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آیا افغانستان

پایگاه داعش خواهد شد؟
محمدرضا هویدا
حوادث تکان دهنده ای در روزها و ماه های اخیر در افغانســتان
رخ داده که گروه تروریســتی داعش مســئولیت آن را به عهده
گرفته اســت .فاجعه ای نظیر حمله بر راهپیمایان در دهمزنگ و
عزداران در کارته سخی کابل و آخرین مورد قتل عام افراد بیگناه
در غور از نمونه های کوچک آن اســت .پیش از این نیز شماری از
والیات از جمله ننگرهار شــاهد قتل ،کشتار و جنایت متعدد این
گروه بوده است.
حضور داعش به تنهایی خطر چندانی برای دولت و مردم افغانستان
نیست ،اما عوامل زیادی هستند که خطر داعش در افغانستان را
به شدت نگران کننده می سازند .یکی از این عوامل ،زمینه های
اختالفات و شــکاف های گوناگون اجتماعی در افغانستان است.
شــکی در این نیست که در حال حاضر نیز ،اختالفات میان مردم
و دولت افغانستان به صورت نهفته بسیار است ،همین اختالفات
سبب شده تا اختالفات عمیقی را میان دولتمردان ببینیم و قدرت
و دولت را نیز به نحوی تقســیم شده میان دسته ها و گروه های
مختلف شاهد باشیم .عالوه بر همه خوشبینی هایی که وجود دارد،
اما همین عوامل در گذشته ،سبب دوام سالها جنگ و خونریزی در
افغانستان شد .گروه های تروریستی نظیر القاعده و شبکه حقانی
و ...نیز این نوع عوامل برای نفوذ در افغانستان استفاده کرده اند.
از سوی دیگر ،ساحه و جغرافیای حضور نیروهای داعش در عراق
و ســوریه تنگ تر می شود .عملیات های شدید و قوی در سوریه
و عراق علیه داعش ،محدود جنگ را برای آنها تنگ ســاخته و
امیدواری به شکست داعش در بســیاری از مناطق حضورش را
بیشتر ساخته است .پیش بینی ها می رسانند که نیروهای داعش
که از ملیت های مختلفی هســتند ،به دنبال حضور در مناطقی
دیگری از دنیا هســتند .همین پیش بینی ها خطر حضور و فرار
گسترده نیروهای داعش به افغانستان را جدی می دانند.
همچنین ،هر چنــد طالبان به نحوی یک گــروه افراطی محلی
محدود به افغانســتان و پاکســتان شناخته می شــد ،اما گروه
تروریســتی داعش همانند القاعده گروهی ترویستی تقریبا بین
المللی است که به فکر تاسیس خالفت اسالمی و سرنگونی تمامی
کشورها و حاکمیت ها است .برای فعال آسیب پذیرترین کشورهای
نزدیک به جغرافیای جنگ داعش ،کشورهای آسیای میانه است
که افغانستان به عنوان ترانزیت به این کشورها شناخته می شود.
طالبان در این ســالها بیشــتر محدود به جغرافیای افغانستان و
پاکســتان فعالیت کرده اند .در حال حاضر نیز طالبان در مقابل
گروه داعش قرار داشته و شماری از کشورهای همسایه به طالبان
به عنوان یکی از ســپرهای دفاعی احتمالــی در مقابل داعش
امیدوارند.
فقر در ابعاد مختلــف اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی آن زمینه را
برای سربازگیری گروه های تروریستی از افغانستان فراهم ساخته
است .در حال حاضر هستند افرادی از افغان ها که در کشورهای
دیگری چون ســوریه و ...در مقابل دریافــت امتیازات مادی می
جنگند .این انواع فقر ســربازگیری گروه های تروریستی از مردم
افغانســتان را در گذشته ،حال و آینده فراهم ساخته و می سازد.
عالوه بر این زیادند کسانی که در گذشته تجربه حضور در جنگ
های افغانستان را داشته اند و حضور در افغانستان برای آنها سهل
و راحت تر است.
