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لغو  40درصد
پروازهاي فرانسه
مانيتور
چالشهای اجتماعي مسلمانان فرانسه
بنفشه غالمي

بع��د از قضیه حمل��ه به مجله
ش��ارلي ابدو ،وضعيت مس��لمانان
فرانس��ه در اي��ن قاره بي��ش از هر
زم��ان ديگري م��ورد توج��ه قرار
گرفته اس��ت .در حال��ي كه برخي
كش��ورهاي اروپا مواضع س��ختي
در قبال مس��لمانان اتخاذ كردهاند،
فرانسه مدعی است که خط مشي ماليمي را در قبال اين مسأله در پيش گرفته
و با باز گذاردن عرصه براي مس��لمانان س��عي دارد با جذب احتمالي جوانان به
گروههاي تروريس��تي مبارزه كند .این هفته كنگره مسلمانان در اين كشور در
همين خصوص برگزار شد.
همزمان با برپايي اين كنفرانس بليل بوبكر رئيس شوراي مسلمانان فرانسه
خواهان افزايش دو برابري مس��اجد فرانس��ه شده اس��ت .سايت شبكه خبري
فرانس  24در گزارشي در همين خصوص نوشته است .بوبكر در كنگره ساالنه
مس��لمانان كه ذكر آن رفت ،اعالم داش��ت شمار مس��اجد در فرانسه نصف آن
چيزي است كه مورد نياز  5ميليون مسلمان اين كشور است .فرانسه در حال
حاضر صاحب  2هزار و  200مسجد است .اين در حالي است كه انگليس با 2/8
ميليون مس��لمان صاحب هزار و  500مسجد است .يعني براي هر هزار و 850
مسلمان يك مسجد دارد .درخواست بوبكر بالفاصله با واكنش مقامات مذهبي
كليس��اهاي فرانسه مواجه شد .آنان نيز تأكيد كردند مسلمانان به دليل كمبود
مس��اجد در به جا آوردن مراسم و مناسبات مذهبي خود با دشواري هايي روبه
رو هستند.
اما در همين حال بيبي سي گزارشي از وضعيت مسلمانان فرانسه منتشر
كرده و نوشته است ،مسلمانان اين كشور به دليل حمله شارلي ابدو در شرايط
سختي به سر ميبرند .آنان كه بزرگترين اقليت مسلمانان در يك كشور اروپايي
را تشكيل ميدهند ،از طرف راستهاي افراطي كه حاال صاحب جايگاه بهتري
در عرصه سياس��ي فرانسه شدهاند ،تحت فش��ار قرار دارند .بويژه كه راستهاي
افراطي از طرق قانوني در حال پيگيري مس��ائل ضد مهاجرتي هستند .در اين
بين آن بخش از مس��لمانان كه متولد فرانسه هس��تند و با وجود مهاجر بودن
والدین شان خود را فرانسوي ميدانند از شرايط روحي بدي رنج ميبرند و تأكيد
ميكنند دائم در هراس آن هس��تند كه از جايي كه كشور خود ميدانند رانده
ش��وند و اين در حالي اس��ت كه آمار بيكاري در بين مسلمانان بسيار بيشتر از
مسيحيان ويا پيروان اديان ديگر است.
واشنگتن پست هم در گزارشي تأكيد كرده مسلمانان فرانسه دربين اسالم
هراس��ان و تروريستها گير كردهاند .نه اسالم هراس��ان آنان را ميپذيرند و نه
تروريس��تها به آنان اجازه آرامش ميدهند .به همين دليل آنان در كش��وري
ك��ه آن را متعلق به خود ميدانند دچار احساس��ات بيگانه بودن در يك جمع
ناهمگون با خود ش��دهاند .آنان با وجود اقدامات مختلف دولت فرانس��ه تصريح
ميكنند در برخي مجامع عمومي ش��اهد رفتارهاي كام ً
ال نژاد پرستانه هستند
و حتي از مشاهده برنامه هاي ضد مسلمانان در برخي از شبكههاي تلويزيوني،
رنج ميبرند .مسلمانان فرانسه معتقد هستند اگر عدالت در جامعه فراگيرتر شود
آنان نيز ميتوانند زندگي بهتري داشته باشند.

