
صفحه 8
پنج شنبه 5 دی 1392 

23 صفر 1435 - شماره  20674

دریچه ای به جهان 
kharegi@kayhannews.ir

جهان در سالی که گذشت

مهم تری��ن تحوالت س��ال گذش��ته لبنان را 
می ت��وان درگیری ه��ای ش��دید میان س��اکنان 
علوی نش��ین منطقه »جبل محسن« بااهل سنت 
منطقه »باب التبانه« در ش��هر طرابلس در شمال 
لبنان به حساب آورد. در این درگیری ها ده ها تن 
کش��ته یا زخمی شدند و نیروهای ارتش لبنان با 
اعالم وضعیت فوق العاده برای ایجاد آرامش و ثبات 

در این شهر مستقر شدند. 
کار به جایی رسید که سلفی های این شهر از 
مناره های مساجد باال رفتند و علیه ارتش لبنان 

اعالم جهاد کردند.
برخی طرف ها با اهداف سیاسی تالش می کنند 
که با دامن زدن به اوضاع متش��نج طرابلس، پای 
ارت��ش را وارد این بحران کنند اما ماهیت بحران 

اروپای��ی ها تص��ور می کردند 
ک��ه بح��ران اقتصادی در س��ال 
2013 متوقف می ش��ود و از این 
بره��ه به بعد اوض��اع رو به بهبود 
خواهد گذاش��ت. ام��ا اعتراض ها 
و اعتصاب ه��ای اخی��ر ب��ه ویژه 
اعتراض هایی که در ماه دس��امبر 
2013 یعنی آخرین ماه س��ال در 
بسیاری از کشورهای عضو منطقه 
یورو برگزار ش��د نش��ان داد، این 
تصور ک��ه  »عمیق تری��ن بحران 
مالی غرب با اجرای سیاست های 
ریاضت��ی و قربانی کردن اقش��ار 
ضعیف جامعه ریش��ه کن خواهد 

شد«، تصوری خام بوده است.
همی��ن چن��د روز پی��ش بود 
ک��ه در جریان برگزاری نشس��ت 
س��ران اتحادیه اروپا در بروکسل، 
ش��مار زیادی از مردم این شهر از 
تصمیم سازان این اتحادیه خواستند 
سیاس��ت های ریاضت��ی را هر چه 
زودت��ر متوقف کنن��د. این تجمع 
اما همچون تمام اعتراض هایی که 
از س��ال 2008 به این سو در اروپا 
برگزار شده، از سوی رهبران اروپا 

نادیده انگاشته شد.

نگاهی به آمار و ارقام رس��می 
مراک��ز علمی اروپا نش��ان می هد، 
تبع��ات ای��ن بح��ران اقتصادی و 
زنجیروار  ریاضتی،  سیاس��ت های 
دامن بس��یاری از مردم عادی این 
کشور را گرفته و رفته رفته تبعات 
این مس��ئله »اقتصادی« به شکل 
برخ��ی مش��کالت و بحران ه��ای 
و  »فرهنگ��ی«  »اجتماع��ی«، 
حتی »سیاس��ی و امنیت��ی« نمود 
یافته اس��ت. به عنوان مثال، یکی 
اروپایی ها  از سیاس��ت هایی ک��ه 

ب��رای مقابل��ه ب��ا بح��ران مالی 
برگزیده ان��د، اخ��راج کارکنان یا 
توقف استخدام هاست. این مسئله 
طبیعت��اً باع��ث افزای��ش بیکاری 
می ش��ود. اکنون »بیکاری« یکی 
از جدی ترین تهدیداتی اس��ت که 
جامعه اروپ��ا را تهدی��د می کند. 
در برخی کش��ورها مثل اسپانیا و 
یون��ان نرخ بیکاری جوانان به رقم 
باور نکردنی 60 درصد هم نزدیک 

