
یادداشت 

پاورقی

کوتاه از چهار گوشه جهان

6
بینالملل

E-mail: mostagheldaily@gmail.com

شماره126 شنبه2اردیبهشت

قسمتسوم

 لوئیس ویده گارای وزیر خارجه مکزیک روز پنجشنبه در مادرید با تاکید براینکه تصمیم واشنگتن در ادامه ساخت دیوار در مرز مشترک دو کشور، بخشی از گفت وگوهای دوجانبه مکزیک 
و آمریکا نیست، گفت: ساخت این دیوار یک حرکت غیر دوستانه است. وزیر خارجه مکزیک همچنین با ابراز خوش بینی نسبت به آغاز گفت وگوها با آمریکا،افزود: امیدوارم این گفت وگوها جامع 
و تنها بر روی مهاجرت و امنیت متمرکز نشوند. ویده گارای با یادآوری اینکه آمریکا شریک اصلی  اقتصادی مکزیک است، گفت: سیاست حمایت از تولیدات داخلی  دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
آمریکا می  تواند به منزله یک ضربه برای اقتصاد مکزیک باشد و به همین دلیل، هدف دولت مکزیک گشایش این کشور به سوی جهان است. وی با بیان اینکه  ما از اهمیت دوجانبه بین آمریکا 

و مکزیک آگاهی داریم افزود: موضع مکزیک بر اساس مذاکرات با آرامش و اطمینان، آشکار است.  

خبرگزاری کیودو اطالع داد: مایک پنس ، معاون ریاست جمهوری آمریکا مسئله 
کره شمالی را با نخست وزیر ژاپن شینزو آبه بحث و بررسی کردند. پنس خاطر نشان 
کرد که واشــنگتن همانند توکیو برای حل و فصل صلح آمیز اوضاع در منطقه تالش 

می کند اما در عین حال تاکید نمود که »صلح با زور بدست خواهد آمد«.
در عین حال این سیاست مدار از قصد آمریکا برای همکاری با ژاپن، کره جنوبی 
و چین برای حل مســئله هسته ای کره شــمالی خبر داد. نخست وزیر ژاپن و معاون 
رئیس جمهــور آمریکا توافق کردند که پکن را برای حضــور فعال تر در جلوگیری از 

برنامه های هسته ای و موشکی پیونگ یانگ ترغیب نمایند. 
پنس بیان داشت که عصر » صبر استراتژیک« واشنگتن در ارتباط با کره شمالی 
به ســر رسیده است. وی همچنین از پیونگ یانگ خواست که قاطعیت دونالد ترامپ 

رئیس جمهور آمریکا را آزمایش نکند. 
تور آسیایی پنس با شدیدترین بحران حول کره شمالی طی سال های اخیر همراه 
شد. آمریکا چند کشتی نظامی به سرپرستی ناو هواپیمابر اتمی » کارل وینسون« را به 

ساحل شبه جزیره کره اعزام کرد. 
والدیمیر شاپولوف، معاون دانشکده تاریخ و سیاست دانشگاه دولتی تربیت مدرس 
مسکو مطمئن است که نمایش کنونی نیروهای نظامی از جانب آمریکا، پروسه بسیار 

خطرناکی است. 
والدیمیر شاپولوف در مصاحبه ای با اسپوتنیک گفت: » در عین حال مخاطب این 
نمایش نه تنها و نه فقط رژیم کره شمالی است بلکه رهبریت چین نیز مد نظر است. 
همه بیانیه ها و تهدیدات به ســمت کره شمالی، بدون شک به عنوان تالش آمریکا 
برای فشــار سیاســی » نظامی به چین و همچنین بازگشت به خاور دور است. عماًل 
مواضع ایاالت متحده آمریکا طی ده ســال اخیر هم در بخش نظامی و هم اقتصادی 
در خاور دور تضعیف شده است. این مسئله همزمان با تقویت مواضع چین همراه شد. 
و نمایش نظامی حال حاضر از جانب آمریکا باعث تقویت و از ســرگیری مواضعشان 
می شود.« والدیمیر شاپولوف خاتمه داد: » آیا ممکن است که درگیری به فاز نظامی 
کشیده شود؟ بله بدون شک، از آنجا که نمایش نیروها در ارتباط با سوریه و افغانستان 
گواه واضح و روشنی است که دولت کنونی آمریکا قصد ندارد در برابر هر چیزی متوقف 
شده و آماده است تا در هر شرایطی از زور و نیرو استفاده نماید. بنابراین احتمال حمله 
به کره شمالی از جانب آمریکا وجود دارد حتی علی رغم اینکه کره شمالی تسلیحات 
هســته ای در اختیار دارد. به نظر من دولت کنونی آمریکا ممکن اســت چنین خطر 

