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  صیف الدین پیشوا
ماه جوالی، همانگونه ک��ه انتظار می رفت، 
نمایندگی تجاری جمه��وری آذربایجان در 
رژیم صهیونیس��تی بازگش��ایی شد. اگرچه 
این اقدام نقطه عطفی در روابط دیپلماتیک 
طرفین اس��ت، اما ام��ر جدی��دی در روابط 
جاری بین تل آویو- باکو در 20سال گذشته 
نیست. روابط سیاسی دو طرف به آغاز دهه 
90 و س��ال های اولیه پ��س از انحالل اتحاد 
شوروی می رسد، با این حال باکو به دالیلی 
که مربوط به مالحظاتش در جهان اس��الم  
می شد، در خصوص روابط رسمی تر با رژیم 
صهیونیستی تا اندازه ای محتاط بود. پس از 
درگذش��ت حیدر علی اف و جانشینی الهام، 
این روابط طی یک شیبی آرام افزایش پیدا 
کرد و به تدریج علنی تر ش��د. به طوری که 
طرفین در حوزه ان��رژی، امنیتی، نظامی و 
تسلیحاتی روابط بسیار گس��ترده ای را آغاز 
کردند. با توجه به محدودیت صادرات اسلحه 
و تولیدات نظامی برای اعضای گروه مینسک 
)به جز روس��یه( به دو کش��ور ارمنستان و 
آذربایجان، تل آوی��و در این دوره تالش کرد 
از این فرصت طالیی اس��تفاده کند و روابط 
تسلیحاتی خود را با کشوری که دارای ذخایر 
انرژی بود و حاضر است میلیارد ها دالر برای 
تجهیز نظامی خود هزینه کند، گسترش دهد. 
در پنج سال گذش��ته نیز این روابط به حوزه 
صادرات و تولید تجهیزات پهپادی کش��یده 
شده اس��ت. تا پیش از ورود ترکیه به عرصه 
تولید پهپاد، رژیم صهیونیستی بزرگ ترین 
صادر کننده و حتی تولید کننده این تجهیزات 
در خاک جمهوری آذربایجان بود. این رژیم 
در زمینه مناقش��ه قره باغ کوهس��تانی نیز 
همواره در کنار باکو قرار داش��ت و از س��وی 
دیگر، باکو نیز از ظرفیت البی یهود در جهان 
برای پیشبرد اهداف خود بهره برداری کرده 

است. 
 تجدید مطلع با جنگ قره باغ

از ابتدا مش��خص بود که موفقی��ت نظامی 
جمهوری آذربایجان در قره باغ کوهس��تانی 
موجب افزایش سطح مناسبات خواهد شد، 
گونه ای ک��ه وام داری باکو به ای��ن رژیم در 
صحنه عملیاتی قره باغ در زمینه شناس��ایی 
دیپلماتیک آن از سوی جمهوری آذربایجان 
جبران شد. این مسئله با عادی سازی روابط 
شیخ نشین های حاشیه خلیج فارس با رژیم 
صهیونیستی نیز تقویت شد، زیرا اگر تا دیروز 
باکو به دلیل مالحظات ناش��ی از عدم روابط 
رس��می برخ��ی از کش��ورهای اس��المی از 
بازگشایی دفتر رس��می خودداری می کرد. 
امروز، آن مالحظات کمرنگ تر شده است یا 

اصوالً دیگر وجود ندارد. 
دو طرف اصلی حامی جمهوری آذربایجان، 
یعنی ترکیه و رژیم صهیونیس��تی نیز مانند 
جمهوری آذربایجان دارای مناقشات جدی 
ارضی و سرزمینی هستند. اسرائیل، سرزمین 
فلسطین را به اشغال خود درآورده و ادعاهای 
دیگری بر بخ��ش بزرگی از س��رزمین های 
اسالمی )از نیل تا فرات( دارد. همین مسئله 
موجب خدشه بر مش��روعیت و موجودیت 
آن شده اس��ت. بنابراین بحران مشروعیت و 
شناسایی، یکی از چالش های همیشگی این 
رژیم بوده اس��ت. ترکیه نیز از 1974 قبرس 

ش��مالی را به تصرف نظامی خ��ود درآورده 
است. قبرس ش��مالی، به عنوان یک کشور 
مس��تقل تاکنون تنها از س��وی ترکیه مورد 
شناسایی قرار گرفته است! ولی اکنون پس 
از افزایش س��طح روابط دیپلماتیک با رژیم 
صهیونیستی، زمزمه های تازه ای در خصوص 
شناسایی اس��تقالل قبرس شمالی از سوی 
جمهوری آذربایجان مطرح شده است. این 
شناس��ایی نیز تنها بخشی از بهایی است که 
ترکیه در قبال حمایت از باکو، طلب می کند. 