شده است.
»مهاجرت«  باع��ث  بی��کاری 

بسیاری از تحصیلکردگان و جوانان 
کشورهای ضعیف تر اروپا  به سایر 
کش��ورها ش��ده اس��ت. مهاجرت 
در صورت��ی که از کنت��رل خارج 
ش��ود عالوه ب��ر موط��ن مهاجر، 
کش��ورهای مهاجرپذی��ر را نیز با 
مش��کالتی روب��ه رو خواهد کرد. 
افزایش خشونت های نژادپرستانه، 
افزایش جرم و جنایت، گس��ترش 
قاچاق انسان و... از جمله عواقبی 
است که کش��ورهای مهاجرپذیر 
اروپایی را دچار کرده است. افزایش 

بی خانمان ها،  افزایش  سوءتغذیه، 
کاهش خدمات بهداشتی و درمانی، 
تعطیلی بیمارس��تان های دولتی، 
تعطیلی دانشگاه ها و مراکز دولتی، 
افزایش سوءتغذیه، کاهش خدمات 
رایگان درمانی، حقوقی، آموزشی 
و... نیز گوشه های دیگری از تبعات 
زنجی��روار اج��رای سیاس��ت های 
ریاضتی در اروپا هستند که همگی 
نش��ات گرفته از همان سیس��تم 
ظالمانه نظام س��رمایه داری حاکم 

بر غرب است.
با تمام این تلخی ها اما، بحران 
مالی اروپا دو مسئله را به خوبی به 
نمایش گذاشت. یکی ناتوانی نظام 
اقتصادی حاکم بر غرب یعنی نظام 
س��رمایه داری و دیگ��ری، ناتوانی 
رهبران این کشورها برای مدیریت 
این بحران. به اعتقاد بس��یاری از 
کارشناس��ان، آنچه در این سال ها 
با نام سیاست های ریاضتی تجویز 
و اجرا شده فقط اندکی فروپاشی 
نظ��ام س��رمایه داری را ب��ه عقب 
انداخته اما در عوض بس��یاری از 
مردم به ویژه جوانان اروپایی را به 

خاک سیاه نشانده است!

جامعه پاکس��تان به ویژه پس از 11 س��پتامبر 2001 و لشکرکشی آمریکا به 
خاورمیانه با پدیده نقض حاکمیت ملی مواجه است و به نظر می رسد هرچه زمان 

می گذرد، مسئله ابعاد تازه ای به خود می   گیرد.
هر ملتی باید چهار عنصر س��رزمین، حکومت، جمعیت و حاکمیت را داشته 

باشد تا بتوان گفت که این ملت دارای یک واحد سیاسی مستقل است.
جامعه پاکس��تان قبل از لشکرکشی آمریکا مشکالتی را از قبل داشته است؛ 
مثل چالش مرزی با هند، مش��اجره میان نهادها و قوای حاکم، فس��اد سیاسی و 
اقتصادی و فعالیت گروه های تروریستی جهنگوی و سپاه صحابه. اما همانطور که 

می بینیم، این مسایل حاکمیت ملی پاکستان را دچار خدشه نمی کند.
اما، پس از 11 سپتامبر این بحران های حل نشده با بحران هایی همراه شد که 
آمریکا برای پاکس��تان به ارمغان آورد، که حمالت مکرر با پهپادها به نوار قبایلی 

شمال غرب مهم ترین آنهاست.
پاکستان با این پیشینه وارد سال 2013 شده و اوضاع سیاسی آن مثل سال های 
قبل ش��دیدا بی ثبات بوده اس��ت؛ در مورد پهپادها، تظاهرات مردمی علیه آمریکا 
کماکان ادامه داش��ت و حتی انتخابات مهم پارلمانی این کش��ور تحت الشعاع آن 
قرار گرفت؛ ماجرا از این قرار بود که حزب »مسلم لیگ شاخه نواز« تحت رهبری 
»نوازش��ریف« سوار بر این احساس��ات ضدآمریکایی شد و با وعده دادن در مورد 

متوقف کردن این حمالت، 15 خرداد گذشته رسما به قدرت رسید.
اما، تاکنون تالش های ش��ریف نتیجه ای نداده و قضیه پهپادها اکنون مسئله 
نخس��ت دولت نیست، هرچند اعتراضات ادامه دارد و مردم مسیرهای لجستیک 

