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طی 18 سال گذشته، گزارش های متعددی 
در رابطــه با ادعای دروغین آمریکا راجع به 11 
سپتامبر منتشر شده و هر سال حقایق جدیدی 
هم به این پرونده بســیار عریض و طویل اضافه 
می شود. خوب اســت بار دیگر ادعای مقامات 
آمریکایــی حــول این موضوع را مــرور کنیم. 
واشنگتن پس از این حادثه طی بیانیه ای اعالم 
کرد، 19 هواپیماربا که اعضای گروه  تروریستی 
»القاعــده« بودند، پس از دزدیدن هواپیماهای 
آمریکایی، مرتکب این جنایت شدند. این روایت 
رسمی  هر چند سال ها تکرار شده، ولی از همان 
ابتــدا و پس از تحقیقات اولیه، غیرقابل پذیرش 
به نظر می رسید. پرســش های فراوان محققان 
و صاحب نظــران حوزه های مختلــف، روایت 
آمریکایی هــا را بــه چالش کشــاند و آن را با 
 تردید های بیشــتری رو به رو کرد. اکنون و پس 
از گذشت 18 سال، از یک طرف هنوز پاسخی 
حتمی  درباره عامالن واقعی این حادثه مشخص 
نگردیده اســت و از طرف دیگر، ادعاها در مورد 
 تروریســتی بودن این حادثه هم کسی را قانع 

نمی کند.
یک عالمت سؤال بزرگ

از جمله مهم تریــن یافته های علمی درباره 
انفجار برج های دوقلوی »منهتن« را کشف ماده 
منفجره بسیار قوی معروف به »نانوترمیت« در 
خاکســترهای بجا مانــده از انفجار و بنای برج 
دوقلو می توان ذکر کرد. پروفســور »اســتیون 
جونز« استاد دانشــگاه بیرمنگام، اوقات زیادی 
را برای انجــام این تحقیقات صرف کرد و پس 
از کشــف موضوع و به چالش کشــاندن ادعای 
مقامــات آمریکایی، از ادامه تدریس منع و پس 
از چندی از دانشگاه نیز اخراج شده است. وی بر 
اساس یافته های خود به این نتیجه رسید که از 
نوعی ماده منفجره قوی موسوم به »نانو ترمیت« 
برای تخریب برج های دوقلوی منهتن اســتفاده 
شــده است، به این معنا که پیش از برخورد دو 
هواپیما به برج این بمب بسیار قوی در نقطه ای 
از ساختمان جاسازی شده بود. بر اساس گزارشی 
که در رســانه ها منتشر شد، »جونز« و بسیاری 
از کارشناسان دیگر که تحقیقات گسترده ای را 
در باره ریزش برج های دوقلو پشت سر گذاشتند، 
معتقدند حرارت ناشی از سوخت هواپیما، به هیچ 
وجه نمی تواند عامل فروریختن ساختمان های 
دوقلو بوده باشــد. به گفته این کارشناســان، 
»انفجار مهندسی شــده« تنها دلیلی است که 
می تواند ریزش این ساختمان ها را توجیه کند.

اکنون اما پس از گذشــت حدود 18 سال، 
حقیقت هــای تازه ای از این اتفاق  تروریســتی 
به گوش می رســد. »جرج بیبی« عضو ســابق 
ســازمان »ســیا« و تحلیلگر مســائل روسیه، 
به تازگی کتابی را به رشته تحریر درآورده و در 
آن به افشــاگری های جدیدی دست زده است. 
وی در کتاب خود تصریح کرد: »دو روز قبل از 

حزب حاکم »عدالت و توسعه« در ترکیه با ریزش 
برخی اعضای قدیمی  مواجه شــده است. بسیاری از 
ناظــران منتظرند تا ببینند آیــا اردوغان این چالش 
سیاســی را هم با موفقیت پشت سر می گذارد یا اینکه 

موقعیت او دچار تزلزل خواهد شد.
رایزنی های کمیته مرکزی حزب عدالت و توســعه 
برای برکناری »احمد داوداوغلو« رهبر پیشین این حزب 
و نخست وزیر اسبق، آخرین خبرهایی بود که رسانه ها از 
تحوالت مهم سیاسی  ترکیه مخابره کردند. اخراج های 
حزبی محدود به داوداوغلو تئوری پرداز شاخص حزب 
حاکم نیست و چند نفر دیگر هم همراه وی در لیست 

