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 انتقال بحــران از یــک جغرافیا 
به جغرافیایــی دیگــر و همچنین 
تغییر شــکل آن،  به نوعــی یکی از 
قدیمی ترین ســناریوهایی است که 
توسط قدرت های سیاسی، نظامی و 
اقتصادی دنیا طی دهه های مختلف 
اجرایی شده است. در وضعیت کنونی 
شاید بســیاری از مخاطبان و حتی 
تحلیلگران بر این عقیده باشــند که 
این پــروژه، دیگر در جهــاِن کنونی 
کارآیی ندارد و مدل های دیگری برای 
انجام یک اقدام در کشورهای هدف 
وجود دارد، اما با توجــه به وضعیت 
کنونی منطقه خاورمیانه و آفریقا این 
تحلیل چندان درست به نظر نمی آید. 
بگذارید یک نمونه عینی را زیر ذره بین 
تحلیل و بررسی قرار دهیم. افغانستان 
در وضعیت فعلی یکی از نقاطی در دنیا 
به حساب می آید که بحران از حالتی 
به حالت دیگر تبدیل شده است. به یاد 
داریم که حدود 20 سال پیش ایاالت 
متحده به بهانه رویارویی با تروریسم 

و ریشــه کن کردن آن، به افغانستان 
لشگرکشی کرد و همین چند ماه پیش 
بود که نظامیان واشنگتن و شرکایشان 
در ناتو به سرعت باد از این کشور خارج 
شــدند و کابل به دست طالبان افتاد. 
در این میان توجه داشــته باشید که 
از سال 1395 تاکنون آمریکایی ها با 
توسل به راه های مختلف تعداد زیادی 
از عناصر داعش را از عراق و ســوریه 
به افغانســتان منتقل کردند و حاال 
بحران جدیدی در افغانستان به وقوع 
پیوسته است. این دقیقاً همان انتقال 
بحران و تبدیل آن از حالتی به حالت 
دیگر اســت. حاال هم ایــن اتفاق در 
آفریقا نمایان شده که نشان می دهد 
»قاره سیاه« را باید مکان جدید برای 

بحران آفرینی  قدرت ها دانست. 
نیجر آلوده به داعش!  

بر اســاس اعالم منابــع خبری، 
روز گذشــته )جمعه( در پی حمله 
تروریســتی و مرگبار به کاروان یک 
شــهردار محلی در نزدیکی مرزهای 
مالی، دولت نیجر دو روز عزای عمومی 
اعالم کرد. طبق اعــالم دولت نیجر، 
درپی کمین گروهی از شبه نظامیان 
مسلح در مسیر کاروان شهردار شهر 

بانیبانگو در نزدیکی مرز نیجر با لیبی، 
دست کم ۶9 تن کشــته شدند و نام 
این شهردار نیز در میان قربانیان این 
حمله تروریســتی قرار گرفته است. 
دولت نیجر همچنیــن اعالم کرد که 
جست وجو برای یافتن نجات یافتگان 
ایــن حملــه ادامــه دارد. طبق این 
گزارش، مهاجمان از طریق مرزهای 
زمینی به مالی فرار کردند. گفته شده 
که تا بدین لحظه هیچ گروهی رسما 
مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته 
است اما طبق گفته منابع، و بر اساس 
مدل عملیات و تسلیحات به کار گرفته 
شده، افراد وابســته به داعش در این 
منطقه مستقر هســتند و به احتمال 
زیاد این جریان اجــرای عملیات را 

انجام داده است. 
جنگ داخلی در اتیوپی

از حدود شــش ماه پیش تاکنون 
شــاهد به وقوع پیوستن یک جنگ 
داخلی تمام عیار میان دولت مرکزی 
اتیوپــی به رهبــری آبــی احمد و 
شــبه نظامیان تیگرای که وابسته به 
یک اقلیم خودمختار در شــمال این 
کشور است، هستیم. این درگیری به 
نوعی ریشه در رقابت بر سر در اختیار 

گرفتن قدرت دارد و از همان چند ماه 
پیش علیرغم گزارش های مثبتی که 
از سوی کشورها و نهادهای بین المللی 
منتشر شــده بود، اوضاع این کشور و 
درگیری ها رو به وخامت رفت. حاال نه 
تنها خبری از صلح در اتیوپی به گوش 
نمی رسد، بلکه تهدیدها میان دو طرِف 
این منازعه روز به روز شدیدتر می شود 
به عنــوان مثال چندی پیــش اودا 
تربی، سخنگوی ارتش آزادی بخش 
اورومو که از پیوســتن خود به جبهه 
آزادی بخش تیگرای خبر داده، تاکید 
کرد که نیروهای شورشی در مناطق 
أمهــاره و اورومیا به دســتاوردهای 
میدانی دست یافته اند. او در گفت وگو 