 تکیه گاه صهیونیسم
استقرار نیروهای اسرائیلی در جوار مرزهای 
ایران )در مناطق تازه آزاد شده به ویژه والیت 
زنگیالن( موضوع خطرناکی اس��ت. س��فیر 
رژیم صهیونیس��تی و برخی دیگر از اعضای 
شبکه های صهیونیستی مرتبط با جمهوری 
آذربایج��ان در امریکا مانند برندا ش��یفر به 
نقطه صفر مرزی با جمهوری اسالمی ایران، 
عازم شدند تا پیامی را مخابره کنند. باکو در 
دیدار با مقامات دیپلماتی��ک ایرانی همواره 
مدعی ش��ده که روابطش با اسرائیل به ضرر 
هیچ کشور ثالثی نیست. ولی در این صورت 
حضور تحریک  آمیز این افراد در نزدیک پل 
»خداآفرین« و انتشار تصاویر آن چه معنای 
دیگری می تواند داشته باش��د؟ برنامه های 
باکو از جمله ساخت روستاهای به اصطالح 
هوش��مند در حوزه زنگیالن که س��دهای 
بزرگ آبی در آنجا برپا ش��ده اند، سیاس��ت 
تحریک آمیز دیگری است که باید با دقت و 
درستی مورد تحلیل و پایش قرار بگیرد. واقعاً 
چه لزومی برای برپایی مناطق هوشمند در 
مناطق خالی از سکنه وجود دارد؟ آیا استتار 
تجهیزات نظامی- امنیتی از جمله ش��نود و 
پهپاد در پوشش روس��تای هوشمند، دلیل 

اصلی این حضور نیست؟
چگونگ��ی اج��رای توافقنامه آتش مس��کو 
)نوامبر 2020( نیز یکی دیگر از نگرانی های 
ایران اس��ت. می دانیم که سیاست »بایدن « 
محدودس��ازی روس��یه اس��ت و امریکا نیاز 
دارد در ادامه این سیاس��ت، اروپا را در کنار 
خود ببیند. اما مقدمه همراهی اروپا، کاهش 

وابستگی آن به انرژی روسیه است. این امر نیز 
با افزایش صادرات مستقیم نفت و گاز از خزر 
)حوزه آذربایجان- ترکمنستان( به اروپا قابل 
جبران اس��ت. در چنین شرایطی ایجاد یک 
مسیر امن از مسیر بخش جنوبی ارمنستان 
به ترکیه و سپس اروپا یکی از اهدافی است 

که ناتو از آن حمایت می کند. 
جمهوری آذربایجان روابط خود با اسرائیل 
را نه تنها در س��طح باالیی دنب��ال می کند 
بلک��ه عالق��ه دارد در میانجی گ��ری جهت 
عادی س��ازی روابط ترکیه )ب��ه عنوان یک 
کشور اس��المی( با رژیم صهیونیستی نقش 
ایفا  کند. باکو به طور موازی سعی دارد روابط 
»دیپلماتیک « خود را نیز با ایران در س��طح 
باالیی نگه دارد اما این مس��ئله نمود زیادی 
در »سیاس��ت خارجی « ندارد. برای نمونه، 
برخالف تصور رایج )والبته نه چندان دور از 
انتظار( هیچ نقشی برای ایران در مین روبی یا 
بازسازی مناطقی از والیت های اطراف قره باغ 
کوهستانی داده نش��د. حتی اماکن مذهبی 
این حوزه که هویت معماری آنها کاماًل ایرانی 
و با کتیبه های متعدد فارس��ی اس��ت نیز به 
شرکت های ایتالیایی واگذار شده است. عبور 
کامیون های ترانزیتی ایران از خاک باکو به 