ناتو را مسدود می کنند.
حمالت تروریس��تی، انفجارها و به خصوص شیعه کشی طی سال جاری نیز 
مثل سال های قبل ادامه یافت؛ خونین ترین حمالت ضدشیعی در ماه های بهمن 
و شهریور رخ داد. این دو حمله جمعا بیش از 90 کشته و دست کم 250 مجروح 

به همراه داشت.
در روز عاشورا نیز تروریست ها شیعیان عزادار را در شهر راولپندی هدف قرار 
دادند که ش��هادت 10 سوگوار حسینی)ع( را درپی داشت. عالمه »نصیر عباس« 

رئیس فقه جعفری نیز در شهر الهور به دست افراد ناشناس   شهید شد.
کالن ش��هر کراچی همچنان ناآرام و پرتلفات باقی ماند و پیش��اور هم مثل 
سال های قبل جوالنگاه شبه نظامیان طالبان بود. البته عملیات تروریستی مقابل 
کلیسای این شهر که 78 کشته و 121 مجروح داشت، اقدامی متفاوت و تازه بود.

»رجب طیب اردوغان« نخست وزیر ترکیه، در دوازدهمین سال حکومت خود، 
یکی از سخت ترین سال ها را تجربه کرده است.

اگر سیاست خارجی )و حتی داخلی( اردوغان و حزب وی )عدالت و توسعه( را 
روی نموداری ترسیم کنیم، متوجه می شویم که وی در هشت ماه نخست کماکان 
سیاست های قبلی خودش را در قبال سوریه، موشک های پاتریوت و سپر موشکی 
و در کل همس��ویی همه جانبه با آمریکا و ناتو ادامه می داده اس��ت. اما پس از آن 
یعنی اواخر تابستان گذشته، سیاست های اردوغان به تدریج عوض شد و علت این 

تغییرت رویکرد، رویدادهایی بود که در ادامه به آنها  اشاره می شود.
مولفه های رویکرد جدید آنکارا را می توان در قطع حمایت از عناصر القاعده و 
تکفیری های فعال در سوریه، اتخاذ روابط دوستانه با دولت بغداد، نزدیکی با ایران 
و انتقادهای بی سابقه نسبت به سیاست های خاورمیانه ای آمریکا و ناتو مشاهده کرد.

به نظر می رسد مهمترین علتی که باعث چرخش در سیاست های حزب حاکم 
عدالت و توس��عه ترکیه شده است، اعتراضات و تظاهرات خیابانی بود که ابتدا به 
بهانه  ای غیر سیاسی در اسالمبول آغاز و به تدریج به 90 شهر کشیده شد و رنگ 
و بویی سیاسی به خود گرفت. این اعتراضات که اکنون  نیز به صورت کمرنگ تر 

ادامه دارد پنج کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشت.
اردوغان که ابتدا علت اعتراضات را درک نمی کرد، بعدا متوجه شد که مردم 
نس��بت به همس��ویی اش با ناتو و آمریکا و همچنین مداخالت آنکارا در س��وریه 
ناراضی هستند. این تحوالت را می توان مهمترین عامل در چرخش سیاسی حزب 

عدالت و توسعه دانست. 
اما، مورد دیگری که اردوغان را از خواب بیدار کرد و او را به س��ر عقل آورد، 
تهدیدات تروریس��تی عناصر القاعده در داخل ترکیه بود؛ این کشور که سال های 
آرامی را پشت سر گذاشته و فقط در جنوب شرق با عناصر حزب کارگران کردستان 
ترکیه )پ.ک.ک( در ستیز بود، کم کم انفجارهای تروریستی را در مناطق مرزی 
ترکیه و حتی آنکارا تجربه می کرد. عالوه بر آن، شبکه القاعده آشکارا دولت اردوغان 

را به حمالت تروریستی تازه تر و خونین تر تهدید می کرد.
این تحوالت باعث شد که مقامات آنکارا به فراست دریابند که خطرات بزرگی 
در راه است.  لذا، دولت مبارزه با عناصر القاعده را آغاز کرد و کار به جایی کشید 
که اردوغان اواخر آذر به همه نیروهای اطالعاتی، نظامی و انتظامی ترکیه دستور 
داد که همه اردوگاه های القاعده را برچینند و شبه نظامیان وابسته به  این گروه را 
دستگیر کنند.در پی این چرخش سیاسی، مذاکرات اقتصادی با ایران گرم شد و 

