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 بدون تردید انتقال قدرت در ایاالت 
متحده را باید یکــی از موضوعات به 
شــدت تاثیرگذار در نظام بین الملل 
دانست. ســال گذشــته پس از آنکه 
انتخابات 13 نوامبــر 2020 برگزار و 
مشخص شــد که دونالد ترامپ باید 
از کاخ ســفید خارج شــود، بسیاری 
از روســای کشــورها به این فکر فرو 
رفتند که چه آینده و سرنوشــتی در 
مقابل آنها قرار خواهد داشــت. دلیل 
این نگرانی هــم ورود دموکرات ها به 
کاخ سفید و شــروع دوره چهارساله 
ریاست جمهوری جو بایدن در ایاالت 
متحده بود که هنوز هم بســیاری از 
کشورها از این تعویض قدرت به شدت 
نگران هستند و معتقدند که دیر یا زود 
بایدن و تیمش به ســراغ آنها خواهند 
آمد. در رده اول، عربســتان سعودی و 
سپس سایر کشورهای حاشیه خلیج 
فارس در فهرست ایاالت متحده قرار 
گرفتند. سعودی ها به دلیل پرونده های 
حقوق بشری و همچنین تعدد و تکرار 

اعدام ها بعالوه مفتوح بودن پرونده قتل 
جمال خاشقجی به دستور محمد بن 
سلمان، ولیعهد عربستان، از زمان آمدن 
بایدن بارها مــورد عتاب و خطاب قرار 
گرفته اند. از سوی دیگر ایاالت متحده 
در این رهگذر سعی کرده تا نقش های 
زیادی به قطر یا امــارات در تحوالت 
منطقــه ای و بین المللی بدهد که این 
به معنای کنار گذاشــتن عربستان از 
برخی مسائل و پرونده ها است. در این 
میان کشــورهای دیگری مانند ایران 
هم در فهرســت سیاست های جدید 
دموکرات های کاخ سفید قرار گرفتند 
که محوریت برجام و مذاکرات هسته ای 
بود. پاکســتان هم به دلیل حضور در 
پرونده افغانستان به نوعی برای ایاالت 
متحده ارزشــمند به حساب می آید و 
حاال به نوعی در کانون توجه واشنگتن 
قرار دارد. چین و روسیه هم در اولویت 
اول آمریکایی ها در عرصه سیاســت 
خارجی به شــمار می روند اما واقعیت 
این است که یک کشــور از زمان اعالم 
پیروزی بایدن در انتخابات سال گذشته 
بیش از هر نقطه ای دیگر ناراحت و نگراِن 
به روی کار آمدن دموکرات ها بود و حاال 
به نظر می رسد که اوضاع دقیقاً برخالف 

میل آن در حال رقم خوردن است. این 
کشور جغرافیایی است که باید آن را تنها 
نقطه اتصال قاره آسیا با اروپا دانست و 
همچنین باید آن را تنها عضو مسلمان 
ناتو )سازمان پیمان آتالنتیک شمالی( 
قلمداد کرد که برای ایاالت متحده یک 
شریک مهم به حساب می آید. این کشور 
جایی نیست جز ترکیه. جغرافیایی که 
حاال بر سر انگشتان رجب طیب اردوغان 
می گردد و طی سه ســال اخیر انواع و 
اقسام مشکالت اقتصادی، سیاسی و 
نظامی را به خود دیده اســت. ترکیه از 
زمان روی کار آمدن اردوغان و استقرار 
او در » کاخ آکسارای«، یک نوع سیاست 
خارجی تهاجمی را در دستور کار خود 
قرار داد که محصول آن به راحتی قابل 
لمس و مشاهده است. از مداخله و ورود 
غیرقانونی به ســوریه گرفته تا حضور 
مستشاری و فروش تسلیحات مدرن 
به لیبی، تنها بخشــی از پرونده هایی 
است که ترکیه در آن حضور دارد و باید 
در این راســتا پرونده قره باغ و حضور 
نظامی ارتش این کشور در شمال عراق 
به بهانه تقابل با پ.ک.ک را به فهرست 
اقدامات اخیر آنکارا قرار داد. در فاز دیگر 
باید توجه داشــت که ترکیه در شرق 

مدیترانه بارها و بارهــا مزاحم منافع 
ملی یونان و قبرس شده است و اخیراً 
این مزاحمت ها به حدی افزایش پیدا 
کرد که ایاالت متحده و فرانســه اقدام 
به نوسازی ساختار نظامی یونان علیه 

آنکارا کرده اند. 
قیام علیه 10 کشور!  

