بینالملل

چهارشنبه  23تیر 8.1395شوال .1437شماره19301

بازداشت یک روحانی برجسته شیعه
در عربستان
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برخاستن پوپولیسم از دنده لیبرالیسم
میگویندپوپولیسمدرنبودجامعهمدنیوعدموجوداحزاب
قوی و کارآمد مجال نفس کش��یدن پیدا می کند .به نظر می
رسد با اوضاع و احوال فعلی سیاست در غرب ،قائالن به این
نظریهقدیمیبایددرسخنخودتجدیدنظرکنند؛برایاثبات
این گفته ،تنها اس��تناد به آمریکا و ظهور ف��ردی مانند ترامپ
کفایت می کند ،آن ه��م در جامعه ای با دو ح��زب کهنهکار!
این تنها اماره نیست .به انگلیس نگاه کنید؛ جرمی کوربین
به رهبری ح��زب کارگر انتخاب می ش��ود ،یک چهره صریح
اللهجه ،بی باک و ساختارش��کن به عنوان نخس��ت وزیر این
کشورانتخابمیشودالبتهپیشازهمهاینهامردمانگلیس
درانتخابیتاریخیبهخروجازیکیازلیبرالترینساختارهای
سیاسیفعلیدرجهانرأیمیدهند.حکمرانینتانیاهودر
سرزمین های اشغالی ،رودریگو دوترته در فیلیپین ،ویکتور
اوربان در مجارس��تان و اردوغان در ترکیه همگی پیام هایی
کمابیش از همین دس��ت دارند .رشد پوپولیس��م در اروپا اما
نشانه های دیگری نیز دارد؛ رشد و تقویت احزاب پوپولیسم
گرا که کم کم در بیشتر کش��ورهای اروپایی سر بر می آورند،
تشدیدشعارهاینژادپرستانهوافزایشتمایلنسبتبهمقابله
با مهاجران ،برخی زمزمه ها در مورد خروج تعداد دیگری از
کش��ورهای اروپایی از اتحادیه اروپا و  ...همگی نشانههایی
است که باید حامیان لیبرالیس��م را به فکر وادار کند .نظریه
پردازان غربی باید دقیق تر بیندیش��ند ک��ه چه ارتباطی بین
نابرابری های اقتصادی و جنبش هایی مانند وال استریت با
ظهورپوپولیسماست؟چهارتباطیمیانمدیریتناکارآمدبر
دنیاواقبالمردمبهشعارهایکلیومبهمایجادشدهاست؟و
درنهایتاینکهچهارتباطیمیانآزمونپسدادهلیبرالیسم
وتمایالتجدیدمردمشانوجوددارد؟شایدعملکردمعیوب
نظام های لیبرال مردم را به تجدیدنظر وادار کند و ش��اید در
اینمسیربهجایاصالحبهدامنپوپولیسمبیفتند.پسبرای
خودشانهمکهشدهبایدکاریبکنند!
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بازگشت محافظهکاران در قرن بیست و یکم
برخالفپیشبینیها،اقبالعمومیبهدونالدترامپبهشدت
محافظهکاردرآمریکاباالرفتهاست.درانگلیسنیزمردمرای
محافظهکارانهایبهرفراندومخروجازاتحادیهاروپادادند.در
تازهتریناقدامترزامیدرحزبمحافظهکارکهاورامارگارت
تاچر دوم میدانند جانش��ین دیوید کامرون ش��ده است .در
آلمان ،هلند وفرانسه احزاب محافظه کار و راست های ملی
گرادرحالقدرتگیریهستند.پرسشایناستکهمحافظه
کاری چیست و چرا در قرن بیست و یکم شاهد بازگشت این
جریانهستیم.
شکست جهانی ش��دن اقتصادی :قرن بیستم نبرد میان
جریان های راست لیبرال و چپ سوس��یال بود که در نهایت
ِ
ایدئولوژیک
با فروپاش��ی ش��وروی جریان لیبرال روایت ضد
کمونیستی به معنای پایان تاریخ را خلق کرد .در این روایت،
عنوان گردید از تاریخ 1990به بعد قرن آمریکا ش��روع شده
اس��ت و س��رمایه داری اقتص��ادی و لیبرالیس��م فرهنگ��ی و
دموکراسی سیاسی بر سراسر جهان حاکم خواهد شد .این
وضعیت از س��وی آمریکا و کش��ورهای اروپایی شایع گشت و
کتاب ها و رس��اله های زیادی در مورد جهانی ش��دن و ایجاد
دهکده جهانی نوشته ش��د .اما به ناگاه در قرن بیست و یکم
بحران های اقتص��اد جهانی رواج پیدا کرد ،چین و روس��یه و
برخی کش��ورها ی منطقه روش های غی��ر لیبرالی در پیش
گرفتندوپدیدهتروریسمآغازگردید.درچنینفضاییاحساس
بیثباتی،ناامنی،ترسازمهاجرانودیگرهویتهاباعثشد
برخی از بازیگران عرصه بین الملل همانند س��ال های بین
جنگجهانیاولودوممسیرمحافظهکاریراانتخابکنند.
ایندرحالیاستکهاحزابناسیونالسوسیالونژادپرست
درچنینفضاییقدرتمیگیرند.اکنوننیزعقایدمحافظه
کاران غربی با برابری انس��ان ها ،مهاجرت آزاد شهروندان و
باز گذاشتن مرزها مخالفت دارند و جهانی شدن و برداشتن
مرزهاراآسیبوتهدیدامنیتیبهحسابمیآورند.
احیای دولت ه��ای مل��ی :ب��ا رواج تکنول��وژی اطالعات و
پیدایش جوامع ش��بکه ای به معنای نزدیک شدن جوامع از
طریقاینترنتبهیکدیگروبرداشتهشدنمرزها،پژوهشگران
بس��یاری پیش بینی کردند بش��ر در حال حرکت به س��مت
تش��کیل یک حکومت واحد جهانی اس��ت اما وقوع حمالت
تروریستی و اش��غال برخی کش��ورهای خاورمیانه به وسیله
آمریکا و ناتو ،ماندگار ش��دن رژیم های استبدادی و حمایت
غربازآنهاومخالفتباجنبشهایمردمیدرجهان،باعث
شدکهفضایمجازینتواندقدرتدولتهایملیرامحدود
کند .برعکس تکنولوژی اطالعات باع��ث ایجاد دولت های
کنترلیوانضباطیگردیدوبهجایآنکهتکنولوژیدرجهت
رهای��ی و محدود ک��ردن دولت ها باش��د در خدم��ت کنترل
ش��هروندان قرار گرفت .اکنون حتی لیبرال تری��ن احزاب و
دموکراتترینبازیگرانهمهاحواالتشهروندانخودراچک
میکنند و هیچ عرصه خصوصی به بهانه مبارزه با تروریس��م
مخفینیست .چینازدخالتدولتدرهمهعرصههاحمایت
میکند و آمریکا و روسیه در حال قدرتمند سازی دولت ملی
خود هس��تند .ش��ک و تردید در مورد منافع ملی و مصلحت
عمومی باعث شده است که آینده فرایندهای منطقه گرایی
شدیدکهمرزهاراحذفمیکرد،کمرنگگردد.
بازگشت روح ماکیاول:بانوانومردانآهنیندرکشورهای
قدرتمن��د صدای خط��ر را ش��نیده ان��د و دوب��اره ب��ه اصالت
سیاستبازگشتهاند.محافظهکارانبهرویاهایلیبرالیسم
و سوسیالیسم باور ندارند و میگویند عرصه سیاست میدان
مبارزه دوست و دشمن است و در این میانه باید از هر ابزاری
استفادهکردتامنافعملیدولتراحفظکرد.محافظهکاری
و راست گرایی ملی گرا در قرن بیس��ت و یکم بازگشته است
و صدای قدرت گرفت��ن آن در میان بازیگ��ران اصلی صحنه
بین الملل مشهود است .اعتقاد به نیرنگ ،دروغ ،ریاکاری و
بازنمایی منفی ،استفاده ابزاری از دین ،حاکم کردن دولت
هایپلیسی،سرکوبهرگونهمقاومت،توسلبهجنگ،ایجاد
بحران های س��اختگی ،مبارزه با مهاج��ران و متوقف کردن
و اخراج غیر خودی ه��ا رواج پیدا خواهد ک��رد .در یک کالم
شهریارماکیاولرابرایفهمقرنجدیددوبارهبایدخواند.

