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ــود  ــرس از وج ــه و ت ــت منطق  وضعي
ــي  و بيداري  ــاي مردم ــركات و قيام ه تح
ــت، اروپايي ها بر  ــالمي  باعث شده اس اس
ــان يعني  ــان اصلي ش ــت از همپيمان حماي
ــتان، قطر و امارات بيفزايند و در اين  عربس
ــركوب قيام هاي مردمي و  ــا هدف س راه، ب
ــليحات عظيمي  ــي در منطقه، تس بي ثبات
ــه گفته اندرو  ــرار دهند. ب ــار آنها ق در اختي
ــه با تجارت  ــو كمپين مقابل ــميت، عض اس
اسلحه در انگليس، انقالب هاي عربي بايد 
به كشورهاي اروپايي، فرصت مي داد كه در 
ــارت خود با خاورميانه تجديدنظر كنند،  تج
ــالح به رژيم هاي استبدادي و  اما فروش س
ــمگيري  ــد چش ظالم منطقه از آن پس رش
ــاط، چندي پيش  ــرد. در همين ارتب پيدا ك
ــاي اجازه مشروط  ــي مبني بر افش گزارش
ــابق  هيالري كلينتون، وزير امورخارجه س
ــيميايي  ــالح ش آمريكا به منظور فروش س
براي برخي كشورها در دوران انقالب  هاي 
ــد. ارزش تقريبي صادرات  عربي منتشر ش
ــالح هاي شيميايي به 9 كشور منطقه در  س
ــال انقالب هاي عربي، به 66 ميليون  دو س
دالر افزايش يافت كه اين رقم در مقايسه با 
دو سال پيش از آن، 50 درصد افزايش نشان 
مي داد. وزارت امورخارجه آمريكا همچنين 
به عربستان كه يكي از بزرگ ترين حاميان 
ــه كلينتون بوده، اجازه داده بود 18  مؤسس
ــال 2010  ــون دالر از اين مواد را در س ميلي
وارد كند. اين رقم در مقايسه با دو سال پيش 

از آن، پنج ميليون دالر افزايش داشت. 
اقدام سران اروپا در حمايت از حكومت 
ــتان و تجهيز نظامي  آن،   ــلطنتي عربس س
ــه را در قبال  ــر رويكرد اين اتحادي بار ديگ

ــر به باد  ــاع از حقوق بش دف
انتقاد گرفته است. از سوي 
ــان  ديگر، برخي كارشناس
فروش سالح به عربستان 
ــتاي پروژه ايران  را در راس
ــي در منطقه تفسير  هراس
ــه آمريكا  ــد، چرا ك مي كنن
ــي اش با  ــركاي اروپاي و ش
ــتيابي  بهانه قرار دادن دس
جمهوري اسالمي ايران به 
دانش و فناوري صلح آميز 
ــته اي تالش مي كنند  هس
ــي را به  بحث ايران هراس
ــراي امنيتي جلوه  عاملي ب
ــه و  ــاي منطق دادن فض
ــازي براي فروش  بستر س

ــالح هاي خود تبديل كنند. غرب وانمود  س
ــران در  ــش نفوذ اي ــران افزاي ــد نگ مي كن
ــت و از اين رو قصد دارد با تقويت  منطقه اس
ــايگان ايران، مانع گسترش نفوذ اين  همس

كشور شود.