یکه تازی اردوغان و ترکیه صرفاً در 
این پرونده ها خالصه نمی شــود بلکه 
او از کودتای نافرجــام جوالی 2016 

میالدی تا به امروز نه تنها هزاران نفر را 
از ساختار اداری و سیاسی ترکیه اخراج 
کرد و نظام ریاستی را جایگزین نظام 
پارلمانی کرد، بلکه هر روز که می گذرد 
شاهد این هستیم که او یک سناریوی 
جدید را همسو با کودتای 2016 کلید 
می زند و در دستور کار می گذارد. ترکیه 
تا به امروز نتوانسته علیرغم رابطه خود با 
آمریکا، فتح اهلل گولن، رهبر جریان گولن 
را از واشنگتن تحویل بگیرد و محاکمه 
کند و به همین دلیل روابط اردوغان با 
کاخ سفید هنوز در این یک مورد تیره و 
تار است. مساله اینجاست که این پرونده 
به سرانجام نرسیده و حاال پرونده جدید 
با محوریت »عثمــان کاواال«، تاجر و 
فعال ترکیه ای متهم به دست داشتن در 
کودتای جوالی 2016 توسط اردوغان 
مفتوح شده است. چندی پیش بسیاری 
از کشــورهای اروپایی و در رأس آنها 
ایاالت متحده از دولت ترکیه خواستند 
تا این تاجر ترک تبار را آزاد کند ولی این 
خواسته آنها نه تنها اجابت نشد، بلکه 
طی روزهای اخیر ســفرای 10 کشور 
اعم از ایاالت متحده، آلمان، دانمارک، 
فنالند، فرانسه، هلند، ســوئد،کانادا، 
نروژ و نیوزلند توســط وزارت خارجه 
ترکیه فراخوانده شــدند و بــه آنها در 
مورد رفتارشان تذکر داده شد. متعاقباً 
دولت هایی که سفرایشان فرا خوانده 
شده بودند به این رفتار آنکارا اعتراض 
کردند، اما روز گذشته اتفاقی در ترکیه 
رخ داد کــه عماًل تمام معــادالت هر 
10 کشــور را به هم زد و نشان داد که 
اردوغــان هنوز هم قابــل پیش بینی 
نیست. بر اســاس گزارش خبرگزاری 
آناتولی، روز گذشته )یکشنبه( رجب 
طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه 
پس از درخواست ســفیران اروپایی و 
آمریکایی از آنکارا برای آزادی  عثمان 
کاواال، از وزارت خارجه ترکیه خواست 
تا هر چه ســریعتر آنها را بــه عنوان 
»عناصر نامطلوب« معرفی کند. این 
اقدام اردوغان به صورت واضح نشــان 
می دهد که دولت ترکیه ســفرای هر 
10 کشور مذکور را از کشورش اخراج 
خواهد کرد و این به معنای قطع ارتباط 
احتمالی آنکارا با نیمی از کشــورهای 

مهم جهان از حیث نفوذ آنها در صنعت، 
اقتصاد و امنیت جهانی است. این اقدام 
البته واکنش های زیــادی را به دنبال 
داشت. به عنوان مثال صبح روز گذشته 
)یکشنبه( وزارت خارجه آمریکا اعالم 
کرد که منتظر است تا طرف ترکیه ای 
تصمیم آنکارا در اخراج ســفیران 10 
کشور از جمله سفیر واشنگتن را روشن 
کند. این درحالی است که سوئد، نروژ و 
هلند اعالم کردند که هیچگونه ابالغیه 
رسمی از ترکیه در مورد اخراج سفیران 
خود از آنکارا دریافت نکرده اند. دولت 
آلمان نیز اعالم کرد که در حال انجام 
رایزنی های فشرده با ۹ کشور دیگر برای 
بحث در مورد تصمیم ترکیه برای اخراج 
سفیران خود است. رئیس پارلمان اروپا 
نیز گفت که تصمیم ترکیه برای تعیین 
10 سفیر به عنوان »عنصر نامطلوب« 
نشان دهنده تغییر استبدادی دولت 
ترکیه اســت. همزمان با این دستور 
اردوغان، شــش حزب مخالــِف او در 
ترکیه، با نگاه بــه انتخابات آتی، روی 
طرحی برای پایان دادن به ریاســت 
جمهوری اردوغان و بازگشت به نظام 
پارلمانی کار می کنند که گفته می شود 
این اقدام به نوعی پس از دستور اخیر 
وی برای اخراج ســفرای 10 کشور از 
ترکیه در دستور کار مخالفان داخلی 
رئیس جمهوری ترکیــه قرار گرفته 
است. بر این اساس می توان گفت که 
اردوغان باز هم دست به یک شلوغکاری 
سیاسی زده است که به نظر می رسد 
باید آن را هشدار جدی به شرکای غربی 

آنکارا دانست. 

