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گالف تودی)امارات(
عربســتان ســعودی ورود بــه شــهرهای 
زیارتی را بدون مجوز حج ، ممنوع اعالم 
کرد. براســاس این اطالعیه ناقضان این 
قانون باید 10 هزار ریال سعودی برای بار 
اول و 20 هزار ریال برای هر بار ورود بدون 
مجوز جریمه پرداخت کنند. برای اعمال 
ایــن محدودیــت از 5 جــوالی، نیروهای 
امنیتــی بــا اســتقرار در جاده هــا، ورود و 

خروج خودروها را تحت کنترل دارند.

لس آنجلس تایمز)امریکا(
کمتر از یک ماه از بازگشت کالیفرنیا به شرایط 
عــادی، آمارهــا از افزایــش بســتری و ابتالی 
ســاکنان بخش سیاهپوســتان لس آنجلس 
شــمار  گــزارش  ایــن  طبــق  دارد.  حکایــت 
مبتالیان سیاهپوســت بــه ویــروس کرونا در 
فاصله دو هفته از اواســط می تا اواسط ژوئن 
درصــد،  امریکایــی 4  بومیــان  درصــد،   18
شهروندان سفیدپوســت 6 درصد و آسیایی 

امریکایی ها 25 درصد افزایش داشته است.

کوریا تایمز)کره جنوبی(
کره جنوبــی و امریکا بــه احتمال فــراوان با 
هدف حساسیت زدایی کره شمالی، برنامه 
تمرینات نظامی مشترک تابستانه هرساله 
خــود را تا حــد زیــادی تغییر خواهنــد داد؛ 
چندین منبع نزدیک به دولت کره جنوبی 
اعالم کردند: طبق توافق واشنگتن و سئول، 
این تمرینات به صورت شبیه سازی شده در 
فضای مجازی و به صورت غیرحضوری در 

هفته دوم آگوست برگزار می شود.

افسوس های گورباچف در دیدار از غرب
گورباچــف در دیــدار بــا اســد با جزئیات از افسوســی گفــت که بــه او در هنگام 
دیدارهایش از تعدادی از کشــورهای اروپایی بویژه بریتانیا دســت داده است. 
او همچنیــن از ناخشــنودی خــود از عملکــرد اتحــاد شــوروی در کشــورداری، 
جامعه داری، گستره هدر دادن اموال عمومی و بروکراسی در کشور پهناورش 
گفــت و ایــن موضوع را به عنوان یــک نمونه مطرح کرد که شــوروی از امریکا 
گنــدم وارد می کنــد چون حــدود ۳0 تا ۳۵ درصد گندم تولیدی در این کشــور 
به مســکو نمی رسد. گورباچف در تشریح این موضوع گفت پس از بررسی ها، 
مشــخص شــده اســت بخشــی از حبوبات بــه علت بــدی آب و هوا از اســاس 
برداشــت نمی شــود، یا به علت مشــکالت حمل و نقل به مناطق دورافتاده؛ 
بــه پایتخت نمی رســد. بخش دیگر نیز در میانه راه برداشــته می شــود و تنها 
باقیمانده محصول با از دســت رفتن بیش از یک ســوم آن به مسکو می رسد. 
گورباچف به رئیس جمهوری اسد تأکید کرد آهنگ مبارزه با هدر دادن اموال 
عمومــی و فســاد و در پیــش گرفتــن دموکراســی دارد و حداقــل دموکراســی 
را در حــزب کمونیســت اجرا خواهد کــرد. به نحوی که به جای روش پیشــین 
تعیین مقامات که منجر به ایستایی و از میان رفتن حس مسئولیت در بیشتر 

