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روزنامه وال استریت ژورنال ]آمريكا[

شهادت جنجالی علیه ترامپ
یکی از دستیاران سابق کاخ ســفید، در نشست کمیته 
تحقیق مجلس نمایندگان آمریکا گفت که ترامپ به هنگام 
هجوم هوادارانش به ســمت کنگره، قصد داشــته با آنها 
همراه شود. کاسیدی هاچینســون گفت که ترامپ بر سر 
این موضوع با محافظانش درگیر شده و سعی کرده فرمان 

لیموزین را به سمت ساختمان کنگره بچرخاند.

کمتــر از 2ماه قبل بود کــه آنکارا 
آشکارا با پیوســتن فنالند و سوئد 
به ناتو مخالفت کــرد. رجب طیب 
اردوغان، درســت زمانی که به نظر می رسید سوئد 
و فنالند به سرعت به عضویت ناتو در خواهند آمد، 
با انتقاد از این دوکشور به خاطر پناه دادن به اعضای 
گروه تروریستی حزب کارگران کردستان )پ  ک  ک( 
و نیروهای وابسته به کردهای ســوریه، موسوم به 
یگان های مدافع خلق ســوریه )ی پ گ(، ســنگ 
بزرگی در مسیر آنها انداخت. رئیس جمهور ترکیه 
اعالم کرد تا زمانی که خواســته های آنکارا در مورد 
جلوگیری از فعالیت اعضای این گروه ها در سوئد و 
فنالند و استرداد ســران آنها تامین نشود، ترکیه به 
مخالفت خود ادامه خواهد داد. این مخالفت همزمان 
با بدترین بحران امنیتی اروپا بعد از جنگ جهانی دوم 
صورت گرفته است؛ درست زمانی که اروپا نیاز دارد 
مقابل دشمن مشترکی به نام روسیه، قدرتمندتر از 

همیشه به نظر برسد.
اما اردوغــان از ابتدا قرار نبود بــرای مدتی طوالنی 
به مخالفت خــود ادامه دهد. مخالفــت او در واقع 
اهرم فشاری علیه ناتو بود تا امتیازاتی را که مدت ها 
به دنبال آنها بود به دست آورد. اردوغان در هفته های 
اخیر با حرکت دادن درست مهره های خود، به ویژه 
در ارتباط با جنگ میــان اوکراین، موفق شــد به 
خواسته های خود برسد. شاید بتوان ترکیه را یکی 
از برندگان اصلی جنــگ اوکراین نامیــد؛ چرا که 
یکی از معدود کشورهایی اســت که توانسته از دل 
این بحران برای خود جایگاهی ویژه و فرصت هایی 

جدید خلق کند.

مسیر یک پیروزی
سوئد و فنالند به طور تاریخی تمایل به عضویت در 
ناتو نداشته اند. بخشی از این بی میلی، ناشی از تناقض 
آرای عمومی و بخشی دیگر به خاطر احتیاط برسر 
روابط امنیتی این  دو کشور با روسیه بوده است. اما 
این دوکشور پس از آغاز جنگ اوکراین احساس خطر 
کرده و خواستار عضویت در ناتو شدند؛ خواسته ای 
که با مخالفت قاطع ترکیه مواجه شد. اما پس از کمتر 
از دوماه، دوره مخالفت ترکیه شــامگاه سه شنبه با 
امضای یک تفاهمنامه سه جانبه به پایان رسید. در 
آستانه آغاز نشست سران ناتو در مادرید، ترکیه پس 
از کسب امتیازات متعدد از سوئد و فنالند، با پیوستن 

این دوکشور به ناتو موافقت کرد. اردوغان پس از دیدار 
با سران این دوکشور، در بیانیه ای گفت: »ترکیه به 
آنچه می خواست رسید و دستاوردی بزرگ در مسیر 