وقتی خیلی زود دیر میشود

«می» با خاطره «تاچر» میآید

ترکیه :به دنبال بهبود روابط با سوریه و عراق هستیم

نخست وزیرجدید ،زنان بیشتری را به کابینه انگلیس وارد می کند

رضا خواه -دس��تگاه دیپلماس��ی ترکیه این روزها با سرعت
زیاد در حال بازگشت به گذشته است .بازگشت به دورانی که
آنکارا معتقد بود منفعتش در به صفر رساندن دشمنانش است
اما واقعیت این است که بعضی وقتها خیلی زود دیر می شود.
به گزارش ایس��نا ،به نقل از روزنامه صباح ،بینالی ییلدیریم،
نخس��ت وزیر ترکیه در آن��کارا گف��ت :ترکیه در نظ��ر دارد که
روابط خود را در منطقه از جمله با کش��ورهای عراق ،سوریه
و مصر برای گس��ترش صلح در جهان بهبود بخشد .ترکیه به
تازگی روابط خود با اسرائیل و روس��یه را از سر گرفته است.
تحلیل گ��ران معتقدند هزینه ماجراجوی��ی های دیپلماتیک
ب��رای ترکیه غیر قابل کنترل ش��ده اس��ت .یک نمون��ه از این
هزینه ها حمله تروریس��تی داعش به فرودگاه آتاتورک بوده
اس��ت .افزایش بیکاری ،کاهش نرخ رش��د اقتصادی و افول
صنعت گردش��گری از دیگر نمونه هاست .با این حال تحلیل
گران نس��بت به تغییرات در سیاس��ت خارج��ی ترکیه خیلی
خوش بین نیس��تند آن ها معتقدند؛ روند ترمیم اش��تباهات
سال های قبل هم زمان بر و هم سخت خواهد بود.