نهادهای کشور شده است، انتخاب و رقابت میان دو فهرست انجام شود.
دیدار اول اســد و گورباچف دوستانه بود و رئیس جمهوری با آسودگی خاطر 
از این مالقات بیرون آمد. اندیشــه های گورباچف در زمینه گشایش اقتصادی و 
سیاســی برای اســد عجیب نمی نمود که خود از هنگام انجام جنبش اصالحی 
ســال 1۹۷0 در ســوریه، چنین ایده هایی را در پیش گرفته بود. تنها مالحظه اسد 
این بود که انجام رقابت میان دو فهرست در درون حزب کمونیست، ایده خوبی 
اســت امــا حتماً منجــر به تجزیه حــزب به دو حــزب خواهد شــد، همانگونه که 
تجربه حزب بعث در دهه شصت نشان داد. اما به اعتقاد اسد انجام اصالحات 
در حزب و جامعه در چارچوب یک جبهه ملی گسترده، ضرورتی آشکار بود که 
پیشتر در جنبش اصالحی سوریه انجام شده بود. رئیس جمهوری اسد همچنین 
بر این باور بود که »ما نیز در اندازه ای که توانســتیم کوشــش کردیم با هدر دادن 
اموال عمومی و فســاد در کشــور مبــارزه کنیم، اما این موضــوع آنگونه که تصور 

می شود، ساده نبوده و نیازمند پیگیری همیشگی است«.
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نخستین شکست »بنت« در »کنست«
بنفشــه غالمی/ »نفتالی بنت« در نخســتین 
آزمــون خــود در پارلمان این رژیم که پیشــتر 
بســختی توانســته بود در آن ائتالفی تشکیل 
داده و بــه نخســت وزیــری برســد، شکســت 
خــورد و نخســتین طرحــش دربــاره تمدیــد 
قانون منع تابعیت فلســطینیان به در بسته 

خورد.
اســتریت  »وال  روزنامــه  گــزارش  بــه 
ژورنــال«، قانونــی کــه بررســی آن تمامــی 
رژیــم  )پارلمــان  کنســت  دوشــنبه  روز 
صهیونیستی( را گرفت و تا بامداد سه شنبه 
بــه درازا کشــید، قانون ناآشــنایی نبــود. این 
قانــون کــه دادن تابعیــت بــه آن دســته از 
شــهروندان فلســطینی را کــه بــا یهودیــان 
ازدواج کرده اند، ممنوع  می کند، سال 200۳ 
به تصویب رســید و بنا شــد هر ســال درباره 
تمدیــد آن تصمیم گیری شــود. تصمیمی 
کــه باتوجــه بــه دیدگاه هــای صهیونیســتی 
موجود، هر ســال بدون کمتریــن اما و اگری 
گرفته می شــد. بنــت نیز با توجــه به عادی 
بــودن این روند، به عنوان نخســتین تعامل 
خود با پارلمــان خواهان تمدید قانون فوق 
شــد. اما همــه چیز آن طــور که بنــت تصور 
مــی کــرد پیش نرفت. در نشســت کنســت، 
بــه  و  افراطــی  نماینــدگان احــزاب راســت 
طور خاص حزب لیکــود )حزب نتانیاهو( و 
احــزاب نزدیک بــه آن، در کنار احزاب چپ 
و عرب که معتقدند این قانون نژادپرستانه 
است، قرار گرفتند. در حالی که در سال های 
پیــش آنان نیز مثل احزابی که اکنون درکنار 

الپیــد و بنت قرار گرفته انــد، معتقد بودند، 
این قانون ضامن امنیت اســرائیل است. در 
نهایت نیز در نخســتین دقایق روز سه شنبه 
و بعد از ساعت ها بحث، تمدید این قانون 
بخاطر مســاوی بودن آرای مخالف و موافق 
)5۹ – 5۹(  بــه در بســته خورد تــا قانون یاد 