با توجه به اینها و عوامل مختلف دیگر ،زمینه های حضور داعش
در افغانســتان وجود دارد ،همان گونه که تا کنون نیز این گروه
فعالیت رو به رشدی در کشور داشــته است .اما اقداماتی که در
مقابل این گروه انجام شده ،ناکافی ،ضعیف و نگران کننده است.
دولت افغانستان هیچ استراتیژی مشخصی و نتیجه بخشی برای
سرکوب و خفه کردن این گروه پیش از آنکه تبدیل به یک قدرت
تهدید کننده شود ،ندارد .تامین امنیت با اقدامات انفعالی ،ضعیف
و پرســش برانگیز امکان ندارد .چنین حالتــی طالبان را از یک
گروه شکســت خورده به گروهی قوی و تهدید کننده مبدل کرد
و همچنین زمینه حضور داعش و دیگر گروه های تروریســتی را
فراهم کرده است.

اهمیت دسترسی شهروندان کشور به اطالعات
به تازگی رییس جمهور جمهوری اسالمی
افغانستان ،حکمی را صادر کرده است که
طبق آن نهادهای عامه و مسولین دولتی
موظف هســتند»به موقــع» و» به گونه
درست» ،به مردم اطالع رسانی کنند.
این حکم که در هفت ماده ترتیب و تنظیم
شده اســت ،به گونه ی جامع« ،چگونگی
روند تسریع اطالع رسانی به مردم»توسط
ادارات عامه را مشخص ساخته و مسولین
را مکلف و ملزم به اطالع رسانی مناسب از
کارها و فعالیت های شان می سازند.
در این حکم ،سازکارهای دسترسی رسانه
ها به مســولین دولتی مشخص گردیده و
به مقامات و نهادها نیز دستور داده شده
است تا گزارشات کاری و عملکرد ادارات
خویش را در مــدت زمان معین ،از طریق
رسانه ها با شهروندان در میان بگذارند.
پیــش از این هم ،رییــس جمهور حکم
دیگری در مورد «تطبیــق بهتر قوانین
مربوط به رسانه های همگانی» و فرمانی
در جهت « نهادینه سازی فرهنگ حمایت
از آزادی بیــان و مطبوعات» صادر کرده
بود.
پیش ازتوشــیح این قانون در کشــور،
قانونــی در زمینهی حق دسترســی به
اطالعات وجود نداشت و مردم و رسانهها
نمیتوانستد نهادهای عامه را برای ارائهی
اطالعات ملزم کنند.
نقش دسترسی شهروندان به اطالعات
بنیادیترین اصل در هر کشور دموکراتیک
آن است که شهروندان بتوانند به وارسی
و نظارت بر رفتار دولت و مأموران دولتی
بپردازند .اما این وارسی و نظارت در خالء
رخ نمیدهد .شــرط این کار ،دسترسی
آزادانه شــهروندان به اطالعات مورد نیاز
است( .)1دسترسی به اطالعات را می توان
توانایی شــهروندان در به دست آوردن
اطالعاتی که در اختیار دولت است ،تعریف
کرد.
درنگرش حکومت وحدت ملی« ،دسترسی
بــه اطالعات یکــی از حقوق اساســی
شهروندی و جزئی از اساسات فعالیت یک
جامعه مدنی است»( )2
دسترسی به اطالعات در کنار اینکه یک
حق بنیادی شهروندی به حساب می رود،

شــکاف بین روســیه و آمریکا و غرب در
حال افزایش است ،دیپلمات ها می گویند
تقابل  ،بیشــتر خطرناک شده و هیچ چیز
قابل پیش بینی نیست.جنرال سر ریچارد
شریف معتقد است ناتو با یک روسیه جدید
و خطرناکی روبروست او روزی را به یاد می
اورد که روسیه کریمه بخشی از اکراین را در
 14مارچ  2014به خاک خودش محلق کرد.
