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قطار اروپا در مسیر تجزیه طلبی 
ایستگاه بعد...کاتالونیا

اشاره:
 خطر در کمین اس�پانیا قرار دارد. نظر س�نجی ها نش�ان می دهد 
که 70 درصد مردم منطقه کاتالونیا به دنبال جدایی از این کش�ور 
هستند. دولت محلی کاتالونیا مصمم به برگزاری همه پرسی در 18 
آبان ماه است ولی دولت و پارلمان اسپانیا به شدت با برگزاری این 
همه پرسی مخالفت کرده اند. حتی کار به لیگ فوتبال اسپانیا نیز 
کش�یده شده اس�ت و دولت تهدید کرده که در صورت استقالل 
کاتالونیا تیم »بارس�ا« از اللیگا اخراج خواهدشد و باید با تیم های 
محلی این منطقه لیگ تشکیل دهد. شاید این بار دولت اسپانیا مثل 
دولت انگلیس چندان خوش شانس نباشد و بخشی از سرزمین خود 
را از دس�ت بدهد. باید منتظر بود و دی�د که در 18 آبان ماه اراده 
کدام سوی این کشمکش بر دیگری پیروز خواهد شد ؛ کاتاالن ها 
موفق خواهند شد همه پرسی استقالل برگزار کنند یا تحت فشار 

دولت مرکزی اسپانیا عقب نشینی خواهند کرد؟

 سید محمد امین آبادی

همه پرسی 18 سپتامبر)27 شهریور(  استقالل اسکاتلند از انگلیس اگر چه 
با ناکامی استقالل طلبان روبه رو شد ولی در سایر نقاط اروپا آتشفشان های نیمه 
فعال جدایی طلبی و  استقالل خواهی را دوباره فعال کرد تا خاکستر گدازه های 
آن باردیگر  بر پیکر اروپای واحد بنشیند. شاید از این رو بود که خوزه مانوئل 
باروس��و رئیس کمیسیون اروپا اعالم کرد که رای منفی به استقالل اسکاتلند 
اقدامی مثبت در جهت اروپایی قوی تر است. نخست وزیر اسپانیا  نیز  از ادامه 
یکپارچگی اسکاتلند با بریتانیا استقبال کرد و گفت که کشورش از این موضوع 
خوشحال است.البته خوشحالی بارسو زیاد دوام نیاورد و جنبش  استقالل خواهی 
منطقه کاتالونیای اسپانیا بالفاصله پس از همه پرسی استقالل اسکاتلند اعالم 

کرد قصد دارد جدایی این منطقه را در 18 آبان ماه به همه پرسی بگذارد.
 چرا جدایی طلبی؟

اتحادیه اروپا در شرایط کنونی شدید ترین بحران را از زمان وحدت پولی 
در سال 1۹۹۹تجربه می کند، از سال 2۰۰8بحران مالی از یونان شروع شد و 
به تدریج به اس��پانیا،پرتغال و ایتالیا نیز سرایت کرد هم اکنون بحران سرتاسر 
اروپا را در نوردیده و آمارهای مراکز پولی و مالی معتبر جهانی نشان می دهد که 
چشم انداز روشنی از  خوش بینی نسبت به برون رفت از بحران دیده نمی شود؛ 
اجرای برنامه های سخت گیرانه ریاضتی توسط کشورهای بحران زده  نیز غیر 
از دامن زدن به شورش های اجتماعی، نارضایتی های گسترده و  افزایش تورم 

و بیکاری در سطح کشورهای اتحادیه نتیجه دیگری نداشته است .
در تحلیل رس��انه ها و کارشناس��ان اقتصادی اروپا که گزارش های مراکز 
معتب��ر آماری نیز آن را تائید می کند درجه ای از خوش بینی در خصوص رفع 
بحران اقتصادی در این مجموعه دیده نمی شود. سیاستمداران اروپایی نیز با 
ارائه بودجه های س��خت گیرانه  خود را برای ورود به فاز تازه بحران اقتصادی 
آماده می کنند. در چنین ش��رایطی س��خن گفتن از بهبود وضعیت اقتصادی 
اروپا عمال ممکن نیست. اگرچه کشورهای یونان و اسپانیا در بدترین وضعیت 
اقتصادی ممکن قرار دارند،اما دیگر کشورهای عضو منطقه یورو نیز از بحران 

اقتصادی به شدت متضرر شده اند.
در شروع روند همگرایی در قاره اروپا کشورهای عضو به عنوان واحد هایی 
مج��زا که در زیر یک مجموعه جمع ش��ده اند برنامه ه��ای ملی خود را عملی 
می کردند، اما زمانی که یورو در س��ال 1۹۹۹ میالدی فراگیر و به عنوان پول 
واحد پذیرفته ش��د، همه کشورها موظف شدند جدا از ضوابط بانک های ملی 
خ��ود، ضوابط��ی را که بانک مرکزی اروپا مطرح می کند، اعمال کنند. یکی از 
این شاخص ها این بود که بدهی هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه نباید در 
هر سال بیش از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی باشد و استقراض آنان هم به 

گونه ای باشد که کمتر از ۳ درصد تولید ناخالص ملی باشد. با گذشت زمان، 
کشور های فقیرتر این اصل را نادیده گرفتند و شروع به استقراض از بانک های 
کشورهای غنی مثل آلمان و فرانسه کردند و با انباشت این قرض ها با مشکالتی 
مبن��ی بر ناتوانی در بازپرداخت بدهی های قبلی مواجه ش��دند و در نتیجه از 