روند افزايش صادرات سالح  � 
ــپيگل در مقاله اي  در همين ارتباط، اش

ــورهاي  ــالح: كش با عنوان «صادرات س
ــان را به عربستان  اتحاديه اروپا، سالحش
ــد،  مي نويس ــند»  مي فروش ــعودي  س
ــورهاي اروپايي بدون در نظر گرفتن  كش
ــن اتحاديه  ــالح اي ــادرات س ــن ص قواني
ــود را براحتي در  ــالح ها و تجهيزات خ س
ــرار مي دهند. اين در حالي  اختيار رياض ق
است كه در طرح اتحاديه اروپا بر جلوگيري 
ــادرات تكنولوژي و تجهيزات نظامي   از ص
ــونت  ــار دروني يا خش با هدف اعمال فش
ــازي منطقه تاكيد  بين المللي يا بي ثبات س
ــده بود. كشورهاي عضو در سال 2010  ش
ــليحاتي به ارزش 4/34 ميليارد دالر در  تس
ــد. به عنوان مثال،  ــار رياض قرار دادن اختي
ــليحاتي به ارزش  ــال 2011 تس ــوئد س س
ــاض فروخت.  ــورو به ري ــون ي 330 ميلي
ــكوي  فنالند نيز اخيرا اجازه تحويل 36 س
پرتاب نارنجك را به عربستان كسب كرد و 
آلمان نيز براي تحويل 270 دستگاه تانك 
ــارد 2» آماده  ــوم به «لئوپ ــرفته موس پيش
ــالح هاي صادراتي  مي شود. بيشترين س
ــوراي  ــو ش ــورهاي عض ــه كش ــان ب آلم
ــال 2013  ــارس در س ــكاري خليج ف هم
ــر فروخته  ــتان و قط ــوص به عربس بخص
ــاره فروش  ــت. آنگال مركل درب ــده اس ش
ــتان  ــرفته به عربس ــاي فوق پيش تانك ه
مدعي شد، رياض نيز مانند برلين، مخالف 
هسته اي شدن ايران است، پس در مبارزه 
ــت. برخي  ــريك اس ــم، با ما ش با تروريس
ــيحي نيز  ــئوالن حزب دموكرات مس مس
ــن دفاع از اين معامالت اعالم كردند،  ضم
ــتراتژيك غرب عليه  ــتان متحد اس عربس
ــارد 2 به  ــروش تانك لئوپ ــت. ف ايران اس
عربستان نشان مي دهد رياض، متحد غرب 
عليه بلندپروازي هاي نظامي و اتمي ايران 

به شمار مي آيد و تنها از اين طريق مي توان 
با برقراري توازن در منطقه، از رقابت اتمي 
ــي برقرار كرد. از  ــري و موازنه نظام جلوگي
ــد عربستان سعودي  طرفي به نظر مي رس
ــتر براي كمك به  از تانك هاي آلماني بيش
ــرد با  ــركوب معترضان و آنچه جنگ س س
ــتفاده كند. پس از آلمان،  ايران خوانده، اس
انگليس نيز جنگنده هاي پيشرفته بسياري 

در اختيار رياض قرار داده است.
ــد:   اين مجله آلماني در ادامه مي نويس
ــث  ــز باع ــاي بحث برانگي ــن قرارداده اي
ــوان بزرگ ترين  ــده اتحاديه اروپا به عن ش
ــتان سعودي  ــالح به عربس صادركننده س
ــود. فرانسه با فروش تسليحاتي  شناخته ش
ــال  ــورو س ــون ي ــه ارزش 2168/6 ميلي ب
ــت پرفروش ترين  ــگاه نخس 2010 در جاي
ــالح اروپا به  صادركننده س
ــده است.  رياض معرفي ش
ــدي ايتاليا  ــن رتبه بن در اي
ــروش 435/3 ميليون  ــا ف ب
ــگاه دوم و  ــورو در جاي ي
ــا فروش 328/8  انگليس ب
ميليون يورو در جايگاه سوم 

قرار گرفته اند. 
ــاي  قرارداده ــه  البت
ــتكهلم،  ــليحاتي در اس تس
ــن  برلي و  ــينكي  هلس
بحث هاي زيادي به همراه 
ــته است. رولف ليندال،  داش
نماينده جنبش صلح سوئد، 
ــورش را در كمك  اقدام كش
ــه توليد  ــاخت كارخان به س
ــتناك خوانده  ــك در عربستان وحش موش
ــه يكي از  ــا اين كارخانه ب ــت، ب و گفته اس
وحشيانه ترين رژيم ها در جهان مشروعيت 
ــيده ايم. پنج موسسه معتبر تحقيقات  بخش
ــي با عنوان  ــان نيز در گزارش ــح در آلم صل
ــتار توقف  «گزارش صلحـ  2015» خواس
ــده اند. كاتيا  ــالح به عربستان ش فروش س
ــناس تسليحات حزب سبزها  كويل، كارش