با روسیاالیوم تاکید کرد که سرنگونی 
دولت آبی احمد، نخست  وزیر اتیوپی 
حتمی است و اگر اوضاع بر اساس روند 
کنونی پیش برود، در عرض چند ماه، 
یا چند هفته بر آدیس آبابا )پایتخت 
اتیوپی( ســیطره می یابیم. در مقابل 
روز گذشته )جمعه( رادیو فانا وابسته 
به دولت اتیوپی اعالم کرد که پارلمان 
این کشور در پی باال گرفتن درگیری ها 
میــان نیروهای دولتــی و نیروهای 
جبهه آزادسازی تیگرای که اخیرا نیز 
اعالم کرده قصد دارد به سمت آدیس 
آبابا، پایتخت این کشــور پیشروی 
کند، با اعمال وضعیت فوق العاده در 
سراسر اتیوپی موافقت کرد. این اقداِم 
دولت آبی احمد دقیقاً در زمانی اتفاق 
می افتد که آنتونی بلینکن، وزیر امور 
خارجه آمریکا دیروز اعالم کرد جنگ 
و درگیری در اتیوپــی باید پایان یابد 
و همچنین مذاکــرات صلح باید فوراً 

بدون هیچ پیش شرطی آغاز شود. 
 زد و خورد نظامی میان الجزایر

 و مراکش؟ 
نمونه دیگر درگیــری در آفریقا را 
باید تنش های اخیر الجزایر و مراکش 
دانست که شمال این قاره را به کانون 
نبردی دیگر تبدیل شــده است. حاال 
پس از آنکه الجزایر مســیر صادرات 
نفتش از طریق مراکش به اســپانیا را 
مسدود کرد، روز گذشــته )جمعه( 
خبری منتشر شد که نشان می دهد 
احتماال باید شــاهد درگیری نظامی 
میــان دو طرف طی روزهــای آینده 
باشیم. در این میان روزنامه اسپانیایی 
الرازون اعالم کرده که به دنبال کشته 
شدن سه شهروند الجزایری به دست 
نیروهای مرزی مراکش، منابع از تشدید 
تنش میان دو کشور و استقرار سکوی 
پرتاب موشک توســط الجزایر در مرز 
مراکش خبر دادند. ریاست جمهوری 
الجزایر در بیانیه ای کوتاه اعالم کرده 
که ترور شــهروندان ما بدون مجازات 
نخواهد ماند و مقامات مربوطه تدابیر 
الزم برای تحقیق دربــاره مرگ این 
سه شهروند را اتخاذ خواهند کرد. این 
روزنامه همچنین نوشــت که حادثه 
هدف قرار دادن کامیون ها و کشــته 
شدن سه راننده الجزایری باعث تشدید 
شدید تنش میان دو کشور شده است. 

ادامه اعتراضات در خارطوم
هفته گذشته شــاهد وقوع یک 
کودتای مهندسی شــده در سودان 
بودیم که بــه نوعی بایــد آن را یک 
سناریو برای سرکوب مردم این کشور 
توســط نظامیان خارطوم دانست. 
در این میــان عبدالفتــاح البرهان، 
رئیس ارتش این کشــور پس از این 
کودتا اقدام به بازداشــت بســیاری 
از مخالفــان مردمــی و همچنیــن 
سیاسیون غیرنظامی در بدنه دولت 
کرد که حاال نه تنهــا اوضاع را به نفع 
آنها تغییر نداد، بلکه باعث تشــدید 
اعتراضات شد. روز گذشته )جمعه( 
اتحادیه مشــاغل ســودان با انتشار 
فراخوانــی، مردم را به ازســرگیری 
نافرمانی مدنی علیــه کودتای اخیر 
در این کشور طی یکشنبه و دوشنبه 
هفته پیــش رو فراخوانــد. در بیانیه 
اتحادیه مشاغل سودان آمده است که 
مشارکت گسترده در اجرای نافرمانی 
به معنای ایســتادن در برابر هرگونه 
اقدام تنبیهی یا اقدامات خودسرانه 
است و همچنین به معنای موفقیت 
نافرمانی در دستیابی به اهداف خود در 
مقابل کودتاچیان به حساب می آید. 
این اقدام نشــان می دهد که سودان 
همچنان باید با تنش ها دست و پنجه 
نرم کند. با نگاهی به وقایع چهار کشور 
مذکور، به خوبی می توان دریافت که 
قاره آفریقا پس از خاورمیانه، حاال به 
کانون بحران هایی تبدیل شــده که 
یکطرف آن قدرت ها قرار دارند و طرف 
دیگر عوامل آنها در این جغرافیای پر از 

فقر و فالکت. 

