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3-  سخن سردبیر
 تشت ارشاد بر زمین افتاد! 

ــن  ــه ای ــیب هایی ک ــران و آس ــاد در ای ــت ارش ــی گش ــزان کارای ــارۀ می  درب
ــت.  ــرده اس ــان وارد ک ــه زن روش ب

ــا  ــا ایرانی ه ــی، رو در رو   ب ــه خارج ــدون مداخل ــینیم و ب ــد بنش 8- بای
گفتگــو کنیــم

ــه بســیاری از  ــان آن، ب ــر قطــر کــه در جری ــا امی ــن ب  گفتگــوی روزنامــۀ لوپوئ
ــود.  ــه می ش ــر پرداخت ــی قط ــام جهان ــی و ج ــت خارج ــات سیاس موضوع

20-عرب های خشمگین: ایران جنگ اطالعاتی را وانهاده است.

 اســعد ابوخلیــل، اســتاد دانشــگاِه ایالتــی کالیفرنیــا، در مقالــه ای برای 
ــت  ــانه و تبلیغ ــوزۀ  رس ــران را در ح ــتباهات ای ــوز اش ــورتیوم نی کونس

برمی شــمارد. 

24- دالر آمریکا در حال حاضر قوی است، اما همه از این بابت 
خوشحال نیستند.

 میزگــردی اقتصــادی دربــارۀ آثــار افزایــش ارزش دالر بــر اقتصــاد آمریکا، 
آیــا مثبــت اســت یــا منفی؟

26-ویژه نامه جام جهانی قطر 

 مقالــه ای دربــارۀ توانایی هــای تیــم ملــی ایــران در مقابلــه بــا هم آوردانــش 
در جــام جهانــی فوتبال. 

نویســندۀ ایــن مقالــه، آدام اســکولی اســت کــه ایــن مقالــه را بــرای مجلــۀ  
توتــال فوتبــال آنالیــزز- TFA تهیــه کــرده اســت. 

42-رژۀ بازگشت ترامپ به قدرت، با شکست رو به رو شد، اما چالش 
واقعی در عرصۀ بین المللی، در انتظار چپ هاست.

ــم  ــه قل ــه ب ــکا ک ــرۀ آمری ــل کنگ ــات میان فص ــارۀ انتخاب ــه ای درب  مقال
مارتیــن کتــل، تحلیلگــر روزنامــۀ انگلیســی گاردیــن نوشــته شــده اســت. 

ــات  را ــن انتخاب ــج ای ــا نتای ــت، ام ــپ نیس ــت ترام ــه بازگش ــد ب او معتق
حاوی آثار مهمی بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می داند.  

46- مصاحبه روزنامه کرونه زایتونگ با جوزپ بورل :
دنیا به مکان خطرناکی تبدیل شده است. 

 گفتگــوی ایــن روزنامــه  را کلمنــس زوارســکی انجــام داده اســت 
ــدۀ  ــه پرون ــی، از جمل ــات گوناگون ــه موضوع ــان آن، ب ــه در جری ک

ــه اســت.  ــران پرداخت هســته ای ای
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سخن سردبیر

ــاده لوحی  ــا س ــط ب ــود، فق ــاد ب ــا ارش ــاد، واقع ــی ارش  زمان
تمــام، بــه کارش ادامــه مــی داد. روش کارش »یــا روســری یا 
توســری« بــود، امــا توســری را اغلــب زنــان روســری بــر ســر 
می خوردنــد. هــدف نهایــی، تبدیــل همــۀ زنــان جامعــه بــه 

زنانــی بــا چــادر ســیاه بــود. 
 بــا ایــن حال، گشــت ارشــاد، نــه تنهــا هیــچ گاه موفــق نبود، 
بلکــه در طــول چهــار دهــۀ گذشــته، همــواره عقــب نشــینی 
ــه رســمیت می شــناخت و  ــی پوشــش را ب می کــرد؛ مــد قبل

بــا مــد جدیــد درگیــر می شــد و ایــن رونــد ادامــه داشــت و 
دارد. اگــر موفقیتــی بــود، مــال همــان دوران انقــاب و جنگ 
بــود کــه زنــان جامعــه واقعــا خودشــان چــادری بودنــد، امــا 
گشــت ارشــاد، ســراغ زنانــی می رفــت کــه مانتــو و روســری 

بســیار ســر و ســنگینی داشــتند. 
ــده  ــه جامان ــای ب ــه عکس ه ــه ب ــی ب ــر کس ــا، اگ ــن روزه  ای
کــه  کنــد  نــگاه  بــر شــانۀ دهــۀ 1370  ِاُپــل  زنــان  از 
گیسوانشــان را بــه طبقــۀ دوم سرشــان تبدیــل کــرده بودنــد و 

بــا آن چهره هــای پــر مــوی و تقریبــا بی بزکشــان، دِل مــردان 
ــد  ــخت می توان ــد، س ــره ای آن دوران را می بردن ــلوار خم ش
ــکار  ــه ش ــر آن ک ــرد. خنده دارت ــود را بگی ــدۀ خ ــوی خن جل
ــد.  ــوا بودن ــان بی ن ــن زن ــاد در آن روزگار، همی ــت ارش گش
ــود، هســت و  ــود. »توســری « محــض ب  ارشــادی در کار نب

اگــر ایــن گشــت بمانــد، خواهــد مانــد. 
ــی  ــا زنان ــت گشــت ارشــاد، تنه ــد فعالی  در طــول دوران بلن
ــوام  ــاح ع ــه اصط ــه ب ــدند ک ــت می ش ــن گش ــف ای حری

ــه ای  ــش حرف ــی فواح ــتند. حت ــریف داش ــاره« تش »پاچه پ
هــم آموختــه بودنــد کــه چگونــه بــا مامــوران دســت و پنجــه 
ــور،  ــادگران آمات ــن ارش ــکار ای ــه ش ــا همیش ــد، ام ــرم کنن ن
زنــان محجوبــی بودنــد کــه لباســی مطابــق مــد روز بــر تــن 
داشــتند. یــا از لحــاظ فرهنگــی، اصــوال بی حجــاب بودنــد 
و حــاال بــه خیالشــان، خــود را پوشــانده بودنــد تــا مشــکلی 
پیــدا نکننــد، یــا ســر بی باکــی داشــتند و نمی خواســتند تــن 

ــد کــه دوســت نداشــتند.  ــه حجــاب و پوششــی بدهن ب

 تشت ارشاد 
بر زمین افتاد!
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 در گشــت ارشــاد، اگــر زمانــی عقیــده ای بــود، بــه تدریــج 
ــا ایــن کــه کامــا بی رنــگ شــد و حــاال  رنــگ باخــت، ت
از آن همــه »امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر پــر ســتیز« 
صرفــا شــغلی مانــده اســت کــه شــاغلین بــه آن، از ایــن راه 

ــد.  ــاش می کنن ــرار مع ام
ــاد  ــن روش ارش ــن روش ابلهانه تری ــه ای ــاره ک ــن ب  در ای
ــه  ــم ک ــاره ه ــن ب ــت. در ای ــکی نیس ــا ش ــت، تقریب اس
ــادی  ــان اعتق ــه روشش ــان ب ــن روش، خودش ــان ای طراح
ــه  ــۀ اداری آن را ادام ــام وظیف ــر انج ــا به ــد و صرف ندارن
می دهنــد، بــاز تردیــدی نیســت، امــا آن چــه بــرای 
طراحــان جــای تردیــد دارد، آن اســت کــه اصــوال ارشــاد، 
کار آن هــا نیســت و آن هــا اصــوال حــق ندارنــد خودشــان 
را در جایــگاه ارشــاد دیگــران قــرار دهنــد. بــه قــول خیــام؛ 

  گر می نخوری طعنه مزن مستان را      
  بی داد نکن تو کینۀ دستان را

  تو غره بدانی که می  می نخوری                   
   صد کرده کنی که می  غام است آن را

کــوس  بــار  هــر  کــه  مســئولین  ابنــاء  عیاشــی ها   
رســوایی اش، دامــن یکــی از خانواده هــای منتســب را 
ــی کــه هــر  ــرد و پرونده هــای اختــاس و فســاد مال می گی
می شــود،  حیرت انگیز تــر  و  درشــت تر  ارقامــش  بــار 
ــه  ــی آورد، چ ــه درد م ــم ب ــخ را ه ــقیای تاری ــی دل اش گاه
ــگاِه  ــیاه را در جای ــت رو س ــن جماع ــه ای ــه آن ک ــد ب برس
ــرک  ــل دخت ــی مث ــم خلق ــد؛ آن ه ــرار ده ــق ق ــاد خل ارش
جوانــی کــه در عنفــوان جوانــی می خواهــد جوانــی کنــد، 
یــا احســاس می کنــد کــه ایــن جــور لبــاس پوشــیدن مــد 

روز اســت...همین! 
 وگرنــه فواحــش محتشــمند و روســپیان بــازار گرمــی 
ــای  ــان دع ــرای فعالیتش ــی ب ــه حت ــوری ک ــه ط ــد، ب دارن
ــه،  ــۀ صیغ ــماِی خطب ــام بی مس ــا ن ــاخته اند، ب ورودی س
بی اعتنــا بــه ایــن اصــل مذهبــی کــه ایــن خطبــه را بــرای 
ــرای  ــوزی ب ــان مج ــه س ــه ب ــد، ن ــت می خوانن ازدواج موق

ــه ای..!  ــپیان حرف ــِی روس ــت مذهب فعالی
 اتفاقــی کــه بــرای مهســا امینــی افتــاد، اتفاقــی عــادی در 
ــه،  ــران خان ــان و دخت ــت. زن ــادی اس ــت ارش ــۀ گش حرف
جگــر رویارویــی بــا نیــروی امنیتــی جــدی و زبــان نفهــم 
را ندارنــد. ایــن طفلکی هــا کــه چهره شــان، گاهــی از 
تشــر پــدر رنــگ می بــازد، کجــا می تواننــد برخــورد 

ــد.  ــل کنن ــی را تحم ــور انتظام ــک مام ــن ی خش
ــه  ــدن ب ــوار ش ــال س ــرم، در ح ــتان همس ــی از دوس  یک

خــودروی شــخصی اش، در معــرض اعتــراض یکــی از 
ــل  ــه همســرم گفــت: »مث ــت. ب ــرار گرف ــن ق ــدگاِن متدی رانن
بیــد می لرزیــدم! از ترســم قفــل فرمــون رو برداشــتم تــا اگــه 
از ماشــینش پاییــن اومــد از خــودم دفــاع کنــم.« راننــده هــم 
ــت.  ــا رف ــر بی اعتن ــتریک آن دخت ــت هیس ــدن وحش ــا دی ب
ــه  ــرا ب ــن ماج ــا از ای ــا مدت ه ــا او ت ــادگی! ام ــن س ــه همی ب
ســان وحشــتی فرامــوش ناشــدنی یــاد می کــرد و بــا افتخــار، 
برداشــتن قفــل فرمانــی را بــه رخ می کشــید کــه می توانســت 

ــود.  ــودش ش ــتم خ ــرب و ش ــث ض باع
ــور از  ــال عب ــش در ح ــا زن و فرزندان ــه ب ــده ک ــه آن رانن  ن
خیابــان بــود، گشــت ارشــاد بــود و نــه می توانســت وحشــتی 
ــس را  ــور پلی ــاد و مام ــت ارش ــا گش ــی ب ــد رویاروی در ح
ــالیان  ــول س ــه در ط ــد ک ــور کنی ــما تص ــاال ش ــزد، ح برانگی
دراز فعالیــت گشــت ارشــاد، چقــدر از زنــان و دختــران، بــا 
مشــکات روحــی و روانــی و حتــی جســمی ناشــی از ایــن 
ــی احتمــال مــرگ  ــه رو شــد ه اند و حت ــاک رو ب ــۀ هولن تجرب
و میرشــان در روزهــای بعــد، بــه هیــچ وجــه بعیــد نیســت. 

گــو آن کــه مــا آمــاری نداریــم. 
 مــن نمی خواهــم تبلیغــات دیگــران را دربــارۀ ضــرب و شــتم 
مرحــوم مهســا امینــی بــاور کنــم کــه اغلــب هــم ســاختگی 
اســت. حداکثــر هــل دادنــی بــوده و فریــاد و تشــری در برابــر 
ــی  ــا فیلم ــوا، ام ــر بی ن ــای آن دخت ــا و التماس ه خواهش ه
ــنده  ــای نویس ــرد، ادع ــش ک ــاد پخ ــت ارش ــود گش ــه خ ک
ــران  ــه در دل دخت ــی ک ــت و هراس ــم وحش ــارۀ حج را درب
ــود  ــن خ ــه ای ــد ک ــت می کن ــود، ثاب ــاد می ش ــان ایج و زن
ــو  ــر ویدئ ــژه اگ ــه وی ــت. ب ــکنجه ای طاقت فرساس ــا ش قطع
ــدی  ــاس ب ــر، لب ــن دخت ــه ای ــه می شــوید ک ــد، متوج را ببینی
بــر تــن نداشــت و اصــا بــه قصــد دلبــری بــه خیابــان نرفتــه 
بــود؛ آن هــم در شــهری کــه فواحــش در آن، آزادانــه جــوالن 
ــر  ــب و کار پ ــی کاری، کس ــی ب ــن اپیدم ــد و در ای می دهن

رونقــی دارنــد. 
ــاده  ــن افت ــر زمی  تشــت گشــت ارشــاد، مدت هاســت کــه ب
و حتــی هــواداران ارشــاد دیگــران هــم از ایــن شــیوۀ ابلهانــۀ 
ــه  ــردن، ب ــازی ک ــوره« را ب ــش »لولوخورخ ــاندن و نق ترس
فغــان آمده انــد، امــا مــرگ فجیــع ایــن دختــر بی نــوا، فریــاد 
ــالیان  ــن س ــول ای ــه در ط ــود ک ــی ب ــان و دختران ــای زن رس
طوالنــی در نطفــه خفــه شــده بــود. صدایــی کــه بافاصلــه 
ــه از  ــد ک ــراه ش ــی هم ــدۀ مردم ــوم مان ــدای در حلق ــا ص ب
حوزه هــای  در  گوناگــون،  ســتم های  و  بی کیاســتی ها 

ــد.                 ــان آمده ان ــه ج ــر ب دیگ

 گشــت ارشــاد، امــروزه بــه نمــادی بــرای همــۀ ســوءتدبیرها 
تبدیــل  درشــتی  و  ریــز  باهت هــای  و  بی کیاســتی ها  و 
شــده کــه در نظــام مــا فراگیــر اســت و هیــچ اراده ای واقعــی 
بــرای مبــارزه بــا آن، یــا دســت کــم، کاســتن از آن، حتــی در 

چشــم انداز دور دیــده نمی شــود. 
ــان  ــرد. ف ــکته ک ــاد س ــت ارش ــتم گش ــی از س ــا امین  مهس
مــرد کاســب از هزینه هــای ســنگین و درآمــد ناچیــز ســکته 
می کنــد. دانش آموختــگان دانشــگاه از بــی کاری و فقــر 
ســیاه ســکته می کننــد و دیگــر و دیگــر... و ایــن زنجیــر بــه 
هــم پیوســتۀ ســتم، ملتــی را بــه ســکته می کشــاند کــه بــرای 
ــز  ــی، ج ــی تدریج ــر مرگ ــود در براب ــاع از خ ــه و دف مقابل

ــاد  ــن فری ــد و همی ــه ندارن ــزی در چنت ــاد چی فری
هم، به جای بیدار کردن مسئوالن، صرفا انگ

 همکاری با دشمن را بر پیشانی مردمی 
می چسباند که اگر افتخار مبارزه ای با

 دشمنان این کشور هست، مختص
 آنان است، نه مسئوالِن غنوده 

در حاشیۀ امن بهشت هایی که برای
 خود ساخته اند. 
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گفتگوی اختصاصی امیر قطر با نشریۀ فرانسوی لوپوئن: 

باید بنشینیم و بدون مداخلۀ خارجی، رو در رو 
 با ایرانی ها گفتگو کنیم

- قطــر کشــور کوچکــی اســت کــه در کانــوِن بســیاری 
ــرمایه  ــی، س ــرژی، دیپلماس ــل ان ــم، مث ــائل مه از مس
گــذاری و حــاال حتــی فوتبــال قــرار دارد. قــدرت و نقِش 
یابــی  کشــورتان  را در در عرصــۀ بین المللــی چگونــه ارز

می کنیــد؟
 مــا البتــه از نظــر جغرافیایــی کشــور کوچکــی هســتیم، امــا 
ــای  ــک، در رویداده ــا کوچ ــزرگ ی ــدر ب ــر ق ــورها، ه کش
ــی  ــت خارج ــدف سیاس ــد. ه ــود را دارن ــش خ ــی نق جهان
بــه  کمــک  مختلــف،  دیدگاه هــای  گــردآوری  قطــر، 
ــش  ــای نق ــد و ایف ــاز دارن ــه آن نی ــه ب ــی ک ــه طرف های هم
تســهیل کننده در منطقــه و فراتــر از آن اســت.  جهــان بــرای 
حــل مشــکالت خــود بــه گفتگــو نیــاز دارد.  بهتریــن نمونــۀ 
ــم.  ــام دادی ــتان انج ــا در افغانس ــه م ــت ک ــر، کاری اس اخی
ــا  ــه آنه ــه ب ــتند ک ــا خواس ــی، از م ــتان آمریکای ــی دوس وقت
کمــک کنیــم تــا بــا افغــان هــا ارتبــاط برقــرار کننــد و راه حــل 
ــد.  ــدا کنن ــامان پی ــگ در آن س ــرای جن ــزی ب ــالمت آمی مس
ــز  ــرژی نی ــه ان ــا در زمین ــور م ــم.  کش ــک کردی ــم کم ــا ه م

نقــش مهمــی ایفــا مــی کنــد. زیــرا کشــوری معتبــر در ایــن 
بخــش هســتیم.  مــا بــه ایــن واقعیــت افتخــار می کنیــم کــه 
همــواره بــه توافقــات صــورت گرفتــه در دهه هــای گذشــته، 
از جملــه در زمینــۀ گاز احتــرام گذاشــته ایــم. می دانیــد 
ــان، از  ــورهای جه ــیاری از کش ــه بس ــود را ب ــا گاز خ ــه م ک

ــم. ــه می کنی ــن، عرض ــا ژاپ ــن ت آرژانتی
ــول  ــا در ط ــت. ام ــی اس ــور مرفه ــر کش ــروزه، قط - ام
یخــش، فــراز و نشــیب هایی داشــته اســت. چــه  تار

گرفته ایــد؟ درس هایــی 
  چنیــن تجربیاتــی بــه ویــژه بــرای کشــوری بــا منابــع طبیعی 
ضــروری اســت. مــا از تاریخمــان درس هــا گرفته ایــم. 
ــد  ــارت مرواری ــد تج ــز صی ــه 1930 مرک ــا ده ــا ت ــور م کش
بــود. بعدهــا، ژاپــن پــرورش مرواریــد را توســعه داد و کشــور 
مــا فقیــر شــد. بســیاری از قطــری هــا مجبــور شــدند بــرای 

کار بــه کشــورهای همســایه برونــد و بســیاری از کســانی کــه 
مانــده بودنــد، گرســنه ماندنــد. در اوایــل دهــه 1940 منابــع 
نفــت کشــف شــد و پــس از جنــگ جهانــی دوم بهره بــرداری 
ــاز هــم، ایــن منابــع بی نهایــت  و صادراتــش شــروع شــد. ب
نبــود. وقتــی منابــع گاز در دهه 1970 کشــف شــد، ارزشــش 
در بــازار جهانــی پاییــن بــود، زیــرا در آن زمــان، همــه نفــت 
ــن،  ــم. بنابرای ــره می دادی ــه مخاط ــن ب ــد ت ــتند. بای می خواس
هنگفتــی  گاز ســرمایه گذاری  مایع ســازی  تاسیســات  در 
کردیــم و زیــر بــار قــرض رفتیــم. درســی کــه از همــه 
ــدی نیســتند.  ــع اب ــود کــه مناب ــم، آن ب ــن تحــوالت گرفتی ای
ــرمایه  ــدوق س ــق صن ــژه از طری ــه وی ــذاری، ب ــرمایه گ س
گــذاری دولتــی مــا، مــی توانــد کمــک کنــد، امــا بــاز هــم 
کافــی نیســت. مهمتــر از همــه، مــا بایــد روی اســتعدادهای 
ــانی.  ــرمایه انس ــی س ــم، یعن ــذاری کنی ــرمایه گ ــان س خودم
ــی  ــد اصل ــوزش کلی ــر، آم ــه فقی ــید چ ــد باش ــه ثروتمن چ
اســت. مــا در حــال توســعه مــدارس و دانشــگاه هایمان 
ــا  ــکا و اروپ ــای آمری ــگاه ها و کالج ه ــا از دانش ــتیم. م هس

ــایی  ــا شناس ــد و ب ــا بیاین ــن ج ــه ای ــه ب ــم ک ــوت کرده ای دع
ــگری و  ــم، گردش ــالمت، عل ــاوری، س ــر فن ــن فراگی 9 رک
غیــره، شــروع بــه تنــوع بخشــی بــه اقتصادمــان کرده ایــم. بــه 
اقتصــاد نیرومندمــان اطمینــان داریــم و امیدواریــم در آینــده 

ــرای همــه احتمــاالت آمــاده باشــیم. ب
یــخ شــد... قطــر  - صحبــت از فــراز و نشــیب هــای تار
ــوری  ــقوط امپراط ــور و س ــاهد ظه ــود ش ــخ خ ی در تار
ــوده اســت، رومــی، ساســانی، امــوی،  ــادی ب ی هــای ز
ــدگاه  ــی... از دی یتانیای ــی، بر ــی، پرتغال ــی، عثمان عباس
شــما، کــدام امپراتوری هــا را در حــال ظهــور مــی بینیــد 

و کــدام در حــال ســقوط؟
ــی  ــت م ــن صحب ــکا و چی ــاره آمری ــه درب ــا، هم ــن روزه  ای
ــوری  ــا امپرات ــا را ب ــوان آن ه ــم بت ــی کن ــر نم ــا فک ــد، ام کنن
ــت،  ــاوت اس ــا متف ــرد. دوران م ــه ک ــته مقایس ــای گذش ه

