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نویسنده سرشناس آمریکایی پاسخ داد؛
 آیا »شی« 

صدام حسین چینی است؟!

برای هر دو نفر یعنی »شی جین پینگ« رئیس 
جمهور فعلــی چین و »صدام حســین« رئیس 

جمهور اسبق عراق قدرت مطلق کافی نبود.
فرارو به نقل از نشــنال اینترست در مطلبی 
به قلم رابــرت کاپالن؛ روزنامه نگار و نویســنده 
سرشناس آمریکایی، نوشت: تحکیم قدرت شی 
جین پینگ در کنگره اخیر حزب کمونیست در 
پکن با چرخشی شکســپیری انجام شد. به نظر 
می رســد »هو جین تائو« سلف شــی به عنوان 
رئیس جمهور که کنار شی نشسته بود توسط دو 
نفر از حاضران در مقابل دوربین های تلویزیونی 

به زور از جلسه پایانی کنگره حذف شد. 
این صحنه  تحقیر دیگری را به یاد من می آورد 
هر چند بسیار وحشــیانه تر. در ۲۲ ژوئیه ۱۹۷۹ 
میالدی، شــش روز پس از جایگزینی رســمی 
»احمد حســن البکر« به عنوان رئیس جمهور 
عراق صدام حسین جلســه ای را با رهبران حزب 
سوسیالیست بعث تشکیل داد که دستور ضبط 
ویدئویی آن را صادر کــرد و در یوتیوب موجود 
است. صدام که در مرکز صحنه نشسته بود اعالم 
کرد کــه 66 رهبر حزب به عنوان خائن آشــکار 
شده اند و ســتون پنجم را تشــکیل می دهند. 
هنگامی که هر نام خوانده می شد نگهبانان مردی 
گیج را از جایگاهــش در میان حضار گرفتند و به 

زور از سالن خارج کردند.
در پایان این روند آنانی که هنوز نشسته بودند 
با ترس و هم چنین آسودگی خود به پا خاستند 
و فریاد وفاداری بی پایان به صدام را سر دادند. از 
66 نفر نامبرده ۲۲ نفر به سرعت تیرباران شدند. 
در پاییز آن سال، تصفیه های گسترده تری دنبال 
شد. کشــور اکنون به معنای واقعی کلمه متعلق 
 به صدام بود. او ترس کامــل را بر عراق حکمفرما 

ساخته بود.
آن جلسه حزب بعث که در آن او رقبای خیالی 
خود را از سالن حذف کرد مقدمه تام رویداد های 
بعدی رخ داده بود: کشتار حدود ۲۵۰ هزار نفر از 
هموطنان اش در طول ربع قرن حکمرانی، تهاجم 
او در سال ۱۹۸۰ به استان نفت خیز خوزستان در 
ایران، تهاجم او به کویت در سال ۱۹۹۰ میالدی 
که منجر به آغاز جنگ اول خلیج فارس شد و .... 
همه چیز از زمانی شروع شــده بود که گروهی از 
مردان را به زور از یک جلسه عمومی حذف کردند. 
این لحظه دقیقی بود که نشان از مالکیت واقعی 
صدام بر حزب بعث و در نتیجه کشورش داشت. 
تحقیر عمومی و متعاقب آن تخریب اعضای حزب 

برای رمز و راز قدرت او بسیار مهم بود.
تفاوت میان شــی و صدام زیاد است. شی یک 
شــاهزاده تحصیلکرده دانشــگاهی است که در 
رده های دستگاه کمونیستی بسیار نهادینه شده 
در آن چیــزی که اکنون دومیــن اقتصاد بزرگ 
جهان اســت ارتقا پیدا کرد. صدام یکی از اراذل 
و اوبــاش طایفه ای در پس آب هــای امپراتوری 
عثمانی بود. شی یک مرد را از سالن خارج کرد و 

صدام ده ها نفر را حذف و اعدام کرده بود.
با این وجــود، در اینجا پــژواک یک صدای 
مشترک به گوش می رسد. برای هر دو مرد، قدرت 
مطلق کافی نبود. یک نفــر باید به طور علنی و به 
شــکلی دراماتیک تحقیر می شــد تا وضعیت به 
مسیری که باید هدایت می شد. ایده هر دو یکسان 
بوده اســت: »هرکس مرا به چالش بکشد نابود 
خواهد شد«. در هر دو مورد بدبینی با ایدئولوژی 
لنینیستی ادغام شــده بود، زیرا حزب بعث نیز 

