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دیدگاه

چهارده سال مبارزه با تروریسم و جهانی ناامن تر
سحر سيدتفرشيها

بینالملل

 ،9/11عــددی که چهارده ســال اســت یادآور
اهمیت مبارزه با تروریســم است .یازده سپتامبر
 2001جهان شاهد رویدادی بود که تروریسم را
به بزرگترین خطر در آغاز هزاره سوم بدل کرد .در
واقع اگر قرن بیستم را قرن جنگهای جهانی و
رودررویی قدرتهای جهان با هم بنامیم ،اغراق نخواهد بود که قرن
بیســت و یکم را نیز قرن خطر تروریســم و به دنبال آن آغاز موجی
بینالمللی برای مبارزه با تروریسم نام نهیم .در خصوص منشاء و دالیل
و عوامل حمالت یازده سپتامبر بحثهای فراوانی مطرح است و در این
مقاله قصد نداریم به آنها بپردازیم ،بلکه در پی آنیم تا با نگاهی به این
چهارده ســال جنگ با تروریسم ،ببینیم جهان ،امروز در کجای این
مســیر قرار دارد .پس از حمالت یازده سپتامبر و در پی آن ائتالف و
اتحادی که در افکار عمومی جهان برای مبارزه با تروریسم ایجاد شد،
ابتدا افغانستان و پس از آن عراق هدف حمالت غرب به رهبری ایاالت
متحده قرار گرفتند .در ابتدا انتظار آن بود که با این حمالت و سقوط
طالبان و رژیم بعث عراق ،طی چندماه ،تروریســمی که در طالبان و
القاعده به عنوان متهمین اصلی حمالت تروریســتی خالصه میشد
متالشی شود و خاتمه یابد .اما متاسفانه نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه
تروریســم که تا پیش از این در یک نقطه متمرکز بود به سایر نقاط
جهان ســرایت کرد و کار به جایی رسید که امروز اغلب کشورهای
جهان به نوعی درگیر مبارزه با تروریسم هستند و گروههای تروریستی
به صورت قارچ گونهای هر روز از جایی سر بلند میکنند؛ از بوکوحرام
و الشباب در آفریقا گرفته تا داعش ،القاعده ،طالبان و گروههای کوچک
و بزرگ در سوریه ،عراق ،یمن و بسیاری از مناطق دیگر .حال سوال
اینجاست که علت چیست؟
مبارزه با تروریسم امری است که وحدت هدف بینالمللی را میطلبد و
مستلزم عزمی بینالمللی و صرفا با هدف نابودی و ریشه کنی تروریسم
است و نه تقسیم تروریسم به تروریسم خوب و تروریسم بد! علت این
ی در مبارزه جهانی با تروریســم را نیز که علیرغم هزینههای
ناکام 
گزاف به جایی نرســیده است باید در همین نکته دانست که برخی
ابرقدرتهای جهانی ســعی دارند آنچه در قرن بیستم با ارتشهای
خود دنبال میکردند ،امروز به سبب بسط و گسترش قواعد و نرمهای
بینالمللــی و غیرقابل پذیرش بودن آن اقدامات در افکار عمومی ،در
سطحی گسترده به وسیله هدایت جنگهای نیابتی از طریق گروههای
مسلح و تروریستی دنبال نمایند .چنانکه طالبان در افغانستان ابتدا به
عنوان گروهی که با نیروهای شــوروی مبارزه میکرد ،مورد حمایت
ایاالت متحده بود و هنگامی برای ایاالت متحده تبدیل به تروریسم بد
شــد که خود هدف حمالت این گروه قرار گرفت .این امری است که
همه کشورهای حامی گروههای تروریستی باید مدنظر داشته باشند
که روزی این گروهکهای دســت پرورده خود دامان خودشان را نیز
خواهد گرفت.در نهایت باید نتیجه گرفت امروز نیز سیاســت دوگانه
کشــورهایی که خود را ائتالف بینالمللی علیه تروریســم مینامند،
متاسفانه با این سیاست یک بام و دو هوا که از یک سو به تروریستها
کمک مینمایند و از حمالت نظامی در حمایت از گروههای تروریستی
مانند آنچه در یمن اتفاق میافتد و برخی کشورهای منطقه با حمایت
غیرمستقیم و مستقیم از القاعده به ناامنی در این کشور دامن میزنند،
حمایت مــی کنند و یا با خرید نفت ارزان از گروههای تروریســتی
منابع مالی این گروههــا را تامین میکنند ،نمیتوان انتظار برقراری
صلحی پایدار و ریشهکن شدن تروریسم را داشت .امروز جهان نیازمند
وحدتی واقعی از همه کشورها و سازمانهای بینالمللی با هدف ایجاد
و گسترش صلح و نوع دوستی است تا در قرنی که باید قرن اوجگیری
تمدن بشری باشد ،شاهد ریختن خون بیگناهان بیش از تمام اعصار
گذشته نباشیم.
ژاپن

