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بی توجهی عرفات به مسائل مشترک با سوریه

عرفــات بــه نــاگاه موضــوع بحــث را تغییــر داده ،بــا پرداختن به مشــکالت
دانشــجویان کرانــه باختری بــا نیروهای اشــغالگر ،از بخــل ورزی عربها در
کمــک به فلســطینیها گالیه کــرد و افزود به کمکهای مالــی فوری نیازمند
اســت .ســپس به یکی از اعضای غیــر اصلی هیأت همراه خــود مجال داد تا
درباره مشکالت آموزش و پرورش و بهداشت در کرانه باختری ،سخنسرایی
کنــد .عرفــات با ایــن روش ،کاری کــرد که رئیسجمهوری اســد به پیشــنهاد
نخســتین او در آغــاز کالمش درباره بینتیجه بــودن مذاکرات و نیاز به توقف
آن ،بازنگــردد .رئیسجمهــوری نیــز بــا صبوری به ســخن ســرایی درازدامن
درباره مشکالت فراروی اهالی کرانه و نوار غزه ،گوش فراداد و در پایان پرسید
چه انتظاری از سوریه دارید؟
عرفات گفت :اختالفها میان ما هرقدر باشــد ،نمیتوانیم بدون رایزنی و
توافق با یکدیگر پیش برویم .به نظر میرسید که اهداف عرفات از این مالقات
در همیــن چهارچــوب تنــگ میگنجیــد ،در حالی که مــا در پــی آن بودیم که
هماهنگیهــا را نظام مند کــرده و در چهارچوب برداشــتمان از راه حل فراگیر
همچــون عامــل قدرتــی برای همــه و بازدارنــده اســرائیل از بازی با مــا و مهار
روندهــای جداگانــه مذاکراتی ،نوعی روابط تکاملی با رهبری فلســطین ایجاد
کنیم .من که عرفات را متفاوت با عرفاتی میدیدم که به سخنانش در شورای
وزیران خارجه اتحادیه عرب گوش داده بودم ،به نظرم رسید این مانور را انجام
داده تا بداند مذاکرات با سوریه به کجا رسیده است ،ضمن اینکه از جریان امور
در مرج الزهور و اظهارات برخی تبعید شــدگان نیز نگــران بود که بازتابهای
آن در سراســر جهــان پیچیده بود .نمی دانم آیا مشــکل از ناتوانی رســانهای و
همچنین سیاســی ما بود که نمیتوانستیم برداشت اســتوار خود را به عرفات
برســانیم که ســوریه حتی اگر رهبری اش اراده کند نمیتواند همانند مصر به
تنهایــی راه حلی را با اســرائیل دنبــال کند؛ یا عرفات نمیخواســت بپذیرد که
سوریه با مسأله فلسطین ارتباط عمیق دارد و مصلحت ملی  -و نه فقط قومی
 ســوریه مستلزم آن است که این ارتباط ،همیشــگی و نهادینه و تزلزلناپذیربمانــد .بــا همه اینها به هیأت مذاکره کننده ســوریه در واشــنگتن یک بار دیگر
دستور داده شد که هیأت فلسطینی را از همه تحوالت روند سوری خبردار کند.

شانگهای دیلی (چین)

لوتم (تونس)

واشنگتن پست (امریکا)

«شــی جین پینگ» ،با اشاره به اهمیت
رود زرد ،دومیــن رود بلنــد چیــن بــه
عنــوان ســد اکولوژیکــی ،منبــع مهــم
اقتصادی و نماد فرهنگی کشــورش ،بر
لــزوم نگهداری از آن تأکیــد کرد .او این
رود را در حالــی منشــأ بــزرگ آبادانی و
پیشــرفت پایدار چین خواند که در حال
حاضر حــدود  12درصــد جمعیت این
کشور از این رود بهره میگیرند.

