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تهدید نخستوزیر انگلیس به خروج کامل از اتحادیه اروپا

تحلیل روز

شکاف درکابینه«می»

دکترحامد رحیمپور

کمتراز 48ساعتپسازاعالمنخستوزیرانگلیسمبنیبرکسبموافقتکلیاعضای
کابینه درباره برنامه خــروج از اتحادیه اروپا «بوریس جانســون» وزیر خارجه انگلیس،
«دیوید دیویس» وزیر برگزیت و معاون او «اســتیو بیکر» که رئیــس «وزارتخانه خروج از
اتحادیه اروپا» است ،اســتعفای خود را اعالم کردند .نخستوزیر انگلیس نیز دقایقی
پسازاستعفایوزیرخارجهاشبهمجلسعوامرفتوازآنجااتحادیهاروپاراتهدیدکرد
کهاگربابرنامهپیشنهادیلندنبرایبرگزیتموافقتنکند،انگلیسبدونهیچتوافق
جانبی ،به یک باره از اتحادیه خارج میشــود« .ترزا می» گفته بود که به طرحی بر پایه
توافقی جمعی درباره شالوده روابط آینده بریتانیا با اتحادیه اروپا در دوران پسا برگزیت
رسیده است .اما« دیویس» در متن استعفای خود آورده است که طی یک سال گذشته
با مجموعهای از سیاستهای دولت بریتانیا درباره خروج از اتحادیه اروپا مخالف بوده،
اماتسلیمتصمیمجمعیبودهاست.ویبایادآوریاینکهیکیازوعدههایاصلیحزب
محافظه کار در انتخابات پارلمانی ،خروج از بازار مشترک و اتحادیه گمرکی اتحادیه
اروپا بوده ،تصریح کرد که با طرح پیشنهادی اخیر ،تحقق این موضوع دور از انتظار به
نظر میرسد« .می» هرچند استعفای وی را پذیرفت ،اما در نامهای گالیه آمیز تصریح
کرد که او درست زمانی استعفا داده اســت که بریتانیا کمتر از هشت ماه دیگر رسما از
اتحادیه اروپا جدا میشــود .اســتعفای دیویس ،نمادی دیگر از تعارض بین هواداران
«برگزیتسخت»یعنیقطعکاملروابطبااتحادیهاروپاباهواداران«برگزیتنرم»یعنی
حفظ پارهای پیوندها بین بریتانیا و اتحادیه اروپا در دوره پســا برگزیت اســت .در واقع
«ترزا می» با تصمیم اخیر خود ایــده برگزیت نرم را پذیرفته
است .در این زمینه بر اســاس طرح پیشنهادی اخیر،
بریتانیا همچنان بهطــور موثری بــا قواعد اتحادیه
اروپاپیوستگیخواهدداشت.مهمترینبخشاین
سندکهبه«دوستدارانتجارت»معروفشدهاست
شامل طرح ایجاد منطقه آزاد تجاری با اتحادیه اروپا
برای معامله محصوالت کشاورزی و صنعتی
بر مبنــای قوانین مشــترک اســت .این
طرح موجب افزایش نارضایتی برخی
اعضــای کابینه و طرفــداران برگزیت
سخت شده است .هواداران برگزیت
ســخت که مقاماتی ماننــد «بوریس
جانسون» وزیر امور خارجه و «دیوید
دیویــس» وزیــر مســتعفی برگزیت
در آن دیــده میشــوند ،خواســتار
قطع تمــام وابســتگیهای بریتانیا
به نهادهای اروپایی و بازتعریف آن در
چارچوب همکاریهای مستقل میان دو
طرفهستند.