مقامات آنکارا رفت و آمدهای خودر ا به پایتخت عراق آغاز کردند.
دیدار و مذاکره با »عبداهلل اوجاالن« رهبر زندانی پ.ک.ک در جزیره »امرالی« 
اسالمبول توسط مقامات آنکارا که اسفند گذشته انجام شد، به مذاکرات بعدی و 

تصمیم عناصر نظامی پ.ک.ک به خروج از ترکیه انجامید.
این تصمیمات آرامش ش��ش ماهه ای را در مناطق جنوب ش��رقی ترکیه به 
ارمغان آورد، ولی به نظر می رس��د که شرایط دارد به سمت عقب برمی گردد. هر 
یک از طرفین دیگری را به نقض توافقات فی مابین متهم می کنند. آیا در س��ال 

جدید آرامش در ترکیه حکمفرما خواهد شد؟

درگذشت رئیس جمهور ونزوئال، یکی از رویدادهای مهم در سال 2013 بود.
»هوگو رافائل چاوز فریاس« 28 ژوئیه1954 در منطقه روس��تایی سابانتا در ونزوئال به 
دنیا آمد. او در 16 س��الگی به ارتش پیوس��ت و تا کسب درجه سرهنگ دومی پیش رفت. 
چاوز در سال 1992 علیه »کارلوس آندرس پرز« رئیس جمهور وقت ونزوئال، کودتا کرد اما 

شکست خورد و به زندان افتاد. این مسئله موجب محبوبیت او در بین فقرا شد.
در سال 1994 از سوی »رافائل کالدرا« رئیس جمهور وقت مورد عفو قرار گرفت و آزاد 
ش��د. او از همان وقت، کار سیاس��ی را آغاز و حزب چپگرای »جنبش جمهوری پنجم« را 
تأس��یس کرد. در سال 1998 برای اولین بار رئیس جمهور ونزوئال شد. او پنجاه و سومین 
رئیس جمهور ونزوئال بود. از همان ابتدا با جهانی س��ازی نئولیبرال آمریکا مخالف بود و به 
س��مت کشورهای ضد آمریکایی گرایش پیدا کرد. در طول 15 سال ریاست جمهوری اش، 

روابط گرمی با کوبا، روسیه، ایران، چین و کشورهای آمریکای التین داشت.
ونزوئال در زمان چاوز، رشد اقتصادی بین 1/2 تا 18 درصد را تجربه کرد. سال 2004 

ونزوئال با رشد اقتصادی 18 درصدی در جهان رکورد زد.
هوگوچاوز در پنجم مارس 2013 )14 اسفند 1391( براثر بیماری سرطان درگذشت. 
او دو س��ال ب��ا این بیماری دس��ت و پنجه نرم می کرد و بیماری خ��ود را حاصل یک ترور 
بیولوژیکی از سوی آمریکا می دانست. مسئله ای که »مادورو« رئیس جمهور بعدی ونزوئال 

هم به آن اشاره کرد.
تشییع جنازه چاوز با شکوه برگزار شد و دولت ها و ملت های آمریکای التین در پی مرگ 
او، اعالم عزای عمومی کردند. چاوز به عنوان رهبر »انقالب بولیواری نوین« شناخته می شود.

در پی درگذش��ت چاوز »نیکالس مادورو« رئیس جمهور شد و در نخستین سخنرانی 

از مهم ترین تحوالت فلسطین در سال گذشته میالدی تالش رژیم صهیونیستی برای تصویب طرح 
نژادپرس��تانه »پراور،بگین« بود که در صورت اجرا، هزاران فلسطینی ساکن صحرای نقب از سرزمین 
خود اخراج می شدند. به موجب این طرح قرار بود 36روستای این ناحیه تخریب و در حدود 100هزار 
فلسطینی از سرزمین تاریخی خود اخراج شوند تا رژیم صهیونیستی بتواند به سیاست شهرک سازی خود 
ادامه دهد. این طرح برای رژیم صهیونیستی تا بدان حد اهمیت داشت که هزینه ای بالغ بر دومیلیارد 
دالر برای آن هزینه کرده بود، لیکن با تظاهرات گسترده ای که در غزه، کرانه باختری، سرزمین های 
اش��غالی و سراس��ر جهان صورت گرفت و مخالفت افکار عمومی منطقه و جهان مجبور شد از اجرای 

