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یک حس��اب سرانگشتی نش��ان میدهد داعش
ماهان��ه میلیونه��ا دالر هزینه حقوق اف��راد خود را
پرداخ��ت میکند ،همچنین مخارج��ی برای تأمین
تسلیحات ،لجستیک ،مایحتاج زندگی ،تبلیغات و...
داشته است .هر چند امروز محدوده کوچک باقیمانده
در دس��تان این گروه تروریس��تی نشان میدهد که
داع��ش مانند قبل هزین��ه مالی ندارد ،ب��ا این حال
بررس��ی راهه��ای تأمین مالی این گروه تروریس��تی
میتواند نش��اندهد که اوالً گروههایی مانند داعش
اساساً چه هزینههای گستردهای داشتهاند و ثانیاً این
هزینهها عموماً از چه راههای تحصیل میشده است.
طبق اعترافات برخی تروریستهای دستگیرشده
توس��ط ارتش عراق ،دستمزد بسیار باالیی که داعش
برای هر انفجار تروریس��تی در ع��راق میپردازد نیز
باعث شده اکثر تروریستهای فعال در بمبگذاری،
جذب این گروه شوند .به گفته بسیاری از رسانههای
عراقی ،در طول بیش از  3ماه تحصن در مرکز الرمادی
در ع��راق که هزاران نفر در آن ش��رکت کردند ،همه
متحصن��ان از  3وعده خوراک گرم و حق��وق روزانه
بهرهمند میش��دند .تحصنی که بعد از متفرق شدن،
ارتش عراق در مرکز آن به کارگاهی برای بمبگذاری
خودروها رسید .بر اساس آخرین خبرهایی که شبکه
العربیه به عنوان یکی از نزدیکترین رسانهها به گروه
داعش منتشر کرده ،ابوبکر بغدادی در دستورالعملی،
حق��وق جنگجویان این گروه را ب��ه ترتیب زیر اعالم
کرده بود :هر جنگجوی بومی (در س��وریه) که ازدواج
کند  1200دالر هدیه ازدواج دریافت میکند و فرقی
نمیکن��د این ازدواج اول این جنگجو باش��د یا دوم و
س��وم .حقوق ثابت ماهانه هر جنگجو در گروه داعش
 400دالر اس��ت ک��ه  50دالر نیز ب��رای هر فرزند و
 100دالر برای هر همس��ر به آن اضافه میشود .حق
مسکن و تامین سوخت خودرو نیز به حقوق هر یک
از جنگجویان اضافه ش��ده ،در حالی که جنگجویان
غی��ر بومی ماهانه  400دالر اضافی نیز به عنوان حق
مهاج��رت دریاف��ت میکنن��د .در چارچوب آخرین
آمارهای اعالم ش��ده درباره شمار جنگجویان داعش
در زمان اوج فعالیت این گروه در س��وریه و عراق ،آنها
بی��ن  10تا  80هزار جنگج��و بودهاند که اگر حداقل
تخمینها برای ش��مار جنگجویان داعش در سوریه
و ع��راق را در نظر بگیریم ،باز هم تامین حقوق 400
دالر برای مث ً
ال  10هزار نفر ،به رقم نجومی  4میلیون
دالر در ماه میرس��د .حال اگر این رقم را در ( 8برای
دستیابی به هزینه  80هزار تروریست) ضرب کنیم و
به آن هزینه تسلیحات ،بمبگذاری و ...را هم بیفزایم،
به رقمی میرسد که شاید با بودجه یک یا چند کشور
جهان سوم برابری میکند .بر اساس گزارشها و اسناد
به دست آمده از داعش در مدت فعالیت این گروهک
در عراق و س��وریه ،منابع مالی داعش عموماً ش��امل
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بانکهای موصل برای تامین دستمزد نیروهای داعش در
طول یک سال کفایت میکند .منابع عراقی گفتهاند خزانه
بانک مرکزی ش��هر «موصل» هنگام حمله داعش به این
شهر 420 ،میلیون دالر آمریکا بودجه داشته است.
دریافت دقیق و با برنامه مالیات :داعش همواره تالش
کرده شبکههایی را در جوامع تحت سیطره خود تاسیس
کند تا بتواند منبع تامین اموال خود را تضمین کند .این
را میتوان از خالل س��رمایههایی ک��ه این گروه به طور
برنامهریزی شده به دس��ت آورده ،بخوبی دید« .چارلز
لستر» پژوهشگر اندیش��کده بروکینگز دوحه میگوید:
تخمینهای بسیاری وجود دارد که نشان میدهد داعش
با تحمیل مالیات بر مناطقی همچون استان «الرقه» در
شمال شرقی سوریه ،اموال خود را تامین میکند.
فروش نفت :نفت یکی از راههای تامین منابع مالی گروه
تروریستی داعش بود .این گروه تروریستی بر منابع نفتی
در شمال س��وریه و برخی خطوط انتقال نفت در عراق
سیطره یافته بود و به انتقال نفت از خالل مرزها به ترکیه
اقدام میکرد .در زمان حضور پرتعداد و گسترده داعش
در سوریه در طول چند سال نفت مناطق تصرف شده در
سوریه توسط تروریستهای «داعش» به قیمت مناسب
ب��ه دالالن منطقهای فروخته ش��ده و ب��ا کامیونهای
نفتکش از طریق ترکیه وارد بازار میشد.

