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 اگر به پرونده های جاری در حوزه 
سیاسی - امنیتی آن هم در مقیاس 
بین المللی نظری بیفکنیم، به وضوح 
می بینیم که یک شــراکت مشخص 
میــان ایــاالت متحده بــه عنوان 
بزرگترین قدرت نظامی و اقتصادی 
دنیا با اروپایی هــا در تمام عرصه ها 
وجود دارد. این مشــارکت در سطح 
اول میان واشنگتن و لندن قابل لمس 
و مشاهده است؛ به گونه ای که ایاالت 
متحده از دهه ها قبل تاکنون بریتانیا 
را متحد ســنتی و راهبــردی خود 
می داند و حتی در زمان دونالد ترامپ 
هم شاهد آن بودیم که این مناسبات 
با توجه به اینکه خیلی ها می گفتند 
دچار تزلزل شــده، از بین نرفت و به 
راه خود ادامه داد. اما در ســطح دوم 
این همکاری ها، شــاهد برقراری و 
طی شدن مناســبات آمریکا با سایر 
کشورهای اتحادیه اروپا هستیم که 
آلمان و فرانســه در صدر این جدول 
قرار دارند. پــس از برلین و پاریس، 
بیشترین ســطح روابط با آمریکا در 

اروپا به ایتالیا، هلند، بلژیک، سوئد و 
اتریش مربوط می شود. این دولت ها 
در برهه های گوناگون صریحا مدل 
روابط خود با ایاالت متحده را اعالم 
کرده انــد. به عنوان مثــال ایتالیا از 
دهه ها قبل به دلیل کــوچ اجباری 
رهبران خانواده هــای مافیای این 
کشور )کوزانوســترا( به شیکاگو و 
ســپس نیویورک، ریشه عمیقی در 
اقتصاد ایاالت متحده دارند. بلژیک، 
هلند و ســوئد هم به دلیل مناسبات 
سیاسی و سپس تســلیحاتی که با 
آمریکا دارنــد، از اهمیت ویژه ای در 
ســاختار سیاســت خارجی ایاالت 
متحده برخوردارند. آلمان و فرانسه 
هم به عنوان شرکای اصلِی امنیتی 
ایاالت متحده شــناخته می شوند 
و درنهایت ســوئیس هم کشــوری 
خواهد بود که از چم و خم اقتصادی 
جهان و به خصوص آمریکا خبر دارد و 
به همین دلیل واشنگتن آن را حافظ 
منافع خود در بســیاری از کشورها 
می داند. این منظومه یک بُعد دیگر 
هم دارد که بســیاری از آن به عنوان 
رکن و ستون فقرات اصلی روابط اروپا 
و آمریکا یاد می کنند که ناتو یا همان 
ســازمان پیمان آتالنتیک شمالی 

نــام دارد. جای هیچ شــکی وجود 
ندارد که اروپایی ها در ســال 1949 
میالدی، یعنی از زمان تشکیل ناتو 
تاکنون، آمریکا را نقطه اتکای خود 
می دانستند و به همین دلیل اتحادیه 
اروپا در این مدت سعی کرده تا با تمام 
ســناریوهای ایاالت متحده همراه 
باشــد. نکته قابل توجه این است که 
بیشترین میزان از بودجه ناتو توسط 
ایاالت متحــده تامیــن و پرداخت 
می شود و به همین دلیل باید گفت 
که واشنگتن به صورت علنی بر این 
نهاد »ســلطنت« می کند. بی شک 
آمریکایی ها به دلیل نفوذ اقتصادی و 
سیاسی که بر متن و بطن ناتو دارند، 
فضای اطاعــت از راهبردهای خود 
را به اروپایی ها تحمیل کرده اند که 
همین مســاله به خصوص در زمان 
ریاســت جمهوری دونالــد ترامپ 
باعث شــد تا اوضاع رو بــه وخامت 
برود. همان موقــع امانوئل مکرون، 
رئیس جمهوری فرانســه اعالم کرد 
که ناتو دچار مرگ مغزی شده است، 
اما عالوه بر مقامات اروپا، رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهــوری ترکیه 
با تمام قدرت و قــوای خود بر حاکِم 
الیزه تاخت. آن روزها شاید بسیاری 

از ناظران بین المللی متوجه نشدند 
که قرار اســت چه اتفاقی بیافتد، اما 
حاال به نظر می رســد کــه اتحادیه 
اروپا تصمیمی اتخاذ کرده که اگر به 
صورت قطعی بیانگر موضع ماکرون 

