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گزارش گاردین از استقرار کشتی های ژاپن 
در خاورمیانه 

 شینزو آبه در معرض 
یک تنگنای سیاسی 

استقرار کشــتی جنگی ژاپن در خاورمیانه 
می تواند این کشــور صلح طلب را به ســمت 
درگیری ســوق بدهــد و در آن صــورت موج 
نارضایتی از دولت شــینزو آبه افزایش خواهد 
یافت. گاردین در گزارشی به قلم جف کینگزتون، 
مدیر مطالعات آســیا در دانشــگاه تمپل ژاپن 
نوشت: از زمان پایان جنگ جهانی دوم و تصویب 
قانون اساسی صلح جویانه، ژاپن نیروهای خود 
را در خارج از این کشور عمدتاً در عملیات های 
صلحبانی تحت نظارت ســازمان ملل مستقر 
کرده اســت و تقریباً هرگز استقرار در مناطقی 
که سربازانش را در معرض آسیب قرار می داد، 
وجود نداشته اســت. اما ماه آینده، این کشور 
یک ناوشکن به خاورمیانه می فرستد. در مورد 
آنچه بــه عنوان یــک مأموریــت جمع آوری 
اطالعات توصیف می شود، این کشتی جنگی 
در خلیج عمان، شــمال دریای عرب و بخشی 
از تنگه باب المندب گشــت زنی می کند که به 
دنبال حمالتی به نفتکش ها از جمله نفتکش 
ژاپنی در این منطقه خواهد بود. کابینه شینزو 
آبه، نخســت وزیر ژاپن ماه گذشته به اعزام یک 
ناوشــکن تصمیم گرفت. این کشــتی جنگی 
ژاپنی در تنگه هرمز گشت زنی نخواهد داشت 
اما همان اطراف خواهد بود و اگر الزم شود، این 
ماموریت به حمایت مسلحانه از ائتالف دریایی 
تحت امر آمریکا تبدیل می شود. احتمال اینکه 
این ماموریت به فرایند تدریجی و آهسته برای 
مداخله و حرکت فراتر از اهــداف اولیه تبدیل 
شــود، موجب نگرانی جامعه ژاپن شده است. 
نظرسنجی ماه گذشته حاکی از آن است که ۵۲ 
درصد مخالف استقرار هستند، در حالی که فقط 
۳۴ درصد از آن حمایــت می کنند. آبه امیدوار 
دارد مجبور به درگیری نشود، زیرا مایل نیست 
مخالفت ها با برنامه هایش برای تجدیدنظر در 
قانون اساسی صلح طلبانه کشــورش در سال 
۲۰۲۰ را تحریــک کند. وارد آمــدن هرگونه 
خسارت و تلفات به ژاپنی ها، قطعا فرصت های 

بازنگری را از بین می برد.

آبه در تنگناســت. او مقابل فشــار آمریکا 
تسلیم شده است تا تمام بار امنیتی را به دوش 
آمریکا نیندازد اما همچنین از تبعات اقدامش 
در خاورمیانه نگران اســت. ترامپ به نســبت 
روسای جمهوری ســابق آمریکا، از محبوبیت 
کمتری در ژاپــن برخوردار اســت. رفتارهای 
قلدرمآبانه او بازخوردهای بدی به همراه دارد. 
دیپلماسی و درخواســت های دمدمی مزاجانه 
او مبنی بر اینکــه ژاپن باید هزینه بیشــتری 
بابت میزبانی از پایگاه های آمریکایی بپردازد، 
تنها این باور را در دولت توکیو تقویت می کند 
که برای ادامه مشــارکت نظامی آمریکا در این 
منطقه، باید تحرکاتــش را افزایش دهد. با این 
حال چنین تصمیمــی تبعات داخلــی دارد. 
طرح هایی شامل خرید گسترده ادوات نظامی از 
شرکت های آمریکایی و عقد یک توافق تجاری 
که صادرات محصوالت کشــاورزی آمریکا به 
ژاپن را رونق خواهد داد، از جمله عناصر کلیدی 
استراتژی »کنترل آسیب« آبه است. بسیاری 
از ژاپنی ها به شدت نگران تالش های آبه برای 
تغییر ماده ۹ قانون اساسی کشورشان هستند 
که محدودیت هایی روی نیروهای مســلح آن 
اعمال می کند و با بازنگری مــورد نظر آبه، این 
کشور نقش امنیتی قاطع تری به خود می گیرد. 
در طول تاریخ، حزب محافظه کار آبه موسوم به 
لیبرال دموکراتیک بارها تاکید داشته که ژاپن 
می تواند از ارتش خودش برای دفاع از خودش 
اســتفاده کند. اما او در ســال ۲۰۱۵ الیحه ای 
جنجالی را به تصویب رساند که اجازه می دهد 
این کشــور از حق دفاع از خود بصورت جمعی 
استفاده کند. این بدین معناست که ژاپن اکنون 
می تواند در حمایــت از آمریکا و دیگر متحدان 
استراتژیک بجنگد و در صورت احساس نیاز به 
مناطق درگیر فرا مرزی نیرو اعزام کند. شینزو 
آبه خطر سیاسی بزرگی را متقبل می شود. دولت 
او هدف انتقاد است.گرچه ژاپن تاکید دارد هیچ 
تهدید قریب الوقوعی وجود ندارد، اما اگر اوضاع 
به خوبی پیش نرود، موج نارضایتی در داخل ژاپن 

