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استعفای
وزیر خارجه استرالیا

«جولی بیشاپ»وزیر خارجه استرالیا بعد از شکست در رقابت برای رهبری حزب حاکم ،از سمت خود استعفا کرد .هرج و مرج سیاسی در استرالیا آن
قدر زیاد است که طی سالهای اخیر بارها نخست وزیر این کشور تغییر کرده است .نخست وزیر پیشین «ملکولم ترنبال» بود که جایگاه رهبریاش در
حزب لیبرال به چالش کشیده شد و سرانجام در رقابت تازهای ،روز جمعه وزیر خزانهداری سابق به عنوان نخست وزیر جدید استرالیا برگزیده شد.

...

تحلیل روز
سیداحمد موسوی مبلغ

رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان

تکرارسوریه وعراق درافغانستان؟

قرار است بنابر شنیده ها ،زلمی خلیل زاد بهعنوان نماینده
آمریکادرافغانستانبهکابلاعزامشود.خلیلزادپیشازاین
هم در سمتهای مشاور امنیت ملی آمریکا ،سفیر آمریکا در
افغانستان و سفیر آمریکا در عراق در تحوالت منطقه ،نقش
ایفا کرده است.دست برقضا ،او در کارگردانی رویدادهای
افغانستان و عراق ،اختیارات زیادی هم داشته و تمام هرج
و مرجی که اکنون در این دو کشور ،عمدهترین دلیل تداوم
حضور آمریکا شمرده میشــود ،دستپخت اوست.ویژگی
مهم خلیل زاد این است که خوب میداند چگونه با پررنگ
کردن اختالفات قومی ،منافع آمریکا را در منطقه و به ویژه
افغانستان تامین کند.او در کتاب خاطرات خود گفته که به
رغم این که در اجالس بن اول ،ستار سیرت بهعنوان رئیس
حکومت موقت پس از طالبان تعیین شده بود ،اما با تدبیر و
تالشاو،حامدکرزیکهپشتوبود،بهریاستحکومتموقت
دست یافت.خلیل زاد به دنبال این است که پشتونها را به
عنوان قدرت اصلی در افغانستان حفظ و تقویت کند و گویا
سیاسترسمیحکومتآمریکانیزهمیناستکههمهاقوام
غیر پشتو (شما بخوانید اقوام فارســی زبان) از حلقه اصلی
قدرت دور باشند.طبیعتا چنین شرایطی ،در یک حکومت
دموکراتیک (به ادعای خود آمریکا) قابل تحقق نیست.پس
گروههایی همچون داعش یا طالبان که اوال پشــتو باشند و
ثانیا با تامین منافع آمریکا مشکلی نداشــته باشند و ثالثا با
دموکراسی هم میانهای نداشته باشــند میتوانند مطلوب
خلیلزادودولتآمریکاواقعشوند.بااینوصف،آمدنخلیل
زاد به کابل ،میتواند افغانستان را آبستن حوادثی از جنس
آن چه که در سوریه و عراق روی داد ،کند.
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اندیشــکده راهبردی تبیین نوشــت :از جملــه ویژگیهای
خاص نظام سیاسی عراق این است که نمایندگان پارلمان
از قدرت و اختیارات بسیاری برخوردارند .چنین قدرتی در
حوزهسیاسی،درتعیینسهمسئولعالیرتبهقابلمشاهده
اســت؛ رئیس پارلمــان ،رئیس جمهــور و نخســت وزیر.این
قدرت گزینشگری در شرایط کنونی ،یکی از موانع تشکیل
دولتدرعراقمحسوبمیشود؛شیعیان،یکپارچهنیستند
بنابراینهرائتالفیازشیعیانکهبخواهدفراکسیوناکثریت
را تشــکیل دهد ،ناچار اســت تا با اهلســنت و کردهــا وارد
تعامل شود .این دو نیز مالحظات و شروطی دارند که ائتالف
شیعیان باید آن را پذیرا باشــد .بهعنوان مثال یکی از دالیل
ناکامیائتالفهفتهگذشت هالعبادی،صدر،حکیموعالوی،
همراهی نکردن برخی جریانهای اهل ســنت با آنها بود.
شرط این جریانها برای پیوستن به ائتالف مذکور ،پذیرش
نامزد آنها برای ریاست پارلمان بود که به صورت سنتی در
اختیار اهل سنت است .چنین مالحظاتی با شدت کمتر از
سوی کردها ،در خصوص گزینه ریاست جمهوری طرح شده
است اگرچه کردها در شرطگذاریهای خود ،مسائل مورد
اختالف با دولت مرکزی بغداد را بیشتر برجسته میکنند.
بازیگران شــیعه ،کرد و ســنی در تعامالت با یکدیگر و برای
پیوستن به ائتالفهای هم ،چشم به قدرت باالی فراکسیون
اکثریت در پارلمان دارند که میتواند سه مسئول عالیرتبه
عراق را تعیین کند .اهل سنت و کردها ،اگرچه کرسیهای
کمتری کسب کردهاند اما در تشــکیل فراکسیون اکثریت،
حائزنقشمهمیهستند.ایننظامسهمیهبندی(محاصصه)
اکنون تشــکیل دولت در عراق را کند و دشوار ساخته است
اما در نهایت ،بازیگران مختلف چنــان در حرکت مهرههای
شــطرنج خود تغییر ایجــاد میکنند تا الگویــی از همگرایی
مبتنی بــر برد-برد شــکل گیــرد و رئیــس پارلمــان ،رئیس
جمهور و نخستوزیر تعیین شوند .طبیعی است که تقسیم
پستهای وزارتی نیز در مذاکرات میان گروهها مطرح شود.
این نظام پارلمانــی ،ایراداتی دارد و به همیــن دلیل برخی
آشکاراباآنمخالفند.البتهموافقانچنیننظامی،آنرامانع
از دیکتاتوری و انحصارطلبی گروه پیروز در انتخابات اعالم
میکنند .به نظر میرســد این اســتدالل با توجه به ساخت
هویتی متکثر عراق ،قابل پذیرش است.
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نمای روز

