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88498444سرويس بين الملل

 احسان شیخون
قریب یک سال از جنگ آذربایجان و ارمنستان 
گذش��ته و از آن زمان تاکنون درگیری های 
لفظی و اخیراً هم نظامی میان دو کش��ور هر 
از گاهی زبانه می کشد. جنگی که در نهایت با 
بازپس گیری برخی مناطق اشغالی به دست 
آذربایجان و با وس��اطت روسیه متوقف شد. 
به رغم حمای��ت ایران از آزادس��ازی مناطق 
اشغالی و پایان هر چه سریع تر آن جنگ که در 
دیدار اخیر ابراهیم رئیسی در حاشیه اجالس 
اکو با » علی اف « نیز بر آن تأکید شد، اکنون 
آذربایجان بازی جدیدی را آغاز کرده است که 
محور اسرائیلی- امریکایی با همکاری ترکیه 
آن را صحنه گردان��ی می کنن��د. در اجالس 
اکو، » عل��ی اف « گف��ت: » داالن زنگزور « که 
جمهوری آذربایجان را ب��ه منطقه نخجوان 
متصل می کند، س��رانجام به واقعیت تبدیل 
شده است!« او پیش تر نیز گفته بود » ما داالن 
زنگزور را اجرا خواهیم کرد، ارمنس��تان چه 
بخواهد یا نخواهد. اگر بخواهد، آسان تر حل 
خواهد شد و اگر نخواهد با زور حل خواهیم 

کرد.«
باک��و به رغم آگاه��ی از حساس��یت ایران به 
مرزهای ش��مال غربی و نگاه بدبینانه جامعه 
بین المللی به تغیی��ر مرزها، چرا س��عی در 
پیشبرد خط مشی تغییر مرز ها و به دنبال آن 

تغییر ژئوپلیتیک به ضرر ایران دارد؟
 خوش خدمتی به دوستان 

اقدام باکو، حول س��ه محور اس��رائیل، ناتو و 
ترکیه س��امان یافته اس��ت. حضور پررنگ 
رژیم صهیونیس��تی در آذربایجان بر کس��ی 
پوشیده نیست و برای همین بود که ابراهیم 
رئیسی در دیدار با » علی اف « با مطرح کردن 
مخالفت قاطعانه ایران با حضور هرگونه عنصر 
تروریس��تی- اس��رائیلی در نزدیکی مرزها، 
اتمام حجت ته��ران را با دول��ت آذربایجان 
ابراز ک��رد. تالش ب��رای حض��ور تل آویو در 
آذربایج��ان از چن��د دهه قبل کلی��د خورد 
ولی طی دهه گذش��ته به اوج رسیده است. 
بر اس��اس »دکترین پیرامونی«، اس��رائیل 
می بایست در پیرامون دشمنان خود متحدان 
و پایگاه  هایی را ایجاد کند. آذربایجان، ترکیه 
و اخیراً کشور های حاشیه خلیج فارس، در این 

خط مشی مورد توجه قرار گرفتند. نکته مهم 
در پیشبرد این دکترین، بهره گیری از توان و 
نفوذ اقتصادی و علمی و ب��ه دنبال آن ایجاد 
گره های نظامی- امنیتی در دولت های هدف 
است. اکنون رژیم صهیونیستی بخش مهمی 

از س��امانه تلفن همراه آذربایجان را از طریق 
ش��رکت »باک سل« در دس��ت دارد، نیروی 
دریایی آن را پشتیبانی می کند، فروش حجم 
باالیی از تسلیحات را به آذربایجان اختصاص 
داده و اخیراً هم باکو مقدم��ات قرارداد برای 
کنترل مالی استارتاپ  ها و ساخت شهرک های 
هوش��مند در مناطقی که طی جنگ اخیر از 
اشغال درآمدند را پیش برده است. در مقابل، 
جمهوری آذربایجان نیمی از نیاز های نفتی 
این رژیم را تأمین می کند و خاک خود را نیز 
در اختیار جاسوسان و مأموران امنیتی تل آویو 
جهت ضربه زدن ب��ه ایران قرار داده اس��ت. 
»علی اف « در موضعی آشکار در گفت وگو با 
نشریه دفاع ملی روسیه، بقای کشورش را به 
کمک های نظامی رژیم صهیونیستی به ویژه 
پهپاد های آنها پیوند داد و عنان »پایگاه هوایی 
قبله« را به اسرائیلی ها واگذار کرده است. به 
این ترتیب، » داالن زنگ��زور « آن گونه که مد 
نظر آذربایجان اس��ت، مأمن جدیدی برای 
صهیونیست ها در استقرار پایگاه، تجهیزات 