گزارش «وطنامروز» از نحوه تأمین مالی داعش در سوریه و عراق

خون در ازای دالر
پویان شریعت

موارد زیر بوده است:

آدمربایی :باجگیریهای انجام شده از اشخاص ،مؤسسات
و دولته��ا ک��ه از طریق آدمرباییه��ای مختلف بوده و
معموالً مقادیر هنگفتی پول را به س��وی داعش سرازیر
میکرد .در این چارچوب باید به بس��یاری از بازرگانان و
تجار س��وریه اش��اره کرد که بعد از ربوده شدن ،اعضای
خانوادهشان به پرداخت مبالغ هنگفتی برای آزادی آنها
مجبور شدهاند .نیویورکتایمز نیز مقالهای در همین رابطه
منتشر کرد که بر مبنای آن تروریستهای القاعده و دیگر
گروههای تروریس��تی در خاورمیانه و شمال آفریقا مبلغ
 125میلیون یورو در قبال آزادی گروگانها از دولتهای
گوناگون دریافت کردهاند .گروگانگیری شهروندان غربی به
یکی از راههای تولید درآمد برای تروریستها تبدیل شده
است؛ داعش هم از این قاعده مستثنا نیست.

خانواده «جیمز فولی» خبرنگار آمریکایی ،ایمیلی
از تروریس��تهای داعش منتشر کرده بود که در آن
تروریستها خواس��تار دریافت  100میلیون دالر در
قبال آزادی او ش��ده بودند .معاون وزارت خزانهداری
آمریکا نیز با اشاره به آدمربایی تروریستها در عراق و
سوریه تصریح کرده است« :داعش از راه گروگانگیری

در س��ال  2014حداقل  20میلیون دالر به دس��ت
آورده و ماهان��ه دهها میلیون دالر از راه گروگانگیری،
فروش نفت و اخاذی به دست میآورد».

فروش عتیقه :از سال  2011که داعش در شمال سوریه
به قدرت رس��ید ،تجارت اشیای عتیقه را به طور جدی
آغ��از کرده و این روند را در ع��راق نیز ادامه میدهد به
طوری که بر اس��اس گزارش��ی که کارگ��روه مربوط در
یونسکو منتشر کرده است بسیاری از آثار باستانی مناطق
تح��ت تصرف داعش به اروپا و برخی کش��ورهای عربی
منتقل ش��ده و هماکنون در اختیار مجموعهداران قرار
دارد .بهای بسیاری از این اشیای بینظیر تاریخی که از
طریق غارت موزهها و مناطق باستانی برای فروش عرضه
شدهاند به میلیونها دالر میرسد .منابع امنیتی بر این
باورند فروش اش��یای عتیقه یکی دیگر از راههای کسب
درآمد برای تروریستهای داعش است.
دریافت باج از قاچاقچیان :قاچاقچیان بدون پرداخت
باج به تروریس��تهای «داعش» قادر به ورود کاالها از
طریق ترکیه و س��وریه به منطقه نبودهاند .این «باج»
بخ��ش دیگری از منابع «داع��ش» را تامین میکرده
ک��ه در حقیقت به نوع��ی دریافت ح��ق گمرکی به