نبرد علیه تروریسم به دست آورد.«
براساس بیانیه مشترکی که به امضای وزرای خارجه 
3 کشور رسیده، سوئد و فنالند حمایت خود از ترکیه 
را در زمینه تامین امنیت ملی این کشــور افزایش 
خواهند داد. این دوکشــور تأیید کردند که حمایت 
خود را از پ ک ک، ی پ گ و گروه های حامی عبداهلل 
گولن، مخالف دولت اردوغان که متهم به ترتیب دادن 
کودتای سال2016 ترکیه است قطع خواهند کرد. 
آنها همچنین متعهد شدند تحریم های موجود علیه 
ترکیه را لغو کرده و در زمینه های اطالعاتی و  امنیتی 
با ترکیه همکاری کنند. ترکیه از ابتدا یک فهرست 
30نفره برای استرداد ســران گروه های یادشده در 
اختیار این دوکشور قرار داده بود که به نظر می رسد 
در بیانیه اخیر در مورد استرداد این افراد هم توافق 
صورت گرفته است. ســوئد محل زندگی 100هزار 
پناهجوی کرد اســت و ترکیه خواستار استرداد آن 
تعدادی از پناهجویان اســت که با حزب کارگران 

کردستان یا یگان های مدافع خلق در ارتباطند.
این بیانیه بــرای ترکیه ای که تا همیــن چند ماه 
پیش در عرصه بین المللی جایگاه نامطلوبی داشت، 
دستاوردی عظیم محسوب می شود. فاصله گرفتن 
رجب طیــب اردوغــان، رئیس جمهــور ترکیه از 
لیبرالیســم غربی، تا همین اواخر آنکارا را در میان 
اعضای ناتو انگشت نما کرده بود. در این میان، با اوج 
گرفتن تنش ها میان روســیه و اوکراین، بسیاری از 
سیاستمداران در آمریکا ترکیه را بزرگ ترین بازنده 
میدان می دیدند. اما رونــد رویداد های بین المللی 
در ترکیب با سیاست ورزی آنکارا برای بهره برداری 
از موقعیت های جدید، مســیری متفــاوت را برای 

ترکیه رقم زد.
ترکیه با بازی چندگانه در میــدان جنگ اوکراین، 

توانســته روابط خــود را با تمامــی طرف ها حفظ 
کند؛ یعنی همزمان با ارسال سالح برای اوکراین و 
همراهی با برخی تحریم های اقتصادی غرب علیه 
مســکو، گفت وگو و مذاکره با مقامات روسیه را هم 
رها نکرده است. این رویکرد باعث شد ترکیه بتواند 
غیرممکن ترین کار را ممکن سازد و در آستانه جنگ 
سردی جدید، روابط خود را هم با ناتو و هم با روسیه 

حفظ کند.

برنده بزرگ به جای بازنده بزرگ
ترکیه از نظر ژئواســتراتژیک، موقعیتی ویژه دارد. 
استراتژی اردوغان در قبال بحران اوکراین بر اهمیت 
این کشور افزوده است. موقعیت خاص استانبول در 
میان تنگه بسفر، آبراه استراتژیکی که دریای سیاه 
را به مدیترانه متصل می سازد، باعث شده تا ترکیه 
طی سال های متوالی وادار به حفظ تعامالت خود با 
روسیه، بزرگ ترین قدرت دریای سیاه شود. درحال 
حاضر این دو کشور شرکای تجاری اصلی یکدیگر به 

شمار می روند. از سویی دیگر ترکیه با اروپا 
هم مرز است و روابطی طوالنی با این قاره 
دارد. فارغ از این، ترکیه از ســال1952 

به ناتو پیوسته  و در اختیار داشتن 
ارتشــی بزرگ، آن را به یکی 

از مهم تریــن اعضــای ناتو 
تبدیل کرده اســت. چنین 
وضعیتی، باعث شــده تا 
ترکیه مجبــور به حفظ 
توازن میان روســیه و 