ــان آلمان مي گويد دولت رفته رفته  در پارلم
از سياست سختگيرانه صادرات تسليحات 
ــز خود و  ــوط قرم ــرد و خط ــه مي گي فاصل
گزارش هاي سازمان هاي حقوق بشري را 
ناديده مي گيرد. يان فن آكن، نماينده حزب 
ــليحات به  چپ هاي پارلمان نيز فروش تس
ــعودي را بي وجداني خوانده و  عربستان س
معتقد است: دولت مركل در حرف خواهان 
ــت، اما در عمل با  ــر در دنياي عرب اس تغيي
ــليحات از ديكتاتورها حمايت  ــدور تس ص
ــن، آنگال  ــان فان آك ــه گفته ي ــد. ب مي كن
ــليحات  مركل صدراعظم آلمان، مجوز تس
ــورهايي صادر مي كند كه  نظامي براي كش
به حقوق بشر احترامي نمي گذارند. معاون 
دبيركل اين حزب و سخنگوي فراكسيون 
ــان اعالم  ــي مجلس آلم ــت خارج سياس
ــالح به خليج فارس  ــت، صدور س كرده اس
ــتگي اخالقي  ــه مثابه ورشكس مي تواند ب
ــركل، صدراعظم آلمان  تمام عيار آنگال م
ــارات در حالي مطرح  ــود. اين اظه تلقي ش
ــا بي اعتنايي به  ــود كه دولت آلمان ب مي ش
ــادات و مخالفت هاي داخلي در نامه اي  انتق
21 صفحه اي خطاب به كميسيون اتحاديه 
ــهيالت در زمينه  ــزوم ايجاد تس ــا بر ل اروپ
ــي راحت تر از  ــالح هاي نظام صادرات س
ــته تاكيد كرده است. در اين نامه آمده  گذش
است تالش  اتحاديه اروپا براي جلوگيري از 
توزيع و تكثير سالح هاي نظامي كه باعث 
ــد به طور  ــوند، نباي ــاد بي ثباتي مي ش ايج
ــالح بويژه  نامعقول مانع تجارت قانوني س
ــط اقتصادي با قدرت هايي  در طراحي رواب

شود كه تازه بر سر كار آمده اند.

فروشندگان و خريداران مهم  � 
ــاي  ــي پژوهش ه ــتيتو بين الملل انس
ــي مي نويسد،  ــتكهلم در گزارش صلح اس
ــان با وجود  ــالح در جه حجم تجارت س
ــالح  ــالش براي جلوگيري از توقف س ت
ــته 24 درصد افزايش  ــال گذش در پنج س
ــزارش آمريكا،  ــت. در اين گ ــته اس داش
ــت تا  ــان در جايگاه نخس ــيه و آلم روس
ــالح در  ــوم بزرگ ترين صادركننده س س
ــادرات چين  ــده اند. ص جهان معرفي ش
ــش يافته  ــل توجه افزاي ــه طور قاب نيز ب
ــه بزرگ ترين  ــت. در اين ميان هند ب اس
ــده  ــالح در جهان تبديل ش واردكننده س
ــليحات صادراتي جهان  كه 10 درصد تس
را خريداري مي كند. بيشتر اين تسليحات 
به عنوان بخشي از تالش هاي هند براي 
ــورهاي همسايه  دفاع از خود در برابر كش
ــتان و استفاده از طرح هاي  از جمله پاكس
ــتان  ــل هندوس ــتي در داخ ضدتروريس
ارزيابي شده است. البته كره جنوبي، چين 
ــدي مهم ترين  ــنگاپور در جايگاه بع و س
ــيا  ــالح در آس ــورهاي واردكننده س كش

شناخته مي شوند.
ــال  ــي گلوب ــيـ  تحليل ــگاه اينترنت پاي
ــت، فروش  ــي نوش ــرچ نيز در گزارش ريس
ــتان  ــليحات اروپا به عربس ــترده تس گس
ــعودي به افزايش اقدامات تروريستي در  س
ــد، چرا كه مقادير  ــه كمك مي كن خاورميان
زيادي از اين تسليحات در دستان مخالفان 
سوري و تروريست ها در ليبي قرار مي گيرد. 
ــه نيز كه همواره نگران نقض حقوق  فرانس
ــوريه و ليبي بوده است، چشمان  بشر در س

ــهروندان  ــوي نقض حقوق ش خود را به س
ــتان سعودي بسته است. عالوه بر  در عربس
ــيا و  ــن، القاعده در منطقه خاورميانه، آس اي
شمال آفريقا از حمايت اقتصادي عربستان 
ــپيگل نيز در  ــعودي برخوردار است. اش س
ــاره به  ــري از مقاله خود با اش ــش ديگ بخ
ــي به دولت بشار  ــالح هاي روس تحويل س
اسد مي نويسد، روسيه 72درصد تسليحات 
ــق  ــوري ها را تامين كرده و قابليت دمش س
ــراي مقابله با تهاجم خارجي ها افزايش  را ب