این طرح صرف نظر کند.
مخالف��ان معتقدن��د: این طرح هیچ ضرورت و توجیه علمی ن��دارد و فقط برای مصادره زمین های 

فلسطینیان و اسکان یهودیان در این منطقه تصویب شده بود.
از اشغال فلسطین تاکنون فلسطینی های سرزمین های اشغالی 40 تا 60درصد زمین های خود را 
از دست داده اند و مطرح کردن چنین طرح هایی و تصویب آن در حقیقت اجرای توصیه های تئودور 

هرتزل از بنیانگذاران صهیونیسم است.
هر چند اعتراضات صورت گرفته در سرزمین های فلسطینی و 24 کشور دنیا این طرح را با شکست 
مواجه ساخت اما سیاست توسعه طلبی، تجاوز و اشغال سرزمین های فلسطینیان یک رویداد و حادثه 
صرف نیس��ت بلکه یک س��اختار و یک روند مداوم است که اسرائیل برای رسیدن به منافع بیشتر آن 

را دنبال می کند.
تل آویو ممکن اس��ت امروز از طرح پرآور، بگین منصرف ش��ود لیکن فردا با طرح جدید و بهانه ای 
دیگر به سراغ سرزمین های فلسطینی می رود و تمامی تالش خود را برای تصرف سرزمین های جدید و 
اسکان یهودیان مصروف می دارد. مسئله  دیگر فلسطین به تعویق افتادن طرح آشتی ملی فلسطینیان 
است که هر چند در دستور کار قرار دارد اما اختالفات گروه های فلسطینی به ویژه فتح و حماس تحقق 
این روند را با اشکال مواجه می سازد. مهم ترین بن بست ایجاد شده بر سر راه تحقق آشتی ملی رابطه 
تشکیالت خودگردان فلسطین به رهبری محمود عباس با رژیم صهیونیستی است که مورد مخالفت 
گروه های دیگر فلس��طینی به ویژه حماس قرار گرفته است. گروه های فلسطینی معتقدند اسرائیل به 
هیچ وجه قابل اعتماد نیست و جز سیاست تجاوز، توسعه طلبی و جنایت، سیاست دیگری ندارد و با 
این رژیم خیانتکار نباید س��ازش کرد، این در حالی اس��ت که تشکیالت خودگردان با چراغ سبزهایی 
که به رژیم تل آویو داده اس��ت کرانه باختری را به حیاط خلوت اس��رائیل تبدیل کرده و این رژیم در 
این منطقه به اعمال قدرت می پردازد و به راحتی به مسجداالقصی تعرض و تجاوز می کند به همین 

دلیل گروه های فلسطینی به نظر نمی رسد که در آینده نزدیک نیز به آشتی ملی دست پیدا کنند.
از س��وی دیگر، گروه های مقاومت فلسطینی تاکید دارند هدف آمریکا و اسرائیل از پی گیری روند 
سازش اشغال باقیمانده اراضی فلسطین است و آنها به فکر مردم فلسطین نیستند بلکه تمام تالششان 

رسیدن به اهداف خودشان است.
س��فرهای مکرر مقامات آمریکایی به س��رزمین های اشغالی دقیقا در راستای تامین همین اهداف 

صورت می گیرد.
یک س��ال دیگر از محاصره ظالمانه نوار غزه گذش��ت و مجامع حقوق بشری اقدامی برای رفع این 

محاصره انجام ندادند.
مردم این منطقه با شروع فصل زمستان و سردی هوا در معرض یک فاجعه انسانی قرار گرفته اند و 

کمبود سوخت، مواد غذایی و دارو آنان را در یک وضعیت هشداردهنده قرار داده است.
ساکنان غزه امیدوارند روزی رنج  و درد آنان به پایان برسد و مدعیان حقوق بشر محاصره ظالمانه 

آنها را لغو کنند.