شاخه ای از کمونیسم بود.
صدام پس از آن جلســه یکی از خونین ترین 
دوران تاریخ خاورمیانه را رقم زد. با این وجود، در 
مقایســه با ظرفیت بالقوه شی برای ایجاد ویرانی 
بین المللی صدام ممکن اســت تنها یک دســت 
گرمی بوده باشد. با این وجود، چین بسیار متفاوت 
از عراق اســت حتی با وجود این که شی به روش 
بســیار پیچیده تر خود به اندازه صــدام در مورد 
جاه طلبی های منطقه ای و جهانی اش رویکردی 
تهاجمی دارد. خطرات نه تنها برای تایوان و دیگر 
متحدان آســیایی ما بلکه برای کل جهان قابل 

اغراق نیست.

جهان نما

فرشاد گلزاری

بی تردید اگر از ساکنان خاورمیانه 
در مورد آخرالزمان بپرسید، بسیاری 
از آنها بر اساس آموزه های دینی خود 
پاســخ خواهند داد. در مغرب زمین 
هــم در مهد تمدن و در قرن بیســت 
و یکم آخرالزمان معمــوال از دریچه 
ایدئولوژیک تفســیر می شود و مدل 
نگاه ها و تفاسیر )چه کل باشد یا جزء( 
با یکدیگر تفاوت چندانی ندارد؛ اما در 
این میان بدون شــک سیاستمداران 
و کسانی که سر و کارشــان با مسائل 
سیاسی اســت مدل دیگری تحلیل 
می کنند. از نظر آنها آخرالزمان زمانی 
اســت که قدرت های موجود در روی 
کره زمین اعم از آمریکا، روسیه، چین 
و مجموع کشــورهای عضو اتحادیه 
اروپا با یکدیگــر وارد یک تنازع علنی 
و رو در رو شــوند که در نهایت قرار بر 
استفاده از تســلیحات کشتار جمعی 
باشد. این طیف غایت بحران را در کنار 
گذاشته شدن میز گفت وگو و برچیدن 
مذاکرات بین این قدرت ها می بیند و به 
همین دلیل علناً می گویند آخرالزمان 
برهه ای از تاریخ خواهــد بود که این 
کشورها به انضمام شرکایشان به سمت 
استفاده از بمب هســته ای بروند.  این 
نگاه سیاستمداران و سیاست ورزان که 
علم و خرد را سرلوحه تفسیر و تحلیل 
خود می دانند یک روی دیگر دارد و آن 
هم تحریک دشمن یا همان رقیبشان 
است. آنها معتقدند نمی توان در دنیای 
امروز با شاخ و شانه نکشیدن یا فریب و 
تحریک دشمن، منافع ملی کسب کرد. 
بر این اساس بارها طی چند ماه اخیر در 
مورد منازعه شرق و غرب بر سر اوکراین 
شنیده ایم و حاال همین روند به جایی 
رســیده که دو طرف در حال چنگ و 
دندان نشان دادن به یکدیگر هستند 
اما اینبار درون مایــه منازعه مذکور 
»هسته ای« است. بسیاری از ناظران 
بین المللی مبدأ این وضعیت را سخنان 
و تهدیدات والدیمیــر پوتین، رئیس 
جمهوری روســیه می دانند و برخی 

دیگر که دل در گرو مسکو دارند، منشأ 
این تنازع را وجود مواد رادیواکتیو در 
اوکراین و ساخت تسلیحات هسته ای 
توسط این کشور می دانند. اما هرچه 
که باشد حاال مولفه هایی وجود دارد که 
نشان می دهد تقابل هسته ای در حال 
عمیق و عریض شدن است و می تواند به 
زودی یک قطب بندی جدید را به وجود 

بیاورد. این قطب بندی بدون شک دو 
سر دارد که یک سوی آن آمریکا و سوی 
دیگرش روسیه است اما باید دانست که 
اروپا هم به دلیل استقرار میان مسکو و 
واشنگتن، در این منازعه حاضر است و 
نمی تواند از صحنه کارزاری که درست 

شده به آسانی راه گریز پیدا کند. 

رد و بدل تهدید
 میان مسکو   و   واشنگتن!