دستور اخراج سفرای 10 کشور از ترکیه،  واکنش اروپا و آمریکا را برانگیخت؛ 

شلوغ کاری سیاسی به سبک اردوغان! 

نخست وزیر مجارستان که ســال آینده میالدی با یک رقابت انتخاباتی بسیار نزدیک مواجه است، اتحادیه اروپا 
و آمریکا را به تالش برای مداخله در سیاست های کشــورش متهم کرد و از طرفدارانش خواست تا از دستاوردهای 
یک دهه خدمت دولت ناسیونالیستش دفاع کنند. به گزارش رویترز، ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان برای 
نخستین بار از سال 2010 میالدی که زمام امور کشــور را در دست گرفته، با جبهه متحدی از احزاب اپوزیسیون از 
جمله سوسیالیست ها، لیبرال ها و جنبش برای مجارستان بهتر موسوم به یوبیک 
مواجه خواهد بود. این ائتالف شــش حزبی تحت رهبری پیتر مارکی-زی، یک 
محافظه کار کاتولیک 4۹ ساله و شهردار شهری کوچک قرار دارد که به نظر می رسد 
همانند اوربان از ارزش های ســنتی حمایت می کند و یکی از رقبای سرســخت 
محســوب می شــود. اوربان در جمع هزاران تن از طرفدارانش گفت: واشنگتن 

می خواهد نیروهای خود از اپوزیسیون چپ گرای مجارستان را روی کار بیاورد. 

رهبر جریان صدر عراق در سخنانی بر عدم مداخله خارجی در روند تشکیل دولت کشورش تاکید کرد. به گزارش 
شفق نیوز، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق دیروز )یکشنبه( با انتشار پیامی در توییتر بر مخالفت خود با هرگونه 
مداخله منطقه ای و بین المللی در امور داخلی عراق و در راس آن روند تشکیل دولت جدید کشورش تاکید کرد. وی 
تاکید کرد؛ مذاکرات یا اعتراضات به نتایج انتخابات، تنها یک درگیری دموکراتیک است. مقتدی صدر درباره تعامل 
دولت جدید عراق با کشورهای همسایه پس از تشکیل آن نیز گفت: ما برای تقویت 
روابط با کشورهای همسایه ای که در امور داخلی کشور مداخله نکرده اند تالش 
خواهیم کرد و در حال حاضر در حال کار بر روی طرح های مشترک، اقتصادی، 
فرهنگی، بهداشتی و صنعتی در همه سطوح هستیم. صدر به کشورهای مداخله 
کننده در امور عراق نســبت به کاهش معامالت اقتصادی، دیپلماتیک و ســایر 

اقدامات سختگیرانه منطقه ای و بین المللی هشدار داد.

 نخست وزیر مجارستان، اتحادیه اروپا و آمریکا را
 به مداخله در کشورش متهم کرد

 مقتدی صدر: به هیچ کشوری اجازه مداخله 
در تشکیل دولت عراق را نمی دهیم

یک سایت متخصص مسایل آفریقا اعالم کرد که رئیس 
جمهور تونس امروز )دوشنبه( به ریاض سفر خواهد کرد تا در 
اجالس ابتکار عمل خاورمیانه سبز حضور یابد. سایت افریکا 
اینتلیجنس، متخصص مسایل آفریقا اعالم کرد: با اینکه در 
این کنفرانس راه های کاهش انتشار کربن و مسایل زیست 
محیطی مختلف خاورمیانه بررسی خواهند شد، اما قیس 
سعید، رئیس جمهور تونس امیدوار است در حاشیه این سفر 
بتواند در راستای حمایت از بودجه دچار مشکل کشورش، 
حمایت مالی بزرگی از طرف عربستان و امارات دریافت کند. 
در اجالس ریاض که روزهای سه شنبه و چهارشنبه این هفته 
برگزار خواهد شد، روسای کشورها، مقامات دولتی، روسای 
اجرایی شرکت های بزرگ کشورهای دعوت شده، تعدادی 
از روســای نهادهای بین المللی، چهره هــای آکادمیک، 
متخصصان حوزه محیط زیست و نهادهای جامعه مدنی به 
دعوت محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان حضور خواهند 