کاهش حمایت مردم ژاپن از شینزو آبه

براســاس نتایج نظرســنجیهایی که دیروز (دوشنبه) منتشر شد،
مشخص شد که پس از تصویب لوایح امنیتی در ژاپن میزان محبوبیت
نخســتوزیر این کشور کاهش یافته است.به گزارش ایسنا به نقل از
رویترز ،براساس نظرسنجیهای صورت گرفته توسط روزنامه اقتصادی
"نیکی" ،میزان حمایتها از کابینه شینزو آبه ،نخست وزیر ژاپن شش
درصد از ماه گذشته میالدی کمتر و به  40درصد کاهش یافته است.
همچنین میزان نارضایتی از کابینه وی نیز به  47درصد کاهش یافته
اســت.این لوایح امنیتی که باعث برگزاری راهپیمایی های فراوان و
نارضایتی شهروندان ژاپنی شده بود،در نهایت تصویب شد و براساس
آنهــا ژاپن برای نخســتین بار از پایان جنــگ دوم جهانی می تواند
نیروهای ارتش خود را در عرصه نبرد بین الملل مستقر کند.براساس
این نظرسنجی همچنین مشخص شد که میزان نارضایتی از این لوایح
 54درصد است و تنها  31درصد از شرکت کنندگان دراین نظرسنجی
از اعمال این تغییرات حمایت کردند .براســاس نظرســنجی روزنامه
آســاهی شــیمبون اکثریت ژاپنیها مخالف الیحه استقرار نیروهای
این کشور در خارج هستند.نظرســنجی ها در روزنامه های آساهی،
ماینیچی و یومیوری نیز نشان دهنده کاهش حمایت از کابینه آبه و
اپوزیسیون از این لوایح است.

رای مردم یونان به چپگرایان

سیپراس بار دیگر پیروز شد

نتایج نهایی شمارش آرای انتخابات پارلمانی
یونان پیروزی حزب ســیریزا را قطعی کرد.
به گزارش مهر به نقل از رویترز ،شــمارش
بیــش از نود درصــد از آراء انتخاباتِ یونان
نشــان میدهد که حزب چپگرای سیریزا
بیش از  ۳۶درصد از کرسیهای پارلمان را
به دست آورده اما حائز اکثریت مطلق نشده
است.حزب محافظهکار «دموکراسی نو» نیز
در رتبه دوم توانسته است  ۲۸درصد از نتایج
را به خود اختصاص دهد.الکسیس سیپراس ،رهبر حزب سیریزا که ماه گذشته
از مقام نخســت وزیری یونان کناره گرفت ،در بین هواداران خود گفت« :یونان
و یونانیها به نماد مقاومت و شــرافت تبدیل شــدهاند و چهار سال دیگر هم
این کوشــش را در کنار یکدیگر ادامه میدهیم».انتظار میرود حزب ســیریزا
برای تشکیل دولت ،بار دیگر با حزب «یونانیهای مستقل» ائتالف کند«.ونگلس
میماراکیس» رهبر حزب «دموکراســی نو» ،رقیب اصلی حزب «سیریزا» ،به
شکســت حزبش اذعان کرد و پیروزی رقیــب را تبریک گفت.میماراکیس در
جریان مبارزات انتخاباتی به شــدت بر ضد انتخاب مجدد الکسیس سیپراس
هشدار داده و گفته بود که کشور دیگر نمیتواند سیاست «آزمون و خطا»ی این
حزب چپگرا را تحمل کند.میماراکیس با این حال ،تمایل خود را برای تشکیل
دولت ائتالفی با حزب «سیریزا» اعالم کرده بود .اما الکسیس سیپراس تشکیل
دولت ائتالفی با این حزب را رد کرده بود .او روز یکشنبه پس از آنکه روشن شد
حزبش برنده انتخابات است ،گفت که طی سه روز آینده دولت جدید را تشکیل
خواهد داد.الکســیس سیپراس ۴۱ ،ســاله ،حدود یک ماه پیش ،پس از آنکه
اختالفات در حزبش بر سر اجرای برنامه ریاضت اقتصادی که دولتش با اتحادیه
اروپا بر سر آن به توافق رسیده بود ،باال گرفت ،از مقام نخست وزیری استعفاء و
اعالم کرد که انتخابات پیش از موعد برگزار میشود .حزب سیریزا در انتخابات
بهمن ماه گذشته با وعده اجرا نکردن برنامه ریاضت اقتصادی و مذاکره دوباره بر
یمن