روز پنجشــنبه خبرگــزاری 
راشــاتودی اعالم کرد که والدیمیر 
پوتین شخصاً بر تمرین های نظامی 
بــرای اجــرای یــک حملــه اتمی 
تالفی جویانــه نظارت کرده اســت. 
ساعاتی بعد سرگئی شــویگو، وزیر 
دفاع روسیه هدف از این رزمایش ها را 
آمادگی نیروهای تهاجمی راهبردی 
روسیه برای انجام یک حمله هسته ای 
عظیم در پاســخ به حمله هسته ای 

دشمن توصیف کرد. به گفته کرملین، 
نیروهای بازدارنــده زمینی، دریایی 
و هوایــی در این مانورهــای نظامی 
شــرکت کردند. اهداف واقع در شبه 
جزیره کامچاتکا در خاور دور روسیه 
توسط موشک بالستیک قاره پیمای 
یارس و موشک بالستیک سینوا که از 
دریای بارنتس پرتاب شد، نابود شدند. 
همچنین بمب افکن های استراتژیک 
تی.یو-۹۵ در این رزمایش شــرکت 
کردنــد. به مــوازات ایــن وضعیت 
وب ســایت پولیتیکو هم اعالم کرد 
که طبق یک سند دیپلماتیک آمریکا 
و گفته های دو منبــع مطلع، ایاالت 
متحده به کار گرفتن نسخه دقیق تر 
از یک بمب هســته ای اصلی خود را 
در پایگاه هــای ناتو در اروپا تســریع 
کرده اســت. این ســند دیپلماتیک 
نشــان می دهد که مقامــات ایاالت 
متحده این ماه در جریان نشســتی 

پشت درهای بســته در بروکسل به 
متحدانشــان در ناتو گفتند که ورود 
بمب گرانشی ارتقا یافته بی- 6۱ که 
در ابتدا برای بهــار آینده برنامه ریزی 
شده بود، اکنون برای دسامبر امسال 
برنامه ریزی شــده است. به گفته این 
رســانه تحلیلِی آمریکا، این اقدام که 
شامل جایگزینی تسلیحات قدیمی 
با نسخه جدیدتر در انبارهای مختلف 
در اروپا برای اســتفاده بالقوه توسط 
بمب افکن هــا و جت هــای جنگنده 
ایاالت متحده و متحدان آن اســت، 
در بحبوحه تشــدید تنش ها بر ســر 
تهدیدات روســیه برای اســتفاده از 
سالح هسته ای در اوکراین و افزایش 
نگرانی هایی مبنی بر اینکه غرب باید 
اقدامات بیشتری انجام دهد تا مسکو 
را از عبور از ایــن خط باز دارد، صورت 
می گیرد. در همین راستا یک روزنامه 
محلی فنالند هم به نقــل از منابعی 

نوشــت که پیش نویس قوانین این 
کشور درباره مساله پیوستن به ائتالف 
ناتو که تقریباً تکمیل شــده اســت، 
محدودیتی برای استقرار پایگاه های 
نظامی و تسلیحات هسته ای در خاک 
این کشور وضع نکرده است. به نوشته 
این نشریه، این قوانین فنالند قرار است 
اجازه به استقرار تسلیحات هسته ای 
کشــورهای عضو ناتــو و همینطور 
پایگاه های نظامی این ائتالف در خاک 
فنالنــد بدهند و هیــچ محدودیتی 
برای حضــور نظامی ائتــالف ناتو در 
این کشور وضع نکرده اند. فارغ از این 
مسائل باید متوجه بود که ده ها فروند 
جنگنده ارتش  اعضــای ناتو در یک 
رزمایش ساالنه تمرین جنگ هسته ای 
این ائتالف که در شــمال غرب اروپا 
برگزار شد، شرکت کردند. به رغم آنکه 
اروپایی ها گفته اند این تمرین جنگ 
هســته ای ناتو یک رزمایش ساالنه 
معمول است؛ باید متوجه بود که این 
رزمایش با شــرکت ۱۴ کشور و بیش 
از 6۰ هواپیمــا از انواع مختلف برگزار 
خواهد شــد که علناً یک پیام روشن 
و واضح به رزمایش تمرینی روســیه 
با محوریــت »حملــه تالفی جویانه 
اتمی« به دشمن است! البته بی تردید 
هدف روس ها از بیان واژه »دشمن« 
بلوک غربی اســت که باز هم زیر چتر 
رهبری آمریکا قــرار دارد و از ژاپن و 
کره جنوبی در شرق آسیا تا قلب اروپا 
را فرا می گیرد. بر همین اســاس باید 
دید که آیا »دوئل آخرالزمانی« غرب 
و شرق به سمت نشانه رفتن هسته ای 
پیش می رود یا اینکه صرفاً به تهدید 

هسته ای خالصه می شود!