استانداردهای بانک مرکزی اروپا عدول کردند.
 این کشورها الزم بود برای حفظ موقعیت خود در حوزه یورو، استانداردها 
را مراعات کنند، لزوم پایبندی به این امر افزایش مالیات ها و کاهش هزینه های 
خدمات اجتماعی و عمومی مانند بیمه و آموزش رایگان بود تا بازپرداخت اوراق 
قرضه را آسان کنند. این امر از یک سو باعث شد تا دولت ها زیر فشار جنبش های 
اجتماعی و نارضایتی عمومی قرار گیرند و از سوی دیگر نیز میزان بدهی برخی 
دولت ها مثل یونان بیش��تر از میزان پاس��خگویی آنان بود. هم اکنون بحران از 
یونان به ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و کشورهای مرکز اروپا نیز کشیده شده است. 
چنان که آمارها نشان می دهد هیچ چشم انداز روشنی از بهبود شرایط دیده 
نمی ش��ود. کم کم زمزمه های سقوط یورو در مرحله اول و سقوط اتحادیه در 

مرحله بعدی بیش از پیش شنیده می شود. شورش های اجتماعی بیش از پیش 
سرتاسر اتحادیه را فراگرفته و دولت ها یکی پس از دیگری سقوط می کنند.

کش��ورهایی ک��ه ش��دیدترین تاثی��رات را از ای��ن بحران پذیرا ش��دند 
یونان،پرتغال،ایرلند،اس��پانیا و ایتالیا بودند و همگی این کشورها با بدهی های 
گس��ترده و ناتوانی در حفظ ارزش پول ملی خود مواجه ش��دند. مذاکرات و 
گفت وگوهای��ی ک��ه درباره راه های برون رفت از بحران بین کش��ورهای عضو 
اتحادیه انجام ش��ده و می شود بر ش��یوه های رسیدن به یک وضعیت با ثبات 
اقتصادی در اقتصادهای پیرامونی اروپا از طریق ایجاد اصالحات، متمرکز شده 
اس��ت برنامه های ریاضتی که کش��ورهای بحران زده  اروپا در پیش گرفته اند 

تاکنون موفق نبوده و بیشتر رکود را تشدید کرده است.
 اما تداوم بحران اقتصادی در حوزه یورو گرایشات گریز از مرکز را تشدید 
کرده استنتاج ژئو پلتیک بحران اقتصادی اروپا برای قاره سبز قابل توجه است 
اگر چه تاریخ نعل به نعل تکرار نمی ش��ود و س��یر حوادث نشان دهنده تکرار 
دوران وحشتناک رکود دهه ۳۰ میالدی نیست ولی دموکراسی های شکننده 
و ضعیف اروپا ممکن اس��ت تحت فش��ار بحران اقتصادی به س��مت و سوی 
افراط گرایی و ملی گرایی مخرب کش��یده ش��وند.  برنامه های سخت گیرانه 
ریاضتی در کشورهایی مثل اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و یونان بیشترین فشارها را 
بر طبقات متوسط و ضعیف و حاشیه نشین ها وارد کرده است و این سؤال را 
برای بسیاری از قومیت ها و اقلیت ها در درون کشورهای اروپایی مطرح کرده 
اس��ت که آیا ماندن در زیر پرچم دولت- ملت مفید و منطقی اس��ت؟ یا باید 
خود دولت جدیدی تش��کیل دهند و دیگر مالیات های بیخودی برای خروج 

دولت مرکزی از بحران نپردازند؟
ج��دای از بح��ران اقتصادی گس��ترش س��ریع فرایند جهانی ش��دن نیز 
گرایش های واگرایانه را در مناطق مختلف جهان و به خصوص در اروپا تقویت 
کرده است و اقلیت ها در جوامع اروپایی به دنبال هویت مستقل و تعریف »خود«  
در مقابل »دیگری« هس��تند. اروپا در چالش��ی عمیق قرار دارد از یک سو باید 
به چالش اقتصادی غلبه کند تا اتحادیه از هم نپاشد از سوی دیگر باید از زیر 
س��ایه آمریکا خارج ش��ود و بازیگری مستقل در تحوالت جهانی شود از سوی 
دیگر باید با بازیگران جدید الورود جهانی مثل چین، هند و  برزیل برای تقسیم 
حوزه نفوذ بجنگد و در نهایت نیز جنبش های استقالل طلبی چالش مهم و جدی 
دیگری است که تبعات سنگین تری را برای ایده اروپا واحد و چشم انداز ایاالت 
متحده اروپا دارد. اما در حالی که خطر استقالل اسکاتلند از بیخ گوش انگلیس 
و اتحادیه اروپا به تازگی گذش��ته کاتاالن های اسپانیا خود را آماده می کنند تا 

همه پرسی استقالل برگزار کنند.