حذف شدگان قرار گرفته اند.
تشدید اختالف نظرها میان رهبران پیشین حزب 

»دونالــد ترامپ« رئیس جمهــوری آمریکا، به صورت 
رسمی تشکیل مرکز نظامی جنگ فضایی در آمریکا را اعالم 
کرد. تحلیلگران تبدیل شدن فضا به میدانی برای جنگ را 
دلیل تشدید رقابت های تسلیحاتی و نابودی احتمالی زمین 

ارزیابی می کنند.
رئیس جمهوری آمریکا پس از نزدیک به یک ســال و 
نیم، برنامه خود را مبنی بر ایجاد نیروی نظامی ویژه آمریکا 
در فضــا اجرایی کرد و در این مســیر چند روز قبل مرکز 
فرماندهی جنگ فضایی را تاسیس کرد. وی که از سال قبل 
به دنبال گسترش توانایی نظامی آمریکا در این حوزه بود و 
تشکیل نیروهای فضایی را به عنوان ششمین شاخه نیروهای 

مسلح این کشور در دستور کار کاخ سفید قرار داده بود.
گفتنی اســت این مرکز فرماندهی پیش از این هم از 

11 سپتامبر؛ پرونده ای که همچنان باز است
محمد حسن نیک بین

 اشاره
روز گذشــته حادثه تلخ  تروریستی برج های دوقلو 11 سپتامبر، 18 ساله شد. هرچند مدت زیادی از آن زمان تاکنون سپری شده، اما 
همچنان ســؤاالت زیادی در ارتباط با این ماجرا، برای افکار عمومی آمریکا و جهان وجود دارد. شاید بتوان گفت که ابهامات در رابطه با 
کیفیت این اتفاق، با گذشت زمان افزایش هم می یابد. مطلبی که بسیار اهمیت دارد، فارغ از هر عاملی که در رخ دادن این حادثه نقش 
داشته، گرایش سیاست خارجی واشنگتن به فاز »تهاجمی« بوده است. پس از 11 سپتامبر، غرب آسیا دستخوش خشونت و لشکرکشی های 
بی امان آمریکایی ها شد؛ واشنگتن القاعده را عامل انهدام برج های دوقلو معرفی و به افغانستان لشکرکشی کرد. طعمه بعدی آمریکا عراق 

بود و این کشور  هم به اشغال تفنگداران آمریکایی و متحدان واشنگتن درآمد. 
این اتفاقات، که همه در راســتای تقویت هژمونی آمریکا در منطقه صورت گرفته، بر ابهامات واقعه 11 سپتامبر افزوده و این گمانه را 
تقویت می کند که کل ماجرا ســناریو بوده است. در مقاله حاضر، برخی روایت هایی که در ارتباط با قضیه 11 سپتامبر منتشر شده، مورد 

توجه قرار می گیرد. 
سرویس خارجی

وقوع حمالت 11 سپتامبر، )والدیمیر( پوتین با 
)جرج(بوش )رؤسای جمهور وقت روسیه و آمریکا( 
تماس گرفته و گفته که سازمان اطالعات روسیه 
به نشــانه هایی دسته یافته است که از حمله ای 
قریب الوقوع حکایت می کند، حمله ای که طراحی 
آن سال ها در افغانستان زمان برده است«. بیبی 
در ادامه می نویسد: »فردای حمالت 11 سپتامبر 
پوتین اولین رهبر خارجی بود که با کاخ ســفید 