نباشد، کمتر از آن هم نخواهد بود. 
پشت کردن به واشنگتن

چند روز پیــش یورونیوز اعالم 
کــرد کــه براســاس پیش نویس 
طرح »قطب نمای اســتراتژیک«، 
اتحادیــه اروپا در نظر دارد تا ســال 
۲۰۲۵ میالدی یــک نیروی نظامی 
مشــترک با حضــور حداکثر پنج 

هزار نیــرو برای مداخلــه در طیف 
وســیعی از بحران ها و بــدون اتکا 
به ایــاالت متحده تشــکیل دهد. 
در این پیش نویــس ۲۸ صفحه ای 
نتیجه گیری و تاکید شده که »توان 
آرایش ســریع ارتش اتحادیه اروپا« 
باید برپایه ترکیبی از نیروی زمینی، 
هوایی و دریایی تشکیل شود تا بسته 
به نــوع بحران پیش آمــده بتوان از 
ترکیب مــورد نیاز آنها به ســرعت 
استفاده کرد. پس از اعالم این خبر، 
نشریه دی ســایت چاپ برلین هم 
اعالم کرد کــه وزرای خارجه و دفاع 
اتحادیه اروپا بحــث و گفتگو درباره 
پیش نویس ایــن طــرح را از چند 
هفته  پیش در بروکسل آغاز کردند 
و هدف آنها این اســت که تا مارس 
سال آینده بر ســر یک سند نهایی 
به توافق برسند. به گفته این نشریه 
آلمانی، کشورهای ایتالیا و فرانسه، 
دو قدرت نظامی اتحادیــه اروپا، از 
این پیش نویس استقبال کرده اند اما 
دیدگاه دولت ائتالفی آلمان نیز که به 
زودی تشــکیل می شود، در حصول 
توافق در مورد این طرح بسیار مهم 
خواهد بود. گزارش دو رسانه اروپایی 
مذکور حاکی از آن است که اتحادیه 
اروپا و به خصوص اعضای اصلی آن 
به دنبال آن هستند مجدداً تشکیل 
نیروی واکنش ســریع را در دستور 
کار خــود قرار دهند امــا باید توجه 
داشــت که رهبران اتحادیــه اروپا 
دو دهه پیش برای نخســتین بار در 
مورد تشــکیل یک نیروی ۵۰ تا ۶۰ 
هزار نفری به توافق رســیدند ولی 
در اجرایی کردن آن نــاکام ماندند. 
حاال به نظر می رســد که دو پرونده 
باعث شــده تا مجدداً اروپایی ها به 
فکر تشکیل نیروهای واکنش سریع 
مســتقل بیافتند. نخستین پرونده، 
افغانستان است. اروپایی ها به شدت 
از تخلیه کابل توسط آمریکا عصبانی 
هســتند و معتقدند که ایــن اقدام 
دولت بایدن بر خالف بــرآورد آنها 
از اخالق او و تیمش؛ نشــان داد که 
واشنگتن منافعش را مقدم بر تمام 
دنیا می داند. پرونده دوم، روســیه و 
مجادالتی است که آمریکا را مقابل 

کرملین قــرار داده اســت. واقعیت 
این اســت که اروپایی ها نمی توانند 
همانند گذشــته به صورت تمام قد 
با ایاالت متحده علیه چین و روسیه 
همره شــوند. دلیل این رویگردانی 
هم کاماًل مشــخص اســت؛ چراکه 
چین و روسیه ســرمایه گذاری های 
زیادی در حوزه های انرژی و تجاری 
در اتحادیــه اروپا انجــام داده اند و 
به همیــن دلیــل اروپایی ها هرچه 
بیشــتر با آمریکا علیه این دو کشور 
همراه شوند، بیشتر متضرر خواهد 
شد. پرونده ســوم هم مسائل آفریقا 
است. بدون شــک و با توجه به اینکه 
ایــاالت متحده در حــال کم کردن 
نفــوذ عملیاتی و اجرایــی خود در 
خاورمیانه اســت، یکی از نقاطی که 
بیش از گذشــته موردنظــر اروپا و 
آمریکا قرار خواهد گرفــت، آفریقا 
است. این قاره حاال به محل مجادله 
اقتصادی و امنیتی چین و آمریکا و 
همچنین روسیه تبدیل شده است 
و حاال اروپایی ها به دلیل نفوذ سنتی 
در این جغرافیا، به دنبال آن هستند 
تا بتوانند بــرای مقابله با بحران های 
نظامی و امنیتی در قاره ســیاه، یک 
سبک و سیاق مستقل را دنبال کنند 
که تشــکیل نیروی واکنش سریع 
دقیقاً به همین موضوع مربوط است. 
با این تفاسیر اگرچه جو بایدن اخیرا 
چنین اقدامی را مکمل ناتو دانسته، 
اما بدون شــک اروپایی ها با عملی 
کردن این طرح به دنبال اســتقالل 

امنیتی - نظامی از آمریکا هستند. 