کاتاالن ها به دنبال استقالل 
همه پرسی استقالل اسکاتلند از انگلیس اولین منطقه ای را که در اروپا به 
جنب و جوش آورد منطقه کاتالونیا بود که در آن گرایش های استقالل طلبی 

از سایر مناطق اروپا شدیدتر است.
رئیس منطقه کاتالونیا طی س��خنانی اعالم کرد: ما شکس��ت همه پرسی 

جدایی اسکاتلند از انگلیس را برای خود مثبت ارزیابی می کنیم. 
کاتالونیا بخشی خودمختار در شمال شرقی کشور اسپانیا است و تقریباً 
ب��ا ناحیه تاریخی کاتالونیا منطبق اس��تکاتالونیا به لحاظ مالی و بانکی و امور 
بندری مهم ترین بخش  خودمختار اسپانیابه شمار می رود و نزدیک به 2۰ درصد 

تولید ناخالص ملی اسپانیا در کاتالونیا انجام می شود. یکی از خواسته های دولت 
کاتالونیا در س��ال های اخیر پرداخت سهم کمتری از مالیات هایی که از مردم 
این ایالت اخذ می شود به دولت مرکزی و تعیین سقف مالیات ها توسط دولت 
محلی بوده است. آنها معتقدند تعهدات مالی این ایالت به دولت مرکزی باعث 
ش��ده تا کاتالونیا به رغم توان اقتصادی باالیش به مقروض ترین ایالت اسپانیا 
بدل شده و نزدیک به ۴2 میلیارد یورو بدهی داشته باشد.که خود این مسئله 
به یکی از انگیزه های اصلی استقالل طلبی مردم این منطقه تبدیل شده است 
اس��تقالل طلبان کاتالونیا می گویند چرا ما باید هزینه خروج اسپانیا از رکود و 
بحران اقتصادی را بپردازیم. دولت محلي کاتالونیا خواستار اصالح قانون مالیاتها 
در کش��ور به منظور استقالل مالیاتي خود و در اختیار گرفتن درآمدهاي این 

ایالت به جاي پرداخت آن به دولت مرکزي است.
استقالل طلبان  کاتالونیا معتقدند جدایی این ایالت از دولت مرکزی به 
س��ود آنان خواهد بود چرا که 27درصد صادرات اسپانیا از این منطقه است و 
2۵درصد توریست های اسپانیا نیز مقصدشان کاتالونیا است. همچنین سهمی 
که کاتالونیا از دولت مرکزی می گیرد 1۵ میلیارد یورو کمتر از سهمی است که 
کاتالونیا به خزانه مرکزی می پردازد. دولت کاتالونیا مي گوید تقسیم درآمدهاي 
مالیاتي به ضرر این ایالت اس��ت زیرا این وضعیت موجب شده است اکنون از 

کسري مالیاتي به ارزش 1۶ میلیارد یورو در سال رنج ببرد.
جنبش ناسیونالیسم کاتالونیا خواستار به رسمیت شناخته شدن شخصیت 
سیاس��ی کاتالونیا با منطقه کاتالونی زبان اس��ت. این جنبش در اواس��ط قرن 
نوزدهم متولد ش��د. و به همراه جنبش ناسیونالیس��م باسک، از مردمی ترین 

جنبشهای مقاومت در برابر گرایشات مرکز گرایی و همگون سازی دولت اسپانیا 
بود. ناسیونالیسم کاتالونیا بر مبنای قومیت استوار نیست، بلکه براساس زبان، 
فرهنگ، تاریخ و سرزمین استوار است و از نظر سنتی عمیقاً از مذهب کاتولیک 
تاثیر پذیرفته است. »والنتی آلمیرال« بنیان گذار ناسیونالیسم کاتالونیایی از 
سال 187۹ تا 1887 بر عرصه کاتاالن تسلط داشت و به این جنبش ماهیتی 
سیاسی بخشید. نظام شبه فدرال اسپانیا در سال 1۹78، امتیازی بود که در 
ازای مش��ارکت ناسیونالیس��تهای کاتالونیا و باسک، در گذار به دموکراسی به 
آنها داده شد. کاتالونیا در سال 1۹7۹، به جایگاه تازه ای دست یافت. »خوردی 
پوخول«، بنیان گذار و رهبر حزب ناسیونالیست معتدل »همگرایی دموکراتیک 
کاتالونیا«در تمام انتخابات مستقلی که پس از سال 1۹8۰، بر گزار شد به پیروزی 
دست یافت. این حزب خواستار این بود که اسپانیا، کاتالونیا را به عنوان یک 
ملت برسمیت بشناسد و آرزوی حکومتی چند ملیتی را در سر می پروراند. یکی 
دیگر از پیشنهادات این حزب، این بود که اتحادیه اروپا باید تنوع فرهنگی خود 
را محترم بش��مارد و با پرهیز از اشتباهات تاریخی ملت سازی، پایه های خود 

را بر اساس این تنوع فرهنگی بسازد. طبق آخرین همه پرسی در ژِوییه 2۰۰۶ 
کاتالونیا به بخشی خودمختارتبدیل شد و از نظر درآمدهای مالیاتی و کنترل 

بر مرزها و فرودگاه ها و قوانین مهاجرتی مستقل تر از قبل شد.
در نهایت نیز ایالت کاتالونیا طی رفراندوم سال 2۰۰8 با رای 7۵٪ مردم 
به خود مختاری بیش��تری دست یافت و نام این منطقه به نام کشور کاتالونیا 
در س��ازمان ملل ثبت گردید و در  اکثر سازمانهای بین المللی دارای نماینده 
مس��تقل شد. پس از این رفراندوم رئیس جمهور کاتالونیا »پاسکال ماراگال« 

گفت: مردم کاتالونیا برگ جدیدی در تاریخ اروپا و جهان نوشتند.
از س��ال 2۰۰8 تا کن��ون روزبه روز جنبش اس��تقالل خواهی در کاتالونیا 
گسترده تر شده و  ابعاد وسیع تری پیدا کرده است شاید بتوان اوج نمایش این 
اس��تقالل طلبی را در تظاهرات روز ملی کاتالونیا در سال 2۰1۳ مشاهده کرد.