مام��ور  اس��نودن«،  »ادوارد 
ج��وان و پیمانکار س��ابق آژانس 
امنی��ت مل��ی آمریکا موس��وم به 
»ان اس ای« است که در سالی که 
گذشت توانس��ت با افشاگری های 
بی سابقه علیه کاخ سفید، به یکی 
از جنجال برانگیزتری��ن چهره های 

سیاسی دنیا تبدیل شود.
»جاسوس��ی آمریکا از مردم و 
رهبران دنیا« کلیت موضوعی است 
که »اسنودن« با استفاده از صدها 
هزار س��ند »فوق محرمانه«ای که 
به برک��ت فعالیت چندین و چند 
ساله اش در »ان اس ای« به دست 
آورده بود، افشا کرد و دولت اوباما 
را با یک��ی از جدی ترین چالش ها 
در سیاست خارجی مواجه ساخت.

ضب��ط  و  ثب��ت   ، ش��نود
مکالمات تلفنی، رصد سایت های 
تجهی��زات  اس��تقرار  اینترنت��ی، 
در  جاسوس��ی  پیش��رفته  ف��وق 
آمریکا  سفارتخانه های  ساختمان 
در کش��ورهای مختلف جهان و... 
گوش��ه کوچکی از رسوایی بزرگ 
دولتمردان آمریکایی است که روز 
به روز با انتش��ار اسناد جدیدی از 
این پرون��ده، بر ابع��اد آن افزوده 

از جنجال سازترین  می شود. یکی 
بخش های ای��ن پرونده مربوط به 
ش��نود مکالمات تلفن��ی رهبران 
کش��ورهای جهان است که برای 
آمریکایی ها واقعا گران تمام شده 
است، چرا که در بین لیست بلند 
باالی اهداف جاسوسی آمریکا نام 
کلیدی ترین متحدین این کش��ور 

نیز به چشم می خورد.
به عنوان مثال طبق اسناد افشا 
آمریکا  ش��ده، »ان اس ای« دولت 
تلفن همراه شخص »آنگال مرکل« 
صدراعظ��م آلمان ی��ا »نتانیاهو«، 

نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی 
را هم ش��نود و از آنها جاسوس��ی 

می کرده است.
»مبارزه با تروریس��م« عنوانی 
است که دولتمردان آمریکا از جمله 
شخص »باراک اوباما« برای توجیه 
جاسوسی های خود از مردم کشور 
خود و سرتاسر دنیا آن را دستاویز 
قرار داده اس��ت ام��ا آمریکایی ها 
بهانه ای  نتوانسته اند هیچ  تاکنون 
برای توجیه جاسوس��ی از رهبران 
کش��ورها به ویژه متحدین اصلی 
خود بتراش��ند. همین ط��ور برای 

جاسوس��ی از مراک��ز اقتصادی و 
نظامی دولت ها، کاخ س��فید برای 
این بخ��ش فقط از گزینه »انکار« 
ی��ا »فرافکنی« اس��تفاده کرده و 
مثال گفته »همه کش��ورها از هم 

جاسوسی می کنند«!
داس��تان جاسوس��ی آمری��کا 
به حیثی��ت این کش��ور در میان 
کش��ورهای دنی��ا لطم��ه ج��دی 
زده اس��ت و تالش های گس��ترده 
کاخ سفید برای توجیه افکار عمومی 