نظامی و نیروهایش علیه ایران خواهد بود.
از ط��رف دیگ��ر، اقدام��ات اخی��ر ترکیه در 
خاورمیانه و گرداگرد مرز های ایران با وجود 
آنکه تاکنون روابط خوبی میان دو کشور در 

جریان بوده ، نش��ان از برنامه ریزی بلندمدت 
آنکارا برای مقابله با نفوذ ایران و در مرحله بعد 
تحت فشار قرار دادن تهران دارد. از جنگ های 
نیابتی ترکیه علیه ایران در سوریه و عراق که 
بگذریم، آنکارا درصدد است محور تجاری-

ترانزیتی ش��رق به غرب را از آن خود کرده و 
دست ایران را از آن کوتاه کند. به این ترتیب 
طرح »داالن زنگزو « از طرف باکو- آنکارا برای 
دور زدن ایران از این مسیر تجاری در دست 
اقدام است که در صورت اجرایی شدن، ارتباط 
ایران با ارمنستان و بالطبع از آنجا با اروپا، از 
طریق مرز زمینی از میان می رود و دیگر مرزی 
میان دو کشور باقی نخواهد ماند. از سوی دیگر 
با چنین رخدادی، ترکیه عماًل به کناره دریای 
خزر خواهد رسید و این به معنای حضور ناتو 
است. این اتفاق پیش از ایران، زنگ خطری 
برای روس��یه خواهد بود زی��را حضور امریکا 
در قالب ناتو در حیاط خلوت روس��یه ممکن 
می شود. همچنین، هدف ترکیه در راستای 
تشکیل امپراتوری عثمانی )نوعثمانی گرایی( 

رنگ بیشتری به خود می گیرد.
 موازنه مقابل ایران و روسیه

یکی از مهم  ترین پیامدهای عملی شدن طرح 
»داالن زنگزور«، تنگنای ژئوپلیتیک ایران و 

کاهش قدرت چانه زنی روس��یه است. ترکیه 
به نیابت از ناتو سعی در ایجاد یک محوریت 
تجاری در بازار انرژی دارد که مقدمه تضعیف 
مهم  ترین رقبای منطقه ای خود یعنی ایران و 
روسیه را فراهم آورد. به این ترتیب، با ایجاد 
پیوستگی سرزمینی با جمهوری آذربایجان 
نه تنها خود و ناتو را به خزر می رس��اند، بلکه 
باک��و را از طریق خاک خود ب��ه اروپا متصل 
می کند و در نتیجه ق��ادر خواهد بود در برابر 
ایران و روسیه از اهرم های فشار بیشتری بهره 
بگیرد. البته نمی توان نقش سنتی روسیه را 
در تحوالت این منطقه دس��ت کم گرفت. به 
بیان بهتر، روسیه عامل اصلی و تعیین کننده 
در منازعات آذربایجان-ارمنستان است. نباید 
فراموش نکرد که منازعه اخیر میان دو کشور 
به عنوان یک فرصت مناسب، سبب ساز حضور 
نظامی روس��یه در مناطق م��ورد اختالف از 
جمله » داالن الچین « شد. نکته مهم، حمایت 
ناتو از طرح »داالن زنگزور« اس��ت. کریدور 
اتصال نخجوان به جمه��وری آذربایجان در 
اصل اجرای طرح امریکای��ی »پاول گوبل« 
است که با عنوان داالن الچین در عوض داالن 
زنگزور پس از جنگ اول قراباغ مطرح ش��ده 
بود. طی جنگ دوم قراباغ، هدف ناتو، ترکیه، 
آذربایجان و اسرائیل، اشغال نوار مرزی ایران 
با ارمنس��تان بود که منجر به حذف قدرت و 
نفوذ ژئوپلیتیک ایران در حوزه انتقال انرژی 

در منطقه می شود.
نهایت اینک��ه، به رغ��م نشس��ت صمیمانه 
هفته پیش میان رؤس��ای جمه��ور ایران و 
جمه��وری آذربایجان جه��ت ترمیم روابط 
در حاش��یه اجالس اک��و، نباید از ی��اد برد 
که جوالن نیروه��ای تکفیری- اس��رائیلی 
در مرزهای ش��مال غربی ای��ران، اظهارات 
» علی اف « علیه تمامیت ارضی کش��ورمان 
درباره تعلق آذربایجان غربی و شرقی به این 
کشور، استفاده از عبارت آذربایجان شمالی- 
جنوب��ی و معرفی خود به عنوان س��خنگوی 
آذری زبان های جهان که ع��ده ای از آنها نیز 
ساکن ایران هس��تند، تهدیدی علیه امنیت 
ملی جمهوری اسالمی ایران است که حداقل 
تا آین��ده ای نزدی��ک در گفتمان سیاس��ت 

خارجی باکو ادامه خواهد داشت.