جدایی طالبان منطقه کاتالونیای اسپانیا در این روز با تشکیل یک زنجیره انسانی 
۴۰۰کیلومتری در طول ساحل دریای مدیترانه خواهان استقالل از اسپانیا شدند. 
این زنجیره انساني که در آن کاتاالن ها با پوشیدن لباس زرد و نارنجي به شکل 
پرچم ایالتي خود، دست در دست یکدیگر گذاشته بودند، از مناطق مختلف شهر 
بارسلونا مرکز ایالت کاتالونیا از جمله ورزشگاه نوکمپ نیز گذشت. هدف اصلي 
این برنامه فشار بر »آرتور ماس« رئیس دولت محلي ایالت کاتالونیا براي تحقق 
وعده خود مبني بر انجام همه پرسي در باره استقالل کاتالونیا در سال  جاری 
میالدی بود که سرانجام با شدت گرفتن در خواست ها وی به این کار تن داد.

18 آبان ماه روز برگزاری همه پرسی
در حالی که نظر س��نجی های اخیر نش��ان می دهد که 71 درصد مردم 
منطقه کاتالونیا خواهان استقالل هستند نمایندگان پارلمان این منطقه، روز 
18 سپتامبر)27 شهریور( همزمان با برگزاری همه پرسی استقالل در اسکاتلند 
در پی بحثی 7 س��اعته موافقت خود را با برگزاری همه پرس��ی استقالل اعالم 
کردند. سپس»آرتور ماس«، رئیس جمهور کاتالونیا، روز شنبه )27 سپتامبر/۵ 
مهر( حکم اجرای همه پرسی جدایی از اسپانیا را در کاخ دولتی شهر بارسلون، 
مرکز کاتالونیا امضا کرد.که براساس آن رفراندوم استقالل این منطقه از پادشاهی 

اسپانیا ۹ نوامبر )18 آبان( برگزار خواهد شد.
اما دادگاه قانون اساسی  اسپانیا تنها چند ساعت پس از دریافت شکایت 
دولت مرکزی این فرمان را به تعلیق درآورد. ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا 
در این خصوص ابراز داش��ت: این گونه تالش ها خوب نیس��تند؛ هم برای این 
منطقه، هم برای این کشور و هم برای اروپا. آنها با اینکار به اشتغال و دوران 
بازنشستگی و حتی به اتحادیه اروپا لطمه وارد می کنند و هیچ چیز نمی تواند 

مانع حاکمیت اسپانیا بر منطقه کاتالونیا شود

نمایندگان پارلمان اسپانیا نیز به اتفاق آرا درخواست منطقه کاتالونیا در 
ش��مال این کشور را برای برگزاری همه پرسی استقالل رد کردند. نمایندگان 
پارلمان اسپانیا بعد از مناظره ای هفت  ساعته با 2۹۹ رای مخالف در برابر ۴7 
رای موافق و یک رای ممتنع این تقاضا را رد کردند. حتی رئیس کمیته برگزاری 
اللیگا   نیز اعالم کرد  اگر موضوع اس��تقالل کاتالونیا از کش��ور اسپانیا مطرح 

شود، بارسلونا و اسپانیول از چرخه اللیگا کنار زده خواهند شد
اما مخالفت دولت، مجلس و دادگاه قانون اساس��ی اس��پانیا با همه پرسی 
اس��تقالل کاتالونیا تمام ماجرا نبود و مردم ای��ن منطقه با برگزاری تظاهرات 
اعالم کردند که همچنان بر خواس��ته خود برای استقالل مصر هستند. دولت 
محلی کاتالونیا نیز با انتش��ار بیانیه ای اعالم کرد »آرتور ماس« رئیس منطقه 

کاتالونیای اسپانیا کمیته ای هفت نفره به منظور نظارت بر همه پرسی استقالل از 
اسپانیا تشکیل داده است و اصرار دارد که همه پرسی را در 18 آبان برگزار کند.

نخست وزیر اسپانیا  در واکنش به پافشاری مقامات کاتالونیا بر برگزاری 
همه پرسی استقالل این منطقه در روز نهم نوامبر )هجدهم آبان( اظهار داشت: 
می خواهم در کنار هم باقی بمانیم. راخوی خواستار گفت وگو با استقالل طلبان 
در این زمینه شد. هنوز سه هفته ای تا 18 آبان زمان هست و در آن روز معلوم 
خواهد ش��د که زور کدام طرف بیش��تر اس��ت مادرید یا بارسلون اما آنچه که 
مشخص است جنبش استقالل طلبی از ریشه های قوی تری در منطقه کاتالونیا 
برخوردار است و در صورت برگزاری این همه پرسی بعید نیست که شاهد رویش 

کشور جدیدی به نام کاتالونیا در نقشه جهان باشیم.
اما جدای از اسپانیا جنبش های  استقالل خواهی در سایر کشورهای اروپا 
نیزفعال هستند.در شمال ایتالیا در منطقه پادنیا جدایی طلبان تصمیم گرفته اند 
جنبش اس��تقالل طلبی خود را گسترش دهند جدایی طلبان اعالم کرده اند از 
شکست همه پرسی طرفداران جدایی اسکاتلند از انگلیس، جرات و شهامت خود 
را از دست نداده اند. تنها منطقه »پادانیا«ی ایتالیا نیست که بدنبال جدایی از 
رم است بلکه جزیره »ساردنی« در غرب ایتالیا و نیز »تیرول جنوبی« نیز در 