گزارش خبری

نیروهای مردمی تحت فرمان حیدر العبادی درآمدند

حیدرالعبادی نخست وزیر عراق
ک��ه دیروز فرم��ان حمله ب��ه االنبار
برای پاکسازی این استان از نیروهای
داع��ش را صادر ک��رد ،همزمان طی
حکم��ی نیروهای مردم��ی را تحت
فرمان خود درآورد.
به گزارش ايسنا به نقل از روزنامه
االخبار لبنان ،كابينه عراق در نشس��تي به رياس��ت حيدر العبادي ،نخستوزير به
تمام وزارتخانههاي اين كشور دستور داد در تعامالت خود با نيروهاي بسيج مردمي
مراقب باشند و با آنها مانند يك نهاد رسمي برخورد كنند .بر اساس دستور العبادي،
از اين پس نيروهاي مردمي در قالب يك نهاد رس��مي دولتي و زير نظر مس��تقيم
نخس��توزير اداره ميش��وند .طبق گزارشها برخي گروهه��اي داوطلب مردمي در
جريان آزادسازي شهر تكريت اقدام به آتش زدن خانهها و مغازههاي تكريت كردند
كه اين امر باعث افزايش انتقادها به دولت حيدرالعبادي شد.
عمليات آزادسازي االنبار آغاز شد
فرمانده عمليات االنبار از آمادگي نيروهاي عراقي و داوطلبان مردمي جهت شروع
عمليات آزادسازي االنبار از تروريستهاي تكفيري داعش خبر داد.
براین اس��اس در حالی که حیدرالعبادی خود ش��خصاً به منظور هدایت جنگ
به الرمادی رفته تجهیزات زیادی به منطقه ارس��ال ش��د ت��ا عملیات از محورهای
ش��رقی ،غربی و جنوبی السجاریه پی گرفته شود .در همين ارتباط شبكه الميادين
گزارش داد :نيروهاي عراقي تاكنون توانس��تهاند  7روستا را در مناطقه السجاریه و
الفالحات آزاد كنند .صباح كرحوت رئيس ش��وراي استان االنبار اعالم كرد :در اين
عمليات نيروهاي امنيتي ش��امل ارتش ،پليس ،واكنش سريع ،مبارزه با تروريسم و
عش��اير االنبار با حمايت هوايي بينالمللي و عراقي مشاركت دارند .عذال الفهداوي
عضو ش��وراي اس��تان االنبار نيز اعالم كرد :بيش از  10هزار جنگجوي عشاير براي
مش��اركت با نيروهاي امنيتي در آزادسازي اس��تان االنبار از دست گروه تروريستي
داعش مشاركت دارند .طبق گزارشها اين نيروها در حال تجهيز و اموزش در پايگاه
الحبانيه در  30كيلومتري شرق شهر رمادي مركز استان االنبار هستند.
در همی��ن حال تس��نيم نیز از جبهه های جنگ در س��وریه گ��زارش داد گروه
تروريستي داعش با مشاركت جبهه النصره بيش از  60درصد اردوگاه يرموک را تحت
كنترل خ��ود در آوردهاند .در همين خصوص انور عبدالهادي رئيس دايره سياس��ي
سازمان آزادي بخش فلسطين اعالم كرد :گروه داعش هماكنون بر محلههاي شرقي و
جنوبي واقع در مجاورت منطقه حجر االسود و مركز اردوگاه سيطره دارد در حالي كه
كميتههاي مردمي فلسطين غرب و شمال اين اردوگاه را تحت تصرف خود دارند و
درگيريهاي شديدي بين كميتههاي مردمي فلسطين و تكفيريهادر جريان است.
در همين حال گزارشها از روز دوم فعاليتهاي نشس��ت مش��ورتي «مسكو »2
ميان مخالفان و دولت سوريه حاكي است ،طرفين به توافقاتي در خصوص چگونگي
حل و فصل بحران دست يافتند .به گزارش الوطن مهمترين بندها تأكيد بر راهكار
سياس��ي بر اس��اس بيانيه  30ژوئن 2012و قطعنامه 2118شوراي امنيت ،تالش
سياس��ي براي فراهم آوردن نشست «ژنو ،»3تأكيد همه گروهها و احزاب سوري بر
راهكار سياسي است.