اتحادیه اروپا برای تشکیل نیروی واکنش سریع تا سال 2025 آماده می شود؛ 

تکاپو برای کسب استقالل نظامی - امنیتی
آمریکایی ها به دلیل نفوذ 
اقتصادی و سیاسی که بر 

متن و بطن ناتو دارند، فضای 
اطاعت از راهبردهای خود 

را به اروپایی ها تحمیل 
کرده اند که همین مساله 

به خصوص در زمان 
ریاست جمهوری دونالد 

ترامپ باعث شد تا اوضاع 
رو به وخامت برود

اروپایی ها به دلیل نفوذ 
سنتی در آفریقا به دنبال 

آن هستند تا بتوانند برای 
مقابله با بحران های نظامی 
و امنیتی در قاره سیاه، یک 

سبک و سیاق مستقل را 
دنبال کنند که تشکیل 

نیروی واکنش سریع دقیقًا 
به همین موضوع مربوط 

است

سقوط ارزش لیر ترکیه به شدت ادامه دارد و اکنون قرار است حدود 4۰ نفر که این وضعیت را پیش بینی کرده اند، 
محاکمه شــوند. پیش بینی متهمان درباره میزان ســقوط ارزش لیر ترکیه در برابر دالر آمریکا به ســه سال پیش 
بازمی گردد. سقوط آزاد ارزش لیر ترکیه در برابر ارزهای معتبر جهان از مدت ها پیش آغاز شده و در هفته های اخیر 
با شتابی بیشتر ادامه یافته است. عده ای در سال ۲۰1۸ در شبکه اجتماعی توئیتر 
پیش بینی کرده بودند ارزش برابری هر دالر آمریکا از هفت لیر ترکیه در آن زمان 
به 1۰ لیر برسد. این اتفاق چند روز پیش افتاد و در حال حاضر برای دریافت یک 
دالر باید بیش از 11 لیر ترکیه ارائه کرد. همزمان با این روند که ادامه دارد پورتال 
خبری تی۲4 از محاکمه ۳۸ نفر، از جمله دو روزنامه نگار در استانبول خبر داد که 

سه سال پیش ریزش ارزش لیر را پیش بینی کرده بودند.

وزیر خارجه آمریکا در سخنانی گفت که کشورش واقعا نگران تحرکات نظامی غیرمعمول روسیه در مرز با اوکراین و 
بخشی از اظهارات روسیه است. به گزارش اسپوتنیک، آنتونی بلینکن با اشاره به اینکه متحدان واشنگتن به طور گسترده 
نگرانی های خود را در این زمینه به اشتراک می گذارند، توضیح داد که آمریکا از »مقاصد والدیمیر پوتین رئیس جمهور 
روسیه در این باره اطالعی ندارد. وی افزود: ولی ما می دانیم که در گذشته چه اتفاقی 
افتاده است. ما می دانیم که چگونه به تحریکات ساختگی از سوی اوکراین یا هر کشور 
دیگری که روسیه از آن برای توجیه آنچه از ابتدا قصد انجامش را داشت، اشاره کنیم. 
اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا اشاره به بحرانی سال ۲۰14 دارد؛ زمانی که روسیه 
شــبه جزیره کریمه را بازپس گرفت. اخیراً وزیر دفاع آمریکا در اوج خطر درگیری 
بین روسیه و اوکراین، گفت که حمایت کشورش در دفاع از اوکراین عزم راسخ دارد.