افزایش می یابد نه موج میهن پرستی.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 سه روز از ترور سردار قاسم سلیمانی 
در فرودگاه بغداد توسط آمریکایی ها 
می گذرد، اما اوضاع همچنان نه تنها در 
تهران بلکه در واشنگتن هم تیره و گنگ 
است. تمام سطوح کشــورمان وعده 
تالفی و انتقام داده اند و همین موضوع 
باعث باال رفتن سطح هوشیاری آمریکا 
در تمام دنیا شده است؛ به گونه ای که 
بر اســاس اخبار و داده هــای موجود 
حدود ۳7۰ نظامی آمریکا به لبنان اعزام 
شده اند تا به تعبیر خود از سفارت، اماکن 
دیپلماتیک و شخصیت های سیاسی 
خود در منطقه حفاظت کنند و همین 
موضوع در مــورد پایگاه های نظامی 
آمریکا در بحرین، افغانستان، عربستان 
و کویت هم رخ داده است. این مساله به 
خوبی نشان می دهد که آمریکا در حال 
باال بردن تعداد نظامیان خود در منطقه 
اســت و می تواند نشــان دهنده آماده 
شدن ایاالت متحده برای دریافت پاسخ 
ایران باشــد. عیان شدن این معادله ها 
به خوبی نشــان می دهد کــه ایاالت 
متحده دست به یک اقدام و قمار بسیار 
خطرناک زده که تبعات آن فقط دامن 
واشنگتن در منطقه را نخواهد گرفت، 

بلکه بسیاری از کشورهای اروپایی که در 
منطقه خاورمیانه، جنوب  آسیا )خصوصاً 
افغانستان( و حاشیه خلیج فارس دارای 
پایگاه های نظامی هستند هم از وضعیت 
موجود به شدت احساس خطر کرده اند.

به عنوان مثال، روز گذشته )شنبه( 
پایگاه اینترنتی روزنامه کوپنهاگ پست 
گزارش داد، ارتش دانمارک فعالیت های 
نظامی و تمرینی خود در عــراق را در 
پی عملیات منجر به شــهادت سردار 
سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس سپاه 
پاسداران انقالب اســالمی، به حالت 
تعلیق درآورده است. چندی بعد هلند 
به اتباع خود اعالم کرده که خاک عراق 
را ترک کنند و به موازات همین موضوع، 
شبکه خبری سومریه نیوز گزارش داده 
به دنبال تنش های بــه وجود آمده در 
عراق در پی حمله آمریکا به کاروان حشد 
شعبی در نزدیکی فرودگاه بغداد و ترور 
قاسم سلیمانی، ناتو عملیات آموزش در 
این کشــور را به حالت تعلیق درآورده 
است. در این میان آنچه بسیار مهم، حائز 
اهمیت و البته خطرنــاک خواهد بود، 
تعدیل اقدامات ایاالت متحده در عراق 
است؛ به صورتی که یک مقام امنیتی 
آمریکا روز گذشته )شنبه( به خبرگزاری 
فرانسه خبر داده که، نیروهای تحت امر 
آمریکا که به نیروهای عراقی در مبارزه 
با جریان های رادیکال و تروریســت ها 