دادستان ونزوئال شهردار کاراکاس را متهم کرد

ن ونزوئال شهردار کاراکاس ،سياستمدار اپوزيسيون اين کشور را به ايجاد
دادستا 
فضايي براي کودتا عليه رئيسجمهوري اين کشور متهم کرد.
به گزارش ايس��نا به نقل از خبرگزاري فرانسه ،در بيانيه دفتر دادستاني ونزوئال
آمده است :دفتر دادستاني روز سهشنبه شهردار کاراکاس را که  19فوريه دستگير
شده بود ،به ايجاد فضايي براي انجام کودتا تحت حمايت امريکا عليه دولت کاراکاس
متهم کرده و اقدام به بازداشت وي کردند .اتهام عليه آنتونيو لدزما ،شهردار کاراکاس
و سياس��تمدار اپوزيس��يون ونزوئاليي در حالي مطرح اس��ت که نيکالس مادورو،
رئيسجمهوري ونزوئال در تالش است در نشست رهبران منطقهاي در پاناماسيتي
که ب��اراک اوباما همتاي امريکايياش نيز با رائول کاس��ترو ،رئيسجمهوري کوبا و
متح��د مادورو ديدار خواهد کرد ،ش��رکت کند .دولت امري��کا طي بيانيهاي ادعاي
م��ادورو در حمايت از کودتا عليه کاراکاس را رد کرده و همچنين خواس��تار آزادي
شهردار کاراکاس شد.

اعتصاب کارکنان برجهای مراقبت در فرانسه باعث لغو  40درصد از پروازهاي اين کشور
و اختالل در حمل و نقل هوایی ش��د.به گزارش ايرنا به نقل از روزنامه فرانسوی لوفیگارو،
اتحادیه ملی کارکنان برج مراقبت فرانسه با  4هزار عضو ،روز سه شنبه گذشته در پایگاه
اطالع رسانی خود اعالم کرده بود ،مذاکرات این اتحادیه با مسئوالن در مورد موانع شرایط
کاری به نتیجه نرس��یده و به همین دلیل اعتصاب از پيش اعالم ش��ده در روزهای هشتم
و نهم آوریل ( 19و  20فروردین) به قوت خود باقی اس��ت.این اتحادیه دو اعتصاب دیگر

را ب��رای روزه��ای  16تا  18آوریل ( 27ت��ا  29فروردین) و  29آوریل ت��ا  2مه ( 9تا 12
اردیبهش��ت) برنامه ریزی کرده است.کارکنان برجهای مراقبت معتقدند ،با توسعه برنامه
پروازهای ارزانقیمت ،ساعات ترافیک هوایی افزایش یافته و اقدامی متناسب با آن صورت
نگرفته است .افزایش س��ن بازنشستگی نیز دیگر دلیل مهم اعتصاب است .دولت فرانسه
سن بازنشستگی کارکنان مراقبت پرواز را برای سال  2015میالدی  59سال درنظر گرفته
است .پیش از این ،کارکنان این بخش در سن  57سالگی بازنشسته می شدند.

آغاز میانجیگری ترکیه در بحران یمن

رج��ب طي��ب اردوغ��ان ،رئي��س
جمهوري تركيه روز سهشنبه به ايران
سفر كرد و در نخستين ساعات ديروز
تهران را به قصد كش��ورش ترك كرد.
در اين ديدار طرفين  8سند همكاري
امضا كردند و س��طح تجاريشان را تا
 30ميلي��ارد دالر افزاي��ش دادند .اما
آنچه اردوغان را به اين س��فر كشانده
بود دالرها و امضاها نبود .او طبق رسم
معمول چند س��ال اخي��ر خود هدفي
عاليتر را دنب��ال ميكرد :ميانجيگري
در يك بح��ران مهم منطقهاي كه اين
بار يمن است.
ام��ا آنچ��ه تركيه را به س��مت اين
حرك��ت ميانجيگرايان��ه ترغيب كرد،
تالشهاي اي��ران براي پاي��ان بيقيد
و ش��رط حم�لات از س��وي نيروهاي
متخاصم و حل ديپلماتيك بحران يمن
ب��ود .او در حالي ك��ه محمد بن نايف،
جانشين وليعهد و وزير كشور عربستان
س��عودي به خاطر بحران يمن و ياري
طلبي��دن از تركي��ه در آنكارا به س��ر
ميبرد ،عليرغم س��خنان تند دو هفته
قب��ل خود كه با واكن��ش ايران همراه
شده بود ،پا در راه تهران گذاشت.
گزینههای آنکارا در برابر بحران یمن
همان طور ك��ه عبدالباري عطوان،
تحليلگر سرش��ناس عرب در روزنامه
رأي اليوم نوش��ته اس��ت ،اردوغان در
مسأله يمن چند گزينه پيش رو داشت:
گزينه نخس��ت اينكه طبق درخواست
عربس��تان براي مش��اركت در ائتالف
س��ني ،با ش��يعيان حوثي مقابله كند.
بويژه اينكه عربستان به مصر به عنوان
عضو پايدار ائتالف سني اطمينان ندارد
و با خروج مص��ر از اين ائتالف و ورود
تركي��ه به آن مش��كلش ح��ل خواهد
ش��د .ولي اين گزينه براي اردوغان كه
كش��ورش مناسبات اقتصادي بسياري
با ايران دارد ،گزينه مناس��بي نيست.
گزينه دوم اين اس��ت كه اردوغان راه
و روش نواز شريف را دنبال كند .يعني