international@khorasannews.com

«می» خانه نشین میشود؟
همزمان با چالش سفر دونالد ترامپ به لندن،ترزا میبیش
از گذشته ســردرگم شده اســت .او موظف اســت پایبند به
نظر مردمی باشــد كه به خروج از اتحادیــه اروپا رای دادند
اماآمار و ارقام شرایط اقتصادی انگلیس باعث شده است او
درمقابل بخش عمدهای از کابینه خود قرار بگیرد و موافق
به اصطالح«خروج نرم» از اتحادیه اروپا باشد.رئیس بانک
مرکزی انگلیس فاش کرده اســت که برگزیت  40میلیارد
پوند به اقتصاد این کشور خســارت زده و درآمد خانوادهها
به میزان زیادی کاهشیافته اســت .همزمان شمار زیادی
از فروشگاههای زنجیرهای انگلیس شعبات خود را تعطیل
کرده و کاهــش نیرو دادهاند .چشــمانداز رشــد اقتصادی
انگلیسنیزتاحدقابلتوجهیکاهشیافتهواتاقبازرگانی،
اقتصــاد انگلیــس را در وضعیت «مــرگ تدریجی» توصیف
کرده اســت.حاال بــا طرح تــرزا مــی ،ارتباط نزدیــك میان
بریتانیا و اتحادیــه اروپا حفظ و برای مــراودات گمركی نیز
تسهیالتیدرنظرگرفتهمیشود.درچنینشرایطیاگرچه
به صورت اســمی انگلیس از اتحادیه اروپا خارج میشــود
ولی هنوز بخشــی از اروپا خواهد بــود .اماحامیان برگزیت
ســخت که چهرههایی همچون بوریس جانسون وزیر امور
خارجه و دیوید دیویس وزیر مســتعفی برگزیت در آن دیده
میشوند ،خواســتار قطع تمام وابســتگیهای انگلیس به
نهادهای اروپایی و بازتعریف آن در چارچوب همکاریهای
مستقل میان دو طرف هستند.استعفای بوریس جانسون
و دیوید دیویس اکنون میتواند دامنــه اعتراضها به روند
خروج بریتانیــا از اتحادیه اروپا را گســترش و در واقع ادامه
نخســت وزیری ترزا میرا در معرض خطر قرار دهد .ضمن
این که امکان برکناری یا استعفای برخی مقامات مخالف
«ترزا می» نیز وجود دارد .بر اساس عرف سیاسی در بریتانیا
چنانچه 48تنازنمایندگانخواستاربرکناریرهبرحزب
خود شــوند ،انتخابات درون حزبی آغاز میشود .اگر روند
مخالفتها در حزب محافظه کار افزایش یابد ،این مســئله
میتواند در نهایت به برکناری ترزا میمنجر شــود .مسلما
این سناریو در صورت تحقق ،برای حزب کارگر که به دنبال
به دست گرفتن مجدد قدرت در بریتانیاست ،خبری خوش
خواهد بود.
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اندیشکده روز

بازآفرینی ترکیه از دروازه عراق
مرکز پژوهشها و مطالعات راهبردی الروابط نوشت :پس
از چالشهــای اقتصادی پیش روی ایــران ،نقش ترکیه در
تحوالت منطقه پر رنگتر خواهد شد .با این که ترکیه ضمن
اســتفاده از وضعیت به وجود آمده ،به کمــک ایران خواهد
آمد اما خود نیــز به دنبال نقــش آفرینی در تشــکیل دولت
آینده عراق از طریــق ورود سیاســتمداران اخوانی خواهد
بود .ترکیه پس از پیروزی حزب عدالت در انتخابات ،تالش
میکند از طریق ایجاد بلوک سنی در عراق ،نقشی را که در
اختیار ســعودیها بود ،از آن خود کند .بــازی ضعیف ثامر
السبهان که تالش کرد به جای نزدیکی به همه عراقیها به
یک طیف نزدیک شود و با شکست مواجه شد ،تالشهای
امیدوارانه ولیعهد سعودی برای ایجاد روابط خوب با عراق
را ناکام کرد و عمال به نقش سعودیها در عراق پایان داد تا
ترکها با قدرت جای آنها را بگیرند .احتماال جایگاه آنکارا
در عراق به دلیل آن که میتواند به محدود کردن ایرانیها
بینجامد ،مورد رضایت آمریکا خواهــد بود .ترکیه در عراق
اشتباهات السبهان را مرتکب نخواهد شد .ترکها این بار
از طریق تحریمهای اقتصادی ایران در حال بازآفرینی نقش
منطقهای خود از دروازه عراق هستند.
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زیاده خواهی آمریکا در مذاکرات دوجانبه با کره شمالی ،موجب بازگشت جنگ لفظی شد