عظیمی را مرتکب شود.«

1-جامعیت و شــمولیت اسالم: اســالم امری خصوصی و معطوف به عرصه 
معنوی نیست. اسالم هم عقیده و عبادت، هم ملت و ملیت، هم ماده و معنویت، هم 
دنیا و آخرت، هم سیاست و هم اخالق و هم جنگ و صلح و کتاب و شمشیر است. 
بنیادگرایی اســالمی، به برتری ذاتی عقاید، افکار، برنامه ها و ایده های دینی اعتقاد 
دارد و برنامه دین را در مقایسه با مکاتب و طرح های بشری، طرحی مناسب و برتر 

معرفی می کند) همان: 8(.
2-پیوند دین و سیاست در اسالم: بنیادگرایی اسالمی به نوعی عدم تمایز میان 
دین و سیاست متکی است. از این منظر بنیادگرایی دینی با آموزه سکوالریسم، روند 
جدایی دین از سیاست و فرآیند به حاشیه رانده شدن دین، سر ناسازگاری دارد و بر 
آن است که این تمایز و جدایی متکی به نوعی مرزبندی صوری و غیر واقعی است. 
بنیادگراهای اسالمی بر این باورند که تنها کسی که حق وضع قانون، تعیین بایدها و 
نبایدها و حالل و حرام ها را دارد، خداوند است. همچنین بنیادگرایی اسالمی جدایی 
دین از سیاســت و خصوصی شدن دین را به معنای انحراف در دین و زوال زندگی 
اخالقی، معنوی و اجتماعی بشــر ارزیابی می کند و آ این معنا می داند که به فساد و 

شر اجازه دهیم به قلرو عمومی مسلط شود.
3-بازگشــت به اصول و مبانی: بنیادگرایی اســالمی به منظور رهایی جوامع 
اسالمی از عقب ماندگی و وضع ناگوار و دل آزار کنونی آنها از یک سو و فهم درست 
و کامل اســالم _ اسالمی  که شــیوه ای برای زندگی و در پیوند با سیاست است 
_ از ســوی دیگر، خواهان بازگشــت به اسالم و اصول راستین آن است. یک وجه 
این بازگشــت ناظر بر بازســازی جامعه بر اساس قوانین دین است که تحت عنوان 
حاکمیت اهلل دربرابر حاکمیت بشــر و طاقوت است و وجه دیگر آن درک درست و 

حقیقی اسالم است که با رجعت به منابع دینی صورت می گیرد.
4-برقراری حکومت اسالمی: بنیادگرایی اسالمی برقراری حکومت اسالمی را 
ضرورتی عقلی و الزامی شرعی می دانند. عقل حکم می کند که جامعه دارای قانون 
و نظم باشد و از منظر شرعی نیز برقراری حکومت اسالمی ضروری است زیرا دولت 

جزئی است از شریعت.
5-عملگرایی و پیکار: بنیادگرایی اســالمی، عمل گرا است و خصلتی پیکارجو 
دارد؛ زیــرا برقراری حاکمیت الهی و پایان دادن به وضع غیر از جوامع را مســتلزم 
فعالیت، کوشــش و تالش می کند. سید قطب که از برقراری وضع اسالمی و پایان 
دادن بــه وضع جاهلی، از طریق مســالمت آمیز و قانونی بــه ویژه موعظه و اندرز 

ناامیدشده بود، مبارزه مسلحانه را پیشنهاد کرد.)همان:8- 19(
اکنون سعی می شود ابتدا نظر برخی از نظریه پردازان بنیادگرای اسالمی را مورد 

مداقه قرار داده و سپس با توجه به نظرات آنها جنبش هایی را بررسی کرد.
نظرات ابن تیمیه و تأثیر آن در وهابیت ســپس سید قطب و تأثیر آن در اخوان 

المسلمین و در نهایت مودودی و تأثیرش در طالبان را بررسی خواهیم نمود.

