانه رفتار
کرد .در واقع ،او تنها  48ساعت بعد از انفجار بیروت
به این شهر رفت تا نمایشی از ورود یک منجی به

مورد اعزام هیئتهای دیپلماتیک اتحادیه اروپا و
سازمان ملل برای نظارت بر انتخابات زودهنگام
عراق گفت و این که «انتخابات آینده عراق آغازی
بر محلهای جدید خواهد بود».
به عبارت دیگر ،او در کنفرانس بغداد همان حرف
و رفتاری را تکرار کرد که یک سال قبل در بیروت
داشت و این بار به دنبال اجرای توهم استعماری
خود در عراق بود .هرچند ماکرون میخواس��ت
در بغداد همانند س��فرش به بی��روت ،خود را به
عنوان منجی عراق در مبارزه با تروریس��م نشان
دهد ام��ا رئیس کلیس��ای ارتدوک��س موصل و
کردس��تان عراق نیقودیم��وس داود متی بر این
نمایش ماکرون خط بطالن کش��ید و به او گفت:
«همان طور که شما از من سؤالی پرسیدید من
نیز از شما میپرس��م .داعش به موصل آمد .آنها
در روز روش��ن به موصل حمله کردند و نه شبانه
و همچنین ،در برابر چشمان همه دنیا و در برابر
ماهوارههایی که دائم ع��راق را زیر نظر دارند! آیا
عقالنی اس��ت که نتوان داعش را قبل از رسیدن
به موصل متوقف کرد؟ آنها به موصل آمدند ،ما را
آواره روستاها کردند و دو ماه بعد ما را از روستاها
هم کوچاندند .آیا عقالنی اس��ت که کسی آنها را
ندیده باشد یا کشورهای بزرگ ،توانایی متوقف
کردن آنها را نداشته باشند؟»
طمع به خروج رقیب
س��خنان ماکرون در کنفرانس بغداد به خصوص
اش��اره صریحش ب��ه خ��روج امریکا از ع��راق به
خوبی نش��ان میدهد او به دنبال به دست آوردن

لبنان را به صحنه بیاورد ام��ا تعیین ضرباالجل
اصالحات سیاس��ی برای رهب��ران و جریانهای
سیاس��ی لبنان نش��ان داد که این منجی در فکر
مداخله در لبنان است به خصوص وقتی که گفت
اگر تا س��پتامبر اصالحات مورد نظرش در لبنان
انجام نشود ،خودش «مس��ئولیت این اصالحات
را به عهده میگیرد».این حرف نشان داد که او در
پس نمایش ،نیات خیرخواهانهای ندارد و بیشتر در
حال و هوای دوران اس��تعماری است و همین نیز
واکنشهای تندی را در داخل و خارج از فرانس��ه
به دنبال داش��ت .ژان لوک مالنشون ،رهبر حزب
چپگرای فرانسه تس��لیمناپذیر ،سفر ماکرون به
بیروت را مداخله سیاسی در امور داخلی این کشور
خواند و به لبنانیها گفت« :من نسبت به مداخالت
سیاس��ی و اصالحات ماک��رون در لبنان هش��دار
میدهم».بشیر نافیه ،تاریخدان فلسطینی مستقر
در انگلیس ،در توئیتر نوشت« :فرانسه مدتهاست
رئیسجمهوری که مثل امانوئ��ل ماکرون نتواند
جلوی جاهطلبیه��ای امپریالیس��تی خودش را
بگیرد ،نداشته اس��ت» و در پیامی دیگر ادامه داد:
«این مرد بیشرمانه اعالم میکند در حال تعیین
قراردادی جدید برای حیات سیاس��ی لبنان است
و در خالل س��فر کوتاهش به بیروت مصیبتزده،
طوری رفتار میکند که گویی لبنان هنوز مستعمره
فرانسه است».در واقع ،او در سفرش به بیروت چنان
ناشیانه رفتار کرد که به سرعت توهم استعماریاش
آشکار شد و دیگر نتوانست نقش مورد نظرش را در
مورد لبن��ان ادامه دهد و به این جه��ت بود که در
سفر دومش کام ً
ال محتاطانه رفتار کرد و از آن زبان
تهدیدآمیز فاصله گرفت.
کودک نازپرورده
فوآت اوکت��ای ،معاون رئیسجمه��ور ترکیه ،در
واکنش به س��خنان ماکرون در بیروت گفته بود:
«نباید ماکرون را چندان جدی بگیریم .او همانند
کودکی نازپرورده در منطقه اس��ت».او این نحو
توصیف اشاره به جاهطلبیهای ماکرون داشت که
مثل کودکی نازپرورده رفتار میکند و حضورش
در کنفران��س بغداد نیز حاک��ی از همین ویژگی
او بود .فرانسه در کنار چهار کش��ور دیگر به این
کنفرانس دعوت ش��ده بود ک��ه عضویت دائم در
شورای امنیت س��ازمان ملل دارند و در حالی که
کش��ورهای امریکا ،روس��یه ،بریتانیا و چین در
س��طح س��فیران خود در این کنفرانس شرکت
کردند .از این جهت ،حضور رئیسجمهور فرانسه
در ای��ن کنفرانس ی��ک اتفاق خ��اص و خارج از
قاع��ده قدرتهای جهان��ی بود و س��خنانش در
این کنفرانس نش��ان داد که او هم��ان «کودک
نازپرورده» مورد نظر اوکتای است که هنوز تصور
میکند بعد لبنان نوبت ب��ه مداخلهجوییاش در
عراق رسیده اس��ت .او در این کنفرانس و همانند
س��خنانش در بیروت ،وع��ده پروژههای مختلف
فرانسه در عراق را داد اما در کنار این وعده گفت:
«صرف نظر از تصمیم امریکا برای خروج از عراق،
ما به نبرد با تروریس��م در عراق ت��ا زمانی که این
کشور بخواهد ادامه میدهیم».عالوه بر این ،او در