آمــوزش،  از جنبه هــای مختلفــی مثــل  قــدرت  اکنــون 
اقتصــاد و همچنیــن فرهنــگ بیشــتر مــورد توجــه قــرار مــی 
گیــرد. ایــاالت متحــده نــه تنهــا از نظــر نظامــی، بلکــه از نظر 
ــت...  ــدرت اس ــک ابرق ــز ی ــی نی ــوآوری، علم ــادی، ن اقتص
چیــن بــا اقتصــاد قــوی و جمعیــت زیــادش، قــدرت رو بــه 

ــود. ــوب می ش ــده محس ــرای آین ــدی ب رش
ــران  ــکا نگ ی ــن و آمر ــان چی ــرد می ــگ س ــی از جن - یعن

ــتید؟ نیس
 مــا نمــی خواهیــم جهــان را بیــن دو ابرقــدرت قطبــی ببینیم. 
ــتش را  ــا راس ــت، ام ــاک اس ــی خطرن ــوری خیل ــن تص چنی
بخواهیــد، فکــر نمی کنــم در حــال حاضــر ایــن طــور باشــد 
ــی  ــد اصل ــا متح ــور م ــد. کش ــاق نیفت ــن اتف ــدوارم ای و امی
ــده  ــا واردکنن ــت، ام ــرب اس ــی غ ــور کل ــه ط ــکا و ب آمری
ــا  ــت. م ــن اس ــا چی ــع )LNG( م ــی مای ــی گاز طبیع اصل

ــات  ــه اختالف ــیم ک ــته باش ــه داش ــم توج ــی توانی ــط م فق
ــم کــه تنــش  ــا امیدواری ــن آن هــا وجــود دارد، ام ــادی بی زی
هــا از طریــق دیپلماتیــک و صلــح آمیــز حــل شــود. جهــان 
ــا تقســیم بنــدی هــای زیــادی دارد و  مــا در حــال حاضــر ب
ــد  ــیمات جدی ــدن تقس ــه ش ــاهد اضاف ــم ش ــا نمی خواهی م

ــیم. باش
یگــر مؤثــر در  - آیــا اتحادیــه اروپــا را بــه عنــوان یــک باز

جهــان معاصــر مــی بینیــد؟
ــا بســیار مهــم اســت. کشــور  ــه اروپ ــه؟ اتحادی  چــرا کــه ن
مــا بــا اکثــر کشــورهای اروپایــی روابطــی عالــی دارد، 
ــا در  ــا اروپایی ه ــا ب ــکاری م ــتند. هم ــان هس ــا متحدم آن ه
ــت.  ــترده اس ــی گس ــی و نظام ــاری، فرهنگ ــای تج حوزه ه
بــرای  مــا اتحادیــه اروپــا و کشــورهای عضــو آن، بهــر حفــظ 

ــت. ــم اس ــیار مه ــی بس ــت جهان امنی

گفتگو 
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ــر  ــا 2021 قط ــال 2017 ت ــعودی از س ــتان س - عربس
ــدام  ــون، دو اق ــال  1995 تاکن ــرد. از س ــره ک را محاص
ــدر  ــد پ ــدا ض ــت، ابت ــده اس ــام ش ــا انج ــرای کودت ب
شــما، ســپس ضــد خــود شــما. چگونــه از ایــن بحــران 

ــد؟ ــرون آمدی ــا بی ه
ــم.   ــت کن ــته صحب ــارۀ گذش ــدارم درب ــل ن ــچ می ــن! هی  ببی
ــدی  ــه جدی ــا وارد مرحل ــم. م ــگاه کنی ــده ن ــه آین ــذار ب بگ
شــده ایــم. همــه چیــز در مســیر درســت حرکــت مــی کنــد.  
ــته  ــی داش ــم اختالفات ــا ه ــی ب ــه گاه ــد ک ــش می آی ــه پی البت
باشــیم. مــا در حــال آمــاده کــردن زمینــه بــرای آینــدۀ شــورای 
ــارس[ هســتیم اســتعداد جوانانمــان را  ــج ]ف همــکاری خلی
در سراســر منطقــه شــکوفا کنیــم. اتحــاد و همــکاری بــرای 
ــج  ــکاری خلی ــورای هم ــت. ش ــی اس ــان حیات ــر جه سراس
]فــارس[ پــس از تنــش و آشــفتگی بزرگــی در حــال بهبــودی 
اســت، امــا مســیری کــه در پیــش گرفته ایــم، مســیر درســتی 

اســت.
ــای  ــایه ه ــرای همس ــه ب ــت ک ــی هس ــا چیزی های - ام
ــه  ــت ک ــی اس ــن روال ــا ای ــت. آی ــده اس ــما آزاردهن ش
کشــور شــما در پیــش گرفتــه اســت؟ ســلطنت موروثی؟ 
رابطــه بــا ایــران؟ در ســال 2017، ســعودی هــا شــما را 
یســم و اخــوان المســلمین متهــم  بــه تامیــن مالــی ترور

ــد... کردن
ــم،  ــما گفت ــه ش ــه ب ــور ک ــان ط ــد، هم ــتش را بخواهی  راس
فکــر نمــی کنــم صحبــت از گذشــته مفیــد باشــد. شــما بــه 
ایــران اشــاره کردیــد. ایــران بــرای مــا بســیار مهــم اســت. مــا 
ــدان گازی  ــن، می ــر ای ــالوه ب ــم و ع ــی داری ــه ای تاریخ رابط
ــورهای  ــه کش ــا هم ــترکیم. م ــران مش ــا ای ــود را ب ــی خ اصل
عضــو شــورای همــکاری خلیــج ]فــارس[ و ایــران را تشــویق 
ــی  ــه اختالفات ــد. البت ــو کنن ــر گفتگ ــا یکدیگ ــه ب ــم ک می کنی
ــد،  ــرای هــر کســی ممکــن اســت پیــش بیای وجــود دارد، ب
امــا بایــد بنشــینیم و بــدون مداخلــۀ خارجــی، رو در رو  بــا 

ــم. ــو کنی ــا گفتگ ایرانی ه
- یکــی از انتقــادات مکــرر بــه کشــور شــما ایــن اســت 
کــه بــا اخــوان المســلمین ارتبــاط دارد. واقعیــت دارد؟

ــی از  ــو فعال ــچ عض ــدارد. هی ــود ن ــی وج ــن پیوندهای  چنی
ــن جــا،  ــط در ای ــا ســازمان هــای مرتب اخــوان المســلمین ی
ــتیم.  ــازی هس ــور ب ــا کش ــت. م ــتقر نیس ــر مس ــی در قط یعن
افــراد زیــادی بــا عقایــد و عقایــد مختلــف مــی آینــد و مــی 
ــا  ــا حکومت ه ــا ب ــزب. م ــه ح ــم، ن ــا دولتی ــا م ــد، ام رون
بــا  نــه  داریــم،  کار  و  ســر  مشروعشــان  دولت هــای  و 

سیاســی. ســازمان های 
و  غربــی  کشــورهای  بیــن  شــما  کشــور  چــرا   -
ــتان  ــان در افغانس ــا طالب ــران ی ــد ای ــان، مانن هم آوردانش

می کنــد؟ ایفــا  را  واســطه  نقــش  دارد، 
 ایــن بخشــی از سیاســت مــا اســت؛ گــرد هــم آوردن 
بازیگرانــی کــه بــا یکدیگــر اختــالف دارنــد. دربــارۀ طالبان، 
ــه درخواســت دوســتان آمریکاییمــان ]دولــت اوبامــا[  مــا ب
ایــن کار را انجــام دادیــم. ایــن مذاکــرات ســال ها بــه طــول 
ــا فــراز و نشــیب هایی همــراه بــود. اتفاقــی کــه  انجامیــد و ب
ــه طــور  ــا ب ــر کــرد، ام ــاد، همــه را غافلگی ســال گذشــته افت
کلــی، مــا بــا ایــاالت متحــده و همچنیــن بــا اروپایی هــا از 
ــارۀ  ــا درب ــم. ام ــک کار کرده ا ی ــوی ها از نزدی ــه فرانس جمل
ــه  ــا مراجع ــه م ــمی ب ــور رس ــه ط ــی ب ــون، کس ــران، تاکن ای
نکــرده اســت. بــا ایــن حــال، مــا بــا متحــدان آمریکاییمــان 
صحبــت می کنیــم و بــا ایرانی هــا هــم در حــال گفتگوییــم، 
زیــرا ایــران همســایه مــا اســت. وظیفــه و منافــع مــا ایجــاب 
می کنــد کــه هــر کاری انجــام دهیــم تــا دو طــرف را 
ــی  ــرای راه حل ــره ب ــا را در مذاک ــم و آن ه ــم بیاوری ــرد ه گ
ــرف  ــه دو ط ــی ک ــا زمان ــم و ت ــویق کنی ــز تش ــالمت آمی مس
ــه اصــل همزیســتی مســالمت آمیز اعتقــاد داشــته باشــند،  ب
ــا  ــم، ب ــود را نمی بندی ــت خ ــدام، دس ــچ ک ــاب هی در انتخ
ــف  ــه مخال ــانی ک ــا کس ــتیم ب ــر نیس ــا حاض ــال، م ــن ح ای
ایــن اصلنــد، صحبــت کنیــم. بــه همیــن جهــت اســت کــه 
مــا زیــر بــار گفتگــو بــا گــروه هــای تروریســتی و خشــونت 

طلــب نمی رویــم.
- اوضــاع بــازار انــرژی را در شــرایط فعلــی چگونــه مــی 
بینیــد؟  فکــر می کنیــد منابــع گازی قطــر تــا چــه انــدازه 
ــه  ــا ب ــه اروپ ــیه ب ــرای  گاز روس ــی ب ــد جایگزین می توان

شــمار آیــد؟
 از دهــه 1980 و 1990، مــا مخاطــرۀ ســرمایه گــذاری را در 
گاز پذیرفتــه ایــم. مــا می دانســتیم کــه ایــن انــرژی در آینــده 
ــاره  ــد ســال پیــش، مــا دوب بســیار مهــم خواهــد شــد و چن
ــم،  ــام دادی ــود انج ــد LNG خ ــش تولی ــا افزای ــن کار را ب ای
ــی در آن زمــان، خــالص شــدن از شــر  ــد جهان اگرچــه رون
ــه در آن  ــود ک ــی ب ــر انرژی های ــز ب ــا و تمرک ــن انرژی ه ای
ــاد.  ــید و ب ــد خورش ــدند، مانن ــی می ش ــاک« تلق ــان »پ زم
ــز  ــه LNG نی ــم ک ــما بگوی ــه ش ــم ب ــال، می توان ــن ح ــا ای ب
انــرژی پــاک اســت. گاز بــرای دوره انتقــال آتــی بســیار مهــم 
اســت. جنــگ در اروپــا شــرایط را بــه شــدت پیچیــده کــرده 
اســت، امــا ایــن مشــکل قبــال هــم وجــود داشــت. مــا بــه 

نوبــۀ خــود، صــادرات انــرژی خــود را در حجــِم زیــادی بــه 
ــا بســتن قراردادهــای بلندمــدت  ــا، ب آســیا و همچنیــن اروپ
و همچنیــن در بــازار نقــدی عرضــه می کنیــم. مــا مــی 
خواهیــم بــه اروپــا کمــک کنیــم و در ســال های آینــده، گاز 
ــا را تامیــن خواهیــم کــرد. امــا ایــن کــه مــا می توانیــم  اروپ
گاز روســیه را جایگزیــن کنیــم، درســت نیســت. گاز روســیه 

ــازار جهانــی ضــروری اســت. ــرای ب ب
- بنابرایــن، شــما معتقدیــد کــه گاز، بــه ویــژه  LNG، در 
ــدی ایفــا  ــان نقــش کلی ــی، همچن ــرژی جهان ترکیــب ان

خواهــد کــرد...
 البتــه! بــرای دوره گــذار و در بلندمــدت، در ترکیــب انــرژی 
ــرای  ــت. ب ــز اس ــت و تمی ــد داش ــیاری خواه ــت بس اهمی
ــم  ــذاری کرده ای ــرمایه گ ــی س ــا روی فناوری های ــه، م نمون
کــه امــکان کاهــش شــعله ور شــدن و جــذب کربــن را فراهم 
می کنــد و فرامــوش نکنیــم، مــا دربــارۀ مشــکالت خودمــان  
صحبــت می کنیــم، امــا یــک میلیــارد نفــر روی کــره زمیــن 

هســتند کــه هنــوز بــه بــرق دسترســی ندارنــد.
- آیــا اروپایــی هــا حــق داشــتند انــرژی روســیه را 

یــم کننــد؟ تحر
 مــا بایــد مراقــب انــواع تحریم هایــی باشــیم کــه کار را 
بــرای کل جهــان پیچیــده می کنــد. در ایــن مــورد بــه 
خصــوص نمی توانــم قضــاوت کنــم کــه آیــا اروپــا درســت 
ــه  ــکالتی را ک ــم مش ــط می توانی ــا فق ــا م ــط، ام ــا غل ــود ی ب
کمبــود انــرژی در اروپــا ایجــاد مــی کنــد، مشــاهده کنیــم. 
مهم تریــن نکتــه ایــن اســت کــه همــه مــا از ایــن وضعیــت 
رنــج می بریــم، چــه از نظــر انــرژی و چــه از نظــر غذایــی. 
بــه همیــن ســبب اســت کــه جنــگ در اوکرایــن بایــد پایــان 

ــم. ــدا کنی ــد راه حلــی پی ــد. بای یاب
- امانوئــل ماکــرون در غــرب بــه ســبِب تمایلــش بــرای 
گفتگــو بــا هــر دو طــرف، از جملــه بــا والدیمیــر پوتیــن 

در معــرِض انتقــاد قــرار گرفــت. حــق بــا او بــود؟
 مــا اغلــب بــا رئیــس جمهــور مکــرون صحبــت می کنیــم و 
می دانــم کــه قصــد دارد بــه ایــن جنــگ پایــان دهــد. کســی 
بایــد باشــد کــه بــا هــر دو طــرف صحبــت کنــد و نظراتشــان 
ــا را  ــه گفتگوه ــن گون ــد ای ــا بای ــد. م ــک کن ــم نزدی ــه ه را ب
تشــویق کنیــم. رئیــس جمهــور مکــرون حــق دارد کــه ایــن 
کار را انجــام دهــد. ترکیــه نیــز در تــالش اســت تــا دو کشــور 

را بــه هــم نزدیــک کنــد.
ــم و  ــش پوپولیس ــه افزای ــتید ک ــن نیس ــران ای ــا نگ - آی
ــد  ــدن فراین ــه ش ــه تک ــه تک ــر ب ــادی، منج ــران اقتص بح

ــود؟ ــدن ش ــی ش جهان
ــه شــیوه ای آرمانــی مدیریــت نشــد.  ــد ب  همــه گیــری کووی
کشــورهای ثروتمنــد قــادر بــه مقابلــه بودنــد، امــا مــا 
ــن  ــز ای ــرا نی ــه فق ــم ک ــل کنی ــان حاص ــتیم اطمین نمی توانس
توانایــی را دارنــد. درســی کــه گرفتیــم، ایــن اســت کــه بــرای 
ــرا  ــم. زی ــکاری داری ــه هم ــاز ب ــی نی ــکالت جهان ــل مش ح
ــتی  ــتم بهداش ــا و سیس ــه داروه ــا فرانس ــر ی ــر قط ــی اگ حت
مناســب بــرای درمــان جمعیــت خودشــان را داشــته باشــند، 
ــا آن مقابلــه کننــد،  ــد ب ــا زمانــی کــه همــه کشــورها نتوانن ت
ــا  ــرد. م ــه ک ــری غلب ــاری همه گی ــن بیم ــر چنی ــوان ب نمی ت
نمی خواهیــم دوبــاره شــاهد بســته شــدن رســتوران ها، 
ــرژی  ــارۀ ان ــیم. در ب ــار باش ــتگاه های قط ــا و ایس فرودگاه ه
هــم همین طــور اســت. خــوب نیســت کــه قیمت هــا خیلــی 
ــت،  ــه نیس ــده منصفان ــرای مصرف کنن ــرا ب ــد، زی ــاال باش ب
ــی  ــا راض ــم، م ــد ه ــن باش ــی پایی ــا خیل ــی قیمت ه ــا وقت ام
ــت.  ــه نیس ــم منصفان ــده ه ــرای تولیدکنن ــون ب ــتیم، چ نیس
اگــر قــرار اســت همــه ســود ببرنــد، بایــد همــکاری جهانــی 
وجــود داشــته باشــد. مــن نمی خواهــم فراینــد جهانــی شــدن 
ــده ای از  ــود. ع ــف ش ــم، متوق ــر نمی کن ــود و فک ــف ش متوق
مــردم می گوینــد کــه برگردانــدن ســاعت بــه عقــب، زندگــی 
ــرف زدن و  ــت. ح ــت نیس ــن درس ــد. ای ــان تر می کن را آس
مســئولیت پذیری یکســان نیســت... کارآمد نیســت. سراســر 
ــه  ــا یکدســت شــده اســت. از آن جایــی کــه همــه مــا ب دنی
ــکالت  ــم و مش ــم کار کنی ــا ه ــد ب ــتیم، بای ــط هس ــم مرتب ه

ــا هــم حــل کنیــم. خــود را ب
- در میــان تقســیماتی کــه شــما بــه آن اشــاره می کنیــد، 
آن دســته از تقســیمات داخــل جهــان اســام نیــز وجــود 
دارد. آینــده اســام را بــه ســان دیــن چگونــه می بینیــد؟
انســانی  گونه هــای  اســت.  گســترده ای  بســیار  ســوال   
متنوعنــد، فرهنگ هــا، عقایــد و همچنیــن گروه هــای قومــی 
ــه  ــم، از جمل ــم. مــا ایمــان را جــدی می گیری ــی داری متفاوت
در تحصیالتمــان، امــا در عیــن حــال، آغوشــمان بــرای 
ــر  ــردم دیگ ــر و م ــان دیگ ــر، ادی ــای دیگ ــی فرهنگ ه همراه
هــم بــاز اســت. ایــن اســالم اســت. ایــن دیــن صلــح اســت 
ــا  ــم. م ــا را می پذیری ــاوت ه ــلمان، تف ــوت مس ــا در کس و م
نیــاز داریــم کــه در منشــی مســالمت آمیــز بــا هــم زندگــی 
ــا  ــت، ام ــته اس ــود داش ــان وج ــن ادی ــی بی ــم. تنش های کنی
ــن  ــرای ریخت ــالش ب ــا ت ــا و ی ــن تنش ه ــارۀ ای ــت در ب صحب
ــن  ــه ای ــما ب ــد. ش ــا نمی کن ــه م ــی ب ــش کمک ــت روی آت نف
ــاره  ــانه ای اش ــای رس ــا چهره ه ــتی ی ــای پوپولیس جنبش ه
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کردیــد کــه از اســالم صحبــت می کننــد و چیزهایــی را 
طــوری مطــرح می کننــد کــه انــگار »مــا« و »آن هــا« هســتند 
ــه  ــن عادالن ــد. ای ــتفاده می کنن ــی سوءاس ــه از اسالم هراس ک
ــم  ــه ه ــا ب ــت. م ــور نیس ــن ط ــم ای ــت ه ــت و در واقعی نیس
ــم و  ــه می کنی ــم، مبادل ــارت می کنی ــم تج ــا ه ــته ایم، ب پیوس
می دانیــد، اگــر بــه اروپــا برویــد، فکــر نمی کنــم کــه مــردم 
ــان  ــان، در جه ــن س ــه همی ــند. ب ــالم باش ــران اس  نگ

ً
ــا واقع

اســالم، کســی نگــران مســیحیت نیســت. در واقــع، بســیاری 
از مســیحیان و یهودیــان و ســایرین در جهــان اســالم زندگــی 
ــلمانان  ــگ مس ــی از فرهن ــز بخش ــود را نی ــه خ ــد ک می کنن
ــی  ــرب زندگ ــادی در غ ــلمانان زی ــن مس ــد و همچنی می دانن
می کننــد. امــروزه در جهــان، اتفاقــات خوبــی در حــال روی 
دادن اســت، در حــوزۀ فنــاوری، تجــارت، علــم، تجــارت و 

ــن طــور فرهنــگ. مشــکالت اســتثنا هســتند. همی
- بنابرایــن، شــما بــا وجــود شــرایط کنونــی و از جملــه 
ســوء قصــد ضــد ســلمان رشــدی نویســنده در تابســتان 
ــبین  ــام خوش ــان اس ــرب و جه ــط غ ــه رواب ــال، ب امس

هســتید؟
 آن چــه مــن می گویــم ایــن اســت کــه عــده ای از تنش هــای 
گذشــته و اختالفــات موجــود، بــرای منافــع سیاســی خــود، 

ــکالت  ــردن مش ــرف ک ــرای منح ــه ب ــل و چ ــه در داخ چ
داخلی شــان بــه کشــورهای دیگــر، ســوء اســتفاده می کننــد. 
سیاســتمداران حــق دارنــد، حــرف بزننــد، امــا بــاز هــم اگــر 
ــه ای  ــه دغدغ ــد ک ــد، می بینی ــورت کنی ــادی مش ــراد ع ــا اف ب
ــد از  ــا بای ــد. م ــیحیت ندارن ــالم و مس ــان اس ــارۀ جه درب
ــد.  ــرا کمکــی نمی کن ــم، زی ــاب کنی ــوع تنش هــا اجتن ــن ن ای
صرفــا گفتگــوی بیــن مــا دربــارۀ ایــن مشــکالت اســت کــه 

ــت. ــان ماس کمک رس
- آیــا بــه همیــن دلیــل مجــوز افتتــاح کلیســا را در دوحــه 

ــادر کردید؟ ص
ــن   مــا آن را خیلــی وقــت پیــش ســاختیم. مســیحیان چندی
ــق  ــا ح ــد.  آن ه ــی می کنن ــا زندگ ــه در اینج ــت ک ــه اس ده
دارنــد بــه دیــن خــود عمــل کننــد. مــا در ایــن جــا از آن هــا 
ــور  ــن کش ــاختن ای ــا در س ــه م ــا ب ــم و آن ه ــتقبال کردی اس
ــه  ــان را ب ــک دینی ش ــن، مناس ــش از ای ــد. پی ــک کردن کم
طــور خصوصــی ادا می کردنــد. پــدرم در تصمیماتــش 
ــد.  ــاز دارن ــی نی ــکان فراخ ــه م ــا ب ــه آن ه ــد ک ــد ش متقاع
ایــن بنــا، مجموعــه ای از ساختمان هاســت کــه شــامل 
چندیــن کلیســا، اعــم از غربــی، آســیایی، آفریقایــی اســت و 