مسیری مشابه حرکت می کنند. 
در بلژیک نیز حزب سیاسی و محافظه کار »اتحاد نئو فالمیش« در خواست 
خود را برای اس��تقالل ناحیه »فالندر« در ش��مال بلژیک اعالم کرده است. با 
این حساب به نظر می رسد همه پرسی اسکاتلند باید نشانه ای از بیداری اروپا 
برای بروکسل تلقی شود. فعالیت ناسیونالیست های جزیره کرس برای جدایی 
از فرانسه، شکاف بین فالندر شمالی )که ساکنان آن به زبان هلندی صحبت 
می کنند و خواس��تار الحاق به هلند هس��تند( و والونیای جنوبی )که به زبان 
فرانس��ه صحبت می کنند( در بلژیک، جزایر فاروئه در دانمارک که سرزمینی 
نیمه خودمختار است و ساالنه مبلغی معادل 17۰ میلیون دالر کمک مالی از 
سوی دولت دانمارک دریافت می کند، جبهه آزادی ژورا )FLJ( در سوئیس که 
از ۳۰ سال پیش خواستار استقالل« از کنفدراسیون سوئیس است، خودمختاری 
استان ویودیندر صربستان و تمایل مجارهای ساکن ترانسیلوانیای رومانی برای 
خودمختاری از دیگر کانون های کانونهای جدایی طلبی در اتحادیه اروپا هستند.

* همه پرسی استقالل اسکاتلند از انگلیس اولین منطقه ای را که در اروپا به جنب و جوش 
آورد منطقه کاتالونیا بود که در آن گرایش های استقالل طلبی

 از سایر مناطق اروپا شدیدتر است.
* دولت مرکزی اسپانیا پس از آن که مشخص شد اکثر مردم کاتالونیا خواهان استقالل 

هستند به شدت با برگزاری همه پرسی در روز 18 آبان ماه
 مخالفت کرد.

* مخالفت دولت، مجلس و دادگاه قانون اساسی اسپانیا 
با همه پرسی استقالل کاتالونیا اتمام ماجرا نبود و 

مردم این منطقه با برگزاری تظاهرات اعالم کردند که 
همچنان بر خواسته خود برای استقالل مصر هستند.

* نظر سنجی های اخیر نشان می دهد که 
71 درصد مردم منطقه کاتالونیا خواهان 

استقالل هستند.

* جنبش استقالل طلبی از ریشه های قوی تری در 
منطقه کاتالونیا برخوردار است و در صورت برگزاری 
این همه پرسی بعید نیست که شاهد رویش کشور 

جدیدی به نام کاتالونیا در نقشه جهان باشیم.

آرتورماس رئیس جمهور منطقه کاتالونیا درحال امضای فرمان همه پرسی روز 18 آبان

مقدمه
با ش��کل گیری ائتالف موسوم 
به ضدداع��ش به رهب��ری آمریکا، 
سوریه به  عنوان زمین بازی ائتالف 
آمریکایی برای تغییر در مناسبات و 
ت��وازن راهبردی در منطقه انتخاب 
شد. نقش و جایگاه راهبردی سوریه 
در تغییر موازنه فی مابین محورهای 
زیر، ضریب اهمیت و فوریت سوریه 
را نس��بت به عراق در نزد آمریکا و 

متحدان آن افزایش داده است.
- نق��ش س��وریه در تغیی��ر 
موازنه بین مح��ور مقاومت و رژیم 
صهیونیستی )به  ویژه پس از جنگ 

پنجاه  روزه(.
- جای��گاه س��وریه در ام��کان 
تف��وق بازیگران منطق��ه  ای )ترکیه 
و عربس��تان( در رقابت با ایران )به 
 ویژه پس از تحوالت عراق و یمن(.

- اهمیت سوریه در شکل  گیری 
ترتیبات جدی��د امنیتی در منطقه 

توسط آمریکا و ناتو.
- نق��ش س��وریه در تغیی��ر 
معادالت فی مابین روسیه و آمریکا 
)س��وریه آخرین جا پای روسیه در 

جنوب غرب آسیا است(.
- تسلط بر منابع انرژی به  ویژه 
گاز در سوریه و ممانعت از تسلیحاتی 
شدن انرژی توسط رقبای راهبردی.
شایان  ذکر است، ایران به دلیل 
داشتن منابع سرشار نفت و گاز و نیز 
روسیه به دلیل دارا بودن بیشترین 
منابع گازی جهان و نیز تأمین کننده  
اصلی انرژی اروپ��ا، دو عامل اصلی 
تسلیحاتی ش��دن انرژی در جهان 
هستند. سران کاخ سفید با نگرانی 
از همین موضوع، به دنبال تسلط بر 
سوریه هستند، تا هم بر منابع انرژی 
نفت و گاز س��وریه و عراق مس��لط 
شوند و با ایجاد داالن تأمین انرژی 

نگاهی به اهداف، مراحل و نتایج ائتالف ضدداعش

سوریه چرا مهم است؟
اشاره :

قربانی شدن مردم کوبانی به دلیل جنایت های داعش در 
س�وریه و پوشش گسترده رس�انه ای آن از جانب رسانه های 
بین المللی  در حال آماده س�ازی اف�کار عمومی جهانی برای 
مداخله زمینی در سوریه به بهانه مقابله با تروریست ها است 
که هدف راهبردی آمریکا را در این خصوص تشکیل می دهد. 
یادداشت پیش رو که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرده به 

* موقعیت شهر )کوبانی( به تروریست ها امکان می دهد بحث درباره این راهبرد، ابعاد و تبعات آن می پردازد.
تا تعداد بیشتری از اعضای خود را )که از کشورهای 
بیگانه وارد ترکیه می شوند( وارد خاک سوریه کنند.