غرب باشد.
خریــد ســامانه دفاع 
موشــکی اس-400 از 
روســیه در سال2018 

باعث شد آمریکا رویکرد 
خود را در تعامــل با ترکیه 

تغییر دهد. آمریکا فروش جنگنده های پیشرفته  
F-35 به ترکیه را متوقف کرد. واشنگتن معتقد بود 
که حضور سامانه های روسی در کنار سامانه های 
ناتو، به بحرانی امنیتی منجر خواهد شــد. دولت 
ترامپ حتــی برای منصرف کردن ترکیه، فشــار 
اقتصادی بی ســابقه ای به این کشور وارد کرد. در 
اواسط سال2021 زمانی که جو بایدن نسل کشی 
ارامنه توسط ترکیه را به رسمیت شناخت، تنش 

میان 2کشور شدت بیشتری گرفت.
اما در نهایت آنکارا با بازیگری متفاوت در دل بحران 
اوکراین توانســت لحن غرب را نسبت خود تغییر 
دهد؛ بدون اینکه به شــکل روابــط میان ترکیه و 
روسیه خدشه ای وارد شود. دستاوردی که با توجه 
به تالش های ماه های اخیر ترکیه برای مسلح سازی 
اوکراین بسیار قابل توجه به شمار می رود. تحویل 
پهپاد های بیرقدار به اوکراین توســط ترکیه باعث 
شد اوکراین در نبرد با روسیه به پیروزی های اولیه 
دست یابد. این پیروزی ها به تقویت روحیه غرب در 
تقابل با روسیه منجر شد و در نهایت باعث شد تا 

جایگاه استراتژیک ترکیه ارتقا پیدا کند.
ناتو بــه مخالفت های ترکیه واکنش شــدیدی 
نشان نداد، زیرا تبعات اخراج ترکیه از ائتالف 
و نزدیک شــدن این کشــور به روسیه 
برای ناتو سنگین تر از همراهی کردن با 
خواســته های آنکارا بود. عالوه بر این، 
ترکیه درحال حاضر تنها کشوری است 
که برای به جریان انداختن میلیون ها 
تن غالتی کــه در ســیلوهایی در 
اوکراین تلنبار شــده اند حاضر به 
مذاکره با کرملین اســت. اردوغان 
برای از سرگیری کشــتیرانی در 
دریای ســیاه با کرملین مذاکراتی 
هم انجام داده که البته این مذاکرات 
با مخالفــت اوکراین بــه مانع خورده 
اســت. با این همه موفقیت اخیر ترکیه در 
کســب امتیازات مورد نظــرش از فنالند و 
سوئد در نشســت اخیر ناتو در مادرید نشان 
می دهد ترکیه دست از تالش های بزرگ برای 
میانجیگری میان دو طرف درگیری بر نخواهد 
داشــت و این پتانســیل را دارد که با اقدامات 
هوشمندانه، دست کم جهان را از بحران غذایی 

قریب الوقوعی نجات دهد. 

اردوغان، برنده بحران اوکراین
ترکیه یکی از معدود کشورهایی است که توانسته از دل جنگ اوکراین برای خود جایگاهی ویژه و فرصت هایی جدید خلق کند

آمریکایی ها نگران رنگ باختن 
ارزش های آمریکایی

186ســال پیش وقتی کــه ایالــت »آرکانــزاس« به عنوان 
بیســت و پنجمین ایالت به آمریکا پیوســت، فرماندار وقت آن 
شعاری را در ســربرگ و مهر رســمی ایالت وارد کرد: »مردم 
حکومت می کنند.« این شــعار بعدها در اســناد بســیاری از 
نهادهای فدرال آمریکا هم نقش بست و بر مبنای همین شعار 
به نظر می رسید که مهاجران اولیه آمریکایی خواهند توانست به 
اهداف خود برای تشکیل یک کشور آرمانی دمکراتیک دست 
یابند. محافل داخلی این کشور هم این شعار را یکی از مصادیق 
ارزش های آمریکایی عنوان کردند. اکنون اما با گذشت حدود 
2قرن صدای اعتراض خــود آمریکایی ها بلند شــده و برخی 
کارشناسان در آمریکا هشدار داده اند که ارزش های آمریکایی 

در حال تحلیل رفتن است.