نظارت پوتین بر مانور هسته ای، بر عزم واشنگتن برای استقرار بمب  اتمی در اروپا افزود؛

هدف روس ها از بیان واژه دوئِل آخرالزمانی!
»دشمن« در شرایط فعلی 

که تهدیدها هسته ای 
شده اند، بلوک غربی است 
که باز هم زیر چتر رهبری 

آمریکا قرار دارد و از ژاپن و 
کره جنوبی در شرق آسیا تا 

قلب اروپا را فرامی گیرد

مولفه هایی وجود دارد که 
نشان می دهد تقابل هسته ای 
در حال عمیق و عریض شدن 

است و می تواند به زودی 
یک قطب بندی جدید را در 

جهان به وجود بیاورد که 
رهبری آن در دست مسکو و 
واشنگتن است اما اروپایی ها 
نمی توانند آن را کتمان کنند

لبنان و اسرائیل روز پنجشنبه پنجم آبان با امضای 
توافقنامه تعیین مرز دریایی میان دو کشور، که نتیجه 
یک سال میانجی گری نماینده ویژه دولت آمریکا بود، آن 

را مبادله کردند و رسمیت بخشیدند.
نمایندگان دو کشور برای مبادله سند توافقنامه به 
منطقه مرزی راس نقوره رفتند اما هیات لبنانی مستقیم 
با همتایان اسرائیلی خود دیدار نکرد، بلکه در اتاقی جدا 
در دفتر نمایندگی نیروهای سازمان ملل متحد مستقر 

در منطقه، این سند را رد و بدل کرد.
به نوشته وب سایت وای نت نیوز، اعضای دو هیات با 
یکدیگر دست ندادند و عکس دسته جمعی هم نگرفتند.

آموس هوکشــتاین، دیپلمات آمریکایی که در یک 
سال اخیر بارها میان اسرائیل و لبنان در رفت وآمد بود، 

در این مراسم حضور داشت.
میشــل عون، رئیس جمهوری لبنان، بامداد پنجم 
آبان پس از امضای این توافقنامه در بیروت، در بیانیه ای 
تاکید کرد که این سند »هیچ تضادی با سیاست خارجی 

لبنان« ندارد.
دقایقی پــس از آن، اعضــای کابینه یائیــر الپید، 
نخســت وزیر دولت انتقالی اســرائیل، به اتفاق آرا این 

توافقنامه را تصویب کردند.
الپید گفت این که یک کشور دشــمن، توافق مورد 
حمایت جامعه بین المللی را پذیرفته است، یک رویداد 
عادی نیســت و معنی عملی آن به رسمیت شناختن 

اسرائیل از سوی لبنان است.
نخســت وزیر اســرائیل افزود که آمریکا و فرانسه 
»پشــت« ما ایســتاده اند و »تضمین هــای امنیتی و 

اقتصادی« ارائه می کنند.
جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، شامگاه چهارم 
آبان در دیدار با اسحاق هرتزوگ، همتای اسرائیلی خود 
که به کاخ ســفید رفته بود، توافق یاد شده را »تاریخی، 

شجاعانه و کامال دیپلماتیک« خواند.

توافقنامه تعیین مرزهای دریایی میان لبنان و اسرائیل امضا شد
خبر

نمایندگان پارلمان عراق پنجشنبه شب در جلسه ای 
به دولت »محمد شیاع السودانی« رأی اعتماد دادند.

به گزارش السومریه نیوز عراق، »محمد علی تمیم« 
معاون نخست وزیر و وزیر برنامه ریزی و »حیان عبدالغنی 
عبدالزهره السواد« به عنوان معاون نخست وزیر و وزیر 

نفت عراق انتخاب شدند.
اسامی ســایر اعضای کابینه محمد شیاع السودانی 

نخست وزیر عراق به شرح زیر است:
وزیر دارایی: طیف ســامی، وزیر دفاع: ثابت محمد، 
وزیر کشور: عبداالمیر الشــمری، وزیر بهداشت: صالح 
مهدی، وزیر مهاجرت: ایفان فائق، وزیر حمل و نقل: رزاق 
محیبس، وزیر منابع آبی: عون ذیــاب، وزیر کار: احمد 
االســدی، وزیر جوانان: احمد المبرقع، وزیر آموزش و 
پرورش: ابراهیم نامس، وزیر تجارت: اثیر داود سلمان، 
وزیر دادگستری: خالد شوانی، وزیر برق: زیاد علی فاضل 
الزریج، وزیر ارتباطات: هیام عبود، وزیر کشاورزی: عباس 
جبر، وزیر آموزش عالی: نعیم العبودی، وزیر صنایع: خالد 