روسیه با مشکالتی همراه است. 
ش��اید بازیگران منطقه ای و رقی��ب در این 
تحلیل اشتباه قرار دارند که به دلیل مسائل 
داخلی به ویژه انتخابات ریاس��ت جمهوری 
در ایران، امکان داش��تن تحلیل��ی فراگیر از 
روندهای جاری سلب شده است، اما چنین 

نیست. 
  هشدار روس ها  

والدیمی��ر روژانس��کی م��ورخ و تحلیلگ��ر 
برجسته روس طی مقاله ای برای وب سایت 
تحلیلی»رئال تریبون« پیرامون بازگشایی 
دفت��ر بازرگان��ی جمهوری آذربایج��ان در 
اس��رائیل می نویس��د:» تاکنون، جمهوری 
آذربایجان تمام منافع خود را در اس��رائیل 
توس��ط البی ه��ا و در درج��ه اول از طریق 
انجمن بین الملل��ی اس��رائیل–آذربایجان 
تأمین کرده بود. در این میان اتاق بازرگانی 

اس��رائیل–جمهوری آذربایجان نقش یک 
واس��طه  را در مش��ارکت اقتصادی بین دو 
کشور با موفقیت انجام می داد. اما چرا دفتر 
تجاری و گردشگری در این مقطع تأسیس  
شد؟«  توضیح روژانسکی   این است که الهام 
علی اف، برنامه ه��ای بلند پروازان��ه ای برای 
توس��عه س��رزمین های قره باغ کوهستانی 
دارد و باکو برای بهره ب��رداری از این مناطق 
اس��رائیل را انتخاب کرده اس��ت، زیرا رژیم 
صهیونیستی نیز دارای تجربه در اداره مناطق 
مشابه است. تل آویو بازیگری با فناوری های 
ب��اال و دارای تجربه ه��ای عمی��ق و غنی در 
توسعه س��رزمین های کرانه غربی رود اردن 
و سرزمین اشغالی فلس��طین از سال 1967 

است.« 
 دلی��ل دوم روژانس��کی مربوط ب��ه میزان 
تعهدات مالی در دوره جدید روابط اس��ت، 
زیرا مبلغ ق��رارداد آینده دوط��رف، برابر با 
حدود 1/4 میلیارد دالر اس��ت که هیچ اتاق 
بازرگان��ی نمی تواند از عه��ده تأمین چنین 
حجم همکاری برآید. لذا در اینجا یک ساختار 
خاصی الزم است تا پروژه را کنترل و در عین 
حال توجه زیادی را نیز به خود جلب نکند. 
به گفته این تحلیلگر روس، این تمام ماجرا 
نیست. ظهور اسرائیلی  ها در قره باغ نه فقط 
به معنای راه ورود اسرائیل به مرز های ایران، 
بلکه در واقع پیوس��تن به ائتالفی ضدایرانی 

ترکیه و جمهوری آذربایجان است. 
 مثلث استراتژیک

به نظر می رس��د میانجی گ��ری علی اف در 

احیای روابط آنکارا-تل آویو مکملی بر تحلیل 
روژانسکی است. ترکیه و رژیم صهیونیستی 
عالوه بر قفقاز جنوبی در مدیترانه شرقی نیز 
منافع مش��ترک دارند. رژیم صهیونیس��تی 
بیشترین منابع کشف شده گاز را در میدان 
تامار، لویاتان، افرودیت و شش میدان دیگر 
در اختیار دارد. در این میان، میدان گازی غزه 
متعلق به فلسطین اس��ت که رژیم اسرائیل 
سعی در پایمال کردن این سهم دارد و ترکیه 
نیز در این باره تاکنون ساکت بوده است، زیرا 
منافع دیگری را در این ب��اره دنبال می کند 
که مربوط به ترانزیت گاز صادراتی مدیترانه 
اس��ت و برای برآورده کردن ای��ن اهداف به 
موافقت اسرائیل نیاز دارد. در این میان قصد 
باکو برای خرید 2میلیارد دالری اس��لحه از 
رژیم صهیونیستی زنگ هشدار را برای ایران 
به صدا در می آورد، زیرا در حالی که مناقشه 
قره باغ برای آذربایجان تمام ش��ده اس��ت ، 
خرید این حجم از س��الح توجی��ه منطقی 
ن��دارد. بدیهی اس��ت که مناقش��ات مرزی 
باقی مانده در منطق��ه، فی مابین آذربایجان 
و ارمنستان نیازی به این میزان از تسلیحات 
ندارد. در این صورت باید پرسید این سالح ها 
برای چه هدفی انبار می ش��وند؟ به ویژه که 
بخش بزرگ��ی از این تس��لیحات مربوط به 
خرید پهپادهای پیشرفته اسرائیلی است که 
استفاده از آنها مستلزم استقرار کارشناسان 
کشور تولیدکننده در جمهوری آذربایجان 
اس��ت. این موضوع به معنای حضور فعال تر 
و بیشتر نظامیان صهیونیست در جمهوری 
آذربایجان و وابس��تگی این کشور شیعه به 