شده نیمه شب دیشب منقضی شود.
ë مقابله نتانیاهو با بنت

بــا این حال انقضای این قانون نه بخاطر 
تغییر دیــدگاه این احــزاب راســتگرا در قبال 
این قانون یا فلســطینیان بلکــه تنها برای به 
چالش کشــیدن دولت ائتالفــی نفتالی بنت 
بود. پیش از آغاز به کار نشســت روز دوشــنبه 
کنســت برای بررســی این قانون، نتانیاهو که 
هنــوز زخــم برکناری بر ســینه اش ســنگینی 
می کند، در بیانیه ای خبر داد که حزب لیکود 
این بار از قانون منع تابعیت حمایت نخواهد 
کرد. او در شــرح علت ایــن امتناع گفت :»در 
شــرایط کنونــی مهمترین چیز ســرخوردگی 
و ناامیدی دولت کنونی اســت کــه به احزاب 
مخالف اسرائیل به عنوان یک کشور یهودی 
دموکراتیــک تکیه کرده اســت.« بنــت نیز در 
پاســخ به ایــن اظهارات، مخالفــان با تمدید 
قانــون فــوق را متهم کرد که بــه جای امنیت 
سیاســی  حســاب های  تســویه  بــه  اســرائیل 
می پردازند. او حتی پیشــنهاد مصالحه داده 
و مدعی شــده که مــی توان فعال ًایــن قانون 
را بــه مــدت 6 مــاه تمدید کــرد. با ایــن حال 
اگــر این قانون در روزهای آتی تمدید نشــود، 
هــزاران فلســطینی کــه در دهه های گذشــته 

بــا یهودیان ســرزمین هــای اشــغالی ازدواج 
کرده اند، می توانند درصــورت تمایل اقدام 
به اخذ اقامت دائم و تابعیت این رژیم کنند. 
هرچنــد که انتظــار نمی رود حتــی اگر چنین 
اقداماتــی انجام شــود، اســرائیل اجــازه دهد 
این افراد براحتی کسب تابعیت کنند و نه به 
لحاظ قانونی که با ســنگ اندازی های اداری 

مانع تابعیت آنان شود.
بــه هر صــورت همــان طور کــه »فرانس 
پــرس« نوشــته اســت، آنچه مهم تر نشــان 
می دهد این اســت که تمدید نشــدن قانون 
منــع تابعیــت برای فلســطینیان نخســتین 
شکســت ائتــالف حاکــم بنت- الپید اســت 
کــه کمتراز یک مــاه قبل با تشــکیل ائتالفی 
برکنــاری  موجــب  حــزب،   8 از  متشــکل 
بنیامیــن نتانیاهو از قــدرت شــدند. درواقع 
حزب لیکود در نشســت کنست، تالش کرد 

از قانون منع تابعیت فلســطینیان به مثابه 
رای عــدم اعتمــاد بــه دولت بنت اســتفاده 
کند. اما برای رســیدن به ایــن منظور نیاز به 
61 رأی داشــت کــه نتوانســت به آن دســت 
یابد. از دیگر ســو باید بــه این نکته نیز توجه 
داشــت کــه دولــت ائتالفــی کنونی بــا توجه 
بــه اکثریــت ضعیفی کــه در پارلمــان دارد، 
در شــروع بــه کار خــود گفته بود قصــد دارد 
بــرای پرهیز از چالش هــای داخلی، بر روی 
موضوعاتی تمرکز کند که درباره آنها اجماع 
نظر کلــی وجود دارد، امــا رأی گیری بامداد 
ســه شــنبه نشــان داد که دولــت ائتالفی ولو 
در مواجهه با مســائل داخلــی که مربوط به 
امنیــت و رفاه مردم این رژیم اســت و همه 
احزاب بر سر آنها توافقی کلی دارند، باید با 
دو قطبی موجود بجنگد و اگر خوب نجنگد، 

محکوم به فروپاشی خواهد بود.
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بی خبری ارتش افغانستان از تخلیه 
پایگاه نظامی بگرام

گــروه جهان/ نیروهای امنیتی افغانســتان کــه در جریان 
تصمیم امریکا برای خروج از پایگاه بگرام مهمترین مقر 
هوایی این کشور قرار نداشتند، ساعاتی پس از تخلیه این 
پایــگاه با هزاران طالــب که در این پایــگاه زندانی بودند، 
رها شــدند. این در حالی اســت که به دلیل کاهش قوای 
دفاعی و تسلیحاتی با احتمال حمله همه جانبه طالبان 