تماس گرفت و ابراز همدردی کرد«.
»دروغ« بخشی از هویت آمریکا

»اســتفن لندمن« نظامی سابق و تحلیلگر 
آمریکایی، حول مســئله دروغگویی در آمریکا، 

بارهــا برای کیهان مطالبی را به رشــته تحریر 
درآورده است. اکنون جا دارد به مناسبت سالروز 
حادثه 11 سپتامبر، مروری بر این مطالب داشته 
باشــیم. لندمن در رابطه با ساختار کلی جامعه 
آمریکا معتقد اســت: »آمریکا از آغاز تاسیسش 
تا همین زمان، از »دروغ های بزرگ« متعددی 
برای پیشبرد منافعش استفاده کرده و به واسطه 
همین دروغ ها بوده که سیاست های پلید خود را 
به پیش برده است. سیاست های آمریکا در طول 
تاریخ بدون تغییر مانده و چارچوب ثابتی دارد«. 
این کارشناس مطرح آمریکایی سپس  اشاره ای 
به 11 ســپتامبر دارد و می نویسد: »دروغ های 
آمریکا برای مهار جهان و پیشبرد سیاست های 
پلیــد خود، همچنان حتی پس از ســال ها در 
11ســپتامبر خود را نمایان می کند. پس از آن 
اتفاق، آنها کشورها را یکی پس از دیگری مورد 
هدف قرار دادند. نابودی، استعمار و استثمار آنها 
بازتاب درستی از سیاست خارجی رسمی  آمریکا 
بود. از سوی دیگر، جنگ های داخلی مسلمانان، 
رنگین پوست ها و قشــر کارگر در داخل آمریکا 

به صورت جدی شکل گرفته است«.
افشای نقش پررنگ آل سعود

مجله آمریکایی »نیوزویک« طی گزارشی که 
آن را ســال گذشته شمسی به چاپ رسانده، از 
نقش پررنگ حکومت ســعودی در این حمالت 
ســخنانی را به میان آورده است. در کتابی که 
نیوزویک از آن رونمایی کرده بود، به بی توجهی 
مقامات آمریکایی به هشــدارهای امنیتی پیش 
از وقوع حادثه  تروریســتی  اشــاره می شــود. 
»ریچارد کالرک« مشــاور وقت کاخ سفید، در 
زمینه مبارزه با تروریســم در دوران ریاســت 
جمهوری »بیل کلینتــون« و »جرج د بوش«، 
طی مصاحبه ای در کتاب »ســگ های نگهبانی 

که پارس نکردند«، تأکید کرده است: »مقامات 
بلندپایه سازمان اطالعات مرکزی آمریکا از جمله 
»جرج تنت« رئیس این مرکز، اطالعات مهمی را 
از توطئه و شبکه  القاعده از جمله ورود »خالد 
المحضار« و »نواف الحازمی«، به آمریکا و نقش 
آنها در حمالت، مخفی نگه داشته اند«. از جمله 

حقایق دیگری که در این کتاب به چاپ رسیده، 
عبارتند از: »تالش های مستمر حکومت سعودی 
برای جلوگیری از افشــای کامل روابط ریاض با 
ربایندگان هواپیماها« و »کمک و حمایت برخی 
مسئوالن در وزارت اوقاف سعودی به ربایندگان«. 
در کتاب مذکور تأکید شــده که به موجب این 

اطالعات، صدها خانواده که عزیزان خود را طی 
حمالت 11 ســپتامبر از دست داده بودند، در 
دادگاه فدرال نیویورک علیه آل ســعود شکایت 

کرده اند.
واقعیت مغایر روایت 

از جملــه دیگر تحقیقاتی کــه در رابطه با 

حادثــه 11 ســپتامبر انجام شــده، مربوط به 
»دیوید ری گریفین« است. وی به طور مستمر و 
خستگی ناپذیری در رابطه با 11 سپتامبر تحقیق 
کرده و این تحقیقات در 10 جلد کتاب و مقاالت 
متعدد به چاپ رسیده، است.  گریفین در یکی 
از کتاب های خود به نام، »11 سپتامبر، افسانه 
و واقعیت« نوشته است: »با توجه به بسیاری از 
دالیل، حادثه 11سپتامبر که تا کنون با استفاده 
ابزاری از احساسات مردم، یک اتفاق  تروریستی 
محسوب می شود، افسانه ای است که با واقعیت 

سازگاری ندارد«.
»گریفین« همچنین در ســپتامبر 2008 

طــی مقاله ای، 21 ســؤال را در رابطه با حادثه 
11ســپتامبر مطرح کرده و از مقامات رســمی 
 درخواست می کند که به آن پاسخ دهند. سؤاالتی 
که تا این لحظه، پاسخ قانع کننده ای به آنها داده 

نشده است. برخی از این سؤال ها عبارتند از:
اف.بی.ای طــی گزارش های متعدد، اعتراف 
کرده که هیچ ارتباطی بین حادثه 11 سپتامبر و 

القاعده پیدا نکرده است.
در گزارش این حادثه  تروریســتی آمده که 
 تروریست، یک مسلمان رادیکال و بسیار مذهبی 
بوده است، این ادعا در حالی مطرح شده که وی 
در حالت مستی به سر می برده است. این حقیقت 