واکاوی نحوه تأمین مالی تروریسم در شامات

تجارت نفت داعش زیر ذرهبین
رامین پرچمدار :یکی از مواردی که در طول سالها فعالیت داعش و
دیگر گروههای تروریستی فعال در سوریه مورد سوال بوده است ،منابع
مالی و نحوه تامین آن توس��ط این گروه تروریس��تی است .در همین
رابطه اخبار بس��یاری در طول این سالها منتشر شد که نشان میداد
یکی از منابع گروههای تروریس��تی در س��وریه و عراق از محل فروش
نفت بوده اس��ت .اینکه در بازار خرید و فروش نفت چه کسانی حاضر
ب��ه خرید نفت از داعش بودهاند و اساس��اً ای��ن فرآیند به چه صورت و
کیفیتی انجام میشده ،نشان میدهد حامیان داعش و دیگر گروههای
تروریستی حاضر در شامات چه کسانی بودهاند و این حمایتها به چه
صورت انجام میشده است.
■■سابقه ورود داعش به تجارت نفت

اواخر فروردین ماه  1393بخش نفتی داعش ،به طور رس��می
توسط فردی به نام ابولقمان (علی موسی شواخ) تبعه سوریه ،والی
والیت رقه و نفر دوم جبههالنصره (قبل از انتقال به داعش) راهاندازی
شد .ابولقمان یکی از اُمرای داعش به نام
عبدالفتح (ابومحمد) ک��ه امیر «گردان
س القرنی» ب��ود را ب��رای مذاکره با
اوی�� 
دولت س��وریه ،جهت انتقال نفت و گاز
از چاه تونیان در ازای مس��اعدت مالی و
پشتیبانی چاههای نفتی ،منصوب کرد و
دولت سوریه فردی به نام «یاسر عباس»
از نزدیکان خانواده رئیسجمهور بش��ار
اس��د را به عنوان نماینده خود در مذاک��ره با این فرد تعیین کرد.
داعش بعد از اشراف بر کارخانه کونیکو در دیرالزور ،فعالیت خود را
توسعه داده و چاههای نفتی حباری ،جنوب ،الطبقه ،انقالب (الثوره)
العمر و الجفره را که تحت اش��غال جبههالنصره بود به تصرف خود
درآورد .در این بین چاه نفت الش��اعر همواره میان داعش و دولت
سوریه دست به دست شد.
س��ال  1393داعش با اش��راف و تمرکز بر اس��تخراج نفت از
چاههای نفتی عراق و سوریه در یک مقطع زمانی ،ضمن راهاندازی
فاز تولید ،فروش نفت را در بازارهای ترکیه و س��وریه آغاز کرد و
به وسیله تانکرهای نفتی از طریق مسیرهای امن ،نفت را از عراق
به س��وریه و سپس به مرزهای ترکیه رس��اند .در این روند ،افراد
س��ودجو و برخی احزاب کرد نیز نقش خاص و ویژهای داشتند.
اواس��ط سال  1393حجم درآمد داعش از فروش مشتقات نفتی
کشور سوریه بالغ بر  12میلیون و  600هزار دالر و از کشور عراق
نیز بالغ بر  21میلیون دالر بهطور ماهانه بوده که با شروع حمالت
هوایی نیروهای مخالف و عراقی به چاههای نفتی ،حجم تولید و
فروش نفت و مشتقات آن از مبدأ عراق به طور چشمگیری کاهش
یافت به طوری که خرداد سال  1395مجموع فروش نفت داعش
از  2مرکز صادرات نفتی بیش از  11میلیون دالر نبود که همین
کاهش درآمد نفتی از جمله عوامل اساس��ی وضع قانون داعش
برای افزایش مالی��ات خودروها و اخذ جریمههای مالی در قبال
تخلفات شرعی شهروندان (که در دستور کار دیوان امر به معروف
بوده) به شمار میرود .درباره حجم استخراج نفت توسط داعش
آمار متفاوت در هر ماه وجود دارد که میتوان آمار ذیل را به عنوان