شــریف معاون متحدین در مقر نظامی ناتو
در ماوس و بلجیم بــود که یک جنرال دو
ســتاره آمریکایی با یک کاغذ در دســت
حاوی ســخنرانی پوتین آمــد و بصورت
مختصر گفت این شــروع کار اوست شاید
هم کار درستی انجام می دهد .با این عمل
روسیه ،غرب لیست بلند باالیی از شکایت
ها و گله هایشــان را حواله روسیه نمود،
طوری که روســیه را کشوری در قرن  18و
 20نشــان میدادند.پوتین گفت آنها بارها
به ما دروغ گفتند،پنهانــی تصمیم هایی
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ضیا دانش

از لحاظ کارکــردی دارای اثرات فراوان نیز
می باشــد .به عقیده متخصصین « :حق
آگاهي عمومي و دسترسي آزاد به اطالعات
اين امــکان را به شــهروندان ميدهد که
زمينه تحقق رويایی پاسخگوکردن دولتها
و شفافســازی عملکرد آنها و مطالبهگری
مــردم را فراهم ســازند؛ موجب افزايش
آگاهی مردم نسبت به حقوق و تکاليف شان
گشته ،چشم آنها را نسبت به موقعيتی که
در آن قرار دارند باز نموده ،پيشبينی آينده
و برنامهريزی را براي آنها آسان و عملکرد
اداره کشــور را نيز به طور شفاف در پيش
روي ملت قرار میدهد .به اين سبب ميتوان
از مردم انتظار مشارکت در تعيين سرنوشت
اجتماعي خويش و نظارت بر اجرای درست
قوانيــن و اداره جامعه را داشــت؛ موجب
جلــب و حفظ اعتماد ملــت به حکومت و
افزايش مشارکت و سرمايهگذاری در مسير
توسعه و پيشــرفت جامعه گرديده ،راه را
بر گسترش ســوءمديريت خواهد بست.
فراهم نمــودن زمينههاي انتخاب آگاهانه،
جلوگيــری از فســاد اداری و رانتهای
اطالعاتی ،شفافيت عملکرد دولتها ،ايجاد
بستر نظارت عمومی و کشــف و مقابله با

فساد و واسطهگری و کاهش رفتوآمدهای
غيرضرور نيز پيامد اجرای درســت اين
قانون است»)3(.
همچنین؛ دسترســی به اطالعات به مردم
کمک میکند که به صورت سازمان یافته
و منظم عمل کنند تا بتوانند موثریت نقش
خود را باال ببرند .دسترســی به اطالعات
همچنین در تقویت شایسته ساالری موثر
بوده و از انحصاری و اســتبدادی شــدن
سیاســت و قدرت جلوگیــری می کند و
سبب نزدیک تر شدن رابطه دولت -ملت
می گردد.
دسترســی به اطالعات در تحکیم ثبات
سیاسی و تقویت روحیه ملی و رسیدن به
صلح و نجات از بحران و خصومت و جنگ
در کشور نیز موثر است.
دســتاوردهای افغانســتان در دسترسی
شهروندان به اطالعات
حکومت وحدت ملی ،رســانه ها را ممثل
حق مردم به دسترسی به اطالعات دانسته
و به آنها به «عنوان چشم و گوش جامعه»
می نگرد )4(.که مــی تواند زمینه نظارت
شــهروندان به عملکرد دولــت مردان
را مســاعد ســاخته و باعث شفافیت و

پاسخگویی کارگزاران گردیده و به نوعی
به فساد زدایی کمک نماید.
با این نگرش ،حکومت وحدت ملی « خود
را مکلف به حفاظت و تقویت هرچه بیشتر
آزادی بیان و مطبوعــات «( )5می داند و
متعهد می شــود که در راستایی « تقویت
هر چه بیشتر فضای مســاعد برای رشد
آزادی بیان تالش»( )6نماید.