 »جف سشنز« دادستان کل آمریکا اعالم کرد بازداشت »جولیان آسانژ«، مؤسس 
وبگاه افشاگر »ویکی لیکس« از اولویت های مقامات ایاالت متحده است. 

براساس گزارش رسانه های آمریکایی، دادستان های ایاالت متحده در حال آمادگی 
برای درنظرگرفتن قرار بازداشت برای جولیان آسانژ هستند. 

جف سشنز در این رابطه گفت: »ما فعالیت های خود را در این رابطه )قرار بازداشت 
آســانژ( افزایش داده ایم. ما از شمار افشاگری هایی که صورت گرفته شوکه شده ایم. 
پس این موضوع در اولویت قرار دارد. ما در حال تالش هستیم تا افرادی را روانه زندان 
کنیم.« ویکی لیکس در طول ســال های اخیر به خاطر انتشــار اسناد محرمانه درباره 

فعالیت های پشت پرده دولت آمریکا مورد توجه قرار گرفته است. 
افشاگری ماه گذشته ویکلی لیکس در انتشار نزدیک به 8000 سند درباره ابزارهای 
جاسوسی سایبری سازمان اطالعات مرکزی آمریکا »سیا« در ورود به رایانه ها، گوشی 
های تلفن همراه و حتی تلویزیون های هوشمند بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت. 

خبرگزاری فرانســه  اعالم کرد، در جریان تیراندازی در 
خیابان شــانزه لیزه پاریس، یک پلیس کشته و چند تن دیگر 
مجروح شــدند. گروه تروریستی داعش این حادثه را برعهده 

گرفته است.
پلیس فرانســه پس از تبادل آتش، فرد مهاجم را به قتل 
رساند. این حادثه 3 روز قبل از آغاز انتخابات ریاست جمهوری 

فرانسه صورت گرفته است.
گروه تروریستی داعش این حمله را برعهده گرفت و نام 

فرد مهاجم را "ابو یوسف بلژیکی" اعالم کرد.
منابع انتظامی پلیس می گویند عامل حمله که یک نفر 

بوده نیز در تیراندازی متقابل، کشته شده است.
دومین مظنون حمله تروریســتی شــانزلیزه 

پاریس تسلیم شد
دومین مظنون حمله تروریســتی شــانزلیزه در پایتخت 

فرانسه، خود را تسلیم نیروهای امنیتی کرد.
بــه گزارش  العالــم، مظنون حمله تروریســتی خیابان 

شانزلیزه در پاریس، خود را به پلیس بلژیک تسلیم کرد. 
پییر هنری براندیه، ســخنگوی وزارت کشور فرانسه، در 
این باره گفت: شخصی که نامش در لیست افراد تحت تعقیب 
امنیتی دولت بلژیک قرار گرفته بود خودش را به مرکز پلیس 

انتویرب در آن کشور تحویل داده است. 
از ســوی دیگر، خبرگزاری رویترز به نقل از وزیر کشور 
بلژیک گزارش داد عامل حمله تروریســتی پاریس، شهروند 

فرانسه است. 
الزم به ذکر اســت، بر اثر حمله تروریستی به نیروهای 
پلیس فرانســه در خیابان شانزلیزه پاریس، یک پلیس کشته 
شد. نیروهای پلیس نیز در تبادل آتش فرد مهاجم را کشتند. 

دومین مظنون این حمله تروریستی فرار کرد.
   کمــک حملــه پاریس بــه تصمیم گیری 

رای دهندگان فرانسه  
اسکای نیوز در مطلبی به بررسی پیامدهای حمله  پاریس 

در انتخابات پیش روی فرانسه پرداخت. 
 اسکای نیوز در مطلبی نوشت: حتی پیش از آنکه فرانسوا 
اوالند – رئیس جمهور فرانســه – اعالم کرد باور دارد حمله 

شب گذشته در پاریس تروریستی بوده است.  

