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« ابتکار » حضور ایران در کنفرانس بازسازی عراق را بررسی میکند

حلقه مفقود تعمیم قدرت سیاسی به نفوذ اقتصادی
.
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کنفرانس سه روزه بازسازی عراق روز گذشته با حضور
مقامات بینالمللی به میزبانی کویت آغاز به کار کرد.
این کنفرانس با هدف تجمیع کمکهای مالی بینالمللی
برای بازسازی مناطق جنگزده عراق ،زمینهسازی برای
مدیریت ریشهای منازعات داخلی و نوسازی ظرفیتهای
ملی و محلی عراق برگزار میشود.
این کنفرانس روز گذشته در حالی آغاز به کار کرد که عراق
پس از یک دوره ناامنی و بیثباتی پس از سالهای  ،2003از سال
 2014میالدی و همزمان با ظهور گروه تروریستی داعش وارد فاز
جدیدی از بحران داخلی شد .در همین راستا و پس از شکست
سرزمینی داعش در عراق و سوریه ،ارزیابیهای کارشناسان حاکی
از آن است که در روند مبارزه با داعش ،خسارات زیادی به زیر
ساختهای عراق وارد شده و فهرست بلندباالیی از ویرانیهای سه
سال جنگ داخلی عراق در بازه زمانی  2014تا  2017چیزی
بالغ بر  45میلیارد دالر خسارت در بر داشته است .مقامات عراقی
اعالم کردهاند که با توجه به مشکالت عدیده ساختاری ،حجم
آسیبهای ناشی از جنگ با داعش و همچنین میلیونها آوارهای
که از این رهگذر برجا مانده است ،دولت بغداد هم اکنون نیاز
مبرمی به کمکهای مالی برای بازسازی مناطق جنگزده دارد .به
گفته سلمان الجمیلی وزیر برنامهریزی عراق ،برآوردهای صورت
گرفته از هزینههای بازسازی عراق تنها در مناطق تحت اشغال
داعش در حدود  88میلیارد دالر است که تقریباً یک چهارم آن به
صورت فوری مورد نیاز است.
به گفته تحلیلگران فروپاشی نظام بعثی عراق با تمام
هزینههایی که دربر داشت و خاستگاه ضعیف دولت -ملتسازی
در این کشور که با حمله نیروهای خارجی به بحرانهای فزاینده
انجامیده ،در صورت اضافه شدن مساله آوارگان و انبوه خرابیهای
ناشی از خسارات داعش در طول سه سال گذشته ،اگر به سمت
و سوی راهحلهای کارآمد برای مدیریت چالشها پیش نرود،
میتواند به عنوان پتانسیلی قوی برای ایجاد موج جدیدی از
تنشها در عراق یاد شود.

با این حال این کنفرانس که قرار است عالوه بر بازسازی مناطق
جنگ زده به مسائل کالن دیگری که ذکر شد بپردازد ،به نظر
میرسد که از همین ابتدا با مشکالتی مواجه باشد .طبق اعالم
برخی کارشناسان هم اکنون مخالفتهایی در خصوص نحوه
اختصاص کمکهای احتمالی به مناطق مختلف این کشور بروز
کرده و منتقدان معتقدند که باید این کمکها به صورت متوازن
در تمامی نقاط عراق هزینه شود ،زیرا مناطق جنوبی و مرکزی
عراق که سالهای متمادی به واسطه اکثریت شیعیان زیر فشار
قرار داشتهاند ،اکنون مستحق توزیع مناسب سرمایهگذاریهای
خارجیهستند.
بررسی حضور ایران در کنفرانس بازسازی عراق
همزمان با آغاز به کار کنفرانس سه روز بازسازی عراق در کویت،
روز گذشته بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان از
حضورمحمد جواد ظریف دراین کنفرانس خبرداد و گفت که