داده است.
 دامن زدن به اختالفات و دخالت غرب 
ــه را از طريق فروش  ــه خاورميان در منطق
تسليحات به كشورهاي عرب حاشيه خليج 
فارس مي توان در راستاي اهداف سياسي و 
استراتژيك اين كشورها و همچنين منافع 
ــتمداران  اقتصادي آنها ارزيابي كرد. سياس
غربي در شرايط بحران كنوني اقتصاد اروپا، 
ــادي خود را در اولويت  بهبود اوضاع اقتص
قرار داده و نيل به هدف جذب حجم عظيم 
دالر و تخليه ذخاير ارزي كشورهاي منطقه 
را با تامين نيازهاي تسليحاتي كشورهايي 
ــوي  ــتان دنبال مي كنند. از س نظير عربس
ــتن از قابليت هاي نظامي ايران  ديگر كاس
ــورهاي  ــليحاتي كش از طريق تقويت تس
ــديد تحريم ها بخشي  عربي همزمان با تش
ــليحاتي  از راهبرد غرب در ايجاد رقابت تس
ــي كه صدور  ــت. به اين معن ــه اس در منطق
سالح به معني برخورداري از يك موقعيت 
ــت، اما اكنون غرب به منظور  راهبردي اس
ــار رقابت با  ــن هدف، دچ ــيدن به همي رس

هم پيمانانش شده است.

نماينده حزب چپ هاي پارلمان آلمان، فروش 
تسليحات به عربستان سعودي را بي وجداني 

خواند و گفت، دولت مركل در حرف، خواهان 
تغيير در دنياي عرب است، اما در عمل با صدور 

تسليحات از ديكتاتورها حمايت مي كند. 
آنگال مركل، مجوز تسليحات نظامي را براي 

كشورهايي صادر مي كند كه به حقوق بشر 
احترامي نمي گذارند. اين در حالي است 

كه دولت آلمان با بي اعتنايي به انتقادات و 
مخالفت هاي داخلي در نامه اي، خواستار ايجاد 

تسهيالت بيشتر در زمينه صادرات سالح هاي 
نظامي شد

خاورميانه در آتش جنگ افزارهاى اروپايى
دولتمردان اروپايي از سفرهاي پي در پي خود به منطقه چه اهدافي را دنبال مي كنند؟

 معصومه زارع
بين الملـل  

 بده بستان اردوغان و داعش
ــرار  رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور تركيه مدتي پيش خاقان ويدان، حافظ اس
خود و دولتش را كه رئيس سازمان اطالعات تركيه است و به جعبه سياه اردوغان شهرت 
ــتور داد تمام امكانات الزم را براي انتقال مخالفان  دارد، فراخواند. اردوغان به وي دس
ــاني كه آنها را مخالفان ميانه رو مي نامند) از نقاط مرزي  ــوريه (كس ــلح حكومت س مس

تركيه به خاك سوريه فراهم كند. 
تركيه طي دو سال گذشته سعي كرده است يك منطقه امن را در شمال دولت سوريه 
و به موازات مرزهاي خودش به وجود آورد؛ منطقه اي شبيه منطقه كردستان عراق طي 
سال هاي 1991 تا 2003. اردوغان تالش بسياري كرد با كمك اياالت متحده آمريكا 
ــورهاي اروپايي اين منطقه را به وجود آورد، اما موفق نشد. تركيه همچنين  و ديگر كش
صدها نفر را به استان حلب فرستاد تا اين استان را از سيطره دولت به شكل كامل خارج 
كنند. اين افراد در نزديكي شهر غازي عنتاب و زير نظر آموزگاران آمريكايي و با هزينه 
سنگين عربستان سعودي تعليم ديده بودند. اين نيروها سرانجام وارد شهر مرزي يايال 

داغي شده و به مرور خود را به استان حلب در سوريه رساندند.
ــانه هاي غربي و تركي اخبار و اطالعات زيادي درباره  ــته رس طي چند هفته گذش
ــوريه خبر دادند. مطابق با آخرين  ــور بخصوص نزديك به س مرزهاي جنوبي اين كش
ــوريه  ــري به س ــرايط كنوني منطقه به دنبال انجام يك حمله سراس خبرها تركيه در ش
ــتفاده از  ــت. از اين رو تركيه تالش مي كند با اس بدون اجازه طرف هاي بين المللي اس
امكانات يك منطقه آزاد شده و امن بتواند تعداد بيشتري از تروريست ها را تربيت كرده 