چندین نفر از کاندیداهای انتخابات فرانسه اعالم کردند 
به نشانه احترام، فعالیت های انتخاباتی خود را پیش از موعد به 
پایان خواهند رساند. فرانسوا فیون – نامزد محافظه کار – از 

رقبایش درخواست کرد چنین اقدامی را انجام دهند. 
اما فیون که موضعی سختگیرانه در قبال مسائل امنیتی 
دارد، مطلع اســت که وقایع شب گذشته می تواند به سود وی 

تمام شود. 
امنیت ملی و تهدید از جانب گروه تروریستی داعش در 

میان مسائل مهم در رقابت های انتخاباتی فرانسه بوده است. 
رای دهندگان نیز ممکن اســت به سوی نامزدی سوق یابند 
که باور دارند می تواند نسبت به دیگر نامزدها، بهتر از امنیت 

کشورشان دفاع کند. 
همچنین، به عهده گرفتن مسئولیت این حمله از جانب 
داعــش، می تواند موجب افزایش نفــوذ مارین لوپن – نامزد 
راســت گرای افراطی – شــود که متعهد شده است مرزهای 
فرانســه را تقویت و مهاجرت غیرقانونی را به شدت سرکوب 
خواهد کرد. حمالت تروریســتی اخیر در فرانســه، به شدت 

نگرانی شهروندان فرانسوی را برانگیخته است. 
تنهــا چند روز پیش، پلیس فرانســه اعالم کرد دو مرد 
مظنون به انجام حمله تروریستی پیش از برگزاری دور نخست 
انتخابات فرانســه را دستگیر کرده و اسلحه و تجهیزات الزم 

برای ساخت بمب را از آن ها کشف و ضبط کرده است. 
گفته می شــود این دو مرد اتباع فرانســوی بوده اند که 
بــه افراط گرایی روی آورده و با گروه تروریســتی داعش در 

ارتباط بوده اند. 
ایــن رویدادها می توانــد بر اذهان یک ســوم جمعیت 
فرانســه کــه همچنــان دربــاره کاندیدای محبــوب خود 
تصمیم گیــری نکرده اند، تاثیر بگــذارد. روز جمعه به عنوان 
آخریــن فرصت بــرای تبلیغــات انتخاباتی فرانســه اعالم 
شــده اســت. کاندیداهایی که در این روز به تبلیغ بپردازند، 
 به طــور حتم دربــاره مســائل امنیتی نیز ســخن خواهند 

گفت. 
این کاندیداها باید با مسئله امنیت طوری رفتار کنند که 
تعادل میان پاســخگویی به یک رویداد تازه و عدم اســتفاده 

تبلیغاتی از یک حادثه تلخ برقرار شود.

 هدف آمریکا، بازگشت 
به خاور دور است

مضامین بنیادگرایی اسالمی

حمله ترو ریستی  داعش در شانزه لیزه

آمریکا به دنبال زندانی کردن آسانژ 

تحوالت قرن بیســتم تنها به تقسیم بندی های سرزمینی، 
استعمار و آرایش حکومت های وابسته و مستقل محدود نیست. 
این تحوالت بیش از هر چیز در شکل گیری معنای زندگی نقش 
داشــته است. پیش از این قرن، انسان ساکن در خاورمیانه برای 
زندگی خود اصولی را برگزیده بود که ریشــه در اعصار و قرون 
متمادی داشت. در ابتدای این قرن کمتر کسی تصور می کرد که 
سرعت تحوالت تا به این اندازه برق آسا و غیر قابل کنترل باشد. 
این یادداشــت قصد دارد ضمن مروری کوتاه بر سیر تحوالت 
سیاسی از ابتدای قرن بیست تا به امروز، تاثیر آن بر روی ذهن 