توشــیح یک قانون مهم و صدور احکام و
فرامین دیگر در زمینــه نهادینه کردن و
فراهم ســاختن زمینه برای اجرایی شدن
آن در یک بازه ی زمانی دوســاله ،نشانه
ی از اهتمام به آزادی بیان و اطالع رسانی
درســت و به هنگام ،به ملت ،در سیاست
داخلــی حکومت وحدت ملــی تلقی می
گردد.
اقدامات مکرر و موکــد حکومت وحدت
ملی مانند :اولویت دادن به توشیح قانون
دسترسی به اطالعات در نخستین روزهای
کاری ،صدور دو حکم و یک فرمان در جهت
بهتر اجرا شــدن قانون مذکور ،حمایت از
آزادی بیان و نهادینه شــدن فرهنگ آن،
افتتاح دوسیه رسیدگی به خشونت علیه
خبرنگاران ،تعیین سفیر برای آزادی بیان،

جنگ سرد 2.0
اتریک ویندور -لوک هاردیگ -جولیان بورگر /ترجمه جانعلی شکرعلیزاده
گرفتند ،ما را نادیده گرفتند و کارهایشان
را کردند .ناتو را در شــرق گسترش دادند،
تاسیســات نظامی در اطراف مرزهایمان
احداث کردند.او هشدار داد که روسیه دیگر
هیچ گونه فشاری را تحمل نخواهد کرد .او
به غرب گفــت باید بدانید هر عملی عکس
العملی دارد .هشدار از بازگشت به سیاست
های جنگ ســرد جزء اصلــی بحث اروپا
به مدت سه ســال بوده است ،اما در هفته
های اخیر بسیاری از دیپلمات های غربی،
سیاســتمداران و تحلیلگران بر این باورند
بهار جنگ ســرد آغاز شده است .پایتخت
کشورهای غربی روســیه را مورد بازبینی
قــرار میدهند نه برای ایجــاد و انتقال به
سوی دموکراسی بلکه به بازگشت روسیه به
گذشته .جنگ سرد جدیدی که شروع شده
با جنگ سرد گذشته متفاوت هست در این
جنگ سرد مخرب ،رقابت تنها بر سر منافع
مادی نیست بلکه جنگ بر سر ارزش های
غرب و روسیه اســت .وزیر خارجه فرانسه
جین مارک آریالــت می گوید حقیقت این
اســت که یک بی نظمی و آشفتگی در ما
وجود دارد ،ما داریم تاوان اشتباهی را می
پردازیم که دو دهه هست که فکر می کنیم
همه چیز به خوبی پیش میرود.در انگلستان،
وزیر امــور خارجه ،بوریس جانســون ،در
ســخنرانی کنفرانس حزب خود گفت غرب
به این باور غلط رسیده بود که سقوط دیوار
برلین به معنی پایان عقاید منجمد شــده و
بعضی وقت ها وحشتناک هفت دهه حاکمیت
دیکتاتوری کمونیست است.
کســانی دیگری هم مانند سرجان سویر
ریس پیشــین  MI6معتقد است که ما به
ســمت یک دوره خطرناک در حال حرکت
هســتیم ،اگر تا هنوز به اندازه جنگ سرد
خطرناک نشــده به این خاطر هست که ما
روی روابط مسکو و واشــینگتن متمرکز
نیستیم .اما احتماال جنگ سرد همین حاال
جریان دارد هیچ قاعده و قانون مشخصی
بین این دو کشور وجود ندارد.وزیر خارجه
آلمان ،فرانک والتر اشتاین مایر ،به حمایت
از یک گفت و گو اظهار داشــت «این غلط
هست که فکر کنیم فضای جنگ سرد حاکم
هست بلکه خیلی خطرناکتر از دوران جنگ
سرد هست»..