چالش های اقتصادی آمریکا
هوارد فرنچ، ستون نویس باسابقه فارن پالیسی در مطلبی درباره 
از میان رفتن ارزش های آمریکایی می نویســد: مهم ترین ضلع 
قدرت آمریکا، قدرت اقتصادی آن بود که به این کشور توانایی 
انجام شــاهکارهای شــگفت انگیز را داد و فقط در طول جنگ 
جهانی دوم، این به معنای تولید 122ناو هواپیمابر و همچنین 
تعداد زیادی هواپیما بود. نویسنده فارن پالیسی معتقد است که 
آمریکا با تکیه بر قدرت اقتصادی خود در دهه گذشته شعارهای 
حقوق بشری و دمکراســی خواهی خود را پیش برد، اما امروزه 
آمریکایی ها در حوزه اقتصادی با چالش روبه رو هستند. چنین 
تحلیلی با واقعیت های امروزه نظام بین الملل همخوانی دارد و 
ظهور چین به عنوان یک قدرت اقتصادی در عمل باعث شــده 
تا موقعیت اقتصادی آمریکا به چالش کشــیده شود. ارزیابی ها 
حاکی از آن است که چین در تجارت با کشورهای مختلف جهان 
در حال سبقت گرفتن از آمریکاست و واشنگتن به شدت نگران 
جهانی است که در آن اقتصاد چینی غالب شود. مرکز تحقیقات 
اقتصاد و بازرگانی)CEBR( در انگلیــس پیش بینی کرده که 
تولید ناخالص داخلی چین تا ســال2025 ساالنه 5.7درصد و 
سپس تا سال2030 ساالنه 4.7درصد رشد کند. این پیش بینی 
می گوید که چین، اکنون دومین اقتصاد بزرگ جهان است، اما 
تا سال2030 از اقتصاد اول جهان، یعنی آمریکا پیشی خواهد 
گرفت. اکونومیست در گزارشی نوشته که دولت بایدن برای مهار 
چین در حال پایه ریزی چارچوب سیاستی جدید است. ازجمله 
در اجالس اخیر گروه7 در آلمان، کشــورهای عضو به رهبری 
آمریکا از اختصاص یک بودجه 600میلیارد دالری برای اجرای 
طرح »همکاری برای زیرساخت و توسعه جهانی« خبر دادند که 

هدفش مقابله با طرح »کمربند و راه« چین است.
»آمریکا باید روی مهار قدرت چین و ایجاد پایه های قدرت و نظم 
ما متمرکز شود«؛ این گزاره ای ا ست که راش دوشی، مسئول امور 
چین در شورای امنیت ملی  آمریکا در کتاب خود »بازی طوالنی: 
استراتژی کالن چین برای جابه جایی نظم آمریکایی« نوشته و 
آشکارا از نگرانی واشنگتن نســبت به جایگاه اقتصادی خود در 

نظم جهانی آینده حکایت کرده است.
ارزش های آمریکایی با جیب خالی، فقط در حد همان شــعار 
باقی می مانــد و آمریکایی ها می دانند که اگــر نتوانند جایگاه 
اقتصادی شان در برابر غول اقتصاد چین تثبیت کنند، احتماال 
قافیه را در میدان اقتصادی خواهند باخت. موفقیت آمریکا در 
همراه کردن اروپای برآمده از خرابی جنگ جهانی دوم به واسطه 
ســرریز کردن میلیاردها دالر کمک مالــی و اقتصادی به این 
کشورها در قالب طرح مارشال بود و همین مسیر را امروزه چین 
به عنوان رقیب اقتصادی آمریکا از طریق ســرمایه گذاری های 
زیرساختی در کشورهای آسیایی و آفریقایی دنبال می کند، اما 
محدودیت های اقتصادی ناشی از کرونا و هم اکنون نیز تنگناهای 
اقتصادی ناشی از قیمت انرژی در جریان جنگ اوکراین عرصه 
را برای دست و دلبازی آمریکایی ها تا حدود زیادی تنگ کرده 

است.