ایران به نقش حمایتی و سازنده خود برای کمک به بازسازی
و توسعه اقتصادی عراق ادامه خواهد داد .وی همچنین با اشاره
به اهمیت عراق به عنوان یک کشور
دوست و همسایه ایران گفت :ایران از
برگزاری این کنفرانس استقبال کرده
و مشارکت جامعۀ بین المللی در روند
بازسازی این کشور را امری ضروری
و اقدام در مسیری درست می داند.
قاسمی در ادامه با تاکید برضرورت
مشارکت صادقانه و غیرمشروط جامعه بین المللی در این بازسازی
اظهار کرد که ایران در حمایت از مردم و دولت عراق هیچگونه
تردیدی به خود راه نداده همانگونه که در مبارزه با تروریسم نیز
در کنار مردم و دولت عراق بوده و خواهد بود و در مسیر کمک به
بازسازی و توسعه اقتصادی عراق ،همانند دیگر حوزه های سیاسی،

امنیتی ،نقش حمایتی و سازنده خود را در دوران پسا داعش ادامه
خواهد داد .در همین رابطه و به منظور بررسی نقش ایران برای
شرکت در این کنفرانس سه روزه ،دکتر اردشیر پشنگ کارشناس
ارشد مسائل عراق در گفت و گو با ابتکار با بیان اینکه به طور کلی
فلسفه حضور ایران در کنفرانس بازسازی عراق مثبت است ،اظهار
داشت :ایران پرنفوذترین کشور از لحاظ سیاسی و امنیتی در عراق
است ،اما متاسفانه مشکل بزرگ ایران در سیاست خارجی که طی
چند دهه اخیر شاهدش بودهایم ،این است که از نفوذ سیاسی،
امنیتی و فرهنگی خود در مناطق پیرامونی خاورمیانه ،نتوانسته
از منظر اقتصادی و تجاری چندان موفق بهرهبرداری کرده و این
مناطق را عالوه بر تعامالت امنیتی و سیاسی وارد نوعی تعامالت
اقتصادی و درآمدزا کند .ما اوج این مساله را در خصوص آسیای
مرکزی و قفقاز در دهه  1990میالدی شاهد بودیم .به اعتقاد
من یکی از مشکالت بزرگ زیرساختی ما فقدان توان صنعتی
و اقتصادی برای رقابت با کشورهای اروپایی و شرقی تا پیش از
این بوده که این امر طی سالهای اخیر با ظهور رقبای قدرتمند
منطقهای از جمله ترکیه و برخی کشورهای عربی تشدید نیز
شده است .به نظر می رسد در این کنفرانس هم ما با چند مشکل
روبرو باشیم .نخست اینکه هر چند دکتر ظریف به عنوان وزیر
خارجه ایران در این کنفرانس شرکت کرده ،اما اخبار حاکی از آن
است که هیات ایرانی خیلی دیر اعالم آمادگی خود را برای حضور
در کنفرانس ابراز داشته و نتوانسته است تعداد قابل توجهی از
سرمایهگذاران بخش خصوصی کشور را به این کنفرانس ببرد.
مساله دیگر این است که محوریت کنفرانس با دولت کویت است
و دولتهای عربی در تالش هستند با افزایش سرمایهگذاری در
عراق ،به نوعی موازنهای را با قدرت سیاسی و امنیتی ایران در این
کشور ایجاد کنند .در همین رابطه گفته میشود که عربستان
سعودی آمادگی خود را برای سرمایهگذاری  50میلیارد دالری
در عراق اعالم کرده که این نکته میتواند با پیوند خوردن به توان
اقتصادی قابل توجه سایر کشورهای عربی ،بسیار تامل برانگیز
باشد .متاسفانه در مقطع کنونی توان اقتصادی کشور با توجه به
آن چیزی که در سطح داخلی شاهد آن هستیم ،آنچنان نیست
که بتوان با توان مالی این رقبا یا توان صنعتی کشوری مانند
ترکیه برابری کند .به همین دلیل است که من این حضور را در
کل مثبت میدانم ،اما با توجه به شرایطی که موجود است فکر
نمی کنم چندان تاثیرگذار باشد.