«ترزامی»همانزنیاستکهقراراستنخستوزیربریتانیا
باشد تا خاطرات «مارگارت تاچر» را زنده کند بسیاری از
رسانههاحضوراینبانویسیاستمدارراباسالهایدهه
 80واوجگیریقدرتمارگارتتاچرمقایسهمیکنند.با
بهقدرترسیدنزودهنگامویهنوزکابینهجدیدکامال
مشخصنیستامامیتاکنوندربارهنقشهایاساسی
درکابینهخودبابرخیاعضایحزبمحافظهکارگفتوگو
کرده است .به نوشته اس��کای نیوز،گمانهزنیها حاکی
از آن اس��ت که ترزا می« ،فیلیپ هامون��د» وزیر خارجه را
به س��مت وزارت خزان��هداری برگزیند ک��ه بدین ترتیب
«جورج آزبورن» کنار زده میش��ود .احتماال حضور زنان
در سمتهای اصلی در کابینه می پررنگ دیده شود که
از آن جمله خانم «امبر راد» جانشین وی در وزارت کشور
میش��ود .می همچنین در اولین واکنش به معرفی اش
به عنوان نخس��ت وزیر آینده انگلیس وعده داد که ضمن
پیش بردن مذاکرات ب��ا اتحادیه اروپا در م��ورد برگزیت،
در دوران حکومتش کش��ور متح��د و بهت��ری را بنا کند.

فراخبر
▪ ▪ از بیش فعالی دیپلماتیک تا افسردگی سیاسی

سال 2011زمانیکه«رجبطیباردوغان»نخستوزیر
وقت ترکیه همانند یک ستاره موسیقی وارد پایتختهای
جهانعربمیشدوازالگویحکمرانیترکیهبرایمنطقه
سخنمیگفت،بهنظرمیرسیدچیزینمیتواندسیاست
خارجیترکیهرامتوقفکند.اردوغاندردیداریکهازلیبی
داشت درحالی در جمع نمازگزاران نماز جمعه طرابلس
حاضرشدکهپرچمهایترکیهسرتاسرمیدانشهدایاین
شهرراپرکردهبود.استقبالازاردوغاندرسفرشبهمصر
هم کمتر از لیبی نبود .آن روزه��ا اردوغان خود را در قامت
رهبرجهاناسالممیدیدومشاورانشامیدواربودندتادر

شورشهایدهه 60و70آمریکاتکرارمیشود

فراخبر
میان مدت از این "زمین حاصل خیز بهار عربی" برداشت
کنند.اماظاهرامحاسباتدستگاهدیپلماسیحزبعدالت
وتوسعهدرستازآبدرنیامدهاست .اینروزهادیگرکسی
برایاردوغانوالگویحکمرانیاشفرشقرمزپهننمی
کند.قاهرهوآنکارامدتهاستکههیچرابطهایبایکدیگر
ندارند .از س��رمایه گذاری های ترکیه در لیبی هم چیزی
باقینماندهاست.بیشفعالیدیپلماتیکآنکارااینروزها
تبدیل به افس��ردگی سیاسی ش��ده  ،انزوای بین المللی و
بی ثباتی داخلی آن چیزی است که در میان مدت نصیب
ترکیه از "زمین حاصل خیز بهار عربی" ش��ده است .عقب
نشینیگامبهگامامروزترکیهنتیجهکوتاهبینیدیروزاین
کشوراست.

▪ ▪تاچرجدید انگلیس کیست؟

ت��رزا م��ی  59س��اله ،نخس��ت وزی��ر جدیدانگلی��س
از ش��خصیتهای ش��ناخته ش��ده حزب محافظهکار
در صحنه سیاس��ی این کشور اس��ت که بهعنوان یک
محافظهکار 'تندوتیز ' ش��ناخته میشود .او که دانش
آموخته رشته جغرافی از دانش��گاه آکسفورد است ،از
سال  1977میالدی تاکنون عضو مجلس عوام بوده
و بهرغم ابتالیش به بیم��اری دیابت 'ن��وع  ،'Aیکی از
فعالترین ،زیرکترین و محکمترین ش��خصیتهای
دولتانگلیسبهشمارمیآید'.ترزامی'چهرهایاست
که به گفته مفس��ران ،به سختکوشی معروف است و
ب ه طور گستردهای از سوی همحزبیهایش ،به عنوان

