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عقالنیتسیاسی؛گمشدهعراق
عراق در  10ماهه اخیر شاهد بن بست سیاسی
ناشی از نتایج انتخابات پارلمانی اکتبر 2021
است .هیچ یک از گرو هها و متحدان آن ها در
انتخابات موفق به کسب کرسیهایی نشدند
که ظرفیت تعیین رئیس جمهور و نخست وزیر
را برای آن ها فراهم کند .بنابراین ،برای چینش
جدید قدرت راهی به جز گفت وگو و رسیدن
به اجماع سیاسی وجود نداشت ،اما واگرایی
میان گرو هها سبب شد عم ً
ال مسیر گفت وگو
در عراق بسته و این کشور وارد طوالنیترین
بنبست سیاسی پس از سقوط رژیم صدام شود.
در روزهای اخیر دو موضوع در عراق برجستهتر
شد :برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی
و اردوکشی خیابانی .هم برگزاری انتخابات
زودهنگام و هم به خیابان آوردن هــواداران از
سوی جریان صدر مطرح و اجرایی شد .به نظر
میرسد مطرح کردن گزاره برگزاری انتخابات
زودهنگام پارلمانی ،تالش برای حضور مجدد
این جریان و رهبر آن در صحنه سیاسی عراق
اســت .ایــن حضور مجدد نیز بــا هــدف کسب
کرسیهای بیشتر در انتخابات زودهنگام و
اجرایی کردن هدف پیشین در چینش جدید
مطابق میل و خواست خود است .بدون تردید،
این شیوه رفتاری نه تنها به خروج از بنبست
سیاسی منجر نخواهد شد بلکه بر شــدت آن
میافزاید و در عین حــال ،دشمنان عــراق با
بهرهگیری از قدرت رسانهای خود مقصر جلوه
دادن جریانهای شیعی در اذهان عمومی را
پیگیری میکنند .آن چه عــراق اکنون به آن
نیاز دارد ،عقالنیت سیاسی گرو هها و برتری
دادن منافع ملی بر منافع جریانی است و این
هدف نیز صرف ًا با گفت وگوی سیاسی به دست
خواهد آمد.

قاب بین الملل

آنگ سان سوچی ،رئیس پیشین دولت میانمار
بار دیگر محاکمه شد .این بار دادگاه رهبر ۷۷
ساله اپوزیسیون میانمار را به اتهام «فساد» به
شش سال زنــدان دیگر محکوم کــرد .سوچی
بارها بر بی گناهی خود و واهی بودن اتهامات
نسبت داده شــده ،پافشاری کــرده اســت .او
پیش از این به  ۱۱سال زندان محکوم شده بود.
محاکمههای قبلی نیز با انگیزه سیاسی انجام
شدند .در چهار پروندهای که اکنون در دادگاه
مطرح است ،این سیاستمدار از جمله متهم به
«استفاده از موقعیت قبلی خود به عنوان رئیس
دولت برای اجاره زمینهای عمومی زیر قیمت
بازار» و «ساختن مسکن در آن جا با کمکهای
مالی» شده است./دویچه وله

کارتون روز

سومین کارتون سیاسی که در «اکونومیست
عبری» منتشر شده به وضعیت ماه گذشته «یائیر
الپید» ،نخست وزیر اسرائیل می پــردازد که به
شدت مشغول سفر «جو بایدن» به اسرائیل بود و
«افزایشهزینههایزندگی»راازیادبردهبود.این
کارتون نشان می دهد درحالی که الپید مشغول
«بیانیهاورشلیم»است،بحرانهزینههایزندگی
بهپرتگاهیدرمقابلاوتبدیلشدهاست.