نیز روبه رو بودند و همچنان نیز این تهدید وجود دارد.
گــزارش »فرانــس 24«، »میراســداهلل کوهســتانی«،  بــه 
فرمانده جدید نیروهای امنیتی در بگرام در این باره گفت: 
»مــا شــایعاتی دربــاره تصمیم امریــکا برای تــرک بگرام 
شــنیده بودیــم اما ســرانجام در ســاعت ۷ صبــح متوجه 
تخلیــه پایــگاه شــدیم. آنهــا در این بــاره اطالعاتــی بــه ما 
ندادند. در حال حاضر نیز با توجه به وجود زندان طالبان 
در داخــل ایــن پایگاه خطر حمله این گــروه به آن بیش از 
گذشــته وجود دارد. اما ما تمام تالشــمان را برای سرکوب 
دشمن به کار می گیریم و گرچه توان نظامی مان با امریکا 
قابل قیاس نیســت، فرصتی به آنهــا نمی دهیم.« این در 
حالی اســت که پیشــتر امریکا مدعی شــده بــود، مقامات 

افغان را در جریان خروج از بگرام گذاشته بود.
خبر دیگر از افغانستان نیز حاکی است، »نعیم وردک«، 
سخنگوی دفتر سیاســی طالبان گزارش »رویترز« درباره 
تهیــه پیش نویــس صلــح کتبــی بــرای ارائــه بــه دولــت 
افغانســتان را رد کــرده اســت. به گــزارش ایســنا به نقل 
از اســپوتنیک، »ذبیــح اهلل مجاهــد« ســخنگوی طالبــان 
پیش تر از تنظیــم این پیش نویس خبر داده بود. طالبان 
کــه طبــق توافــق فوریــه ســال گذشــته، در ازای خــروج 
نیروهــای خارجی ملزم به کاهش خشــونت شــده بود با 
آغاز فرایند خروج نیروهای امریکا و ناتو، حمالت خود را 
در افغانستان شــدت داده و بسیاری از مناطق این کشور 

را تصرف کرد.

ان
یگ

سا
هم

»دو سده« و تحقق »آرزوی چین«

»شــی جیــن پینــگ« دبیــر کل حــزب 
کمونیســت چین در اجالس سال 2012 
کــه همزمــان بــود با بــه قدرت رســیدن 
وی، یکــی از اهــداف خــود را »دو ســده« 
دانســت. ایــن تفکــر ابتــدا ســال 1۹۹۷ 
توســط »جیانگ زمین« دبیــرکل وقت 
حزب کمونیست چین اعالم شد. با این 
حال تــا زمانی که »شــی« رهبری حزب 
را در ســال 2012 به دســت گرفت به طور 
رســمی به شــعار اصلــی حــزب تبدیل 
نشد. »دو سده« به دو صد سال در تاریخ 

معاصر چین اشاره دارد:
صدمیــن ســالگرد تأســیس حــزب 
کمونیست چین در ســال 2021 که مقرر 
شــده بــود چین بــه یک کشــور »نســبتاً 
مرفه« تبدیل شود و در عمل به معنای 
تحقق دوبرابر کردن درآمد سرانه کشور 
نسبت به سال 2010 بود که در سال 2021 

محقق شد.
ســده »تأســیس کشــور« جمهــوری 
خلــق چیــن »در ســال 204۹ کــه در آن 
زمان چین به یک کشــور سوسیالیســتی 
»قوی، دموکراتیک، متمدن، هماهنگ« 
مبدل خواهد شــد. )این در حالی اســت 
کــه برابــر اعــالم »بلومبرگ« چیــن در 
ســال 2028 به قــدرت اقتصــادی اول - 
پنج  ســال زودتــر از پیش بینی قبلی آن 
ســنجش - مبــدل خواهــد شــد.( طبق 
همــان ارزیابــی چین با ســرعت رشــد و 
توسعه فعلی در ســال 20۳5 در اغلب 
از  از جملــه قــدرت نرم افــزاری  مــوارد 
ایــاالت متحــده امریــکا پیشــی خواهــد 

گرفت.
ë از یک سده سخت تا سده دوم

آزمونــی  »ســده«  دو  ایــن  عمــاًل 
اســت جهت مشــروعیت بخشــیدن به 
زمامــداری »شــی« و حزب کمونیســت 
چین. »ســده« ســالگرد تأســیس حزب 
کمونیســت چیــن که هفته قبل جشــن 
گرفته شد، به لحاظ »سمبولیک« برای 
»شــی جین پینــگ« کــه در ســال آینده 
به طــور حتــم ســومین دوره پنــج ســاله 
دولتمــداری خــود را اعــالم خواهد کرد، 
بســیار مهم اســت. در این راستا »شی« 
تأکید وافر دارد که عظمت امروزی چین 
بدون تالش بی وقفه حزب در مقابله با 

ظلم و ســتم خارجی و استثمار داخلی 
امکانپذیر نمی بود.