فردی ب��اارادهای پوالدی��ن ،مصمم و محترم ش��مرده
میش��ود و حتی او را با مارگارت تاچر مقایس��ه کرده و
لقببانویآهنینبهاودادهاند'.ترزامی'کهبه«واگویی
حقایقتلخ»معروفاستدرزماننخستوزیری«تونی
بلر»،چشمدرچشمهمحزبیهایمحافظهکارشگفته
بود باید در همه آنچه انج��ام میدهند بهطور بنیادین
تغیی��ر ایجاد کنن��د و حتی بیان داش��ته ب��ود که حزب
محافظهکار به «حزبی کثیف» بدل ش��د ه اس��ت .وزیر
کش��ور کابینه کامرون درکل مخالف برگزیت ،موافق
گس��ترش حمالت هوایی انگلیس به عراق و س��وریه،
مخالفپذیرش 3هزارکودکپناهجویبیسرپرست
سوریوموافقازدواجهمجنسگرایاناست.

نگاهیبهدالیلافزایشسیاستمدارانزندرجهان
ترزامییانیکوالاستورجنبهدلیلاینکهشنوندگانخوبی
هستندرایندادهاست.جوابواضحبهاینسوالایناست
که این رهب��ران زن موفق بودهاند چرا که رقب��ای مرد آن ها
بسیارضعیفعملکردهاند.تاهمیندوهفتهپیشهمشاید
کس��ی گمان نمیکرد که یک زن در آستانه نخست وزیری
انگلیس قرار بگیرد .اگر دیوید کام��رون فرار نمیکرد ،اگر
بوریس جانسون از هم فرو نمیپاش��ید ،اگر "میشل گوو" از
پشتبهدوستانشخنجرنمیزد،پیشازاینکهخودشرا
ازپایدرآورد،آنزمانممکنبودمامنتظریکنخستوزیر
مرددیگرباشیموآنموقعبودکهجامعهسیاستانگلیسبه
نفرتاززنانمتهممیشداماتمامیزنانیکهبهسمتهای
عالی سیاسی دست یافتهاند یک اصل مشترک دارند .اگر
بخواهیم ساده بگوییم آن ها نماینده نسلی از زنان هستند
که نیاز دارند ماهیتی خاص را نشان دهند تا در بین جامعه
مردگونه مطرح ش��وند .این زن��ان توانایی ای��ن را دارند تا به
بقایایجنسیتگراییدرمیانهمکارانشانغلبهکنند.

بهطورقطعدرستاستکهطینیمسدهاخیرمادرجهانی
برابر طلب زندگ��ی کردهایم .حتی مس��نترین زنان یعنی
هیالری کلینت��ون متولد س��ال 1947اس��ت و در فضایی
بزرگ شده که دختران مانند پسرها خوب و برابر بودهاند و
فرصتهابرایآنهادردورانجوانیدرقیاسبانسلهای
گذشتهبیشازاندازهبودهاست.امابااینتفاسیرکلینتونباز
هم باید بر موانعی که به خاطر زن بودن با آن ها مواجه بوده،
غلبهمیکردهاست.
هیالری کلینتون با وج��ود این ک��ه در دوران تحصیلش در
دانشکدهحقوقدردانشگاهییلیکستارهمحسوبمیشد
از او انتظار میرفت که شوهرش را به شغل خودش ترجیح
دهد .زمانی که بیل کلینت��ون در س��ال  1992کاندیدای
ریاست جمهوری آمریکا شد ،همس��رش مجبور بود سطح
خود را تا اندازه یک زن خانه دار پایین بیاورد .هر چیزی که
ش��ما درباره هیالری کلینتون فکر میکنید ،نشان دهنده
ایستادگیبسیارپسازشکستهایمتعدداست.

▪ ▪علت افزایشحضورزنانسیاستمدارچیست؟

بسیاریازدالیلیکهعلت افزایشحضورزنانسیاستمدار
را توضیح میدهد چن��دان قابل قبول نیس��ت .برای مثال
مطالعه یک وب س��ایت آمریکایی نش��ان میده��د که زنان
رهبرانی فوقالعاده میشوند چرا که در میان تمام ویژگی
ها ،آن ها ش��نوندگان خوبی هس��تند  ،ب��ه ارزش ها احترام
میگذارند و انعطاف پذیرند ،اما ب��ه هیچ وجه هیچ کس به

آتش بس شکننده در سودان جنوبی

فرار  ۳۶هزار نفر از اهالی سودان جنوبی به دلیل ترس از درگیری ها
کحلکی -س��الوا کیی��ر ،رئیسجمهور س��ودان جنوب��ی و ریک
ماچ��ار ،مع��اون او پ��س از چن��د روز درگی��ری می��ان نیروه��ای
خود در جوب��ا ،پایتخت ،دس��تور آتشب��س دادهاند .ب��ه گزارش
بیبیس��ی ،از روز جمعه با آغاز این درگیریه��ا  ،بیش از 300
نف��ر کشتهش��دهاند .س��ازمان مل��ل نی��زاز ف��رار  ۳۶ه��زار نفر از
سودان جنوبی به علت درگیری های جاری در جوبا خبر داد و از