پيام رياض را بش��نود اما تصميمگيري
نهايي درباره آن را به بعد موكول كند.
گزينه س��وم نيز اين است كه اردوغان
با اس��تفاده از روابط خوبش با ايران و
عربستان ،نقش كبوتر صلح يا ميانجي
را ايفا كند و پيش��نهادهايي براي حل
اختالف��ات ارائه كند ك��ه اردوغان اين
گزين��ه را انتخ��اب كرد .ب��ا اين حال
بايد منتظر ماند و دي��د او در روزهاي
آتي و با مذاكراتي كه با ايران داش��ته
است ،چه تصميمي اتخاذ ميكند .آيا
تصميم ميگيرد همانند پرونده سوريه
با عربس��تان همراه ش��ود ي��ا راهي را
برگزيند كه صلح خاورميانه از آن عبور
ميكند.
افزاي�ش كمكه�اي اطالعاتي –
نظامي امريكا به ائتالف عربي
اين در حالي است كه كارشكنيهاي
بينالملل��ي نيز از س��وي امريكا براي
بره��م زدن همكاريه��اي منطقهاي
ش��دت گرفته اس��ت .طبق گزارشها،

تالش مصر براي دستيابي به توان هستهاي
آمانو را به قاهره کشاند

وزير خارجه مصر در ديدار با مدير کل آژانس بينالمللي انرژي اتمي خواهان
گسترش روابط ميان دو طرف و استفاده از توانمنديهاي آژانس براي کمک به
قاهره در بهرهگيري از انرژي صلحآميز هستهاي شد.
به گزارش ايس��نا به نقل از سايت النشره ،سامح شکري ،وزير خارجه مصر
با يوکيو آمانو ،مدير کل آژانس بينالمللي انرژي اتمي ديدار و راههاي توس��عه
هم��کاري و روابط ميان مصر و اي��ن آژانس در تمامي زمينهها بويژه در زمينه
ک به اين کشور براي بهرهگيري از انرژي هستهاي صلحآميز را مورد بررسي
کم 
قرار دادند.
سامح شکري گفت :مصر با همکاري کشورهاي دوست و همسايه براي توليد
انرژي هستهاي در حال ساخت رآکتورهاي هستهاي است و کشورش خواهان
آن است تا با آژانس در زمين ه اعزام کارشناسان و دريافت تکنولوژي الزم در اين
عرصه ،رشد علمي نيروي انساني و باال بردن سطح توانمندي خود با استفاده از
تخصص کارشناسان آژانس ،همکاري کند.

امريكاييها در حال انتقال تس��ليحات
پيش��رفته نظامي به عربس��تان جهت
تسريع عمليات طوفان قاطع هستند.
به گزارش ايرنا ،وزارت دفاع امريكا از
تصميم مقامات اين كشور براي تسريع
روند انتقال محمولههاي تسليحاتي به
عربستان با هدف حمايت از رياض در
عمليات نظامي در يمن ،خبر داد.
در همي��ن خص��وص س��رهنگ
اس��تيو وارن گفت« :اينه��ا تركيبي از
س��فارشهايي اس��ت كه ش��ركاي ما
پي��ش از اي��ن ارائه كردهان��د و برخي
نيازمنديه��اي ت��ازه آنها ،ب��ا توجه
به اينك��ه آنها ب��ه مهمات بيش��تري
نياز دارند >.آنتون��ي بلينكن قائم مقام
وزارت خارجه امريكا نيز در همسويي
با عربس��تان گفت« :به عنوان بخشي
از اي��ن ت�لاش ،تحوي��ل محمولههاي
تسليحاتي را تس��ريع كرده ،همكاري
اطالعاتي خ��ود را افزايش داده و يك
واح��د برنامهريزي مش��ترك در مركز