اسرائیل است. 
همه این مسائل برای جمهوری اسالمی ایران 
معنای مشخصی دارد و یک ُکد ژئوپلتیک به 
ش��مار می رود که باید مورد توجه دس��تگاه 
سیاست خارجی کش��ور در عصر جدید قرار 

بگیرد. 
 مقامات جمه��وری آذربایجان و اس��رائیل 
بار ها به روابط و ش��راکت اس��تراتژیک خود 
اذعان کرده اند. این همکاری استراتژیک در 
حوزه نفت و انرژی و تسلیحات نظامی کاماًل 
پررنگ است. در هشت سال گذشته، روابط 
عجیب و غریب آذربایجان و اسرائیل از سوی 
دستگاه سیاست خارجی و دیپلماسی کشور 
کاماًل مورد چشم پوش��ی قرار گرفت. همین 
کاس��تی موجب افزایش ابعاد و حجم رابطه 
از یکس��و و زائل ش��دن منافع ملی از سوی 
دیگر گردید. ب��ه ویژه که می دانیم فلس��فه 
وجودی چنین ارتباطی به کوشش های رژیم 
صهیونیس��تی در راس��تای آنچه استراتژی 
»پیرامون جدید« می نامند، مربوط می شود.
رژی��م صهیونیس��تی نیز به مناس��بت های 
مختلف به این موضوع اشاره کرده است که از 
بستر جمهوری آذربایجان برای ضربه به ایران 
استفاده می کند. با این حال مشخص نیست 
در هشت سال گذشته دستگاه دیپلماسی با 
چه توجیهی چشم خود را بر این رابطه بسته 
بود. نظم جدید سیاست خارجی جمهوری 
اسالمی ایران اگر قصد دارد سیاست اصولی 
خود در قب��ال رژیم صهیونیس��تی را ادامه 
دهد)که چنین اس��ت( باید موض��ع خود را 
در قبال شرکای استراژیک این رژیم نیز در 

همسایگی ایران مشخص کند. 

 علی سلطانی فرد
اواخر تیرماهی که گذش��ت درخواست رژیم 
صهیونیستی پس از سال ها به عنوان عضو ناظر 
اتحادیه آفریقا پذیرفته شد. این امر در حالی 
اتفاق افتاد که اکثریت اعض��ای این اتحادیه 
جز شش کش��ور س��کوت اختیار کردند. این 
رژیم زمانی که سازمان وحدت آفریقا به جای 
اتحادیه آفریقا فعالیت می کرد، به عنوان عضو 
ناظر حضور داشت اما از زمان تشکیل اتحادیه 
آفریقا و پس از گذشت نزدیک به 20سال، از 

عضویت در آن محروم بوده است. 
در میان کش��ورهای عض��و، الجزایر رهبری 
طرحی برای اخراج مجدد رژیم صهیونیستی 
از اتحادیه آفریقا را در دست گرفته و تا کنون 
13 کش��ور را با خ��ود همراه کرده اس��ت. به 
گفته وزیر امور خارجه الجزایر، پذیرش رژیم 
صهیونیس��تی به عنوان عضو ناظ��ر کاماًل با 
ارزش ها و اصول مقرر در اساس��نامه اتحادیه 