کشورهای همسایه خواست مرزهای خود را به روی آوارگان باز
کنند.بااینوجود ،تحلیل گران معتقدند که هنوز معلوم نیس��ت
که خشونتها در سودان جنوبی فروکش خواهد کرد یا خیر؟ به
گزارش رویترز ،پس از اعالم پایبندی طرفین درگیری در سودان
جنوبی به خاتمه درگیریها ،همچنان صدای غرش آتشبارهای
سنگین در جوبا به گوش میرسد.

فراخبر
▪ ▪دالیل تداوم جنگ داخلی

مناقشهمیانشمالوجنوبدرسودانازسال ۱۹۹۵تا۲۰۰۵
منجر به دو جنگ داخلی و جان باختن دو میلیون انسان شد و در
روزهای اخیر هم شاهد افزایش درگیریها هستیم .با طوالنی
شدن جنگ سرانجام "جعفر نمیری" رئیسجمهور وقت سودان
زیر فشارهای ناشی از جنگ و فشارهای بینالمللی به قرارداد
صلحی با شورشیان جنوبی تن درداد .در این قرارداد به قسمت
جنوبی سودان این حق داده شد که بین اتحاد با بخش شمالی و
استقالل کامل یکی را انتخاب کند .باالخره در پی همهپرسی
مردم جنوب سودان گزینه استقالل را انتخاب کردند و سودان
جنوبی در ژوئیه  ۲۰۱۱استقالل یافت .به دنبال استقالل این
کشور مردم سودان جنوبی به خیابانها ریخته و پایکوبی کردند
اما ش��ادی مردم دیری نپایید و در  ۱۵دسامبر  ، ۲۰۱۳جنگ
مسلحانه داخلی بین نیروهای حکومتی به رهبری سالوا کییر
رئیسجمهور و نیروهای شورشی به رهبری ریک ماچار معاون
سابق رئیسجمهور آغاز شد و طی آن هزاران نفر کشته و حدود

یکمیلیوننفرآوارهشدند.دراینمدتچندینتوافقنامه صلح
میان نیروهای دولتی و شورش��ی امضا شد که همگی در ایجاد
صلح و ثبات در س��ودان جنوب��ی ناکام ماندن��د؛ درگیریهایی
که تاکنون نیز ادامهدارن��د .از دالیل تداوم ای��ن جنگ داخلی
در س��ودان میتوان به وجود دو رقیب عمده در ساختار قدرت
این کشور و تقسیم قدرت که همواره میان شورشیان و مدعیان
دولتی ،مناقش��ه برانگیز بوده ،اش��اره کرد .همچنی��ن از دیگر
دالیل بح��ران در س��ودان جنوبی م��ی توان به همس��ایگان آن
اشاره کرد که منافعی از این مناقش��ات دارند؛ نظیر اوگاندا که
میکوش��د خود را بهعنوان میانجی در بحران س��ودان جنوبی
معرفی کند ،اما عمدت ًا منافع خود را در حمایت از کی یر دنبال
میکند .از دیگر دالیل تداوم بحران در س��ودان ،ساختارهای
قوم��ی و خصومتهایی اس��ت ک��ه با اتح��اد میان شورش��یان،
وضعیت در سودان جنوبی را بحرانیتر میکند .بحرانهایی که
هرچند به کشته شدن مردم میانجامد ،اما عامالن آن عمدت ًا با
مجازاتی روبهرو نمیشوند.

...

اظهار نظر روز
راس دوتات:

زنان بر سریر قدرت

گروه بین الملل-این روزها دربسیاری از نقاط جهان ،این
زنانهستندکهزماماموررادردستگرفتهاندیادرمسیرآن
قرار دارند .از آلمان گرفته که صدر اعظمش قدرتمندترین
زن جهان اس��ت تا هیالری کلینتون که در آس��تانه ریاست
جمه��وری آمریکا ق��رار دارد .زمان��ی که ترزامی ب��ه دومین
نخس��ت وزیر زن انگلس��تان تبدیل ش��ود در واقع به جامعه
زنانسیاستمدارارشدجهانمیپیوندد.درحقیقتاغراق
نیست اگر بگوییم در انگلستان سال  2016تقریبا تمامی
شخصیتهایتاثیرگذاردرزندگیمردم،زنهستند.یکیاز
اینزناننیکوالاستورجن،وزیراولاسکاتلندازتوانمندترین
بانوان در جزیره بریتانیاس��ت .در حالی که از آن طرف روث
دیویدسون،بهعنوانیکبانویسیاستمداردیگربهرهبری
حزب محافظه کار اسکاتلند رسیده اس��ت .حتی وزیر اول
ایرلند ش��مالی "آرلن فاس��تر" نیز یک زن است .دومینیک
س��ندبروک ،مورخ بریتانیایی در یادداش��تی برای روزنامه
دیلیمیلبهبررسینقشزناندرسمتهایعالیسیاسی
کشورهایغربیپرداختهوآوردهاست:اینروزهادرقیاس
ن بودنمانعیفوقبزرگدرمسیررهبری
باگذشتهدیگرز 
نبوده و این تنه��ا در انگلی��س در حال وقوع نیس��ت .کمی
عمیقتر هم نگاه کنید خانم کریس��تین الگارد را میبینید
کهرئیسصندوقبینالمللپولاست.بااینتفاسیرکامال
ممکن اس��ت که طی چند ماه تقریبا تمام ش��خصیتهای
قدرتمنددرجهانرازنانتشکیلدهند.
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حتی بس��یار عجیب اس��ت که مرکل نیزاز زمان ورودش به
کابینه هلموت کوه��ل در اوایل ده��ه  1990چقدر صبر و
تحمل به خ��رج داده آن هم در مقابل کس��انی ک��ه احتماال
"دخترم"خطابشمیکردهاند.
▪ ▪مصائبمی

زمانی که حزب محافظه کار انگلی��س از خانم می به عنوان
"زنیبسیارسرسخت"یادکرد،زنانشاغلدرسراسرکشور
ازاینکهبهرسمیتشناختهشدهاندبهوجدآمدند.درتاریخ
انگلس��تان اما زنان دیگری ه��م بودهاند که در مس��ندهای
سیاسی تکیه زده باش��ند .مارگارت تاچر یکی از این بانوان
است که میتوان از او به عنوان نمونه بارز زنان سیاستمدار
یادکرد.تاچرهرگزخودرافمنیستمعرفینکردبااینحال
جنسیتش بزرگ ترین مشخصه درباره او بود .تاچر سالها
زخمزبانوشکستراتجربهکردتاپایشبهپارلمانبازشدو
مدتبیشتریهمازنگاههایجنسیتیآسیبدیدتاسرانجام
بهنخستوزیریرسید.امادرتاریخاینفقطمارگارترابرتز
(تاچر)جواننبودهکهتوانستهبهسمتهایعالیسیاسی
دس��ت یابد .در ط��ول تاریخ نمیت��وان الیزاب��ت اول ،ملکه
اسپانیادرسال 1588رانادیدهگرفتحتیباوجوداینکه
اززنبودنشبهعنوانضعفیادمیکرد.کافیاستکهعقب
تربرویمکهبهکلئوپاترا،آخرینملکهمصریاکاترینکبیرملکه
روسیهبرسیم.حقیقتایناستکهدرطولتاریخزنانبرای
رسیدن به سطحی در امور سیاسی باید ویژگیهای خاص
و یگانهای میداشتند.ملکه انگلستان نیز یکی دیگر از این
نمونههاستکهپساز 64سالتنهاعضوخاندانسلطنتی
استکهتاایناندازهحکومتکردهاست.شایدملکهانگلیس
تجربهخوبیازهمکاریبااولیننخستوزیرزنخودنداشته
باشداماپسازداشتنچهارنخستوزیرمردبهنظرمیرسد
اکنونکناررفتنکامرونراانتظارمیکشدتابتواندبازنیکه
بهدنبالتغییراستدربارهمسائلگفتوگوکند.

پیروزی حقوقی فیلیپین بر چین

دیوان الهه ادعاهای پکن در مورد دریای جنوبی چین را رد کرد

دیوان بینالمللی اله��ه با صدور حکمی ادعای
چین در ب��اره مالکی��ت چن��د جزی��ره در دریای
جنوبی چین را رد کرد .چین اعالم کرده اس��ت
که برای این حکم ارزش��ی قائل نیس��ت .در این
منطقه منابع سرش��ار نفت و گاز موجود اس��ت.
در سال  ۲۰۱۳فیلیپین اختالفات خود با چین
بر س��ر مالکیت بخش��ی از جزایر دریای جنوبی
چین را به دی��وان بینالمللی اله��ه ارجاع داد.
قضات این مرجع قضایی پس از سه سال تحقیق
و مش��ورت با کارشناس��ان ،رای نهای��ی خود را
اع�لام کردند.وظیف��ه دادگاه اله��ه رس��یدگی
به دع��وای حقوقی بین چی��ن و فیلیپین بر س��ر
جزایر یادش��ده نبود .کارشناسان و قاضیهای
این دادگاه باید تشخیص میدادند که آیا جزایر
نامبرده ،جزیره به معنای اخص هس��تند یا فقط
صخرههایی که نمیتوانند به خاک یک کش��ور
تعلق داشته باشند.
ب��ر اس��اس رای دادگاه ،ای��ن "جزای��ر" صخ��ره
هس��تند و ادع��ای مالکیت چی��ن در ای��ن مورد
بیاساس و بر خالف کنوانس��یون سازمان ملل
در زمین��ه حقوق دریای��ی اس��ت.دولت چین بر
اس��اس یک نقش��ه جغرافیای��ی متعلق به س��ال
 ۱۹۴۰مدعی شده بود که این صخرهها بخشی
از کش��ور چین هس��تند.بر اس��اس رای دادگاه
بینالملل��ی اله��ه چی��ن مال��ک ای��ن صخرهها
نیس��ت و به تنهایی ح��ق اس��تفاده از منابعی را