و براي سرنگوني بشاراسد روانه كند. 
ــوريه بايد الزاما  ــت كه هر گونه عمليات نظامي تركيه عليه س ــن اس اين نكته روش
همكاري و پشتيباني وسيع آنكارا  را از طرف گروه هاي مخالف دمشق به همراه داشته 
ــوي  ــد؛ در حالي كه تركيه نمي تواند از يك طرف از اين گروه ها حمايت كند و از س باش
ديگر در معرض فشار افكار عمومي جهان قرار نگيرد، زيرا در صورتي كه جهان متوجه 
ــت به عنوان يك دولت  ــتي حمايت مي كند اين دول ــود تركيه از گروه هاي تروريس ش
ــعي مي كند داشتن هر گونه  ــود؛ بنابراين تركيه س ــتي به جهان معرفي مي ش تروريس

رابطه با گروه هاي تروريستي را تكذيب كند. 
ــوري در تركيهـ  كه يكي  ــيل تكين، دبيركل حزب خلق جمه ــدي پيش جورس چن
ــت كه ارتش تركيه  ــتـ  از طرحي پرده برداش از بزرگ ترين احزاب مخالف دولت اس
ــليمان را انتقال  ــوريه بوده و مرقد شاه س ــام عملياتي نظامي در خاك س ــغول انج مش
ــار ويدئويي نشان داد به  ــت. در همين ارتباط روزنامه جمهوريت تركيه با انتش داده اس
ــت. در اين فيلم، افسران و سربازان  ــوريه سالح ارسال شده اس بخش هايي از خاك س
ــه كاميون وابسته  ــوند كه صندوق هاي مهمات را باز كرده و داخل س ترك ديده مي ش
ــازمان اطالعات تركيه مي كنند. رجب طيب اردوغان در گفت وگويي تلويزيوني  به س
ــار اين ويدئو كرده  ــي كه اقدام به انتش ــاله را انكار كرد و گفت: كس بصراحت اين مس
ــت بزودي بهاي گزاف آن را خواهد پرداخت. من اجازه نمي دهم او از چنگ عدالت  اس
بگريزد. سردبير روزنامه جمهوريت در صفحه توييتر خود به همين مناسبت نوشت: ما 
ــت كه اسرار مربوط به اعمال كثيف  روزنامه نگاريم نه خدمتكار دولت. اين وظيفه ماس

دولت يا سازمان هاي اطالعاتي را به گوش مردم برسانيم. 
ــته به  ــرد، آمده بود اين مهمات وابس ــر ك ــه دويچه وله آن را منتش ــي ك در گزارش
ــامل سالح و مهمات براي گروه هاي تند رو  ــازمان اطالعات تركيه (ميت) بوده و ش س
ــين عوني جوش، استاندار ازنه فرستاده  ــوريه است كه از طريق حس و مخالف دولت س
شده است. دراين گزارش همچنين قيد شده بود پاسگاه پليس ازنه اجازه بازرسي از اين 
ــت اين كاميون ها به دستور مستقيم رجب طيب اردوغان  صندوق ها را نداده و گفته اس

ارسال شده است. 

بازنده نبرد سوريه  � 
ــوريه به همين جا ختم  ــت ها در س ــناد مربوط به حمايت هاي تركيه از تروريس اس
نمي شود، زيرا داوود اوغلو، نخست وزير تركيه در اظهاراتي نسبت به پيامدهاي سياست 
خارجي كشورش ابراز نگراني كرد و گفت: قطعا شناخت ما نسبت به سوريه دچار ضعف 
ــت. اگر اين وضعيت به همين صورتي كه وجود دارد، تغيير نكند ما  ــتي بوده اس و كاس
ــت.  ــده اس ــوريه متحمل ش ــد اعتراف كنيم تركيه هزينه گزافي در قبال بحران س باي
ــت و بايد خودش را يكي از بازندگان اين نبرد به  ــيده اس تركيه تاكنون به اهدافش نرس

حساب آورد.
ــتي در سوريه مساله اي نيست كه بشود  ــاله حمايت تركيه از گروه هاي تروريس مس
ــخنراني كه  آن را پنهان كرد. يك بار جوبايدن، معاون رئيس جمهور آمريكا در يك س
ــترده اي داشت و حتي مجبور شد به خاطر آن عذرخواهي كند، گفت: تركيه  بازتاب گس
ــتي كمك  ــكيل گروه هاي تروريس ــت به تش كه متحد آمريكا در منطقه خاورميانه اس

