
علی تتماج 

غرب آسیا در حالی با بحران تروریسم و کرونا مواجه است 
که ترکیه در ماه های اخیر ابعاد جدیدی از تحرکات نظامی 
را در منطق��ه و فرامنطق��ه به راه انداخته اس��ت. همچنان 
بحران سازی نظامی ترکیه در ادلب ادامه دارد که حمالت 
این کش��ور به ش��مال عراق فضایی ناام��ن را برای عراق و 
منطقه رقم زده است. در همین حال تحرکات علنی ترکیه 
در حوزه نظامی در لیبی شده گرفته است و تاکید دارد که 

از هر ظرفیتی برای حمایت از دولت السراج در برابر خلیفه 
حفت��ر بهره خواه��د گرفت. در همین ح��ال منابع خبری 
گزارش داده اند که از محورهای بحران اخیر لبنان را ترکیه 
تش��کیل می دهد چنانکه از بازداشت دالالن دالر مرتبط با 
ترکیه خبر داده اند. حال این س��وال مطرح اس��ت که چرا 

ترکیه چنین رویکردی را در پیش گرفته است؟ 
نکته در سیاست خارجی ترکیه محاسبه تک بُعدی آنها بر 
مبنای پیشبرد سیاس��ت ارتقاء ترکیه به موقعیت مرکزی 
در منطقه، به واس��طۀ دیپلماس��ی صرف بود که در قالب 
تنش با همس��ایگان صفر اجرا می ش��ود. این محاسبه تک 
بُعدی با دگرگونی های بس��یاری مواجه ش��ده چنانکه آنها 
ب��ر این تصورند که در هنگام بحران  جهت اس��تقرار یک 

پارادایم جدید در سیاس��ت خارجی هر بازیگری در عرصۀ 
بی��ن الملل باید لوازم و اب��زار متعددی از جمله اقتصادی، 
اجتماع��ی، فرهنگ��ی، امنیتی و نظام��ی و نظایر آن را به 
صورت موازی داش��ته باشد و با ابزار دیپلماسی به تنهایی 
نم��ی توان توفیق زی��ادی یافت لذا رویک��رد نظامی را به 
اصلی مهم در سیاس��ت های خود مبدل س��اخته اند. نکته 
قاب��ل توجه آنک��ه راهبرد سیاس��ت خارج��ی تنش صفر 
ک��ه در ابت��داي روي کار آمدن حزب عدالت و توس��عه و 
بدس��ت گیري س��کان هدایت ترکیه توس��ط رجب طیب 
اردوغان و داوود اوغلو به راهبرد اصلي این کشور در حوزه 
روابط خارجي تبدیل ش��ده بود، بعد از ش��روع بهار عربي 
به سیاس��ت ستیز و کشمکش با همس��ایگان تغییر یافت.

اما سیاس��تهای تهاجمی اردوغان برای رسیدن به اهداف 
جاه طلبانه در راس��تای بازآفرینی احی��ای قدرت عثمانی 
مش��کالت و چالش��های فراوانی را برای ترکی��ه به ارمغان 
آورد و ش��رایط به گونه اي که اردوغان انتظار داشت پیش 
نرفت. ترکیه در حالی سیاس��ت س��تیز و کشمکش را در 
پیش گرفته اس��ت که تاکنون نتوانسته دستاوردی از آن 
داشته باشد و هزینه های بس��یار بیشتر از دستاوردهایش 
بوده اس��ت. در مجموع می توان گفت که سیاست خارجی 
جدید ترکیه نه تنها باعث ایجاد ثبات در محیط پیرامونی 
ترکیه نش��ده، بلکه منجربه ایجاد تن��ش در منطقه خاور 
میان��ه و ایجاد چال��ش هایی در روابط خارج��ی ترکیه با 

همسایگان شده است.