نمایندگان پارلمان اروپا خواستار بازگشت
بــه دموکراســی و از ســرگیری فعالیــت
پارلمــان تونس در اســرع وقت شــدند و از
مقامــات این کشــور خواســتند تا نقشــه راه
روشنی برای بازگشت دولت به روند عادی
اعــام کنند .قطعنامه پارلمــان اروپا که در
واقع اهرم فشــاری بر رئیس جمهوری این
کشور بود ،با  534رأی موافق و تنها  45رأی
مخالف تصویب شد.

یک قاضی فدرال در امریکا شکایت یکی
از شبه نظامیان سابق افغان برای حبس
ناحــق در زنــدان گوانتانامــو را پذیرفت تا
برای نخستین بار در  10سال اخیر پرونده
یــک زندانــی در برابــر دولت امریــکا قرار
گیرد .با وجود رأی این قاضی در واشنگتن
هنوز زمان دقیقی برای آزادی این زندانی
مشــخص نشــده اســت چراکــه احتمــال
اعتراض دولت بایدن وجود دارد.

«اردوغان» در جدال با همه

خبـــر

بنفشه غالمی« /رجب طیب اردوغان» در میانه
بحران اقتصادی نفســگیر کشور خود ،با تهدید
 10ســفیر خارجی به اخراج از ترکیه ،آنکارا را در
بحران سیاسی جدیدی قرار داد.
بحــران در روابط خارجی ترکیه با  10کشــور
عمومــاً اروپایی پــس از آن رخ داد که ســفرای
 10کشــور شامل امریکا ،کانادا ،فرانسه ،فنالند،
دانمــارک ،آلمــان ،هلنــد ،نیوزیلنــد ،نــروژ و
ســوئد در بیانیــه مشــترکی ،خواهــان آزادی
«عثمــان کاواال» ،تاجــر و فعال حقوق بشــری
سرشــناس ترکیــه شــدند؛ مــردی کــه بهدلیل
چندیــن و چند اتهام از اعتراضات ضد دولتی
 2013گرفتــه تــا کودتــای  2019دســتگیر شــده
اســت و روند قضایــی او در حال انجام اســت.
بهگــزارش ســایت شــبکه خبــری «الجزیــره»،
ایــن بیانیــه مشــترک ،روز پنجشــنبه« ،رجــب
طیب اردوغان» کــه عالقهمندیاش به ایفای
نقش سیاســی و نظامی فراتر از مرزهای کشور
خــود ،ترکیــه را در بحرانهای عدیــدهای قرار
داده اســت ،طوری خشــمگین کرد که با وجود
احضــار ایــن ســفرا بــه وزارت خارجــه ترکیــه،
شــخصاً آنها را تهدید به اخراج از خاک ترکیه
کــرد« .اردوغــان» در بازگشــت از نیجریــه ،در
فــرودگاه بــه خبرنــگاران گفــت که بــه «مولود
چــاووش اوغلــو» ،وزیــر خارجــه خــود تأکیــد
کرده اســت که« :آنــکارا نمیتواند بیش از این
پذیرای این افراد باشــد ».او ســپس خطاب به
این ســفیران گفت« :فکر کردید که هســتید که
میخواهیــد بــه ترکیه درس دهید؟» اشــاره او
به بخشــی از بیانیه مشــترک این ســفرا بود که