داشت. این سایت در ادامه گزارش خود آورد، قیس سعید در 
این سفر به دنبال توقف مذاکرات با صندوق بین المللی پول 
درباره وام تکمیلی که تونس برای پرداخت بدهی های داخلی 
و خارجی خود به آنها نیاز دارد، باید میلیاردها دالر را برای 
تامین کسری بودجه کشورش فراهم کند. این در حالیست 
که تونس مه گذشته با بدهی های سنگین برای چهارمین 

بار وارد مذاکره با صندوق بین المللی پول شد.

وزیران سوئد و پاکستان هشدار دادند، افغانستان به 
زودی در هرج و مرج سقوط می کند، مگر اینکه جامعه 
بین المللی به سرعت وارد عمل شود. به گزارش رویترز، 
افغانستان در ماه اوت که نیروهای طالبان یک دولت 
تحت حمایت غرب را بیرون رانده و موجب شــدند تا 
میلیاردها دالر کمک به اقتصاد وابســته آن به طور 
ناگهانی قطع شود، وارد بحران شد. پر اولسون فرید، 
وزیر توسعه سوئد به رویترز در دبی گفت: این کشور 
در آستانه فروپاشی اســت و این فروپاشی سریعتر از 
آنچه ما فکر می کردیم، در حال نزدیک شــدن است. 
او گفت که سقوط آزاد اقتصاد افغانستان ممکن است 
شرایطی را برای رشد گروه های تروریستی ایجاد کند، 
اما سوئد قصد ندارد از طریق طالبان پولی انتقال دهد 
و به جای آن، مشارکت انسانی خود از طریق گروه های 
جامعه مدنی افغانســتان را تقویت می کند. بسیاری 

از کشــورها و نهادهــای چندجانبه، ارســال کمک 
توســعه ای را متوقف کرده اند اما کمک بشردوستانه 
را در ماه اوت افزایش دادند و تمایلی برای به رسمیت 
شناختن حاکمان جدید افغانستان نشان نمی دهند. 
فواد چودری، وزیر اطالع رسانی پاکستان اعالم کرد، 
تعامل مســتقیم با طالبان تنها راه پیشگیری از یک 

فاجعه انسانی است.

 سوئد و پاکستان: افغانستان به سمت فروپاشی 
در حرکت است

 سفر رئیس جمهور تونس به ریاض
 با هدف جذب حمایت مالی برای کشورش

خبرخبر

فرشاد گلزاری

توافق پوتین و بنت بر سر آزادی 
عمل ارتش اسرائیل در سوریه

روزنامه لبنانی االخبار در گزارشی نوشت، 
سفر کوتاه نخست وزیر رژیم صهیونیستی به 
روسیه که به دیدار با والدیمیر پوتین اختصاص 
داشت با یک سری مطالبات اسرائیل از مسکو 
همراه بود که نتایــج این دیــدار را می توان 
در تمدید مهلــت تداوم حمــالت این رژیم 
به ســوریه از سوی روســیه خالصه کرد. این 
روزنامه نوشت، با توجه به تداوم محافظه کاری 
آمریکا  درقبال پیشــنهادات اسرائیل درباره 
چگونگی مقابله با به اصطــالح تهدید ایران، 
تل آویو نیاز بیشتری به تأثیرگذاری بر مواضع 
طرف های مختلف بین المللــی مرتبط با این 
پرونده جهت تامیــن منافع خود دارد. در این 
زمینه، اولین ســفر نفتالی بنت، نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی به روسیه مورد خوانش قرار 
گرفته که نتایج آن نمی تواند از تمدید مهلت 
روسیه به اسرائیل برای ادامه تجاوزات خود در 