ابراز نگرانی آمریکا از تحرکات نظامی روسیه در مرز اوکراین پیگرد قضایی ده ها نفر در ترکیه به دلیل پیش بینی سقوط لیر

دولت موقت طالبان افغانســتان از آمریکا خواسته 
اســت تا نقش خود را در رســیدگی به بحران انسانی 
جاری در این کشــور جنگ زده ایفا کند. به گفته آنها، 
این بحران از قبل وجود داشته است. به گزارش آناتولی، 
در بیانیه وزارت خارجه طالبان افغانستان، به واشنگتن 
یادآوری شده است که این بحران انسانی در افغانستان 
به قبل از رسیدن این گروه به قدرت باز می گردد. این 
بیانیه، واکنشی به توییت های توماس وست، نماینده 
ویژه آمریکا در امور افغانســتان بود که تاکید داشــت 
واشنگتن سال ها این نکته را به طالبان گوشزد می کرد 
که اگر به جای سازش مذاکره شده با افغان ها به تصرف 
نظامی قدرت اقدام کنند، بعد کمک های انسانی مدنظر 
جامعه بین المللی به این کشــور کامال متکی به کمک 
اقتصادی متوقف خواهد شــد و این اتفاقی اســت که 
هم اکنون رخ داده اســت. عبدالقهار بلخی، سخنگوی 

وزارت خارجه افغانســتان گفت که اظهارات توماس 
وست مبنی بر اینکه افغانستان قبل از ماه اوت هم با یک 
بحران انســانی مواجه بوده است، یک اعتراف ماندگار 
است. او افزود: این صحت دارد که مشکالت اقتصادی 
به دولت جدید به ارث رسیده است. بنابراین همه باید 
به مسوولیت هایشان برای رسیدگی به این مساله عمل 

کنند. 

ائتالف الفتح عراق درباره اسناد و مدارکی که تقلب در 
نتایج انتخابات پارلمانی اخیر را ثابت می کند، توضیح داد. 
به گزارش شفق نیوز، محمود الحیانی، از رهبران ائتالف 
الفتح عراق گفت: تغییری که اخیــرا بعد از تصمیمات 
هیئت قضایــی در نتایج انتخابــات پارلمانی به وجود 
آمد وجود تقلب و دستکاری در نتایج انتخابات را ثابت 
می کند. این دلیل و سندی است که تصمیمات هیئت 
قضایی به ویژه بعد از پیروزی نامزدهای شکست خورده 
و شکست نامزدهای پیروز آن را ثابت می کند. الحیانی 
گفت: کشف عملیات تقلب و دستکاری توسط هیئت 
قضایی گروه های سیاســی و مردمی را به افزایش فشار 
برای بازشمارش دستی آرای تمام حوزه ها وادار خواهد 
کرد تا براساس اراده و خواست ملت عراق و نه براساس 
دستورکارهای خارجی عملیات تقلب به صورت کامل 
فاش شود. در این راســتا هادی العامری، رئیس ائتالف 

الفتح اعالم کرد که ائتالف وی اسناد و مدارک کافی برای 
لغو انتخابات به دادگاه فدرال داده است. این اظهارات در 
دیدار العامری با حیــدر العبادی، رئیس ائتالف النصر و 
ایاد عالوی، رئیس ائتالف الوطنیه در بغداد برای بررسی 
تحوالت سیاســی و پرونده تقلب در نتایــج انتخابات 
ایراد شــد. العامری، العبادی و عالوی بر لزوم پیگیری 

شکایت  ها تأکید کردند.

رئیس ائتالف الفتح: 

اسناد کافی برای لغو نتایج انتخابات عراق ارائه دادیم
طالبان مدعی شد: 

بحران انسانی افغانستان از دولت قبل به ما ارث رسید

خبرخبر

فرشاد گلزاری

تحلیل کریستین ساینس مانیتور: 
»شی«، رئیِس همه چیز! 