فرصتهایی است که این خروج به وجود میآورد.
بر کسی پوشیده نیست که امریکا برنامه کالنی برای
کاهش حضورش در خاورمیانه دارد تا این که بتواند
حضورش را در شرق دور و برای رویارویی با چین
در اقیانوس آرام تقویت کند .اجرای برنامه خروج
نیروهای امریکایی از افغانستان به صورتی عجوالنه
و عجیب انجام ش��د و این نکته نشان میدهد که
دولت بایدن تصمیم جدی خود را برای عزیمت به
شرق دور گرفته و حاال ماکرون به طمع افتاده تا از
این راهبرد امریکا بهرهبرداری کند و حتی پای خود
را جا پای امری��کا در خاورمیانه بگذارد .به عبارت
دیگر ،تصریح او به ماندن فرانسه در عراق حتی بعد
خروج نیروهای امریکا از این کشور پیامی به دیگر
کشورهای منطقه و به خصوص محور عربستان و
امارات متحده عربی بود که میتوانند به فرانسه به
عنوان جایگزین امریکا نگاه کنند .باید توجه داشت
که فرانس��ه پیش از این هم سعی داشته تا چنین
نقشی را برای خود در خاورمیانه تعریف کند چنان
که این کشور حاضر نشد به ائتالف امریکا در خلیج
فارس برای گشتزنی دریایی بپیوندد بلکه ائتالف
خود را در پایگاهش واقع در امارات تش��کیل داد.
اکنون که امریکا از افغانستان خارج شده ،دستکم
روی کاغذ وعده خروج نیروهایش از عراق تا پایان
س��ال جاری داده و گفته میش��ود قصد کاهش
قابل توجه حضورش در خاورمیانه دارد ،ماکرون
به این طمع افتاده که نقش س��ابق خود را توسعه
داده و حضورش را از لبنان تا عراق و کش��ورهای
عرب خلیج فارس توس��عه داد .با ای��ن حال باید
گفت این نوع جاهطلبیها تنها میتواند در ذهن
کودکی نازپرورده ش��کل بگیرد ت��ا این برنامهای
دقیق بر مبنای واقعیتهای منطقه باشد .هرچند
که کشورهای اتحادیه اروپا همانند آلمان نه تنها
تمایلی ندارند جای امری��کا را در منطقه بگیرند
بلکه به لحاظ سنتی نیز چنین سابقهای نداشتهاند
اما باز باید توجه داشت که بریتانیا وضعیت کام ً
ال
متفاوتی دارد و بعید است به فرانسه اجازه رقابت
جدی با خودش را بدهد .جدا از این ،توان اقتصادی
فرانسه در آن حد نیست که بتواند از عهده چنین
نقش گستردهای در خاورمیانه بربیاید .تریدینگ
اکونومیکس ،مرکز آمار فرانس��ه ،یک ماه قبل و با
ارائه آماری از وضعیت اقتصادی فرانسه اعالم کرد
ریسکهای ناشی از کرونا باعث شده تا فعالیتهای
تجاری و اقتصادی با افت محسوسی مواجه شود
و بازگشت سطح تولید ناخالص داخلی فرانسه به
میزان قبل از همهگیری کرونا تا اواس��ط 2022
طول خواهد کشید .بنابر این ،نقشی که ماکرون
جاهطلبانه برای فرانسه در خاورمیانه ترسیم کرده
برخوردار از پشتوانه اقتصادی نیست و او از عهده
پرداخت هزینه این نقش برنخواه��د آمد .به این
ترتیب ،باید گفت برنامههای ماکرون در خاورمیانه
نمیتواند خ��ارج از وعد ه و وعیدهایی باش��د که
ضمانت اجرایی ندارند و این همان کاری است که
او یک سال قبل در بیروت انجام داد و حاال در بغداد
تکرار کرده و اهداف جاهطلبانهاش جز شکس��ت
نتیجه دیگری به دنبال نخواهد داشت.