  دکتر سیدرضا میرطاهر
سه حزب سوسیال دموکرات، لیبرال دموکرات و 
سبز آلمان، روز 3 آذر 1400)24 نوامبر( در نشستی 
خبری در برلین اعالم کردند در مورد تشکیل دولت 
ائتالفی به توافق نهایی رسیده اند. ائتالف جدید اولین 
ائتالف سه حزبی در تاریخ آلمان است. صدراعظم 
جدید آلمان، اوالف ش��ولتز، وزیر دارایی کنونی از 
حزب چپ میانه »سوس��یال دموک��رات « خواهد 
بود. شولتز گفت که این توافق پایانی است بر عصر 
زمامداری آنگال مرکل، صدراعظم محافظه کاری 
که 1۶ سال س��ر کار بود و به یکی از معروف  ترین 
چهره های سیاسی بدل ش��د. توافق نهایی درباره 
تشکیل دولت جدید آلمان نقطه عطفی در تاریخ 
سیاسی اخیر آن است. آنگال مرکل و حزب او، حزب 
دموکرات مسیحی 1۶ سال سکان اداره مهم  ترین و 
قدرتمند ترین کشور اروپایی و از اعضای مهم ناتو را 
در اختیار داشتند اما اکنون انتظار می رود که دولت 
جدید سیاس��ت ها و جهت گیری متفاوتی در امور 

داخلی و خارجی اتخاذ نماید.
  روند تشکیل

در انتخابات سراس��ری س��پتامبر 2021 اتحادیه 
احزاب مسیحی یعنی حزب دموکرات مسیحی و 
حزب سوسیال مسیحی متحمل شکست بزرگی 
ش��دند . در مقابل حزب سوس��یال دموکرات که 
از قدیمی  ترین رقبای سیاس��ی احزاب مس��یحی 
آلمان است، توانست در رده اول احزاب پیروز قرار 
گیرد . دو ح��زب دیگر آلمانی که اکنون ش��ریک 
دولت ائتالفی اند یعنی حزب لیب��رال دموکرات و 
حزب سبز نیز توانستند آرای قابل توجهی به دست 
آورند. در نتیجه اوالف شولتز رهبر حزب سوسیال 
دموکرات وارد مذاکرات طوالنی و پیچیده با سران 
این دو حزب برای تش��کیل دولت جدید ش��د که 
در نهایت با توافق این س��ه ح��زب، دولت ائتالفی 
»چراغ راهنمایی« با توجه ب��ه رنگ هر یک از این 
س��ه حزب ش��کل گرفت. این توافق پس از دو ماه 
مذاکرات فش��رده متعاقب انتخابات 2۶ سپتامبر 
امسال صورت گرفت . س��بزهای آلمان که انتظار 
پیروزی بزرگ تری در انتخابات داشتند، عالوه بر 
وزارت امور خارجه، وزارت کلی��دی »آب و هوا« و 
ریاست بر وزارتخانه های خانواده و کشاورزی را هم 
در اختیار خواهند گرفت. حزب سوسیال دموکرات 
عالوه بر مقام صدر اعظم، وزارت کشور، وزارت دفاع، 
وزارت عمران و مسکن، امور اجتماعی، بهداشت و 
همکاری را در دولت ائتالفی در اختیار خواهد داشت. 
حزب لیبرال دموکرات  هم عالوه بر وزارت دارایی، 
وزارتخانه های راه و ترابری، دادگستری و آموزش و 

تحقیقات را می گیرد.
  سند مبنایی

سند مبنای کار دولت ائتالفی جدید بر نوسازی در 

زمینه های اقلیمی، دیجیتال، دموکراتیک سازی 
ساختارها، سیاست پناهجویی و عدالت اجتماعی 
استوار است. این سند شامل اهداف زیست محیطی 
و اقلیمی بلندپروازانه ای است و در مسائل مربوط به 
عدالت اجتماعی و زنان ، دگرباش��ان و پناهجویان 
هم تأکیدهای تازه ای دارد. در گس��تره سیاس��ت 
خارجی تغییراتی در دستور کار است . سند ائتالف 
احزاب س��ه گانه بر چهار عرصه، یعنی برنامه  هایی 
برای دس��تیابی هر چه س��ریع تر به هدف اقلیمی 
محدود کردن حداکثر گرم��ای زمین تا یک و نیم 
درجه و توسعه فناوری های پیش��رفته و نو در این 
زمینه که آلمان را در مقام اول جهان بنشاند، بر رفع 
عقب ماندگی دیجیتالی ، ایج��اد عدالت اقتصادی 
فزون ت��ر و نی��ز تقوی��ت و تحکیم س��اختارهای 
دموکراتیک اس��توار است. مسئله محیط زیست و 
وضعیت اضطراری ش��رایط آب وهوایی قرار است 
اولویت دولت جدید باش��د و در صدر برنامه تمام 