کمک می کنند، از تعداد عملیات های 
خود کاســته اند. این مقام آمریکایی 
اعالم کرده که »اولویت اول ما حفاظت 
از پرسنل ائتالف است و این نیرو تحت 
رهبری آمریکا آموزش ها و عملیات های 
ضد افراطی خود را محدود کرده است«! 
شاید مجموع این اخبار برای بسیاری از 
مخاطبان و حتی تحلیلگران و ناظران 
بین المللی اهمیت نداشــته باشد اما 
مجمــوع این مولفه ها بعــالوه خروج 
نظامیان آلمان، کانادا، اسپانیا، ایتالیا و 
سایر اعضای ائتالف ضد داعش از عراق 
و همچنین تعلیــق فعالیت های آنها 
به خوبی این پیام را مخابره می کند که 
نه تنها آمریکا، بلکه متحدان اروپایی و 
منطقه ای آنها )خصوصاً اعراب خلیج 
فارس و اسرائیل( هیچ تعهدی به امنیت 
پایدار در عراق ندارنــد و بدون تردید 
دود تبعــات این وضعیــت و اقدامات 
انفعالی واشنگتن به چشم مردم عراق 

خواهد رفت.
مردم عراق از چه نگران هستند؟ 

هیچ شکی وجود ندارد که منازعه 
میان دو کشــور )فــارغ از جغرافیای 
پیاده ســازی آن( تبعاتی برای هر دو 
طرف دارد. حــال اگر ایــن درگیری 
سیاسی یا نظامی در زمیِن کشور دیگر 
رخ دهد، تبعات آن به کشور مذکور هم 
سرایت خواهد کرد. در مورد ترور سردار 

سلیمانی، شروع کننده واشنگتن بوده 
نه ایران اما آنچه در این میان مشخص 
و واضح  خواهد بود اقدام متقابل تهران 
است که به عقیده تمام اندیشکده ها و 
مقامات داخل و خارج آمریکا می تواند 
تبعاتی را به همراه داشته باشد. در این 
میان باید گذری کوتاه به عملکرد آمریکا 
در مبارزه با تروریســم در افغانستان 
داشــته باشــیم که عالوه بر مباحث 
امنیتی و سیاســی، یک ابهام حقوقی 
در خود دارد. زمانی که ایاالت متحده 
در افغانســتان پایگاه های اختصاصی 
اســتقرار، تعمیر، بازسازی پهپادهای 
خود را عملیاتی کرد، به صورت مداوم 
شاهد بودیم که روزانه یا هفتگی چندین 
حمله از ســوی پهپادهای آمریکایی 

در آســمان افغانســتان و حتی مرز 
مشترک این کشور با پاکستان صورت 
می گرفت که تلفات سنگین غیرنظامی 
به همراه داشت. آمریکا در آن روزها که 
هم اکنون هم به قوت خود ادامه دارد با 
بهانه حمله به مواضع و عناصر القاعده 
و طالبــان، مناطق مشــخص و حتی 
مدارس، خانه های مسکونی، مساجد 
و درمانگاه های محلی را مورد حمالت 
پهپادی خود قرار می داد که در بسیاری 
از مواقع هیچ عضو طالبــان و القاعده 
بر اثر عملیات آمریکا کشته نمی شد و 
تنها تلفات غیرنظامی )از زن و کودک 
گرفته تا جوانان و پیرزن ها و پیرمردها( 
به جا می ماند. در آن زمان مساله ای که 
به وجود آمد این بود که حمالت هوایی 
آمریکا به وسیله پهپاد آن هم در خاک 
کشور دیگر )افغانستان( با چه مجوزی 
انجام می شــود و عماًل تبعات حقوقی 

آن چیست؟
اگرچه در محافل آکادمیک به این 
سوال پاسخ داده شــد اما واقعیت این 
است که سیاست، بسیار کثیف تر و پر 
رمز و رازتر از این حرف ها به حســاب 
می آید. حال اگر به پرونده ترور سردار 
سلیمانی در عراق رجوع کنیم می بینیم 
که همان سوال مجدداً تکرار می شود و 
هیچکس به آن پاسخ نمی دهد. چراکه 
یک کشور اشغالگر )آمریکا( در خاک 
کشوری دیگر )عراق( یکی از مهم ترین 
و کلیدی ترین تبعه کشور دیگر )ایران( 
را مورد هدف قــرار می دهد که اتفاقاً او 
)سردار سلیمانی( دارای ماهیت حقوقِی 
نظامی است. این معادلة حقوقی تاکنون 
از ســوی آمریکا پاســخ داده نشده و 
دلیلش هم روشن است: سیاست یعنی 

زور و قدرت. 
مکرراً طی روزهای اخیر این سوال 
از ســوی مقامات و صاحبنظراِن عراق 
و حتــی ایران مطرح شــده که ایاالت 
متحده به چه مجوزی دســت به ترور 
و حتــی اقدامات نظامــی پرخطر در 
خاک همســایه غربی ایران می زند؟ 
جواب این سوال کاماًل مشخص است: 
با اتکا به زور! حال سوال این است، مگر 
زمانی که صدام بــه کویت حمله کرد 
و قبــل از آن هزاران نفر از شــیعیان را 
در خاک عراق به خاک و خون کشــید 
یا زمانی که آمریکا به بهانه تروریســم 
وارد افغانستان و ســپس عراق شد، از 