بخشی از اسناد به دست آمده ،مورد اشاره قرار داد:
حجم تولید نفت در بهمنماه  1394بالغ بر  36هزار بشکه در
روز ب��وده و در میانگین حجم این تولیدات به  28هزار بش��که به
صورت روزانه رس��ید .مضاف بر اینکه تولید و استخراج از چاههای
نفتی و پاالیشگاه القیاره صرفاً  8هزار بشکه در روز بوده که متوقف
شده اس��ت .امکانات فنی مورد استفاده در چاهها و پاالیشگاههای
اس��تخراج نفت داعش در س��طح ابتدایی بود و عموماً تجهیزات و
قطعات فنی (مانند تلمبهها و پمپهای تخلیه س��نگین) از کشور
ترکیه ارسال و در مناطق تحت اشغال نصب و بهکارگیری میشد.
همچنین بر اساس اسناد منتشر شده در «ماهنامه رومیه» که توسط
یشود ،این جریان تروریستی مدعی شده است بعد
داعش منتشر م 
از تصرف چاههای نفت ،با افرادی به عنوان نمایندگان دولت بر سر
نگهداری برخی تجهیزات و قطعات فنی خاص به توافق رسیدهاند
که این موضوع از سوی دمشق تکذیب شد.
مهندسان مشرف بر چاههای نفتی،
قبل از اش��غال این مناطق توسط داعش
در محل کار خود باقی مانده و مش��غول
فعالیت روزمره خود بودند و بعد از اشغال
مناط��ق مذکور ،مجددا ً هم��ان افراد در
تأسیس��ات تولید نفت حضور داش��ته و
برخی از آنها به دلیل اعمال خشونتهای
فراوان متواری ش��دند ک��ه بخش نفتی
این گروه تروریس��تی مجبور ش��د برای تأمین نیروی جایگزین ،از
مهندسان خارجی بهرهگیری کند .درباره حمالت هوایی به مراکز
تولید نفت داعش هم باید گفت اساساً غیر از چند مورد حمله که
فقط آسیبهای سطحی به آنها وارد آمد ،هیچ اقدام عملی و مؤثری
در اینباره نش��د و تروریس��تها در مدت حض��ور خود در مناطق
نفتخیز سوریه به استخراج و فروش آن پرداختند.
■■ صدور مجوز صادرات نفت توسط ائتالف بینالمللی

انتقال نفت با کاروانهایی از خودروهای سنگین انجام میشد.
نکته قابل توجه این است که تردد خودروهای حامل انرژی از مقابل
دیدگان هواپیماهای ائتالف انجام شده و هرگز تاریخ نبرد در سوریه
رهگیری این خودروها و تانکرهای س��وخت داعش از سوی ائتالف
غربی را به خود ندید .در اینباره فقط جنگندههای روسیه (آن هم
در برخی از موارد) توانستند کاروانی از داعش را که در حال انتقال
نفت به مرز ترکیه بود هدف قرار دهند.
در ایامی که هر بش��که نفت در مرز س��وریه و ترکیه در حدود
 18دالر خرید و فروش میش��د ،داعش هر بشکه نفت خود را 12
دالر معامله میکرد؛ این در حالی اس��ت که یک بش��که نفت در
عمق خاک ترکیه با قیمتی بالغ بر حدود  20تا  25دالر به فروش
میرسید .در مجموع آنچه به تأمین مالی داعش از طریق قاچاق و
فروش نفت کمک میکرد ،اقدامات کش��ورهایی همچون آمریکا و
متحدان غربیاش بهعالوه ترکیه بود .بر همین اساس میتوان گفت
مدعیان امروز حقوقبشر و مبارزه با تروریسم همان کسانی هستند
که روزی هزینههای داعش را به صورت مس��تقیم و غیرمستقیم
پرداخت میکردند.