چالش های اجتماعي آمریکا
آمریکا حتی در داخل در حال شکستن ریشه های عمیق خود 
به عنوان یک کشور مهاجرپذیر است. این آسیب خودساخته در 
طول دولت ترامپ، با لفاظی های نژادی و عوام پســندانه علیه 
مهاجران شــتاب گرفت. این در حالی اســت که اقتصاددانان 
آمریکایی ادامــه مهاجرپذیری آمریکا را موتور محرک رشــد 
اقتصادی این کشــور دانســته و توقف مهاجرپذیری را برای 
این کشــور خطرناک می خوانند، اما هم اکنون آنچه بر فضای 
جامعه مسلط شده، جایگزین شــدن مهاجرستیزی به جای 
مهاجرپذیری در آمریکاســت. درخواســت های مستمر برای 
ساختن دیوار در مرز مکزیک برای جلوگیری از ورود خارجی ها 
از تنور داغ مهاجرســتیزی حکایت دارد کــه عالوه بر تبعات 
منفی اقتصادی آن با شــعارهای مرتبط بــا موزائیک قومی و 

تساهل پذیری جامعه آمریکایی متناقض است.
شورش سال گذشته در کنگره آمریکا کارکرد نهادهای انتخابی 
و ســازوکار انتخابات را در این کشــور با چالش روبه رو کرد و 
نشــان داد که آمریکای امروز برخالف شعارهای ارزشی خود 
در گذشته دیگر جامعه ای نیســت که به راحتی پذیرای رأی 
اکثریت باشد. نظرسنجی ها نشان می دهد که تعداد قابل توجهی 
از رأی دهندگان جمهوریخواه همچنان حاضر به پذیرش پیروزی 
جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری2020 نیستند و همزمان 
بسیاری از آنها از ترامپ حمایت می کنند. حتی هم اکنون نگرانی 
عمده دمکرات ها بازگشــت دوباره ترامپ به قدرت با توجه به 
اقبال عمومی به سوی اوست. در واقع بازگشت احتمالی ترامپ به 
قدرت بارزترین نشانه افول و از میان رفتن ارزش های آمریکایی 
اســت که در آنها بر حاکمیت قانون، قدرت نهادهای انتخاباتی 
و ســرانجام برابری نژادی در جامعه چندقومــی آمریکا تأکید 
می شــد و امروزه این شــعارها به راحتی در آمریکا در حال به 

حاشیه رفتن است.

دیمیتری پسکوف
سخنگوی ریاست جمهوری روسیه 

مسکو از کی یف می خواهد تا به سربازان 
خود دستور دهد اسلحه هایشان را زمین 
بگذارند. زمانی که اوکراین تسلیم شود، 
روســیه عملیــات ویــژه خــود در اوکرایــن 
را متوقــف خواهــد کــرد. طــرف اوکراینی 
می توانــد همیــن امــروز جنــگ را تمــام 
کند و به خواســته های روســیه تــن دهد.