تشدید آشفتگی سیاسی - امنیتی در سودان، نیجر، اتیوپی و الجزایر؛ 

آفریقا در چنبره ترور، واگرایی و جنگ 
طبق اعالم دولت نیجر، 
درپی کمین گروهی از 

شبه نظامیان مسلح در 
مسیر کاروان شهردار 

شهر بانیبانگو دست کم 
۶۹ تن کشته شدند و بر 

اساس مدل های عملیات، 
جغرافیای اقدام و همچنین 

تسلیحات به کار رفته، 
عوامل داعش در این 

عملیات دخیل بوده اند

پس از افغانستان و خروج 
اروپایی ها و آمریکا از این 

کشور، حاال هم رخدادهایی 
در آفریقا نمایان شده که 

نشان می دهد »قاره سیاه« 
را باید مکان جدید برای 
بحران آفرینی  قدرت ها 

دانست

ســخنگوی دفتر امور تایوان در چین دیروز )جمعه( گفت که چین اعالم می کند افرادی که از استقالل تایوان حمایت 
می کنند، مادام العمر مجرمیت کیفری خواهند داشت. به گزارش رویترز، براساس یک پرسش و پاسخ منتشر شده توسط این 
دفتر، چین فهرستی از افرادی را تهیه کرده است که سرسختانه طرفدار استقالل تایوان هستند. چین از طریق عدم اجازه ورود به 
سرزمین اصلی و مناطق اداری ویژه چین در هنگ  کنگ و ماکائو و منع آن ها از بهره مندی 
پولی و مالی از سرزمین اصلی، مجازاتی را برای افراد موجود در لیست اعمال خواهد کرد. 
تایوان که رسما خود را جمهوری چین می نامد، در سال 19۴9 پس از پایان جنگ داخلی 
چین از سرزمین اصلی جدا شد. پکن، تایوان را یک بخش جدا شده از چین می داند، در 
حالی که این جزیره )تایوان( معتقد است که کشوری خودمختار است و با چندین کشور 

دیگر که حاکمیت آن را به رسمیت می شناسند، روابط سیاسی و اقتصادی دارد.

دبیرکل عصائب اهل الحق عراق در سخنانی اعالم کرد که شواهد و اسناد مربوط به تقلب در انتخابات پارلمانی اخیر 
عراق را به دادگاه فدرال این کشور ارائه خواهد کرد. به گزارش اخبار العراق، قیس الخزعلی، دبیرکل عصائب اهل الحق 
عراق در سخنانی اظهار کرد که نتایج انتخابات عراق مورد قبول نیست و مشارکت کنندگان در انتخابات نیز آن را قبول 
ندارند. وی در این باره گفت که مخالفت با نتایج انتخابات طبق شــواهد و اسناد 
موجود صورت گرفته است. وی با اشــاره به اینکه روند اعتراضات تا احیای حق 
ادامه خواهد داشت، تاکید کرد: تقلب در انتخابات اخیر منطقی نبوده و غیرقابل 
قبول است. الخزعلی ادامه داد: جنبش فتح ۴۸ کرسی را به دلیل تقلب از دست 
داده است و شواهد واقعی مبنی بر دستکاری نتایج انتخابات وجود دارد و اثبات آن 
مستلزم شمارش دستی کامل آرا است که این می تواند اثبات کننده تقلب باشد.

قیسخزعلی:اسناد،باطلبودنانتخاباتعراقرااثباتمیکندچین:حامیانتایوانمادامالعمرمشمولمجازاتمیشوند

وزارت دفــاع آمریــکا از موافقــت وزارت خارجه 
این کشور با فروش 2۸0 فروند موشــک هوا به هوا به 
عربســتان ســعودی خبر داد. به گزارش خبرگزاری 
اســپوتنیک، وزارت دفاع آمریکا اعالم کرد که وزارت 
خارجه این کشور فروش چند فروند موشک هوا به هوا 
به ریاض را تایید کرده است. در همین حال خبرگزاری 
رویترز به نقل از منابــع آگاه اعالم کرد: وزارت خارجه 
آمریکا با فروش 2۸0 موشــک هوا به هــوا از نوع اِی.