اندیشکده بروکینگز گزارش داد

جاناتان دی پوالک در یادداشتی که اندیشکده بروکینگز منتشر کرد ،نوشت :در
نشست ژانویه  2013اندیشکده بروکینگز در سئول ،تهدید موشکی و هستهای
کره شمالی از دوران کیم جونگ دوم تا کیم جونگ -اون مورد بحث و بررسی
قرار گرفت .در آن زمان ،کره شمالی در آستانه انجام سومین آزمایش اتمی خود
بود ،هرچند که زمان زیادی از ارسال موفقیتآمیز ماهواره این کشور در دسامبر
 2012سپری نشده بود .در آن موعد ،کره شمالی همچنین از توافق فوریه 2012
لیپ دی ( )Leap Dayخارج شد و چند ماه بعد در فرایند اصالح قانون اساسی
اعالم کرد کشوری برخوردار از سالح اتمی است .باراک اوباما بهتازگی دوره دوم
خود را بهعنوان رئیس ایاالت متحده آمریکا آغاز کرده بود و پارک جون-های
نیز در انتظار شروع ریاست جمهوری خود بر [کره جنوبی] بود.
اظهارات سیاسی مقامات کره شمالی ،نشانهای از عقب نشینی این کشور از برنامههای
موشکی و هستهای نداشت (چه برسد به اینکه بخواهد آن را برچیند) .با این حال ،وعده
کیم جونگ-اون درباره اینکه شهروندان کره شمالی دیگر هرگز ریاضت اقتصادی نخواهند
داشت ،برای برخی از تحلیلگران به معنای آن بود که تعهد کره شمالی به توسعه تمام
عیار هستهای ،تعهد سیاسی مشخصی نبوده ،بلکه در اصل تعهدی نمادین خواهد بود.
همچنین ،معلوم نبود که محدودیتهای اقتصادی و تکنیکی ،مانع شتاب توسعه
تسلیحات کره شمالی شود و اینکه این کشور واقعاً به توسعه تجهیزات عملیاتی هستهای
مصمم باشد .عالوه بر این ،شک و تردیدهایی هم وجود داشت که کیم همچنان هشدار
چین برای عدم انجام آزمایشهای دیگر را نادیده بگیرد.
از آن زمان ،کره شمالی پاسخهای روشنی به این پرسشها داده است .هیچ دلیلی برای
این نتیجهگیری وجود ندارد که کره شمالی برنامههای تسلیحاتی خود را کاهش دهد و یا
کند خواهد کرد .کره شمالی تأکید کرده است که این کشور برای دستیابی به توانمندی
تسلیحاتی معتبر ،منابع الزم را تأمین خواهد کرد ،هرچند که میزان این تعهدات منابع و
تعریف کره شمالی از قدرت هستهای معتبر ،بستگی به اهداف فرضی برنامههای راهبردی
و میزان توانمندیهای صنعتی و فنی کره شمالی دارد.
در فوریه  ،2013کره شمالی سومین آزمایش اتمی خود را انجام داد و در پایان
مارس ،سیاست بونگ جین خود را مطرح کرد که نظام کره شمالی را به توسعه همزمان
تسلیحات هستهای و پیشرفت اقتصادی ملزم میساخت .همزمان ،مجمع عالی خلق کره
به اعالم قانون تقویت دولت اتمی برای دفاع از خود پرداخت که عبارت بود از یک قانونی
دهمادهای برای ترسیم بسیاری از اقدامات بعدی پیونگیانگ.
در بین سالهای  2013و  ،2015برنامه موشکی ظاهرا ً با نوسان همراه بود ،اما طی دو
سال گذشته و بهویژه در سال  2017چندین برنامه آزمایش موشکی بهسرعت پیش رفت
و موجب هشدارهای پیاپی مقامات ارشد آمریکا شد که کره شمالی در آستانه دستیابی به
توانمندی بین قارهای (موشکهای با برد بالغ بر  5500کیلومتر) بوده و قادر است خاک
آمریکا را هدف قرار دهد.
در سال  ،2016کره شمالی با دو آزمایش اتمی دیگر (آزمایش نخست ظاهرا ً آزمایش
اولیه سالح هیدروژنی بوده و دومی هم ظاهرا ً آزمایش طرح کالهک هستهای بوده است)
به برنامه آزمایش موشکی خود شتاب بخشید .در طول سال  2016تقریباً بیش از 10