* ترکیه بازنده اصلی تحوالت سوریه و عراق خواهد 
بود و آتشی که در صحنه این دو کشور برافروخته 

شده می  رود تا دامان خود ترکیه را بگیرد.

* قربانی شدن مردم کرد در شهر پنجاه هزار نفری کوبانی و انعکاس گسترده 
رسانه  ای آن منجر به شکل  گیری مطالبه عمومی از ائتالف برای مداخله 

زمینی در سوریه و مشروعیت بخشیدن به آن می شود.

* آمریکا برای عملیاتی نمودن نقشه راهبرد موردنظر خود 
در سوریه، در گام اول به تروریست های دست آموز تکفیری 
این مجال را داد تا با سرعت به سمت سوریه گسیل شوند و 

عملیات خود را برای تصرف کوبانی آغاز کنند.

* حمالت اخیر ائتالف 
آمریکایی به مناطقی 
در شهر کوبانی مانند 

تل شعیر که تحت کنترل 
کردها است، سبب 

تسریع پیشروی داعش 
به درون شهر شده است.

در مدیترانه، از تس��لیحاتی ش��دن 
انرژی جلوگیری کنند.

نقشه راهبردی ائتالف 
آمریکایی در سوریه:

نقشه راهبرد ائتالف به رهبری 
آمری��کا، طراح��ی توطئ��ه بس��یار 
خطرناکی اس��ت که آتش ناامنی و 
بی  ثباتی آن تنها منحصر به سوریه 
نب��وده و به نظ��ر می رس��د دامنه 
وس��یع تری خواهد داش��ت. نقشه 
راهبرد ائت��الف آمریکایی گام  های 

زیر را در برمی گیرد:
1. گسیل مجدد تروریست  های 
تکفیری به س��وریه به  ویژه به شهر 

عین  العرب )کوبانی(؛
2. تغافل ائتالف نسبت به تالش 
تکفیری  های تروریست برای تسخیر 
شهر کردنشین کوبانی )طعمه قرار 

دادن کوبانی(؛
۳. انتظار بروز فاجعه انس��انی 
از س��وی ائتالف آمریکایی توس��ط 

تکفیرهای داعش؛
۴. ت��الش برای درگیرس��ازی 

اکراد با تکفیری  ها؛
۵. تغییر ریل اکراد س��وریه در 
حمایت از دولت بشار اسد به سمت 

معارضه با نظام سوریه؛
۶. زمینه  س��ازی برای مداخله 

ائتالف آمریکایی در سوریه؛
7. ایجاد یک منطقه آزاد حائل 

برای معارضه جدید سوریه؛
8. ت��الش نظامی – سیاس��ی 

برای جابجایی قدرت در سوریه؛
۹. اشغال بخش��ی از سوریه و 
پاکس��تانیزه کردن این کشور برای 
ایج��اد ترتیبات امنیت��ی جدید در 

منطقه؛
1۰. تعمی��م و تس��ری م��دل 
س��وریه به ع��راق توس��ط ائتالف 

آمریکایی.

تبیین و تحلیل نقشه راهبرد 
ائتالف آمریکایی در سوریه

آمری��کا و متح��دان آن ب��رای 
عملیاتی نمودن نقشه راهبرد موردنظر 
خ��ود در س��وریه، در گام اول ب��ه 
تکفیری  دس��ت آموز  تروریست های 
ای��ن مجال را دادند تا با س��رعت به 
سمت سوریه گسیل شوند و عملیات 
خود را برای تصرف شهر عین  العرب، 
که به کردی به آن کوبانی می گویند، 
آغاز کنن��د. در چرایی کیش داعش 
به  س��وی عین الع��رب و انتخاب این 
ش��هر به  عنوان هدف راهبردی برای 
تروریس��ت  های تکفیری می توان به 

موارد زیر اشاره کرد.
- آزادی عم��ل تکفیری  ه��ا به 
دلی��ل درگی��ری ارتش س��وریه در 

مناط��ق درعا، ریف دمش��ق، حماء 
و حل��ب و ع��دم توانایی گش��ودن 
جبهه جدید توسط ارتش سوریه در 

منطقه ای جدید.
از  - ع��دم اس��تفاده س��وریه 
ارتش  نی��روی هوایی  جنگنده  های 
ب��ه دلیل ق��رار گرفت��ن کوبانی در 2 
کیلومت��ری مرز ترکی��ه و هدف قرار 
گرفتن جنگنده  های س��وری توس��ط 
س��امانه  های موش��کی نات��و و ترکیه 

مستقر در مرز ترکیه با سوریه.
ت��ردد  در  س��هولت  ایج��اد   -
تکفیری ها از طریق مرزهای ترکیه و 
امکان پشتیبانی بیشتر آنکارا از داعش.

جمیز ریس، افس��ر ارشد سابق 
ارتش آمریکا و تحلیلگر راهبردی در 
امور بین الملل، در مصاحبه با س��ی. 

ان. ان می گوید: »موقعیت این ش��هر 
)کوبانی( بسیار مهم است زیرا در مرز 
ترکیه با س��وریه واقع ش��ده و این به 
تروریس��ت ها امکان می دهد تا تعداد 
بیش��تری از اعضای خ��ود را )که از 
کشورهای بیگانه وارد ترکیه می شوند( 

وارد خاک سوریه کنند.