سر شرایط وامهای صندوق بینالمللی پول
و اتحادیه اروپا به یونان ،با  ۳۶.۳درصد آراء
به پیروزی رســیده بود .اما سیپراس پس از
تشکیل دولت ،در جریان مذاکره با اتحادیه
اروپا ،به ویژه آلمان ،ناچار شــد بسیاری از
شــرایط آن ها را بپذیرد .ولی پذیرش این
شرایط ،سبب شکاف در درون این حزب و
جدایی شماری از اعضای بلندمرتبه آن شد
که اعالم کردهاند حزب جدیدی را تشکیل
خواهند داد ۹.حزب در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه ۲۹ ،شهریور ،یونان رقابت
میکردند و بیش از  ۹.۸میلیون نفر واجد شــرایط رای دادن اعالم شده بودند.
از سوی دیگر رهبر حزب چپگرای سیریزای یونان قرار است طی روزهای آتی
به آمریکا ســفر و با رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کند .به گزارش
ایسنا ،به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،الکسیس سیپراس ،رهبر حزب سیریزای
یونان ديروز در پی پیروزی حزبش در انتخابات زودهنگام پارلمانی این کشــور
به عنوان نخستوزیر سوگند یاد کرد .سیپراس و باراک اوباما ،رئیس جمهوری
آمریکا در حاشیه نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل دیدار خواهند کرد.
روز چهارشنبه سیپراس در نشســت اتحادیه اروپا نیز که جهت گفتگو درباره
سیاستهای مهاجرتی تشکیل میشود ،حضور خواهد داشت .سیپراس در این
نشست عالوه بر یونان نمایندگی قبرس را نیز بر عهده دارد .رییس شورای اروپا
نیز ابراز امیدواری کرد که انتخابات اخیر در یونان ثبات سیاسی الزم را در این
کشور ایجاد کند تا مقام های این کشور بتوانند مشکالتی را که این کشور با آنها
روبه رو است ،حل و فصل کنند«.دونالد تاسک» تصریح کرد :امیدواریم که این
انتخابات شــرایط الزم را برای بهبود شرایط اقتصادی یونان فراهم کند .رییس
شورای اروپا در این بیانیه افزود :بسیاری از بزرگترین مشکالتی که اتحادیه اروپا
با آن روبه رو بوده همان هایی است که یونان نیز با آنها روبرو است که یکی از آنها
بحران آوارگان و ایجاد رشد پایدار اشتغال زایی و رشد اقتصادی است.
بحرین

عبدالملک حوثی :یمن پیروز خواهد شد

در صورت اشغال یمن ،وارد عربستان میشویم
رهبــر جنبش انصاراهلل یمن ضمن دعوت از مردم این کشــور برای ادامه
مبارزاتشــان در برابر تجاوزگریهای عربستان تاکید کرد :در صورتی که
عربســتان ،یمن را اشــغال کند ما نیز وارد خاک عربستان خواهیم شد.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری المیادین ،عبدالملک حوثی ،رهبر
جنبش انصاراهلل یمن در ســخنانی به مناسبت سالروز انقالب این کشور
ضمن تاکید بر لزوم ادامه پایــداری و ثبات مردم یمن گفت :پایداری در
برابر تجاوزگریها ،گزینهای اســت که هیچ جایگزینی برای آن نیســت.
وی از مردم یمن خواســت تا به مبارزات خود علیه تجاوزات عربســتان
به این کشور ادامه دهند و گفت :یمنیها همچنان باید در مقابل حمالت
عربستان به کشور خود پایدار باشند و تاکید میکنم که یمن پیروز خواهد
شد .رهبر جنبش انصاراهلل ضمن تاکید بر اینکه هدف متجاوزان ،سیطره
بر یمن و امکانات و تواناییهای آن است گفت :عربستان غیرنظامیان و به
ویژه کودکان را میکشــد در مقابل نیز افسران و سربازان خودش نیز در
جنگ کشــته میشوند.وی گفت :ما راهکارهای سیاسی مطرح برای حل
بحران کشور را به شرطی قبول میکنیم که حقوق مردم یمن و حاکمیت
ملی را نقض نکند.حوثی تاکید کرد :در صورتی که عربستان یمن را اشغال
کند ما نیز وارد خاک عربستان خواهیم شد.وی در ادامه به حمالت اخیر
رژیم صهیونیستی به مسجداالقصی و اقدامات تحرکآمیز این رژیم علیه
فلسطینیها اشــاره کرد و گفت :عربستان شریک اقدامات دولت اشغالگر
اســرائیل علیه مقدسات و مردم فلسطین اســت .ما در کنار ملت مظلوم
فلسطین هستیم و از مسجداالقصی حمایت میکنیم.