دور دوم مالقات خویشــاوندان خانوادههای دو کره شمالی
و جنوبی که بیش از  60ســال پیش پس از پایان جنگ کره از
هم جدا شده بودند در حال برگزاری است.خویشاوندان از
 81خانواده در روســتای کوه کومگنگ در کره شــمالی ،که
منطقهای توریســتی اســت با هم مالقات میکنند .دور اول
مالقات اعضــای خانوادههــای دو کره هفته گذشــته برگزار
شــد.این مالقاتهــا در پــی بهبــود روابــط میان دو کشــور
همسایه کره جنوبی و شمالی صورت میگیرد.
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مخالفت اشرف غنی با استعفای جمعی وزرای امنیتی افغانستان

اظهار نظر روز

زلزله سیاسی در«ارگ

»

شریفی-گســترش نا امنی بعــد از حمله خونین به شــهر
غزنــی ،حملــه خونین انتحــاری به یــک مرکز آموزشــی و
حمالت موشــکی روز عیدقربان در نزدیکی ارگ ریاســت
جمهوری ،باعث شد مردم افغانستان و کاربران شبکههای
اجتماعیدراعتراضیفراگیرخواستاراستعفایمقامهای
امنیتی شوند .اقدامی که حاالزلزله سیاسی بزرگی را در
«ارگ» رقم زده اســت .ابتدا «محمد حنیف اتمر» ،مشــاور
تخوداستعفاکرد.استعفایی
امنیتملیافغانستانازسم 
که به سرعت از سوی اشرف غنی ،رئیس جمهور افغانستان
پذیرفته شد و «حمدا ...محب» سفیر افغانستان در آمریکا
به جای وی منصوب شد .پس از آن« ،ویس احمد برمک»،
وزیرکشــور« ،محمد معصوم اســتانکزی» ،رئیــس امنیت
ملی و «طارق شــاه بهرامی» ،وزیر دفاع اســتعفای خود را
تقدیم کردند که البته اشــرف غنی هیچ یــک را نپذیرفت.
یکی از دالیل پذیرش استعفای «اتمر»   میتواند اختالف
سیاســی میــان او و «غنــی» باشــد .موضوعی کــه اتمر در
استعفانامه خود آن را تایید کرده است،اما از محافل دولتی
در افغانســتان این طور شــنیده میشــود که اتمر به دلیل
شــرکت در انتخابات ریاســتجمهوری  2019از ســمت
خود کنارهگیری کرده اســت .حنیف اتمر  ۴۹ســاله پس
از رسیدن به سمت مشــاوره امنیت ملی ریاستجمهوری