تغاف��ل در چند هفته گذش��ته 
تروریس��ت های  ت��الش  به  نس��بت 
تکفیری، به  وی��ژه پس از درگیری و 
نب��رد تن   به  تن و خیابانی در کوبانی، 
مؤید اجرایی شدن مرحله دوم نقشه 
راهبرد ائتالف آمریکایی است. در این 
گام به نظر می رسد مردم بی  دفاع این 
شهر طعمه توطئه آمریکا و متحدان 

آن قرارگرفته  اند.
در همی��ن ارتب��اط خبرگزاری 
کردی کردپرس اعالم کرد: »حمالت 
اخیر ائتالف آمریکایی به مناطقی در 
ش��هر عین  العرب مانند »تل شعیر« 
که تحت کنترل کردها اس��ت، سبب 
تسریع پیشروی داعش به درون شهر 
شده است.« شایان  ذکر است پیش  از 
این نیز صحنه های مشابهی در  عراق 

اتفاق افتاده اس��ت. که حتی شماری 
از نظامی��ان عراقی نیز در اثر بمباران 
جنگنده  های آمریکایی کشته شدند.

ائتالف آمریکایی با بی  عملی در 
برابر حم��الت تکفیری  ها به کوبانی، 
عم��اًل در مرحله س��وم ب��ا توجه به 
شرایط آب و هوایی این منطقه، بروز 
یک فاجعه انس��انی را در این شهر به 
انتظار نشس��ته اس��ت. قربانی شدن 
مردم ک��رد در ش��هر ۵۰  هزارنفری 
عین  العرب و انعکاس رس��انه  ای آن 
منجر به شکل  گیری مطالبه عمومی 
از ائتالف برای مداخله در س��وریه و 
مشروعیت بخشیدن به آن می گردد. 
در حقیقت طعمه شدن مردم کوبانی و 
متعاقب آن مدیریت ادراک و برداشت 
مخاطبین از طریق جنگ رس��انه  ای، 
جبه��ه اف��کار عمومی را هم راس��تا 
با جبه��ه نظامی و سیاس��ی ائتالف 

آمریکایی می سازد.
درگیرسازی اکراد با تکفیری ها 
و ت��الش برای تغییر ریل جریان  های 
کردی از حمایت از دولت بشار اسد به 
سمت معارضه با نظام سوریه، ترکیه 
را ترغیب ک��رد تا به نقش  آفرینی در 
ائت��الف آمریکای��ی روی بی��اورد. در 
گام  های چهارم و پنجم نقشه راهبرد 
آمری��کا به ترکی��ه این مج��ال داده 
می شود تا تهدیدات خود را تبدیل به 

فرصت نماید.
از منظر ترکیه، درگیرسازی اکراد 
با تکفیری  ها از یک  سو استقالل  طلبی 
و خودمخت��اری موردنظ��ر کردهای 
ترکیه را به محاق می  برد و از س��وی 
دیگر با وادارسازی جریان  های کردی 
به بازی در زمین تعیین  شده، می تواند 
زمینه  س��از جاه طلبی  های این کشور 

گردد.
در این رابطه »صالح مس��لم«، 
رئی��س حزب دموک��رات کردی، در 
مصاحبه با خبرگزاری کردی »هاوار« 
اظهار می دارد: »آنچه در کوبانی رخ 

می دهد یک توطئه است ... مقام  های 
ترکی��ه حمای��ت خ��ود از کوبانی را 
مشروط کرده و گفته  اند که تنها در 
صورتی به کمک کوبانی خواهند آمد 
که کردهای س��وریه از خودمختاری 
دس��ت  بردارند و رابطه خود را نیز با 

دمشق )نظام سوریه( قطع کنند.«
عملی شدن مراحل قبلی نقشه 
راهب��رد آمریکایی، ش��رایط را برای 
مداخل��ه ائت��الف در س��وریه فراهم 
می سازد. مطابق طراحی  های آمریکا، 
در این مرحله، می  بایس��ت در صحنه 
میدانی تغییراتی در آرایش و معادالت 
نیروه��ای معارض به وجود آمده و با 
پیوستن جریان  های کردی به معارضه 
سوریه، عماًل ضریب موفقیت به نفع 

ائتالف افزایش یابد.
ایجاد یک منطقه آزاد که استان 
حلب را هم ش��امل می شود توسط 
ائتالف آمریکایی برای معارضه سوریه 
و مستقر ساختن یک حاکمیت جعلی 
در آن، عماًل جبهه نظامی ایجاد شده 
در شمال غرب س��وریه را به جبهه 

سیاسی ساختگی پیوند می زند.
در ای��ن مرحل��ه ت��الش برای 
جابجایی قدرت در س��وریه از طریق 
اقدام��ات دیپلماتی��ک، نقطه پایانی 
گام هشتم از نقش��ه راهبرد ائتالف 

خواهد بود.
ان��گاره آمریکایی  ها، جبهه  در 
نظامی – سیاسی ایجاد شده توسط 
ائتالف، به  مثابه یک ماش��ین فشار، 

ق��درت چانه زنی آمری��کا و متحدان 
آن  را در جبه��ه دیپلماتیک افزایش 

خواهد داد.
تحقق مرحله هشتم، پایان نقشه 
راهبردی آمریکایی ها نخواهد بود چرا 
که ایاالت  متحده سعی دارد از طریق 
رهبری ائت��الف، ترتیب��ات امنیتی 