یافتن دالیل این همــه اضطراب و نگرانی
ســخت نیســت .تجمع تحریکات اخیر
روســیه  ،تالش آشــکار برای حفظ بشار
اســد در قدرت و الحاق کریمه همه نگران
کننده اســت.اضافه بر آن پوتین ناگهان
توافقنامه پروسس مجدد پلوتینیوم اضافی
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برای جلوگیری از اســتفاده در سالح های
هســته ای بین آمریکا و روســیه را لغو
نمود .او همچنین موشــک های کوتاهبرد
با قابلیت حمل هســته ای در کالیلنگراد
مستقر ساخت .روسیه محصور در اروپای
شرقی اعضای ناتو پولند و لیتوانیا را نگران
ساخته است .انتقال موشک های اس 300
 ،اس  400زمین به هوا ،رادار به سوریه برای
هدف قرار دادن طیــارات جنگی ترکیه
و امریــکا در واقع تالش بــرای حفاظت
از منافع اش هســت ،اعالم منطقه پرواز
ممنوعه غیر ممکن شــده است .در یک
نمایش قدرت نظامی روسیه ناو هواپیمابر
ادمیرال کوزنتســوف برای نشســت و
برخاســت هواپیما هایشــان به آب های
خارج سوریه کرده است ازآنجا جت های
سوخو  30و میگ  29می توانند بیشتردر
سوریه عملیات انجام دهند.
او بار دیگر بحران موشکی کوبا را برجسته
کرد با اظهار اینکه مــی خواهد در کوبا و
ویتنام پایــگاه نظامی باز کند ،حرکتی که
مــی خواهد میزان حساســیت امریکا را
محک بزند همزمان پوتین دیپلمات های
غربی و متحــدان آنان را با ترکیه و مصرو
لیبی و چین به چالش می کشد .در حالی
که او تکنولــوژی های جدیدی را آزمایش
می کند اســتفاده بی ســابقه از جنگ
سایبری شــامل هک ایمل های سیاست
مداران دمکرات غربی ،استفاده گسترده
از جنگ اطالعات در بی ثبات ســاختن
بالتیک ،کمک به احزاب در اروپای شرقی،
سوای از اینکه پوتین شخص ستیزه جویی
اســت ،همه بر یک نظرند که اوغیر قابل
پیش بینی است از او تصویر یک سیاست
مدار پر رمز و رازی ساخته است.
پوتین امیدوار اســت که آسیب پذیری
غرب را برجســته ســاخته ونشان دهد
غــرب در مقابل او چیزی نیســت .هوگو
در وزارت امور خارجه فرانســه می گوید
حقیقت این اســت که امریکا درگیر یک
انتخابات جنجالی اســت  ،فرانسه و آلمان
ســال آینده با انتخابات شان روبروست،
جان کری دیگــر وزیر خارجــه امریکا
نخواهد بود رهبری در سازمان ملل تغییر
خواهد کرد ،همه باعث شــده که اشکالی
در روابط ما با روسیه ایجاد شود.خیلی ها
معترفند که غرب باید مسئولیت شکست
در روابط با روســیه را به گــردن بگیرد،
گســترش ناتو به این مقیاس در شرق و
بالتیک اشــتباهاتی است که واقعا صورت
گرفته اســت  ،بریتانیا اعتراف می کند که

در مورد اکراین و سوریه اشتباهاتی کرده
است .منشی سابق وزارت امور خارجه سر
سایمون فریزر اخیرا پذیرفته است که اگر
نگاهی به عقب بیاندازیم این حوادث قابل
پیش بینی بود .در سال  2013هنگامی که
موافقت نامه آزاد تجاری با اکراین امضا می
کردیم ،اکراین درگیر شورش های داخلی
بود ،پوتین خشمگین را ما نادیده گرفتیم
و سر آخر خشم پوتین در اکراین و سوریه
نمایان شد .