ــد. ــادت کنن ــا عب ــه در آن ج ــد روزان ــیحیان می توانن مس

ــا جاهــای دیگــر  ــا در کشــورهای غربــی، فرانســه ی - آی
ــود؟ ــتی می ش ــار درس ــلمان رفت ــای مس ــا اقلیت ه ب

 موضــع مــا روشــن اســت؛ مــا تبعیــض ضــد هــر اقلیــت، 
ــوری رد  ــر کش ــلمان را در ه ــر مس ــه غی ــلمان و چ ــه مس چ
می کنیــم. مــا در یــک جهــان زندگــی می کنیــم. ایــن 
وضعیــت نبایــد مشــکلی ایجــاد کنــد، امــا عــده ای از 
ــه  ــد ب ــعی می کنن ــانه ای س ــای رس ــتمداران و چهره ه سیاس
ــه  ــه همیش ــور ک ــان ط ــا هم ــد. ام ــن بزنن ــوع دام ــن موض ای

ــد. ــادی را بخواهی ــردم ع ــر م ــم؛ نظ می گوی
ــا در  ــت؟ آی ــام چیس ــما از اس ــخصی ش ــور ش - تص

ــد؟ ــرال« می دانی ــود را »لیب ــن خ ــورد دی م
- می دانیــد، خنــده دار اســت، گاهــی مــردم از اســالم 
»مــدرن«، »محافظــه کار« یــا »لیبــرال« صحبــت می کننــد. 
اســالم دیــن اســت. مــا آن را درک می کنیــم، امــا در قامــت 
ــلمانی  ــن مس ــه م ــم ک ــما بگوی ــه ش ــم ب ــان، می توان انس
ــا و  مومــن، مــدرن و خــوش برخــورد هســتم کــه کشــور م
ــن  ــا در عی ــتند و م ــواز هس ــدرن و مهمان ن ــز م ــا نی ــردم م م
ــم.  ــراث و دیــن خــود بســیار افتخــار مــی کنی ــه می حــال، ب
ــا ایــن حــال،  ــاز اســت، ب ــر دیگــران ب ــد آغوشــمان ب هرچن

ــم. ــم داری ــان را ه ــخصی خودم ــی ش زندگ
- دیــدگاه شــما دربــارۀ نقــش و جایــگاه زنــان در جامعه 

؟ چیست
، همــۀ مــا، چــه مــرد چــه زن، در برابــر خداونــد 

ً
 اوال

برابریــم. نقــش زنــان در جامعــه مــا حیاتــی اســت. در 
قطــر، وضــع زنــان در زمینــۀ آموزش هــای دانشــگاهی بهتــر 
ــران  ــوزان را دخت ــش آم ــد دان ــت.  63 درص ــردان اس از م
ــاه  ــدودا پنج ــروی کار، ح ــۀ نی ــد. در زمین ــکیل می دهن تش
ــم  ــر زن داری ــا ســه وزی ــت، م پنجــاه اســت. در داخــل دول
کــه کارهــای بزرگــی بــه آن هــا محــول شــده اســت. حتــی در 
نیــروی هوایــی هــم خلبــان زن داریــم. زنــان هیــچ تفاوتــی 
ــا در معــرض  ــم کــه در دنی ــه می دانی ــد. البت ــا مــردان ندارن ب

ــم. ــا آن مخالفی  ب
ً
ــال ــا کام ــد، ام ــرار دارن ــض ق تبعی

- آیــا فکــر می کنیــد آزادی بیــان ارزشــی اساســی اســت 
ــدود  ــی مح ــا گاه ــود، ی ــت ش ــد از آن محافظ ــه بای ک

شــود؟
ــان اعتقــاد دارم. بایــد محافظــت  ــه آزادی بی  مــن شــخصا ب
 منجر بــه بروز مشــکالت 

ً
شــود، امــا اگــر ابــراز نظــری عمــدا

ــا  ــی شــود، آی ــا مذهب ــا تعــارض در حوزه هــای فرهنگــی ی ی
 ابــراز چنیــن نظــری ضــروری اســت؟ صحبــت مــن 

ً
واقعــا

ایــن نیســت کــه کســی از وزیــر یا مقــام ارشــدی انتقــاد کند، 

مــن شــخصا مشــکلی بــا آن نــدارم، امــا اگــر در حوزه هــای 
ــد  ــد، بای ــاد کن ــکالتی ایج ــیم، مش ــه می شناس ــی ک حساس
بســیار مراقــب باشــیم. هــر کــس حــق دارد نظــرش را ابــراز 
ــاندن  ــیب رس ــد از آس ــم، بای ــه می گویی ــر چ ــا ه ــد، ام کن
ــا  ــب ی ــون، مذاه ــی گوناگ ــای فرهنگ ــراد در حوزه ه ــه اف ب
ــه طــور کلــی، هــر  پیشــینه های مختلــف اجتنــاب کنیــم. ب
ــی  ــد. کس ــته باش ــود را داش ــت خ ــد محدودی ــی بای موضوع
ــا  ــت ب ــت آن را مخالف ــن اس ــنود، ممک ــن را می ش ــه ای ک
ــد، امــا صحبــت از محدودیت هــا یکســان  ــان بدان آزادی بی
نیســت، گــو آن کــه شــبکه های اجتماعــی شــرایط را بســیار 

ــد. ــده کرده ان پیچی
یابی می کنید؟ - روابط فرانسه و قطر را چگونه ارز

ــت. درک  ــتحکم اس ــیار مس ــی و بس ــوی، تاریخ ــوب، ق  خ
ــا در  ــم. م ــار می کنی ــه آن افتخ ــت و ب ــی اس ــان عال متقابلم
تجــارت، فرهنــگ، ورزش، امنیــت، امــور نظامــی، سیاســت 
ــد  ــه ولیعه ــی ک ــم. زمان ــی داری ــکاری نزدیک ــی هم خارج
ــه  ــوری ک ــن کش ــدم، اولی ــر ش ــی امی ــم وقت ــاز ه ــدم و ب ش
خــارج از خاورمیانــه از آن بازدیــد کــردم، فرانســه بــود. مــا 
ــن موضــوع  ــه ای ــم و ب ــی یکدیگــر را درک مــی کنی ــه خوب ب

ــم. ــار می کنی ــیار افتخ بس
- رابطۀ شما با امانوئل مکرون چیست؟

 مــا اغلــب بــا هــم صحبــت می کنیــم. چنــد بــار همدیگــر 
را دیدیــم و تلفنــی صحبــت کردیــم. نظــرات زیــادی در مورد 
ــج  ــرای تروی ــم ب ــعی می کنی ــم و س ــی داری ــت خارج سیاس
ــای  ــه کمک ه ــده و ارائ ــت کنن ــش تثبی ــای نق ــح، ایف صل
بشردوســتانه در جایــی کــه نیــاز اســت، همــکاری نزدیــک 

داشــته باشــیم.
- آیــا احســاس می کنیــد کــه فرانســه بــا شــما منصفانــه 

رفتــار مــی کنــد؟
ــا در  ــم، ام ــی داری ــات اختالفات ــی اوق ــا گاه ــه م ــه، البت  بل
مجمــوع، متذکــر می شــوم کــه ریاســت جمهوری هــای 
ــط خــوب  ــه حفــظ رواب ــی فرانســه همیشــه مصمــم ب متوال

ــا قطــر هســتند. ب
یک مهــم قطــر اســت، نقــش این  - شــرکت توتــال، شــر

شــرکت در روابــط دوجانبه چیســت؟
 روابــط مــا بــا فرانســه گســترده تر از صنعــت خاصــی ماننــد 
ــا وجــود این،توتــال، شــرکتی بســیار مهــم  انــرژی اســت. ب
ــم،  ــذاری کردی ــرمایه گ ــع س ــا در مای ــه م ــی ک ــت. زمان اس
ــزان  ــرکت های اگ ــا ش ــکاری ب ــرای هم ــره ب ــه مخاط ــن ب ت
ــا  ــه م ــد و ب ــرکت ها آمدن ــن ش ــم. ای ــال دادی ــل و توت موبی
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ــای  ــم و در دهه ه ــعه دهی ــان را توس ــد صنعتم ــک کردن کم
ــر،  ــارج از قط ــای خ ــروژه ه ــرای پ ــه ب ــم، از جمل ــده ه آین

ــود. ــد ب شــرکای مــا خواهن
ــی  ــرۀ س ــبب مخاط ــه س ــه ب ــت ک ــان آن اس - منظورت

ــد؟  ــی دهی ــه م ــا ادام ــا آن ه ــش، ب ــال پی س
ــفاف  ــورت ش ــه ص ــم و ب ــل داری ــرکت ها تعام ــا ش ــا ب  م
ــا ایــن حــال، روابــط گذشــته،  قــرارداد امضــا مــی کنیــم، ب
مخاطراتــی کــه بــرای مــا متحمــل شــدند، حمایتــی کــه از ما 
ــم. مــا هرگــز مــردم،  ــز در نظــر می گیری ــد را نی ــه کرده ان ارائ
ــار  شــرکت ها و  کشــورهایی را کــه در شــرایط ســخت در کن
مــا ایســتادند و بــا مــا مخاطــره کردنــد، فرامــوش نمی کنیــم. 
ــا  ــا م ــد، ام ــوش می کنن ــر فرام ــورهای بزرگت ــی از کش برخ

ایــن طــور نیســتیم.
- آیا پاری سن ژرمن سرمایه گذاری خوبی بود؟

اگــر  دارد.  فــرق  دیگــر  معامــالت  بــا  ورزش  البتــه!   
می خواهیــد روی هــر ورزشــی ســرمایه گــذاری کنیــد، 
ــورت،  ــن ص ــر ای ــید. در غی ــته باش ــه داش ــه آن عالق ــد ب بای
پولتــان را هــدر می دهیــد. البتــه اگــر آن را بــه درســتی 
مدیریــت کنیــد، ارزش پــروژه افزایــش می یابــد. ایــن همــان 
ــه  اتفاقــی اســت کــه در پاریســن ژرمن روی داد. قطری هــا ب
ــد، افتخــار  ــا پــاری ســن ژرمــن ســپری کردن دهــه ای کــه ب

ــت. ــدی دی ان ای ماس ــر کلی ــد. ورزش عنص ــی کنن م
- آیــا ایــن کــه امانوئــل ماکــرون از تیــم المپیــک مارســی 
یســن ژرمن دردسرســاز  حمایــت می کنــد و نــه از پار

نیســت؟
 )می خنــدد( امــا همیشــه ســر ایــن موضــوع، بــا هــم 
ــد.   دردســری درســت نمی کن

ً
ــا ــا واقع ــم، ام شــوخی می کنی

ــت  ــر صحب ــتاقانه منتظ ــن مش ــت دارد و م او ورزش را دوس
ــور  ــس جمه ــراه رئی ــه هم ــن ب ــتم. م ــارۀ آن هس ــا او در ب ب
ــه و  ــن فرانس ــی 2018 بی ــام جهان ــال ج ــرش در فین و همس
ــادی بخش  ــاهد ش ــتم ش ــتم و توانس ــور داش ــی حض کرواس

ــم. ــه باش ــروزی فرانس ــگام پی ــا، هن آن ه
ــی  ــذاری خوب ــرمایه گ ــور؟ س ــال چط ــدۀ راف - جنگن

ــت؟ اس
ــه  ــحالیم ک ــا خوش ــت و م ــتثنایی اس ــای اس ــال هواپیم  راف
خلبانــان مــا مــی تواننــد بــا آن پــرواز کننــد. مــا چندیــن دهه 
ــواع تجهیــزات  ــر هواپیمــا، از فرانســه ان اســت کــه عــالوه ب
ــم.  ــراژ می خریدی ــال هــم می ــل از راف ــم؛ قب نظامــی می خری
ــد و  ــل می کنن ــه تحصی ــز در فرانس ــری نی ــجویان قط دانش
ــه  ــا ارتــش فرانســه از جمل در مانورهــای نظامــی مشــترک ب

ــم. ــرکت می کنی ــری ش ژاندارم
ــک  ــر ی ــرای رهب ــی ب ــه ویژگی های ــما چ ــر ش ــه نظ - ب

ــت؟ ــور الزم اس کش
 ضــروری اســت کــه گــوش دهیــد و هرگز هــم تردیــد نکنید. 
تردیــد فاجعــه اســت. الزم نیســت لجبــازی کنیــد، امــا وقتی 
تصمیمــی می گیریــد و فکــر می کنیــد کــه تصمیــم درســتی 
ــف،  ــرات مختل ــنیدن نظ ــس از ش ــوص پ ــه خص ــت، ب اس
بایــد آن را ادامــه دهیــد و اگــر متوجــه شــدید کــه اشــتباه بوده 
اســت، در تغییــر آن نیــز تردیــد نکنیــد. وقتــی تردیــد داریــد 

همیشــه منفــی خواهــد بــود. ایــن را از پــدرم یــاد گرفتــم. اما 
ــد از مســئوالن  ــری می رســد، می توانی ــه رهب ــت ب ــی نوب وقت
حوزه هــای مختلــف و نــه تنهــا از ســران کشــورها بیاموزیــد. 
رهبــران تجــاری نیــز بایــد بــا مشــکالت دســت و پنجــه نــرم 
کننــد و حتــی مدیــران ورزشــی. مــن کتابــی در ایــن زمینــه از 
الکــس فرگوســن، ســرمربی منچســتریونایتد خوانــدم. دغــدۀ 
او کیفیــت رهبــری دربــارۀ مقابلــه بــا مشــکالت اســت، امــا 

نقــش مــن متفــاوت اســت؛ محافظــت از مردمــم.
از 70 ســال ســلطنت  پــس  دوم  الیزابــت  ملکــه   -

ــه درس  ــا چ ــد ی ی ــوغاتی از او دار ــه س ــت. چ درگذش
گرفته ایــد؟ او  زندگــی  از  هایــی 

ــن  ــرای او عمیق تری ــن ب ــه م ــود ک ــی ب ــرت کس  علیاحض
ــا او را در  ــات ب ــار مالق ــن افتخ ــودم. م ــل ب ــرام  را قائ احت
مــورد در  مناســبت ها داشــتم کــه آخریــن  از  بســیاری 
ــای  ــن ویژگی ه ــود. او بهتری ــال ب ــل امس ــدزور در اوای وین
ــری  ــری را داشــت؛ صداقــت، درســتکاری، انعطاف پذی رهب
و همدلــی. شــنوندۀ فــوق العــاده ای هــم بــود و حــس شــوخ 
طبعــی فــوق العــاده ای داشــت. از او تــا ابــد، بــه ســاِن زنــی 
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بــا قــدرت و وقــاری ســترگ کــه فداکارانــه بــه وظیفــه خــود 
ــد. ــد ش ــاد خواه ــت، ی ــده اس ــد ش متعه

- کدام سران کشورها الهام بخش شما هستند؟
ــم،  ــارۀ ســران فعلــی کشــورها اظهارنظــر کن ــم درب  نمی توان
ــا بســیاری از آن هــا دوســت هســتم، امــا مــی توانــم  زیــرا ب
ــا 2013  ــدرم )کــه از ســال 1995 ت ــم کــه پ ــه شــما بگوی ب
ســلطنت کــرد، یادداشــت ســردبیر( تــا انــدازۀ زیــادی الهــام 
بخــش مــن اســت. او مــردی بــزرگ، ســخاوتمند و شــجاع 
اســت و هنــگام ارتــکاب اشــتباه، پیــش از همــه بــه اشــتباه 
خــود اقــرار می کنــد. او بــه مــن توصیــه هــای بســیار 
ارزشــمندی کــرد. رهبــر بســیار جالــب دیگــری کــه از 
صحبــت کــردن بــا او لــذت بــردم، لــی کــوان یــو، نخســت 
وزیــر ســابق ســنگاپور بــود. مــن ایــن فرصــت را داشــتم کــه 
ــت  ــینم و صحب ــا او بنش ــم و ب ــات کن ــا او مالق ــار ب ــد ب چن
ــوه  ــز نح ــتآوردهایش و نی ــی و دس ــارۀ زندگ ــم. از او در ب کن
ــای  ــن از اون چیز ه ــیدم. م ــکالت پرس ــا مش ــوردش ب برخ
زیــادی یــاد گرفتــم و از کتاب هایــش هــم. او در اواخــر 

ــه قطــر آمــد. حتــی ســوار شــتر هــم شــد...  عمــر ب
ــایگی  ــی را در همس ــور کوچک ــه کش ــو ک ــوان ی ــی ک - ل
کشــور بــزرگ مالــزی اداره می کــرد و بــر اســتقال 
ــر  ــنگاپور و قط ــن س ــباهتی بی ــا ش ــد. آی ی ــرار ورز اص

؟ می بینیــد
ــروری  ــتقالل ض ــن اس ــتیم و ای ــتقلی هس ــور مس ــا کش  م
ــک  ــه ی ــق ب ــا را متعل ــی م ــم کس ــن نمی خواه ــت. م اس
ــد. کشــور مــا کوچــک  ــل طــرف دیگــر بدان طــرف در مقاب
اســت کــه در میــان کشــورهای بــزرگ احاطــه شــده اســت. 
عضــو شــورای همــکاری خلیــج فــارس هســتیم و بــه 
ــم  ــی پذیری ــا نم ــم. م ــار می کنی ــود افتخ ــی خ ــراث عرب می
کــه کســی بــه مــا بگویــد چــه کار کنیــم یــا در امــور داخلــی 
ــا  ــد و در عیــن حــال، روابــط خوبمــان را  ب مــا دخالــت کن

ــم.  ــظ می کنی ــایگانمان حف ــه همس ــه، از جمل هم
در دهــه 1990، مــا بــه پیــروی از فرانســیس فوکویامــا، 
ــی  ــوی غرب ــه الگ ــم ک ــر می کردی ــی فک ــنفکر آمریکای روش
لیبــرال دموکراســی در سراســر جهان گســترش خواهــد یافت. 
 ایــن اتفــاق نیفتــاده اســت. 

ً
اکنــون، مــا می دانیــم کــه واقعــا

ــد؟ ــی می کنی ــه ارزیاب ــا را چگون ــن الگوه ــت بی ــن رقاب ای
 مــن معتقــدم بایــد فرهنــگ هــر کشــوری را در نظــر بگیریم. 
بــرای نمونــه، همیــن ســنگاپور الگــوی دموکراتیــِک خــودش 
را دارد، یعنــی حکومــت. شــما نمی توانیــد ایــن الگــو را کپــی 
کنیــد و جــای دیگــری اصطالحــا »پیســت« کــرد. ســنگاپور  

کشــوری آســیایی بــا فرهنــگ و شــیوۀ زندگــی خــاص خــود 
ــه  ــد ک ــت. می بینی ــواب داده اس ــم ج ــاال ه ــا ح ــت. ت اس
ــت  ــر موفقی ــه دیگ ــت. نمون ــرفته ای اس ــیار پیش ــور بس کش

روانــدا بــا رئیــس جمهــور پــل کاگامــه اســت.
- آیــا الگویــی کــه لــی کــوان یــو بــه کار گرفــت و گاهــی 
ــد  ــد، می توان ــنگرانه می گوین ــی روش ــه آن خودکامگ ب

نمونــه ای بــرای قطــر باشــد؟
 قطــر، بیــش از یــک قــرن اســت کــه الگــوی خــاص خــود 
ــش  ــیده ایم. بی ــود بخش ــی بهب ــا اصالحات ــا آن را ب را دارد. م
از پنجــاه ســال اســت کــه مــا مجلــس شــورایی داریــم کــه 
مــن خیلــی بــه آن وابســته هســتم. نقــش آن کمــک بــه مــا در 
اداره کشــور اســت کــه بســیار هــم کاربــردی اســت. سیســتم 
ــد.  ــه فــرد اســت، بســیار خــوب کار مــی کن مــا منحصــر ب
ــور و  ــرای کش ــه ب ــی ک ــام اصالحات ــز در انج ــن هرگ ــا م ام
مردمــم مفیــد باشــد، تردیــد نخواهــم کــرد، البتــه اگــر فکــر 
کنــم الزم اســت. زیــرا نقــش مــن ایــن اســت کــه از مردمــم 
محافظــت کنــم، از کشــورم محافظــت کنــم و مطمئــن شــوم 
کــه ایــن کشــور قــادر بــه مقابلــه بــا هــر چالشــی اســت کــه 

ــرد.  ــرار می گی ــر ســر راهــش ق ب
ــی  ــام جهان ــرای ج ــه ب ــی ک ــد هواداران ی ــت دار - دوس
ــه  ــورتان چ ــارۀ کش ــد درب ــر بیاین ــه قط ــر ب ــاه نوامب در م

ــد؟  ــاد بگیرن ــی ی چیزهای
 مــا اولیــن کشــور عربــی هســتیم کــه چنیــن رویــداد جهانــی 
ــان،  ــرای جوان ــاق، ب ــن اتف ــم. ای ــزار می کنی ــی را برگ بزرگ
ــا  ــت. صده ــم اس ــیار مه ــرب بس ــان ع ــژه در جه ــه وی ب
هــزار نفــر خواهنــد آمــد. هــر کــس، مهــم نیســت کــه چــه 
کســی باشــد، مهــم نیســت کــه چــه منشــأ و فرهنگــی دارد، 
بیایــد، مقدمــش را گرامــی می داریــم. مــا می خواهیــم 
ــا  ــن فرهنگ ه ــای بی ــارۀ تفاوت ه ــدگان درب ــن بازدیدکنن ای
ــه  ــم ک ــد و امیدواری ــف کنن ــر را کش ــگ قط ــد، فرهن بیاموزن

ــد. ــورمان بازگردن ــه کش ــاره ب دوب
- وضعیــت آب و هــوا و تهویــه در اســتادیوم های جــام 