دســتگاه قضایی ترکیه را متهم به بیاحترامی
به دموکراسی و تخطی از قانون کردهاند.
«اردوغان» در حالی وارد چالش مستقیم
بــا ســفرای  10کشــور غربــی شــده اســت کــه
در منطقــه نیــز درگیــر چالشهــای بســیاری
اســت .در حالی کــه ترکیه در چند ســال اخیر
در تالشــی بیوقفــه بــرای تثبیــت حاکمیــت
خــود در بخــش تــرک نشــین قبرس اســت و
رویاروییهایــی بــا بخــش رومــی ایــن کشــور
داشته است ،دارای روابط پر چالشی با سوریه
نیز هست و از جمله «اردوغان» روز پنجشنبه
در حالــی کــه میدانســت طبــق توافقهــای
قبلــی روز جمعــه (دیــروز) وزارت خارجــه
کشــورش ،نشستی مشترک با ســوریه و ایران
بر ســر مسائل ســوریه دارد ،در فرودگاه آنکارا
به حمایتهــای خود از مخالفان دمشــق که
در ادلــب به ســر میبرند ادامــه داد .او ارتش
ســوریه را تهدیــد کــرد و مدعی شــد ترکیه اگر
الزم بداند ،با ســاحهای ســنگین به تحوالت
ادلب پاســخ میدهد .این در حالی اســت که
شــماری از کشــورهایی کــه دارای منافعی در
لیبی هســتند نیز به ترکیه بابــت اقدامات آن
در لیبــی هشــدار دادهانــد .در جدیدترین این
واکنشها ،پنجشــنبه یونان ،قبرس و مصر در
پایان نشست ســه جانبه رهبران سه کشور در
آتــن در بیانیهای از ترکیه خواســتند دســت از
ماجراجوییهــا در لیبی بــردارد .ترکیه جدا از
اینها در یک ســال اخیر روابط پر چالشــی هم
با امریکا بر سر خرید اس  400از روسیه داشته
و اکنــون نیز امریکا را تهدید کرده که باید پول
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در پــی افزایش تنشها در نزدیکی تنگه تایوان« ،جو بایدن» بر تعهد امریکا
در قبال این جزیره تأکید و از حمایت از آن در برابر چین دفاع کرد.
بهگــزارش ایســنا بــه نقل از رویتــرز ،رئیس جمهــوری امریــکا در حالی از
تعهد به تایوان خبر داد که واشــنگتن باوجود ملزم بودن به تأمین شــرایط و
تجهیزات دفاعی برای تایوان ،مدتها است که سیاست «ابهام استراتژیک»
را در پیــش گرفتــه اســت .خاویــر چانگ ،ســخنگوی دفتر ریاســت جمهوری
تایــوان نیــز در واکنش به اظهــارات بایــدن گفت :در صــورت جلب حمایت
امریکا ،نه تسلیم فشار میشویم و نه پیشروی عجوالنه خواهیم داشت.
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مسدود شــده ترکیه بابت خرید جنگندههای
اف  35را به آنکارا پس دهد.
چالشهای پر شمار «اردوغان» در سیاست
خارجی در شــرایطی روزبهروز در حال افزایش
اســت کــه وی در داخــل کشــور خــود ،جــدا از
مشــکالت سیاســی و رویاروییهــای مــداوم بــا
منتقدان داخلی ،با بحران کم سابقه اقتصادی
در دوران حاکمیــت خود بر ترکیــه مواجه بوده
اســت .به گزارش «سیانبیســی» ،روز گذشته
لیــره ترکیــه در بدتریــن وضعیــت خــود قــرار
گرفت و در ادامه ســقوطهایش از ماه ســپتامبر
تا کنــون ارزش آن بــه  9.63لیــر در مقابل یک
دالر تنزل یافت .این سقوط در حالی رخ داد که
بانک مرکزی ترکیه روز پنجشنبه با هدف ایجاد
تثبیــت در بازار نرخ بهره را بــرای دومین بار در
چند ماه اخیر کاهش داد و به  16درصد رساند.
سیاســتی کــه به نظر نمیرســد فایــده چندانی

داشــته باشــد و احتماالً جهان شــاهد بازگشت
ترکیه به مشکالت دهه  1990خود خواهد بود.
مجمــوع بحرانهــای سیاســی خارجــی و
داخلی و همچنین بحران اقتصادی ترکیه باعث
شــدهاند ،محبوبیــت «رجــب طیــب اردوغان»
بشــدت تنــزل یابــد و در حالی کــه در اوایل دهه
 2000محبوبترین سیاســتمدار ترکیه با میزان
محبوبیتــی کم نظیــر بود ،اخیراً در نظرســنجی
«متروپــل» ،بــا  41درصــد محبوبیــت ،در رده
چهــارم سیاســتمداران محبــوب در ترکیــه قرار
گرفت .این در حالی است که «منصور یاواش»،
شــهردار آنکارا که مخالف اردوغان اســت با 56
درصد آرا محبوبترین سیاستمدار ترکیه است
و «اکرم امام اوغلو» ،شهردار استانبول که او نیز
مخالــف اردوغان اســت ،با  47درصــد و «مرال
آکشــنر» ،رهبر حــزب «خوب» بــا  44درصد در
رده دوم و سوم محبوبیت قرار گرفتهاند.