در بررســی اینکــه چیــن در راســتای 
تحقــق »دو ســده« چقــدر موفــق بوده، 
بزرگ تریــن  کــه  کــرد  اشــاره  می تــوان 
دســتاورد چین رهایــی ۷00 میلیون نفر 
از شــرایط فقر مطلق بوده که به واسطه 
اجرای سیاست »درهای باز و اصالحات 
اقتصادی« »دنگ شیائو پینگ« تحقق 
یافــت. ایــن رقــم کــه در اصــل کمتــر از 
معجزه نیست برابر با ۷0 درصد حذف 
فقــر مطلــق در ســطح جهانــی اســت. 
عالوه بر این تولید ناخالص داخلی این 
کشــور به طور متوســط رشــدی بالغ بر ۷ 
درصد داشــته و پیش بینی می شــود که 
در ســال جاری 2021 کــه اقتصــاد اغلب 
کشــورها گریبانگیر ویروس کرونــا بوده، 
چین تنها کشور قدرتمند جهان باشد که 

8 در صد رشد اقتصادی داشته است.
تاریــخ   1۹21 جــوالی  مــاه  اول  در 
رسمی تأســیس حزب کمونیست )2۳ 
همان مــاه برگزاری اولیــن کنگره حزب 
شــهر  از  بخشــی  در  بودیــم(  شــاهد  را 
بزرگ شانگهای که منطقه تحت کنترل 
کشــور فرانســه بــود )مابقی کشــورهای 
استعماری در مناطق دیگر شهر حضور 
داشــتند و چینی ها صرفــاً خدمتگزاران 
آنها بودنــد!...( حزب کمونیســت چین 
در خفــا بــا حضــور 11 نفــر و بــه عبــارت 
دیگــر 1۳ نفر با اســتناد به اســناد حزب 
پــا بــه عرصــه وجــود گــذارد. در ابتدای 
جلسه محل آن لو می رود و مورد هجوم 
نیروهای امنیتی قرار می گیرد که باعث 
می شــود افراد حاضر در جلسه از محل 
گریخته و مابقی جلســه خــود را در یک 
کشــتی شکسته در بندر شانگهای برگزار 
کننــد. »مائــو ز دونگ« بنیانگــذار نظام 
»جمهوری خلق چین« از جمله افرادی 
بود که به نمایندگی روستاییان »خونان« 
)زادگاه وی( در جلســه حضــور داشــت. 
وی در سال 1۹۳5 در کنفرانس »زونی« 

به ریاست حزب برگزیده شد.
ë  دوران بــه  کمونیســت  حــزب  گــذار 

شکوفایی
از شعارهای مهم گردهمایی جشن 
صدمیــن ســالگرد تأســیس حــزب کــه 
»شــی« در ســخنرانی خود بــر آن تأکید 
کــرد »جوان ســازی بزرگ« چین اســت 
تا جوانــان این کشــور بتواننــد همچنان 
کشورشان را کشوری قدرتمند در منطقه 
آســیا- پاســفیک و جهان نگه دارنــد )از 
اعضــای فعلی حزب کمونیســت چین 
هم اکنــون 55.12 درصــد زیــر ۳0 ســال 

ســن دارند(. چین تحــت رهبری حزب 
به ســمت اولویت دادن به تکنولوژی نو 

چرخش پیدا کرده است.
چین چند قــرن از لحــاظ منطقه ای 
و بین المللــی در جهــان ســرآمد بــود و 
برخی ها معتقد هستند که با این سرعت 
توسعه در تمام بخش ها- حتی حضور 
در کــره مریــخ - در آینــده ای نه چنــدان 
ابرقــدرت جهــان خواهــد  دور مجــدداً 
شــد. چین بــه گــواه تاریخدانــان جهان 
آخرین بار در دهه بیســت قرن نوزدهم 