حدودششماهپسازشروعجنگاوکراین،رئی 
س
جمهور روسیه گفت که تسلیحات مسکو سالها
از رقبا پیشرفتهتر اســت و روسیه آمــاده فروش
سالحهای پیشرفته به متحدان خود در جهان و
همکاری در زمینه فناوری نظامی است.اعالم
آمادگیپوتینبرایفروشتسلیحاتپیشرفتهخود
بهمتحدانشدرسراسرجهاندرواقعنشانهنوعی
دگرگونی در سیاست سنتی فروش تسلیحاتی
روسیه است.این اظهارات پوتین در حالی بیان
می شود که تصاویر مخابره شده از جبهه های
جنگ اوکراین تا حدی حاکی از وجود تجهیزات
زرهــی قدیمی روســی در میدان نبرد است که
گاهی به زمان جنگ جهانی دوم نیز می رسد.
در عین حــال برخی معتقدند روسیه در حال
خالی کردن انبارهای قدیمی تسلیحاتی خود
درمیدان نبرد اوکراین بــوده است و این کشور
تجهیزات پیشرفته ای در اختیار دارد  .تا پیش از
این مسکو مالحظاتی در زمینه ارائه تسلیحات
به دیگر کشورها اعمال می کرد و به عنوان مثال
از فــروش پیشرفته ترین تسلیحات خــود مانند
موشکهایفراصوتبهدیگرکشورهاخودداری
کرده است .این موشک ها همان گونه که جنگ
اوکرایننیزنشاندادمیتوانندبهمنزلهتسلیحات

بازاریابیتسلیحاتیپوتین
رئیسجمهوریروسیهازآمادگیبرایارائهانواعمدرنترینتسلیحاتبهمتحدانخوددر
سراسرجهانوهمکاریدرزمینهفناورینظامیخبرداد
سرنوشت ساز محسوب شوند .مثال دیگر در این
زمینه ،سامانه پدافند هوایی و موشکی اس500
است که مسکو آن را برای نیروهای مسلح روسیه
تولید کرده و تاکنون به هیچ کشور دیگری صادر
نکرده اســت .در واقــع مقامات ارشــد سیاسی و
نظامی روسیه همواره دغدغه دستیابی
غرب به ویژه آمریکا به آخرین فناوری
های نظامی روسیه را دارنــد و به
همیندلیلتاکنونازدراختیار
گذاشتن آن ها به کشورهای
دیگر خودداری کرده است.اما
اکنون اوضاع و شرایط با توجه به تحوالت
اخیر به طور ماهوی تغییر کرده است .از
یکسووقوعجنگاوکراینموجبشدهتا
غربیهابهسرکردگیآمریکازمانرابرای
اجرای گسترده ترین و بی سابقه ترین
تحریم ها در همه ابعاد و عرصه ها علیه

پایان استعمار فرانسه در مالی
همزمانباسالگردسقوطکابل،آخرینگروهازسربازانفرانسویخاکمالیرا
ترکوکنترلپایگاهنظامی«گائو»رابهنیروهایمحلیواگذارکردند

با ادامــه تنش سیاسی میان فرانسه
و مــالــی و بــه خــواســت ای ــن کــشــور،
سرانجام فرانسهبهحضورنظامیخود

در مالی پایان داد و تمامی نیروهایش
را از ای ــن کــشــور خـــارج کرد.تنش
میان فرانسه و مالی به دنبال کودتای

اقتصاد افغانستان در دوره تسلط طالبان بر این
کشور ،به مسیر خود در سراشیبی سقوط ادامه
می دهد .آمریکا در پی از میان برداشتن ایمن
الظواهری ،رهبر القاعده ،در جریان یک حمله
پهپادی در کابل تصمیم به مسدود نگاه داشتن
دارای ـیهــای افغانستان گرفته اســت .بیزینس
اینسایدر در گــزارشــی اختصاص یافته به این
موضوع ،آورده است که امیدهای طالبان برای
دستیابی به حدود هفت میلیارد دالر ذخایر ارزی
بانک مرکزی افغانستان در ایاالت متحده نقش
بر آب شــده اســت .بر اســاس گــزارش هــا ،هفت
میلیارددالرازاینداراییهادرنیویورکنگهداری