انسان و عنصر معنا بخش زندگی وی را شناسایی کند.
ورود مدرنیسم

هنگامی که مدرنیسم به خاورمیانه ورود پیدا کرد بسیاری 
از فعاالن سیاســی و نیروهای معتبر تمــام تالش خود را برای 
جلوگیــری از این ورود بکار بردند. این تالش در کشــور ما با 
جنبش تنباکو و و دیگر کنشهای مقابل قراردادهای دوره ناصری 
قابل شناسایی است. نیروهای سنتی اعم از فقها و بازاریان سعی 
کردند که با جلوگیری از فعالیت تجار غربی امکان تاثیر اقتصاد 
بر دیگر ساحت های زندگی را متوقف کنند. آن ها پی برده بودند 
کــه این قراردادهای تجاری قطعاً بر فرهنگ زندگی مردم تاثیر 
داشــته و تغییر آن به معنای تضعیــف موقعیت آن ها بود. فقها 
می دانســتند که فرهنگ غربی جایگاهی بــرای آن ها  متصور 
نیست. ســنت گرایان تنها نیروهای درگیر در این جدال نبودند. 
در طرف مقابل نیروهایی قرار داشــتند که ســاز و کار سنتی را 
پاســخگوی نیازهای روز نمی دانستند. روشــنفکران، درباریان، 
دیوانیان از جمله آن ها است. این جدال باعث شد که سه جریان 
در هنگام ورود مدرنیســم به خاورمیانه شکل گیرد: 1-جریان 
سنتی که مقابل ورود مدرنیسم قرار گرفت. 2-جریان راست که 
به دنبال مشروطه خواهی، کاهش قدرت و نفوذ دربار و شاه بود 
و 3- نیروهای چپ که تغییر را منحصر به سطح کالن سیاسی 
ندانســته و به دنبــال تغییرات ریشــه ای در زندگی و تعامالت 
اقتصادی بودند. بدیهی اســت که این سه جریان فقط به شکل 
محض و خالص وجود نداشت. بسیاری از نیروهای سیاسی سعی 
داشــتند که با ترکیب مولفه های دو جریان با یکدیگر به دنبال 
رهیافت نوینی باشند. مانند سنت گرایانی که تمایالت لیبرالی یا 
ترکیب اسالم با مولفه های سوسیالیزم را دنبال می کردند. با این 
حال برای تبیین ســاده تر ما تنها اشکال محض آن سه جریان 
را در نظر می گیریم. کنش سیاسی ما بین این سه جریان تا سه 
دهه پیش با افت و خیز زیاد ادامه می یابد. اما یک واقعه موجب 
می شــود که یکی از این ســه جریان از عرصه ی سیاسی در 
خاورمیانه خارج شــود. این جریان همان تمایالت سوسیالیستی 
یا اصطالحا جناح چپ بود. مهمترین نماد این واقعه فروپاشــی 

دیوار برلین بود.

فروپاشی دیوار برلین
با فروپاشــی دیوار برلین اندیشــه یی که بــه دنبال تغییر 
رادیکال و بنیادی در عرصه ی سیاسی، اقتصادی و زندگی مردم 
بود با بحران جدی مواجه گردید. شکست بلوک شرق در جنگ 
سرد موجب گردید که نیروهای چپ از سوی جامعه با کمترین 
اقبال مواجه شوند. با تضعیف سوسیالیسم در خاورمیانه دو نیروی 

دیگر عرصه را برای تاخت و تاز خود مهیا دیدند. 
یعنی راست مدرن و ســنت گراها دو سوی شکاف اصلی 
سیاسی را تشــکیل می دادند. از یک سو نیروهایی که به دنبال 
مدرنیزاســیون هر چه بیشــتر جوامع و نهادهای سیاسی بودند 
و ســوی دیگرنیروهایی که بر پایبندی به اصول ســنتی تاکید 
داشتند. این همان دورانی است که لیبرالها آن را پایان تاریخ نام 
نهاده و خود را فاتح همیشگی جدال سیاسی جهان می خواندند. 
آن ها ســنت را رقیب جدی برای خود تلقی نمی کردند. اما این 
سرمســتی پیروزمندانه چندان طول نکشــید. مهمترین چالش 
پیش روی لیبرالیســم ظهور و رشد تروریسم مذهبی در منطقه 
خاورمیانه بود. هرج و مرج در افغانستان و پس از آن عراق دامن 
بسیاری از کشورهای عربی را گرفت. این وضعیت نشان داد که 
لیبرالیسم آن هژمونی الزم برای برقراری نظم و آرامش را ندارد. 
این رویدادها منجر به ظهور دوره ی سومی در خاورمیانه گردید 