آی.ام – 120 به عربستان سعودی موافقت کرده است. 
این منابع گفتند که ارزش این معامله ۶50 میلیون دالر 
اســت. این منابع به جزئیات بیشتر این معامله و موعد 
تحویل این موشک ها به عربستان اشاره ای نکرده اند. 
اسپوتنیک همچنین به نقل از وزیر خارجه آمریکا اعالم 
کرد که این وزارتخانه 2۶ اکتبر با این معامله موافقت 
کرده اســت و این معامله به دنبال افزایش حمالت به 

عربستان از طریق مرزها طی ســال گذشته میالدی 
صورت گرفته است. این نخســتین معامله تسلیحاتی 
بزرگ میان ریاض و واشنگتن در دوره ریاست جمهوری 
جو بایدن اســت. چندی پیش چندین منبع خبری و 
نظامی اعالم کردند که قرار اســت این معامله به دلیل 
حساســیت های پرونده یمن باقی بماند اما گویا روند 

دیگری در دستور کار قرار گرفت.

رهبر طالبان افغانستان درباره خطر ورود نفوذی ها 
و خائنان به این جنبش که کنترل افغانستان را به دست 
گرفته اند، هشدار داد. به نوشته روزنامه دیلی صاباح، مال 
هبت اهلل آخندزاده، رهبر طالبان افغانستان با اشاره به 
جدی بودن این تهدید بیانیه ای بی سابقه را منتشر کرده 
و از فرماندهان طالبان خواست تا رسته های خودشان را 
مورد بازبینی قرار دهنــد. وی در ادامه این بیانیه آورده 
اســت: تمامی فرماندهان و مقام های ارشد گروه های 
طالبان باید رسته های خودشــان را مورد بازبینی قرار 
داده و اگر شاهد یکسری موارد ناشناخته و فعال در داخل 
رسته های خود شدند که علیه دولت طالبان افغانستان 
فعالیت می کنند، باید مراتب را هر چه سریعتر گزارش 
دهند. رهبر طالبان افغانستان همچنین در این بیانیه 
که در چند حساب کاربری توییتری طالبان منتشر شده 
است، هشدار می دهد: هر اشتباهی پیش بیاید، عواقب 

اعمال دنیا و آخرت بر عهده این فرماندهان اســت. در 
اوت سال جاری میالدی طالبان پس از خروج نیروهای 
آمریکایی از افغانســتان و ســقوط دولت اشرف غنی، 
رئیس جمهوری پیشین این کشور، کابل را به تصرف خود 
در آورد و با حمالتی از سوی داعش خراسان روبرو شده 
است. دو طرف رقبای سرسختی هستند و از انفجارهای 

انتحاری استفاده می کنند. 

هشدار رهبر طالبان به اعضای این جریان:

مراقبخیانتکارانونفوذیهاباشید!
اولین معامله ریاض - واشنگتن در دوره بایدن 

عربستان۶50میلیوندالرموشکخرید!

خبرخبر

فرشاد گلزاری

یورونیوز گزارش داد: 
اقتصادبیمارترکیهاردوغانرا

سرنگونخواهدکرد؟

همزمان با وخامت شــرایط اقتصادی ترکیه، 
نتایج نظرســنجی ها از کاهش محبوبیت حزب 
عدالت و توســعه خبــر می دهند؛ آیــا این بدان 
معناست که اردوغان به روزهای پایانی حضور در 
راس قدرت سیاسی ترکیه نزدیک می شود؟ یورو 
نیوز در گزارشی نوشته است: رجب طیب اردوغان 
این روزها با هشــدارهای فزاینده ای مواجه است 
که نشــان می دهد رویکرد او بــرای اداره اقتصاد 
۷۶5 میلیارد دالری ترکیه دیگر کارســاز نیست. 
در حالی که نرخ رشــد اقتصادی روی کاغذ خوب 
به نظر می رسد ولی منجر به اشــتغالزایی نشده 
است. نرخ تورم در ماه سپتامبر به آستانه 20 درصد 
و نرخ برابری لیر در مقابــل ارزهای عمده جهانی 
به پایین ترین حد تاریخی خود رســیده اســت؛ 
چنان کــه در خرید و فروش های ۷ اکتبر ســال 
200۷ میالدی هر 1.۶۷ لیر ترکیــه با یک یورو 
معامله شــد اما اکنون این نرخ به 11.23 افزایش 
یافته است. در چنین شرایطی، اردوغان همزمان 
با نوزدهمین سالگرد قدرت گیری اش در ترکیه با 
کاهش حمایت عمومی از حزب متبوع خود، عدالت 
و توسعه )AKP( مواجه شده است. مطابق نتایج 
تازه ترین نظرسنجی ها محبوبیت حزب عدالت و 
توسعه در مقایسه با انتخابات پارلمانی سال 201۸ 
حدود 10 درصد کاهش یافته و بین 30 تا 33 درصد 