مي كند و هدفش تغيير نظام در اين كشور است. 
ــت به  ــعي كرده اس ــيوه هاي مختلف تاكنون س ــته، تركيه به ش از همه اينها گذش

گروه هاي تروريستي كمك هاي مالي كند؛ از جمله: 
ــرق  ــهر بطمان و غازي عنتاب واقع در جنوب ش 1ـ  فروش نفت خام از طريق دو ش
تركيه و شمال شرق سوريه به شركت هايي مانند كاياالر، بيلعنالر، دوغولو و بارنتلي كه 
از اين طريق تاكنون توانسته است روزانه يك ميليون دالر سود به تروريست ها برساند. 
ــن ايكينچي، مهمت بارتينلي،  ــخاصي چون حس دولت تركيه اين كارها را از طريق اش

عثمان كايا  و حيدر كاسالر انجام داده است. 
ــوريه از طريق اراضي تركيه كه سود كالني معادل هفت  ــتاني س 2ـ  فروش آثار باس
ــته  ــتي ازجمله داعش به همراه داش ــا به حال براي گروه هاي تروريس ــارد دالر ت ميلي

است. 
ــهروندان عادي و  ــتي و ش ــدگان حوادث تروريس 3ـ  فروش اعضاي بدن كشته ش

مخالفان به تاجران اروپايي از طريق تركيه
ــرا در خاك  ــازي برخي گروگان ها و اس ــنگين در برابر آزادس 4ـ  عقد معامالت س

تركيه 
5ـ  فروش زنان غيرمسلمان از طريق خاك اين كشور 

6ـ  فروش نسخه هاي خطي وكتاب هاي قديمي دزديده شده از سوريه و عراق 
ــتگاه هاي  ــت آمد و به چنگ دس ــوريه و عراق به دس 7ـ  فروش اطالعاتي كه از س

اطالعاتي اين كشور افتاد.
ــازمان اطالعات تركيه به داعش در  ــليحاتي مستقيم س 8ـ  كمك هاي مالي و تس

جريان اشغال كوباني 
ــته به حزب  ــات بظاهر خيريه  و غيردولتي وابس 9ـ  كمك هايي كه از طريق موسس
عدالت و توسعه تركيه ارسال مي شود. براي مثال موسسه i.h.h گفته مي شود انبارها 
ــته و به صورت آشكار فعاليت  ــتان هاتاي تركيه وجود داش ــه در اس و دفاتر اين موسس

مي كند. 
ــال كه گروه داعش آن  ــردن درآمدي معادل يك ميليارد دالر در س ــم ك 10ـ  فراه
ــاله را ويكتور  ــت مي آورد. اين مس را تنها از طريق قاچاق كاالها از طريق تركيه به دس
ــوريه نيز  ــدن كاالهاي قاچاق در س ايوانف، رئيس هيات فدرالي كنترل بر رد و بدل ش

تائيد مي كند. 
ــور از گروه هاي  دخالت هاي تركيه در امور ديگران و حمايت هاي بي دريغ اين كش
تروريستي بدون پاداش نماند. بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه كاهش محبوبيت 
ــه، زاييده همين  ــر او در انتخابات پارلماني تركي ــان و ناكامي اخي ــب طيب اردوغ رج
ــتباه است. در اين انتخابات بود كه مردم تركيه مخالفت هاي خود را با  ــت هاي اش سياس
آراي منفي شان به حزب عدالت وتوسعه نشان دادند و خواستار تجديد نظر در سياست 
ــدند. از قديم گفته اند تروريسم خوب يا بد وجود ندارد و هر كس  ــور ش خارجي اين كش

امروز سم مي پزد ناچار خود آن را نيز مي چشد.
منبع: العهد

ــرت  ــده مهاج ــروع پدي ــان ش از زم
ــورهاي اروپايي به سوريه  ــهروندان كش ش
ــني  ــتن آنها به داعش، بوس و عراق و پيوس
ــداف اصلي  ــوان يكي از اه ــواره به عن هم
ــده  ــت ها براي يارگيري معرفي ش تروريس
ــت اجتماعي و  ــت؛ اما نگاهي به وضعي اس
اقتصادي اين كشور نشان مي دهد، مقامات 
ــدام جدي براي مقابله با  ــني در واقع اق بوس
ــتن  ــن تهديد انجام نداده اند و روند پيوس اي
جوانان بوسنيايي به تروريست هاي داعش 
و بازگشت آنها به كشور سريع تر شده است. 
ــت كه چند ماه  مويد اين مطلب ويدئويي اس
ــد و در آن  پيش در فضاي مجازي پخش ش
جوانان بوسنيايي را براي پيوستن به داعش 