در اواخــر  ،۲۰۱۴دومیــن فــرد قدرتمند در افغانســتان
به شــمار میآمــد .او تــا  ۲۰۱۰وزیر کشــور دولــت حامد
کــرزای ،رئیسجمهوری پیشــین بــود .اما پــس از حمله
طالبان به نشســت صلح در  ۲۰۱۰از سمتش برکنار شد.
اتمر به عنــوان یکــی از سیاســتمداران نزدیک به روســیه
نیز شناخته میشــود.افزون بر این ،ناتوانی دولت اشرف
غنــی در برقراری امنیت و شکســتهای پــی در پی ارتش
افغانســتان از طالبان و عقبنشینی نیروهای نظامی این
کشــور و واگذاری جغرافیا به طالبان باعث شــده اســت تا
راهبرد نظامی اشــرف غنی به شــدت مورد انتقاد محافل

امنیتی افغانستان قرار بگیرد .به گونهای که مقامات ارشد
امنیتی ،بــه ویژه وزیــران دفاع و کشــور افغانســتان به کم
کاری و ناتوانی در تامین امنیت افغانستان متهم شدهاند.
ایمل فیضی کارشناس مسائل سیاسی معتقد است رئیس
جمهوریافغانستانبهعنوان متحدآمریکادرتامینامنیت
افغانستان درمانده است و تالشهایش برای عادیسازی
روابط بــا پاکســتان موفقیتــی درپی نداشــت و اکنــون با
مخالفتهای داخلی بیشتری روبهروست.در این شرایط
اســتعفای جمعی تیم امنیتی کابینه اشــرف غنی نشــان
میدهد که آنان با همکاری و هماهنگی رئیس جمهوری

با حکمتیار در امور مختلف کامال مخالف هســتند و براین
اعتقادند پیروی اشرف غنی از سیاستهای حزب اسالمی
باعث شده اســت تا افغانســتان از مدار وحدت ملی خارج
و به ســمت تمامیت خواهی و برتریطلبی یک قوم خاص
حرکت کند.ســردبیر خبرگزاری افغان نیــزدر تحلیلی از
استعفای مقامات امنیتی و دولتی افغانستان معتقد است
در شــرایط بحرانی کنونی بی تردید استعفاها خبر بسیار
بدی برای اشــرف غنی و تیم او در ارگ ریاســت جمهوری
خواهد بود .اکنون این برداشت نزد مردم افغانستان شکل
خواهد گرفت که سیاســتهای انحصارطلبانه و تمامیت
خواهانه اشــرف غنی اســت کــه به اعتــراض و اســتعفای
مقامات کابینه منجر میشود.در هر حال به نظر میرسد
مقامات ارشد امنیتی افغانســتان به این نتیجه رسیدهاند
که جبهه مخالفان اشرف غنی از جمله ائتالف بزرگ ملی
که به تازگی در کابل اعالم موجودیت کرد در حال افزایش
قدرت خود در برابر دولت اســت و ایــن احتمال که ممکن
اســت مقامات مســتعفی به مخالفان محمد اشــرف غنی
ملحق شــوند دور از ذهن نیســت .زیرا آنان پیشتر با حامد
کرزی که از ائتالف بــزرگ ملی حمایت میکند همکاری
داشتهاند و درصددند با تقویت جبهه مخالفان شانس آنان
را برای پیروزی در انتخابات آینده افزایش دهند.