آفریقا در تضاد است.
برخی تحلیلگران روند عادی سازی روابط رژیم 
صهیونیستی با مغرب و س��ودان را مقدمه ای 
برای پذیرش این عضویت دانسته اند. به نوشته 
روزنامه صهیونیستی هاآرتص، وزارت خارجه 
اس��رائیل از ماه ها قبل تالش و مذاکره برای 
متقاعدسازی کش��ورهای عضو را آغاز کرده 
بود. این روزنامه همچنین این رویداد را یک 
پیروزی ب��زرگ و مقدمه ای برای گس��ترش 

روابط این رژیم با کش��ورهای قاره آفریقا در 
زمینه های تجاری، سرمایه گذاری و مبارزه با 

همه گیری کرونا دانسته است. 
رژیم صهیونیستی از 55 کشور عضو اتحادیه 
با 46 کش��ور دارای روابط دیپلماتیک است 
اما تنها در 15 کشور عضو دارای سفارتخانه 
اس��ت. برخ��ی از مقامات کش��ورهای عضو 
اتحادیه نیز از ع��دم هماهنگ��ی و رایزنی با 
اعضا برای عضویت رژیم صهیونیس��تی خبر 
می دهند. بنابراین به نظر می رس��د که این 
تصمیم به صورت یکجانبه و بر اساس روابط 
رو به رشد این رژیم با کشور اتیوپی به عنوان 
مقر اتحادیه و ب��ا نظر رئیس کمیس��اریای 
آفریقایی آن یعنی موسی فکی محمد گرفته 
شده اس��ت و مابقی کش��ور ها در مقابل این 
عمل انجام شده قرار گرفته اند. موسی فکی 
تابعیت کش��ور چاد را دارد و این کش��ور از 
س��ال 2019 پس از گذش��ت نزدیک به 40 
سال مجدد روابط دیپلماتیک خود را با این 
رژیم برقرار کرده است. نتانیاهو نخست وزیر 
پیشین رژیم صهیونیستی نیز در سفری که 
در سال 2019 به این کش��ور داشت، چاد را 

شریک این رژیم توصیف کرد. 
مذاکرات با اتیوپی نیز از سال 2016 آغاز شده 
بود و این رژیم توانسته بود موافقت این کشور 

را برای عضویت در این اتحادیه جلب کند. 
 اتیوپی هم اکنون با کمک رژیم صهیونیستی 

درحال ساخت سد النهضه روی رود نیل است 
که بدین صورت کنترل آب های باال دستی را 
در اختیار اتیوپی ق��رار می دهد. در این پروژه 
مصر و سودان دو کشور اصلی متضرر هستند 
و تنش بی��ن آدیس آبابا با خارط��وم و قاهره 
تا مرز تهدید نظامی نیز پی��ش رفت. به نظر 
می رسد رژیم صهیونیستی در قبال حمایت 
از آدیس آبابا در قضیه سد النهضه و همراهی 
امریکا تالش نموده تا با باج دهی به مقامات دو 
کشور اتیوپی و چاد عضویت و حضور خود را 
در این قاره مجدد احیا نماید. حضور فیزیکی 
مقامات رژیم صهیونیستی در جلسات اتحادیه 
آفریقا ای��ن امکان را فراهم می کن��د تا آنها از 

تحوالت سیاس��ی و ابتکارات این اتحادیه به 
طور دقیق آگاه شوند و در راستای منافع خود 

سیاست گذاری نمایند. 
یک��ی از سیاس��ت هایی که توس��ط مقامات 
دیپلماتی��ک و امنیتی رژیم صیهونیس��تی 
دنبال می شود، سیاست حذف اسالم سیاسی 
از چهره کشورهای این قاره است. قاره آفریقا 
دارای منابع عظیم طبیعی است و یکی از موانع 
این رژیم در توس��عه روابط با کشورهای مهم 
این قاره، حضور مقامات سیاسی اسالم گرا در 
برخی کشورهای این قاره است. پس از حذف 
قذافی یکی از سرس��خت  ترین مخالفان این 
رژیم در قاره آفریقا و پس از آن برکناری محمد 

مرس��ی رئیس جمهور اخوانی مصر، تطمیع 
عمر بشیر رئیس جمهور سابق سودان و سپس 
سرنگونی وی و در آخر تحوالت اخیر در تونس 