که آن را می توان دوره پس از بوش نامید.
پسابوش)پس از بوش(

این دورانی اســت که امروز نیز در آن حضور داریم. در این 
دوران شــاهد ظهور پدیده هایی بودیم که هر از گاهی آن را با 
واژه پوپولیسم یا ظهور مجدد دیکتاتورها و امثالهم یاد می کنند. 
نمود عینی این وضعیت در ایران ظهور دولتهای نهم و دهم، در 

ترکیه افزایش قدرت اردوغان و در مصر شخص سیسی است.
مهمتریــن مولفه ی این دوره اقبال افراد با شــاخصه های 
کاریزماتیک است. به راستی چه اتفاقی افتاده است که در میان جدال 
سنت و مدرنیسم ناگهان شاهد ظهور افراد و تمایالت کاریزماتیک 
در جامعه خاور میانه هستیم؟ بدون تردید ظهور این پدیده ناشی 
 از عملکرد و یکه تازی دو جریان لیبرالیسم و سنت گرایی بوده 

است. 

لیبرالیسم وخالء ذهنی
همانطور که گفته شــد تقابل دو جریان سنت و مدرنیسم 
کارزار اصلی سیاســی در دهه های اخیر را شکل داده است. این 
دو جریان به دو شــکل متفاوت سعی داشتند که تکلیف معنای 
زندگی را برای مردم تعیین کنند. ســنتی ها با فروپاشی روابط 
اجتماعی خود از جمله روابط خویشــاوندی و مفاهیمی همچون 
ایل و طایفه تنها با اتکا به بنیان های دینی و مذهبی سعی کردند 
که حقیقت را فقط در متافیزیکی فراتر از زندگی جاری جسته و از 
اساس هر حقیقتی را خارج از آن مردود بدانند. آن ها اگرچه علوم 
طبیعی و تجربی را در برخی امور مجاز شمردند اما از دخالت این 
علوم در حوزه ی سیاسی و اجتماعی جلوگیری می کردند. از سوی 
دیگر لیبرالیســم است که مبنای معرفت شناسی خود را بر روی 
همین علوم تجربی قرار داده اســت. آن ها تنها پدیده های قابل 
مشاهده را مبنای حقیقت قرار دادند. از نظر آن ها تنها آن چیزی 
که دیده می شود و قابل اندازه گیری است اساسی حقیقی دارد. 
این تعریف در حوزه ی سیاســی به حقوق فردی تبدیل گردید. 
اقتصاد و حقوق ابزار الزم برای مشــاهده و اندازه گیری را برای 
سیاست فراهم نمود. مالکیت و حقوق فردی مبنای حقیقت در 
سیاســت لیبرال تعریف می گردید. لذا وظیفه اصلی دولت حفظ 
و حراســت همین حوزه خصوصی اســت. از نظر ایشان جامعه 
مجموعــه ای از افراد با حقوق فردی اســت. بنابراین حمایت از 
حقوق فردی هدف از ایجاد جامعه و ســاز وکار سیاســی مورد 
پسند و رضایت اکثریت دموکراسی است. در این میان آنچه که 
پنهان مانده بود نیاز انسان برای معنا یابی در میان دیگر انسان ها 
بــود. هیچ کدام از این دو گــروه حامل بار معنایی نبودند که در 
روابط فی مابین انسانها یافت شود. ارزش های هیچ کدام از این 
دو گروه در جامعه ریشــه نداشت. یکی متافیزیک فرا انسانی و 
دیگر حوزه شــخصی را منبع حقیقت و معنا یابی زندگی انسان 
می شــمردند. یکی معنای الزم و کافــی را در گرو رابطه میان 
انسان و خدا می جست و دیگری  پول، اموال و حقوق و آزادی 
فردی را می خواستند. این دو گروه گمان می کردند که انسان با 
وابســتگی به این منابع می تواند تا ابد به زندگی مسالمت آمیز 
خود ادامه دهد. غافل از اینکه خالء ناشــی از ارزش های مبتنی 