واکنش سرد ترامپ به درگذشت جان مک کین جمهوری خواه

مرگ سناتور جنگطلب

اندیشکده روز
عراق؛ یک پارلمان 3 ،گروه 3 ،مسئول

3

رقابت تنگاتنگ احزاب عراقی برای همراه کردن سنیها و
کردها در تشکیل دولت

هزارتویائتالفبرای«فراکسیونبزرگ»

بیش از سه ماه از انتخابات سراســری در عراق میگذرد .در این مدت چالشهای متعددی
پیشروی تشــكیل دولت جدید در عراق قرار داشــت .از ادعای تقلب در انتخابات گرفته تا
بازشماری دستی آرا و حتی آتش زدن یكی از انبارهای نگهداری صندوقهای رای از جمله
موانعی بود كه پیشروی بهثمررســیدن این انتخابات قرار داشت .پس از بازشماری دستی
آرا و تایید نتایج آن توســط كمیســیون مســتقل انتخابات و دیوان عالی عراق به طور رسمی
تمامی احزاب سه ماه فرصت خواهند داشت تا بزرگترین بلوك سیاسی را در عراق تشكیل
دهند .حاال روســیا الیوم ،ازحصــول توافقی میان محور ملی به ریاســت خمیــس الخنجر و
حزب دموکرات کردســتان عراق به ریاست مســعود بارزانی خبرداده است .این ائتالف که
به زودی اعالم میشــود راه را برای ائتالف بزرگتــر با ائتالف دولت قانون بــه رهبری نوری
مالکی و ائتالف الفتــح به رهبری هادی العامری هموار میســازد و همین مســئله احتماال
موجب میشــود در جلســه اول پارلمان که طی روزهای آینده برگزار میشــود فراکسیون
بزرگ (اکثریت) اعالم شود.این در حالی اســت که رعد الدهلکی ،عضو ائتالف الوطنیه به
ریاست ایاد عالوی اعالم کرد که گروههای سنی نیز میخواهند با ائتالف سائرون به رهبری
مقتدی صدر ،رهبر جریان صدر عــراق ائتالف کنند.وی گفت :برخــی از نمایندگان محور
ملی از این ائتالف جدا شده و به ائتالف الوطنیه پیوستهاند و قرار است نشستی برای اعالم
این ائتالف برگزار شود.
همچنین علی الســنید ،از رهبــران ائتالف النصر به رهبــری حیدر العبــادی اعالم کرد که
تعدادی از نمایندگان ائتالفهای دولت قانــون و الفتح میخواهند به النصر بپیوندند.وی
گفت که این نمایندگان به صورت شفاهی متعهد شدهاند که برای تشکیل فراکسیون بزرگ
طی روزهای آینده به النصر بپیوندند.با این حال سعد المطلبی ،عضو ائتالف دولت قانون
کنارهگیری برخــی از نمایندگان از این ائتــاف را تکذیب کرد.در همین زمینه ،مســئوالن
کرد اعالم کردند که هیئتهای ائتالفهای دولت قانون و ســائرون طــی چند روز آینده به
اربیل سفر میکنند تا درباره تشکیل فراکسیون بزرگ صحبت کنند.نماینده یکی از این دو
هیئت ائتالفی اســت که نوری مالکی ،معاون رئیسجمهور عراق قصد تأسیس آن را دارد و
برای قانع کردن کردها به منظور پیوستن به ائتالفش برای تشکیل فراکسیون بزرگتر تالش
میکند .هیئت دوم نیز شامل ائتالف مقتدی صدر و همپیمانش حیدر العبادی است .قرار
بود قبل از عید قربان فراکسیون بزرگ اعالم شود اما نمایندگان سنی و کردها با مطرح کردن
خواستههایی درباره ضمانتهای مکتوب موجب تأخیر در اعالم فراکسیون بزرگ شدند.