در راستای همین سیاست ارزیابی می شود. 
مقامات این رژی��م به طور دقی��ق و به آرامی 
سیاست حذف اسالم سیاسی را از چهره این 
قاره در دستور کار دارند. قاره آفریقا ، به خصوص 
کشورهای شمالی آن از حامیان اصلی مقاومت 
مردم فلس��طین در نیم قرن گذشته بوده اند، 
اما ه��م اکنون در پی تالش ه��ای قدرت های 
فرامنطقه ای، به خصوص امریکا و خیانت سران 
برخی از کشورهای عربی، این رژیم به دنبال 

کاهش صداهای مخالف علیه خود است. 
به نظر می رس��د پس از اتمام پ��روژه حذف 
جریانات اخوانی در تونس، مقصد بعدی رژیم 
صهیونیستی کش��ور الجزایر باشد. مقامات و 
ملت الجزایر همواره حامی مردم فلسطین در 
مقابل جنایات این رژیم بوده اند و این کشور در 
حال حاضر یکی از بزرگ ترین مخالفان حضور 
رژیم صهیونیس��تی در قاره آفریقاست. زنگ 
خطر برای مقامات الجزای��ری زمانی به صدا 
درآمد که مراکش کش��ور همسایه آنها، روند 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را آغاز 
کرد. صحرای غربی یکی از نقاط مورد مناقشه 
بین الجزایر و مراکش است و این رژیم سعی 
کرده تا در ازای عادی سازی روابط از حاکمیت 

مراکش بر این صحرا دفاع کند. 

رخنه خزنده تل آویو در خارج نزدیک ایران!

رؤیایآفریقاییتلآویوازحذفاسالمگرایان

    رویکرد

 سیدنعمت اهلل عبدالرحیم زاده
تونس با خودس��وزی محمد بوعزیزی در 18 
دسامبر 2010 نقطه ش��روع بهار عربی بود که 
بر کل جهان عرب تأثیر گذاش��ت اما برخالف 
بسیاری از کشور های عربی روند متفاوتی را از 
این رویداد تجربه کرد. تونس نه همانند لیبی 
دچار جنگ خونین داخلی شد و نه مثل مصر 
دچار کودتا و حوادث خشونت بار، بلکه انتخابات 
مجلس قانون اساسی و تشکیل دولت جدید به 
سرعت انجام گرفت. جریان اخوان المسلمین 
در این کش��ور همانند مصر و لیبی نقش قابل 
توجهی داشت و حزب النهضه به عنوان حزب 
اخوانی با رهبری راشد الغنوش��ی از آن موقع 
تاکنون نقش برجس��ته ای در پارلمان و دولت 
تونس داشته است. با این حال، به نظر می رسد 
که این وضعیت با حک��م رئیس جمهور قیس 
سعید در 25 جوالی و فرمان او برای برکناری 
هشام المشیشی، نخست وزیر و تعلیق فعالیت 
پارلمان و لغو مصونیت نمایندگان آن پایان کار 
النهضه باشد. راشد الغنوشی س��عید را متهم 
کرد که مرتکب »کودتا علیه قانون اساس��ی« 
ش��ده اس��ت اما اعتراض او نه در داخل و نه در 
خارج از تونس انعکاسی نداشت و دیدار هیئت 
امریکایی به ریاس��ت جان وینر، معاون مشاور 
امنیت ملی امریکا، با قیس سعید رئیس جمهور 
تون��س در روز جمع��ه 13 آگوس��ت و اعطای 
نامه جو بایدن رئیس جمهور امریکا به او نشان 
می دهد که خزان آخرین برگ از بهار اخوانی فرا 

رسیده است. 