مذاکره گانگستری

شــریفی-هنوز هواپیمای «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا از فرودگاه
پیونگ یانگ بلند نشده بود که وزارت خارجه کره شمالی در بیانیهای تند
از «عدم پیشرفت در مذاکرات این کشور با آمریکا به دلیل رفتار گستاخانه
و قلدرمآبانه واشــنگتن» خبــر داد .وزارت خارجه کره شــمالی پس از آن
که وزیر خارجه آمریکا مذاکرات با پیونگ یانگ را سازنده خوانده بود ،به
این سخنان واکنش نشــان داد .دونالد ترامپ نزدیک به یک ماه پیش در
سنگاپور با کیم جونگ اون عکس یادگاری گرفت و توافق نامهای مبهم را
امضا کرد .مایک پمپئو نیز تاکنون سه بار به کره شمالی سفر کرده است.
درایندیدارهاومذاکرات،مقاماتآمریکاییدرحالیپیروزیدیپلماتیک
خود را فریاد میزننــد که صدای مقامات کرهای در آن گم شــده اســت.
صدایی کــه میگوید حاضر به اجــرای توافقی یک طرفه نیســت .پمپئو
همچون گذشــته تاکید کرده که واشــنگتن به دنبال «خلع سالح کامل،
بدون بازگشت و قابل تایید» پیونگ یانگ است .اما یک سخنگوی وزارت
خارجه کره تاکید کرد که هرگز به این توافق تن نمیدهد و کشــورش در
پی خلع سالح چند مرحلهای و «همزمان» است .او همچنین تاکید کرد
که «خلع سالح هستهای با زورگویی ،قلدری و رفتارهای گانگستری» به
نتیجه نمیرسد.همزمان نیز سناتور جمهوری خواه «لیندسی گراهام»
با استفاده از توئیت جنجالی دونالد ترامپ که بعد ازدیدار با«کیم جونگ
اون» ،خواب آسوده را برای جهانیان وعده داد ،گفت که خواب راحت از
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چشمان رهبران کره شــمالی ربوده خواهد شــد .حاال با سکوتی تقریبا
شــش ماهه پس از بحث درباره «دکمه اتمی» ،جنگ لفظی واشــنگتن-
پیونگ یانگ دوباره از ســر گرفته شــده اســت .پیونگ یانگ برای حسن
نیت ،تاکنون چند گــروگان آمریکایی را به کشورشــان بازگردانده و یک
ســایت آزمایش اتمــی را جلوی چشــم خبرنــگاران منفجر کرده اســت.
ترامپ نیز میگوید که برای کاهش هزینهها از «بازی جنگی» و مانورهای
نظامی در نزدیکی کره منصرف شده است .در این میان برای ادامه راه،
«ضمانت» واژه گم شــده روابط پیونگ یانگ و واشنگتن است .بر خالف
فضای بسته خبری در کره شمالی ،کیم جونگ اون حتما اخبار را دنبال
و تاریخ را مــرور میکند و بدعهدی آمریــکا در برجام یــا تهدیدهای جان
بولتون درباره خلع ســاح با مدل لیبی را به یــاد دارد .دکمه اتمی هنوز
روی میز اون اســت و موشکهای بالستیکی که واشــنگتن را هدف قرار
دهند ،همچنان وجود دارند .ترامپ درحالی از خواب آســوده آمریکا در
پی مذاکرات اخیر سخن میگوید که حاضر نیست قدمی برای صلح کره
با کاهش تحریمهای اقتصادی بردارد .کره شمالی نیز میداند تا زمانی
که زرادخانه بزرگ بمبهای اتمی و موشــکهای بالستیک هستهای را
در اختیار دارد ،این واشنگتن اســت که باید به خواسته هایش تن دهد و
تا زمانی که تضمینهای واقعی در کار نباشــد ،بعید به نظر میرسد این
کشور حاضر به از بین بردن این تسلیحات با ارزش باشد.
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عربستان