جهانــی، چطــور اســت؟
ــی  ــد فرصــت میزبان ــم هــر کشــوری بای  مــن فکــر مــی کن
ــات  ــی اوق ــا گاه ــد، ام ــته باش ــی را داش ــای ورزش رویداده
آب و هــوا مــی توانــد مانعــی بــرای آن باشــد. مــا از آخریــن 
فنــاوری بــرای بــه حداقــل رســاندن مصــرف آب و انــرژی در 
طــول جــام جهانــی اســتفاده کرده ایــم، تــا آن را بــه رویــداد 
ــهر  ــتادیوم ش ــه، اس ــرای نمون ــم. ب ــل کنی ــری تبدی پایدارت
ــال  ــان فین ــه میزب ــیل ک ــگاه لوس ــن ورزش ــوزش و همچنی آم

ــج  ــداری پن ــه پای ــتادیوم 974 گواهینام ــود و اس ــد ب خواه
ــی از ســازمان  ــی پایــداری جهان ســتاره را در سیســتم ارزیاب

ــد. ــت کرده ان ــارس دریاف ــج ف ــعه خلی ــات و توس تحقیق
- واکنــش شــما بــه انتقاداتــی کــه به کشــورتان می شــود، 
بــه ویــژه دربــارۀ شــرایط کاری کارگــران مهاجــر در  

ــی چیســت؟  اماکــن ســاخت و ســاز جــام جهان
 دو نــوع انتقــاد وجــود دارد. بیشــتر اوقــات مــا آن را بــه ســاِن 
 
ً
توصیــه یــا هشــدار می بینیــم و آن را جــدی می گیریــم. مثــال
متوجــه شــدیم کــه بــا کار در کارگاه های ســاختمانی مشــکل 
داریــم و در زمــان رکــورد اقدامــات قــوی انجــام دادیــم. مــا 
قانــون را تغییــر دادیــم و هــر کســی را کــه بــا یکــی از کارکنان 
بدرفتــاری کنــد، مجــازات مــی کنیــم. مــا دروازه هایمــان را 
بــر روی ســازمان های غیردولتــی گشــوده ایم و بــا آن هــا 
ــم.  ــی کنی ــار م ــر افتخ ــن ام ــه ای ــم و ب ــکاری می کنی هم
ــا  ــاد وجــود دارد، نقــدی کــه بی اعتن ســپس، دســته دوم انتق
بــه اعمالمــان همچنــان ادامــه دارد. این هــا کســانی هســتند 
ــر  ــد قط ــی مانن ــلمان عرب ــوری مس ــد کش ــول ندارن ــه قب ک
ــرای  ــه ای ب ــر بهان ــا از ه ــد. آن ه ــی باش ــام جهان ــان ج میزب

ــد. ــتفاده را می برن ــت اس ــا نهای ــر م تحقی
یقــا  - آیــا بــه نظــر شــما کشــورهای غربــی در برابــر آفر

بیــش از حــد متکبــر هســتند؟
ــت.  ــا نیس ــم. زیب ــتفاده نمی کن ــالح اس ــن اصط ــن از ای  م
ــۀ  ــد کــه موازن ــد، می بینی ــگاه می کنی ــا ن ــه آفریق ــی ب امــا وقت
ــرا خــود آفریقــا در حــال  ــر اســت، زی ــط در حــال تغیی رواب
ــراد  ــت، اف ــه اس ــکل گرفت ــی ش ــکار عموم ــت. اف ــر اس تغیی
بــا تحصیــالت عالــی روز بــه روز بیشــتر می شــوند و 
حکومتــداری بــه وضــوح در حــال بهبــود اســت. بنابرایــن، 
بلــه، همــه چیــز در حــال تغییــر اســت. امــا بــه طــور کلــی، 
وقتــی صحبــت از نــگاه غــرب بــه همــه مــا می شــود، 
پاســخ ایــن اســت کــه مســئولیت خــود را نیــز بپذیریــم. تــا 
جایــی کــه بــه مــا مربــوط مــی شــود، در منطقــه مــا و گاهــی 
در غــرب، مــا را بــه ســان یــک مجموعــه کشــور، در قالــب 
کشــورهای خلیــج فــارس یــا عــرب می بیننــد. بنابرایــن، مــا 
بایــد مشــکالتمان را حــل کنیــم. امــا بــه طــور کلــی، بایــد 

ــر اســت. ــز در حــال تغیی گفــت: بلــه، همــه چی
- خاورمیانــه منطقــه ای متاطــم اســت، آیــا ایــن امــر، 

ــع از خــواب آرام شــما می شــود؟ گاهــی اوقــات مان
ــه  ــود دارد ک ــادی وج ــای زی  چیزه

ً
ــا ــدد( مطمئن ــی خن  )م

ــم  ــه مردم ــن ب ــا م ــود! ام ــواب آرام ش ــع از خ ــد مان می توان
و همــه کســانی کــه در قطــر زندگــی می کننــد، بســیار 

افتخــار می کنــم. مــا از تمــام ســختی هایی کــه بــا آن 
ــه  ــم و در مواجه ــرون آمده ای ــر بی ــم، قوی ت ــه رو بوده ای روب
بــا مشــکالت همیشــه متحــد هســتیم. ایــن درســت اســت 
کــه متأســفانه مــا بــه یــک منطقــه مشــکل دار تعلــق داریــم. 
مــا می خواهیــم از جوانــان خاورمیانــه حمایــت کنیــم و بــه 
آن هــا امیــد بدهیــم و تمــام تالشــمان را بــرای برقــراری صلح 
ــتیم.  ــه از آن دور هس ــال ک ــم. فع ــام می دهی ــه انج در منطق
ــطین  ــرائیل و فلس ــئله اس ــا، مس ــرای م ــل ب ــن معض مهمتری
ــه در  ــفانه منطق ــود، متأس ــل نش ــه ح ــی ک ــا زمان ــت. ت اس
ــن...  ــی، یم ــوریه، لیب ــن س ــود و همچنی ــد ب ــش نخواه آرام
بــه همیــن علــت اســت کــه مــن نگــران جوانانمــان هســتم. 
ــار  ــد به ــی مانن ــه رویدادهای ــتید ک ــران هس ــا نگ - آی

عربــی در ســال 2011 تکــرار شــوند؟
ــود  ــوز وج ــفانه هن ــی متاس ــار عرب ــق به ــه های عمی  ریش
دارد! فقــر، بیــکاری، فــارغ التحصیــالن بــی کار... آیــا ایــن 
ــر  ــاع بدت ــس اوض ــه، برعک ــم؟ ن ــل کرده ای ــکالت را ح مش
شــده اســت. اگــر بــه آن هــا نپردازیــم، اتفاقاتــی کــه بــر اثــر 
آن هــا روی داده انــد، ممکــن اســت تکــرار شــوند. بــه نظــر 
مــن بهتریــن راه بــرای جلوگیــری از تالطــم در آینــده اجــرای 
ــد  ــردم امی ــه م ــد ب ــا بای ــت. م ــی اس ــات تدریج اصالح
واقعــی بدهیــم، نــه فقــط حــرف. قطــر قــول داده اســت کــه 
10 میلیــون دانــش آمــوز را آمــوزش دهــد و مــا از ایــن وعــده 
ــتانی  ــودک دبس ــون ک ــه 15 میلی ــه زودی ب ــم. ب ــر رفته ای فرات
ــا  ــاغل و فرصت ه ــد مش ــن بای ــا همچنی ــید. م ــم رس خواهی
را فراهــم کنیــم، امــا همچنیــن اجــازه دهیــم نظــرات و 
ــرای  ــی ب ــر برنامه های ــد. قط ــراز کنن ــود را اب ــا خ تفاوت ه
ــر  ــوان در سراس ــون ج ــش از 2 میلی ــوزش بی ــه آم ــک ب کم
ــا  ــرای آن ه ــغلی ب ــای ش ــاد فرصت ه ــرب و ایج ــان ع جه
ایجــاد کــرده اســت. بــرای نمونــه، مــا تجربــۀ منحصــر بــه 
فــردی در تونــس داریــم کــه در جریــان آن بــه مــردم کمــک 
ــا  ــد. ده ه ــدازی کنن ــود را راه ان ــب و کار خ ــم کس می کنی

ــد.  ــره می برن ــرح به ــن ط ــوان از ای ــزار ج ه
ــورهایی  ــه کش ــد ک ــه می بینی ــت را چگون ــن واقعی - ای
ــی  ــده عرب ــارات متح ــا ام ــن ی ی ــش، بحر ــد مراک مانن
قبــل از حــل مســئله فلســطین بــا اســرائیل روابــط برقــرار 

کرده انــد؟
ــد  ــه می خواه ــوری ک ــر کش ــا ه ــق دارد ب ــوری ح ــر کش  ه
رابطــه برقــرار کنــد. امــا عــادی ســازی با اســرائیل چیســت؟ 
بــه طــور جــدی، آیــا اوضــاع در اســرائیل عــادی اســت؟ نــه! 

هنــوز ســرزمین هــای عربــی اشــغالی وجــود
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ــه  ــد ب ــته ان ــال نتوانس ــش از 70 س ــه بی ــی ک دارد، پناهندگان
بازگردنــد، مســلمانان و مســیحیان در  خانه هــای خــود 
ــلو  ــق اس ــان تواف ــد... در زم ــی می کنن ــزه زندگ ــرۀ غ محاص
ــم  ــر می کردی ــا فک ــا واقع ــردبیر(، م ــت س )1993، یادداش
ــراری  ــرای برق ــذا ب ــد. ل ــاق بیفت ــت اتف ــرار اس ــح ق ــه صل ک
ــا در  ــن ج ــم. ای ــدام کردی ــرائیل اق ــا اس ــمی ب ــط رس رواب
دوحــه،  دفتــر تجــاری اســرائیل وجــود داشــت و در پــی آن، 
جنــگ غــزه روی داد... مــا بایــد راه حــل مســالمت آمیــزی 
ــد  ــا امی ــه آن ه ــد ب ــم، بای ــدا کنی ــطین پی ــردم فلس ــرای م ب
ــا  ــا ب ــم. م ــا برگردانی ــه آن ه ــان را ب ــد سرزمینش ــم، بای بدهی
ــه مــردم غــزه و همچنیــن  اســرائیلی ها صحبــت می کنیــم، ب
ــه راه حــل دو کشــور  ــه باختــری کمــک می فرســتیم و ب کران
معتقــدم. فلســطینی هــا و اســرائیلی هــا بایــد در کنــار هــم 
ــا آن زمــان فاصلــه  در صلــح زندگــی کننــد. متأســفانه مــا ب

ــم. داری
- شــماری از کشــورهای عربــی در حــال تعامــل مجــدد 

یه هســتند، بــه آن هــا چــه می گوییــد؟  بــا ســور
 همــان طــور کــه بــه شــما گفتــم، هــر کشــوری در برقــراری 

رابطــه بــا کشــور دیگــر آزاد اســت. بــا ایــن حــال، زمانــی که 
اتحادیــۀ عــرب تصمیــم بــه تعلیــق عضویــت ســوریه گرفت، 
ــری  ــود دارد، تغیی ــوز وج ــت هن ــن عل ــت و ای ــی داش علت
نکــرده اســت. مــن بــه نوبــه خــود آمــاده هســتم در صــورت 
ــته های  ــوریه و خواس ــده س ــارۀ آین ــح در ب ــد صل ــود رون وج
مردمــش، در مذاکــرات شــرکت کنــم. امــا در حــال حاضــر 
ایــن گونــه نیســت. در اروپــا، بســیاری از کشــورها در 
ــن  ــد. م ــل کرده ان ــخاوتمندانه عم ــدگان س ــرش پناهن پذی
درک مــی کنــم کــه ایــن کار، مشــکالتی ایجــاد کــرده اســت. 
چــرا می پذیریــم کــه یــک رهبــر مردمــش را قتــل عــام کنــد 
و میلیــون هــا پناهنــده را از کشــورش اخــراج کنــد؟ بــه ســاِن 
انســان، آیــا ایــن قابــل قبــول اســت؟ عــالوه بــر ایــن، وقتــی 
ــا  ــراغ م ــه س ــت ب ــرار اس ــدگان ق ــن پناهن ــه ای ــم ک می دانی
ــد  ــد، بای ــاد می کن ــکالتی را ایج ــن، مش ــود ای ــد و خ بیاین
چــه کنیــم؟ بــه جــای ایــن کــه منتظــر باشــیم تــا آتــش بــه 
ــان  ــکل را از هم ــیم و مش ــدی باش ــد ج ــد، بای ــه ام برس خان
ــف  ــوریه، متوق ــان س ــود، در هم ــروع می ش ــه ش ــی ک جای
کنیــم و همیــن امــر، دربــارۀ لیبــی نیــز صــدق می کنــد. اگــر 

ــد.  ــم دی مراقــب نباشــیم عواقــب آن را خواهی
- مــا دربــارۀ بســیاری از اقداماتــی کــه در قالــب شــغل 
خــود انجــام می دهیــد، صحبــت کردیــم، امــا در 

ــد؟ ــه می کنی ــت چ ــات فراغ اوق
 در شــغلم بیشــتر مشــغول کار هســتم چــه در اداره و چــه در 
خانــه. امــا زمانــی را بــرای گذرانــدن بــا خانــواده، فرزندانم و 
ورزش کــردن نیــز پیــدا می کنــم. مــن هــم دوســت دارم ســفر 
کنــم، هرچنــد وقت زیادی بــرای ایــن کار نــدارم. در نهایت، 
ــا  ــه ی ــی، زندگی نام ــتند تاریخ ــم، مس ــت دارم فیل ــن دوس م
خاطــرات شــخصی بخوانــم. مــن بــه خصــوص بــه تاریــخ 

عالقــه دارم. 
 پرسشــی هــم دربــارۀ آمــوزش 

ً
- در لوپوئــن، مــا معمــوال

ــود  ــدان خ ــه فرزن ــد ب ــزی بای ــه چی ــه چ ــیم ک می پرس
یــم. مثــا شــما گفتیــد کــه پــدر و مــادر بــه شــما  بیاموز

ــد... ــع آموخته ان تواض
ــاد دادنــد، فروتــن  ــه مــن ی  مــن از آن هــا سپاســگزارم کــه ب
باشــم. وقتــی جــوان بــودم، در ســن 13 ســالگی، پــدرم مــرا 
بــه آلمــان فرســتاد تــا تجهیــزات ورزشــی پیــدا کنــم و هزینــه 

آن را بپــردازم. او مــی توانســت از هــر کســی بپرســد، امــا از 
 متوجــه شــدم کــه ایــن روشــی بــود کــه 

ً
مــن پرســید. بعــدا

بــه مــن یــاد داد تــا خــودم ســفر کنــم و مســتقل باشــم. قبــل 
ــالت  ــرا در تعطی ــودم، او م ــاله ب ــی 8، 9، 10 س از آن، وقت
ــا  ــتاد ت ــک فرس ــدی بلژی ــواده ای در مالم ــه خان ــتان ب تابس
ــه مدرســه شــبانه روزی  ــرم. ســپس ب ــاد بگی ــان فرانســه ی زب
ــی در  ــی نظام کادم ــه آ ــالگی ب ــدم و در 17 س ــتاده ش فرس
سندهرســت در بریتانیــا رفتــم. در دوران ســربازی چیزهــای 
ــاد گرفتــم. ســپس، قبــل از ایــن کــه پــدرم مــن را  ــادی ی زی
بــه ولیعهــدی منصــوب کنــد، چندیــن ســال را در نیروهــای 
ــاط و خدمــت ســربازی  ــژه قطــر گذرانــدم. نظــم و انضب وی
ــا  ــه م ــت ک ــت اس ــن عل ــه همی ــت. ب ــی اس ــای مهم چیزه
در قطــر خدمــت اجبــاری داریــم. مــا قصــد داریــم چنیــن 
برنامه هایــی را بــه زنــان نیــز تعمیــم دهیــم. مهــم ایــن 
ــم و  ــارج کنی ــایش خ ــه آس ــا را از منطق ــه جوان ه ــت ک اس
بــه آن هــا بیاموزیــم کــه ســخت کار کننــد، صبــح زود بیــدار 
شــوند... می دانیــد کــه آمــوزش بــا چیزهــای ســاده ای 
ــب  ــود را مرت ــت خ ــا تخ  صبح ه

ً
ــال ــود؛ مث ــروع می ش ش

کنیــد!
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 اســعد ابوخلیــل اســتاد لبنانی-آمریکایــی علــوم سیاســی در دانشــگاه ایالتــی کالیفرنیــا استانیســاوس اســت.  او نویســندۀ 
فرهنــگ لغــت تاریخــی لبنــان )۱۹۹۸(، بــن الدن، اســام و جنــگ جدیــد آمریــکا ضــد تروریســم )۲۰۰۲( و نبــرد بــرای 
ــه در حــوزۀ رســانه ای  ــران، از جمل ــۀ او، انتقــادی دلســوزانه از سیاســت های ای عربســتان ســعودی )۲۰۰۴( اســت. مقال
اســت. گــو آن کــه مقام هــای کشــورمان، معمــوال از دلســوزان متنفرنــد و بــه هوچی گــران و بوق چی هــا عشــق می ورزنــد، 

بــا ایــن حــال، ســهیل رســانه، ایــن مقالــه را ترجمــه کــرده اســت و در اختیــار معــدودی عاقمنــد قــرار می دهــد.
 از دیــد اســعد ابوخلیــل، پیامدهــای جنــگ فرقــه ای آشــکاِر بــه جامانــده از تهاجــم ایــاالت متحــده بــه عــراق، هنــوز در 

سراســر منطقــه احســاس می شــود، تــا انــدازه ای بــه ســبب انفعــال ایــران.

عرب های خشمگین:

 ایران جنگ اطالعاتی را وانهاده است!
 اسد ابوخلیل، استاد دانشگاِه ایالتی کالیفرنیا

 منبع: کونسورتیوم نیوز

ــه  ــرب ب ــان ع ــران را در جه ــالب ای ــن انق ــوز طنی ــن هن  م
ــه  ــباهت ب ــز و بی ش ــه آمی ــداد، فاجع ــن روی ــاد دارم. ای ی
ــه  ــتان همیش ــی از دوس ــود. یک ــری ب ــداد دیگ ــچ روی هی
ــالب در  ــل از انق ــرب( قب ــان ع ــن )در جه ــه دی ــن ک از ای

ــد. ــود، می نال ــیه ب حاش
 بایــد بــه خاطــر داشــت کــه محمدرضــا شــاه پهلــوی بــه 
شــدت در میــان اعــراب منفــور بــود. او هرگــز اهمیتــی نمی 
داد کــه تصویــری مطلــوب بــرای رژیــم خــود در خــارج از 
ــزاب  ــبه نظامیان/اح ــه او ش ــی ک ــد، جای ــاد کن ــان ایج لبن
ــلح و  ــرائیل مس ــِت اس ــه دس ــه ب ــی را ک ــتگرای مارون راس

ــرد. ــی ک ــن مال ــلح و تامی ــدند، مس ــی می ش ــن مال تامی
 جــای تعجــب نیســت کــه مســتبدان خلیــج فــارس، شــاه 
را دوســت داشــتند و روابــط خوبــی بــا او داشــتند. آن هــا او 
ــه ویــژه زمانــی  ــه صــدام حســین ترجیــح می دادنــد، ب را ب
ــی  ــل دهــه 1970 گرایش هــای انقالب کــه رژیمــش در اوای
را کنــار گذاشــت، تــا جایــی کــه حتــی رژیــم بعــث عــراق، 
نیــز توانســت در ســال 1975 بــا او بــه توافــق برســد. شــاه 
متحــد نزدیــک اســرائیل و ایــاالت متحــده بــود و در عصــر 

جمــال ناصــر و ناسیونالیســم عربــی منفــور بــود.
ــراب را  ــن اع ــران ذه ــالب ای ــس از انق ــه پ ــری ک  تصاوی
شــکل داد، صحنه هــای ازدحــام انبــوه مــردم در خیابان هــا 
بــود کــه در قــرن بیســتم، صرفا هنــگام تشــییع جنــازه ناصر 
و ام کلثــوم، محبوب تریــن خواننــده عــرب، در جهــان 

عــرب دیــده شــد. 
 محبــوب بــود. پیــش از ایــن انقــالب، 

ً
 انقــالِب ایــران، واقعــا

مــردم عــرب، عــادت کــرده بودنــد تغییــرات سیاســی را تنهــا 
از طریــق کودتاهــای نظامــی ببیننــد. )حتــی انقــالب 1952 
مصــر نخســت در قالــِب کودتــا آغــاز شــد، امــا ناصــر، بــه 
ویــژه پــس از مقاومــت در برابــر حملــه ســه جانبــه بــه مصــر 
در ســال 1956، توانســت آن را بــه مســیری انقالبــی هدایــت 
کنــد. یعنــی زمانــی کــه اســرائیل، فرانســه و بریتانیــا درســت 
ــت  ــه دس ــوئز ب ــال س ــورانۀ کان ــدِن جس ــی  ش ــس از مل پ

ناصــر، بــه مصــر یــورش بردنــد.(
ــرنگونی  ــه س ــق ب ــه موف ــی ک ــت عظیم ــا، از جمعی  عرب ه
نظــام شــاه شــدند، الهــام گرفتنــد. مــردم فرامــوش می کننــد 
ــت  ــظ حکوم ــرای حف ــدر ب ــرائیل، چق ــکا و اس ــه آمری ک
او ســرمایه گــذاری کــرده بودنــد. دســتگاه اطالعاتــی و 
ــاه و  ــم ش ــترک رژی ــروژۀ مش  پ

ً
ــا ــاواک عمدت ــکنجه گر س ش

متحدانــش در خــارج از کشــور بــود. صحنــه ای کــه بیــش 
ــرف  ــرد، تص ــب ک ــود جل ــه خ ــرب را ب ــت ع ــه ذهنی از هم
ســفارت اســرائیل در ایــران و تبدیــل آن بــه ســفارت ســازمان 
ــت  ــه دس ــطین، ب ــم فلس ــود. پرچ ــطین ب ــش فلس آزادی بخ
ــان  ــی میزب ــر ســاختمانی کــه زمان ــن ســازمان، ب ــران ای رهب