با آنچه ادعا شده تطابق ندارد.
پاسپورت هایی که از  تروریست ها پیدا شده، 

جعلی بوده اند.
 در همان زمان »جرج بوش« رئیس جمهور 
وقت آمریکا، در ســفری ایالتی به سر می برده و 
پس از اعالم این حادثه، هیچ دستورالعمل خاصی 
برای محافظت از جان وی ابالغ نشده است، که 

بسیار مشکوک به نظر می رسد.
»گریفین« در انتهــای گزارش خود، نتیجه 
می گیــرد که از نظر منطقی و با در نظر گرفتن 
همه استدالل ها، 11 سپتامبر به روایت مسئولین 

آمریکایی، افسانه ای بیش نیست. 
پیامد های ناگوار

امــا همان طور که در ابتدای این مقاله گفته 
شد، فارغ از اینکه عامل اصلی حادثه 11 سپتامبر 
کی بوده، لشکرکشی آمریکا به افغانستان و عراق 
به بهانه 11 سپتامبر، رنج و مصیبت زیادی را برای 
مردم این دو کشور به بار آورده است. »گریفین« 
در همین باره، ژوئن ســال 2010 طی مقاله ای 
می نویسد: هیچ ارتباطی بین حوادث  تروریستی 
مذکور و افغانســتان وجود ندارد و حمله آمریکا 

به کشوری که هیچ تهدیدی برای آن محسوب 
نمی شــد، از لحاظ قانونی بی پایه و اساس است.
آمریکا دو ماه پیش از حادثه 11 سپتامبر، تصمیم 
حمله به افغانستان را گرفته بود، در حالی که از 
لحاظ اخالقی، هیچ توجیهی برای جنگ وجود 
نداشت. دالیل حمله واشنگتن به افغانستان، با 
دروغ هایی هم که تاکنون گفته شده، مغایر است 
و حمله به افغانستان هیچ گاه منجر به دستگیری 
و یا کشته شدن »بن الدن« نشده و حتی القاعده 

نیز تضعیف نگردیده است. 
در ارتباط با عراق نیز آمریکا مدعی بود میان 
صــدام و القاعده ارتباط وجود دارد. این ادعا نیز 
کاماًل دروغ بوده است. در هر حال، حمله آمریکا 
به عراق در سال 2003، مصائب فراوانی را برای 

ملت عراق رقم زده است.
نتیجه گیری

بنابراین، در مقام نتیجه گیری، باید پذیرفت 
که آنچه پیرامون موضوع 11 سپتامبر رخ داده، 
تنها ابزاری برای پیشــبرد سیاست های آمریکا 
بوده است. این نقشــه ای بوده تا سرزمین های 
استراتژیک به سیطره و سلطه آمریکا درآیند. از 
دید آمریکا، افغانستان اهمیت فراوانی در حوزه 

جغرافیای سیاسی دارد. 
آمریکا در نقاطی از افغانســتان که از لحاظ 
اســتراتژیک پر اهمیت است، پایگاه های هوایی 
ایجاد کرده، سازمان سیا به واسطه مواد مخدر، به 
پول های کالن و غیرقانونی رسیده و وال استریت 
از تجارت غیرقانونی مواد مخدر، سود کالنی به 

جیب زده است.
 باید تصریح کرد که از زمان شــکل گیری 
آمریکا تاکنون، این کشور جنایات بزرگی را در 
نقاط مختلف جهان مرتکب شده است؛ از ژاپن 
گرفتــه تا ایران، افغانســتان و آمریکای التین. 
واشگتن حتی به مردم خود هم رحم نکرده است. 
در آن بین، آمریکا برای توجیه سلطه گری خود 
بر سایر کشورها، مبارزه با تروریسم را علم کرده 
است. طی 18 سال گذشته در حالی که ماشین 
جنگی آمریکا مشغول تخریب و نابودی منطقه 
بوده است، شیپورهای تبلیغاتی این کشور دائما و 
مرتباً اعالم کرده اند که هدف این حمالت، نابودی 
گروه های  تروریستی و امن تر شدن جهان برای 

زندگی بهتر است! 
افغانستان پس از گذشــت 18 سال، هنوز 
روی آرامش به  خود ندیده و شــرایط امنیتی و 
معیشتی مردم به بدترین وضعیت رسیده است. 
واشنگتن برای اینکه ملت خود را در مورد  اشغال 
افغانستان قانع کند، یک حمله  تروریستی بسیار 
سخت  ترتیب داد و عواطف و احساسات عمومی 
را تحریک کرد. مردم افغانســتان به چشم خود 
می بینند که  پس از گذشــت سال ها و حضور 
ده ها هزار نیروي خارجي در افغانســتان، اوضاع 
این کشــور نه تنها خوب نشده، بلکه روز به روز 

بدتر هم مي شود.