ایتالیا

...
عراق

...
سوریه

ایتالیا در تالش برای بستن بنادر خود
روی پناهجویان

شروط صهیونیستها برای
فعالیتهای هستهای عربستان

نشست مالکی ،العبادی و عامری
درباره فراکسیون اکثریت

پاسخ سوریه به حمله رژیم
صهیونیستی به فرودگاه T- 4

دولت ایتالیا پس از جلوگیری از عبور کشتیهای
نهادهــای خیریه حامــل پناهجویــان ،اعالم کرد
کــه بنــادر خــود را بــه روی کشــتیهای نظامــی
اروپایی با سرنشینان پناهجویان میبندد« .ماتئو
سالوینی» وزیر کشــور ایتالیا گفت که درخواست
خود را به میز اروپا در «اینسبروک» خواهد برد .بر
اساس توافقات پیشین ایتالیا با اروپا ،پناهجویان
نجــات داده شــده در دریــا تنها بــه ایتالیــا منتقل
میشــوند .اما «جوزپــه کنته» نخســتوزیر جدید
ایتالیا که از اول ماه ژوئن به قدرت رســیده است،
از سیاســتهای بســتن مرزهــای اروپــا حمایــت
میکند .از ســال  ،۲۰۱۴حدود  ۶۵۰هزار تن از
پناهجویان آفریقایی وارد سواحل ایتالیا شدهاند.

رژیــم صهیونیســتی بعــد از مأیــوس شــدن از لغو
معاملــه چندیــن میلیــارد دالری هســتهای میان
عربســتان و آمریکا شــروطی را برای فعالیتهای
هستهای ریاض تعیین کرد .این شروط عبارتاند
از :مقامــات اســرائیلی بایــد از ابتــدا در جریــان
مذاکرات ریاض و واشــنگتن در زمینه هســتهای
باشــند .رژیم صهیونیســتی باید در جریان مکان
نصــب راکتورهــای عربســتان قــرار گیــرد و این
راکتورهــا نبایــد در نزدیکــی دریــای ســرخ بنــا
شــود .عربســتان حق ندارد اقدام به غنی سازی
اورانیوم کند .ریاض حق ندارد آب سنگین تولید
کند .پلوتونیم یا ســوخت هســتهای تنها از طریق
آمریکا در اختیار عربستان قرار گیرد.

نوری مالکی ،رهبر حزب «دولت القانون» و معاون
رئیس جمهور عراق ،حیدر العبادی ،نخست وزیر
این کشــور و هادی عامری ،رهبر ائتــاف الفتح،
نشســتی را در منــزل «عبدالحلیم الزهیــری» ،از
رهبران حزب الدعوة برگزار کردند .در این میان،
«احمــد االســدی» ،ســخنگوی ائتــاف الفتح به
المیادین گفت که توافقهای به دست آمده تا این
لحظه به منزله برداشــتن گامهایی رو بــه جلو در
مســیر تحقق یک ائتالف اکثریت اســت .ائتالف
فتح خواهان بازشماری بخشــی از آرا برای پایان
دادن به اختالفات دربــاره صحت نتایج انتخابات
است .این در حالی است که تاکنون چندین مرکز
نگهداری آرا در آتش سوخته است.

پدافنــد هوایــی ســوریه حملــه موشــکی رژیــم
صهیونیســتی به فرودگاه نظامــی  T-4در حومه
حمص را دفع کرد و به یکی از جنگندههای مهاجم
آسیب رســاند .همچنین دیگر جنگندههای رژیم
صهیونیســتی مجبور به ترک حریم هوایی سوریه
شدند .یک منبع نظامی در مصاحبه با خبرگزاری
رســمی ســوریه گفت :پدافند هوایی ما یک شنبه
شــب حمله اســرائیل به فرودگاه تی فور در حومه
شــرقی حمــص را دفــع و چندیــن موشــک را که
فرودگاه را هدف قرار داده بودند ،ســرنگون کرد.
ایــن فــرودگاه در آوریــل گذشــته آمــاج حمله دو
جنگنده اف  ۱۵قرار گرفت و سوریه در آن هنگام
رژیم صهیونیستی را مسئول حمله خواند.