شورای امنیت ســازمان ملل به عنوان 
مرجع اصلی رســیدگی به تخاصمات 
بین المللی مجوز دریافت کرده بود که 
حال برای انجام عملیات ترور در عراق 
بخواهد از کســی اجازه بگیــرد؟ این 
سابقه ها و اسناد تاریخی به خوبی نشان 
می دهد که سیاســت و کسب منافع 
در دســتورالعمل های غربی و برخی 
از دولت هــای عربی، هیــچ گزینه ای 
را برای به تصویر کشــیدن انسانیت و 
تبعیت از قانون برنمی تابد. شک نکنید 
که مردم عراق امروز از همین موضوع 
نگران هســتند. آنها نگرانند و سوال 
دارند که چرا عناصر حشدالشعبی که 
فرزندان، پدران و برادران خودشــان 
به حســاب می آیند و سال ها در مقابل 
داعش بــرای حفظ امنیــت، ناموس، 
استقالل و پرچم کشورشان جنگیدند، 
ظرف چند دقیقه از ســوی پهپادهای 
آمریکایی کشته می شــوند و نه تنها 
واشنگتن بلکه دولت حاکم بر بغداد هم 

پاسخ به آنها نمی دهند. 
باید بپذیریم کــه کاهش، تعلیق و 
یا تعطیل شدن اقدامات آمریکایی ها 
و متحدانش در عراق که سال ها از آن 
با عنوان مبارزه با تروریسم نام برده اند، 
منتهی به تجدید ساختار رزم داعش 
و خیزش هســته  های این تشکیالت 
تروریستی در سراسر عراق می شود. 
تا جایی که صفا االعســم، کارشناس 
برجسته نظامی عراق روز گذشته در 
تحلیلی برای ســومریه نیوز نوشــته 
اســت که داعش در حال برنامه ریزی 
برای انجام عملیــات در بغداد و کربال 
اســت و باز هم متضرر اصلی »مردم 

عراق« هستند. 

نگرانی فزاینده این روزهای مردم عراق از تحرکات تروریستی آمریکا؛

نقض حاکمیت ملی و تداوم ناامنی
خروج نظامیان آلمان، 

کانادا، اسپانیا، ایتالیا و سایر 
اعضای ائتالف ضد داعش 
به رهبری آمریکا از عراق 
و تعلیق فعالیت های آنها 

به خوبی این پیام را مخابره 
می کند که نه تنها آمریکا، 

بلکه متحدان اروپایی و 
منطقه ای آنها هیچ تعهدی 

به امنیت پایدار در عراق 
ندارند 

اسناد تاریخی به خوبی 
نشان می دهد که 

سیاست و کسب منافع در 
دستورالعمل های غربی 

و برخی دولت های عربی، 
هیچ گزینه ای را برای به 

تصویر کشیدن انسانیت و 
تبعیت از قانون برنمی تابد 

و فقط زور و قدرت در آن 
گنجانده شده است

رئیس جمهوری لبنان با بیان اینکه تالش ها برای تشکیل دولت جدید با چهره های متخصص ادامه دارند، ابراز امیدواری 
کرد که این دولت طی روزهای آتی تشکیل شــده و اعتماد موجود در داخل و خارج از کشور را تقویت کند. سایت النشره 
گزارش داد، میشل عون، رئیس جمهوری لبنان در جریان اســتقبال از هیئت موسسه تبلیغاتی مارونی به ریاست شارل 
جورج الحاج اظهارات مذکور را ایراد کرد. در ابتدای این دیدار الحاج ضمن تبریک سال 
نوی میالدی برای عون آرزوی سالمتی کرد تا کشور و ملت را هدایت کند و این روزهای 
دشوار را پشت ســر بگذارد. وی خطاب به عون گفت: شما می دانید که مردم لبنان در 
سایه نگرانی ها از نبود نقدینگی و افزایش نرخ بیکاری از آینده خود بیم دارند. وی ابراز 
امیدواری کرد دولت جدید در فراهم شــدن فضای مثبت بــرای همکاری منطقه ای 

نقش داشته باشد.