نیز مؤید این موضوع است.
یک��ی دیگر از مس��ائلی که به 

برکت افش��ای این رس��وایی ها به 
اثب��ات رس��ید، رد ادع��ای وجود 
»آزادی« در این کش��ور است که 
کاخ س��فید به بهان��ه آن جنایات 
زی��ادی در دنیا به ویژه خاورمیانه 
مرتکب شده اس��ت. واقعیت این 
اس��ت که »لیبرالیزم سیاسی« و 
»حقوق فردی« به عنوان ارزش های 
غربی که آمریکا سال هاست »پز« 
اش��اعه آن را در دنی��ا می ده��د و 
مخالفان و منتقدان آن را به چالش 
می کشند نیز با افشای جاسوسی 
از مردم به چالش کش��یده ش��د. 
طبق این اس��ناد ان اس ای روزانه 
5 میلی��ارد مکالمه تلفن��ی را در 
س��طح داخل و خارج آمریکا ثبت 
و ضب��ط می کن��د! جاسوس��ی از 
مراکز اقتصادی دنیا نیز »لیبرالیزم 
اقتص��ادی« را زیر س��ؤال برد چرا 
که آمریکایی ها برخالف ادعاهای 
خود نشان دادند، اعتقادی به »بازار 
آزاد« و »مداخله نکردن دولت در 
بخش های اقتصادی« ندارند. گفته 
می شود که در س��ال جدید ابعاد 
تازه ای از جاسوسی آمریکایی ها از 
سران کشورها و نهادهای سیاسی 
و اقتصادی جهان افشا خواهد شد.

اردوغان؛ چرخش سیاسی
 سبحان محقق

پاکستان، حاکمیت نیم بند

تبادل آتش میان نیروهای پاکستانی و هندی در منطقه کشمیر دست کم پنج 
بار اتفاق افتاد و تلفات و مجروحان اندکی نیز به دنبال داشت.

اما این مس��ئله به یک بحران میان دو کش��ور بدل نش��د و حتی ش��ریف و 
»مانموهان س��ینگ« نخست وزیر هند با هم در سازمان ملل دیدار داشته و برای 

انجام مذاکرات ابراز تمایل کرده اند.
مذاکره با طالبان از جمله شعارهای انتخاباتی نوازشریف بود؛ اما این مذاکرات 
زمانی که می رفت تجس��م عملی پیدا کند، مرگ رهبر طالبان توس��ط پهپادهای 
آمریکایی همه زمینه سازی ها را به هم ریخت و هم اکنون شرایط میان طرفین برای 

از سرگیری  مذاکرات مبهم است.
پاکس��تان همچنین در ارتباط با فساد اقتصادی و نبرد میان دستگاه قضایی 
و دولت و همچنین پیگیری قضایی »پرویز مشرف« رئیس جمهور اسبق و حتی 
»آصف علی زرداری« ر ئیس جمهور بعدی وقایعی را تجربه کرده است. اما پرونده ها 
همچنان باز است و هیچ یک از این ها به نتیجه نرسید و مختومه اعالم نشد؛ این 
یعنی ماجرای کشمکش میان دولت و نهاد قضایی همچنان ادامه خواهد داشت و 
مقامات اجرایی سابق همچنان باید در راهروهای دستگاه قضا در رفت وآمد باشند.
»طاهر قادری« نماینده سابق مجلس پاکستان و رهبر حزب »منهاج القرآن« 
نیز یکی از چهره های خبرس��از س��ال 2013 بود. او که در کانادا س��کونت دارد، 
اردیبهش��ت ماه اعالم شد به کش��ور برمی گردد تا با پدیده فساد اقتصادی مبارزه 

کند؛ نتیجه اینکه برگشت و تظاهرات خیابانی راه انداخت. 
قادری جماعت زیادی را نیز از الهور به خیابان  های اسالم آباد کشاند و دست 
به تحصن زد. او سپس، امتیازاتی از سران دولت گرفت و به تظاهرات و اعتراضات 

پایان داد و به کشور قبلی خود یعنی کانادا برگشت!