ترامپ در آرزوی جنگ ستارگان جدید

ســال 198۵ تا 2002 میالدی مشغول به فعالیت بود اما 
1۷ سال قبل تغییر رویکردهای تهاجمی و نظامی آمریکا 
به ویژه اولویت یافتن امنیت داخلی و احساس تک قطبی 
شــدن نظام بین الملل باعث شد تا واشنگتن فعالیت آن را 
متوقف کند. به اعتقاد تحلیلگران نگرانی از پیشــرفت های 
چین و روســیه در این حوزه موجــب تغییر دیدگاه های 

مقام های ارشد آمریکا شده است.
طرح فوق ســال گذشــته با مخالفت نیروی هوایی و 
حتی برخی قانونگذاران آمریکایی روبرو شده بود و اکنون 
فرماندهی مشــترک نیروهای فضایی آمریــکا، به عنوان 
شــاخه ای مجزا از نیروی هوایی اما تحت فرمان پنتاگون 
عمل می کند و تقریبا تمامــی فعالیت های فضایی ایاالت 
متحده را تحت پوشــش قرار می دهــد. در این چارچوب 
نیروهای فضایی، در کنار ارتــش، نیروی هوایی، دریایی، 
گارد ساحلی و تفنگداران دریایی تحت نظر یک فرماندهی 

کل فعالیت خواهند کرد.
بخشــی از وظایف این نیروهای جدید تکمیل امکانات 
و تقویت سیســتم موقعیت یاب جهانی )GPS( و کمک به 
رهگیری و مقابله با ســالح های موشکی و تسهیل ارتباط 
نظامیان و فرماندهان آمریکایی در میدان های نبرد عنوان 
شده است. به نوشته روزنامه »ایندیپندنت« اگرچه وظیفه 
این فرماندهی از نیروی هوایی آمریکا مجزا است اما درواقع 

می تواند در کنار وظیفه فضایی خود خدماتی متمایز را به 
نیروهای هوایی، زمینی و دریایی هم ارائه کند.

 ترامپ چندماه قبل ژنرال »جان ریموند« را به عنوان 
نخستین فرمانده نیروی نظامی فضایی آمریکا به سنا معرفی 
کرده بود. رئیس جمهوری آمریکا سال گذشته و هنگام ارائه 
بودجه نظامی بیش از ۷00 میلیاردی برای سال 2019 در 
قانون »اختیارات دفاع ملی« هم به صورت رســمی عرصه 
فضا را در کنار زمین و دریا میدان های جنگی توصیف کرد. 
دونالد ترامپ تنها حضور در فضا را کافی ندانست، بلکه لزوم 
تقویت توانایی نظامی واشنگتن برای سیطره بر این عرصه 

را مورد تاکید قرار داد.
به تازگی ژنرال فوق به عنوان فرمانده این مرکز نیز به 
صورت تلویحی رقبای آمریکا را به تقویت توانایی نظامی در 

فضــا متهم و تاکید کرد فضا به یک قلمروی جنگی نوینی 
تبدیل شده است.

تشدید رقابت تسلیحات فضایی 
اگرچه بســیاری از تحلیلگران این اقدام واشــنگتن را 
عاملی برای تشدید مسابقه تسلیحاتی و کشانده شدن فضا 
به عرصه رقابت میان قدرت ها همچون طرح های متوهمانه 
)جنگ ستارگان( »رونالد ریگان« رئیس جمهوری پیشین 
آمریکا می دانند اما ترامپ علت این تصمیم را پاسخ دادن 
به برنامه های دشمنان واشنگتن در نظامی کردن مدارهای 
فضایی عنوان کرد. ترامپ ســال گذشــته فضا را در زمره 
عرصه های نوین نبرد میان آمریکا و دیگر قدرت ها دانست 
و بر ضرورت افزایش توان این کشور در حوزه فضا تاکید کرد.