جلیقه زردهای فرانسه و اعضای اتحادیه های تجاری این کشور به خیابان های پاریس آمدند. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، 
جلیقه زردهای فرانسه و اعضای اتحادیه های تجاری این کشور دیروز -شنبه- بار دیگر به خیابان های پاریس آمدند.  این در حالی 
است که در روزهای گذشته فرانسه شاهد اعتصاب های سراسری در اعتراض به طرح اصالح بازنشستگی بوده است.  جلیقه زردهای 
فرانسه از ۱7 نوامبر ۲۰۱۸ فعالیت خود را با حضور بیش از ۲۸۰ هزار نفر در سراسر شهرهای 
این کشور آغاز کردند. از آن زمان تاکنون حدود دو هزار تظاهرات برگزار شده و یک نفر نیز 
در جریان آن ها کشته و ۲۰۰ نفر دیگر زخمی شده اند. تاکنون در پی این تظاهرات ۱۱7 
نفر زندانی شده اند. اعتصابهای اتحادیه تجاری در اعتراض به وضعیت بازنشستگی در این 
کشور به طوالنی ترین اعتصاب کارگران فرانسه از ماه مه ۱۹6۸ شده است. این اعتصاب ها 

باعث فلج شدن سرویس حمل و نقل فرانسه در سال نو میالدی شده است. 

ادامه تظاهرات جلیقه زردها و اتحادیه های تجاری در پاریس امیدواری میشل عون برای تشکیل دولت متخصصان در روزهای آتی

رئیس جمهور آمریــکا در یک ســخنرانی در ایالت 
فلوریدای این کشــور و در تالش بــرای جلب حمایت 
رای دهنــدگان مســیحی انجیلی که اهمیــت زیادی 
برای او دارد، مدعی شــد: خدا حامی ما است. به گزارش 
خبرگزاری فرانسه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
که تا کنون ســه بار ازدواج کرده، به تجاوز جنسی متهم 
شده و سابقه مناقشــه برانگیزی در حوزه تجارت دارد، 
خودش را قهرمان مســیحیان راستگرا معرفی می کند. 
ترامپ در این سخنرانی به گروهی از این مسیحیان که 
رای آنها می تواند در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ 
برای وی تعیین کننده باشــد، وعــده داد یک پیروزی 
چشــمگیر دیگر را برای اعتقاد و خانواده، خدا و کشور، 
پرچم و آزادی رقــم خواهد زد. او خطــاب به جمعیت 
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که خدا حامی ما است. ین اولین تجمع انتخاباتی ترامپ 
در سال ۲۰۲۰ بود و به این ترتیب او وارد مرحله سخت 
مبارزه با رقیب دموکراتش در انتخابات ریاست جمهوری 
نوامبر آینده شده است. او که با دورنمای محاکمه برای 
استیضاحش در مجلس سنای آمریکا مواجه است، ابتدا 
در این کلیسا روی صحنه سخنرانی رفت تا چند کشیش 

برای او دعا کنند.

نماینده دائم سوریه در ســازمان ملل تأکید کرد این 
کشــور هرگز از حق خود درباره آزادی ادلب از دســت 
تروریست ها کوتاه نمی آید. به گزارش خبرگزاری رسمی 
سوریه)ســانا(، بشــار الجعفری، نماینده دائم سوریه در 
ســازمان ملل در نشست شــورای امنیت گفت: بدترین 
نفاق و درویی این است که شــورای امنیت امروز اوضاع 
انسانی در سوریه را به درخواست کشورهایی بررسی کند 
که بخش هایی از خاک ســوریه را اشغال کرده اند و مردم 
سوریه را تحریم و به حمایت از تروریست ها ادامه می دهند 
و نفت سوریه را غارت می کنند. بشار الجعفری گفت: برخی 
اعضای شــورای امنیت به ویژه آمریکا، فرانسه، انگلیس، 
آلمان و بلژیک در مبارزه با تروریســم شکست خوردند و 
کشورهای اتحادیه اروپا همچنان با پرونده تروریست ها به 
شکلی غیرمسئوالنه برخورد می کنند. آن ها با بازگرداندن 
تروریســت ها به کشورهایشــان مخالفت کرده و اقدام 

ترکیه را درباره انتقال تروریست ها از ادلب به لیبی نادیده 
می گیرند. الجعفری گفت: بعد از ۹ سال  جنگ با تروریستم 
که کشــورهای زیادی در به راه انداختنش نقش داشتند 
این را قبول نمی کنند که پایان پیامدهای انســانی ناشی 
از تروریســم احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه 
را می طلبد. ورود کمک های انســانی به ســوریه باید با 

هماهنگی دولت سوریه باشد.

بشار الجعفری: 

از حق خود درباره ادلب کوتاه نمی آییم
ترامپ خطاب به مسیحیان انجیلی:

خدا حامی ما است!

خبرخبر