مردم ترکیه همچنان طرفدار این حزب هستند.
اوَزر ســنجار، رئیس موسســه نظرســنجی 
متروپــل)Metropoll( در تفســیر نتایج این 
نظرسنجی می گوید: »اصلی ترین و مهم ترین عامل 
روگردانی مردم از حزب عدالت و توســعه مسایل 
اقتصادی اســت چرا حدود 30 درصد از واجدان 
شــرایط رای دهی اعالم کرده اند که توان تامین 
نیازهای اولیه خود را ندارند«. تفسیری که اردوغان 
آن را بزرگنمایی مسایل اقتصادی از سوی منتقدان 
خود می داند و همچنان اصرار دارد که مردم ترکیه 
همچون گذشته حامی سیاســت های او و حزب 
عدالت و توسعه هســتند. با این وجود، مخالفان 
سیاسی او بر پایه شــواهد موجود، امیدوارند که با 
تکیه بر ضعف های اقتصادی دولت اردوغان بتوانند 
رقیب دیرینه خود را در انتخابات آتی شکســت 
دهند؛ انتخاباتی که پیش بینی می شــود به جای 
سال 2023، نیمه نخست ســال میالدی آینده 
برگزار شود. اردوغان طی نزدیک به دو دهه گذشته 
همواره به پشــتوانه افزایش رفاه عمومی و رشد 
فزاینده اقتصاد ترکیه، قدرت سیاسی در این کشور 
را در اختیار داشته است. صندوق بین المللی پول 
نیز اخیرا پیش بینی کرده که تولید ناخالص داخلی 
ترکیه در سال جاری میالدی 9 درصد افزایش یابد؛ 
نرخی افزون تر از چین و کمتر از هند. با این حال، 
اردوغان روز پنجشــنبه به مردم ترکیه وعده داد 
که فراتر از پیش بینی نهادهــای بین المللی، نرخ 
رشد اقتصادی ترکیه در ســال 2021 دو رقمی 
خواهد شد. اما منتقدان او تاکید دارند که تمرکز 
صرف اردوغان بر رشــد اقتصادی دیگر همچون 
گذشته راهگشا نیست. چون که رشد دستمزدها 
نتوانســته همگام با تورم افسارگســیخته باشد. 
بنابراین خانوارهای کم درآمد بیشترین آسیب را 
از کاهش استانداردهای زندگی متحمل شده اند و 
نرخ فقر که در یک و نیم دهه نخست تسلط حزب 
عدالت و توسعه بر قدرت به شدت کاهش یافته بود 
از سال 2019 و با رخداد بحران ارزی که موجب از 
میان رفتن یک میلیون شغل شد، دوباره شروع به 

افزایش کرده است.
بانک جهانی نیز اخیرا هشــدار داد که امسال 
1.5 میلیون نفر به جمعیــت فقرای ترکیه افزوده 
می شود و این جمعیت را در مجموع به ۸.۴ میلیون 
نفر می رســاند که به معنای از دست رفتن تمامی 
دستاوردهای رفاهی به دســت آمده در سه سال 
منتهی بــه آغاز همه گیــری کرونــا خواهد بود. 
همچنین در حالی که بدهــی خارجی ترکیه به 
۴50 میلیارد دالر رســیده است، سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی جذب شده در سال 2020 تنها 
به 5.۸ میلیارد دالر رســیده، در حالی که تجربه 
اوج 19 میلیارد دالری را در ســال 200۷ داشته 
است. منتقدان اردوغان معتقدند اعطای وام های 
ارزان قیمت به دوستان فعال در صنعت ساختمان 

و گردشگری یکی از مشکالت است. 

جهاننما