ش��مار میرفته است .طبیعی اس��ت که انتقال دارو و
حتی موادمخدر نیز از همین قاعده تبعیت میکند و
قاچاقچیان توانستهاند با پرداخت هزینه الزم نسبت به
انتقال موادمخدر از مناطق اش��غالی به ترکیه و سپس
اروپا اقدام کنند.
کمکه�ای مالی گروهه�ای خیریه مذهب�ی :برخی
کشورهای عربی از طریق شخصیتها حقیقی با دست
و دلبازی کمکهای مالی زیادی به انجمنها و گروههایی
میکنند که به گفته خودش��ان در راه «ترویج اس�لام»
فعالی��ت دارند .مبالغ هنگفتی از این کمکهای مالی از
طریق کانالهایی در اختیار تروریستهای داعشی قرار
میگیرد .برخ��ی از این انجمنه��ای خیریه و مذهبی
در اروپا و آمریکا فعالیت دارند و اموالش��ان را از طریق
شرکتهای سرمایهگذاری غربی در چرخه اقتصاد غرب
به جریان انداخته و سود حاصل را برای داعش ،القاعده و
گروههای مشابه ارسال میکنند.
منابع بانکهای موصل :اصلیترین جهش مالی «داعش»
بعد از تصرف موصل ش��کل گرفت .این نیروها بسیاری از
بانکها و ادارات را غارت کردند و صدها میلیون دالر سرمایه
به دس��ت آوردند به طوری که تنها اموال به دست آمده از

در همین رابطه گزارشگران میگویند مهندسان
نفتی ترکیه را در پاالیشگاهها و مراکز تولید نفت برای
راهاندازی و استخراج نفت مشاهده کردهاند .اما داعش
دسته دومی از تأمینکنندگان مالی را نیز در اختیار
داش��ت که در طول حضور ای��ن گروهک در عراق و
سوریه به شکلی پیوس��ته و کالن تأمین مالی آن را
بر عهده داشتند:

 -1کشورها و سازمانهای مادر و تاسیسکننده داعش
که پش��تپرده ش��کلگیری آن قرار داشته و همچنان
کمکهای مالی و لجس��تیکی خود را به این گروه ادامه
میدهند.
 -2کشورهایی که حضور و فعالیت داعش را در منطقه
در راستای منافع خود تفسیر کرده و تالش میکنند با
برقراری ارتباط با آن و تزریق کمکهای مالی ،از حمایت
ای��ن گروه در راس��تای تحقق منافع و اه��داف کوتاه و
بلندمدت خود در منطقه سود ببرند.
 -3کش��ورهایی که از بی��م قرار گرفت��ن در معرض
حمالت گروه داعش به دنبال مماشات با آن برآمده و
با تخصیص کمکهای مالی به این گروهک تروریستی
عم ً
ال حقالسکوت پرداخت میکنند.

هرچن��د امروز داعش س��لطه س��ابق را با عنوان
خالفت اس�لامی و در شکل یک حکومت در عراق و
سوریه ندارد اما باید نسبت به تامین مالی و لجستیکی
گس��ترده و مجدد این گروه یا فرقههای تروریس��تی
مشابه در منطقه و خطر س��ربرآوردن دوباره اژدهای
هفتسر تکفیر هشیار بود.

گزارش «وطن امروز» از ابعاد سوءاستفادههای سیاسی  -امنیتی از پناهندگان سوری

قمار حیات

فرشاد گلزاری :هر قدر بحران سوریه به تاریخ انقضای خود نزدیک
میش��ود ،توجهات به شکل جدیتری به مسائل بحرانساز دیگری
جلب میشود که یکی از مهمترین آنها مساله آوارگان سوری است.
پناهجویان این کشور که در طول  7سال گذشته برای فرار از تبعات
رفتاری تروریسم ،خود را به کشورهای همسایه و حتی اروپا رساندند،
اکنون منتظرند با مشایعت دیگر کشورها و سازمانملل تعیین تکلیف
شده و از آوارگی نجات پیدا کنند .هر چند بر اساس آمارهای سازمان
ملل بخش عمده آنها خواهان بازگشت به کشورشان هستند اما هنوز
سوریه به طور کامل آمادگی بازگشت همه آنها را ندارد.