م جهان
ل و مه 
نگرانیهای عاج 
تحلیل روز

مادلین آلبرایت  /وزیر خارجه سابق امریکا
ابراهیم گمبری  /وزیر خارجه پیشین نیجریه
مترجم :وصال روحانی

آنتونیــو گوتــرش ،دبیرکل ســازمان ملــل در گزارش
جدیــدش تحت عنــوان «برنامه مشــترک ما» تأکید
کــرده اســت که بــه قصــد غلبــه کامــل جهانیــان بر
پاندمی کرونا و ضایعات آن باید وحدت و اعتمادی
کامل بین مردم عادی و ســران و مســئوالن کشــورها
ل گیــرد ولــی در آســتانه  25اکتبر (3آبــان) ،روز
شــک 
موسوم به «سازمان ملل» باید متذکر شد که ساختن
یــک جهان تازه به موارد و اصولی نیاز دارد که برخی
از آنها در هیچیک از عهدنامههای قبلی این سازمان
و یا اساسنامه سایر بنیادهای بینالمللی جایی ندارد.
گوتــرش تصریــح کــرده اســت کــه زمانــه فعلی،
زمانی مناســب برای ورود به جنگهای تازه سیاسی
و تسویهحســابهای اقتصــادی نیســت و برعکــس
عصری مختص صلح و قصد کشــف ابزار و برقراری
ارزشهایی اســت که دنیای کنونی را از ورطه ســقوط
اقتصــادی و مرگومیرهای هولنــاک کرونایی بیرون
کشــد .از دیــد او ارتقــای هر چــه بیشــتر فرآوردههای
تکنولوژیــک و اســتفاده از امکانــات فــوق مــدرن و
دیجیتال فقط بهشــرطی ســودمند و در ساخت یک
دنیای تازه مؤثر اســت کــه اوالً به منافع نســل جوان
بیندیشیم و ثانیاً نسل کنونی را از عواقب وخیم بیکار
شدنها و هیوالی پاندمی مبرا سازیم.

گوتــرش در مرامنامــه تــازه پیشــنهادیاش
همچنین بر دغدغههای همیشــگی مانند تغییرات
آب و هوایی و بیتوجهی برخی کشــورهای بزرگ به
این مســأله و حتی مأموریتهــای فضایی نیز تأکید
کرده اســت اما ضمــن تأیید آنها باید یادآور شــد که
جهــان در واپســین ماههــای ســال  2021نگرانیهای
بسی مهمتر و عاجل دارد.
بحرانهای اقتصادی شرایط زندگی در کشورهای
ت کرده که مردم حتی از تأمین
بسیاری را چنان سخ 
اجنــاس ضروری و اولیه زندگیشــان عاجز هســتند.
ضمن اینکه دولتهای اکثر این کشورها در شرایطی
کــه نــه پــول و اعتبــار ســابق را دارنــد و نــه صاحــب
زیرمجموعههایــی توانــا و صنایــع و شــرکتهایی
مستقل هستند ،از فقدان ابزار ضروری برای حمایت
کافــی از مردم رنــج میبرند .جهان نیــز به درجهای
از ضعــف در برابــر پاندمــی کرونــا و آشــفتگیهای
اجتماعــی و اقتصادی رســیده کــه اگر چیــزی بهنام
«فرایند نظمدهی عمومی به همه کشــورها» با یک
ســاز و کار مشــترک و توانا فراهم و موجــود بود ،تنها
راه برای شــروع حرکت به ســوی دنیایی تازه ،اجرای
چنین پروسهای بود.
برای رســاندن اجالس عمومی  25اکتبر سازمان
ملــل به باالترین ســطح کارایی و تأثیرگــذاری قدری
دیر شــده اما گوتــرش و همکارانش بایــد به اجالس
بعدی که بهار  2022برپا خواهد شــد ،بسیار جدیتر