عمليات سعودي ايجاد كردهايم».
طبق گزارشه��ا از ابتداي عمليات
نظامي عربستان در يمن كه از دو هفته
قبل در پاس��خ به پيش��روي گسترده
نيروهاي مردمي و ارتش يمن به سمت
شهر عدن صورت گرفت ،تاكنون بيش
از  800تن كش��ته شدهاند كه  74نفر
از آن��ان كودك بودهان��د .در حالي كه
آس��مان يمن همچنان شاهد جوالن
هواپيماي س��عودي اس��ت كشورهاي
عربي در كنار اقدام نظامي تالشهايي
را ني��ز به منظور تهيه پيشنويس ضد
حوثي در شوراي همكاري خليج فارس
آغ��از كردهاند ك��ه با مخالف��ت قاطع
روسها مواجه شده است.
عربستان سعودي با كمك متحدان
عرب��ياش از بام��داد پنجش��نبه (6
فروردي��ن) تجاوز هوايي عليه كش��ور
يمن را آغاز ك��رده كه در اين حمالت
تاكنون صدها غيرنظامي يمني كشته
شدهاند.

موافقت امريکا با فروش يک ميليارد دالر سالح
به پاکستان

وزارت امور خارجه امريکا درخواس��ت پاکس��تان را براي خريد بالگردهاي
نظامي ،موش��ک و چند نوع تجهيزات نظامي ديگر به ارزش يک ميليارد دالر
تصويب کرد.به گزارش ايرنا به نقل از روزنامه اکس��پرس تريبون ،وزارت دفاع
امريکا اعالم کرد ،پاکس��تان درخواس��ت خريد  15فروند بالگرد نظامي از نوع
 ،1Z Viper-AHيکه��زار قبضه موش��ک  Hellfireو يکس��ري تجهيزات
ارتباطي و مخابراتي را مطرح کرده بود.همزمان شدن موافقت امريکا براي فروش
س�لاح به پاکستان و درخواست عربستان سعودي از اين کشور براي مشارکت
در ائتالف حمله به يمن ،تفسيرهاي مختلفي را در محافل بينالمللي به دنبال
داشته است .اين در حالي است که پيشتر ماري هارف ،سخنگوي وزارت امور
خارجه امريکا نيز با نشان دادن چراغ سبز به پاکستان براي پيوستن به ائتالف
حمله به يمن به رهبري عربستان سعودي گفته بود :مشارکت پاکستان در اين
ائتالف ،بر مبارزه پاکستان با گروههاي شبه نظامي و تروريستي در داخل اين
کشور تأثير منفي نخواهد گذاشت.

آیا آتن اسب ترواي پوتين در قاره سبز می شود

خشم اروپا از گرایش رهبر چپگرای یونان به کرملین
دي��روز الكس��يس س��يپراس،
نخس��توزير جوان يونان وارد روسيه
ش��د و در كاخ كرملين ب��ا والديمير
پوتين ،رئيس جمهوري روسيه ديدار
كرد؛ ديداري كه خشم سران اروپايي
را ب��ه دنب��ال داش��ت .از نظر س��ران
اروپا اين س��فر با ابعاد پي��دا و پنهان
بيشماري كه دارد ،يك مانور و تهديد
سياسي است كه سيپراس با توسل به
آن قصد دارد اتحاديه اروپا را در مسأله
بدهيهاي آتن به زانو در آورد .اما اين،
همه آنچه نيست كه چشمان نگران و
مضطرب بروكسل را به مسكو دوخته
اس��ت .اگر مسكو حاضرشود با وجود
وضعيت دشوار اقتصادي خود به يونان
كمك مالي ميلياردي كند ،آنگاه آتن
تبديل به اسب ترواي روسيه در اروپا
خواهد شد.
كميس��يون اتحادي��ه اروپ��ا در
بروكس��ل حتي اگر ديدارهاي سران
كش��ورهاي عض��وش با س��ران ديگر
كش��ورها  -مانند ديدار س��يپراس و
پوتين  -برايش ناخوش��ايند باش��د،
مجاز نيست درباره آنها نظر بدهد .اما
از آنجا كه مقامهاي آتن پيشتر اعالم
كرده بودند ،س��يپراس در اين س��فر
به دنب��ال لغو برخ��ي ممنوعيتهاي
صادرات��ي خود به روس��يه در س��ال
گذش��ته و دريافت تخفيفهاي گازي
اس��ت ،اروپايي��ان نتوانس��تند به اين
س��كوت مرسوم ادامه دهند و واكنش
تند خود را به اين س��فر نشان دادند.
پي��ش از ممنوعيته��اي صادرات��ي
روس��يه ،حجم ص��ادرات محصوالت
كش��اورزي يونان به روس��يه بيش از