«جــان مــک کیــن» مهمتریــن منتقــد دونالــد ترامــپ در میــان
جمهوریخواهان ،در ســن  ۸۱ســالگی درگذشت .این ســناتور سابق
ایالت «آریزونا» که حدود یک ســال پیش اعالم کرد «تومور مغزی» دارد،
روز جمعه روند درمانی خود را متوقف کرده بود .مراســم خاک ســپاری
وی درحالی برگزار میشــود که او پیشــتر گفته بود تمایل ندارد دونالد
ترامپ ،رئیس جمهورآمریکا در آن حضور داشته باشد .ترامپ هم در پیام
کوتاهیبدونگفتنیکحرفدربارهحرفهوزندگیاوگفت«:تسلیتمن
و احترام قاطعانه من برای خانواده سناتور جان مک کین .قلب و دعای ما
با شماست!».جان مک کین سال  ۱۹۳۶در یک بیمارستان کوچک در
پایگاه نیروی دریایی آمریکا مستقر در کانال پاناما متولد شد« .جان اس.
مککین جونیور» پدر او از نظامیان سرشناس بود و در سه دهه از ۱۹۴۰
تا  ۱۹۷۰در جنگهای مختلف حضور داشت و تا درجه دریاساالری هم
پیش رفــت .از جمله ســمتهای او فرمانده «فرماندهــی اقیانوس آرام»
آمریکا بود .شهرت ســناتور مک کین در آمریکا در جریان جنگ ویتنام و
اسارت پنج ساله اش در جریان بمباران مواضع ویتنامیها آغاز شد .او که
خلبانیکجنگندهبود ۲۶اکتبر ۱۹۶۷درحالبمبارانویتنامشمالی،
هواپیمایش هدف موشک قرار گرفت و سقوط کرد.گرچه آمریکاییها او
را «قهرمان» میدانند اما ،دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیاش
در سال ۲۰۱۵گفته بود که وی «قهرمان جنگی» نیست چرا که در جنگ
ویتناماسیرشدهاست.ترامپدرطعنهایکهریشهدرحمایتنکردنمک
کین از وی در انتخابات و مخالفت وی با حذف بیمه اوباما داشــت گفته
بود« :من کسانی را دوست دارم که اسیر نشده باشند ».این سرآغازی بر
سردی روابط سناتور مک کین با رئیس جمهور آمریکا بود.جان مک کین
بعد از مدت کوتاهی از آزاد شــدنش برای حضــور در رقابتهای کنگره
آمریکا نامزد شد و توانست در سال  ۱۹۸۳برای اولین بار به عنوان عضو
مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت «آریزونا» وارد کنگره این کشور شود.
او پس از سال ۱۹۸۷به عنوان نماینده آریزونا در سنای آمریکا کار خود را
ادامهدادوبهتدریجوباباالرفتنسابقهاش«،رئیسکمیتهنیروهایمسلح
آمریکا» نیز شد.او شانس خود را برای ریاست جمهوری هم امتحان کرد
و پس از یک ناکامی در دوره مقدماتی مبارزات سال  ۲۰۰۰سرانجام در
 ۲۰۰۸توانســت نامزد جمهوریخواهان در این انتخابات شــود ،اما در
رقابت نهایی از «باراک اوباما» نامزد دموکراتها شکست خورد .مواضع
تند مک کین درباره بسیاری از مسائل سیاست خارجی ،چهرهای خاص
از او در میان سیاســتمداران آمریکایی درســت کرده بــود .او که همواره

خواســتار فشــارهای اقتصادی و نظامی علیه ایــران بــود ،در ضدیت با
مردم ایران با سرکرده گروهک تروریستی «منافقین» دیدار و در برخی
نشستهایاینگروهکحضورداشت.اینسیاستمدارسال ۲۰۰۷در
جریانجلسهپرسشوپاسخدرایالتکارولینایجنوبی،آوازیبامحتوای
جنگ علیه ایران سر داد و با خنده گفت« :بر روی ایران بمب ،بمب ،بمب،
بمببریزیم».اوهمچنینازمخالفانسرسخت«برجام»نیزبود.مککین
ضمن حمایت از تشدید تحریمها علیه روسیه ،بارها «والدیمیر پوتین» را
با الفاظی از قبیل «قاتل ،مردی اهریمنی و آشوبگر» خطاب کرده و حتی
مدعیشدهبود«:معتقدمکهاو(پوتین)تهدیدیاصلیاست،حتیبیشتر
از داعش».به دنبال جنجالها درباره دخالت روسیه در انتخابات۲۰۱۶
ریاست جمهوری آمریکا ،مک کین اقدام ادعایی مسکو علیه واشنگتن را
«اقدام جنگی» خوانــده بود.مواضع جنجالی او درباره کره شــمالی هم
بسیاری از رسانههای بینالمللی را واداشت که به «جنگ طلب» بودن او
اذعان کنند.مک کین در انتقاد از آن چه که مواضع «ضعیف» دولتهای
آمریکادربارهکرهشمالیخواندهبود،از«دونالدترامپ»خواستهبودبرای
پایان دادن به برنامه اتمی این کشور به زور متوسل شود.جان مک کین،
حامی سرسخت جنگهای آمریکا علیه افغانستان و عراق بود و بارها از
این جنگها و اشغال این کشورها حمایت کرده بود.او که همواره مخالف
سرســخت دولت ســوریه بود ،چند ماه بعد از آغاز بحران سال  ۲۰۱۱و
اعالم حمایت دولت آمریکا از به اصطالح «معترضان سوری» ،در سفری
مخفیانه به ســوریه رفت و با گروههای مسلح مخالف دمشق عکسهای
یادگاری گرفــت .مک کین بارهــا بر لــزوم کمکهای نظامی و ارســال
تســلیحات به گروههای معارض در ســوریه تاکید کرد و حتی خواســتار
ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه شــده بود.او در قضیه تجاوز نظامی
ناتو به لیبی در سال  ۲۰۱۱که منجر به ساقط شدن رژیم «معمر قذافی»
شد،حامیسرسختمداخلهآمریکادراینجنگبود.جانمککینیکی
از پشتیبانان اصلی مداخله نظامی آمریکا در برخی کشورهای آفریقایی
به بهانه «جنگ علیه تروریســم» از قبیل مالی ،نیجریه و سومالی بود و از
دولتهای دموکرات و جمهوریخواه آمریکایــی به دلیل کم توجهی به
مداخله در قــاره آفریقا انتقاد میکرد.فهرســت حمایــت مککین ،این
جمهوریخواه سنتی ،از جنگ و مداخله خارجی به مراتب طوالنیتر از
موارد فوقالذکر است ،اما به طور خالصه میتوان گفت وی در طول عمر
سیاسیاش همواره از سیاســت خارجی مداخلهجویانه حمایت کرد؛ از
غرب و شرق آسیا گرفته تا شاخ آفریقا.