برنامه سفرهای خارجی اردوغان بعد از مراسم تحلیف

دیدارسلطان
از همسایگان ترک زبان

رئیس جمهوری ترکیه پس از برگزاری مراســم تحلیف و معرفی وزیران
کابینه جدید خود ،قرار است امروزبه جمهوریآذربایجان و منطقه ترک
نشین قبرس سفر کند .سفر اردوغان به جمهوری آذربایجان و جمهوری
خودخوانده قبرس ،نشان میدهد ترکیه همچنان در جهت حفظ و تامین
منافع ملی خود اســت .به ویژه ایــن که برای حفظ موقعیــت در منطقه،
دولت آنکارا ،قبرس و جمهوری آذربایجان را محدوده سنتی حوزه نفوذ
ترکیه میداند .این نخستین بار نیست که اردوغان به این سفرها اقدام
کرده است.
در دورههــای پیشــین نیز اقدامهای مشــابه ترکیــه نشــان داد که برای
آنکارا محدوده به اصطالح حوزه نفوذ ســنتی بســیار اهمیــت دارد .به
نظر میرسد هدف از سفرهای رئیس جمهوری ترکیه به باکو و نیکوزیا،
نشان دادن اهمیت جمهوری آذربایجان و قبرس ترک نشین برای دولت
اردوغان است .تالش وی نیز بر نشان دادن رویکرد پان ترکیستی و تالش
به منظور تحکیم هر چه بیشــتر روابــط با متحدان خود و به رخ کشــیدن
اتحادهای بــه اصطالح زبانــی و نژادی متمرکز اســت .بــه گفته برخی
کارشناســان،از پیــش از روی کار آمدن دولت حزب عدالت و توســعه به

رهبری اردوغان در ترکیه ،دولتهای الئیک حاکم بر آنکارا با نگرشــی
پان ترکیســتی بــه جمهــوری آذربایجان و کشــورهای آســیای مرکزی
منهای تاجیکستان مینگریستند و بعد از فروپاشی شوروی به برقراری
و گسترش رابطه با این کشورها اقدام کردند .بر اساس همین نگاه پان
ترکیستی ،نهادهایی تاسیس و نشستهایی هم در سطوح مختلف در
پایتختهای این کشورها برگزار شده است.
▪توفان اخراج در ترکیه

ازسوی دیگربا انتشــار تازهترین فرمان اضطراری رئیس جمهور ترکیه،
بیش از  ۱۸هزار نفر اخراج شدند .نیمی از این اخراج شدگان را کارکنان
پلیس و بیش از پنج هــزار تن دیگــر را نظامیان تشــکیل میدهند.اتهام
اصلی این افراد ،ارتباط با کودتای نافرجام جوالی  ۲۰۱۶است.نزدیک
به  ۲۰۰معلم و اســتاد دانشــگاه نیز بر پایه فرمان رئیس جمهوری از کار
برکنار و ســه روزنامه و یک شــبکه تلویزیونی بسته شــدند .بعد از کودتا و
اعالم وضعیت اضطراری در آن کشــور بیش از  100هزار نفر به دســتور
اردوغان از کار برکنار شدهاند.

مادلین آلبرایت:

میهن دوستم اما...
میهندوستم اما از موج ناسیونالیستی کنونی در آمریکا و از این که مردم جنبههای مثبت
گلوبالیزاسیون را نمیبینند و احساس تعلق به میهن شان را از دست رفته میدانند ،نگرانم.
گرچه نشانههایی از فاشیسم را میبینم ،ولی باور ندارم که این همان فاشیسم قرن بیستم
است .رایش سوم تکرار نخواهد شد .سابقه ایده دموکراسی به دوران آنتیک برمیگردد و
در طول تاریخ رویهها و رویکردهای متفاوتی در عرصه سیاسی و اجتماعی امتحان شدهاند،
اما در انتها این لیبرال دموکراسی بوده که پیروز بیرون آمده است .مهمترین جنبه لیبرال
دموکراسی هم شاید تالش برای مصالحه و سازش است .ولی پوپولیستها بر عکس عمل
میکنند .آنها روی شــکافهای جامعه ســوار میشــوند و آن را عمیقتر میکنند و به این
ترتیب امکان توازن و تعادل در جامعه را از بین میبرند.ترامپ را نیز یک فاشیست نمیدانم،
بلکه او را ضددموکراســی میدانم که از احترام به نهادهــای یک جامعه دموکراتیک و
مطبوعات آزاد آن سرباز میزند و آنها را دشمن مردم میخواند .وقتی که پرهای
یک مرغ را تک تک بکنی ،مردم زیاد متوجه نمیشوند .به عبارت دیگر ،مردم به
سادگی متوجه حرکت تدریجی ترامپ برای نابودسازی نهادهای دموکراتیک
جامعه آمریکا نمیشوند .مشکل این اســت که محبوبیت ترامپ رو به افزایش
است و جمهوری خواهان هم ترس دارند که به تقابل با او درآیند.