وزارتخانه  ها ق��رار بگیرد. دولت جدید قرار اس��ت 
حداقل دس��تمزد را به 12 یورو در ساعت افزایش 
داده و تسهیالت جدیدی برای مهاجران فراهم کند و 
اجازه شهروندی دوتابعیتی را نیز می دهد. این مسئله 
به ویژه برای هزاران نفر از ترک های مقیم آلمان مهم 
است که برخی پس از ده ها سال زندگی در آلمان 
هنوز فقط شهروندی ترکیه را دارند. مسائل دیگری 
مانند ساخت مسکن و ایجاد نظام مهاجرتی امتیازی 
برای جلب کارگران ماهر و کاهش سن رأی دهی به 
1۶ سال و حتی آزادی فروش ماریجوانا نیز مد نظر 
دولت جدید است. با این حال اولین چالش فوری 
دولت ائتالفی جدید، رسیدگی به وضعیت وخیم 
همه گیری کرونا و افزایش واکسیناسیون خواهد 
بود. در بعد خارجی انتظار می رود که دولت جدید 
سیاست تقویت اتحادیه اروپا و افزایش همبستگی 
بین کش��ورهای عضو را دنبال کند. پیشبرد یک 
سیاس��ت خارجی با محوریت تأمین منافع اروپا و 
نیز استقالل راهبردی آن، به عالوه محوری شدن 
مناسبات برلین و پاریس در سمت دهی به سیاست 
خارجی اروپا و حفظ مناسبات تاریخی با امریکا هم 
از دیگر تأکیدات توافق سه حزب بوده و تأکید شده 
که باید رابطه با آن نوسازی و پویاتر شود. در سند 
توافق دولت ائتالفی مناسبات با روسیه »عمیق و 
چندجانبه « تعریف شده و بر گسترش دیالوگ با 
آن تأکید شده است. همزمان اما گفته می شود که 
روسیه باید به »سیاست بی ثبات سازی در اوکراین 
و اش��غال کریمه « پایان دهد. توافق سه حزب در 
مورد چین تصری��ح دارد که این کش��ور به لحاظ 
اقتصادی شریکی مهم و غیرقابل چشم پوشی است 
و در عین حال آلمان رقیب اقتص��ادی و به لحاظ 
سیستمی هم چالشگر سیس��تمی نظام حاکم بر 
چین است. سه حزب در توافق خود بر احیای برجام 
و پایبندی تهران به تعهداتش تأکید دارند. در بعد 

نظامی و امنیتی در س��ند توافق ائتالف سه گانه ، 
مأموریت های خارج برای ارتش آلمان نفی نشده 
ولی قرار اس��ت قبل از انجام مأموریت، استراتژی 
خروج هم تنظیم و تدوین ش��ده باش��د تا خروج 
فاجعه بار اخیر از افغانستان تکرار نشود. درباره مسلح  
کردن پهپادهای ارتش آلمان به سالح های تهاجمی 
و نیز نوسازی هواپیماهای نیروی هوایی هم توافق 
شده ولی درباره موضع آلمان در تداوم بهره مندی از 
چتر هسته ای امریکا و باقی  گذاشتن تسلیحات اتمی 
آن در آلمان مسئله باز گذاشته شده است. بخشی 
از حزب سوسیال دموکرات و حزب سبز ها خروج 
تس��لیحات اتمی امریکا و تعریف نوعی از امنیت 
کمتر متکی به توانمندی هس��ته ای برای اروپا را 
دنبال می کنند. درباره اختصاص دو درصد از تولید 
ناخالص ملی به هزینه های نظامی و تسلیحاتی که 
خواست ناتو است نیز صراحتی در توافق نیست و به 
جای آن از اختصاص سه درصد از تولید ناخالص ملی 
به امر کمک های توسعه ای، دیپلماسی و تسلیحاتی 