در سال  2013سوریه در دمشق علیه مردم
خودش از ســاح های شیمیایی استفاده
کرد ما هیچ اقدامی نکردیم صحنه را خالی
کردیم روســیه داخل شد این یک اشتباه
بود ،استفاده از سالح های شیمیایی را ما
ممنوع قرار دادیم اما در عمل هیچ اقدامی
نشان ندادیم .حال در اروپا و امریکا بحث
بر ســر این اســت که چطوری پوتین را
کنترل کنیم؟ بعضی ها معتقدند که روسیه
به سیاست خارجی ستیزه جویانه ضرورت
دارد ،دکتر اندری مناگان در چتمن هاوس
اظهار داشــت کرملین با اقتصاد بیماری
روبروســت وجمعیت آن درحال کاهش
هست ،پوتین برنامه ای برای مردم ندارد،
در رســانه ها به تهدید خارجی ضرورت
دارد پوتیــن گفتگو را نشــانه ضعف می
داند .غرب باید رفتــار عاقالنه ای از خود
در برابر روسیه نشان دهد این تنها گزینه
همزیستی است.ســوالی که در امریکا و
غرب پرسیده میشــود که با روسیه چه
کنیم راه حــل دور درازی دارد چیزی که
پوتین در حال بهره جستن از این وضعیت
هست .وزیر امور خارجه فرانسه که خشم
اروپــا از رفتار پوتین در شــرق حلب را
نمایان می ســازد ،توضیح میدهد که این
بدترین بحرانی اســت کــه بعد از جنگ
جهانی دوم شــاهدش هســتیم ،آریالت
روســیه را متهم به جنایت جنگی کرده
است .در ســخنان اخیر خود گفت روسیه
ســقوط دیوار برلین  ،و بلوک شوروی را
تحقیری برای خود می داند وضعیت فعلی
که بر پایه برخورد کمتر و همکاری بیشتر
استواراست خودبخود بوجود نیامده است
و روســیه نباید این تعادل را به هم ریزد.
اما پوتین در فرانسه طرفدارانی هم دارد.
از جمله رهبر جبهه ملی مارین لی پن که
از جنگ پوتین علیه افراطیان اســامی
قدردانی کرده است .رییس جهمور پیشین
فرانسه نیکالی سارکوزی که در ماه جون با
پوتین مالقالت داشت وعده داد که بر سر
تحریمات روســیه تالش هایش را خواهد

در نظر گرفتن اهدای مدال ساالنه به فعالین
آزادی بیان،راه اندازی کمپین دسترســی
به اطالعات ،درخواســت از مجمع عمومی
ملل متحد برای معرفی یک نماینده خاص
جهت رسیدگی به مشکالت خبرنگاران در
افغانســتان ،درخواست از نیروهای پولیس
جهــت گنجانیده شــدن روش برخورد با
رســانه گران در متون درســی نیروهای
امنیتی ،نشست های متوالی و مکرر رهبران
حکومت وحدت ملی با مســولین رسانه ها
و ...بخشی از تالشــهای حکومت وحدت
ملی در امر اطالع رسانی و تحقق این حق
شهروندی به حساب می آید.
چالش های دسترســی بــه اطالعات در
افغانستان:
دسترسی به اطالعات در افغانستان با چالش
های گونه گون مواجه است؛تضاد و تعارض
اطالع رســانی به مردم با منافع اشخاص یا
گروه های فساد پیشه در نهادهای دولتی،
ترس از افشا شدن کند کاری ،سوء مدیریت،
کم کاری و اتالف بیت المال ،ندانستن و بی
باور به نقــش دادن اطالعات به مردم ،نبود
فرهنگ پاسخگویی به مردم و ...بخشی از
این چالش ها می باشند.
در کنار آن ،مشــکالت امنیتی و اقتصادی
نیز فضا را به گونه ی رقم زده اســت که هم
اطالعات گیرندگان( مردم) و هم اطالعات
دهندگان ،این حق و ایــن مکلفیت را در
اولویت چندان نمی دانند.