راهبرد داعش دیگر تصرف سرزمین نیست

درمسیر بازسازی

این روزهــا صحبــت از داعــش در واقــع صحبــت از گــروه تروریســتی اســت که در
ضعیفترین شرایط خود به سر میبرد.هم اکنون گروه تروریستی داعش بسیاری از
مناطق و قلمروی خود در عراق و سوریه را از دست داده و براساس برخی آمار ،تعداد
اعضای این گروه به کمتر از سه هزار نفر رسیده است.
حال یک گزارش غربی از تالش داعش برای بازسازی خود سخن میگوید.در گزارش
مرکز مطالعاتی سوفان ،گفته شده اســت که داعش در تالش برای بازگشت خود به
میدان ،هدفش را بازگشت به سال  ۲۰۱۳قرار داده است.
این همان سالی اســت که داعش در قالب گروه تروریســتی «القاعده عراق» فعالیت
میکرد و هدف خود را قتل عــام و حمله به نیروهای امنیتی عراقــی قرار داده بود.با
این حال داعش به سرعت توانست مناطقی از عراق و سپس سوریه را اشغال و در سال
 ۲۰۱۴خالفت اش را در موصل اعالم کند.اما عمر خالفت داعش چندان طوالنی
نبود و هم اکنون که در ســال  ۲۰۱۸به ســر میبریم ،داعش از یک گروه تروریستی
فعال به یک گروه تروریستی در ســایه اما تهدید کننده تبدیل شده است.با این حال
تالش داعش برای بازگشت به سال  ۲۰۱۳براســاس برنامههایی صورت میگیرد
که این گروه تروریستی در آن سال دنبال میکرد .در آن سال داعش که با نام القاعده
عراق شناخته میشد ،با عضوگیری و برنامههای تبلیغاتی کمپینی را برای آزادسازی
هزاران نفر از اعضای زندانی خود در عراق به راهانداخت و در این کمپین با تشویق به
قتل سربازان و افسران پلیس توانست فضای ارعاب و ترس الزم را در میان نیروهای
امنیتی ایجاد کند .هم اکنون نیز داعش اگرچه در مقایسه با گذشته نیروهای بسیار
کمتری دارد ،اما به مانند همان سالهای قبل از تاسیس خالفت در موصل ،تمرکز
خودرابهجایتصرفدوبارهسرزمین،برافزایشحمالتواقداماتتروریستیبهویژه
علیه نیروهای امنیتی قرار داده و در برخی استانها و مناطقی که به زعم خود امکان
عضوگیری دارد ،اقدام به ایجاد هســتههای پراکنده و کوچک کرده است.به اعتقاد
نویسندگان این گزارش ،قتل و کشتار نیروهای امنیتی یکی از آسانترین و در عین
حال اثرگذارترین روشهایی اســت که داعشیها در شــرایط فعلی که نیروی کافی
ندارند ،دنبال خواهند کرد تا از این طریق بتوانند اعالم موجودیت کنند وعضوگیری
جدید را ادامه دهند.
همچنین بخــش مهمی از تحــرکات داعش در ابتــدای حضورش در عــراق از طریق
فعالیتهای تبلیغی مجازی و حضور گسترده در اینترنت صورت گرفت که هم اکنون
نیز همین اطالع رسانی و تبلیغات از سوی رسانههای وابسته به داعش ادامه دارد .در
واقع اگرچه داعش در عراق و سوریه توان و ظرفیت خود را روی زمین از دست داده،
اما با وجود این شرایط شکننده و بسیار ضعیف ،رسانههای وابسته به داعش همچنان
فعال و در حال تهیه برنامه هستند.
عالوه براین ،وجود واحدهای پولی دیجیتال و رمزگذاری شده از جمله بیت کوین این
امکان الزم را برای داعش ایجاد کرده است تا بتواند حمایت مالی از اعضای تاثیرگذار
خود را در سراســر جهان ادامه دهد.با این حال آن چه در گزارش مرکز سوفان به آن
کمتر پرداخته شده ،نقش ثبات دولتهای مرکزی در تضعیف گروه تروریستی داعش
است .تردیدی نیست که تثبیت دولتها در بغداد و دمشق ،بزرگترین مانع تحرکات
داعش خواهد بود و تنهــا با وجود دولت مرکزی مقتدر اســت که میتــوان تحرکات
گروههای تروریستی در منطقه از جمله داعش را محدود کرد.