سمت و سوی برنامه موشکی و هستهای کره شمالی
آزمایش موشکی و آزمایشهای موتور استاتیک انجام شد که راه را برای پیشرفتهای
بعدی در توسعه تسلیحات هموار میکرد .این آزمایشها عبارت بود از چندین آزمایش
ناموفق و البته پرتاب موفقیت آمیز هواسونگ( 10-همچنین موسوم به موسودان) که
از قبل مستقر شده ،اما قب ً
ال آزمایش نشده بود و همچنین اولین پرتاب موفقیت آمیز
پوکوکسونگ )1-Pukukksong( 1-موشک بالستیک دریایی با سوخت جامد که پس
از چند آزمایش ناموفق انجام گرفت.
کیم جونگاون تصمیم گرفته است که بودجه موشکی و هستهای کشورش را دو برابر
کند .نتایج این تصمیمات وی در طول سال  2017کام ً
ال مشهود بود .وی در سخنرانی
سال جدید خود در اول ژانویه [ ]2017اعالم کرد که کره شمالی وارد مرحله نهایی
آمادگی برای آزمایش پرتاب موشک بالستیک بین قارهای شده است .در طول  11ماه
بعدی ،کره شمالی برای رسیدن به هدف نهایی خود تالش کرد و بیش از  10آزمایش
موشکی دیگر نیز انجام داد که از جمله آنها میتوان به پرتاب سه موشک با قابلیت
برد بالقوه بین قارهای (همه در یک مسیر مستقیم در دریای شرق /دریای ژاپن به پرواز
درآمدند) و دو آزمایش موشکهای قاره پیما که از هوکایدو شلیک شد ،اشاره کرد .این
آزمایشها ،احتماال شامل آزمایش پنج موشک بود که قب ً
ال آزمایش نشده بودند (و در
برخی موارد تا به حال ناشناخته بودند) از جمله  2-Pukukksongکه نسخه زمینی
موشک سوخت جامد کره شمالی محسوب میشد .همچنین کره شمالی ادعا کرد که
این کشور یک کالهک هستهای کوچک شده برای سوار کردن بر موشکهای خود
طراحی کرده است.
برنامه آزمایش موشکی در ماههای پایانی  2017ظاهرا ً با آزمایش گرماهستهای در ماه
سپتامبر با قدرت انفجاری بالغ بر  150کیلوتن و پس از آن با پرتاب هواسونگ 15-در
اواخر نوامبر با توان اصابت به خاک آمریکا ،به اوج خود رسید .عالوه بر این ،کره شمالی
ادعا کرد که بازگشت امن کالهک هستهای را با موفقیت انجام داده است ،هرچند که
تحلیلگران اطالعاتی آمریکا ،کره جنوبی و ژاپن این ادعا را رد میکنند .کره شمالی
همچنین اظهار کرد که هواسونگ 15-قادر به حمل کالهک هستهای فوق سنگین است.
سپس روزنامه رودونگ سینمون ( )Rodong Sinmunکره شمالی در مقالهای اعالم
کرد که این کشور برای دفاع از خود به قدرت هستهای مسلح شده است تا به باج خواهی
و تهدید هستهای وحشتناک و ظالمانه و امپریالیستی آمریکا پایان داده و از شکوه کره
شمالی ،تمامیت ارضی این کشور و صلح شبه جزیره کره و باقی جهان حفاظت کند.
این پیشرفتهای شگفت انگیز باعث تشدید تالشهای چندجانبه در شورای امنیت
سازمان ملل شد تا نظام کره شمالی را تحریم و منزوی سازند و برخی کشورها نیز
تحریمهای یکجانبهای را علیه این کشور وضع کردند .همچنین ،موفقیتهای موشکی
کره شمالی باعث شد که دولت ترامپ بهطور فعاالنه اقدامات نظامی را مد نظر قرار دهد
که البته ماهیت آنها هنوز فاش نشده است .دو روز بعد از انتخاب ترامپ ،اوباما به رئیس
جمهوری جدید آمریکا هشدار داد که برنامههای موشکی و هستهای کره شمالی مشغله
دولت جدید خواهد بود و این پیشبینی هم درست از آب درآمد .اگرچه کره شمالی ادعا
کرده بود که دارای بازدارندگی هستهای در برابر حمله مستقیم است ،اما تالش آمریکا
برای جلوگیری از دستیابی پیونگیانگ به اهداف راهبردی ،بهطور قابل توجهی افزایش