سخن گفته می شود.
  پایان عصر مرکل

ش��کل گیری دولت ائتالفی جدید آلمان به منزله 
پایان دورانی طوالنی در تاریخ معاصر یعنی عصر 
مرکل اس��ت. مرکل از س��ال 2005  به مدت 1۶ 
س��ال صدراعظم آلمان بود؛ دورانی که سرشار از 
حوادث و فراز و نشیب های بس��یار بود. مرکل در 
چهار دوره صدر اعظمی با بحران های مختلفی در 
عرصه داخلی و در سطح اروپا مواجه شد . از جمله 
مهم  ترین آنها بحران اقتصادی و مالی سال 2008 
بود که تأثیراتی بس��یار منفی بر اقتص��اد آلمان و 
اتحادیه اروپا بر جای گذاشت . با این همه او توانست 
با موفقیت اقتصاد را احیا کند، هرچند که در سطح 
اروپا به دلی��ل هواداری از سیاس��ت های ریاضت 
اقتصادی درباره کشورهای ضعیف تر اتحادیه اروپا 

مانند یونان و نیز مطرح کردن شروط مختلف برای 
کمک های مالی به آنه��ا ، نارضایتی های زیادی از 
رویکرد مرکل در بین اعضای اتحادی��ه اروپا بروز 
پیدا کرد. از سوی دیگر از سال 2014 با آغاز روند 
مهاجرت های گسترده پناهجویان از غرب آسیا به 
اروپا به ویژه آلمان، مرکل در معرض آزمونی سخت 
قرار گرفت. وی ابتدا در راس��تای منافع اقتصادی 
آلمان یعنی ورود نیروی کار جوان با توجه به پیر 
شدن جمعیت، از پذیرش پناهجویان استقبال کرد 
و بیش از یک میلیون پناهجو پذیرفته شدند. با این 
حال مسائل جانبی و دشواری های متعدد اجتماعی 
و فرهنگی باعث برانگیخته ش��دن مخالفت های 
زیادی، حتی از س��وی مقامات ح��زب دموکرات 
مسیحی شد که مرکل رهبری آن را برعهده داشت. 
همزمان، پذیرش پناهجویان فرصتی مناسب برای 
جنبش ها و احزاب راست گرای افراطی به ویژه حزب 
آلترناتیوی برای آلمان تبدیل شد تا با شرکت در 
انتخابات ایالتی و عمومی آرای زیادی به دست آورد. 
همه گیری کرونا و سیاست ها و اقدامات دولت مرکل 
برای مهار آن، از جمله چندین تعطیلی عمومی و 
اقداماتی مانند واکسیناسیون اجباری مسئله مهم 
دیگری بود که با توجه به تعطیلی کسب و کار ها و 
محدود شدن بس��یاری از آزادی های فردی باعث 
بروز نارضایتی های گسترده در آلمان شد. همین 
مس��ئله در کنار روند منفی اقتصاد آلمان و خیل 
عظیم پناهجویان در جامعه آلمان نقش مهمی در 
کاهش آرای اتحادیه احزاب مسیحی در انتخابات 
سراسری اخیر و پیروزی سوسیال دموکرات  ها ایفا 
کرد. در واقع یکی از چالش های مهم اوالف شولتز 
رهبر حزب سوسیال دموکرات در مقام صدراعظمی 
مقابله با آثار اقتصادی ، اجتماعی و روانی ناشی از 

همه گیری کرونا است.
در بعد منطقه ای و بین المللی نیز مرکل با آزمون های 
سختی مواجه شد. در سطح قاره اروپا ، جدایی بریتانیا 
از اتحادیه اروپا )برگزیت( که تبعات منفی بسیاری 
برای این اتحادیه به همراه داش��ته و نیز مدیریت 
پیامده��ای آن ب��رای آلمان به عن��وان مهم  ترین 
کشور اتحادیه اروپا چالش های متعددی به همراه 
داشته است. شاید مهم  ترین رویداد دوره زمامداری 
م��رکل ، روی کار آمدن دونالد ترام��پ در امریکا و 
ایجاد ش��کاف ها و اختالفات بی س��ابقه در روابط 
فراآتالنتیکی بود. در واقع تقابل تجاری با اروپا ، زیر 
سؤال بردن ناتو و دستور کاهش نیروهای امریکایی 
مس��تقر در آلمان از س��وی ترامپ در کنار خروج 
امریکا از توافقات و پیمان های بین المللی موجب 
بروز تنش های متعددی بین مرکل و ترامپ ش��د. 
در مجموع مرکل با کارنامه ای خاکستری از عرصه 
سیاست المان کنار می رود ولی میراث سیاسی او 

همچنان باقی خواهد ماند.