در جایگاه ابرقدرتی جهان قرار داشت.
ســال  در  چیــن  کمونیســت  حــزب 
1۹21 با کمک حزب کمونیســت »اتحاد 
جماهیــر شــوروی« ســابق در عصــری 
پرتالطــم پــس از اینکــه یک دهــه قبل 
نظام سلطنتی چند هزار ساله را واژگون 
کــرده بــود، تشــکیل شــد. این حــزب در 
ابتدا یک ســندیکای کارگری - کشاورزی 
بود ولی بــه مرور زمان تحــول پیدا کرد. 
در ســال 1۹82 بــه پذیرش دانشــجویان 
دانشــگاه ها پرداخــت و در ســال 2002 
پذیــرای کارآفرینــان بخــش خصوصی 
شــد. حضور زنان در حــزب هنوز برابر با 
مردان نیست و فقط 28/8 درصد اعضا 
را تشــکیل می دهــد. تمامــی هفت نفر 
فعلی ریاســت حزب را مردان تشــکیل 
می دهنــد. در همین راســتا اقلیت های 
مذهبــی ۷/5 درصــد اعضــا را تشــکیل 
می دهنــد که حتــی کمتر از درصدشــان 
در جامعه چین اســت. چین عماًل یک 
جامعه »هان« می باشــد و »هان ها« در 
رأس امور در چین هستند. طبق مقررات 
حزب کمونیست چین تمام اعضا باید 
به عدم داشــتن مذهب اعتراف داشــته 
و »بی دین« باشند. این شامل بودیسم 
و تائوئیســم هم که طی قرون در کشــور 

حضور داشته اند، می شود.
حــال  در  چیــن  کمونیســت  حــزب 
حاضــر حزبــی اســت کــه مبــارزه بــرای 

تحقــق طبقــه کارگــری طبــق منویــات 
»کارل مارکــس« را عمــاًل کنار گــذارده و 
تالش اصلی آن بــرآورده کردن »آرزوی 
بزرگ چین«؛ عظمت مجدد این کشور 
اســت. تحول عظیم این کشــور در سال 
1۹۷8 بــه رهبــری معمار بــزرگ چین، 
»دنگ شیائو پینگ« با اعالم اصالحات 
اقتصادی و درهای بــاز انجام گرفت که 
طــی 40 ســال تولیــد ناخالــص داخلی 
این کشــور را ۳0 برابر کــرد. میزان تولید 
ناخالــص داخلــی چیــن اکنــون بالغ بر 
26 تریلیــون دالر با معیــار قدرت خرید 
اســت که اول جهان محسوب می شود. 
شــعار اصلــی چیــن »سوسیالیســم بــا 
ویژگی چینی« اســت. در ارتباط با نظام 
اداری - سیاسی چین مدل »لنینیستی« 
اقتدار گرایی را دنبال می کند و شدیداً به 

حفظ نظام تک حزبی متعهد است.
حــزب  شــد  اشــاره  کــه  همان طــور 
کمونیست چین قدرتمندترین سازمان 
کشــور اســت. ایــن حــزب »کنگــره ملی 
خلــق« پارلمــان کشــور را تحــت کنترل 
آن  بــه  را  خــود  سیاســت های  و  دارد 
دیکتــه می کنــد کــه عمــاًل باعث شــده 
مجلس ملی کشــور فقط مهــر و مومی 
بــرای تصمیمــات حــزب باشــد. حتــی 
در بحــث سیاســت خارجی هــم حزب 
حرف آخر را می زند و کمیســیونی برای 
طراحی و اجــرای سیاســت های تدوین 
شــده حزب در زمینه سیاســت خارجی 
دارد. »ارتــش آزادیبخــش چیــن« نیــز 
تحت فرمــان فرمانده کل قوا اســت که 
همزمان با ریاســت جمهوری این کشور 
و دبیرکلــی حــزب کمونیســت چیــن، 
رئیس کمیســیون مرکزی نظامی حزب 
)فرمانده کل قوا( است که مجدداً نقش 
اصلی حزب را در ارتش مورد تأکید قرار 
می دهد. حزب کمونیست چین در همه 
جای این کشــور حضور و نقش حیاتی را 

در اداره کشور برعهده دارد.

بهزاد شاهنده
استاد دانشگاه 

تهران