...

اظهار نظر روز
مالنی کمت:

شگرد اقتصادی اردوغان برای پیروزی

در ده ه  2000میالدی ترکیه یک الگوی موفق اجتماعی
و اقتصادی بــرای دیگــر کشــورهای منطقــه خاورمیانه و
شــمال آفریقا تصــور میشــد .امــا چگونه حــزب عدالت و
توســعه از زمان بهقدرترسیدنش در ســال  2002منابع
عمومی را بســیج و توســعه اقتصادی محلی را دنبالکرد.
پیشنهاد برگزاری انتخابات زودهنگام در ترکیه که بهطور
بالقوه قــدرت رجب طیــب اردوغــان ،رئیسجمهــور این
کشــور را تقویتکرد ،در میانه آشفتگی قابلتوجه اقتصاد
کالن مطرحشــد .در ماه میامســال ،نرخ تورم ســاالنه به
بیش از  12درصد افزایــشیافت .این در حالی اســت که
از ابتدای ســال ،لیر ترکیه حدود  20درصد ارزش خود را
در مقابل دالر و یورو از دستداد .تحلیل گران بینالمللی
از جمله کارشناســان مؤسســه خدمــات مالــی آمریکایی
«مودی» دربــاره پیشبینــی خــود از نرخ رشــد اقتصادی
ترکیه تجدیدنظر کردهاند .عجماوغلو و اوجش خاطرنشان
میکنند کــه چطــور زوال اقتصــاد کالن ترکیه بــهدنبال
سقوط شــوم کیفیت نهادهای اقتصادی و سیاسی کشور
بــروز خواهد کــرد .درحالیکــه نگرانیها دربــاره قدرت
اقتصاد ترکیه تشــدیدشــده اســت ،درباره نحوه مدیریت
منابع عمومــی و نیز تمرکز بر توســعه اقتصــادی در برخی
اســتانها از زمان رویکارآمدن حزب عدالت و توسعه در
ســال  2002چه میتوان گفت؟ تحلیلهای اخیر درباره
اقتصــاد ترکیه نشــان میدهد ،حــزب عدالت و توســعه با
اختصاص سازمانیافت ه منابع مالی عمومی به استانهای
مختلف برای جذب آرا ،برندگان و بازندگان محلی را هدف
قرار دادهاست.
منابع مالی عمومی در ترکیه بهشدت متمرکز است .برای
مثال در ســال  2005ســهم درآمــد مالیاتــی دولتهای
محلــی از کل درآمد مالیاتــی تنها  7.6درصــد بود .درجه
باالی تمرکز منابع مالی عمومی این فرصت را برای دولت
ترکیه فراهمکرد تا بتواند بدون توجه به اصول «حکمرانی
خوب» منابع عمومی کشور را برای منافع خود هزین ه کند.
حزب عدالت و توسعه با اســتفاده از تسلط ماهرانه خود بر
نحوه هزینهکرد منابــع مالی دولت از هیــچ فرصتی برای
تشــویق و تنبیه رأیدهندگان دریغنکرد .از ســوی دیگر،
کنتــرل عملی حــزب عدالت و توســعه بــر پارلمــان ترکیه
اساســا کنترل دولت را بــر منابــع مالی عمومــی افزایش
دادهاســت .برخی تحلیل گران با تمرکز بر تحکیم بیشتر
قدرت توسط حزب عدالت و توســعه ،چگونگی اختصاص
منابع مالی عمومی برای مقاصد سیاســی توسط حزب را
بررسی کردند .نتایج نشــانداد که حزب عدالت و توسعه
کاالهای استثناپذیر را از طریق کانالهایی به استانهایی
منتقل کردهاند که پایگاه رأی اردوغان هستند و کاالهای
اســتثناناپذیر را به اســتانهایی فرســتادهاند که در آن جا
رقابت تنگاتنگی بین اردوغان و رقبای انتخاباتی او وجود
داشــت .به عبارت دیگــر دولت مرکــزی بهطــور هدفمند
بودجه جاری بیشــتری را به اســتانهایی اختصاص داده
اســت که پایگاه رأی حزب عدالت و توسعه هستند .این در