منابع:
 -1هاشــمی،روح اهلل ،امضــای قانون حق
دسترســی به اطالعات؛ گامی برای پاسخ
گویی و شــفافیت ،روزنامه افغانستان۱۲،
قوس ۱۳۹۳
 -2از ســخنان رئیسجمهور در مراســم
توشیح قانون دسترسی به اطالعات ،قوس
۱۳۹۳
 -3خلیلی ،حســن خلیل ،اهمیت اطالع
رســانی به مردمmardomsallary.،
com
 -4از پیــام رئیس جمهور به مناســبت
گرامیداشــت از روز جهانــی آزادی
مطبوعات،ثور 1394
 -5همان
 -6همان

کرد و عدم دیدار فرانســوا اوالند از پوتین
را مســخره خواند .دیدگاه باراک اوباما در
مورد روســیه در خالل ریاست جمهوری
وی اینگونه بوده که روســیه از یک اقتصاد
بیمــاری رنج می برد و ســعی در قهرمان
جلوده دادن خویش هســت  ،وی به یکی
از مالقات کننــدگان خارجی گفته پوتین
سیاســت قرن نوزده را با سالح های قرن
بیستم در قرن بیست یکم دنبال می کند.
در طول کمپین انتخاباتی سال  2012وقتی
میت رامنی اظهار کرد روسیه ممکن است
دشمن شــماره یک ما باشد رییس جمهور
تمســخر کرد .کلینتون بــه عنوان رییس
جمهور می تواند ازاعمال قدرت بیشــتری
اســتفاده کند او حمایت الزم ســناتورها
را پیدا خواهد کرد .بن کاردین برجســته
ترین دمکــرات در کمیته روابط خارجی و
متخصص در امور روســیه گفت امریکا نیاز
به بازنگری در مورد روسیه داشت او گفت
والدمیرپوتین رییس جمهور روسیه شریک
صلح نخواهد بود.
حتی این دیدگاه در بیــن نظامیان امریکا
هم گســترش یافته جنــرال تامی فرانک
رییس ارتش گفت ما همه خوشــبین بودیم
شاید چیزهای را ندیدیم 15 ،سال تمرکز ما
روی عراق و افغانستان بود .ما توجه مان به
صداهایی که در روسیه بود کم شد ما بیشتر
مصروف عرب ها بودیم ما حواســمان پرت
شــد .قدم بعدی چیست ؟ چگونه با روسیه
برخورد شــود؟ در اروپا بر سر اینکه تحریم
های بیشتری به روسیه وارد شود توافقاتی
به عمل آمده اســت طبق تحقیقاتی که در
اقتصاد روسیه صورت گرفته تحریم اقتصادی
می تواند قدرت پوتین را ضعیف کند .جان
الف در چتمن هاوس بیان داشت تحریم های
الزم گسترش یابد و شامل افراد و اشخاص
هم گردد کسانی که طرحهایی برای بی ثباتی
اروپای شــرقی دارند زمینگیر شــوند.این
شامل افراد ارشد غیرنظامی و افراد نظامی
که در کریمه اشــغال شده هستند ،گردد و
همچنین رســانه های روسیه  ،خبرنگارانی
که به شــایعاتی در همســایگان ایجادمی
کند ،قدم بعدی حذف روســیه از سیستم
ســویفت و انتقال پول و سیستم بانکی بین
المللی اســت ،چنانچه با این فشارها ایران
مجبور به نشست پشت میز مزاکره شد .اما
همه این تصمیمات کلیدی در کاخ سفید با
رییس جمهوری جدیــد خواهد بود انتونی
کورستمن در مطالعات بین المللی می گوید
هر کس که وارد کاخ ســفید شد ،باید با این
ســه واقعیت روبرو شود .اول روسیه ،رقیب
بزرگ و استراتیژیک هست و احتماال باقی
خواهد ماند تا پوتین در قدرت هســت .دو
امریکا بــدون اروپــا و خاورمیانه قادر به
آوردن آرامش در آسیا نیست ،سوم امریکا
در سوریه قوی ظاهر شود و تا ثیر روسیه را
محدود و کم کند .
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