داالنیبرایتسهیل»اتحادپیرامونی«تلآویو
علی اف بازی یک بام و دو هوای خود را با کمک ترکیه و رژیم صهیونیستی پیش می برد

ائتالف بی سابقه در پایان عصر مرکلیسم

    چالش

 سیدنعمت اهلل عبدالرحیم زاده
تصاوی��ری در اوای��ل نوامب��ر از رجب طی��ب اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه منتشر شد که سر و صدای زیادی به 
پا کرد. این تصاویر مربوط  می شد به مراسم روز جمهوری 
ترکیه در 29 اکتبر که پس از پایان مراسم، اردوغان برای 
خروج از سالن مراسم دچار مشکل می شود. به گزارش 
وبگاه ترکیش مینت، این تصاویر روز دو شنبه اول نوامبر 
منتشر شد و میلیون  ها نفر در همان ساعات اولیه آن را 
مشاهده کردند. شاید به دلیل توجه بیش از حد به این 
فیلم و گسترش شایعات بعدی در مورد سالمتی اردوغان 
بود که فخرالدین آلتون، سخنگوی اردوغان، ویدیویی را 
از راه رفتن اردوغان مننتشر کرد تا بگوید که او در سالمت 
اس��ت و خود اردوغان هم جمعه ، بعد از شرکت در نماز 
جمعه شهر عمرانیه با گروهی از جوانان بسکتبال بازی 
کرد تا نشان دهد که مشکل جسمی ندارد. با این حال، 
مسئله توانایی جسمی کمترین دغدغه اردوغان در این 
روز ها اس��ت و وخامت اوضاع اقتص��ادی، ادامه تنش  ها 
در روابط خارجی و کاهش محبوبیت در نظرسنجی  ها 
نگرانی های جدی ت��ری را برای او رق��م زده تا جایی که 

رقبای او اخیراً از انتخابات زودهنگام می گویند.
 تکرار تاریخ

اردوغ��ان در 2002، ت��ازه حزب عدالت و توس��عه را به 
همراه عبداهلل گل تأسیس  کرده بود که از بلند اجویت، 
نخست وزیر وقت، خواست به دلیل بیماری و مشکالت 

جس��می در انجام وظای��ف از مقام خود اس��تعفا دهد. 
انتخابات پارلمانی ترکیه چند ماه بعد  از این درخواست 
برگزار ش��د و حزب عدالت و توس��عه اردوغان توانست 
دوسوم کرسی های پارلمان را در آن انتخابات به دست 
آورد. اردوغان با آن پیروزی انتخاباتی بیست و هفتمین 
نخست وزیر ترکیه شد و از آن موقع تاکنون، اول به عنوان 
نخست وزیر و بعد هم رئیس جمهور، قدرت را در دست 
دارد. حاال بع��د از پخش تصاویری از مش��کل راه رفتن 
اردوغان و شایعاتی درباره سالمت او، حتی برخی کاربران 
ش��بکه های اجتماعی گفته اند او از کفش  هایی خاص 
به قیمت سرسام آور 9هزار یورویی استفاده می کند که 
برای حفظ تعادلش طراحی ش��ده اند و به طور معمول 
افراد مسن از آن استفاده می کنند. هرچند به نظر می رسد 
اکثر این حرف و حدیث  ها در سطح شایعه باقی می مانند 
و فاقد دلیل قابل قبولی هستند اما انتشار مقاله استیون 
کوک ، کارشناس امور خاورمیانه و آفریقا در فارین پالیسی 
چند روزی قبل از پخش آن تصاویر، حاکی از این بود که 
موضوع تنها محدود به مسئله سالمتی اردوغان نیست. 
او در این مقاله شواهدی از جمله بیماری آلزایمر، مشکل 
تنفسی، استفراغ و استفاده از دستگاه فیبریالتور برای 
کنترل ضربان قلب را مطرح کرد که حاکی از تردیدهای 
جدی در سالمت جسمی اردوغان است اما مسئله مهم 
برای تحلیل گر فارین پالیسی این بود که در صورت صحت 
این شواهد و مشکل جسمی اردوغان، وضعیت انتخابات 
ریاست جمهوری ترکیه در 2023 چگونه خواهد بود؟ 
در واقع، این مسئله یادآور درخواستی است که اردوغان 
از اجویت کرده بود و حاال باید دید تاریخ تکرار می شود 
و اردوغان حاضر خواهد بود به طریق مس��المت آمیزی 
از ق��درت کنار برود ی��ا این که تمهید دیگ��ری در نظر 