مصر :هیچ نیروی زمینی در یمن نداریم

پایگاه خبری  24امارات روز دوشنبه به نقل از سامح شکری وزیر خارجه
مصر اعالم کرد که این کشور هیچ نیروی زمینی در خاک یمن ندارد.این
پایگاه خبری به نقل از شــکری افزود :مصر با بقیه کشورهای عضو ائتالف
در حمله به یمن به سرکردگی عربستان هماهنگی دارد و فقط به ماموریت
محــدود در زمینه کنترل ورودی های دریای ســرخ می پردازد.بنا بر این
گزارش ،برخی رســانه های خبری کشورهای عضو ائتالف حمله به یمن
پیشتر از حضور  800نیروی نظامی مصری در خاک یمن خبر داده بودند
که سامح شکری با این اعالم خود ،خبر فوق را تکذیب کرده است.

استان حجه یمن  ،زیر بمباران خونین
شبکه تلویزیونی العالم به نقل از منابع یمنی از شهید و زخمی شدن 20
غیرنظامی در حمالت هوایی متجاوزان سعودی به بخش الشغادره در استان
حجه یمن خبر داد .به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما ،شبکه تلویزیونی
المســیره هم گزارش داد :جنگنده های متجاوز عربستان سعودی مرکز
پلیسی را در منطقه ضعن ابوطهیر در شهرستان الشغاره استان حجه یمن
هدف قرار دادند.جنگنده های سعودی همچنین مدرسه ای را در منطقه
رقعی شهرستان مســتبا در استان حجه بمباران کردند.شبکه تلویزیونی
العالم نیز به نقل از منابع یمنی اعالم کرد :هواپیماهای متجاوز ســعودی
ساختمان های دولتی را در شهر البیضا هدف حمله قرار دادند.

نوبت دوم

پیام شیخ علی سلمان
از داخل زندان رژیم آل خلیفه

دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین ،در پیامی از داخل زندان رژیم آل خلیفه که
توسط همسرش منتشر شد ،با تاکید بر اینکه محدودیتها تنها اراده ملت
را اســتوار تر میکند وعده داد که برای تحقق خواستههای عادالنه مردم به
مبارزه خود ادامه دهد.به گزارش ایسنا ،علیاء رضی ،همسر شیخ علی سلمان،
دبیرکل بازداشــت شده جمعیت الوفاق بحرین ،گفت که همسرش پس از
پایان جلســه اول دادگاه استیناف در گفتگوی تلفنی با وی به مردم درباره
پافشاری بر خواسته های عادالنهشــان به هر قیمت پیام داده است .رضی
در صفحه خود در توئیتر نوشت :شیخ سلمان از من خواست به مردم وفادار
بحرین و تمام دوســتدارانش این پیام را بدهم و من پایداری و روحیه باال را
در وی حس کردم .شــیخ گفت ما به مسیرمان برای تحقق خواسته های
عادالنه مردم به منظور بازســازی و ثبات وطن ادامه میدهیم و این روند تا
تحقق حقوق طبیعی مردم ادامه دارد.همسر شیخ سلمان تصریح کرد :شیخ
اعالم آمادگی کرد که بقیه حیاتش را برای تحقق دموکراســی در بحرین و
برخورداری مردم از آزادی ،کرامت و مساوات در طبق اخالص قرار دهد .شیخ
گفت که محدودیت ها فقط باعث افزایش پافشاری و اصرار ما برای احقاق
حقوق مردم میشود تا این نسل و نسل های آینده از آرامش برخوردار شوند.