ــد. ــزاز درآم ــه اهت ــود، ب ــران ب ــاد در ته موس
 گســترده ای 

ِ
  رســانه های عــرب، انقــالب ایــران را در ســطح

ــرای  ــگاران، ب ــه ن ــادی از روزنام ــد و تعــداد زی پوشــش دادن

ــد.  ــفر کردن ــران س ــه ای ــی ب ــه خمین ــت الل ــا آی ــه ب مصاحب
ــی  ــای مبهم ــدا وعده ه ــی در ابت ــه[ خمین ــوم آیت الل ]مرح
دربــارۀ اســتقرار جمهــوری اســالمی و ایجــاد نظامــی 
نــه غربــی و نــه شــرقی داد. ایــن انقــالب در بحبوحــۀ 
بــروز نشــانه های فزاینــده ای از ســرخوردگی همگانــی از 
ایدئولوژی هــای ســکوالر، بــه ویــژه پــس از شکســت ناصــر 
ــت ســاف در اواخــر دهــه  در ســال 1967 و کاهــش جذابی

1970 در لبنــان رخ داد.
ــی  ــیوه زندگ ــا ش ــران، ب ــد ای ــان جدی ــتی حاکم   ساده زیس
ــور  ــس جمه ــادات رئی ــور س ــی ان ــل و خودنمای ــر از تجم پ
ــت.  ــی داش ــاد فاحش ــارس تض ــج ف ــتبدان خلی ــر و مس مص
اختالفــات شــیعه و ســنی در آغــاز نهفته بــود، زیــرا ]مرحوم[ 
خمینــی از وحــدت اســالمی صحبــت  می کــرد و گروه هــای 
مختلــف اســالمی بــا گرایش هــای ســنی، بــرای هماهنگــی 
ــوز  ــال، هن ــن ح ــا ای ــدند. ب ــوت ش ــران دع ــه ته ــاد ب و اتح
ــدارا،  ــی و م ــای دموکراس ــت. وعده ه ــود داش ــی وج موانع
ــروزی  ــس از پی ــرکوب پ ــی و س ــته جمع ــای دس ــا اعدام ه ب

ــود.  انقــالب در تضــاد ب
 اختالفات شیعه و سنی

ــا انقــالب، خانــدان ســلطنتی ســعودی،   همزمــان ب
ً
ــا  تقریب

پــس از تصــرف مســجد الحــرام در ســال 1979 بــه دســِت 
شــبه نظامیاِن ]ســلفی[، شــروع بــه ترویــج ایدئولــوژی 
اســالمی مبتنــی بــر گرایــش ســنی کردنــد. چــون احســاس 
می کردنــد کــه مجبورنــد اعتبــار اســالم گرایی خــود را احیــا 
ــال  ــورش س ــجد الحرام، در ش ــیان مس ــرا شورش ــد، زی کنن
ــه الگــو و ســبک زندگــی خانــدان ســعودی حملــه  1979 ب
ــه سیاســت خارجــی  ــری غربگرایان ــد و جهت گی کــرده بودن

ــد. ــر ســئوال بردن عربســتان را زی
 بــه همیــن جهــت، دولــت ایــاالت متحــده در برابــر تبلیــغ 
ــت  ــه دس ــب ب ــده از تعص کن ــۀ آ ــالم گرایان ــوژی اس ایدئول
حــکام ســعودی اخــم بــر ابــرو نیاوردنــد. برعکــس، 
ــون  ــرد، چ ــت ک ــذاری حمای ــرمایه گ ــن س ــنگتن از ای واش
در طــول جنــگ ســرد، بــرای ایــاالت متحــده آمریــکا مفیــد 

ــود. ب
ــل،  ــالمگرا، در اص ــِی اس ــر و بین الملل ــش فراگی ــاد ارت  ایج
پــروژۀ مشــترکی بــود کــه ایــاالت متحــده، پاکســتان و 
عربســتان ســعودی بــه اجــرا نهادنــد. گــو آن کــه ایدئولــوژی 
ــم  ــی  رژی ــادی و میدان ــِت م ــورد حمای ــنی م ــای س گروه ه
ــود.  ــیعه ب ــد ش ــدت ض ــه ش ــادی، ب ــر اعتق ــعودی، از نظ س

ایــن  پــروژه، بذرهــای اولیــه اختــالف میــان اهــل تســنن و 
شــیعیان را کــه بعدهــا در منطقــه خاورمیانــه شــکوفا شــد، 

پاشــید.
 نظــام ایــران نمی دانســت چگونــه بــا طــرح فرقــه ای 
ــی  ــنی مختلف ــای س ــه گروه ه ــد. البت ــار کن ــعودی رفت س
را کــه بــا تهــران بیعــت کــرده بودنــد، تأمیــن مالــی 
می کــرد، امــا بعدهــا ثابــت شــد کــه ایــن امــر، در برابــر 
تحریــکات فرقــه ای بــی اثــر بــود. ایدئولــوژی حاکــم بــر 
ــی  ــم مذهب ــک عال  ی

ً
ــا ــه اساس ــه، ک ــت فقی ــران- والی ای

ــوری  ــر جمه ــوان رهب ــه عن ــه را ب ــت الل ــک آی ــیعه، ی ش
اســالمی معرفــی می کنــد- بــه طــور کلــی ماهیــت 
فرقــه ای داشــت و نمی توانســت بــا عرب هــای ســنی 

ــد. ــرار کن ــاط برق ــان ارتب ــه و خیاب ــب کوچ مذه
  بــا ایــن حــال، نظــام ایــران از قاعــدۀ نیرومنــد هــواداری 
از مســالۀ فلســطین برخــوردار بــود. بــرای عرب هــا، 
رجز هــای ســتیزه  جویانه ضــد اســرائیلی کــه نظــام ایــران 
ــای  ــوش نظام ه ــی خام ــان سیاس ــا گفتم ــی داد، ب ــر م س
خیمه شــب بازی  عروســک های  حــد  در  کــه  عــرب 
هــوادار ایــاالت متحــده بودنــد، در تضــاد مطلوبــی قــرار 

داشــت. 
ــه  ــران در مقابل ــر، ای ــال های اخی ــال، در س ــن ح ــا ای  ب
بــا ســتیزه جویی های فرقــه ای بــه رهبــری عربســتان 
ــران از  ــت ای ــل حمای ــه دلی ــاد - ب ــال زی ــه احتم ــه - ب ک
ــیعه(  ــم ش ــنی و ه ــم س ــرب )ه ــت ع ــای مقاوم گروه ه
ــورده  ــت خ ــود، شکس ــده ب ــگ ش ــرائیل هماهن ــد اس ض
اســت. بــرای نمونــه، ایــران، حتــی از جبهــه خلــق بــرای 
آزادی فلســطین، بــا گرایــش مارکسیســت  حمایــت کــرده 

ــت.   اس
 جنگ رسانه ای

 رســانه های ســعودی در جلــب نوکیشــان بســیار مؤثرتــر 
از رســانه های ایرانــی عمــل کرده انــد )حتــی آن هایــی کــه 
ــان،  ــه همچن ــد( ک ــت می کنن ــی فعالی ــورهای عرب در کش
بــه مضامیــن و نمادهــای شــیعی چســبیده بودنــد و بقیــه 
ــه  ــت ، ب ــن شکس ــد. ای ــوش کردن ــرب را فرام ــان ع جه
تبلیغــات رســانه ای ایــاالت متحــده و خلیــج فــارس 

کمــک شــایانی کــرده اســت.  
 مقام هــای ایرانــی، در درک شــدت آثــار جنــگ تبلیغاتــی 
عربســتان  بوده انــد.  ناتــوان  خــود  عــرب  دشــمنان 
و  اروپــا  در  را  زبانــی  فارســی  رســانه های  ســعودی، 
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کشــورهای عربــی تاســیس کــرد. تقریبــا هــر اظهــار نظــری 
ــود -  ــه می ش ــه ترجم ــی بالفاصل ــای ایران ــوی مقام ه از س
ــان  ــر جه ــود - و در سراس ــل می ش ــف و جع ــب تحری اغل

ــد.  ــش ش ــرب پخ ع
 مؤسســۀ پژوهــش رســانه ای خاورمیانــه، بــا نــام اختصــاری 
بــرای  اســرائیل  کــه  تبلیغاتــی  برونــدادی   MEMRIL
خــاص[  دســتورالعمل های  ]نوعــی  بنــدی  کاتالــوگ 
اظهــارات مخــرب مقام هــا، روحانیــون، روزنامــه نــگاران و 
روشــنفکران عــرب راه انــدازی کرده اســت. به همیــن ترتیب، 
رژیــم ســعودی هــر بیانیــه ای را کــه می توانــد در رجزخوانــی 

کاتالوگ بنــدی  باشــد،  مفیــد  ایرانــی  ضــد  خلیجی هــا 
کــرد. بــرای نمونــه، شــماری از مقام هــای ایرانــی، ابلهانــه، 
ــی  ــای عرب ــران در پایتخت ه ــوذ ای ــاره نف ــی را درب ادعاهای
یــا پیشــرفت های »اردوگاه مقاومــت« مطــرح می کننــد، 
بــی  آن کــه انتظــار داشــته باشــند ســعودی ها اظهاراتشــان را 
تحریــف کننــد، بــه ایــن اظهــارات جنبــۀ گروهــی و فرقــه ای 
ــی منتشــر  ــد و در ســطح وســیعی، در رســانه های عرب بدهن

کننــد.
یکا به عراق و جنگ فرقه ای   یورش آمر

ــارۀ  ــراب را در ب ــای اع ــت نگرانی ه ــن نتوانس ــران همچنی  ای

جنــگ فرقــه ای ناشــی از حملــه آمریــکا بــه عــراق در ســال 
2003 برطــرف کنــد. واشــنگتن و متحدانــش دریافتنــد کــه 
ــرای  ــترده اش ب ــت گس ــران را از جذابی ــه ای، ای ــگ فرق جن
اعــراب بــه ســبب مواضــع قاطعــش ضــد اســرائیل محــروم 
می کنــد. ســال ها تحریــک فرقــه ای نتیجــه داده اســت. 
بســیاری از اعــراب در واقــع بــر ایــن باورنــد کــه ایــران بــرای 

ــد. ــراب می جنگ ــا اع ــه ای ب  فرق
ً
ــا ــداف صرف اه

ــت،  ــانده اس ــیب رس ــران آس ــوذ ای ــه نف ــوریه ب ــگ س   جن
را  منطقــه ای  فرقــه ای  درگیری هــای  از  تصاویــری  زیــرا 
ــاص  ــل خ ــش دالی ــران و متحدان ــد. ای ــر می کش ــه تصوی ب

ــارغ از  ــتند )ف ــد داش ــم اس ــت از رژی ــرای حمای ــود را ب خ
ــودن  ــروع ب ــل و مش ــارع آن دالی ــخصی درب ــای ش دیدگاه ه
ــه ای و  ــرودهای فرق ــعارها و س ــا ش ــا ب ــا( ام ــودن آن ه ــا نب ی
ــن  ــد. ای ــت کردن ــود را مدیری ــه خ ــکار، مداخل ــی آش مذهب
ــی  ــانه های بین الملل ــی ]رس ــانه های خلیج ــر را رس تصاوی
ــه  ــعودی[ ب ــتان س ــارس و عربس ــج ف ــین های خلی شیخ نش

ــد. ــال کردن ــالم ارس ــان اس ــر جه سراس
 فاقد سیاست تعریف شده 

 ایــران سیاســت خارجــی مشــخصی در حــوز ۀ جهــان عــرب 
ــد کــه در  ــی حمایــت می کن ــن کشــور از گروه های ــدارد. ای ن
ــراق، از  ــان و ع ــن، لبن ــعودی در یم ــه های س ــر دسیس براب
ــدگان  ــا نماین ــراق ب ــان در ع ــد و همزم ــاع می کنن ــود دف خ
کــه  عــراق  وزیــر  نخســت  نظــارت  تحــت  عربســتان 

ــت. ــره اس ــال مذاک ــت، در ح ــعودی-آمریکایی اس س
ــطین  ــت از فلس ــود در حمای ــت های خ ــه سیاس ــان ب همچن
ادامــه می دهــد، امــا بــه تبلیغــات رژیم هــای خلیــج فــارس 
دربــارۀ مداخالتــش در امــور جهــان عــرب پاســخ نمی دهد. 
ــی  ــی- حت ــانه های عرب ــدرت در رس ــه ن ــی ب ــای ایران مقام ه
ــه  ــق ب ــار متعل ــد المن ــان، مانن ــدان خودش ــانه های متح رس
حــزب اللــه ظاهــر می شــوند تــا سیاست هایشــان را توضیــح 
ــارس  ــج ف ــان در خلی ــتدالل های دشمنانش ــا اس ــد و ب دهن
ــه  ــود را ب ــت های خ ــران سیاس ــوض، ای ــد. در ع ــه کنن مقابل
ــازه  ــمنانش اج ــه دش ــد و ب ــام می ده ــه انج ــورت مخفیان ص
ــای آن را  ــرده و انگیزه ه ــف ک ــش را تعری ــا اهداف ــد ت می ده

) اغلــب بــه نادرســتی تمــام( شناســایی کننــد. 
ــت.  ــرائیل و آمریکاس ــۀ اس ــا، برنام ــران و عرب ه ــش ای  تن
همــان طــور کــه ایــاالت متحــده جنــگ دهــه 1980 میــان 
ایــران و عــراق را تشــویق کــرد و اجــازه داد بیــش از هشــت 
ســال طــول بکشــد. ایــاالت متحــده و اســرائیل نمی خواهنــد 
کــه دولت هــای عــرب و ایــران، اختالفاتشــان را حــل کننــد.
ــاالت  ــه ای ــا حمل ــه ب ــکاری ک ــه ای آش ــگ فرق ــب جن  عواق
متحــده بــه عــراق آغــاز شــد، هنــوز در سراســر منطقــه قابــل 
ــا  ــرده، ت ــش نک ــری فروک ــه درگی ــن ک ــت. ای ــاس اس احس
حــدی بــه علــِت انفعــال سیاســی و رســانه ای ایــران اســت. 
ــا زمانــی چشــم انداز نزدیکــی ایــران و اعــراب روشــن  صرف
می شــود کــه توافــق هســته ای حاصــل شــود و ایــن توافــق، 
از حمایــت جمهــوری خواهــان برخــوردار شــود کــه عمــر 

 بســیار بعیــد اســت. 
ً
طوالنــی بــه آن مــی دهــد. مســلما
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ــاالت  ــورم در ای ــرخ ت ــش ن ــی افزای  در پ
متحــده، دولــت فــدرال بــرای مهــار تــورم، 
نــرخ بهــره را در چنــد نوبــت افزایــش 
داد. ایــن اقــدام، اگــر چــه مســکنی بــرای 
بدهکارتریــن کشــور دنیاســت، امــا در 
نهایــت بــه تجــارت خارجــی ایــن کشــور 
ضربــه وارد کــرده اســت. بــه ویــژه در 
ــز  ــا عج ــد ت ــکا می کوش ــه آمری ــی ک زمان
ــود  ــن بهب ــر چی ــش را در براب ــراز بازرگانی ت
ــری  ــبکۀ خب ــر از ش ــزارش زی ــد. گ بخش
ــت را  ــن وضعی ــی ای ــه خوب ــی آر، ب ان پ

می دهــد. توضیــح 

دالر آمریکا در حال حاضر قوی است، اما همه از این 
بابت خوشحال نیستند.

 مجری: دیوید گورا
از  بســیاری  بــا  مقایســه  در  اخیــر،  دهه هــای  در  دالر   
ــن  ــود. ای ــوب می ش ــن ارز محس ــی، قوی تری ــای جهان ارزه
ــر مــی گــذارد. ــی تأثی ــد بازرگان ــی و فراین ــر اقتصــاد جهان ب
ــاز هــم   انتظــار مــی رود کــه خزانــه داری فــدرال آمریــکا، ب
نــرخ بهــره را افزایــش دهــد کــه تــا حــد زیــادی ایــن انتظــار 
ــد.  ــد باش ــک درص ــارم ی ــه چه ــدود س ــه ح ــود دارد ک وج
ــره را  ــرخ به ــورم، ن ــار ت ــدف مه ــا ه ــدرال، ب ــه داری ف خزان
ــت  ــابقه اس ــا بی س ــل م ــه در نس ــد ک ــش می ده ــان افزای چن
ــت.  ــرده اس ــت ک ــز تقوی ــکا را نی ــه ارزش دالر آمری ــه البت ک
ــد،  ــی باش ــر خوب ــش دالر خب ــد افزای ــر برس ــه نظ ــاید ب ش

امــا آن گونــه کــه دیویــد گــورا گزارشــگر ان پــی آر گــزارش 
می دهــد، ایــن خبــر بــرای شــرکت هایی کــه در ســطح 
ــه  ــان ]ک ــورهای جه ــز کش ــد و نی ــوداگری می کنن ــان س جه
ــود. ــد ب ــکل آفرین خواه ــد[ مش ــکا کاال وارد می کنن از آمری
ــر  ــا دیگ ــه ب ــکا در مقایس ــورا: ارزش دالر آمری ــد گ   دیوی
ارزهــا، درســت زمانــی افزایــش یافتــه کــه معضــات 
اقتصــادی زیــادی، از جملــه کمبــود نیــروی کار، تــورم بــاال 
و پیامدهــای جنــگ در اوکرایــن وجــود دارد. بــرای ســرمایه 
ــاوه،  ــه ع ــت و ب ــش اس ــاق اطمینان بخ ــن اتف ــذاران ای گ
همگامــی آن را بــا افزایــش نــرخ بهــره، بــه ســاِن راهــی بــرای 

بازدهــی باالتــر می داننــد، امــا قــدرت دالر جنبه هــای 
ایــن را از  منفــی دارد و شــرکت های چندملیتــی بــزرگ 
ــارت  ــم تج ــه، حج ــرای نمون ــد. ب ــس می کنن ــک ح نزدی
]جهانــی[ شــرکت سیلســفورس )Salesforce( ســر به ۱۵۰ 
ــرای  ــزاری را ب ــرکت، نرم اف ــن ش ــد. ای ــارد دالری می زن میلی
ــد.  ــرکت ها می فروش ــه ش ــتریان ب ــای مش ــت داده ه مدیری
ــا  ــم ب ــاس دائ ــرکت، در تم ــل ش ــر عام ــوف، مدی ــارک بنی م

ــت. ــتریت اس ــران وال اس تحلیلگ
ــاز   مــارک بنیــوف: فصــل قبــل، خیلــی عالــی بــود، امــا ب
هــم، دالر یــک ســه ماهــه قوی تــر پیــش رو دارد و مــا 
همچنــان شــاهد تاثیــر آن بــر ارز خارجــی و نوســانات ارزی 

ــتیم. ــان هس ــی خودم ــت مال ــر وضعی ب
ــتقر  ــکو مس ــفورس، در سانفرانسیس ــرکِت سیلس ــورا: ش  گ
اســت، امــا محصوالتــش را در سراســر جهــان، بــه ارزهــای 
مختلــف می فروشــد. مایــکل کایــن اســتاد امــور اقتصــادی 
ــی  ــد وقت ــت و می گوی ــس اس ــگاه تافت ــل در دانش بین المل
ــد  ــد می کن ــد سیلســفورس، آن  چــه را کــه تولی شــرکتی مانن

ــرد. ــرار می گی ــار ق ــت فش ــد، تح ــل می کن ــه دالر تبدی ب
 مایــکل کایــن: ســود ناشــی از تبدیــِل ارزهــای بازگردانــده 
شــده از خــارج از کشــور، اعــم از یــورو یــا پونــد یــا یــن، بــه 

دالر کمتــر خواهــد بــود، زیــرا دالر قوی تــر اســت.
ــی،  ــال مال ــن س ــار دارد در ای ــفورس، انتظ ــورا: سیلس  گ
روی  ضــرر  دالر  میلیــون،   ۸۰۰ از  بیــش  قوی تــر،  دالِر 
دســتش بگــذارد. کایــن می گویــد: ایــن فضــا، بــرای اکثــر 
ــنگینی  ــیار س ــای بس ــده، فض ــاالت متح ــدگان ای صادرکنن

ــت. اس
 کایــن: افــرادی کــه در تــاش بــرای فــروش کاال در خــارج 
از کشــور هســتند، متوجــه خواهنــد شــد کــه دالِر قــوی، کار 
ــای  ــدن کااله ــران ش ــث گ ــرا باع ــد، زی ــوارتر می کن را دش

ــود. ــر می ش ــورهای دیگ ــی در کش آمریکای
گــورا: بنابرایــن، ایــاالت متحــده بــه طــور موثــری، تــورم را 
بــه کشــورهای دیگــری کــه در حــال حاضــر بــا قیمت هــای 
ــد  ــترش می ده ــد، گس ــرم می کنن ــه ن ــت و پنج ــری دس باالت
و عمــا توانایــی هــر دو طــرف را کاهــش می دهــد. چنیــن 
ــت  ــوب اس ــی خ ــدگان آمریکای ــرای واردکنن ــی، ب وضعیت
ــافران  ــرای مس ــن، ب ــد و همچنی ــارج  کاال می خرن ــه از خ ک
ــا  ــد. آن هــا، دنی ــه خــارج از کشــور می رون ــی کــه ب آمریکای

ــر تقویــت  را می تواننــد بخرنــد. شــرکت های بــزرگ، در براب
امــا عــده ای از مدیــران  و تضعیــف ارزهــا حساســند، 
می گوینــد: ایــن حساســیت، بــه علــت عــدم اطمینــان 
ــده  ــل ش ــتر از قب ــیار بیش ــازار بس ــانات ب ــادی و نوس اقتص
ــد  ــون ان ــرکت »جانس ــی ش ــر مال ــک مدی ــو ُول ــت. ج اس

ــت. ــون« اس جانس
 جــو ُولــک: موضــوع فقــط ایــن نیســت کــه نــرخ برابــری 

ــکا همســان شــده اســت… ــورو و دالر آمری ی
 گــورا: یعنــی یــک دالر بــا یــک یــورو برابــر اســت کــه بــرای 
اولیــن بــار در بیســت ســال گذشــته، در مــاه جــوالی اتفــاق 

 همســان هســتند.
ً
افتــاد و ایــن دو ارز هنــوز، تقریبــا

 ُولــک: پــرش شــتابنده ای کــه روی داده اســت، عامــل روی 
دادن نوســانات بــازار اســت.   