خواهد گرفت.
 سناریوهای محتمل

اگر وضعیت سالمت اردوغان به نحوی شود که مجبور 
باش��د به همان توصی��ه اش به اجویت عم��ل کند، چه 
پیش خواهد آم��د؟ کوک در آن مقاله س��ناریو هایی را 
بررس��ی کرده که در صورت بیماری احتمالی اردوغان 
و ناتوانی او برای شرکت در انتخابات 2023، محتمل به 
نظر می رسند. نقطه مشترک این سناریو ها نفوذ و وجه 
کاریزماتیکی است که اردوغان برای حزب عدالت و توسعه 
و هوادارانش دارد تا آن حد که بسیاری از تحلیل گران و از 
جمله کوک، قوام حزب و حفظ قدرت توسط آن را بسته به 
شخص اردوغان می دانند. بنابر این، عدم حضور اردوغان 
در انتخابات به معنای فروپاشی عدالت و توسعه است که 

به نوبه خود، شانس پیروزی را به رقبای جدی این حزب و 
اردوغان می دهد. اکرم امام اوغلو از جمله این افراد است که 
توانست در انتخابات شهرداری شهر استانبول رقیب مطرح 
خود از عدالت و توسعه را شکست دهد. آن انتخابات در 
13 مارس 2019 برگزار ش��د و امام اوغلو از سوی حزب 
جمهوری خواه خلق در مقابل بن علی ییلدیریم از سوی 
حزب عدالت و توسعه قرار گرفته بود. باید توجه داشت 
که ییلدریم از می  2018 که نخس��ت وزیر ترکیه ش��د 
رهبری حزب را به عهده داشته و شکست او از امام اوغلو 
در آن انتخابات برای عدالت و توسعه آن قدر سنگین بود 
که این حزب تمام تالش خ��ود را کرد تا انتخابات باطل 
ش��ده و انتخابات مجدد در 23 ژوئن همان سال برگزار 
شود اما باز هم امام اوغلو با کسب 54/21 درصد آرا رهبر 
عدالت و توسعه را شکست داد که حدود 10 درصد از او 
کمتر رأی آورده بود. سناریوی بعدی مربوط می شود به 
منصور یاواش که او هم سناریوی مشابهی را در انتخابات 
همان سال شهرداری شهر آنکارا، پایتخت ترکیه، برای 
عدالت و توسعه رقم زد و نظرسنجی  ها هم نشان می دهد 
که موقعیت او در افکار عمومی برای جانشینی اردوغان 
حتی از امام اوغلو نیز بهتر است. با این حال، حزب عدالت 
و توسعه می تواند روی س��ناریو هایی بر محور »هاکان 
فیدان«، معاون سازمان اطالعات ملی، حلوصی آکار، وزیر 
دفاع، و سلیمان سویلو، وزیر کشور، حساب کند اما در هر 
صورت، روشن است که این سناریو ها با غیبت اردوغان 