انتقادسازمان ملل از اتحادیه اروپا درباره  ۱۵۰پناهجوی بالتکلیف در کشتی!

سرگردان میان آبها

ســازمان ملل با انتقــاد از اختالفــات کنونی
میان کشــورهای اروپایی در زمینــه پذیرش
پناهجویــان اعالم کــرد که کشــورهای عضو
اتحادیه اروپا باید هر چه زودتر زمینه را برای
پذیرشحدود ۱۵۰سرنشینکشتیامدادی
ایتالیایی «دیچوتی» فراهم کنند.
این سازمان همچنین از ایتالیا هم خواست که
هر چه ســریعتر افرادرا از کشتی تخلیه کند.
«فیلیپو گرانــدی» نماینده آوارگان ســازمان
ملــل متحد بــا اشــاره به حواشــی مربــوط به
کشــتی «دیچوتی» ،رفتار با سرنشــینان این
کشتی را «خطرناک» و «غیراخالقی» توصیف
کرد.حدود  10روز پیش ،کشــتی "دیچوتی"
متعلق بــه گارد ســاحلی ایتالیا  ،شــماری از
مهاجران غیرقانونــی را از قایــق قاچاقچیان
انسان نجات داد اما دولت ایتالیا اعالم کرده
که فقط زمانــی اجازه خــروج ایــن مهاجران
از کشــتی را صــادر خواهــد کــرد کــه دیگــر

کشــورهای اروپایــی متعهد به پذیــرش آنها
شــوند .کشــورهای خط مقدم اتحادیــه اروپا
به ویــژه ایتالیا که اکنون به محــل اصلی ورود
مهاجران غیر قانونی از آفریقا بــه اروپا تبدیل
شــده اســت ،به شــدت از بیتوجهی اتحادیه
اروپا به معضــات و دشــواریهای زیادی که
این مسئله برای ُرم ایجاد کرده است گلهمند
هستند.همین مسئله در کنار روی کار آمدن
یک دولت راســتگرا در ایتالیا باعث شــده تا
دولت رم بــه جای پذیرش شــناورهای حامل
مهاجران غیرقانونی ،اساسا اجازه ورود آنها
به بنادر ایتالیا را ندهد و درنتیجه این شناورها
در دریای مدیترانه سرگردان شوند .تکرار این
پدیده نگرانی شدید سازمان ملل را برانگیخته
است.بااینهمهپاسخ  12کشوراتحادی هاروپا
نیز به درخواســتهای رم منفی بوده اســت.
بدینترتیبمشخصشدهکهبهرغمشعارهای
انساندوستانه اروپاییها ،در عمل هیچ کدام