)خبرگزاری تاس(

لیز تراس 
وزیر خارجه انگلیس

باید این کارها را زودتر انجام می دادیم 
و تســلیحات دفاعی اوکراین را پیش تر 
فراهم می کردیم. باید از جنگ اوکراین 
درس بگیریــم و خــود را بــرای بحــران 
تایــوان آمــاده کنیــم.  بنابرایــن هر چه 
زودتــر برای تایوان ســاح ارســال کنیم 
و آموزش  نیروهــای نظامی این کشــور 

را آغاز کنیم، بهتر است. )دیلی میل(

نقل قول جهان نما

کیوسک

رئیس جمهور آمریکا روز گذشته 
در نشست سران کشورهای ناتو 
اعالم کرد که کشــورش قصد 
دارد حضور نظامی خود را در سراسر اروپا افزایش 

 دهد.
به گزارش خبرگزاری فرانســه، جــو بایدن در 
اجالس رهبران ناتو در مادرید گفت: »نیروهای 
آمریکایی حاضــر در اروپا در تمــام حوزه های 

زمینی، هوایی و دریایی تقویت خواهند شد.« 
جزئیات مطرح شــده از ســوی رئیس جمهور 
آمریکا در مورد طرح جدید این کشــور، شامل 
افزایش تعداد ناوشکن های نیروی دریایی آمریکا 
از 4 به 6 در جنوب اســپانیا، ایجــاد مقر دائمی 
برای ســپاه پنجم ارتش آمریکا در لهســتان، 
استقرار 3هزار نیروی رزمی در رومانی، استقرار 
2 اسکادران جنگنده  اف-35 در انگلیس و تقویت 

سیستم های دفاع هوایی در آلمان و ایتالیاست.
بایدن همچنین تأکید کرد که والدیمیر پوتین 
»صلح را در اروپا نابود کــرده و به نظم مبتنی بر 
قانون یورش برده است«. او گفت که غرب امروز 
بیش از هر زمان دیگری نیاز بــه پیمان نظامی 
ناتو دارد.بایدن با اشــاره به پذیرش درخواست 

عضویت ســوئد و فنالند در پیمــان ناتو گفت: 
نقشه پوتین برای حمله به اوکراین نتیجه عکس 
داده است. ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو نیز 
خطاب به رئیس جمهور روســیه هشدار داد که 
حمله به اوکراین، خالف آنچــه را که او درنظر 
داشته محقق کرده که حضور بیشتر ناتو است، نه 

عقب نشینی آن.
در نشست سران ناتو، کشورها بر سر هزینه کرد 
2 درصد تولید ناخالص داخلی خود برای بودجه 
دفاعی هم توافــق کردند. این موضــوع یکی از 
محورهای جدی رویارویی میان دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری پیشــین آمریکا و دیگر اعضای 
ناتو بود. ترامپ معترض بود که فقط آمریکاست 
که این بودجــه را به مســائل دفاعی اختصاص 
می دهد و دیگر کشــورهای ناتو از وظیفه خود 
سر باز می زنند. در زمان ریاست جمهوری دونالد 
ترامپ، وضعیت ناتو آنچنان افول کرد که امانوئل 
مکرون، رئیس جمهوری فرانسه از »مرگ مغزی« 
این سازمان سخن گفته بود. با این حال پس از به 
قدرت رسیدن جو بایدن و به ویژه از زمان حمله 
نظامی روسیه به اوکراین، موقعیت پیمان نظامی 

آتالنتیک شمالی تقویت شده است.

آمریکاحضورنظامیخودرادراروپاتقویتمیکند

مهم ترین دستاوردهای ترکیه در توافق با سوئد و فنالند
 ســوئد و فناند تمامی ممنوعیت های صادرات ســاح به ترکیه را لغو 

می کنند.
 هر دوکشور از ترکیه در مبارزه علیه پ ک ک و ی پ گ حمایت می کنند.

 سوئد و فناند با ترکیه تبادل اطاعاتی خواهند داشت.
 2کشور متهمان تروریستی را به ترکیه مسترد می کنند.

 فناند و سوئد از عضویت ترکیه در طرح دفاعی موسوم به »طرح همکاری های 
ساختارمند دائمی« اتحادیه اروپا )Pesco( حمایت خواهند کرد.

مکث

آمریکا

گزارش