اما مس��اله اصلی این اس��ت که تع��داد بس��یاری از آوارگان
مش��کالت و مسائلی را برای کشورهای میزبان ایجاد کردهاند که
در برخی موارد مستمسک استفادههای سیاسی نیز قرار گرفتهاند.
ب��ه عنوان مثال وجود بی��ش از  1200آواره س��وری در اردن که
از ابت��دای ورود به خاک این کش��ور با کمکهای مردمی زندگی
ت آنها
میکنن��د و حضور طوالنیم��د 
باعث مشکالت اقتصادی در اردن شده
است از نمونههای مشکالت ایجاد شده
برای کش��ورهای میزبان است ،چرا که
بخش عمده جمعیت اردن ،فلسطینی
هستند و توان اقتصادی این کشور اجازه
حمایت همهجانبه از آوارگان س��وری را
نمیدهد .این در حالی است که اردن به
عنوان همسایه سوریه ،از استقرار اردوگاههای سوری در مرز خود
با این کش��ور ،اهداف و سناریوهای امنیتی خود را دنبال میکند،
به گونهای که دولت هاش��می اردن با استقرار این افراد در شمال
مرز خود به دنبال آن است تا یک دیوار دفاعی انسانی برای تامین
امنیت خود احداث کند .اردن بخوبی میداند باقیماندههای داعش
و القاعده که روزگاری از همین مرز وارد سوریه شدند ،ممکن است
سرخورده از شکستهای پی در پی عزم بازگشت به اردن را داشته
باشند و در آنجاست که بحران از دمشق به اَمان منتقل خواهد شد.
نمونه دیگ��ر ،اس��تقرار  3/5میلیون آواره س��وری در ترکیه
اس��ت که در خالل تبلیغات اخیر نامزدهای ریاس��تجمهوری
ترکیه به یکی از مهمترین مس��ائل مورد بحث میان کاندیداهای
ریاستجمهوری ترکیه تبدیل شده بود .باید توجه داشت استقرار
آوارگان سوری در ترکیه منافعی ش��بیه اردن را برای اردوغان و
عدالت و توسعه به همراه دارد :نخست اینکه یکی از دالیل دولت
ترکیه برای اشغال مناطق شمالی خاک سوریه ،بازگرداندن آنها
به همین مناطق بوده که یک س��ناریوی کهنه در راستای ایجاد
کانتونهای مستقل به شمار میرود .واقعیت این است که اردوغان
همچنان به دنبال آن اس��ت تا یک منطقه امن برای اسکان این
آوارگان به وجود آورد که این موضوع مستلزم پیشروی و دخالت
ارتش آنکارا خواهد بود اما مساله مهمتر اعطای تابعیت و شناسنامه
ترکمنی به این طیف از آوارگان سوری است که نوعی تغییر اقلیم
را در دستور کار «آکسارای» قرار داده است .دوم ،بحث استفاده
ابزاری آنکارا از این موضوع برای جلب حمایتهای مالی اتحادیه
اروپایی است .مولفه دوم در نیت اسکان آوارگان سوری در ترکیه،