مایل به پذیرش پناهجویان نیستند.
بحران پناهجویان موجب تشدید اختالفات
و به چالــش کشــیدن همگرایــی در اتحادیه
اروپــا شــده اســت .بــه گفتــه مارتیــن پلویم
کارشــناس سیاســی ،بحــران پناهجویــان،
بیــش و پیــش از آن کــه بحــران ورود تعــداد
زیادی از آوارگان به خاک اروپا باشد ،بحران
مدیریت و سیاستگذاری اروپایی است .هم

اکنون دولــت راســتگرای ایتالیــا و"جوزپه
کونتــه" نخســت وزیــر این کشــور سیاســت
ســختگیرانهای علیه مهاجــران غیرقانونی
اتخاذ کرده است.هر چند طبق تصمیم سران
اروپــا قرار بــوده کمکهای قابــل توجهی به
رم بــرای پذیــرش و ســامان دادن بــه اوضاع
مهاجران غیرقانونی صورت گیرد ،اما دولت
ایتالیا به این مسئله اعتراض دارد که اتحادیه

اروپــا فراینــد جدیدی بــرای امدادرســانی،
پذیــرش و توزیــع آنهــا ارائــه نکرده اســت.
کشــورهای اروپایی کــه با بحــران مهاجران
غیرقانونــی آفریقــا و خاورمیانــه رو بــه رو
هستند ،در برابر این مسئله رفتاری ریاکارانه
و رویکردی متناقض دارند .این نمادی دیگر
از رویکرد دوگانه غربیها از جمله اروپاییها
درقبال مسئله حقوق بشــر است .آنها برای
حفظ منافع خــود ،آشــکارا موازین انســانی
را زیــر پــا گذاشــتهاند.درحالی کــه برخــی
از ایــن کشــورها ماننــد فرانســه و بریتانیــا با
حمایــت از گروههای تروریســتی در ســوریه
مسئولیت مســتقیم ایجاد و گسترش بحران
پناهجویان را برعهده دارند .اکنون با تشدید
اختالفات در این زمینه در داخل اتحادیهاروپا
میتوان انتظار داشت که وضعیت مهاجران
غیرقانونی بیش از پیش پیچیده شود و آنها
با آیندهای نامعلوم مواجه شوند.

عطوان:

درس عمران خان به شیوخ عرب
عمرانخان ،نخســت وزیرجدید پاکســتان تــاش میکند
شــکوه و جایگاه پاکســتان را بهعنوان یک قدرت اســامی
بــزرگ و دارای شــخصیت مســتقل بازگردانــد .او کــه
سادهزیستی را پیشه خود ســاخته و همنشــینی با مردم را
انتخاب کرده اســت در نخســتین اقــدام جــدی کاریاش
سیاســتی اتخاذ کرده که حمایت از فقرا را نشان میدهد.
رهبر پاکستان در ابعاد سیاســت خارجی خود هم دست به
یک اقدام منحصر به فــرد زد و آن مخالفتــش با تحریمهای
آمریکا علیه ایران است.آمریکا و کشورهای غربی هم اوضاع
پاکستانرابهشدتدنبالمیکنندبهویژهپسازآنکهآقای
«عمرانخان» بازیکن سابق کریکت به پست نخستوزیری
بهجای «نواز شریف» فاســد که پشت میلههای زندان به سر
میبرد ،رســید زیرا عمرانخان از فقرا جانبداری میکند؛
فقرایی که در پاکستان اکثریت را شکل میدهند ،مبارزه با
فسادرادراولویتقراردادهوفعالیتنهادهایمختلفکشور
را از سر گرفته است همچنین خودکفایی و پایان وابستگی
بــه آمریــکا را در رأس اولویتهــای خود قــرار داده اســت.
عمرانخان به دنبال این اســت که مبارزه با فساد را اولویت
کاری خود قرار دهد و این که سازمانهای دولتی کشورش
به توان داخلی خود تکیه کنند و میزان وابســتگی به آمریکا
و غرب را کاهش دهد .سیاســت وابســتگی به آمریکا باعث
شده است که پاکستان به ابزار و سر نیزه در همه جنگهای
آمریکادرمنطقهتبدیلشود.آقایخانراشخص ًامیشناسم
آن زمان که در دانشگاه «آکسفورد» اقتصاد میخواند و وارد
فعالیتهای سیاسی شد .او که میخواهد مبارزه با فساد را
شخص ًا از خودش شروع کند و در همان قدم نخست ترجیح
داد بهجای این که در کاخ ویژه دولتــی زندگی کند آن را به
محلی برای موزه تبدیل کند و همچنین خودروهای لوکس
و گرانقیمت و ضدگلوله رابفروشد .به جای این که صدها
خدم و حشم داشــته باشد ،منزلی با ســه اتاق برای زندگی
انتخابکردکهدارایدوخدمتکاراست.دیدگاهرهبرجدید
پاکستان بر حفظ اموال عمومی است یعنی در پیش گرفتن
سیاست ریاضت اقتصادی ،تشکیل دوباره هویت پاکستان
از طریق برقراری نظام اسالمی با حمایت اجتماعی تمرکز
دارد که فقر را کاهش دهــد و بدهیهای عمومــی که از دو
نخســتوزیر فاســد ســابق به ارث برده بود؛ کاهــش دهد.
تکیه بر توان داخلی و تشــویق ارزشهــای کار و تحریک به
ســرمایهگذاری داخلی و نیز فعال کردن سیستم مالیات و
تحت پیگرد قرار دادن کسانی که از آن فرار میکنند بهویژه
ثروتمندان خالصه بلند پروازیهای اساســی نخستوزیر
جدیداست.اینمردتالشمیکندهیبتوجایگاهپاکستان
را بهعنوان یــک قدرت اســامی بزرگ و دارای شــخصیت
مستقل بازگرداند و نخستین اقدامی که در این زمینه اتخاذ
کرد مخالفتش با تحریمهای آمریکا علیه ایران و قرار دادن
تهران در کنــار ریاض بهعنوان پایتخت اســامی اســت که
میخواهد پس از به قدرت رســیدن به آن ســفر کند؛ گویی
میخواهد به این دو کشور پیامی با این محتوا بدهد که وی
طایفهگرا نیست و از اسالم فراطایفهای طرفداری میکند.
عمرانخــان در پاکســتان و «ماهاتیر محمــد» در مالزی به
حکومت رسیده و «عبدالرزاق» و شریف همپیمانان حاکمان
عرب به اتهام فساد و ســرقت اموال عمومی پشت میلههای
زنداناند .این اتفاقی نیست بلکه این یک واقعیت است.ای
کاش رهبران عرب ما که نه بر ســر جایگاه کشورهای شان
و تصمیمهای مستقل و پایان همه گونه وابستگی به آمریکا
توپاشوکاخهاوکشتیهایمجللتفریحی
بلکهبرسرریخ 
وناوگانهایهواپیماهایتفریحیمجللرقابتمیکننداز
آقای خان و ســبک و اهدافش برای به پا خاستن کشورش و
قرار دادن فقرای له شده در صدر اولویتهایش یاد بگیرند.
از شما خواهش میکنم که رفتار با پاکستانیها و هندیها
و دیگر ملیتها را تغییر دهیــد و دیگر از باال به پایین به آنها
نگاه نکنید و تحقیــر آنهــا را از امروز به بعــد متوقف کنید.
اینها هویتهای ملی ایجاد کردهاند که قائم بر استقالل و
احترام است و به قدرت بازدارندگی هستهای دست یافتند و
سمبلهای فساد در کشورهایشان را سرنگون کردند .اگر
همحالتفروپاشیکنونیعربهاادامهپیداکندوالبتههیچ
نشانهای هم وجود ندارد که برعکس آن را بگوید ،آن وقت در
آینده نزدیک خواهیم دید که پاکستانیها و هندیها ارباب
میشوند و ما خدمتکار .حاال آیا یکی از رهبران عرب وجود
دارد که اینها را بشنود و بخواند؟ روزها میآیند و ما هم آن
روزها را خواهیم دید.

...

پیشخوان بینالملل

هفت هنامه
"ویک" با تیتر
"یک عصر نو
برای ترکیه"
از حرکت
اردوغان
به سوی
اقتدارگرایی
گزارش داده
است.
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