 گــورا: بلــه، و ایــن امــر، حاشــیۀ امــن را کاهــش داده 
اســت. در حــال حاضــر، دالِر قــوی، نگرانــی واقعــی بــرای 
اقتصادهــای نوظهــور، بــه ویــژه کشــورهایی اســت کــه گندم 
و نفــت و ســایر کاالهــا را می فروشــند. قیمــت بســیاری از 

ــده اند و … ــر ش ــن گرانت ــت، بنابرای ــه دالر اس ــا ب آن ه
 کایــن: بیشــتر بدهی هــای بازارهــای نوظهــور نیــز بــه دالر 
اســت. بنابرایــن، وقتــی دالر قوی تــر می شــود، بازپرداخــت 

ــود. ــخت تر می ش ــم س ــی ه بده
ــیاری  ــا و بس ــل و کلمبی ــراه برزی ــه هم ــن ب ــورا: آرژانتی  گ
ــتند.  ــرو هس ــرایط روب ــن ش ــا ای ــز ب ــر نی ــورهای دیگ از کش
ــد.  ــش یاب ــن زودی کاه ــه ای ــی رود ارزِش دالر ب ــار نم انتظ
ــه  ــدرال ب ــه داری ف ــه خزان ــی رود ک ــار م ــه، انتظ اول از هم
ــر آن،  ــاوه ب ــد و ع ــه ده ــره ادام ــرخ به ــدید ن ــش ش افزای
ــا  ــده از اروپ ــاالت متح ــرژی ای ــرای ان ــادی ب ــای زی تقاض
ــرده  ــیه دور ک ــت و گاز روس ــود را از نف ــه خ ــود دارد ک وج
اســت. جــردن روچســتر کارشــناس ارز خارجــی در شــرکت 

ــت. ــیکیوریتیز اس ــورا س نوم
ــن  ــا از بی ــن زودی ه ــه ای ــرا، ب ــن ماج ــتر: ای ــردن راچس  ج
نمــی رود کــه هیــچ، بــا ورود بــه زمســتان، ســرعت آن 

ــت. ــد یاف ــم خواه ــش ه افزای
 گــورا: ایــن خبــر، ممکــن اســت خبــر خوبــی بــرای 
ــن  ــا ای ــد، ام ــده باش ــاالت متح ــرژی ای ــدگان ان صادرکنن
اتفاقــات، از صدمــات بیشــتری بــرای ســالی خبــر می دهــد 

ــت. ــوده اس ــه ب ــر صدم ــم پ ــن ه ــش از ای ــه پی ک

 میزگرد:
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ــار،  ــتین ب ــرای نخس ــر، ب ــت در قط ــدوار اس ــران امی  ای
ــذارد و  ــر بگ ــت س ــابقات را پش ــی مس ــه گروه مرحل
تاریــخ ســازی کنــد. ایــن کشــور، با وجــود کســب جواز 
حضــور در پنــج دوره قبلــی جــام جهانــی، از جملــه ســه 
دوره از چهــار دوره اخیــر، امــا هرگــز بــه مرحلــه حذفــی 

ــدا نکــرده اســت. راه پی
ــه آن راه یافــت،  دو دوره آخــر جــام جهانــی کــه ایــران ب
ــتان  ــن، زمس ــود، بنابرای ــال های 2014 و 2018 ب در س

ــه  ــران ب ــه ای ــت ک ــی اس ــی در پ ــومین دورۀ پ ــال س امس
ــه  ــر س ــت. در ه ــرده اس ــد ک ــود خواه ــی صع ــام جهان ج
دوره، هدایــت تیــم ملــی را دســتیار ســابق منچســتریونایتد 
کارلــوس کــی روش برعهــده داشــت و دارد. کســی کــه در 
ــگ  ــوان لی ــه دو عن ــزرگ، ب ــن ب ــس فرگوس ــر الک ــار س کن

ــا دســت یافــت.  ــان اروپ ــی لیــگ قهرمان ــر و حت برت
   بــا ایــن حــال، ایــن بــار، ایــن کــی روش نبــود کــه ایــران 
ــت،  ــِت جــام جهانــی رســانده اس را بــه مرحلــۀ نخس

بلکــه ایــن دراگان اســکوچیچ، ســرمربی قبلــی بــود کــه 15 
مســابقه از 18 مســابقۀ مرحلــۀ مقدماتــی بــرد، تــا ایــن تیــم 

ــاند. ــش برس ــای دلخواه ــه رقابت ه ــه ای را ب خاورمیان
ــازی از  ــت در دو ب ــس از باخ ــکوچیچ، پ ــتان، اس  در تابس
ســه بــازی اخیــرش اخــراج شــد. هرچنــد فدراســیون فوتبال 
ایــران، دو ماهــی، او را بــه خدمــت بازگردانــد. امــا در 
نهایــت، ســرمربی کــروات بــار دیگــر بــه طــرز ظالمانــه ای 
از وظایــف خــود کنــار گذاشــته شــد و کــی روش، در یکــی 

ــام  ــابقات ج ــش از مس ــای پی ــن اخراج ه ــب تری از عجی
جهانــی، از زمــان جدایــی پرزحمــت جولــن لوپتگــی 
تاکنــون، ردای  اســپانیا در ســال  2018  ملــی  تیــم  از 

ــرد. ــن ک ــر ت ــران را ب ــی ای ــم مل ــری تی مربی گ
ــواری در   دش

ً
ــبتا ــروه نس ــه در گ ــران ک ــن، ای ــود ای ــا وج  ب

کنــار انگلیــس، ولــز و ایــاالت متحــده قــرار گرفتــه،  ممکن 
اســت حداقــل در دو مســابقه از ایــن بازی هــا، بختــی 

ــد.  ــته باش داش

ویژه نامۀ جام جهانی قطر
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ــل  ــه تحلی ــی، ب ــی مقدمات ــب گزارش ــه، در قال ــن مقال  ای
تاکتیکــی ایــران خواهــد پرداخــت. ایــن، تحلیلــی خواهــد 
 در 

ً
بــود از تاکتیک هایــی کــه کارلــوس کــی روش احتمــاال
گرمــای طاقــت فرســای قطــر بــه کار خواهــد گرفــت.

ین ترکیب اصلی  یکن آغاز  پیش بینی یازده باز
 پیــش بینــی ترکیــب اصلــی کــه کــی روش، در جــام 
ــت،  ــوار اس ــیار دش ــت، بس ــد گرف ــه کار خواه ــی ب جهان
زیــرا ایــن مربــی 69 ســاله، بــه تازگــی هدایــت ایــن تیــم را 

برعهــده گرفتــه اســت؛ کا دو بــازی کــه هــر دو هــم دوســتانه 
ــد.  بودن

ــه  ــت ک ــخص اس ــازی ، مش ــن دو ب ــال، در همی ــن ح ــا ای  ب
ــود،  ــِب »1-4-1-4« ب ــتفاده از ترکی ــال اس ــه دنب ــی روش ب ک
بــه اضافــۀ بازیکــن شــمارۀ 6 ]احتمــاال ســعید عزت اللهــی[ 
کــه از فضــای بیــن خــط دفاعــی و هافبک هــای پیشــرو 

محافظــت می کنــد. 
 البتــه، ایــن ترکیــب فقــط در زمــاِن خــارج از مالکیــت تــوپ 
ــه  ــا ب ــت، وینگره ــوپ اس ــران روی ت ــی ای ــرا وقت ــت، زی اس

ــد  ــه می دارن ــرض را نگ ــد و ع ــار می آورن ــر فش ــمت باالت س
ــِب »3-3 -4«  ــا ترکی ــی ب ــی معمول ــاختاری تهاجم ــا س ت

ایجــاد کننــد.
 تحلیــل و آنالیــز کلــی تیــم ملــی فوتبــال ایــران، ایــن  
پیش بینــی مطــرح می کنــد کــه اگــر ایــن تیــم، همــه 
ــتین  ــد، نخس ــته باش ــار داش ــرش را  در اختی ــان برت بازیکن
ــراد  ــن اف ــی، ای ــام جهان ــی ج ــری انتخاب ــازده نف ــتۀ ی دس

خواهنــد بــود )تصویــر صفحــۀ بعــد(.
ــی کــه  ــی و ترکیب ــب احتمال ــارۀ ترکی ــت درب  پیــش از صحب

ایــن مربــی باتجربــه بــا خــود بــه قطــر خواهــد آورد، بایــد 
ــم  ــون مهاج ــردار آزم ــد س ــر می رس ــه نظ ــه ب ــت ک گف
ــد. از آن  ــت بده ــت را از دس ــن تورنمن ــوزن، ای بایرلورک
جایــی کــه ایــن بازیکــن 27 ســاله، یکــی از بهتریــن 
بازیکنــان تیــم ملــی اســت، بــرای این تیــم، ضربۀ ســنگینی 
خواهــد بــود. بازیکنــی کــه بــا یکــی از باشــگاه های لیــگ 

ــرارداد دارد. ــا ق ــان اروپ قهرمان
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ــی کــه  ــی و ترکیب ــب احتمال ــارۀ ترکی ــت درب  پیــش از صحب
ــه قطــر خواهــد آورد، بایــد  ــا خــود ب ــه ب ایــن مربــی باتجرب
گفــت کــه بــه نظــر می رســد ســردار آزمــون مهاجــم 
بایرلورکــوزن، ایــن تورنمنــت را از دســت بدهــد. از آن جایی 
کــه ایــن بازیکــن 27 ســاله، یکــی از بهتریــن بازیکنــان تیــم 
ملــی اســت، بــرای ایــن تیــم، ضربــۀ ســنگینی خواهــد بــود. 
بازیکنــی کــه بــا یکــی از باشــگاه های لیــگ قهرمانــان 

ــرارداد دارد. ــا ق اروپ
 بــه طــور کلــی، تیــم پــر از تجربــه اســت. بازیکنــان یــا در 
ــد  ــا آن را رد کرده ان ــتند، ی ــالگی هس ــی س ــرز س ــی م نزدیک
ــم،  ــنی تی ــن س ــه میانگی ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ــن، ب و ای

ــت. ــاال اس ــیار ب  بس
ً
ــاال احتم

 در بــازی اخیــر مقابــل ســنگال، در آخریــن بــازی تدارکاتــی 
ــران 26  ــی ای ــم اصل ــن تی ــن بازیک ــی، جوان تری بین الملل
ــه  ــت ک ــال داش ــن 32 س ــن ترین بازیک ــت و مس ــال داش س
ــه  ــم، ب ــای تی ــۀ اعض ــنی هم ــن س ــد میانگی ــر می رس به نظ

همیــن شــکل باشــد )جــدول بــاال(. 
تیــم ملــی، ممکــن اســت از همیــن ســوراخ گزیــده شــود، 
زیــرا بازیکنــان جــوان، ترکیــب خوبی از شــجاعت و نترســی 

ــد  ــر فاق ــوتان باتجربه ت ــه پیشکس ــد ک ــان می آورن ــه ارمغ را ب
آن هســتند. گــو آن کــه با تجربه هــا هــم بــا رعایــت موازیــن 
و چیــره کــردن حرفه ای گرایــی و آرامــش در تیــم، می تواننــد 

]نقــص عنصــر جوانــی[ را جبــران کننــد.
ــرار  ــر ق ــه تحــت تاثی ــن نشــاط و گرایــش ب ــان همچنی  جوان
ــه خصــوص  ــد، ب ــه ارمغــان می آورن ــا خــود ب ــم را ب دادن تی
اگــر ایــن اولیــن تورنمنــت آن هــا باشــد و بنابرایــن، می تــوان 
ــود  ــون خ ــی پیرام ــاط چندان ــور و نش ــی روش، ش ــت ک گف

ــد.   ــاهده نمی کن مش
 گــو آن کــه بازیکنــان باتجربه تــر می تواننــد دســتورات 
ــن  ــه همی ــاید ب ــد و ش ــام دهن ــر انج ــی را بهت ــی مرب تاکتیک
ــح  ــی ترجی ــر جوان ــوغ را ب ــی روش بل ــه ک ــت ک ــل اس دلی

می دهــد.
 فاز هجومی

دو همگروهــی  آمریــکا،  و  انگلیــس  برخــاف  ایــران    
ــبک  ــت. س ــوپ نیس ــت ت ــظ مالکی ــی حف ــرش، در پ دیگ
ــیار  ــز بس ــازی ول ــبک ب ــه س ــم، ب ــن تی ــان ای ــازی بازیکن ب
رویکــرد  توصیــف  بــرای  راه  بهتریــن  اســت.  نزدیکتــر 
هجومــی تیــم کــی روش، آن اســت کــه رویکــرد هجومــی 
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ــت. ــر اس ــاف پذی ــم انعط ــن تی ای
 ایــن بــدان معناســت کــه نــه تنهــا ایــران می توانــد مالکیــت 
تــوپ را در اختیــار داشــته باشــد و تــاش کنــد تــا از 
ــن  ــی همچنی ــم مل ــه تی ــد، بلک ــور کن ــن عب ــوم زمی ــک س ی
ــیند و  ــب بنش ــل عق ــوک قب ــه بل ــوک ب ــک بل ــد از ی می توان
ــل از  ــف را قب ــا حری ــد ت ــن خطــوط را حــذف کن فضــای بی

ضربــه زدن، زمین گیــر کنــد.
ــای  ــن، تاکتیک ه ــف معی ــا حری ــب ب ــران، متناس ــم ای  تی
ــازی  ــه، در دو ب ــرای نمون ــرد. ب ــش می گ ــی را در پی متفاوت
ــه و ســنگال، ایــن تیــم  ــر ایــران مقابــل اروگوئ دوســتانه اخی
ــش  ــه نمای ــادی را ب  متض

ً
ــا ــازی کام ــر دو آوردگاه، ب در ه

ــت.  گذاش
ــگ و  ــکل تنگاتن ــی روش، ش ــردان ک ــنگال، م ــر س  در براب
جمــع  و جــور خــود را حفــظ کردنــد، در حالــی کــه قهرمــان 

ــن  ــود. در همی ــلط ب ــوپ مس ــر ت ــا ب ــای آفریق ــام ملت ه ج
ــت  ــران مالکی ــی، ای ــکای جنوب ــم آمری ــل تی ــال، در مقاب ح
تــوپ بیشــتری را در اختیــار داشــت و بــه ســبب نبــود 
ــار  ــر ب ــه ه ــت ک ــازه می یاف ــه، اج ــم اروگوئ ــینگ در تی پرس

ــد. ــازی کن ــن بازس ــب زمی ــودش را از عق خ
 
ً
ــبتا ــش نس ــد، چیدمان ــازی می کن ــب ب ــران از عق ــی ای  وقت
معمولــی اســت، زیــرا کــی روش بــه دنبــال اختــراع مجــدد 
 بــه دنبــال آن اســت کــه چرخش 

ً
چــرخ نیســت، بلکــه صرفــا

را تضمیــن کنــد.
ــورت  ــا در ص ــد ت ــب می مانن ــا عق ــاری تقریب ــان کن  مدافع
نیــاز بــه پخــش تــوپ بــه بیــرون، از مدافعــان میانــی 
ــر  ــط بازت ــان وس ــن، مدافع ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــتیبانی کنن پش
تقســیم می شــوند کــه بــه هافبــک دفاعــی اجــازه دهنــد بــه 

ــد.  ــردد کن ــه ت ــی آزادان ــط دفاع ــارج از خ ــل و خ داخ

  متأســفانه، بــرای تیمــی ماننــد ایــران، عبــور از ایــن محــور 
بســیار دشــوار اســت. ایــن مهــارت، نیــاز بــه ســطح باالیــی 
ــی روش  ــه ک ــی ک ــا دارد، در حال ــِی هافبک ه ــی فن از توانای
ــر مهارت هــای  مهارت هــای دفاعــی شــمارۀ »6« خــود را ب

ــد.  ــح می ده ــی اش ترجی هجوم
ــون در هــر   ســعید عزت الهــی بازیکــن ســابق ردینــگ تاکن
ــت  ــته اس ــده داش ــک را برعه ــش هافب ــی، نق ــم مل ــازی تی ب

نقشۀ پاس های عزت اللهی- از اول تا ششم مهر ماه 1401

ــازی  ــدار، ب ــا میان ــی ی ــک میان ــش هافب ــای نق ــگام ایف و هن
ــد.  ــام می ده ــوپ انج ــا ت ــازی ب ــر از ب ــوپ را بهت ــدون ت ب

ــه  ــاع ب ــط دف ــش راب ــی، نق ــه عزت اله ــن ک ــر پایی  در تصوی
حملــه را برعهــده داشــت، تمــام پاس هایــش را در دو بــازی 
دوســتانه بین المللــی کــه کــی روش هدایــت تیــم را برعهــده 
ــت،  ــی در گام نخس ــک ایران ــد. هافب ــان می ده ــت، نش داش
پاس هــای مربعــی یــا پاس هــای مســتقیم بیشــتری بــه 
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ــف  ــوذ حری ــا از نف ــت ت ــام داده اس ــا انج ــل کانال ه داخ
ــان خطــوط ]دفاعــی[ بکاهــد.   می

 
ً
ــه ایــن کــه هافبک هایــش، احتمــاال ــا علــم ب  تیــم ایــران، ب
توانایــی فنــی الزم را بــرای انجــام تکل هــای تاکتیکــی 
ندارنــد، گرایــش بــه آن دارد کــه تــوپ را بــه کناره هــای 
ــر  ــه نقــاط عمیق ت ــا شــتاب، آن را ب ــد ب ــا بتوان ــرد ت ــن بب زمی

ــاند. ــن بکش زمی
اضافــه  بــرای  را  مناســبی  فرصــت   3-3-4/1-4-1-4  
ــه  ــا ب ــد ت ــی ده ــه م ــی ارائ ــازی ترکیب ــترده و ب ــای گس باره

ــان داده  ــال نش ــن مث ــه در ای ــور ک ــان ط ــی هم ــور طبیع ط
ــع  ــت مداف ــروع حرک ــا ش ــد. ب ــم بیاب ــت، تجس ــده اس ش
ــک  ــت و هافب ــاع راس ــت، دف ــوش راس ــت، گ ــی راس میان
راســت میانــی ایــران همگــی بــا هــم ترکیــب می شــوند، تــا 
از خــط میانــی اروگوئــه بــه فضــای پشــت ســر عبــور کننــد.
ــن  ــم ای ــن ه ــای زمی ــوپ در کناره ه ــت ت ــن مالکی میانگی
موضــوع را نشــان می دهــد. نــگاه کنیــد کــه شــلوغی زمیــن 
تــا چــه انــدازه گســترده اســت و پاس هــای عرضــی بــه ســوی 
ــاد  ــزان زی ــه می ــا چ ــن، ت ــز زمی ــا مرک ــه ب ــا در مقایس کناره ه

اســت:
 بــازی ایــران کامــا طولــی اســت. کــی روش عاقــه زیــادی 
ــر  ــن ام ــدارد. ای ــی ن ــدت طوالن ــرای م ــوپ، ب ــظ ت ــه حف ب
ــش می دهــد. در  ــاط حســاس را افزای احتمــال اشــتباه در نق
ــد  ــی ده ــتور م ــش دس ــه مردان ــه ب ــی باتجرب ــوض، مرب ع
ــا  ــه جلــو باشــند ت ــه دنبــال اولیــن پــاس رو ب کــه همیشــه ب

ــه  ــۀ پشــت ســر، ب ــش تاخت ــان پی ــا کمــک بازیکن ــد ب بتوانن
ــد. ــوذ کنن ــف نف ــاع حری دف

 ایــن بــدان معناســت کــه مهاجــم وســط همیشــه بایــد جــای 
مدافعــان میانــی ]حریــف[ را اشــغال کنــد و بــا بــازی کــردن 
از روی شــانه، باعــث خرابــکاری شــود ]تــوپ از روی شــانه 
ــوپ  ــیدن ت ــب رس ــد مراق ــود و او بای ــال می ش ــرای او ارس ب
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ــا  ــد ت ــوپ بای ــب ت ــان صاح ــه بازیکن ــی ک ــد[.  در حال باش
ــد.    ــاش کنن ــن او ت ــرای یافت ــت ،ب ــن اس ــه ممک ــا ک آن ج
ــه  ــش را ب ــن نق ــون ای ــاله، تاکن ــرد 32 س ــاری ف ــم انص کری
خوبــی بــرای ایــران انجــام داده اســت و هنــگام تــاش بــرای 
دریافــت ســانترهای ارســالی و بازگشــت تــوپ، بــازی 

ــذارد. ــش می گ ــه نمای ــی ب ــی خوب ــک بدن ــی و فیزی عمق
فاز دفاعی

ایــران در بــازی بــدون تــوپ و مالکیــت زمیــن، بســیار لجوج 
اســت. کــی روش عمل گرایــی پرتغالــی واقعــی خــود را 
ــن  ــط ای ــیار منضب ــش بس ــد تیم ــد و می خواه ــان می ده نش

اصــل را رعایــت کنــد. 
ــان، در  ــا نیســت کــه بازیکن ــدان معن ــن ب ــن حــال، ای ــا ای  ب
تــاش بــرای مالکیــت زمیــن، ســعی در اتــاف وقت داشــته 

ــد  ــن هســتند، بای ــۀ زمی باشــند، بلکــه هنگامــی کــه در عقب
ــاالی  ــد و در ب ــه ای را  تشــکیل دهن ــد الی بلــوک دفاعــی چن
زمیــن پــرس مــی کننــد و همــواره در پــی آن هســتند کــه تــا 
ــد.   ــک کنن ــف نزدی ــه دروازه حری ــوپ را ب ــن، ت ــای ممک ج
ــی از  ــه ترکیب ــد ک ــتور می ده ــش دس ــه بازیکنان ــی روش ب ک
ــد.  ــال کنن ــن را اعم ــو م ــن ت ــه ای و م ــرس منطق ــاختار پ س
ایــن بــدان معناســت کــه از همــان ابتــدا، ایــران بــا اســتفاده 
ــف را وادار  ــم حری ــر، تی ــاِن آغازگ ــه س ــی ب ــم میان از مهاج
ــتفاده از  ــا اس ــود و ب ــودش ش ــن خ ــۀ زمی ــد وارد نیم می کن
خــط میانــۀ زمیــن بــه ســاِن انتهایی تریــن نقطــۀ دفاعــی، در 
مســیر تــاش و کســب مجــدد مالکیــت تــوپ، بــه صــورت 

ــد.  ــت می کن ــن حرک ــو م ــن ت م
 در دو بــازی کــی روش تــا اینجــای کار، ایــن تیــم 19 

ــه  ــت ک ــرده اس ــت ک ــف ثب ــه حری ــوپ را در نیم ــی ت بازیاب
ــرس را  ــدت پ ــد ش ــت دارن ــع دوس ــد در واق ــان می ده نش

ــد. ــش دهن افزای
ــیار  ــم بس ــن، تراک ــی زمی ــاط انتهای ــال، در نق ــن ح ــا ای  ب
ــوپ  ــت ت ــرای مالکی ــری ب ــت کمت ــود. نی ــرده تر می ش فش
دیــده می شــود، چــون فواصــل بیــن خطــوط بســیار باریــک 
ــۀ  ــازی در نقط ــور ب ــه منظ ــف ب ــرای حری ــه ب ــت و عرص اس
ــردن  ــرای ب ــری ب ــد کمت ــود. قص ــگ می ش ــران تن ــی ای دفاع
تــوپ وجــود دارد زیــرا بیــن خطــوط باریــک باقــی مــی مانــد 

و بــه حریــف فضایــی بــرای بــازی در بلــوک دفاعــی ایــران 
نمــی دهــد.