 توسل به قانون اساسی
سعید در فرامین خود برای برکناری المشیشی، 
تعلیق پارلم��ان و لغو مصونی��ت نمایندگان 
آن، متوس��ل به اصل 80 قانون اساسی تونس 
شده اس��ت. این اصل به رئیس جمهور اجازه 
می دهد در صورت مواجهه کشور با »خطری 
قریب  الوقوع « از تمامی» اقدامات الزم« برای 
مقابله با آن استفاده کند. قیس سعید پیش از 
این استاد دانشگاه در رشته قانون اساسی بود 
و برخی توس��ل او را به اصل 80 قانون اساسی 
بر اساس همین پیش��ینه توجیه کرده اند، اما 
هس��تند کس��انی که معتقدن��د او در این کار 
مرتکب اقدامی فراقانونی شده است.حتی اگر 
اینکه عقیده الغنوشی و دیگر رهبران اخوانی 
النهضه در نظر گرفته نش��ود. تیری بریزیون، 
خبرنگار لوموند دیپلماتیک، اس��تدالل های 
حقوقدانان در مورد تخلف سعید را دست کم 
در دو مورد ذکر کرده اس��ت. م��ورد اول لزوم 
مشاوره ضروری با دادگاه قانون اساسی قبل از 
اعمال اصل 80 قانون اساسی است که سعید 
چنی��ن مش��اوره ای را انجام ن��داده و قصور او 
در این باره، باعث می ش��ود رون��د اعمال ماده 
80 از لحاظ قانونی بی اعتبار باش��د. مورد دوم 
مربوط می ش��ود به تعلیق فعالیت پارلمان که 
بر خالف یک پیش ش��رط اساسی در ماده 80 
اس��ت زیرا بنا بر این اصل، پارلمان ملزم است 
در دوره اعمال اصل 80 جلس��ه دائمی داشته 
باش��د. باید گفت این دالیل حقوقی می تواند 
تا اندازه ای ادعای الغنوشی و النهضه را توجیه 
کند، جدا از اینکه وب سایت میدل ایست   آی 
درباره نامه ای صحبت کرده است که در 13 می 
برای نادیا عکاشه، رئیس کارکنان ستاد ریاست 
جمهوری، فرستاده و بر آن مهر »فوق سری « 
زده شده بود. فهرستی از اشخاص در این نامه 
ذکر شده اند که باید به صورت همزمان بازداشت 
شوند و نام الغنوشی، المشیشی و تعداد دیگری 
از سیاس��تمداران و تجار در این فهرست ذکر 
شده بود. این نش��انه  ها به قدر کافی حکایت از 
این دارند که اقدام سعید برای کنار زدن النهضه 
و دولت وابسته به آن از عرصه سیاسی تونس، 
چندان که رئیس جمه��ور تونس ادعا می کند 

قانونی نبوده اما وضعیت تونس در این چند روز 
بعد از حکم سعید نشان داده است که مجادالت 
و اعتراض��ات حقوقی به فرم��ان او تأثیری در 

اوضاع ندارد. 
 افکار عمومی

نکته قابل توجه در این بین افکار عمومی تونس 
اس��ت که واکنش آن به فرامین س��عید طبق 
انتظار الغنوشی و النهضه پیش نرفته است. در 
واقع، الغنوش��ی بالفاصله بعد از صدور فرامین 
سعید، این اقدام او را کودتای سیاسی خواند تا 
اینکه زمینه برای حضور هوادارانش در خیابان  ها 
و تظاهرات آنها را فراهم کن��د، به این امید که 
حضور خیابانی هوادارانش، سعید را از اقدامش 
منصرف کند. نتیجه برعکس انتظارات الغنوشی 
و النهضه بود. تجمعات بی رمق هواداران النهضه 
به سرعت با حضور هواداران سعید پاسخ داده 
شد، ضمن اینکه بازداش��ت رهبران النهضه و 
حضور نیروهای س��نگین نیروه��ای نظامی و 
امنیتی در خیابان  ها اج��ازه کار را به هواداران 
این حزب نمی داد. ب��ا این حال، یک نکته مهم 
این است که س��عید می دانس��ت برخوردار از 
حمایت قاب��ل توجه در بین مردم اس��ت و این 
نکته از می��زان آرایی که در انتخابات ریاس��ت 
جمهوری 2019 به دست آورد معلوم می شود. 
او رتبه اول را در دوره نخس��ت آن انتخابات به 
دست آورد و دور دوم و با کسب 72/71 درصد 
آرای رقیب خود نیبل قروی را شکست داد و به 
ریاست جمهوری تونس رسید. نکته جالب در 
اینجاس��ت که چهار روز قبل از این انتخابات، 