لبنان؛ وضعیت شکننده

طرح های ناتمام اشغالگری

 جعفر بلوری

بحران پایدار اروپا

راه چاوز

طرابلس بس��یار بزرگ تر و عمیق تر از آن چیزی 
است که از آن سخن گفته می شود و بدون تردید 

با بحران جاری درسوریه مرتبط است.
عربستان و کشورهای حامی تروریست ها در 
س��وریه به دلیل ناکامی در رسیدن به اهدافشان 
در سوریه می کوشند با ایجاد جبهه های جدید از 
درگیری میان طرفداران نظام سوریه و مخالفان 
آن در طرابل��س شکس��ت های خ��ود را به نوعی 
جبران کنند، وقوع انفجاری انتحاری در نزدیکی 
مقر حزب اهلل یا نزدیکی س��فارت ایران در بیروت 
دقیقا با هدف کنترل تحوالت س��وریه و حمایت 
از تروریس��ت های موجود در این کش��ور صورت 

می گیرد.
تحلیلگران معتقدند »بندر بن سلطان« رئیس 
دستگاه اطالعات عربستان و مجری سیاست های 
این کشور در منطقه در تالش است تا جبهه های 

تازه ای را در بحران سوریه بگشاید. 
بندر بن سلطان تالش می کند شیعیان مقیم 
طرابلس راهرچه سریع تر از این شهر خارج سازد 
و شمال لبنان را به یک پایگاه جدید فعالیت علیه 

سوریه تبدل کند.
به نظر می رس��د جنون عربستان به اوج خود 
رسیده است و در این میان برخی جریانات سیاسی 
نیز که در تحوالت سیاس��ی لبنان خود را بازنده 
می بینند با آل س��عود همکاری می کنند. به این 
ترتیب طرابلس آبس��تن حوادث بزرگی است که 
می تواند این کشور را با جنگ داخلی مواجه سازد.
مسئله دیگری که در لبنان به چشم می خورد و 
سال گذشته میالدی هم همانند سال های گذشته 
گره کور آن باز نشد موضوع تشکیل نشدن دولت 

جدید لبنان است.
ش��کاف هایی که میان جریان های سیاس��ی 
این کش��ور به ویژه جریان 14 مارس به رهبری 
سعدالدین حریری رئیس حزب المستقبل و جریان 

8 مارس ب��ه رهبری حزب اهلل وجود دارد موجب 
ش��ده که هنوز در این کشور دولت تشکیل نشود 
و »تمام سالم« نخست وزیر موقت هنوز نتوانسته 

کابینه خود را معرفی کند.
همین مسئله باعث شده که این کشور از دوران 
آرامش، ثبات و امنیت تا اندازه ای فاصله بگیرد و 
هر حادثه یا تحولی امنیت شکننده این کشور را 

تحت الشعاع قرار دهد.
ش��رایط حس��اس منطقه خاورمیانه به ویژه 
بح��ران س��وریه و همس��ایگی این کش��ور با آن 
آینده نگران کنن��ده ای از لبنان پیش روی ما قرار 

می دهد.
تش��کیل نش��دن دول��ت وح��دت مل��ی که 
جریان های سیاسی نوید آن را می دادند، مداخالت 
آشکار آل سعود و کشورهای فرامنطقه ای در این 
کشور و درگیری های ادامه دار طرابلس این فرضیه 
را تقویت می کند ک��ه لبنان در هفته های آینده 
نیز شاهد بی ثباتی، نبود امنیت و آرامش خواهد 
بود و هزینه این خون و آتش را مردم لبنان باید 

پرداخت کنند.

رسوایی قرن

 فریده شریفی

 قاسم رحمانی

خود اعالم کرد که راه چاوز را ادامه خواهد داد.
از زمان ش��روع به کار »مادورو« جناح های مخالف در کشور به اعتراض های خود علیه 
رئیس جمهور جدید ش��دت بخش��یده اند تا جایی که در چند نوبت درگیری شدید میان 
پلیس ونزوئال و معترضان به سیاست حاکم روی داد که در نتیجه آن تعدادی از دو طرف 

مجروح شدند.
با شدت گرفتن مخالفت ها »مادورو« راه سازش را در پیش گرفته و از مخالفان خواسته 
به جای خشونت از راه مسالمت آمیز اختالف ها را حل و فصل کنند. از همان ابتدا ناظران 
سیاس��ی منطقه نسبت به توانایی مادورو در اداره کشور تردید داشتند و اکنون این سؤال 
مطرح است که آیا با این وضع راه چاوز ادامه می یابد؟ قطعاً تحوالت پیش رو به این پرسش  

پاسخ خواهد داد.

مادورو جانشین چاوز

بخش آخر