روسیه از جمله در عرصه سیاسی و دیپلماتیک
مناسب ببینند و تالش برای انزوای هر چه بیشتر
مسکو را در دستور کار قرار دهند .همین
مسئله موجب شده تا مسکو در اقدامی
واکنشی بــه ســوی گسترش روابــط
با دیگر مناطق و کشورهای جهان
بــرود .این امر در وهله نخست به
صورتگسترشروابطتجاری
و اقتصادی و انــرژی با
دیــگــر کــشــورهــا
مــانــنــد چین
و هند تبلور
یافتهاست.اما
باتوجهبهاینکهروسیه
دوم ــی ــن کــشــور ص ــادر
ک ــن ــن ــده تــســلــیــحــات در
جهان محسوب می شــود مسلما

ســـال  2021در ایــن کشور که طی
آن «اسیمی گویتا» قدرت را در دست
گرفت ،افزایش یافت .مقامات مالی،
نظامیانفرانسویرابههمکاریباگروه
هایتروریستیجداییطلبدرشمال
این کشور و همچنین ،خشونت علیه
غیرنظامیانوموفقنبودن درمبارزهبا
گروههایتروریستی،متهممیکنند.
حکومت نظامی در مالی به «امانوئل
مــاکــرون» رئیس جمهوری فرانسه،
هشدار داد تا رویکرد « نئو استعماری
و قلدرمآبانه» را کنار بگذارد و در امور
داخلی مالی دخالت نکند .شورای
نظامی مالی؛ همچنین اعــام کرد
که توافق نامههای دفاعی با فرانسه
را به رسمیت نمیشناسد و آنهــا را
اجرا نمیکند .نظامیان فرانسوی با
ادعــای مبارزه با تروریسم و کمک به

برقراری امنیت در آفریقا سال هاست
کهدرکشورهایمنطقهساحلازجمله
مالی حضور فعال دارن ــد .براساس
آمارهایمنتشرشده،حدودچهارهزار
و  500نظامی فرانسوی در چارچوب
عملیات «ب ــرخ ــان» در کشورهای
منطقه مستقر هستند .این درحالی
است که طی این سال ها گــروه های
تروریستیدرکشورهایساحلهمواره
فعال بوده و حمالت آن ها به ویژه در
مناطق شمال مالی ،ده ها کشته و
زخمی به جا گذاشته است.اکنون با
اصــرار مقامات مالی ،فرانسه مجبور
شده است تا نیروهای نظامی خود را
کامل از مالی خارج کند .با این حال
مقامات فرانسوی اعالم کرده اند که
نیروهای خود را در کشورهای دیگر
منطقه ساحل مستقر خواهند کرد.در

اموالافغانستانهمچناندرمصادرهآمریکا

بیزینساینسایدر:بایدنمصمماست ۷میلیارددالرافغانستانرابهدلیلپناه
گرفتنرهبرالقاعدهدراینکشورآزادنکند!
میشود ،تقریب ًا حدود دو میلیارد دالر دیگر از این
وجوه در سایر کشورها مسدود شده است .پیشتر
گزارش شده بود که آمریکا و طالبان مذاکراتی
را بــرای آزادســـازی  3.5میلیارد دالر از ذخایر
ارزی مسدود شده بانک مرکزی افغانستان آغاز
کردهاند .اما ،گفته میشود که دولت جو بایدن
مصمماستداراییهایبانکمرکزیافغانستان

یکی از جنبه های اصلی رویکرد جدید مسکو
اعــام سیاست های جدید در زمینه صــادرات
تسلیحاتیاستکهباتوجهبهسخنان پوتیندیگر
محدودیتیدراینزمینهوجودنخواهدداشت .این
رویکردجدیدبهاحتمالزیادموجبخواهدشدتا
برخیکشورهاباتوجهبهقیمتارزانترتسلیحات
روسیونیزکیفیتآنها،تمایلبیشتریبهخرید
تسلیحاتاینکشورپیداکنندوهمینامرموجب
انعقاد قــراردادهــای تسلیحاتی جدید با مسکو
خواهد شــد.از سوی دیگر روسیه که اکنون به
دلیلتحریمهایغربباکاهشدرآمدهایارزی
روبهروستتمایلبیشتریبرایفروشتسلیحات
به دیگر کشورها پیدا کرده است تا بدین ترتیب
ضمن تــداوم فعالیت و رونق صنایع تسلیحاتی
خود به ارزهــای خارجی دست پیدا کند .تغییر
رویکرد فروش تسلیحاتی روسیه مسلما مطلوب
دولت های غربی به ویژه آمریکا نخواهد بود که
در سال های اخیر بیشترین تالش خود را صرف
ممانعتدیگرکشورهاازخریدتسلیحاتازروسیه
باتمسکبهقانون«کاتسا»کردهوباتهدیدوتطمیع
حتی موفق شده برخی قراردادهای تسلیحاتی
بین روسیه با دیگر کشورها مانند مصر و اندونزی
رالغوکند.