مالکیــت  در   4-3-3 از   روش  کــی  کــه  آنجایــی  از   
ــل  ــرده تبدی ــه 1-4-1-4 فش ــوک ب ــد، بل ــی کن ــتفاده م اس
ــماره ›6‹  ــد و ش ــب می افتن ــوش عق ــان گ ــود و بازیکن می ش
]عزت اللهــی[ نقــش ایســتگاهی خــود را ایفــا می کنــد 
و بــا حرکــت متنــاوب بیــن خطــوط میانــی و دفاعــی، 

می کنــد.  انتخــاب  را  دریافت کننده هــا 
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ــف  ــان حری ــه بازیکن ــت ک ــه، آن اس ــن مرحل ــدف در ای ه
ــتگاه[  ــوک ]ایس ــل بل ــش در داخ ــه همقطاران ــیدن ب را از رس
بــازدارد و اطمینــان حاصــل شــود کــه بــازی، یــا بــه شــکل 
گســترده ای در عــرض جــاری اســت و  یــا در مقابــل 
ــرد،  ــار ک ــوان آن را مه ــه بت ــی ک ــی در جای ــای دفاع واحده

جریــان دارد.
 بــا ایــن حــال، تیــم ایــران هنــوز، بــر ایــن روش بــازی، بــه 
طــور کامــل  مســلط نشــده اســت. در دو بــازی دوســتانه ای 
ــاله  ــن 69 س ــن بازیک ــری ای ــون در دوران مربیگ ــه تاکن ک
ــار  ــه، بــا در اختی ــت، ســنگال و اروگوئ ــده اس ــزار ش برگ
ــن بازیکنانشــان، خیلــی راحــت می توانســتند  داشــتِن بهتری

بیــن خطــوط حرکــت کننــد و موقعیت هــای خطرناکــی 
ــد. ــاد کنن ایج

 اگــر بازیکنــان ایــران می خواهنــد انگلیــس، ولــز و بهتریــن 
ــت  ــن فضاهــا فعالی ــاالت متحــده را کــه در ای مهاجمــان ای
بســیار  همــکاری  بایــد  کننــد،  زمین گیــر  می کننــد، 

فشــرده تری را بــه نمایــش بگذارنــد.
 انتقال

هنــگام انتقــال بــه حملــه، ایــران می توانــد بســیار خطرنــاک 
باشــد، بــه ویــژه زمانــی کــه تیــم در عمــق بیشــتری مقابــل 
ــه  ــر لحظ ــه و منتظ ــع گرفت ــوپ موض ــب ت ــف صاح حری

ــه ضــد حملــه اســت. ــرای انتقــال ب مناســب ب

ــد  ــش می خواهن ــت، بازیکنان ــب اس ــی عق ــم مل ــی تی وقت
ــا جایــی کــه ممکــن اســت انتقال هــای هجومــی خــود را  ت
ــم  ــای مهاج ــه پاه ــم ب ــد؛ چش ــرا بگذارن ــه اج ــتقیم تر ب مس
ــف  ــان حری ــاه، مدافع ــای کوت ــا پاس ه ــه ب ــد ک ــی دارن میان
ــش رو  ــان پی ــه بازیکن ــد و ب ــرون می کش ــان بی را از موقعیتش
ــت،  ــرده اس ــی ک ــه او خال ــی ک ــد در فضاهای ــازه می ده اج

ــد.  حرکــت کنن
ــران، در  ــمکش ای ــش و کش ــدۀ چال ــن، عم ــود ای ــا وج  ب
مرحلــۀ انتقال هــای دفاعــی اســت و ایــن امــر، ناشــی 

ــون،  ــت. چ ــک اس ــط هافب ــوان،  در خ ــرو و ت ــود نی از کمب
ــر اســت و نشــاط  ــم پی ــه تی ــل ک ــن دلی ــه ای در درجــه اول ب
ــی دارد.  ــد میان ــژه در کمربن ــه وی ــی، ب ــیار کم ــی بس جوان
ــت  ــد موقعی ــی روش، چن ــاه ک ــن دوره کوت ــول دومی  در ط
کیفیــت  برابــر  در  ویــژه  بــه  داشــت،  وجــود  کلیــدی 
ــا هــر  ــه ب ــۀ ســنگال ک ــگ تکنیکــی و ســرعت حمل دریبلین
ــی  ــط میان ــان خ ــف، بازیکن ــب حری ــه ای از جان ــد حمل ض

بــاز می شــدند ] و از هــم فاصلــه می گرفتنــد.[
ــس از  ــران پ ــی ای ــط دفاع ــک و خ ــط هافب ــا، خ ــن ج  در ای
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ــا فشــار شــدیدتر  دســت دادن تــوپ، در حــال رویارویــی ب
حریفنــد. پرســینگ بســیار ضعیــف، باعــث شــد ســنگال بــه 

راحتــی از آن عبــور کنــد.
ــران پــس از  ــن جــا، خــط هافبــک و خــط دفاعــی ای   در ای
ــا فشــار شــدیدتر  دســت دادن تــوپ، در حــال رویارویــی ب
حریفنــد. پرســینگ بســیار ضعیــف، باعــث شــد ســنگال بــه 

راحتــی از آن عبــور کنــد.
از آن جایــی کــه تیــم آفریقایــی، بخــش اعظــم زمیــن را در 
ــران، از  ــی ای ــان میان ــر مدافع ــا در براب ــت، تنه ــار داش اختی

ــد. ــاکام مان ــه گل ن ــتیابی ب دس
ــکا  ــز و آمری ــران در گــروه انگلیــس، ول ــرار اســت ای  اگــر ق
شانســی بــرای بقــا داشــته باشــد، بایــد چنیــن موقعیت هایــی 

را محــدود کنــد.
 مدافعان

ــت  ــن اس ــران ممک ــه ای ــت ک ــی اس ــی، جای ــط دفاع  خ
بیشــترین مشــکل را از نظــر کیفیــت داشــته باشــد.

 بازیکنانــی ماننــد شــجاع خلیــل زاده و احســان حــاج صفی 
می تواننــد در چنیــن آوردگاه بزرگــی، تجربــه بســیار الزمــی 
را در اختیــار خــط دفاعــی قــرار دهنــد، امــا کنــدی تیــم در 
ــاالت  ــز و ای ــس، ول ــود انگلی ــبب می ش ــی، س ــط دفاع خ
متحــده بتواننــد بــا عبورهــای ســریع از خــط دفاعــی، از ایــن 

فرصــت بهــره ببرنــد.
 محمــد کنعانــی و صــادق محرمــی در کنــار ایــن دو 
ــط  ــش، در خ ــرعت خوی ــا س ــد ب ــه دارن ــوت وظیف پیشکس
دفاعــی بــازی کننــد، امــا گل هــای خــورده کــم تیــم حریف، 
ــی  ــه گروه ــا از مرحل ــود آن ه ــع از صع ــت مان ــن اس ممک
ــه  ــه مرحل ــی ب ــرای راه یاب ــاش ب ــادی از ت ــار زی ــود و ب ش
ــم  ــن تی ــوزن ای ــای جل ــط هافبک ه ــر دوش خ ــی را ب حذف

ــذارد.  بگ
 هافبک ها

ــدون شــک   ســعید عــزت اللهــی هافبــک ســابق ردینــگ ب
بهتریــن بازیکــن دفاعــی ایــران در میانــه زمیــن اســت. ایــن 
بازیکــن 26 ســاله، بــا لبــاس شــماره »6«، بــرای جلوگیــری 

ــی  ــای خال ــه فضاه ــش دادن ب ــوط و پوش ــت خط از گسس
بینشــان تحــت نظــر کــی روش در قالــب سیســتم 4-1-4-1 

، نقــش ضــروری بــر عهــده خواهــد داشــت. 
 عزت الهــی همچنیــن می توانــد در فــاز هجومــی بــرای 
ــان جلــوزن، در پشــت خــط دفاعــی حریــف  ــن بازیکن یافت
ــن  ــی باشــد و در دورۀ دوم ســرمربی گری کــی روش، ای حیات

ــی انجــام داده اســت.  ــه خوب وظیفــه را ب
ــد،  ــام ده ــی انج ــه خوب ــود را ب ــش خ ــی نق ــر عزت اله  اگ
می توانــد ســامان قــدوس و میــاد ســرلک را آزاد کنــد تــا بــه 
تیــم کمــک کنــد و در نقــاط هجومی تــر، تــوپ را بــه جلــو 
حرکــت دهنــد. ایــن در حالــی اســت کــه ایــران ســرزن های 
ــی روی  ــد ابراهیم ــری و امی ــد امی ــد وحی ــه ای مانن باتجرب
ــی  ــا کم ــد ت ــدان بیاین ــه می ــد ب ــه می توانن ــت دارد ک نیمک

ــد. ــا بدهن ــه کناره ه ــش را ب آرام
 مهاجمان

ــی  ــران حیات ــرای ای ــال ب ــتان امس ــی، زمس ــدی طارم  مه
خواهــد بــود. مهاجــم اف ســی پورتــو در فرمــی باورنکردنــی 
ــه در  ــت ک ــد هس ــن امی ــوده و ای ــگاهش ب ــِت باش در خدم
بازی هــای تیــم ملــی در جــام جهانــی قطــر نیــز، ایــن امــر 

ــد.   تجســم یاب
ــز  ــرد نی ــم انصاری ف ــد از کری ــران می توان ــال ای ــن ح ــا ای  ب
ــا  ــرای اومونی ــی ب ــیار خوب ــرد بس ــه عملک ــرد ک ــک بگی کم
ــای  ــا، در دیداره ــت. خیلی ه ــته اس ــرس داش ــای قب نیکوزی
ــتریونایتد  ــل منچس ــا مقاب ــۀ اومونی ــارج از خان ــی و خ خانگ
در لیــگ اروپــا هــم نگاهــی اجمالــی بــه ایــن بازیکــن 32 
ســاله داشــتند، جایــی کــه او در مــوارد متعــدد خــط دفاعــی 
ــازی  ــی در ب ــت و حت ــر انداخ ــه دردس ــرخ را ب ــیاطین س ش

ــی کــرد. خانگــی گلزن
 بــه عــاوه، تیــم ملــی بازیکنانــی ماننــد علیرضــا جهانبخش 
ــن، در  ــش از ای ــه پی ــورد ک ــِن فاین ــار دارد؛  بازیک در اختی
ــازی  ــر ب ــگ برت ــون در لی ــاو آلبی ــد ه ــون ان ــای برایت تیم ه
ــاح  ــر دو جن ــازی در ه ــی ب ــا توانای ــش ب ــرد. جهانبخ می ک
راســت و چــپ، حتــی در جایــگاه یــک تعویضــی تاکتیکــی 

ــد.  ــی باش ــا حیات ــرای ایرانی ه ــد ب ــت، می توان روی نیمک
 بازیکن کلیدی

 بــا توجــه بــه ایــن کــه هنــوز معلــوم نیســت ســردار آزمــون 
بــه جــام جهانــی زمســتان امســال برســد یــا خیــر، تصمیــم 
ــا  ــو را ب ــال پورت ــم فوتب ــتاره تی ــی، س ــدی طارم ــم مه گرفتی
عنــوان بازیگــر ســتاره ایــران، پیــش از ایــن رقابت هــا انتخاب 
کنیــم. طارمــی بــرای لیــگ قهرمانان پرتغــال، بازیکنــی رو به 
اوج بــوده، در حــال حاضــر، یکــی از بهتریــن گلزنــان لیــگ 
ــه  ــه معیارهــای او، ب ــا نگاهــی ب ــر ایــن کشــور اســت. ب برت
ــوان فهمیــد کــه چــرا ایــن بازیکــن 30 ســاله،  راحتــی می ت
ــار  ــام عی ــبازیکنی تم ــر کی روش ــر نظ ــی زی ــم مل ــرای تی ب
ــت  ــی پس ــی پرتغال ــر مرب ــر نظ ــون زی ــا کن ــه ت ــت. او ک اس
مهاجــم  اســتفاده می  شــود، می توانــد در هــر نقطــه از 
خــط مقــدم بــازی کنــد، اگرچــه در جلــو قوی تریــن نقــش 
را دارد. نــه تنهــا معیارهــای هجومــی ایــن مهاجــم اســتثنایی 
اســت، بلکــه آمــار دفاعــی او نیــز اســتثنایی اســت و نشــان 
مــی دهــد کــه شــماره 9 بــا تجربــه، زمانــی کــه تیمــش در 
ــد  ــت، مفی ــف اس ــای حری ــع پاس ه ــینگ و قط ــاِل پرس ح
خواهــد بــود. اگــر ایــران بــا بخــت بلنــد، از مرحلــه گروهــی 
ــرار  ــود ق ــرم خ ــن ف ــی در بهتری ــد طارم ــد، بای ــود کن صع

داشــته باشــد.
  پیش بینی مسابقات

 ایــران بــرای صعــود از گروهــی بــه ایــن دشــواری کــه شــامل 
دو تیــم بریتانیایــی انگلیــس و ولــز و همچنیــن ایــاالت 
متحــده اســت، بایــد در هــر بــازی از نظــر دفاعــی شکســت 
ــه پــای  ــا ب ــد پ ــه ســادگی نمی توان ناپذیرباشــد. تیــم ملــی ب
بــا ایــن ســه تیــم حرکــت کنــد کــه تعــدادی از پرافتخارتریــن 
بازیکنــان اروپــا را در اختیــار دارنــد؛ از جملــه چندیــن 
برنــده لیــگ قهرمانــان اروپــا و همچنیــن دارای کلکســیونی 
ــد  ــی بای ــم مل ــا، تی ــردن آن ه ــرای ب ــف. ب ــن مختل از عناوی
بهتریــن کاری را کــه می توانــد، انجــام دهــد؛ فشــار حریــف 
را بی اثــر کنــد و  در وقــت اســتراحت ]هنگامــی کــه حریــف 
کــم مــی آورد و ســعی می کنــد بــازی را آرام کنــد تــا نفســی 
ــی  ــس[ زمان ــد و ]برعک ــه بزن ــف ضرب ــه حری ــد[ ب ــازه کن ت
کــه آن هــا در فــاز حملــه هســتند، تــا حــد امــکان عمــودی 
ــفانه، از  ــد.  متأس ــازی کن ــق[ ب ــتقیم در عم ــای مس ]پاس ه
ــران  ــه ای ــدارد ک ــود ن ــاد وج ــن اعتق ــی ای ــل کل ــگاِه تحلی ن
ــت الزم را دارد  ــختی کیفی ــروه س ــن گ ــروج از چنی ــرای خ ب

و بــه احتمــال زیــاد در قعــر جــدول قــرار خواهــد گرفــت.
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ــاع  ــی اوض ــده کم ــاالت متح ــان دوره ای ای ــات می   انتخاب
ــدان  ــش روی متح ــات پی ــا معض ــت، ام ــرده اس را آرام ک
ــی  ــان باق ــا همچن ــا بریتانی ــن ت ــده از اوکرای ــاالت متح ای

ــت. اس
  ایــن کــه اوضــاع »می توانســت خیلــی بدتــر باشــد«، 
انتخابــات  نتایــج  دربــارۀ  قضــاوت  بهتریــن  همیشــه 
ــر  ــه ب ــانه ای ک ــی و رس ــای سیاس ــژه در فض ــت، به وی نیس
ــای  ــد و تفاوت ه ــاری می کن ــی پافش ــای قطع نتیجه گیری ه
ــان  ــاِت می ــارۀ انتخاب ــا درب ــرد. ام ــده می گی ــف را نادی ظری

داد. گزینــه روی  عاقانه تریــن  آمریــکا،  ای  دوره 
ــد  ــرض تهدی ــص و در مع ــوز ناق ــی هن ــی آمریکای دموکراس
ــا ایــن حــال، مزیتــی در همــۀ نظام هــای سیاســی  اســت، ب
ــاالت  ــی ای ــام سیاس ــط نظ ــه فق ــه دار و ن ــِک ریش دموکراتی
متحــده هســت کــه معمــوال نادیــده انگاشــته می شــود و آن 
ایــن کــه بنــدرت، فاجعــه می ســازند، حتــی اگــر گاهــی بــه 
فاجعــه نزدیــک شــوند. انتخابــات میــان دوره ای آمریــکا هــم 

بــه چنیــن فاجعــه ای منجــر نشــد.
 البتــه اشــتباه نشــود، بــه ویــژه پــس از اتفاقــی کــه در ششــم 
ژانویــۀ ســال گذشــته در کنگــره افتــاد، کنتــرل کنگــره، بــرای 
 جــدی بــود. اگــر در 

ً
جمهوری خواهــان، تحولــی واقعــا

نهایــت، می توانســتند کنتــرل ســنا را نیــز بــه دســت آورنــد، 
ــد. ــم می ش ــر ه ــی جدی ت ــوع حت ــن موض ای

ــدن  ــو بای ــداف ج ــرای اه ــول، ب ــن تح ــورت، ای ــر ص  در ه
ــه در  ــت ک ــد داش ــتقیمی خواه ــای مس ــره، پیامده در کنگ

ــال  ــای ارس ــرا برنامه ه ــد، زی ــد ش ــاس خواه ــن احس اوکرای
تســلیحات بــه کیــف بــه تعلیــق درآمــده اســت  و موقعیــت 
قانونگذارانــی را کــه معتقدنــد یــا در انظــار عمومــی چنیــن 
ــات ۲۰۲۰ را  ــد کــه بایــدن، انتخاب اعتقــادی را جــار می زنن

ــرد. ــد ک ــت خواه ــت، تقوی ــده اس ــپ دزدی ــد ترام از دونال

ــن  ــواه، در ای ــوری خ ــزب جمه ــات در ح ــران انتخاب  منک
هفتــه، رقابت هــای بســیاری را بردنــد. موفقیــت آن هــا، 
در کســب پیــروزی نامزدهــای احــزاب و اعزامشــان بــه 
واشــنگتن، نشــان از آن دارد کــه بخــش اعظــم حــزب 
جمهوری خــواه، همچنــان گــروگان گرایش هــای ترامــپ 
ــزرگ  ــکا را ب ــاره آمری ــت]MAGA، دوب ــش ماگاس و جنب
می کنیــم؛ هــواداران ترامــپ[. امــا انتخابــات میــان دوره ای 
نشــان داد کــه ایــن خبــر، در ســال ۲۰۲۴، بــرای جمهــوری 
ــر  ــوص اگ ــه خص ــود، ب ــد ب ــی نخواه ــر خوب ــان خب خواه

ــد. ــان باش ــت جمهوریش ــزد ریاس ــپ نام ترام
ــه ویــژه در   کابــوس سرنوشــت ]شــوم[ بازگشــِت ترامــپ، ب
ــان  آخریــن روزهــای آســتانۀ انتخابــات میــان دوره ای، در می
ناظــران لیبــرال و میانــه رو محســوس بــود. گــو آن کــه محــل 
زیــادی از اعــراب نداشــت. هیــچ کــون فیکونــی در کار نبــود 
ــه ســوی  ــوز موجــی از حرکــت ترامــپ ب و دســت کــم، هن

ــود. ــده نمی ش ــفید دی کاخ س
ــی  ــی، نف ــه نوع ــات، ب ــل انتخاب ــن قبی ــورت، ای ــر ص  در ه
انتخابــات اســت و اهــداف انتقامجویانــۀ ترامــپ، بــار 

ــر دوش بخت هــای انتخاباتــی وســیع تر حــزب  مضاعفــی ب
ــای  ــی از واقعیت  ه ــت، بخش ــن وضعی ــت. ای ــوع اوس متب
دو ســال بعــد خواهــد بــود و اعــام نامــزدی ترامــپ بــرای 
انتخابــات ۲۰۲۴ ســهم ایــن بخــش را از واقعیت هــای 

ــرد. ــد ک ــم خواه ــتر ه ــود، بیش موج
ــی ران  ــب اصلــی اش یعن  رقی

ِ
ــع ــه نف ــن وضــع ب ــا، ای  قاعدت

دیســنتس اســت، امــا ترامــپ هــم زور آن را دارد کــه حزبــش 
ــنتس وارد  ــر دیس ــه اگ ــد ک ــار می زن ــد. او ج ــی کن را زخم
ــگ  ــا جن ــت، ام ــد رف ــگ او خواه ــه جن ــود، ب ــت ش رقاب
ــترده تری را  ــی گس ــی انتخابات ــن دو، پویای ــان ای ــی می داخل
در پــی خواهــد داشــت و حتــی ممکــن اســت بــه بایــدن یــا 

ــد. ــک کن ــات کم ــد انتخاب ــینش در دورۀ بع جانش
ــن  ــه چنی ــاع ب ــیدن اوض ــت رس ــارۀ عل ــی درب  ژرف اندیش
ــع  ــۀ وقای ــه هم ــت ک ــن اس ــی ممک ــط زمان ــرایطی، فق ش
ــاه  ــش از م ــا پی ــه ت ــود ک ــی ش ــل ارزیاب ــم  فص ــات نی انتخاب
دســامبر ممکــن نیســت. بــا وجــود ایــن، آرای دموکرات هــا، 
ــن در  ــقط جنی ــۀ س ــاید الیح ــود؛ ش ــار ب ــد انتظ ــر از ح بهت
دیــوان عالــی و یــا مداخــات اقتصــادی بایــدن کمــک کــرده 
ــیج  ــرای بس ــی ب ــپ، عامل ــد ترام ــا تهدی ــا قطع ــد، ام باش