بتال نجم و وزیر فرهنگ: احمد فکاک احمد.
در جلســه پارلمــان عــراق عبداللطیف رشــید 
رئیس جمهور عراق، محمد شیاع السودانی نخست وزیر، 

فائق زیدان رئیس شــورای عالی قضایی عراق، جنین 
هنیس پالسخرت نماینده دبیرکل ســازمان ملل در 
عراق، هادی العامری رئیس ائتالف فتح، نوری المالکی 
رئیس ائتالف دولت قانون و فالح الفیاض رئیس الحشد 

الشعبی نیز حضور داشتند.
در این جلسه همچنین محســن المندالوی نائب 
رئیس اول پارلمان عراق و شاخوان عبداهلل نائب رئیس 

دوم پارلمان عراق حضور داشتند.
محمد شیاع السودانی ســوم مهرماه برنامه دولت 
آینده را شامل ۲۳ محور و برق، بهداشت و درمان، خدمات 
شهری و مسیرها و مبارزه با فساد را اولویت این محورهای 

اعالم کرده بود.

خبر

پارلمان عراق به کابینه السودانی رأی اعتماد داد

مقامات آمریکایــی اعالم کردند که با نزدیک شــدن 
زمســتان و با هدف عقب راندن نیروهای روسیه از نواحی 
کلیدی در جنوب اوکراین، پنتاگون یک بســته کمکی 

نظامی ۲۷۵ میلیون دالری به کی یف می فرستد.
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری بیزنس استاندارد، 
مقامات پنتاگون اعالم کردند که بسته کمک نظامی جدید 
حاوی تسلیحات جدید خاصی نخواهد بود، بلکه این بسته 
شامل مقدار زیادی از مهمات تسلیحاتی می شود که آمریکا 
از قبل به اوکراین فرستاده از جمله سامانه هیمارس که در 
ضد حمالت کی یف نقش کلیدی داشته است. این در حالی 
مطرح می شود که مقامات فدرال اعالم کردند آمریکا تالش 
می کند که سالح های ارسالی به اوکراین، به دست روسیه یا 

نمایندگانش و دیگر گروه های افراطی نیفتد.
لوید آســتین، وزیر دفــاع آمریکا روز پنجشــنبه به 

گزارشگران گفت که قرار است اوکراین سامانه های پدافند 
هوایی پیشــرفته آمریکایی را در اوایل ماه آینده میالدی 
دریافت کند؛ اقدامی که خواسته های کی یف برای دریافت 
کمک نظامی را برآورده میکند. این درحالیست که روسیه 
در حال هدف گیری مراکز شــهرها، مراکز انرژی و دیگر 
اهداف غیر نظامی با تعداد زیادی از موشک ها و پهپادهاست. 

نیکول پاشــینیان، نخســت وزیر ارمنســتان در 
ســخنرانی خود در پارلمان گفت: ارمنســتان قصد 
دارد تا پایان سال ۲۰۲۲ با آذربایجان توافقنامه صلح 

امضا کند.
به گزارش ایســنا به نقل از تاس، نیکول پاشینیان، 
نخســت وزیر ارمنســتان به پارلمان کشورش گفت: 
صادقانه بگویــم، من می خواهم که ایــن پیمان صلح 
قبل از پایان سال جاری امضا شود. به گفته پاشینیان، 
ارمنستان امیدوار است که کار تعیین حدود مرزها قبل 

از امضای معاهده صلح تکمیل شود.
وی توضیح داد: »این چقدر واقع بینانه اســت؟ اگر 
در نظر بگیریم که در پراگ توافــق کردیم که تعیین 
حدود مرزها بر اساس مرزهای سال ۱۹۹۱ انجام شود، 

واقع بینانه است زیرا این مرزها مشخص است.«

همان طور که پاشینیان خاطرنشــان کرد، »باید 
یک گفتگوی قابل مشــاهده در سطح بین  المللی بین 
قره باغ کوهســتانی و آذربایجان وجود داشته باشد، 
باید مکانیســم های قابل مشــاهده بــرای محافظت 
 از حقوق و امنیــت ارامنه قره باغ کوهســتانی وجود 

داشته باشد.«

ارمنستان خواهان امضای پیمان صلح با آذربایجان استکمک نظامی جدید پنتاگون به اوکراین