به دنبال اقدام چند روز پیش حزب کمونیست 
چین در تصویب قطعنامه ای با محتوای تحسین 
شی جینپینگ و ایدئولوژی او، این رهبر چین در 
موقعیت برتر نادری قرار گرفته است. رای به این 
قطعنامه به کلی قدرت او را برای حکومت کردن 
بر این کشــور 1.4 میلیارد نفری تا هر زمانی که 
خودش انتخاب کند، تثبیت می کند. به گزارش 
کریستین ســاینس مانیتور، اســتیو تسانگ، 
مدیر مؤسســه SOAS China در دانشگاه 
لندن، می گوید که شی جینپینگ مردی با یک 
مأموریت است که خود را مسئول تمام عظمت 
امروز چین می داند. واضح است که هیچ قصدی 
برای بازنشستگی او وجود ندارد. طی این پیروزی 
سیاسی، دیدگاه شــی جینپینگ برای ملتش 
در ســندی که قرار اســت برای دهه های آینده 
دوام بیاورد، درج شــده و او را در موقعیتی عماًل 
خدشه ناپذیر قرار می دهد. برخی ناظران هشدار 
می دهند که ســلطه او، که به موجب یک کیش 
شخصیتی رو به رشــد تقویت شده، در بردارنده 
تحمیل یک فرآیند انطباق ایدئولوژیکی اســت 
که خطراتی را برای چین به همراه دارد. تیموتی 
چیک، استاد تاریخ و کارشناس چین مدرن در 
مؤسســه تحقیقات آسیا در دانشــگاه بریتیش 
کلمبیا، می گوید: هزینه حاکمیت ایدئولوژیک، 
کاهش نوآوری و خالقیت اســت. آنها امنیت را 
به قیمت خالقیت به دســت می آورند. مجمع 
عمومی کمیته مرکزی حزب حاکم کمونیست 
چین با بیش از ۳۰۰ عضو، کــه محور قدرت در 
چین است، هفته گذشــته قطعنامه ای درباره 
دســتاوردهای مهم این حزب از زمان تأسیس 
آن در 1۰۰ ســال پیش به تصویب رساند. متن 
کامل این قطعنامه روز سه شــنبه منتشر شد. 
به گفته کارشناســان، اهمیــت تاریخی قائل 
شــدن برای این قطعنامه که ســومین سند در 
نوع خود است که توســط کمیته مرکزی حزب 
کمونیست چین از زمان تأسیس حزب در سال 
19۲1 تصویب می شود، اغراق نیست. مائو تسه 
تونگ، که انقالب کمونیســتی چین را رهبری 
کرد، اولین قطعنامه از این نوع را در سال 194۵ 
با هدف انتقاد از بنیانگذاران اولیه حزب تنظیم 
کرد. قطعنامه دوم از این دســت نیز در ســال 
19۸1 توسط دنگ شیائوپینگ، رهبر برجسته 
وقت چین، که از آن برای نکوهش رادیکالیسم 
مائو و هموار کردن راه برای اصالحات اقتصادی 
بازارمحور و گشــودن درهای چیــن به دنیای 
خارج استفاده کرد، منعقد شد. قطعنامه جدید 
نشان دهنده فاصله گیری رادیکال از عمل گرایی 
منســوب به دنگ اســت؛ عملگرایی که در یک 
جمله معروف او دیده شد: گربه چه سیاه باشد چه 
سفید، اگر بتواند موش را بگیرد، گربه ای خوب 
است. همچنین این قطعنامه از شی جینپینگ 
به خاطر بازیابی مرکزیت مارکسیسم در سیاست 
چین تمجید می کند. پروفسور چیک می گوید: 
این به نوعی بازنویســی قانون اساسی نانوشته 
حیات سیاســی در چین است. این دقیقا همین 
است. ختم کالم. این ســند اظهارات، اقدامات و 
تصمیمات سیاسی شــی جینپینگ را به عنوان 
دکترین حزب کمونیست مشروعیت بخشیده 
و انتقاد از آنها را برای هر کســی بسیار خطرناک 

می کند.
پروفســور چیــک اضافــه می کنــد کــه 
قطعنامه های قبلی بحث ها را حــل و قانونی را 
وضع کردند که در طی ۲۰ سال بعد از آن کارکرد 
داشت و بعید است که این قطعنامه هم متفاوت 
از آنها باشد. این قطعنامه اساساً شی جینپینگ 
را فراتر از هر گونه چالشــی در آستانه برگزاری 
بیســتمین کنگره حزب در سال آینده میالدی 
قرار می دهــد؛ کنگره ای که انتظــار می رود در 
زمانی برگــزاری اش، او تبدیل بــه اولین رهبر 
چین پس از مائو بشود که برای سومین دور پنج 
ساله مجددا به عنوان دبیرکل منصوب می شود. 
در دوره زمامداری شــی جینپینگ، که در سال 
۲۰1۲ رهبری حزب را بر عهده گرفته و همچنین 
رئیس جمهور کشــورش هم هست، دولت پکن 
محدودیتهای مربــوط به دوره های ریاســت 
جمهوری را که توسط دنگ شیائوپینگ تعیین 
شده بود، حذف کرد. این قطعنامه تاریخی، فراتر 
از ارتقای جایگاه شی جینپینگ، چشم انداز او را 

برای ظهور چین تحسین می کند. 

جهاننما