النهضه توانس��ته بود در انتخابات پارلمانی و با 
کسب 52 کرسی پیروز آن انتخابات شود. سعید 
با توجه به این رأی قاطع، چنان اتکای به نفسی 
داشت که بتواند با دولت برآمده از النهضه سر 
ناسازگاری داشته باشد و حاضر نشد تغییراتی 
را تأیید کن��د که المشیش��ی در ژانویه 2021 
انجام داده بود. عالوه بر این، سعید حاضر نبود 
انتصاب 11 وزیر از جمله وزیر کش��ور را تأیید 
کند و با این کار توانست افکار عمومی را به خود 
جلب کند. در واقع، اوضاع نابسامان اقتصاد به 
همراهی ش��یوع کرونا اعتراضات عمومی را به 
وجود آورده بود و موضع گیری س��عید در برابر 
دولت، توجه افکار عمومی را به س��وی او جلب 
کرد. نتیجه این شد که طبق نظرسنجی ها، 87 
درصد از تونسی  ها حمایت خود را از فرامین او 
برای انحالل دولت و تعلیق پارلمان اعالم کردند 
تا النهضه امیدی برای حمایت مردمی در برابر 

سعید نداشته باشد. 
 حمایت خارجی

سفر جان وینر به تونس و دیدارش با سعید گویای 
حمایت امریکا از او و اقداماتش است. هرچند که 
وینر در دیدار با سعید بر بازگشت سریع تونس 
به مسیر دموکراسی پارلمانی تأکید کرده اما باید 
توجه داش��ت که او هیچ حرفی درباره مخالفت 
امریکا با اقدامات سعید نزده است که همین نکته 
داللت بر تأیید واش��نگتن از این اقدامات دارد. 
کاخ سفید همزمان با این سفر بیانیه ای منتشر 
و در این بیانیه اعالم ک��رد: »اعطای امکانات به 
دولت جدید برای تحق��ق ثبات اقتصادی باعث 
فراهم شدن فضا برای گفت وگوی فراگیر درباره 
اصالحات پیشنهادی قانون اساسی و انتخابات 
جهت پاسخ به خواسته های شماری از تونسی  ها 
و ارتقای سطح معیشت آنها خواهد شد. « موضوع 
اصالحات قانون اساس��ی از جمله م��وارد مهم 
اختالف نظر سعید با النهضه بود. این اصالحات 
مربوط به تشکیل دادگاه قانون اساسی می شود 
که بنا بر این اصالحات، پارلمان حق انتخاب سه 
پنجم از اعضای دادگاه قانون اساسی را دارد. این 
وجه از اصالحات قدرت قابل توجهی به پارلمان و 
به خصوص نمایندگان النهضه می داد زیرا دادگاه 
قانون اساسی اختیار برکنار کردن رئیس جمهور 
را دارد و روشن است که قیس سعید تمام تالش 
خود را برای عدم تصویب و اجرای آن می کرد. او 
یک بار رأی مثبت پارلم��ان به این اصالحات را 
رد کرد اما رأی مثبت دوم پارلمان چاره ای جز 
حذف النهضه از عرصه سیاسی برای سعید باقی 
نگذاشته بود. اکنون، سعید با حذف نمایندگان 
النهضه و جریان ه��ای همفک��ر آن از پارلمان 
می تواند اصالحات قانون اساس��ی را طبق میل 
خود پیش ببرد و نامه بایدن تأییدیه واشنگتن 
به روندی است که سعید در پیش گرفته تا اینکه 
با این روند، پرونده جریان های اخوانی در عرصه 
سیاسی شمال آفریقا و بعد از مصر و لیبی به طور 

کامل بسته شود. 

خزانآخرینبرگبهاراخوانی

چالش

دیدار هیئت امریکایی به ریاست 
جان وینر، معاون مش�اور امنیت 
مل�ی امری�کا، ب�ا قی�س س�عید 
رئیس جمهور تونس در روز جمعه 
13 آگوست و اعطای نامه جو بایدن 
رئیس جمهور امریکا به او نش�ان 
می دهد که خ�زان آخری�ن برگ 
از بهار اخوانی فرا رس�یده اس�ت

می دانیم که فلس�فه وجود روابط 
باکو ب�ا تل آوی�و به کوش�ش های 
رژیم صهیونیس�تی در راس�تای 
»پیرام�ون  اس�تراتژی  آنچ�ه 
جدید« می نامند، مربوط می شود

    دورنما