یادداشت

گزارش

س��رکوب گری همچنان اولویت دولتمردان آمریکا در برابر 
اعتراضات ضد نژادپرستی است چنانکه همزمان با استفاده 
پلیس از گاز اش��کاور برای س��رکوب مردم، پلیس پورتلند 
برای مقابله بله افزایش اعتراضات به نژاد پرستی در آمریکا، 

نیروهای خود را به خیابان آورد.
شهر پورتلند آمریکا که در یک ماه گذشته صحنه درگیری 
های شدید پلیس و معترضان به نژادپرسی بوده است، شب 
گذشته شاهد حضور گس��ترده نیروهای ارتش و پلیس در 
خیابان های ش��هر بود. ماه گذشته پلیس شهر مینیاپولیس 

در ادامه س��رکوب اعتراضات ضدنژادپرس��تی که در سراسر 
ایالت های آمریکا به راه افتاده است، به سوی عده ای از مردم 
این شهر که در مقابل خانه خود ایستاده بودند، شلیک کرد. 
پلی��س پس از آنک��ه چندین بار فریاد زد ب��ه داخل بروید، 
بدون هیچ گونه احتیاطی تفنگ خود را به سوی افرادی که 
در مقابل خانه خود ایستاده بودند هدف گرفت شلیک کرد 

که خوشبختانه در این حادثه کسی آسیب ندید.
در همی��ن حال منابع خب��ری اعالم کردن��د معترضان به 
نژادپرس��تی در آمریکا در ش��هر آتالنتا با ابزار آتش بازی و 

سنگ به مقر گشت پلیس حمله کردند.
ش��هرها و ایالت های مختلف آمریکا همچنان شاهد حضور 
گس��ترده معترض��ان به بی عدالتی و نژاد پرس��تی اس��ت. 
معترضان در خیابانهای اوکلند در آمریکا نژادپرستی پلیس 
را محکوم کردند. پلیس سیاتل در آمریکا با گاز اشک آور و 
اسپری فلفل به معترضان به نژادپرستی حمله کرد. همزمان 
با تش��دید اعتراض های مردمی، آژانس مهاجرت نیوزیلند 
اعالم کرد، تمایل ش��هروندان آمریکایی جهت مهاجرت به 

این کشور 65 درصد افزایش داشته است.
هم زمان با افزایش درگیری های مسلحانه در شهرهای آمریکا 
در جریان مراسم روز استقالل، رئیس جمهوری آمریکا گفت 
که دولت فدرال آماده مداخله است.در جریان این درگیری ها 
ده ها تن زخمی ش��ده و دس��ت کم ۳۴ تن دیگ��ر نیز جان 
باختند.شیکاگو شاهد بدترین خشونت ها با زخمی شدن ۷۷ 

تن و کشته ش��دن ۱۴ تن دیگر در نتیجه تیراندازی ها بود.
در نیویورک س��یتی، ۴۱ تن زخمی ش��ده و ۹ تن دیگر نیز 
کشته شدند. ممفیس، اوماها، کلیولند، کارولینای شمالی و 
چند شهر دیگر نیز شاهد درگیری های مسلحانه بودند.دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری در توئیتی نوش��ت که این جرم در 

شیکاگو و نیویورک رو به افزایش است.
وی در این توئیت نوشت: تیراندازی ها در نیویورک افزایش 
یافته و مردم از شهردار و فرماندار می خواهند تا وارد عمل 
ش��وند. دولت فدرال آماده اس��ت و اگر درخواس��ت شود، 

می تواند وارد عمل شده و کمک کند.
از س��وی دیگر اس��تفان هان رئیس س��ازمان غذا و داروی 
آمری��کا در واکنش ب��ه ادعاهای رئیس جمهور این کش��ور 
گفت، شیوع ویروس کرونا یک همه گیری جهانی پرشتاب 

است و هر یک مورد مرگ یا ابتال تأسف برانگیز است.
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سرکوب اعتراضات ضد نژادپرستی در آمریکا ادامه دارد

پورتلند در تسخیر پلیس و ارتش

هشدار چین به انگلیس 
لیو شیائو مینگ سفیر چین در بریتانیا در اظهار نظری درباره واکنش های 
اخی��ر به تصویب قانون امنیت ملی هنگ کنگ گفته این منطقه دیگر با 
قانون اس��تعماری اداره نمی شود. ش��یائو مینگ گفته هنگ کنگ دیگر 
تحت قانون اس��تعماری اداره نمی شود اما این )منطقه( بخشی از کشور 
چین است.  وی در ادامه صحبت های خود همچنین ابراز امید واری کرد 
که انگلیس در امور داخلی این کش��ور آس��یایی دخالت نکند. این دیپلمات 
چین��ی همچنین گفت پکن به هیچ وجه »زیر بار دخالت های خارجی« نخواهد 
رفت و هیچ کس نباید عزم و اراده چین در محافظت از خود مختاری این کشور 
را دست کم بگیرد. شیائو مینگ در صحبت های خود به بریتانیا نیز هشدار داد و 
گفت: »اگر شما می خواهید چین را به یک کشور متخاصم تبدیل کنید، انگلیس 