تشويق مي كرد.
ــوي 20 دقيقه اي با عنوان  در اين ويدئ
«جهاد، افتخاري بزرگ»، چند نفر از اعضاي 
داعش از جوانان بوسني مي خواستند يا براي 
انجام جهاد به سوريه بيايند يا در كشور خود 
ــمنان اسالم انجام دهند.  حمالتي عليه دش
ــود: «اگر  ــن ويدئو آمده ب ــي از اي در بخش
ــين ها و  مي توانيد در پاركينگ ها، زير ماش
در خانه هايشان بمب بگذاريد. اگر مي توانيد 
ــم در غذا به زندگي شان پايان  با ريختن س
دهيد. از هر روشي براي ضربه زدن و كشتن 

ــتفاده كنيد.» يكي از افراد حاضر در  آنها اس
ــنيايي دارد كه با  ــو، اصليتي بوس اين ويدئ
ــتعار صالح الدين البوسني شناخته  نام مس

مي شود.
اين ويدئو بسيار شبيه ويدئوهايي است 
ــورها  كه داعش براي يارگيري از ديگر كش
ــومالي منتشر  ــه، ليبي و س همچون فرانس
ــنيايي،  ــن ويدئو نيروهاي بوس مي كند. اي
كوزوويي و آلبانيايي داعش را نشان مي داد 
كه روزهاي شاد و خوبي را در خالفت داعش 
مي گذرانند. تهيه كنندگان با تحريف تاريخ 
ــكان جزو اراضي  ــا مي كنند منطقه بال ادع
ــت  ــلمانان بوده كه در گذر زمان به دس مس

دشمنان اسالم افتاده است.
ــي  ــتاد علوم سياس والدو آزينوويچ، اس
ــيچ،  ــد يوش ــارايوو و محم ــگاه س دانش

ــي  ــور بتازگي گزارش روزنامه نگار اين كش
ــوريه: مبارزان  ــوان «دام جنگ در س با عن
ــني» منتشر كرده اند.  خارجي از منطقه بوس
در اين گزارش آمده است بازگشت نيروهاي 
ــوريه و عراق با مهارت فراوان  خارجي از س
در به كارگيري سالح هاي مختلف و داشتن 
عقايد افراط گرايانه، تهديدي جدي نه تنها 
ــني و هرزگووين، بلكه براي كل  براي بوس
ــاس اين  ــاب مي آيد. براس ــه به حس منطق
ــال هاي 2013 و 2014،  ــزارش، طي س گ
ــنيايي همراه  حدود 156 مرد و 36 زن بوس
ــوريه رفته اند. از اين تعداد  25 كودك به س
ــال حدود 48 نفر زن و مرد به  تا ژانويه امس

بوسني بازگشته اند. 
ــه با  ــني در مقابل ــف بوس ــع ضع در واق
ــت كه در  ــن تهديد، موضوع ديگري اس اي

ــده است. اين  ــاره ش اين گزارش به آن اش
ــور از توافق نامه صلح سال 1995 به دو  كش
ــيون مسلمانان  ــيم شد: فدراس بخش تقس
ــوري صرب ها. عالوه  ــا و جمه و كروات ه
ــيم  ــيون به ده ايالت تقس بر اين، هر فدراس
ــده است. 22 سازمان پليسي و امنيتي نيز  ش
ــت مي كنند كه معموال  ــور فعالي در اين كش
ــان با يكديگر همپوشاني  وظايف و نقش ش
ــه اطالعات  ــا بيان اين ك ــزارش ب دارد. گ
ــخصي در مورد مبارزان خارجي وجود  مش
ندارد، مي گويد: «معموال بين سازمان هاي 
امنيتي و قانوني همكاري منسجمي در اين 
ــود ندارد؛ به همين دليل در درك  زمينه وج
و پيگيري اين پديده نواقص فراواني وجود 
ــاس است كه آزينوويچ  دارد.» بر همين اس
مي گويد ما هيچ اقدام عملي انجام نمي دهيم 

و تنها در حال مشاهده كردن هستيم. بنا به 
ــارايوو  گزارش منابع ديپلماتيك، دولت س
ــتراتژي جديدي به  در حال آماده كردن اس
ــم است كه تمركز و  منظور مقابله با تروريس
تاكيد فراواني بر موضوع مقابله با نيروهاي 