بر روابط اجتماعی فراموش شدنی نیست. انسان نیاز دارد تا خود 
را جزء گروهی بشمارد که با یکدیگر بر یک مرام و یک خواسته 
اشــتراک دارد. انسان دوست دارد خود را جزئی از کلی بداند که 
همانند او هســتند و وی را به عنوان جزئی از خود به رســمیت 
می شناســند. این همان خألیی است که با افول سوسیالیسم در 
خاورمیانه به وجود آمده است. انسان با خأل ذهنی آمادگی آن را 
دارد. که این فضا را در اختیار دیگری قرار دهد. این خالء محل 
حضور دیگری است. در شرایطی که امکان همگرایی اجتماعی 
و ظهور گروههای هم مسلک وجود ندارد، باید منتظر ماند و دید 
کــه افرادی فرصت طلب، حراف و مبتذل خود را در این فضای 
خالی قرار دهند. این همان هنگامه ای اســت که افرادی مانند 
احمــدی نژاد و اردوغان ظهور پیدا می کنند. در شــرایطی که 
انســان باز شناسی خود را نزد دیگران صرفا در گرو انباشته های 
خود می بیند دچار اضطراب و آشفتگی روحی و رفتاری می گردد. 
او می بیند که هرچقدر در تصاحب اموال تالش می کند باز هم 
به آن جایگاه مد نظرش نمی رســد. در این شرایط کافی است 
که شخصی از تحوالت عجیب و غریب سخن بگوید و تصویر 
مبهمــی از آینده  ای نا معلوم ارائه کند . در این صورت فرد می 
پندارد که شاید آن آینده مبهم همان نقطه ای است که به دنبالش 
می گردد. شــاید در آنجا نه تنها  امکان انباشت لذت بی نهایت 
مهیا اســت بلکه توســط دیگران نیز به حد کافی به رسمیت 
شناخته می شــود. با تکیه بر این موارد باید گفت که لیبرالیسم 
بستر الزم برای پوپولیسم یا همان ابتذال سیاست را فراهم می 
کند. ابتذال سیاسی با برقراری توتالیتاریسم فاصله چندانی ندارد. 
شــخصی که در خالء ذهنی افراد جای می گیرد خود را محق 
می داند که در تمامی امور زندگی مردم دخالت کند. لیبرالیســم 
گمان می کند که با وضع قوانین صلب می تواند از ظهور چنین 
پدیده ای جلو گیری کند. گمان می رود که دموکراســی ضامن 
الزم برای حفظ حقوق فردی است. اما تجربه احمدی نژاد نشان 
داد که قانون ضامن معتبری نیست. رئیس جمهور سابق ایران به 
راحتی هر قانونی را زیر پا می گذاشــت و کسی را توان مقابله با 
او نبود. اردوغان به راحتی با برگزاری رفراندوم قوانین دست و پا 
گیرش را بر طرف نمود. نه اصرار بر حقوق فردی و نه دســتگاه 
حقیقت یاب علوم تجربی و نه دســتگاه قانونی هیچکدام توان 
مقابله با توتالیتاریســم را ندارند. جالب آنکه هر دوی این افراد 
با ســاز و کاری دموکراتیک به قدرت دست یافته بودند. تنها راه 
مقابله با این وضعیت بازگشت آن گمشده به مکان خالی اذهان 
مردم اســت. مکانی که تنها با ارزشهای انسانی و اجتماعی پر 
می شــود. روابط ما بین انسان ها و وابستگی آن ها به یکدیگر با 

هیچ اکسیر دیگری قابل جایگزینی نیست.
 بــا این اوصاف اگر خاورمیانــه می خواهد به روزهای آرام 
خود باز گردد و اگر قرار اســت موانعی برای ظهور توتالیتاریسم 
وجود داشته باشد این موانع تنها با بازگشت ارزشهایی میسر است 
که امکان به رســمیت شناسی ما بین انسانها را فارغ از عینیات 
از قبیل اموال و حقــوق فردی برقرار می کند. اخالق اجتماعی، 
مشروعیت تفاهم بین انسانی، درک و گزینش اهداف مشترک 
برآمده از دل و جان انســانها در کنــار امکان فعالیت نهادهایی 
همچون احزاب ودیگر نهادهای مدنی مســتقل گوشه ای از این 

مولفه های حیاتی است.