 180ميليون ي��ورو معادل  60درصد
توليد بود و اگر تحريم روسيه از سوي
آتن لغو ش��ود ،بخش��ي از مش��كالت
اقتصادي اين كشور حل ميشود.
اما نه صادرات محصوالت كشاورزي
و نه قراردادهاي گازي بين روس��يه و
يونان ب��راي اروپا مهم نيس��ت ،آنچه
اتحادي��ه اروپ��ا را ديوانه ك��رده ،ابعاد
پنهان اين سفر اس��ت .هفته گذشته
سيپراس با تبديل سفرش به مسكو به
يك اهرم تهديدآميز براي اروپا گفت:
«يون��ان رابط��ي بين روس��يه و غرب
خواهد شد و در اين صورت تحريمهاي
اتحاديه اروپا عليه مسكو راه به جايي
نخواهد برد ».س��يپراس در مصاحبه
ديگ��ري ب��ا خبرگزاري تاس روس��يه
گف��ت« :دولتهاي قبل��ي يونان براي
ممانعت از اعمال تحريمها عليه روسيه
تمام تالش خود را نكرده بودند ».اين
اظهارات يك پيام آشكار داشت به اين
معن��ا كه دولت فعلي يونان به گونهاي

متفاوت از رهبران پيشين عمل خواهد
ك��رد و اگر قرار باش��د تحريمها عليه
روس��يه ادام��ه يابد و در دس��تور كار
اجالس م��اه ژوئن اتحادي��ه اروپا قرار
بگيرد ،س��يپراس وارد عمل ميشود.
نخس��توزير يونان سپس آخرين تير
ويرانكننده خود را از كمان رها كرد و
گفت« :مهندسي امنيتي اروپاي جديد
بايد دربرگيرنده روس��يه هم باش��د».
و البت��ه از ديگر س��و با طرح مس��أله
غرامت خواه��ي  279ميليارد دالري
خود بابت جنگ جهاني از آلمان رنگ
رخسار برلينيها را از خشم به سفيدي
كش��اند .ديروز وزير اقتصاد آلمان اين
درخواست را احمقانه خواند.
مارتين شولتز ،رئيس پارلمان اروپا
در مصاحبهاي كه ب��ا هانوور زيتانگ
داش��ت ،به س��يپراس هش��دار داده
بود ش��ركاي اتحاديه اروپايي خود را
نرنجاند و اين قابل قبول نيس��ت كه
س��يپراس سياست كلي اروپا در قبال

روس��يه را ب��ه ازاي درياف��ت كمك
از روس��يه ب��ه خطر بين��دازد .منفرد
ت مس��يحيهاي
وب��ر ،رئيس دموكرا 
پارلمان اروپا نيز گفته بود ،س��يپراس
بازي خطرناكي را شروع كرده و ديگر
كش��ورهاي اتحاديه اروپا او را در اين
بازي همراهي نخواهند كرد.
ج��ودي دمپس��ي ،كارش��ناس
سياس��ت بينالمل��ل نيز با اش��اره به
وام  2/5ميلي��ارد يورويي مس��كو به
قبرس در س��ال  2011و در بحبوحه
ورشكستگي اين كشور ،معتقد است،
س��يپراس با س��وداي دريافت چنين
كمك��ي ب��ا اس��تفاده از تاكتيكهاي
ناش��يانه وارد ب��ازي اتحادي��ه اروپا و
روسيه شده اس��ت .والديمير پوتين،
رئيس جمهوري روس��يه نيز او را در
اين ب��ازي همراهي ميكند و س��عي
ميكند «يك تنه آرام از ناحيه جنوب
شرقي به اتحاديه اروپا بزند».
دمپس��ي تأكي��د ك��رد ،س��فر به
مس��كوي س��يپراس بالفاصله پس از
س��فر به برلين ميتواند به منزله يك
ج��دال ج��دي يونان با آن��گال مركل
صدراعظ��م آلمان باش��د .مركل براي
نخس��توزير يونان ف��رش قرمز پهن
كرد و  5س��اعت از وقتش را به او داد
ام��ا آتن به پوتي��ن روي آورد كه اين
مس��أله قطعاً بدون پيامد نخواهد بود.
زيرا به عقيده دمپسي ،سيپراس دارد
تمام پلهاي پش��ت س��رش را خراب
ميكند .اما بيگمان آنكه در اين نبرد
پيروز خواهد بود روسيه است.
منب�ع :دویچ�ه ول�ه /مترجم:
کبری آکیش
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دیالوگ