این تصمیم در حالی گرفته شد که معاهدات بین المللی 
با صراحت، نظامی کردن فضا را ممنوع کرده اند اما ازآنجاکه 
رئیس جمهــوری آمریکا تقریبا با هر مقررات و پیمانی که 
برخالف میل و منافع مورد نظرش باشد مخالفت می کند، 
به اســتقرار سالح و نیروهای فضایی در جو به عنوان یک 
ابزار برتری بخش به واشــنگتن می نگرد و به دنبال اجرای 

آن است.
به گزارش ایرنا، ســال گذشته نشریه »نشنال پست« 
با اشاره به طرح خطرناک ترامپ برای فضا عنوان داشت که 
رئیس جمهوری آمریکا با رویکردی خطرناک پنج شــاخه 

نظامی نیروهای مسلح را کافی نمی داند و به همین دلیل 
ایجاد نیروی نظامی در فضا را دنبال می کند.

این نگاه تحلیلی گذشته از موضوع زباله های فضایی و 
نابودی ماهواره ها، درگیری در فضا را هم برای کشــورهای 
متخاصم و هم برای کل بشر و کره زمین خطرناک می داند 
زیــرا این عرصه برای هدایت امور مختلف ارتباطی بر روی 

زمین به شدت ضروری است.
روزنامه »گاردین« نیز اعالم تشکیل فرماندهی نظامی 
در فضا را نشانه ای از آماده شدن ترامپ برای راه اندازی دور 
جدیدی از نزاع بر ســر مدارهای فراز زمین دانست و افزود 
این فرماندهی جدید هراس ها از آسیب پذیری ماهواره های 
قدرت های جهانی را بیشــتر می کند که البته این امر خود 

می تواند محرکی برای وقوع یک جنگی واقعی باشد.
ترامپ در مراسمی در واشنگتن وظیفه این فرماندهی 
را دفاع از منافع حیاتی آمریکا در فضا خواند که به عرصه 
تازه ای از جنگ تبدیل می شــود. رئیس جمهوری آمریکا 
وظیفه شاخه ششــم نیروی نظامی آمریکا را محافظت از 
ماهواره های کشــورش و مقابله با موشک های پرتاب شده 
از سوی دیگر کشورها عنوان کرد. تارنمای نشریه »گلوبال 
نیوز« در گزارشــی بر این اعتقاد است که هدف از تشکیل 
ارتش فضایی آمریکا مقابله با تسلیحات لیزری ضدماهواره ای 

است که چین و روسیه در اختیار دارند.
گاردیــن این موضوع که ترامــپ فضا را عرصه جنگی 
جدیدی توصیف کرده اســت خطرناک دانســت و افزود 
ماهواره های مســلح بــه لیزر، گیرنده هــای فرکانس های 
رادیویی، اسپری های شــیمیایی و حتی ربات های مسلح 
از جمله تسلیحات فرازمینی هستند که اطالعات چندانی 
از وجود آنها در ارتش های قدرت های جهان در دســترس 

نیست.
در ســال 19۶۷ معاهده فضای بیرونی یا ماورای جو با 
هدف جلوگیری از نظامی شــدن فضا از طریق ممنوعیت 
اســتفاده از سالح های هسته ای در مدارهای دور زمین به 
تصویب رسید. اما اکنون ارتباط فناوری های ساده تر و نگرش 
دولت هــای ملی گرا در حال تبدیل فضا به جبهه جدیدی 
برای نبرد هســتند. روزنامه ایندیپندنت هم عنوان داشت 
قلمروی جنگی دانستن فضا از سوی ترامپ مورد انتقادهای 
گسترده ای قرار گرفته است. کارشناسان این نگرش را زیاده 
روی در بحث هــای امنیتی دانســته اند که میلیاردها دالر 
هزینه را به مالیات دهندگان آمریکایی تحمیل می کند. به 
اعتقاد تحلیلگران به فرض آنکه جنگی در فضا شکل بگیرد 
نظامی ســازی این حوزه بر خطرات یک جنگ هسته ای 
می افزاید. بر این اساس در دوره ای که ترامپ از توافق های 
کنترل تسلیحات کنار می کشد و مسابقه تسلیحاتی نوینی 
را به راه می اندازد نیازی وجود ندارد که بر تهدید جنگ های 