میز خبر

محبوبیت حزب حاکم ترکیه رو به کاهش است

نتایج نظرسنجی موسسه گزیجی که دیروز (دوشنبه) منتشر شد،
نشان میدهد که حمایتها از حزب عدالت و توسعه ترکیه با کاهش
 1 / 6درصــدی از انتخابات ژوئن ســال جاری میــادی به 39 / 3
درصد رســیده است.به گزارش ایسنا به نقل از رویترز ،براساس این
نظرســنجی مشخص شد که شــانس حزب عدالت و توسعه برای
تشکیل یک دولت تکحزبی پس از انتخابات زودهنگام اول نوامبر
 2015در هالهای از ابهام است.حزب اسالمگرای راستمیانه عدالت
و توســعه که توســط رجب طیب اردوغان ،رییسجمهوری ترکیه
تاسیس شده در انتخابات ژوئن سال جاری میالدی و برای نخستین
بار از زمان روی کار آمدن در  ،2002نتوانست اکثریت آرا را به دست
بیاورد و تنها  40 / 9درصد رای کســب کــرد .پس از این ناکامی،
احمد داوود اوغلو ،نخستوزیر ترکیه یک کابینه موقت را تا پیش از
انتخابات نوامبر  2015تشکیل داده است.براساس نظرسنجی صورت
گرفته از  5000تن بین  12ســپتامبر تا  13سپتامبر مشخص شد
که محبوبیت حزب اپوزیسیون مردم جمهوریخواه از  25درصد در
ژوئن به  28 / 1درصد افزایش یافته است.

ونزوئال  12فروند جنگنده روسی میخرد

رئیسجمهوری ونزوئال از خرید دســتکم  12فروند جت جنگنده
از روسیه خبر داد.به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک،
نیکوالس مادورو ،رئیسجمهوری ونزوئال گفت :با والدیمیر پوتین،
رئیسجمهوری روســیه صحبت خواهم کرد تا دستکم  12فروند
جت جنگنده سوخوی جدید را ارسال کند و آنها را جایگزین جنگنده
سوخویی کنیم که روز جمعه سقوط کرد.روز جمعه یک فروند جت
جنگنده سوخوی « »30-SUمتعلق به نیروی هوایی ونزوئال در مرز
با کلمبیا سقوط کرد .مادورو گفت :دولت ونزوئال همچنین قصد دارد
قراردادی را با چین درخصوص ارســال تجهیزات نظامی امضا کند.
از ایــن تجهیزات برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر به ویژه از کلمبیا
استفاده خواهد شــد .جنگندههای سوخوی « »30-SUجتهای
جنگنده چندمنظوره از نســل چهارم هســتند که توسط شرکت
هواپیمایی سوخوی روسیه ساخته شدهاند.

حمايت برخي دولتهاي اروپایی از تروريسم

العالم به نقل از نخست وزیر اسلواکی نوشت ،برخی دولت های اروپا
از تروریســم حمایت می کنند.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
رابرت فیکو ،نخست وزیر اسلواکی با اعالم این موضوع در گفتگوی
تلویزیونی ،هشــدار داد ،تخریب بیشتر ســوریه به معنای سرازیر
شدن تعداد بیشــتری پناهجو به اروپا است.این پایگاه اضافه کرد:
نخست وزیر اسلواکی از برخی کشورهای اروپایی که ادعا کرده بودند
نمی دانند بحران سوریه را چگونه حل کنند و همچنان به حمایت از
گروه های تروریســتی در آنجا ادامه می دهند ،انتقاد کرد و گفت،
«ما راه حل بحران سوریه را می دانیم اما نمی خواهیم این بحران
حل شــود».فیکو افزود :حل بحران سوریه بدون مشارکت روسیه
امکان پذیر نیست؛ همان طور که حل موضوع هسته ای ایران بدون
مشارکت این کشور غیر ممکن بود.بوهوسالو سوبوتکا ،نخست وزیر
جمهوری چک نیز تأکید کرد :حل بحران ســوریه مستلزم نابودی
گروه تروریســتی داعش و نوعی توافق بین روســیه و آمریکاست.
وی متذکر شــد :تنها فرصت برای حــل بحران پناهجویان ،توقف
درگیری ها اســت تا مردم به غیر از مهاجرت ،راه چاره دیگری نیز
داشته باشند.