تیغ زدن بروکس��ل توسط اردوغان بود که مبالغ هنگفتی از این
راه به حس��اب آنکارا واریز ش��د و همچنان این دو بر سر مباحث
مالی با یکدیگر درگیر هستند .لبنان نیز از جمله کشورهای درگیر
منطقه در مساله پناهجویان سوری است که باعث شده «میشل
عون» رئیسجمهور این کش��ور با مقامات اروپای��ی وارد رایزنی
ش��ود .در طول  7سال گذشته بیش از یک میلیون و  500هزار
سوری به لبنان پناه آورده و در جنوب لبنان اسکان داده شدهاند.
در آنجا هم سوءاس��تفادههایی از آنها شده که عامل این موضوع
عربستانس��عودی اس��ت .ریاض در انتخابات اخیر با هزینههای
هنگفت مالی در جهت بنا کردن اردوگاههای تازه تاسیس ،سعی
داش��ت آرای آوارگان سوری ساکن لبنان را به نفع سعد حریری
مهندسی کند که اتفاقاً تا حدودی در این کار موفق بود اما نتیجه
دلخواه حاصل نشد.
از نظر دمش��ق ،مردمی که این سالها به دلیل سالها جنگ
و ت��رور و خونری��زی مجب��ور به ترک
خاک خود شدهاند ،باید به موطن خود
بازگردند اما یکی از مهمترین اولویتهای
دولت سوریه اخراج کامل تروریستها از
خاک کش��ور و بازگشت امنیت است تا
دوباره پذیرای مردمش باشد .این موضوع
از منظر بس��یاری از جامعهشناس��ان و
مفسران ،بسیار س��خت و دشوار است،
چرا که اگر با فرض خوشبینانه نابودی کامل هستههای زیرزمینی
و پنه��ان داعش و القاعده در س��وریه را نزدی��ک بدانیم اما آنچه
مشکلآفرین است تخریب زیرس��اختهای اصلی و خرابیهایی
اس��ت که طی این  7س��ال به بار آمده و یکشبه نمیتوان آن را
ترمیم و بازسازی کرد .اگر نگاه واقعبینانه به سوریه داشته باشیم و
تنها یک عکس هوایی از استانهای این کشور را به دقیق بررسی
کنیم به وضوح میبینیم میلیاردها دالر باید هزینه شود تا آوارگان
این کش��ور بتوانند به وطن خود بازگردند .تلختر آنکه کشورهای
همس��ایه و قدرتهایی که امروز شامات را به لقمهای چرب و نرم
برای کس��ب منافع خود تبدیل کردهاند هیچ سخنی از بازسازی
س��وریه نمیگویند و تنها به لفاظ��ی و قولهایی که هیچ مبنای
حقوقی و عملی ندارد بس��نده میکنند و در نهایت موضوع را به
س��ازمان ملل حواله میدهند که خروجی آن هم کام ً
ال مشخص
است!
در طول  7س��ال انباشت اقدامات تروریستی در سوریه ،بیش
از  6میلیون نفر از شهروندان این کشور آواره شدهاند که تعدادی
از آنها با عبور از مراحل بس��یار س��خت ،موفق ش��دند خود را به
کشورهای اروپایی برس��انند .هر چند از مدتها قبل کشورهای
غرب��ی مدعی حقوقبش��ر در عم��ل دروازههای خ��ود را به روی
پناهندگان سوری بستند و هر یک با بهانهای مانع ادامه ورود آنها
به خاک کشورهایشان شدند .با این تفاسیر و با اتفاقاتی که طی
این  7س��ال برای پناهجویان افتاده است ،آینده بازگشت آنها به
کشورشان با بیم و امیدهایی همراه است که فضای تصمیمگیری را
برای آنها بسیار غبارآلود کرده است.

روزنه
دستاورد راهبرد اعالم شده
و گستاخیهای مقامات آمریکایی درباره ایران

واشنگتن :عصبانی نیستم!

حس�ن حنیف :در روزهای پیش از اعالم خروج
آمریکا از برجام رسانههای بزرگ غربی با تبلیغات
پیاپی وعده سخنرانی وزیر خارجه ایاالت متحده
آمری��کا را میدادند که قرار ب��ود راجع به برجام
صحبت کند! تبلیغات حول این س��خنرانی قصد
داشت اهمیت آن را باال برده و توجهات جهانی را
نسبت به اعالم موضع آمریکا جلب کند.