هسته ای هم افزوده شود.
تحلیل گران و رســانه های جهان به ویژه در آمریکا بر 
ایــن اعتقادند طرح مورد نظر ترامپ بــرای ایجاد نیروی 
فضایی، بیشتر از گذشــته موجب تحریک روسیه و چین 
در مسیر افزایش توان نظامی آنها به ویژه در فضا می شود. 
اگرچه واشنگتن نگران توانایی این کشورها است اما تجربه 
پیشین جنگ ستارگان نشان داد که دامن زدن به مسابقه 
تسلیحاتی در فضا تنها موجب اتالف سرمایه ها و گسترده تر 
شــدن رقابت های نظامی و افزایــش تهدیدها برای هر دو 

طرف می شود.

اردوغان و ریزش های حزب حاکم
عدالت و توسعه نظیر »عبداهلل گل«، »علی باباجان« و 
نیز داوداوغلو با »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهوری 
پیش از این نیز بارها خبرســاز شــده بود اما گویا این 
اختالفات روندی تصاعدی و سازش ناپذیر یافته است.

پژوهشــگر ایرنا با »ســیامک کاکایی« کارشناس 
مســایل  ترکیه در مورد ریزش اعضای حزب عدالت و 

توسعه به گفت و گو پرداخت.
کاکایی در ابتدای این مصاحبه اظهار داشت: حزب 
عدالت و توسعه با ریاست اردوغان دستخوش تغییرات 
جدیدی شــده است. خروج افراد سرشناس این حزب 
در ماه های گذشته نگاه تحلیلگران و محافل سیاسی را 
به خود جلب کرده است. این پرسش ها مطرح است که 
آیا این آغاز دوران تغییرات و انشعاب در حزب عدالت 
و توسعه است یا بستر تنزل این حزب به شکلی فراهم 
شده است. خروج شخصیت های مطرح حزب عدالت و 
توسعه همانند علی باباجان و افراد سرشناس دیگری که 
از حزب خارج شدند این پرسش ها را مطرح کرده است.

افرادی که از حزب خارج شــدند وزیران کشــور، 
انرژی و دادگستری در دولت پیشین بودند. خروج این 
افراد توجه محافل سیاسی را به خود جلب کرده است. 
ممکن است این افراد در مسیری حرکت کنند که وزیر 
اقتصاد قبلی  ترکیه علی باباجان آن را شــروع کرده و 
حزب جدیدی را تشــکیل داده است. این افراد ممکن 
است تشکیل یک حزب جدید دهند یا در قالب حزب 

نوپای علی باباجان قرار گیرند.
حزب عدالت و توســعه به طور کلی در ســال های 
اخیر با تداوم مشــی اقتدارگرایانه اردوغان دستخوش 
ریزش هایی شده اســت. دامنه انتقادها از شیوه اداره 
حزب گســترش یافته و افــرادی همانند عبداهلل گل 
از موسســان حزب عدالت و افرادی که اخیرا استعفا 
کرده اند انتقادهای عمده به شیوه اداره حزب، از سوی 
اردوغان داشــتند. این انتقادها در شیوه اداره حزب از 
سوی داوداوغلو طراح و ایده پرداز حزب عدالت و توسعه 

نیز وجود داشت.
خروج علی باباجان از حزب حاکم و تشــکیل یک 
حزب جدید عماًل راه را برای شکل گیری گروه دیگری 
که منشــعب از حزب عدالت و توســعه است فراهم 
می کند. البته در ترکیه چنین حرکت هایی تازگی ندارد. 
دو سال پیش در درون حزب حرکت ملی، گروهی به 
رهبری خانم »مرال آکشنر« از حزب جدا شدند و حزب 

جدیدی بنام حزب »خوب« را تاسیس کردند. این گروه 
در انتخابات توانستند تعدادی کرسی به دست آورده و 

وارد ائتالف دیگری شوند.
اردوغــان با همکاری حزب حرکت ملی به رهبری 
»دولت باغچه لی« ائتالف جمهور را تشــکیل داد و در 
دو دور گذشته انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی  
ترکیه، حزب عدالت با برتری شــکننده ای پیروز شد. 
این موضوع نشــان می دهد که در آینده حزب عدالت 
نمی تواند به شکل تک حزبی دولت تشکیل دهد و جلب 
نظر حزب حرکت ملی از سوی اردوغان برای ائتالف در 
همین چارچوب بوده است. اگر دامنه انتقادها از حزب به 
این شکل پیدا کند و افراد دیگری از حزب خارج شوند 
ممکن است نوعی نوسان در عدالت و توسعه به وجود 