چندان رنگ و رویی ندارند.
 مقاومت در برابر انتخابات زودهنگام

موضوع انتخابات زودهنگام ریاس��ت جمهوری اخیراً از 
سوی مخالفان اردوغان به صورت جدی مطرح شده اما 
دلیل آن سالمتی جسمی او نیست بلکه مسئله سالمتی 
اقتصادی ترکیه است. هاکان کارا، اقتصاددان ارشد بانک 
مرکزی جمهوری ترکیه، از جمله کسانی است که نگران 
افت اقتص��ادی و ارزش لیر، واحد پولی ترکیه، اس��ت و 
می گوید که وضعیت کنونی پتانس��یل اصلی خود را از 
دست داده و سرمایه حداقل یک نسل به دلیل اشتباهات 
اقتصادی ساده از دست رفته است. او به رشد تورم و افت 
اقتصادی اش��اره می کند که به نظرش، فروپاشی جدی 
اقتصادی کشور را در پی خواهد داشت و »به نظر می رسد 
ممکن است که ترکیه گرفتار سومین بحران ارزی شود.« 
در واقع، مقاومت اردوغان در برابر افزیش نرخ بهره و ثابت 
نگه داشتن آن باعث کاهش قابل توجه لیر در برابر دالر 
امریکا ش��د تا حدی که ترکیه کاهش تاریخی 13/45 
درصد ارزش لیر در برابر دالر را در روز سه  شنبه 23 نوامبر 
تجربه کرد و گفته می شود در طول سال جاری کاهش 
45 درصدی داشته اس��ت. این وضعیت هشدار دهنده 
باعث شد »دولت باغچه لی«، رهبر حزب حرکت ملی، 
کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب جمهوری خواه خلق و 
مرال آکشنر، رهبر حزب نیک، جلسه مشترکی با اردوغان 
برگزار کنند و به خصوص قلیچدار اوغلو و آکشنر به عنوان 
رهبران احزاب مخالف اشتباهات اردوغان و خطر آن برای 
اقتصاد و آینده ترکیه را به او گوشزد کنند. به نظر می رسد 
که اردوغان مثل همیشه حاضر به سازش نشده و به همین 
جهت بود که قلیچدار اوغلو بعد آن نشست از سیاست های 
اقتصادی دولت به ش��دت انتقاد کرد و گفت: »در برابر 
مدیریت ناکارآمد اردوغان سکوت نخواهد کرد.« پیشنهاد 
او و دیگر سران احزاب مخالف، انتخابات زودهنگام ریاست 
جمهوری است که طبق انتظار، اردوغان بی معطلی به 
آن واکنش نشان داد و با قاطعیت گفت:  »چه انتخابات 
زودهنگامی موضوع صحبت ما بوده است؟ انتخابات در 
ژوئن 2023 برگزار خواهد شد. « او روز بعد آن دیدار، در 
جلسه حزب عدالت و توسعه، حزب جمهوری خواه خلق 
را متهم کرد به این که بازی خطرناکی را ش��روع کرده و 
گفت: »اگر آنها پیروز نشوند، ترکیه به هرج و مرج با پایانی 
نامشخص کشیده خواهد شد. ما این را نمی گوییم، تاریخ 
می گوید. « او به صورت مشخص به بحران های سیاسی، 
اقتصادی، کودتا ها و اعدام  ها در دهه های 70 و 90 اشاره 
کرده و حزب کارگران کردستان، پ ک ک و جریان گولن 
را هم به این مجموعه از تهدید ها اضافه کرد. او اطمینان 
خاطر داد که حزبش در 2023 پیروز خواهد شد و ظاهراً 
قصد ندارد به همان توصیه ای عمل کن��د که زمانی به 
اجویت کرده بود. این اطمینان خاطر اردوغان در حالی 
است که نظرسنجی  ها حاکی از افول محبوبیت اوست 
به نحوی که 42 درصد در نظرس��نجی مؤسس��ه ماک 
گفته اند که به اردوغان رأی نخواهند داد و تنها 37 درصد 
از او حمایت کرده اند. محمدعلی کوالت، رئیس سازمان 
نظرسنجی ماک، در این خصوص به روزنامه زمان ترکیه 
می گوید: »اردوغان همان طور که حزب عدالت و توسعه 
را به جایگاه و قدرت کنونی رساند، همان گونه نیز عامل 

شکست و افول آن خواهد شد. «

سرنوشت اجویت در کمین اردوغان
 ترکیه انتخابات زودهنگام برگزار می کند 

یا در مسیر بحران حرکت خواهد کرد؟

    چشم انداز

    دورنما

بخشی از حزب سوسیال دموکرات 
و حزب س�بز ها خروج تسلیحات 
اتمی امریکا و تعریف نوعی از امنیت 
کمتر متکی به توانمندی هسته ای 
برای اروپا را دنبال می کنند. درباره 
اختصاص دو درصد از تولید ناخالص 
ملی به هزینه های نظامی و تسلیحاتی 
که خواست ناتو است نیز صراحتی در 
توافق نیست و به جای آن از اختصاص 
سه درصد از تولید ناخالص ملی به 
امر کمک های توسعه ای، دیپلماسی 
و تسلیحاتی سخن گفته می شود

مسئله توانایی جسمی کمترین دغدغه 
اردوغان در این روز ها اس�ت و وخامت 
اوض�اع اقتص�ادی، ادام�ه تنش  ها در 
روابط خارج�ی و کاهش محبوبیت در 
نظرس�نجی  ها نگرانی های جدی تری 
را برای او رق�م زده تا جایی که رقبای او 
اخیراً از انتخابات زودهنگام می گویند

جوالن نیروهای تکفیری- اسرائیلی 
در مرزه�ای ش�مال غربی ای�ران، 
اظهارات » عل�ی اف « علیه تمامیت 
ارض�ی کش�ورمان درب�اره تعلق 
آذربایجان غرب�ی و ش�رقی به این 
کشور، استفاده از عبارت آذربایجان 
ش�مالی- جنوب�ی و معرف�ی خود 
به عنوان سخنگوی آذری زبان های 
جهان که عده ای از آنها نیز س�اکن 
ای�ران هس�تند، تهدی�دی علیه 
امنی�ت مل�ی جمهوری اس�امی 
ایران اس�ت که حداقل تا آینده ای 
نزدی�ک در گفتم�ان سیاس�ت 
خارج�ی باکو ادامه خواهد داش�ت