حالی استکه به اســتانهایی که ســهم رأی حزب حاکم
از ســهم متوسط کشــوری پایینتر اســت ،بودجه عمرانی
بیشتری مانند سرمایهگذاری در امور زیربنایی اختصاص
داده شده است .حزب عدالت و توسعه در استانهایی که
پایگاه رأی شان محسوب میشود ،مقادیر قابلتوجهی از
مخارج عمومی را به امور مربوط به آموزشوپرورش ،دفاع
و در نهایت امور فرهنگی و مذهبی اختصاص داده اســت؛
ردیفبودجه آموزشوپــرورش در ترکیه حدود  35درصد
از کل بودجه جاری را تشــکیلمیدهد کــه جزو مهمترین
ردیفهای بودجه اســت .از طرف دیگر ،حتی بدون توجه
به میــزان توســعهیافتگی مناطق مختلف و شــاخصهای
اجتماعی-اقتصادیشــان ،میتــوان گفــت پایگاههــای
اســتانی رقیب اصلی اردوغان یعنی حزب جمهوریخواه
خلق بــا دریافــت کمترین بودجه از ســوی دولــت مرکزی
در اکثــر ردیفهای بودجــه ،بزرگترین بازنــده این بازی
ن میدهد که برخی
بودند .ازنظر سیاسی ،این یافتهها نشا 
بخشها به الگوهای صالحدیدی و جهتگیریهای حزبی
برای مخارج و سرمایهگذاری تمایل کمتری دارند و از این
رو با اختصــاص عادالنه منابع در زمینه مســائل اقتصادی
و اجتماعی ،تابع منطق برنامهریزیشــدهای هستند .اما
دیگر بخشها بیشــتر به دنبال اهداف حزبی خود هستند
که طبعــا پیامدهای منفــی برای توســعه پایــدار و عادالنه
به دنبال خواهد داشــت .تحقیقات اخیر شــواهدی برای
این ادعا مطرح کردهاســت؛ این تحقیقات نشان میدهد،
دولت ترکیــه بنا بر میــزان حمایت اســتانهای مختلف از
حزب حاکم در انتخابات سراســری و بــدون توجه به بحث
عدالت و کارایــی مخارج ،برنــدگان و بازنــدگان محلی را
انتخابکرده اســت .در دهه  2000ترکیــه الگوی موفق
اجتماعــی و اقتصــادی بســیاری از کشــورها در منطقــه
خاورمیانه و شمال آفریقا بود .اما اکنون انتقادات بسیاری
متوجــه حــزب حاکم ،الگــوی توســعه اقتصــادی و بهویژه
شــیوه تصمیمگیری صالحدیــدی و ناعادالنه آنها شــده
اســت .شــواهد بســیاری وجــود دارد کــه نشــانمیدهد
تصمیمگیر یهــا ی صالحدیــدی از طریــق اختصــاص
اســتراتژیک منابــع عمومی ،مالیــات و مقــررات نهتنها بر
بنگاهها و گروههای مختلف کســبوکار در کشور اثرگذار
اســت بلکه روند عملکرد اقتصادی در استانهای مختلف
عمال تحتتأثیر گرایشهای سیاسی آنها قرار میگیرد.

...

خبر متفاوت
مشکل هولناک زنان روهینگیایی
ســی ان ان :صدهــا زن و دختــر روهینگیایــی هــم اکنون
در کمپهــای مهاجــران در بنگالدش زندگــی میکنند.
آنها خود را آماده میکنند تــا نوزادانی را بــه دنیا بیاورند
که به واســطه تجاوز ســربازان ارتش میانمار در  ٩ماه پیش
باردارشــدند .طبق گزارش شــورای ســازمان ملل متحد،
نیروهای بشردوستانه خدماتی را برای بیش از  ٢٧٠٠نفر
که از خشونتهای جنسی نجات پیدا کردند ،فراهم کرده
است .به گفته سازمانهای امدادرســان ،بسیاری از زنان
و دختران روهینگیایی ســال گذشــته هنگام فرار از دست
قتل و غارت و تجاوز نیروهای ارتشــی میانمار ،مورد تجاوز
قرار گرفتند.
CMYK