آید و از درون این حزب گروه دیگری متولد شوند.
حزب عدالت و توســعه از درون حزب منحل شده 
»فضیلت« به وجود آمد؛ گروه تکنوکراتی که با ایده های 
جدید توانستند آرای مردم را در انتخابات 2002 به طور 
چشمگیری به دست آورند و بعد یک دولت تک حزبی 
برای چهار دوره پیاپی تشــکیل دهند. حزب عدالت و 
توسعه در چالش درونی قرار دارد. اکنون بعد از چهار 
دوره حکومتداری چالش هایی در الیه های حزب عدالت 
و توسعه پدیدار شده است. این رشته تحوالت ممکن 
است به تضعیف بیشتر حزب عدالت و توسعه کمک و 
زمینه را برای قدرت گرفتن حزب های رقیب همانند 

حزب »جمهوری خواه خلق« فراهم کند.
پیــروزی حزب جمهوری خواه خلــق در انتخابات 
شهرداری استانبول نشــان می دهد که اردوغان برای 
حفظ برتری با چالش هایی مواجه است. حزب عدالت 
و توســعه در انتخابات شورای شــهر استانبول در دو 
نوبــت از حزب جمهوری خواه خلق شکســت خورد. 
تمایل این حزب به سمت ُکردها و حل مسالمت آمیز 
مشکالت آنان در جامعه  ترکیه این احتمال را به وجود 
می آورد که در انتخابــات آتی ائتالف احتمالی، میان 
حــزب جمهوری خواه خلــق با ُکردها شــکل گیرد. 
البته اختالف نظر و فاصله زیــاد میان ُکردها و حزب 

جمهوری خــواه خلق وجود دارد. عامل پیروزی »اکرم 
امام اوغلو« در انتخابات شهرداری شهر استانبول ُکردها 
بودند و این زنگ خطری بر ای حزب عدالت و توســعه 

و اردوغان محسوب می شود.
اردوغان در سازماندهی حزب عدالت و توسعه مشی 
اقتدارگرایانه را به نمایش گذاشته و نوعی فردگرایی در 
عرصه قدرت و حکومت داری را تقویت کرده است. وی 
می تواند با کیش شخصیتی خود تأثیر عمده در حزب 

عدالت و توسعه را به نمایش بگذارد.
کاکایی همچنین اظهار داشت: اردوغان شگردهای 
متعددی درمواقع حســاس داشــته است و با امنیتی 
کــردن فضای انتخابات ترکیه در چند دوره گذشــته 
عماًل توانسته است حزب عدالت و توسعه را به سمت 

پیروزی سوق دهد. نتایج آرای حزب عدالت و توسعه 
در انتخابــات پارلمانی و ریاســت جمهوری و هم در 
همه پرســی قانون اساسی نزدیک به هم بوده است اما 
درنهایت حزب عدالت پیروز شد و توانست سکان قدرت 

را در  ترکیه نگه دارد.
آزمون و تجربه سیاسی که اردوغان در این سال ها 
کسب کرده سبب شده که برخی از تحلیلگران سیاسی، 
توانایی وی در ســاماندهی حزبش را مورد توجه قرار 
دهند و این بحث مطرح شود که اردوغان در هدایت و 
مهار قدرت همچنان توانمند است و می تواند حزب را 

قدرتمند نگه دارد.
به گفتــه کاکایی، روش حکومت داری اردوغان در 
چند دور گذشته همواره مبتنی بر اصل اقتدارگرایانه 
بوده اســت. اردوغان در سمت و سو دادن به حزب و 
بسیج آرا عمومی در میان طرفدارانش و ممانعت از به 
هم خوردن  ترکیب سیاسی موفق است اما انتقادهای 
جدی از سوی محافل نخبگی و سیاستمداران  ترکیه 
نســبت به رفتار داخلی و خارجی اردوغان و شــیوه 
اقتدارگرایی که نوعی سلطانیسم را به نمایش می گذارد 
وجود دارد. این موضوع می تواند شرایط ساختار سیاسی 

در  ترکیه را به سمت و سوی دیگر هدایت کند.
منبع: خبرگزاری جمهوری اسالمی