که در حوالی این صخرهها موجود است ندارد.
گفته میشود که زیر دریای جنوبی چین ،منابع
سرش��ار نفت و گاز موجود اس��ت .عالوه بر این،
چین بخش قابل توجهی از رزمایشهای نظامی
خود را در دریای جنوبی چی��ن انجام میدهد.
هنگام انجام این رزمایشه��ا از ورود قایقهای
ماهیگیری و کش��تیها به آبهای این منطقه
جلوگیری میش��ود.در رای دی��وان الهه تاکید
شده اس��ت که وجود کش��تیهای نظامی چین
در دری��ای جنوب��ی ،کش��تیهای ماهیگی��ری
فیلیپین و صخرههای مرجانی منطقه را به خطر
میاندازند.
▪ ▪واکنش تند چین

چین پیش از ص��دور رای دادگاه الهه با داوری
ای��ن نه��اد حقوق��ی بینالملل��ی در ای��ن رابطه
مخالفت تندی ک��رده و گفته بود ک��ه رای آن را
بهرسمیت نخواهد شناخت.یکی از نگرانیهای
اصلی این کش��ور اقدامات مشابه از جانب دیگر
کش��ورهای همس��ایه چین در آبه��ای جنوبی
است.در دو سال گذش��ته دعاوی دریایی چین
با مخالف��ت ش��دید فیلیپی��ن ،ویتن��ام ،مالزی،
برونئی و تایوان روبه رو شده است.پس از صدور
رای دادگاه اله��ه ،میت��وان انتظار داش��ت که
س��ایر کش��ورها نیز ش��کایات تازهای علیه چین
مطرح کنند.

س��تون نوی��س نیویورکتایم��ز
در خصوص تکرار ش��ورشها و
وقایع ده��ه  60و  70آمریکا در
عصرجدیددراینکشورنوشت:
درحالیک��ه فک��ر میکنی��م در
س��ال  2016و در عص��ر جدید
آمریکای��ی در ش��رایطی آرام به
سر میبریم ،تاریخ گذشته آمریکا با ریتم به خصوصی دارد
تکرار میشود .امروز هم مانند گذشته شاهد بازداشتهای
خیابانی ،افزایش یکباره آمار قتل ،تنش میان معترضان و
پلیسهستیموحتیباردیگرملیگراییسفیدپوستان پس
از مدتها تجدید حیات یافته است .اکنون نیز مانند گذشته
ش��اهد فعالیت در س��طح دانش��گاهها ،ظهور چ��پ جدید و
شمار زیادی از حمالت تروریستی در داخل آمریکا هستیم.
در برهه حاضر بیاعتم��ادی به نهادها حتی از گذش��ته نیز
بیشتر شده اس��ت .این واقعیت این حس را القا میکند که
کش��ور آمریکا از باال در حال افول است .راس دوتات افزود:
شخصیتهای آمریکایی نیز یادآور گذشته هستند؛ دونالد
ترامپ یادآور جورج واالس اس��ت .برنی سندرز ،جین مک
کاتریرابهیادمیآورد.هیالریهمنسخهدموکراتریچارد
نیکسون اس��ت .حتی پاپ فرانسیس ،ش��خصیت مذهبی
معاصر ه��م چه��رهای برآم��ده از کاتولیسیس��م جنگهای
داخلی دهه  1970به نظر میرسد .اما نباید به تفاوتهای
موجود میان زمان حاضر و عصر نیکسون هم بی توجه بود.
در دوران معاصر خبری از جنگ ویتنام ،قتلهای سیاسی،
موججرموجنایاتعظیم،فروپاشیشهریوافزایشیکباره
آسیبشناسی اجتماعی نیست .خشم نسل جدید بیش از
آنکهبهعرصهخیابانهاکشیدهشودخودرادرعرصهفضای
مجازینشانمیدهد.تیراندازیهایداالسدرکشوریبه
وقوع پیوست که برای دو دوره رئیسجمهور آن سیاهپوست
بود ،در ایالتی اتفاق افتاد که سیاستمداران محافظهکار آن
از اصالحات حمایت میکنن��د و در ش��هری رخ داد که یک
رئیس پلیس سیاهپوس��ت از ن��رخ جرم و جنایت کاس��ته و از
خشونت پلیس شکایت دارد .اینها واقعیتهایی است که
نمیتوان منکر آنها شد .اما خوشبینی ما را از واقعیت دور
میکند .آشوب فعلی در بستر یک جمهوری ترک برداشته
به تعبیر ی��ووال لوین و جامعهای صورت میگی��رد که در آن
نخبگان بهش��دت هدف انزجار هس��تند ،احزاب سیاس��ی
دارای چندگانگ��ی ش��ده و یک��ی از آنها بهق��دری از درون
تهی شده که یک پوپولیست توانسته بر آن احاطه پیدا کند،
تنوع و بیاعتمادی توأمان رش��د یافته ،رش��د دس��تمزدها
ناامیدکنن��ده اس��ت ،خانوادهه��ا در ح��ال فروپاش��یاند،
کلیساها و س��ازمانهای مدنی تحت ش��عاع قرارگرفتهاند
و بس��ترهای اجماع ازمیانرفته اس��ت .ش��ورشهای دهه
 1960و  1970بس��یاری از ابزارهای اجماع را که به نظر
میرس��د متضمن ثبات در آمریکا هس��تند ،از میان برد .ما
تاکنون بدون این ابزارها و با س��ختی پیشآمدهایم و ممکن
است پیشروی از این هم سختتر شود.