تقابل هستهای اوباما و اعراب
  نيكنام ارشدنيا

موضوع مذاکرات هس��تهای با ایران موجب شد
کاخ س��فید بعد از نتانیاه��و دومین جبهه گیری
انتقادی را علیه سران محافظه کار عرب اتخاذ کند.
رئيس جمهوري امريكا طي اظهاراتي ،به سرزنش
حاکمان عربی که برنامه هسته آی ایران را تهدید
می خواندند پرداخت و گفت :ريشه اصلي مشكل
كشورهاي عربي نه ايران بلكه ساختارهاي فرهنگي
و سياس��ي داخلي اين كشورها اس��ت .طبق اين
نگرش ساختار متصلب سياسي و فرهنگي زمينه
و عامل اصلي پيدايش افراطگرايي در منطقه است.
توگو با دكتر صباح زنگنه نگرش جديد دس��تگاه سياسي
در اين خصوص در گف 
امريكا و تأثيرات آن را بر رويكرد دولتهای عربی در منطقه مورد بحث قرار دادهايم.
چ�ه داليل و عواملي باعث اظه�ارات صريح رئيس جمهوري امريكا
در رابطه با مش�كل اعراب ش�ده و آيا اين به معني بروز اختالف ميان
دو طرف است؟
احزاب و گروههاي سياسي در امريكا از جهتگيري و نگرش مشخصي برخوردار
هس��تند .در طول تاريخ بارها شاهد اختالفات تاكتيكي در عرصه سياستگذاري
امري��كا مي��ان دو جريان اصلي دموك��رات و جمهوريخواه بودهاي��م .دموكراتها
در پيگيري منافع ملي و اس��ترتژيك امريكا عموم��اً از ابزارهاي نرم افزاري بهره
ميجويند .طبق ديدگاه آنها اين ابزارها همچون (گس��ترش دموكراس��ي ،حقوق
بشر) كارايي و كارآمدي بيشتري نسبت به ابزارهاي سختافزارانه در تأمين منافع
امري��كا در اقص��ي نقاط جهان دارد .طبق همين رويه ب��اراك اوباما نيز در تالش
براي غالب كردن ابزارهاي نرم در سياس��ت خارجي امريكاست .از اين رو در برابر
فش��ارهاي البيهاي عربي مبني بر متوقف كردن فعاليتهاي هس��تهاي ايران از
موضع قدرت و حقطلبانه با آنها مقابله كرد و طي اظهاراتي خطاب به دولتهاي
عربي ريشه اصلي مشكالتشان را نه فعاليتهاي هستهاي ايران بلكه ساختارهاي
متصلب سياس��ي و فرهنگيشان دانس��ت .طبق ديدگاه رئيس جمهوري امريكا؛
فقدان سيستم پاسخگويي ،مطلوبيت و ناتواني دولتهاي عربي در تأمين نيازهاي
عمومي شهروندانشان دليل اصلي نفوذ تروريستها در میان جوانان عرب است.
برخ�ی ناظران اظهارات جديد اوباما در رابطه با اعراب را بازگش�ت
واقعگرايي به سياس�ت خارجي امريكا در منطقه خوانده اند ،ارزیابی
شما چیست؟
تاريخ سياس��ت خارجي امريكا در طول  6دهه اخي��ر حكايت از آن دارد كه
اولويت اصلي اين كش��ور تأمين منافع اقتصادي و نظامي اين كشور است .حال
بسته به ش��رايط و محيط منطقهاي و بينالمللي استراتژيهاي متناسبي براي
تأمين منافعشان در منطقه اتخاذ ميشود .از اين رو اگر واقعگرايي را به معناي
استفاده مؤثر از فرصتها و شرايط بدانيم در آن صورت اين امر با شدت و ضعف
نسبي در همه دورههاي سياست خارجي امريكا برقرار بوده است .در حال حاضر
هم اين كش��ور با توجه به جايگاه سياس��ي خود در جهان به عنوان يك قدرت
بزرگ تمايلي به اجراي منويات سياسي مقامهاي تلآويو و سعودي نداشته و بر
محور منافع خود در منطقه سياستگذاري ميكند.
انتقاده�ای کاخ س�فید از رابطه دولتهای عربی ب�ا افراطیون به چه
ميزان ميتواند به حل واقعي مسائل منطقه كمك كند؟
با توجه به اينكه در سابق هم چنين اظهارات مشابهي (طرح خاورميانه بزرگ)
از س��وي رؤس��اي جمهوري امريكا در منطقه مطرح شده بود و در ميدان عمل
محدوديت و محذوريتهاي عملياتي يافتن آن را شاهد شديم ،از اين رو استمرار
و اجراي اين نگرش در منطقه از سوي امريكا بعيد به نظر ميرسد .معموالً اين
نوع اظهارات مقطعي و ژس��ت گونه مطرح ميگردد از اين رو حل واقعي مسائل
منطقه بيشك در گروه همگراييهاي عميق منطقهاي از يكسو و گشوده شدن
مجاري سياسي در كشورهاي داراي ساختار بسته است .به عبارتي تا زماني كه
فرهنگ مدني در منطقه حاكم نش��ود و به تبع سيس��تمهاي حاكم سياسي به
س��مت مردم ساالري تغيير نيابند ،منطقه همچنان سرگرم تصفيه حسابهاي
فرقهاي و حزبي خواهد بود.
جايگاه و نقش ايران را با توجه به احتمال توافق هستهاي در ايجاد
نظم جديد منطقهاي چگونه ارزيابي ميكنيد؟
افزايش نقش ايران در همكاريهاي منطقهاي در گرو تعميق ارتباطات سياسي
و اقتصادي ايران با بازيگران بزرگ منطقهاي و بينالمللي است از اين رو هر اندازه
حجم اين ارتباطات و تعامالت سياسي ايران با قدرت بيشتر گردد به همان نسبت
بر تأثيرگذاري و نقشآفريني ايران در منطقه افزوده ميشود .در چنين بستري
ايران ميتواند وارد تعامل جدي با قدرتهاي بزرگ منطقه همچون عربستان و
تركيه ش��ود .بيترديد تعامل س��ه جانبه اين قدرتها با توجه به توان سياسي و
ژئوپلتيكشان كمك بزرگي به شكلگيري نظم جديد منطقهاي ميكند.