ــود. ــان ب ــد جمهوری خواه ــا ض نیروه
ــد داگ  ــات، مانن ــاک انتخاب ــینه چ ــاِن س ــه، مخالف  در نتیج
ماســتریانو، نامــزد فرمانــداری ایالــت و مهــم، امــا یــک بــام 
ــای  ــد. توانایی ه ــدی خوردن ــک ب ــیلوانیا کت ــوای پنس و دو ه
ــن  ــه ای ــا ک ــد جورجی ــی مانن ــا در ایالت ــا، خصوص نامزده

ــرای  ــام و دو هــوای دیگــری شــده، ب روزهــا، ایالــت یــک ب
ــراِه رای  ــال، اک ــن ح ــا ای ــت. ب ــری اس ــۀ دیگ ــود مقول خ
دهنــدگان از ترامــپ، می توانــد در انتخابــات ۲۰۲۴ عاملــی 

جــدی باشــد.
ــه  ــان دوره ای همیش ــات می ــه انتخاب ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج  ب
ــت و  ــی اس ــور فعل ــس جمه ــرای رئی ــی ب ــه پرس ــی هم نوع
ــی  ــطح، یعن ــن س ــن تری ــدن در پایی ــت بای ــد محبوبی درص
ــا  ــن رقابت ه ــذا ای ــت، ل ــده اس ــی مان ــد باق ــل درص چه
همیشــه رقابــت ســختی بــوده اســت. همچنیــن بــا توجــه بــه 
ایــن کــه ایــن دوران ســخت اقتصــادی، بــا تــورم )در حــال 
ــن  ــده، باالتری ــاالت متح ــد در ای ــدود ۸ درص ــر ح حاض
میــزان در ۴۰ ســال گذشــته( بــرای طبقــۀ متوســط نامأنــوس 
اســت، بــه ســان مهمتریــن مســئله دلخــواِه بیشــتر رأی 
ــا  ــود، ت ــه ب ــل توج  قاب

ً
ــا ــا واقع ــرای دموکرات ه ــدگان، ب دهن

ــا  ــد و ی ــا ادامــه دهن ــد، ی ــد تاریخیشــان ســتایش کنن از رون
ــب  ــای تعج ــند. ج ــتری برس ــای بیش ــه پیروزی ه ــی ب حت

ــاد. ــاق نیفت ــن اتف ــه ای ــت ک نیس
اگــر ایــن انتخابــات، فعــا مســکنی بــرای دموکرات هاســت، 
ــون  ــد، چ ــان باش ــداری برایش ــد هش ــال می توان ــن ح در عی
اگــر توانســتند از حجــم شکســت های خــود بکاهنــد، 
بیشــتر بــه ســبب آن بــود کــه حجــم نارضایتــی از ترامــپ بــر 
ناخشــنودی از بایــدن می چربیــد. در واقــع می تــوان گفــت: 
ــدگان  ــیاری از رای دهن ــاب بس ــا در روش انتخ ــدن صرف بای
ــا  ــت، ام ــدی داش ــت بلن ــای رای، بخ ــار صندوق ه در کن
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ــی  ــنتیس، وضعیت ــد دیس ــی مانن ــازه نفس ــزد ت ــر نام در براب
ــری پیــش روی خــود  متفــاوت و چالشــی بســیار تاثیرگذارت

خواهــد داشــت.
ــاگران  ــه تماش ــد ک ــان می ده ــیب ها نش ــراز و نش ــۀ ف  هم
آمریــکا از ایــن ســوی اقیانــوس اطلــس بایــد بســیار محتــاط 
ــه  ــی همیش ــوزۀ سیاس ــاده بینی در ح ــند. س ــب باش و مواظ
ــد نشــانگر  ــان دوره ای نمی توان ــات می اشــتباه اســت. انتخاب
آن باشــد کــه آمریــکا بــه ســوی ریاســت جمهــوری ترامــپ 
ــم  ــن ه ــی ای ــه معن ــال، ب ــن ح ــا در عی ــی دارد، ام ــر م گام ب

ــد. ــت کرده ان ــپ پش ــه ترام ــه ب ــه هم ــت ک نیس
ایــن بی اعتمــادی، مشــکل مداومــی بــرای کل جهــان 
 ایــن معضــل یکــی از معضــاِت متحــدان 

ً
ــا اســت. مطمئن

ــی  ــرای پیش بین ــی ب ــچ راه ــرا هی ــت، زی ــی آمریکاس غرب
ســیر تحــوالِت دو ســال بعــدی وجــود نــدارد. در دراز مــدت 
هیــچ موضوعــی در ایــن زمینــه مهمتــر از بحــران آب و هــوا 
نیســت، امــا در کوتــاه مــدت، موضــوع شــماره یــِک بحــث، 

ــن اســت. اوکرای
ــن  ــگ اوکرای ــه جن ــت نتیج ــن اس ــال ممک ــن دو س   درای
تعییــن شــود. بنــا بــر ایــن، بــرای همــه کشــورهای اروپایــی 
مهــم اســت کــه دولــت بایــدن متحــد اصلــی کی یــف باقــی 
بمانــد و تســلیحات و دانــش الزم را برای مســلح نگه داشــتن 
اوکرایــن تامیــن کنــد. بــا وجــود ایــن، انتخابــات پیــش روی 
ــت.  ــد انداخ ــود را خواه ــنگین خ ــایۀ س ــواره س ۲۰۲۴ هم
ناتمــام  جنگــی  شــرایِط  در  نمی خواهنــد  دموکرات هــا، 
ــان  ــون جمهوری خواه ــد. چ ــات بگذارن ــه آن انتخاب ــا ب پ
می تواننــد تعهــد دهنــد کــه شــیر مخــارج اوکرایــن را 

ــد. ببندن
 بریتانیــا در برابــر همــۀ ایــن موضوعــات، در معــرض 
ــرای  ــت. ب ــه اس ــرار گرفت ــوری ق ــنگین و ف ــی س معماهای
بریتانیــای پــس از برگزیــت، ایــاالت متحــده در قامــِت 
ــِی  ــدی ظاهــر شــده اســت. در ارزیاب متحــد و شــریک کلی
ــت  ــال ۲۰۲۱ از سیاس ــون در س ــس جانس ــۀ بوری یکپارچ
ــا  ــده، ب ــاالت متح ــت، ای ــس از برگزی ــی پ ــی و امنیت خارج
عنــواِن ضامــن و تقویــت کننــدۀ نقــش ســرگردان بریتانیــا در 
جهــان توصیــف شــده اســت. حتــی قبــل از جنــگ اوکرایــن 
و پیــش از ایــن کــه زمزمــۀ بازگشــت ترامــپ بلندتــر شــود، 
ایــن تصــور، خیــال پردازانــه بــه نظــر می رســید. در شــرایط 

ــت. ــده اس ــم ش ــر ه ــی، مبهم ت کنون
ــال  ــازه، در ح ــزی، ت ــی غری ــوناک، آمریکاگرای ــی س  ریش
او  اســت.  کار  محــل  در  خارجــی  سیاســت  یادگیــری 

نمی توانــد در بــارۀ ایــاالت متحــده، فرضیــات بــدی داشــته 
ــای  ــه لفاظی ه ــد ک ــت او بایــد آن باش ــا اولوی ــد. ام باش
موجــود را دربــارۀ نقــش بریتانیــا در دوران پســابرگزیت 
متوقــف کنــد. او بایــد بدانــد کــه دولــت دوم ترامــپ، بــرای 
بریتانیــا میــدان میــن خواهــد بــود و او بایــد اولویــت خــود را 
اتخــاذ رویکــرد عملگرایانه تــری در قبــاِل اروپــا قــرار دهــد.
ــدق  ــز ص ــر نی ــزب کارگ ــرد ح ــارۀ رویک ــر درب ــن ام همی
ــکا،  ــات ۲۰۲۴ آمری ــه انتخاب ــدن ب ــک ش ــا نزدی ــد. ب می کن
ــود.  ــک می ش ــز نزدی ــا نی ــود بریتانی ــات خ ــد انتخاب موع
چالش هــای سیاســت خارجــی اجتناب ناپذیــری کــه 
کی یــر اســتارمر ]رئیــس حــزب[ بــا آن مواجــه اســت، از 
ــرا  ــود، زی ــد ب ــوناک خواه ــان تر از س ــات آس ــی جه برخ
 طرفــدار روابــط خــوب بــا اروپــا اســت. 

ً
اســتارمر طبیعتــا

ــر  ــا ب ــی بریتانی ــات عموم ــه انتخاب ــد ک ــا او نمی خواه ام
ســر ایــن موضــوع برگــزار شــود، بنابرایــن ممکــن اســت از 

ــد. ــاب کن ــی اجتن ــن وضعیت چنی
ــان دوره ای ۲۰۲۲  ــات می ــس از انتخاب ــه   پ ــه ای ک   وسوس
در دل بریتانیــا و دیگــر کشــورهای اروپایــی راه یافتــه، 
ــۀ  ــد و هم ــن دهن ــی ت ــکنی مقطع ــه ُمس ــه ب ــت ک آن اس
ــر خــود را  ــکای ب ــز روش هــای ات ــردی و نی تفکــرات راهب
در پاســخ بــه ایــن آمریــکای جدیــِد ســر در گــم میــان دو 
ــه  ــد. در دوره ای ک ــار بگذارن ــس کن ــوس اطل ــۀ اقیان کران
درگیــر بحــران آب و هــوا و جنــگ اوکرایــن  اســت، چنیــن 

ــود. ــد ب ــه خواه ــا احمقان ــی قطع انتخاب
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ــا  ــت. او ب ــه اروپاس ــه اتحادی ــر خارج ــورل وزی ــوزپ ب  ج
روزنامــۀ اتریشــی کرونــه زایتونــگ، دربــارۀ ارتــش اروپایــی، 
روســیه و ایــن کــه آیــا فکــر می کنــد اتحادیــه اروپــا، 
ــا  ــگ، تنه ــه زایتون ــرد. کرون ــت ک ــت، صحب ــدرت اس ابرق
ــت  ــئول سیاس ــورل، مس ــوزپ ب ــه ج ــود ک ــی ب ــانۀ چاپ رس
خارجــی اتحادیــه اروپــا، حاضــر شــد بــا آن مصاحبــه کنــد. 
ــر،  ــر پیت ــِل ایملوئ ــام هت ــت ب ــراس پش ــال، در ت ــن ح ــا ای ب
ــداز کوهســتانی ــه چشــم ان ــورد پرشــور، فقــط ب ــن کوهن ای

سالزبورگ اطراف چشم دوخته
 است تا نگرانی های دنیا را برای
 لحظه ای کوتاه فراموش کند، اما

 مصاحبۀ ما، او را به واقعیت 
باز می گرداند.

  کرونــه زایتونــگ: ســلف شــما فدریــکا موگرینــی، رســما 
بــا تشــکیل ارتــش اتحادیــه اروپــا مخالفــت می کــرد ارتشــی 
ــوان  ــد و عن ــلح و زیناون ــدان مس ــن دن ــا ب ــود ت ــرار ب ــه ق ک

ــر ســینه داشــته باشــه. ــه را هــم ب رســمی ارتــش اتحادی
 جــوزپ بــورل: نــه ایــن کــه حتمــا ارتــش اتحادیــه اروپــا 
باشــه. هیــچ یــک از ۲۷ ارتــش را نمی شــه بــا یــک نیــروی 
ــاط  ــد نق ــط بای ــا فق ــرد. م ــن ک ــی جایگزی ــد اروپای متح
ــرای  ــم و ب ــگ کنی ــم، هماهن ــع کنی ــون را جم ــوت خودم ق

ــن  ــا همی ــه بیشــتر! م ــم. ن ــر ســرمایه گــذاری کنی ــاع بهت دف
حــاال هــم  انــدازۀ چیــن و چهــار برابــر روســیه بــرای دفــاع 
هزینــه مــی کنیــم، اصــا ورود مــا بــه مرحلــۀ خلــع ســاح، 
بــه ســبب بحــران بدهــی بــود، پــس نمــی تونیــم بــا چالــش 
ــیم،  ــدی باش ــر کارآم ــد فک ــم. بای ــه کنی ــی مقابل ــای فعل ه

ــم. ــون را دور انداختی ــه پولم وگرن
ــرای  ــزی را ب ــه چی ــیه چ ــه روس ــگ: حمل ــه زایتون  کرون

اتحادیــه اروپــا تغییــر داده؟

46
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ــدال  ــگ و ج ــی از جن ــا، خیل ــا در اروپ ــورل: م ــوزپ ب  ج
دور بودیــم. حــاال دوبــاره، بــا و مصیبــت و رنــج بــه مــا رو 

کــرده.
بالتیــک  کشــورهای  و  لهســتان  زایتونــگ:  کرونــه   
سال هاســت کــه دارن دربــارۀ تجــاوز روســیه هشــدار 

گــوش  نمی کردیــن؟ چــرا  مــی دن. 
 جــوزپ بــورل: ببیــن! بــرای درک بحــران، درک تاریــخ 
و جغرافیــا، اهمیــت زیــادی داره. از نظــر جغرافیایــی و 
تاریخــی، لیتوانــی بیشــتر از جنــوب اســپانیا نگــران روســیه 
اســت. در عــوض ایــن وری هــا نگــران شــمال آفریقــا 
هســتند.  بــه هــر حــال، در اروپــا، مــا مجبــور نیســتیم جــدا 

ــم. ــا ه ــه ب ــم، بلک ــورد کنی ــا برخ ــش ه ــه چال ــدا ب ج
کرونــه زایتونــگ: مگــه خــودت یــک بــار نگفتــی کــه اروپــا، 

بایــد زبــان قــدرت را یــاد بگیــره؟
 جوزپ بورل: بله! خیلی جور این جمله را کشیدم!

ــود؟  ــی ب ــوذ جهان ــورت، نف ــی منظ ــگ: یعن ــه زایتون  کرون
روســیه و آمریــکا و چیــن در ایــن زمینــه تجربــه دارنــد و از 

ــی داره؟ نظــر نظامــی هــم قدرتشــون پشــتوانۀ خوب
جــوزپ بــورل: فقــط قــدرت نظامــی کــه نیســت. اتحادیــۀ 
اروپــا، از اســاس، طرحــی بــرای صلــح بــود. قــرار بــود نفوذ 
ــاع،  ــرف اقن ــه ط ــم ب ــم و بری ــار بذاری ــونت  آمیز را کن خش
ــتگی های  ــارت، وابس ــن تج ــر. همی ــوق بش ــارت و حق تج
ــه.  ــر می ش ــح منج ــه صل ــی آره و ب ــش م ــه همراه ــل ب متقاب
حقــوق بشــر، آزادی و احتــرام بــا خــودش مــی آره. امــا دیگــه 
ــا روســیه، از  ــی نیســت. مث ــن چیزهــا کاف ــن روزهــا، ای ای

ــه. ــتفاده می کن ــاح اس ــه س ــل ی ــارت داره مث تج
 کرونــه زایتونــگ: فکــر می کنــی اتحادیــه اروپــا، ابرقــدرت 

؟ نیه جها
 جــوزپ بــورل: اگــه منظــورت، اقتصــاد و اخاقــه، می شــه 
ــر!  ــه خی ــه، ن ــه! امــا اگــه منظــورت قــدرت نظامی گفــت: بل
دنیــا ایــن روزهــا، جــای بســیار خطرناکــی شــده. اعضــای 
اتحادیــه، بایــد بفهمنــد و درک کننــد کــه در صــورت لــزوم، 
ــه  ــم، ب ــن کار ه ــرای ای ــم و ب ــاع کنی ــون دف ــد از خودم بای

ابزارهایــی نیــاز داریــم.
 کرونــه زایتونــگ: کشــورهایی مثــل اتریــش، دربــارۀ 
ــتند. ــن هس ــا بدبی ــه اروپ ــی اتحادی ــای نظام جهت گیری ه
ــی  ــل بی طرف ــروز، مث ــی ام ــب، بی طرف ــورل: خ ــوزپ ب ج
ــِی امــروز، اتریــش را از  دوران جنــگ ســرد نیســت. بی طرف
مشــارکت در ماموریت هــای صلحبانــی منــع نمی کنــه. 
و  بوســنی  مالــی،  در  صلحبانــی  ماموریت هــای  مثــل 

ــت. ــا داش ــه قب ــک ک موزامبی
ــی را  ــن طرح ــد داری ــده، قص ــۀ آین ــگ: هفت ــه زایتون  کرون
ــه نشســت  ــرای ماموریــت آمــوزش نظامــی در اوکرایــن، ب ب

ــه؟ ــرح چی ــن ط ــد. ای ــم کنی ــه تقدی ــاع اتحادی وزرای دف
 جــوزپ بــورل: قصــد داریــم، بــا ارســال ســاح، از ارتــش 
اوکرایــن حمایــت کنیــم و بــرای کاربــرد ایــن ســاح ها هــم 

آموزششــون بدیــم. فعــا ایــن تنهــا راه منطقیــه!
 کرونــه زایتونــگ: آمــوزش در محــل؟ یعنــی همــون کاری 

کــه بــرای ســربازهای مالیایــی کردیــن؟
ــی، در  ــربازهای اوکراین ــدوم از س ــچ ک ــورل: هی ــوزپ ب  ج
ــا آمــوزش نمی بینــن. بلــه! درســت مثــل مــورد مالــی.  اروپ
ــون،  ــط خودش ــی در محی ــربازهای مالیای ــردن س ــاده ک آم
ــر  ــی منطقی ت ــت ها، خیل ــا تروریس ــی ب ــارزه بیابان ــرای مب ب

ــود. ــا ب ــه اروپ از آوردنشــون ب
ــی،  ــا در مال ــت اروپایی ه ــا ماموری ــگ: ام ــه زایتون  کرون
بــا شــرمندگی اتحادیــه تمــوم شــد. دســت آخــر، اون هــا از 

ــد. ــرار کردن ــر ف ــبه نظامیان روس واگن ــوی ش جل
 جــوزپ بــورل: بلــه، مــا در مالــی موفــق نبودیــم. مــن هــم 
قبــول دارم. امــا روســیه، فعــا در ایــن منطقــه حضــور داره و 

مــا بایــد از گســترش نفــوذش جلوگیــری کنیــم.
ــی  ــارۀ کارای ــی ها، درب ــی از اتریش ــگ: بعض ــه زایتون  کرون

ــد. ــک دارن ــیه ش ــد روس ــا ض تحریم ه
ــد. مــا فقــط  ــورل: ایــن  کارهــا محــدود کننده ان  جــوزپ ب
داریــم فرصت هــای اقتصــادی روســیه را محــدود می کنیــم. 
تــا وقتــی کــه اقتصــاد روســیه بــه نفــت و گاز وابســته 
اســت، روس هــا بــه فن آوری هــای مــا محتاجنــد. ایــن 
روزهــا روســیه دچــار مشــکل شــده. مــا هــم البتــه در کوتــاه 
مــدت بــا مشــکات زیــادی دســت و پنجــه نــرم می کنیــم. 
ــور  ــن ط ــن داره همی ــت بنزی ــه قیم ــرد ک ــکار ک ــه ان نمی ش
ــم. چــون  ــد بهــای آزادی را بپردازی ــا بای ــا م ــاال مــی ره، ام ب
جنــگ اوکرایــن، فقــط جنــگ اوکراینی هــا نیســت، جنگــی 

ــت. ــرای آزادی ماس ب
ــن  ــا را بزرگتری ــری کرون ــما همه گی ــگ: ش ــه زایتون  کرون
ــرژی  ــران ان ــی بح ــن. یعن ــی کردی ــه معرف ــش اتحادی چال

ــت؟ ــر نیس بزرگت
ــه  ــه ک ــن دورۀ بحرانی ــن بدتری ــه! ای ــورل: البت ــوزپ ب  ج
ــران  ــده. اول بح ــودش دی ــه خ ــاال ب ــا ح ــا ت ــۀ اروپ اتحادی
ــی  ــرژی. راه حل ــم ان ــاال ه ــری، ح ــدش همه گی ــی، بع بده

ــم. ــاد نداری ــز اتح ــم ج ه
 کرونه زایتونگ: بحرانی جهانی هم برای دموکراسیه.

ــای اســتبدادی  ــوره! رژیم ه ــن ط ــه، همی ــورل: بل ــوزپ ب  ج
ــی  ــای قدیم ــن. امپراطوری ه ــاد می ش ــور دارن زی ــن ط همی
ــت  ــواد حکوم ــیه می خ ــن. روس ــده می ش ــاره دارن زن دوب
دیدگاه هــای  هــم  ترکیــه  و  چیــن  برگردونــه،  را  تزارهــا 
امپریالیســتی دارن. مــا هــم چــاره ای جــز وحــدت نداریــم. 

ــه. ــده نمی مون ــا زن ــس، تنه ــچ ک هی
کرونه زایتونگ: حاال بریم سراغ ایران! توافق

 هسته ای به کجا کشید؟
 جوزپ بورل: جوابی از آمریکایی ها 
دریافت کردم. حاال هم ایرانی ها باید 
جواب بدن. جا داره که از اتریش هم

 به دلیل نقش خوبی که ایفا کرد،
 تشکر کنم. ما االن در لحظۀ

 حساسی هستیم. البته من
 خوش بینم. این آخرین 

وجب باقی مونده است. اگه طی
 بشه، دنیا کمی امن تر می شه.

 کرونه زایتونگ: جنگ در اوکراین،
 بحران بر سر تایوان و چند جای

 دیگۀ دنیا! یه بیماری همه گیر
 هم داریم. بحرانی هم دموکراسی

 را تهدید می کنه و احتماال در
 ۲۰۲۴ هم ترامپ داره به عنوان

 رئیس جمهوری آمریکا بر می گرده.
 فکر می کنی، پنج سال دیگه، دنیا چه 

شکلیه؟
 جوزپ بورل: چه می دونم؟ دنیا در همین پنج 

هفتۀ گذشته، به اندازۀ کافی برام دردسر
 درست کرده..!
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