س��رانجام وزیر خارجه آمریکا در نشس��ت
اندیشکده صهیونیستی -آمریکایی «هریتیج»
حاضر ش��د و تحت عنوان راهبرد جدید آمریکا
در قبال ایران پس از خروج از توافق هس��تهای
س��خنرانی کرد« .مایک پمپئ��و» ابتدا از دالیل
خروج ترامپ از توافق هستهای با ایران صحبت و
همان ادعای امنیت ملت آمریکا را مطرح کرد و
بعد از آن در تبیین راهبرد جدید ایاالت متحده
آمریکا از چنان ادبیات تندی علیه ایران استفاده
کرد که بیشتر نمایش وحش��ت را در دل خود
داشت تا اقتدار یا برتری!
در واقع وزیر خارجه ترامپ اینطور نشان داد
که ایران مساله اصلی آمریکاست و هماکنون نیز
هم ملت آمریکا و هم همه متحدان واشنگتن از
س��وی ایران تهدید میشوند اما  12بند راهبرد
آمریکا که در صحبتهای پمپئو نام برده ش��د،
در واقع هیچ نکته جدیدی در مقایسه با سیاست
گذشته آمریکا در قبال ایران نداشت.
از مس��اله هس��تهای و گزارشهای ایران به
آژان��س تا احس��اس خط��ر و عصبانیت آمریکا
از حمایتهای تس��لیحاتی ای��ران از گروههایی
همچون حزباهلل یا به ادعای پمپئو حوثیهای
یمن ،خ��روج ایران از س��وریه ،حمایت ایران از
گروههای تروریستی به ادعای آمریکا و ...که در
این سخنرانی مطرح شده بود ،مصادیق فراوانی
در سخنرانی رؤسای دولتهای پیشین آمریکا
دارد .پمپئو فقط ادبیات جدیدی به کار گرفته بود
که غیردیپلماتیک ،غیرمؤدبانه و گستاخانه بود و
نشان داد مشابه دیگر دولتهای جمهوریخواه
پیش از خود رفتار و در قبال ایران همان سیاست
دموکراتها یا همان سیاس��ت نظام آمریکا را با
نوع بیان بیادبانه همحزبیهایش دنبال میکند.
اما دس��تاورد این شیوه حرف زدن پمپئو را
اگر بخواهیم در چند بخش تقسیمبندی کنیم،
متوجه میش��ویم آمریکاییها اگر بلندتر از این
هم فریاد بزنند ،هیچ عایدی نخواهند داشت.
اولین و کوتاهمدتترین دستاورد آمریکاییها
از ای��ن ادبی��ات جدی��د ،رضای��ت همپیمانان
منطق��های آنه��ا نظی��ر رژیم صهیونیس��تی،
عربستانس��عودی ،امارات و بحرین اس��ت .این
نامها که اکنون در بدترین انزوای چند دهه اخیر
در برابر جریان مقاوم��ت و ایران قرار گرفتهاند،
در واقع نیاز داشتند آمریکا کمی قاطعانهتر برای
حمایت از آنها حرف بزند! دوم نمایش عصبانیتی
ب��ود که به ع�لاوه ناکامیهای اخی��ر آمریکا و
متحدان��ش در منطقه ،کام ً
ال منطق��ی و قابل
درک بود .درواقع همانطور که گفته شد ،لحن
و ادبیات پمپئو و رئیس��ش ترامپ ،اگر در کنار
دستاوردهای اخیر واشنگتن در خاورمیانه قرار
گیرد ،نه تنها برداش��تی از اقتدار و برتری ندارد،
بلکه نمود کامل عصبانیت حاصل از شکس��ت
است .اما درباره دستاوردهای بلندمدت این نوع
ادبیات باید گفت این تندترین یا یکی از تندترین
ش��یوههای صحبت مقامات رسمی و بلندپایه
آمریکا علیه ایران بود .فرمتی که باعث میشود
جامعه بینالملل انتظ��ار رفتارهایی متفاوت از
آمریکا برای ضربات عمیق به ایران را پیدا کند.
حال اگر این مهم را در کنار تجربههای گذشته
آمریکا مانند بوش پس��ر قرار دهیم ،میتوان به
درکی اینچنینی درباره وضعیت ایران رسید که
ایران امروز در جایگاهی بسیار پیشرفتهتر از یک
دهه پیش قرار گرفته و این در حالی اس��ت که
آمریکا ناتوانتر از گذشته ،در بدترین حالت علیه
ایران در نقطهای روبهروی یکدیگر قرار میگیرند
که مشابه آن را در ایام ریاست بوش پسر تجربه
کردیم .این در حالی اس��ت که تجربه و تاریخ
نش��ان داد حرکت واشنگتن در چنین محوری
باعث میشود هیچ دس��تاوردی نصیب آمریکا
نشود .در نتیجه باید گفت لحن تند و تهدیداتی
در ای��ن س��طح و مهمت��ر از آن تهدی��د بدون
واقعگرایی و ارزیابی درس��ت از نظام جمهوری
اس�لامی و مقاومت فقط اعتبار آمریکاییها در
جامع��ه بینالمللی را از بی��ن میبرد ،زیرا دیگر
مقابلهکنندگان با این کش��ور متوجه میشوند
آمریکاییها در اوج تهدید و عصبانیت علیه ایران،
فقط توانستند فریاد بزنند .واکنشهای منطقی
مقام��ات در ایران به ع�لاوه برخی واکنشها از
درون آمریکا هم نشان داد اساساً فریادهای بلند
آمریکا چندان هم مورد توجه نبوده و بیپشتوانه
ب��ودن این حرکتهای بیادبانه حداقل در قبال
ایران پیش از این اثبات شده است.