سوریه با روند و سطح فعلی فراتر برود.
طبق گزارش های منابع اسرائیلی، بنت به 
دنبال مذاکره با پوتین درباره تهدید ایران علیه 
اســرائیل به همراه طرح برخی خواسته ها از 
مسکو بود؛ اما نتایج این مذاکرات هنوز روشن 
نشــده و برآوردها درباره آن اندک است؛ اما 
اظهارات پوتین اشاره روشنی به وجود برخی 
اختالفات با طرف اسرائیلی و در مقابل توافق 
برسر بسیاری از مسائل دوجانبه دارد که این 
موضوع سزاوار بررســی مفاهیم آن است. در 
ترجمه عملــی این بندها ســه مفهوم وجود 
دارد؛ اول تالش برای جلب رویکرد روسیه که 
تا حد زیادی در رابطه با برنامه هسته ای ایران 
با این کشور یکسان است، زیرا مسکو در کنار 
تهران و در برابر رویکرد آمریکایی- غربی برای 
احیای توافق هسته ای 201۵  تالش می کند. 
روشن اســت که تل آویو به تغییر کلی موضع 
روســیه اهتمام می ورزد یا آن را وادار می کند 
تا جایی که ممکن است تغییر کند، حتی اگر 
تا حدی با موضع اســرائیل همســو شود؛ اما 
نتیجه ای که تل آویو قرار است در اینجا به دست 
آورد بسیار کم است یا حتی وجود ندارد. آنچه 
بنت و پیش از آن بنیامین نتانیاهو و بطور کلی 
دستگاه اسرائیلی نتوانستند با طرف آمریکایی 
کسب کنند، بدیهی است که دستیابی به آن 
با طرف روسی غیرممکن اســت، به ویژه در 
ســایه اختالف در رویکرد، نفوذ و همچنین 

انگیزه های دو طرف.
در مفهوم دوم، تالش بــرای تقویت نفوذ 
و تاثیرگــذاری در رویکــرد تقریبا بی طرف 
روسیه )که اخیرا به اسرائیل نزدیکتر از ایران 
به نظر می رسد( در قبال نفوذ ایران در منطقه 
نشأت می گیرد، تا برتری هر چند نسبی برای 
اسرائیل در برابر تهران ایجاد کند. اگرچه این 
برتری مورد انتظار به صورت مادی نیســت؛ 
اما اســرائیل به عقب نشــینی ایاالت متحده 
از رویکــرد افراطی علیه جمهوری اســالمی 

توجه دارد.
تا اینجا، اوضاع همچنان یکسان است، به 
ویژه در خصوص توانایی اســرائیل برای مانور 
تهاجمی در عرصه ســوریه کــه بنت آرزوی 
تثبیت و تقویت آن را دارد. ممکن است آخرین 
نکته، مهمترین مســاله در این سفر باشد، به 
ویژه با توجه به ســیگنال های اخیر روســیه 
درباره احتمال تغییر قواعد درگیری در سوریه 
و این بحث که آنچه قباًل اسرائیل مجاز به انجام 
آن بود در آینــده نزدیک اینطور باقی نخواهد 
ماند. از این رو، ســومین مفهوم سفر بنت به 
روسیه -که مایل است ضرب االجل این مانور 
را تمدید کند- مطرح می شود. این نتیجه ای 
است که  با توجه به احتمال اتخاذ اقداماتی از 
سوی روســیه برای محدود کردن یا اجازه به 
ادامه حمالت علیه سوریه باید پیگیری شود. 
اگرچه برآوردها نشان می دهند که اجازه داده 
می شــود حمالت با همان روند و سطح فعلی 
در این مرحلــه ادامه یابد. در همین راســتا، 
درخواست اسرائیل نمود می یابد که در تل آویو 
مقرر  شــد طی دیدار بین بنت و پوتین مطرح 
شــود. بطوریکه چند روز پیش در رسانه های 
عبری درباره آن صحبت شــد که مسکو باید 
برای اخراج ایــران از جنوب ســوریه به ویژه 

جوالن تالش کند. 

جهاننما

همزمان با دستور اردوغان 
برای اخراج سفرای 10 کشور 
غربی، شش حزب مخالِف او 
در ترکیه، با نگاه به انتخابات 
آتی، روی طرحی برای پایان 

دادن به ریاست جمهوری 
اردوغان و بازگشت به 

نظام پارلمانی کار می کنند 
تا بتوانند اوضاع را سر و 

سامان دهند

اردوغان، پس از درخواست 
سفیران اروپایی و آمریکایی 
از آنکارا برای آزادی  عثمان 

کاواال، از وزارت خارجه 
ترکیه خواست تا هر چه 
سریعتر آنها را به عنوان 

»عناصر نامطلوب« معرفی 
و اخراج کند و این به معنای 
قطع ارتباط احتمالی آنکارا 

با نیمی از کشورهای مهم 
جهان از حیث نفوذ آنها در 

صنعت، اقتصاد و امنیت 
جهانی است