تک خبر

پيشتازي حزب کارگر در مبارزات انتخاباتی انگليس

بر اساس تازهترين نظرسنجيهاي انجام شده در آستانه انتخابات سراسري
 ۷مه ،حزب کارگر با اختالف 2درصدي نسبت به حزب محافظه کار به رهبري
ديويد کامرون نخس��ت وزير انگليس ،پيشي گرفته است.به گزارش تسنيم به
نقل از رويترز ،نظرس��نجي مؤسسه «يوگاو» که براي روزنامه سان انجام شده
حاکي اس��ت حزب کارگر انگليس در انتخابات ماه م هاز حمايت  35درصدي
مردم برخوردار است و اين رقم براي حزب محافظه کار به کمتر از  33درصد
رس��يده است .اکثر نظرسنجيها نش��ان ميدهد نه حزب کارگر به رهبري اد
ميليبند و نه حزب محافظه کار قادر به کسب اکثريت آرا در انتخابات نخواهند
بود.در همين حال نيکوال اس��تورژن ،رهبر مليگراهاي اس��کاتلند در مناظره
تلويزيوني چهارجانبه با رهبران احزاب کارگر ،محافظه کار و ليبرال دموکرات
ايده برگزاري همه پرسي ديگري براي استقالل اسکاتلند را پس از سال 2016
ميالدي مطرح کرده است.