جدیدی را در منطقه حاکم کند.
در گام نهم با اشغال بخش  هایی 
از س��وریه و پاکس��تانیزه کردن این 
کشور از سوی ائتالف، منطقه حائل 
ایجاد می ش��ود و عماًل شرایط برای 
گس��ترش ناتو به س��مت شرق، در 
پوش��ش ائت��الف ضدداع��ش، مهیا 
می گردد. ای��ن اقدام در عمل ناتوی 
غرب��ی را به نات��وی عربی در منطقه 
پیون��د زده و حلقه امنیتی جدیدی 
را برای رژیم صهیونیس��تی به وجود 

می آورد.
هدف ائتالف به رهبری آمریکا 
در ایج��اد ترتیب��ات امنیتی جدید، 
تغیی��ر موازنه راهب��ردی بین محور 
مقاومت و رژیم صهیونیس��تی، مهار 
جمهوری اسالمی ایران و تفوق دادن 
بازیگران منطقه  ای در رقابت با ایران و 
همچنین تغییر مناسبات و معادالت 

فی مابین روسیه و غرب است.
»تیری میسان«، روزنامه نگار و 
پژوهشگر فرانسوی، در این خصوص 
می گوی��د: »در س��ال 2۰1۰، پیش 
از اینک��ه انقالب های عربی ش��کل 
بگی��رد، دولتم��ردان آمریکایی طی 

مالقات های��ی با همتای��ان خود در 
انگلیس و فرانس��ه، آنها را به جنگ 
علیه لیبی و سوریه دعوت کردند. سه 
کش��ور در پیمان »النکستر هاوس«، 
که در نوامبر همان س��ال امضا شد، 
متعهد ش��دند نیروهای خ��ود را با 
یکدیگر متحد کنند. در الحاقیه های 
ای��ن پیمان بر طبق س��ناریویی که 
از پیش تدوین ش��ده بود، فرانسه و 
انگلیس در آینده نزدیک می بایست 
مسئولیت صیانت از جان شهروندان 
خ��ود در لیبی و س��وریه را به عهده 
بگیرن��د ت��ا از جانب رهب��ران این 
کش��ورها ک��ه مردم کش��ور خود را 
می کش��ند، آسیبی به آنها نرسد. در 
الحاقیه این پیمان چنین سناریویی 
به صراحت آمده است، به طوری که 
حتی زمان دقیق شروع جنگ نیز در 

آن ذکر شده است.
این تاریخ دقیق��ا همان زمانی 
اس��ت که آنها به لیبی حمله کردند. 
مطابق با نقش��ه ای که از پیش طرح 
ش��ده بود، حمله به دو کشور سوریه 
و لیب��ی بای��د در ی��ک روز صورت 
می پذیرف��ت ام��ا ش��رایط حمله به 
سوریه در آن مقطع زمانی مهیا نشد. 
به همین دلیل این کار با تاخیر انجام 
گرف��ت. حتی آنه��ا منافع حاصل از 
جنگ در این کش��ورها را میان خود 
تقس��یم کرده بودند. بر طبق توافق 
میان آنها، به دلیل س��ابقه تاریخی 
حضور انگلستان در لیبی، این کشور 
به انگلس��تان واگذار می شد. سوریه 
نی��ز تح��ت حاکمیت فرانس��ه قرار 
می گرفت چرا که س��اختار نظام آن 

فرانسوی بود.«
در  ائت��الف  برنامه ری��زی  در 

مرحله دهم، تروریست های تکفیری 
به  مثابه س��گ دس��ت  آموزی که از 
س��وی شکارچی به  سوی طعمه رها 
می گ��ردد، همانند صحن��ه کوبانی، 
مج��دداً در صحنه ع��راق تحرکاتی 
را انجام خواه��د داد و بدین ترتیب 
شرایط برای تس��ری و تعمیم مدل 

سوریه به عراق فراهم خواهد شد.
با توج��ه به آن چ��ه که تحت 
عن��وان نقش��ه راهب��ردی ائت��الف 
آمریکای��ی تبیین و تحلیل ش��د، به 
نظر می رس��د می بایست جمهوری 
اس��المی ای��ران از طری��ق اقدامات 
دیپلماتیک، پشتیبانی و کمک  های 
مستشاری، ضمن پیش دستی و برهم 
 زدن بازی ائتالف، با ابتکار عمل بازی 

جدیدی را آغاز نماید.
در این راس��تا تحوالت منطقه 
حل��ب از س��وی ارتش س��وریه و ... 
نویدبخش این هوش��یاری از س��وی 

ایران است.
نتیجه

به نظر می رسد آمریکا و متحدان 
آن همچون گذشته، دچار اشتباه در 
محاس��بات ش��ده  اند و نقشه راهبرد 
آن��ان از ی��ک  س��و نف��رت و انزجار 
عمومی را نسبت به آنان در نزد افکار 
عموم��ی منطقه و جهان رقم خواهد 
زد و از س��وی دیگر قدرت بازیگران 
مس��تقل به  ویژه جمهوری اسالمی 
ایران در مناسبات منطقه  ای افزایش 

خواهد داد.
در ای��ن میان تح��والت صحنه 
سوریه و عراق بر دو نکته داللت دارد:
- قدرت بازیگری ایران به  شدت 

افزایش  یافته و خواهد یافت؛
- ترکی��ه بازنده اصلی تحوالت 
س��وریه و عراق خواهد بود و آتش��ی 
که در صحنه این دو کشور برافروخته 
ش��ده می  رود تا دامان خود ترکیه را 

بگیرد.