...

خبر متفاوت
بازیگرفیلمهایمستهجندرنشستناتو!
دزنیک پالتی��ک« :ایرین��ا فریز»که اکن��ون نمایندۀ مجلس
اوکرایناستومسئولیتمذاکرهباناتورابرعهدهدارد،ستارۀ
فیلم های مستهجن بوده است! شبکه راشا تودی در همین
رابطهتأکیدکردکهرسانههایاوکراینیمعتقدندکهاوباپترو
پوروش��نکو ،رئیس جمهور اوکراین ،روابط پنهان��ی دارد ،به
ویژهاینکهاوقبالمنشیشخصیرئیسجمهوربود.روزنامۀ
لهستانی،درمقالهایکهپیشازآغازنشستناتودرلهستان
منتشرکرد،نوشت«:ستارۀفیلمهایغیراخالقیاوکراین،
درنشستناتو»!

...
آمریکا

غرقدرخشونت

 5نفردرتیراندازیبالتیمورآمریکازخمیشدند

آمریکا ای��ن روزها ش��اهد وق��وع دومینوی خش��ونتهای
متناوب است که باوجود گذشت زمان کوتاهی پس از وقایع
داالس ،س��ناریوی تیراندازیها در این کش��ور در تنسی،
جورجی��ا ،میس��وری و میش��یگان تکرار ش��د و دی��روز نیز،
بالتیمور را فراگرفت .به گزارش س��ی بی اس هنگامیکه
 30نفر از مردم دریکی از خیابانهای بالتیمور تجمع کرده
بودند تا مراسمی را برای «جرمین اسکافیلد» سیاهپوست
که پیشتر به قتل رسیده بود برگزار کنند ،یک نفر در میان
جمعیت در حین مراس��م روش��ن کردن ش��مع ،به س��مت
جمعی��ت تیران��دازی ک��رد و  5نف��ر را زخمی ک��رده و خود
متواری ش��د .پیش��تر ،در تیراندازیهای داالس  5افس��ر
پلیس کشتهشده بودند و در میشیگان نیز وقوع تیراندازی
مش��ابه آنچه در داالس اتفاق افتاده بود ،به کشته شدن 2
نیروی پلیس آمریکا منجر شده بود .خشونت پلیس آمریکا
در قبال سیاهپوس��تان ،عالوه بر شعلهور کردن آتش خشم
عمومی در آمریکا ،این کشور را که از ناهنجاریهای مرتبط
با آزادی حمل س�لاح رنج میبرد ،به خش��ونتهایی یکی
پس از دیگری کش��انده اس��ت .همزمان با این خشونتها
اوباما که در مهار بحران به نظر میرسد ناتوان شده است،
به گزارش خبرگزاری فرانس��ه ب��رای ایجاد وح��دت ،قرار
بود تا به داالس س��فر کن��د .همچنین ،جوبای��دن ،معاون
رئیسجمهور آمریکا در مصاحبه خود با شبکه «ام اس ان بی
سی» با اشاره به خشونتهای اخیر مأموران پلیس آمریکا
علیه سیاهپوس��تان ،اعالم ک��رد که همچنان نژادپرس��تی
س��ازمانی در سراس��ر آمریکا وجود دارد  .نژادپرس��تی که
تحلیل گران همواره وجود آن را آتشی زیر خاکستر ساختار
آمریکایی دانسته اند و حتی آمدن یک رئیس جمهور سیاه
پوست ،نتوانس��ته اس��ت تا از ش��عله ور ش��دن آن ممانعت
کند .آزادی حمل سالح نیز در کنار س��اختارهای ملتهب
آمریکایی ،بر ش��عله ور شدن خش��ونت های نژادپرستانه،
کمک می کند.
CMYK