امیرمقدورمشهود

گم شده  خاورمیانه

   دیوار مرزی 
مشترک آمریکا و 
مکزیک،حرکتی 

غیردوستانه  

عمار حکیم تاکید کرد: حفظ یکپارچگی خاک عراق از مهمترین 
اولویت های وی اســت و به کردها توصیه کرد از هر گونه اقدام یک 
جانبه در زمینه اســتقالل یا ملحق کردن اســتان کرکوک به منطقه 

تحت کنترلشان در شمال آن کشور خودداری کنند.
رئیس مجلس اعالی اســالمی عراق تصریــح کرد: در صورت 
برگزاری همه پرسی کردها، اقدامی یکجانبه و بدون تصمیم یا تأیید 
دولت فدرال بغداد خواهد بود. از این رو، فاقد پوشــش قانونی خواهد 

بود.
یادآور می شــود حیدر عبادی نخست وزیر عراق، تالش کردها 
برای برپایی کشور مستقلشان را "حق مشروع" دانسته، اما تأکید کرده 
بود: برگزاری همه پرسی درباره این موضوع در وضعیت کنونی به نفع 

آن ها یا عراق نیست.
عبادی در یک کنفرانس خبری گفته بود: من در امر، خواســته و 

آرزوی برادران ُکرد دخالت نخواهم کرد.
نخست وزیر عراق با تأکید بر بی فایده بودن همه پرسی درباره 
اســتقالل از آن کشــور در وضعیت کنونی و همزمان با جنگ علیه 
داعش و همچنین ادامه بحران در وضعیت منطقه تأکید کرد: تهدید 
دانســتن این اقدام کردها از ســوی برخی از کشورهای منطقه برای 
امنیت ملی شان، باعث به وجود آمدن مشکالت یا نزاع های احتمالی 
و همچنین بحرانی شدن رابطه منطقه کردستان با سایر مناطق عراق 

خواهد شد.
العبادی افزود: در گفتگو با هیــأت کردها در دیدار اخیر از بغداد 
درباره برافراشــتن پرچم منطقه کردســتان در ادارات دولتی استان 
کرکــوک، بحث و تبادل نظر کردیم. آن ها حق این کار را ندارند. زیرا 
این ادارات نهادهای رســمی تابع دولت عراق هســتند و آن ها با این 

اقدام، قانون جاری در کرکوک را زیر پا گذاشته اند.

مخالفت عمار حکیم با استقالل کردستان عراق
   ارتش  اسرائیل  اعالم کرد که با تحویل گرفتن سه فروند هواپیمای جنگنده اف -35 از آمریکا، مجموع 

این نوع هواپیماهای در اختیار این رژیم به پنج فروند خواهد رسید. 
به گزارش  خبرگزاری فرانسه، این دومین بخش از مجموع 50 فروند هواپیمای اف – 35 استیلث است که 

این رژیم به شرکت هوافضای الکهید مارتین ایاالت متحده سفارش داده است.
نخستین بخش این سفارش شامل 2 فروند اف - 35 در دسامبر 2016 به تل آویو تحویل داده شد. 

دونالد ترامپ در اوایل دوره ریاست جمهوری خود به طور علنی از الکهید به علت هزینه های بی سابقه تولید 
این هواپیما که گران ترین در تاریخ تسلیحات است، انتقاد کرد. 

این شرکت قول داد که در آینده بهای اف – 35 را کاهش خواهد داد.
با اینکه کشورهای دیگر هم پیمان ایاالت متحده نیز از این نوع هواپیما سفارش داده اند، اما ارتش  اسرائیل 
که  ساالنه بیش از سه میلیارد دالر کمک نظامی از واشنگتن دریافت می کند، نخستین ارتش پس از آمریکاست 

که به یک اسکادران عملیاتی اف – 35 مجهز خواهد شد.
 اسرائیل برای خرید هر فروند هواپیمای اف - 35 در نخستین بخش سفارش خود که شامل 33 فروند از 
این هواپیماها می شود، به طور میانگین حدود 110 میلیون دالر )103 میلیون و 500 هزار یورو( پرداخت می کند. 

آمریکا  جنگنده اف  35  به اسرائیل  می دهد