دو روز پس از برگزاری نشست مسکو با محوریت
حمایت از افغانســتان ،رئیس جمهوری روسیه
از درخواســت اصلی طالبــان درباره آزادســازی
داراییهــای ارزی کشورشــان در خــارج حمایت
کــرد و کشــورهای غربــی را مســئول رخدادهــای
افغانستان دانست.
به گزارش ایسنا به نقل از آناتولی« ،والدیمیر
پوتیــن» با بیان اینکه کشــورهایی که در  20ســال
گذشــته در افغانســتان حضــور داشــتهاند و در
این کشــور جنگیدهاند باید در گام نخســت برای
حل مشــکالت اقتصادی و اجتماعی این کشور،
داراییهای خارجــی آن را آزاد کنند ،تالشهای
طالبــان در مقابلــه با تروریســتهای داعش در
افغانستان را ستود .وی گفت« :طالبان در مسیر
مقابلــه بــا داعــش تلفات بســیاری داده اســت.
نقــش پاکســتان در ســازش افغانســتان اهمیت
زیــادی دارد چرا که اســامآباد یکــی از بازیگران
اصلــی در منطقــه محســوب میشــود ».رئیــس
جمهــوری روســیه دربــاره به رســمیت شــناخته
شــدن طالبان نیز افــزود« :به نظر من این اتفاق
دور نیســت .موضع روســیه حرکت در این مسیر
اســت« .جــو بایــدن» درســتترین تصمیــم را
برای نیروهای خود از افغانستان گرفت اما حاال
هم ایــاالت متحده و هــم اروپا نباید مســئولیت
تحوالت فعلی و آینده آن را نادیده بگیرند».
پوتیــن مســکو را حامــی افغانســتان در حال
توســعه و آرام ،عــاری از تهدیــد تروریســت و
قاچاق مواد مخدر خواند و افزود« :برای رسیدن
به این شــرایط بــه افغانســتان در مســیر احیای
اقتصادش کمک میکنیم».

فکــر کننــد و آن گردهمایــی را بــا امیدآفرینیهــای
بیشتری برای جهان همراه سازند .این در حالی است
که گوترش در فراخوان تازهاش به کشــورهای جهان
بهگونــهای در مورد برپایی یک گردهمایی تازه بهنام
«اجالس آینده» در ماه سپتامبر 2022و نقش آن در
ساخت دنیایی بدون پاندمی و بحران اقتصادی داد
ســخن داده کــه انگار جهــان برای رســیدن به چنین
نقطــهای مهیا و عــاری از همه عیبها و کمبودهایی
اســت که شماری چشمگیر از کشورها را به وضعیت
سراسر استیصال کشانده است.
در چنیــن هنگامــهای بهتریــن و عاقالنهتریــن
کار ،برگــزاری هرچه بیشــتر میزگردهای کشــف و حل
مشکالت عاجل کشورها و تشکیل کارگروههایی است
کــه وظایــف آنها شناســایی مشــکالت ویژه هرکشــور
و تعییــن راه حــل آنهــا باشــد .یک سیســتم عمومی
و فراگیــر بــرای حل آنچــه گوترش «بحران مشــترک
جهانی» نامیده است ،فقط در زمانی امکانپذیر است
که برای هر یک از کشورهای عضو یک بررسی مختص
و مجــزا صــورت گیرد و ســپس نقشــه راه اختصاصی
برای پایان دادن به کاستیهای آنان تعیین شود .تنها
بعد از بازیابی نســبی توان آنها و رسیدنشــان به یک
سطح سالمتی متوسط است که میتوان تمامی آنها
را زیر چتر مشترکی جای داد که گوترش آن را «سیستم
بینالمللی اداره جهان» نامیده است.
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