را به دلیل پناه گرفتن رهبر القاعده در این کشور
آزاد نکند .بنا به این گزارش ،مقامات آمریکایی
به وال استریت ژورنــال گفتند که دولــت بایدن
در پی شناسایی محل اختفای ایمن الظواهری
در افغانستان در اواخر ماه گذشته و کشتن او با
استفادهازیکهواپیمایبدونسرنشین،تصمیم
گرفتهاستکهکلداراییذخیرهشدهاینکشوررا

واقع به رغم این که فرانسه تحت فشار
افکار عمومی مالی نیروهای خود را از
این کشور خارج کرده است؛ اما رسما
حاضرنیستآفریقاراترککند.همین
مــوضــوع ،رقابت قــدرت هــای بزرگ
در آفریقا را شدت می بخشد .اگرچه
کشورهای آفریقایی همواره به سبب
داشتن منابع طبیعی غنی در کانون
رقابت هــای استعماری قــرار داشته
انــد ،اما با تغییرات در سیاست های
بینالمللبهویژهدرپیجنگروسیهو
اوکراین ،رقابت ها تشدید شده است.
این درحالی است که در مقابل ،سطح
آگاهی های عمومی ،استقالل طلبی
و استعمار ستیزی نیز در کشورهای
آفریقا افزایش یافته است و بسیاری از
آن ها ،ادامه حضور کشورهای بیگانه
رابرنمیتابند.

همچنانمسدودنگهداردومذاکراتباطالباندر
این مورد را نیز متوقف کند .تصمیم کاخ سفید در
حالیاستکهآخرهفتهگذشته 71،اقتصاددان
برجستهوکارشناستوسعهآمریکاییوبینالمللی
ازکاخسفیدخواستندتاهفتمیلیارددالرازذخایر
مسدود شده بانک مرکزی افغانستان را به کابل
تحویلدهد.اینداراییهاپسازتسلططالبانبر
افغانستانونزدیکبهیکسالپیشمسدودشد.
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پیشخوان بین الملل

تیتر یک روزنامه فرانسوی «الکروا»« ،افغانستان
درهمشکسته»محدودیتهایجدیبرایزنانبه
خصوص حق تحصیل  ،نشانهای از نبود رواداری و
انعطافمحدوددررعایتاصولاولیهحکومتداری
دردنیایمدرنازسویطالباناست».

چهره روز

افبیآیگذرنامهترامپراضبطکرد
دونالد ترامپ ،رئیس
جمهورسابقآمریکا،در
شبکه اجتماعی خود با
عنوان «تروث سوشال»
به دنبالکنندههایش
گـــفـــت :طــــی یــــورش
افبـیآی به ماراالگو،
مامورانسهگذرنام همنراکهانقضاییکیازآنها
گذشته ،به همراه چیزهای دیگر دزدیدند .این
حملهعلیهیکرقیبسیاسیدرسطحیاستکه
کشورماتابهحالبهخودندیدهاست؛جهانسوم.

توییت روز

رابرت کارتر ،روزنامه نگار و محقق در اتریش:
توهین به = LGBTQهمجنسگرا ستیزی
توهین به یهودیت = یهودی ستیزی
توهین به رنگ پوست = نژادپرستی
توهین به اسالم = آزادی بیان