بازگشتي از سوريه و عراق دارد.
ــت كه  ــكالت اين اس يكي ديگر از مش
ــلفي بيرون از مساجد  جوامع و گروه هاي س
ــا مائوكو،  ــه منطقه گورنج ــمي و در س رس
ــوو و دوبنيكا به فعاليت هاي خود ادامه  اوس
مي دهند. بيشتر منابع مالي اين گروه ها نيز 
ــيه خليج فارس  ــمت كشورهاي حاش از س
ــندگان اين گزارش  ــود. نويس تامين مي ش
ــال بررسي نيروهاي جهادي  پس از سه س
ــترده  ــته گس ــنيايي، آنها را به دو دس بوس
ــربازاني كه كنار  ــيم مي كنند: كهنه س تقس
ديگر نيروهاي داوطلب از كشورهاي عرب 
ــال هاي 1992 تا 1995 در  در فاصله بين س
ــتند و نيروهاي  ــني حضور داش جنگ بوس

جواني كه برداشت هاي 
و  ــه  افراط گرايان
ايدئولوژيك دارند. نكته 
ــت  ــف بارتر اين اس تاس
ــوم از  ــدود يك س كه ح
ــه  ك ــنيايي هايي  بوس
ــش  ــت داع ــه عضوي ب
ــابقه  س ــد،  درآمده ان

كيفري دارند.
ــات  اختالف ــود  وج
ــش رقيب  ــان دو بخ مي
ــني باعث ركود  در بوس
ــور  اقتصادي در اين كش
ــن دليل  ــده و به همي ش
ــكاري حدود  ــزان بي مي
ــه  ــت ك ــد اس 63 درص
ــزان باالترين  ــن مي اي
ــكاري در جهان  آمار بي
به شمار مي رود. ناتواني 

ــده بوسني بيش  در حل اين بحران باعث ش
ــتري مناسب براي يارگيري  از پيش به بس

داعش تبديل شود. 
ــاي  ــات دولت ه ــان، مقام ــن مي در اي
ــازمان هاي امنيتي  ــاد دارند س غربي اعتق
ــياري از  ــني با وجود بس ــي بوس و اطالعات
ــكالت هنوز مي توانند با  ــتي ها و مش كاس
ــتي از سوريه و عراق  خطر نيروهاي بازگش
ــه كنند. با اين حال نگران اين موضوع  مقابل
ــرايط اقتصادي و  ــتند كه به دليل ش نيز هس
ــني، اين معضل ممكن است  اجتماعي بوس

بيش از پيش تشديد شود.
ــال،  ــتي امس ــه تروريس ــا حادث  در تنه
ــهر صرب نشين  ــاله از ش يك جوان 27 س
ــگاه پليس حمله كرد  زوورنيك به يك پاس
كه يك نيروي پليس كشته و دو مامور ديگر 
مجروح شدند. با انجام تحقيقات مشخص 
ــاط نزديكي با  ــن حادثه ارتب ــد عامل اي ش
ــته كه بتازگي از سوريه  يكي از افرادي داش
ــود. رهبران  ــته ب بازگش
ــن حادثه به  ــرب از اي ص
ــه اي براي  عنوان مقدم
ــتگيري تعداد زيادي  دس
ــتي  از مظنونان تروريس
ــا  ــد. آنه ــتفاده كردن اس
همچنين از تشكيل يك 
ــد نيروهاي  ــد جدي واح
ــر دادند. پس  ــس خب پلي
دراگان  ــه،  حادث آن  از 
لوكاچ، وزير كشور منطقه 
ــين بوسني در  صرب نش
تلويزيون جمله اي گفت 
ــن پديده  ــه از آينده اي ك
ــني حكايت دارد:  در بوس
ــد  ــه مي توان ــن حمل اي
ــه مراتب  ــاز اتفاقات ب آغ
وحشتناك تري در بوسني 

و هرزگووين باشد. 

خواب داعش 
بـراي جـوانـان 
بوسنـي

وجود اختالفات 
ميان دو بخش 

رقيب در بوسني 
باعث ركود 

اقتصادي در اين 
كشور شده و به 

همين دليل ميزان 
 بيكاري حدود
 63 درصد و 

ناتواني در حل اين 
بحران باعث شده 

بوسني بيش از پيش 
به بستري مناسب 

براي يارگيري 
داعش تبديل شود
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