عواقب آن را متحمل خواهد شد.« 

شیا بار دیگر دیاب را تهدید کرد
یک روزنامه لبنانی نوش��ت، س��فیر آمریکا در لبنان در ادامه مداخالت 
آش��کار خود به سراغ تهدید مستقیم »حسان دیاب« نخست وزیر لبنان 

رفته و دیاب به پیام های وی بی توجهی کرده است.
روزنام��ه »االخبار« نوش��ت: ش��یا از وقاحت های خود در لبنان دس��ت 
برنمی دارد و بر رفتاری اصرار دارد که گویا وی حاکم یک کش��ور بزرگ 
اس��ت. وی پس از اظهارات علنی که در آن ویژگی های مورد نظر خود برای 
دولت لبنان را برش��مرد ) دولت تکنوکرات بدون حزب اهلل( اکنون تصمیم گرفته 
»حسان دیاب« نخست وزیر لبنان را تهدید کند تا با اعمال فشار، وی را به اجرای 
خواس��ته های سفارت آمریکا و دولت این کشور مجبور کند.  این روزنامه به نقل 
از منابع آگاه نوش��ت: شیا از طریق دوستان مشترک، پیام های تندی برای دیاب 

فرستاده و وی را متهم به اجرای دستورکارهای حزب اهلل کرده است.

بهانه ولیعهد برای محاکمه بن نایف 
روزنامه »واش��نگتن پست« نوشت که کمیسیون مبارزه با فساد وابسته 
به »محمد بن س��لمان« ولیعهد عربس��تان قصد دارد اتهامات جدیدی 
علیه »محمد بن نایف« ولیعهد س��ابق این کش��ور را که مارس گذشته 
به اتهام ۱5 میلیارد دالر بازداش��ت ش��د به اته��ام »خیانت« محاکمه 
کن��د. در ادامه تحرکات ولیعه��د علیه مخالفان و رقب��ا، بن نایف متهم 
شده اس��ت زمانی که مدیریت برنامه های موسوم به ضدتروریسم در وزارت 
کش��ور عربستان را بر عهده داشت، میلیاردها ریال را از طریق شرکت های جعلی 
و حس��اب های ش��خصی منتقل و صرف امور دیگری کرده است.یکی از نزدیکان 
بن نایف گفت که بازرس��ان س��عودی ادعا کرده اند وی ۱5 میلیارد دالر اختالس 
کرده و از او خواس��تند تا این پول را بازگرداند اما هنوز معلوم نیس��ت که چگونه 

این مبلغ را برآورد کرده اند.

 بحری�ن: علم��ای بحرین با ص��دور بیانیه ای به 
اهانت روزنامه سعودی »الشرق االوسط« به آیت اهلل 
س��ید علی السیس��تانی مرجعیت عالی شیعیان در 
عراق واکنش نش��ان دادند و این اهانت را به شدت 

محکوم کردند.

 بلژیک: حدود هزار نفر علیه حکم دادگاه قانون 
اساس��ی بلژیک که ممنوعیت استفاده از حجاب در 
تحصیالت عالیه را ص��ادر کرده بود، اعتراض کرده 
و برای دفاع از حق اس��تفاده از حجاب به خیابان ها 
آمدند. رویداد "#جنگ برای حجاب" از س��وی س��ه 
ان جی او محلی نماینده زنان مس��لمان و جنگیدن 

آن ها برای شمول اجتماعی ترتیب داده شده بود.

 افغانستان: در تازه ترین درگیری های افغانستان 
بیس��ت و هفت نفر از طالبان کش��ته شدند و یک 
عضو شورای استانی لوگر زخمی شد. وزارت کشور 
افغانستان اعالم کرد: نوزده عضو طالبان در درگیری 
با نظامیان افغان در شهرستان »شهر صفا« از توابع 
استان زابل کش��ته و دوازده عضو این گروه زخمی 
ش��دند، این درگیری زمانی آغاز شد که طالبان بر 

مواضع نظامیان افغان حمله کردند.

  فرانس�ه: معترض��ان فرانس��وي، ضم��ن اعالم 
مخالفت با هرگونه نژادپرستی، برده داری، خشونت 
پلی��س و اس��تعمار، تغیی��ر نام برخ��ی خیابان ها، 
مدارس و ساختمان های دولتی را خواستار شدند. 