یافت و مایه افزایش تنش در شبه جزیره کره به باالترین میزان در دهههای اخیر شد.
شتاب کره شمالی در توسعه تسلیحات ،پرسشهای بیشماری را مطرح میکند .از
جمله آنکه ،چرا پس از شش دهه بدون جنگ قابل توجه در شبه جزیره کره ،کره شمالی
به دنبال دستیابی راهبردی به فراتر از شبه جزیره کره و منطقه است؟ تعهد همزمان کیم
جونگ-اون به برنامههای چندگانه راهبردی را چگونه میتوان توضیح داد؟ آیا یک طرح
راهبردی مشخصی وجود دارد که معرف هویت شخصی کیم با این فعالیتها باشد؟ آیا
هیچ شاخصی برای ترسیم نهایت اهداف راهبردی کره شمالی (کیم) وجود دارد؟ و دیگر
آنکه ،آیا مبنایی برای ارزیابی هزینهها و خطرات این برنامهها در برابر مزایای راهبردی
فرضی این توانمندیها برای کره شمالی وجود دارد؟
به گزارش شورای راهبردی روابط خارجی ،در پایان این گزارش آمده است :در دوره
دولت کندی ،آلین آنتوون ،تحلیلگر معروف ،پرسش اصلی پیش روی هر برنامهریزی
دفاعی و راهبردی را چنین مطرح کرده بود :چقدر کافی است؟ رهبران نظامی و سیاسی
چه سطحی از توانمندی را برای دستیابی به اهداف امنیت ملی خود ضروری میدانند؟
کره شمالی نیز از این قضیه مستثنی نیست ،هرچند که این تصمیمات در نظامهای
تمامیت خواه بهطور جدی مورد بررسی قرار نمیگیرند ،چه برسد به اینکه در معرض
توجه افکار عمومی گذاشته شوند .با توجه به تالش فوقالعاده کره شمالی و تخصیص
منابع قابل توجه برای برنامههای تسلیحاتی ،اولویت تسلیحات اتمی و موشکی برای نظام
کیم بسیار زیاد است.
پرسش این است که چرا؟ و کدام اهداف ،نیازها و نگرانیها مایه انگیزه کیم جونگ-اون
بوده و هزینههای اقتصادی و سیاسی عظیم این فعالیتها را توجیه میکند؟ آیا کیم
میتواند بدون تضعیف سایر اهداف نظام ،این برنامهها را بهطور نامحدود حفظ کند؟ آیا
برای جلوگیری از تحقق این اهداف کره شمالی ،گزینههای واقعگرایانهای برای آمریکا،
کره جنوبی و سایر کشورها وجود دارد؟ برای بررسی برخی از این موضوعات ،باید باورهای
محرکه توسعه موشکی و هستهای کره شمالی تحت رهبری کیم جونگ-اون را مورد
توجه قرار گیرد.

فایننشال تایمز گزارش داد

ترامپ در گفت و گو با یک روزنامه اسرائیلی:

درآمد 13میلیارد دالری عربستان از بازداشت شاهزادگان سعودی

توافق هستهای برای اسرائیل فاجعه بار است

یک مقام ارشد عربستان گفت ،مقامهای سعودی انتظار دارند  ۱۳میلیارد دالر ( ۵۰میلیارد ریال عربستان) تا پایان سال
جاری میالدی از پاکسازی ضد فساد و توافق با شاهزادهها و تجار و مقامات عربستان به دست آورند.
به گزارش ایسنا ،به نوشته روزنامه فایننشال تایمز ،مقداری از این پول اکنون طبق توافق مظنونان برای تضمین آزادی به حساب
دولت عربستان منتقل شده است و انتظار میرود توافقهای بیشتری هم نهایی شود .این توافقها شامل واگذاری حسابها ،اموال و
داراییها به دولت میشود .یک مقام مطلع سعودی گفت :تا پایان سال  ۵۰میلیارد ریال عربستان منتقل میشود.
این سرکوب به فرمان محمد بن سلمان ،ولیعهد عربستان در ماه نوامبر موجب شد تا صدها شاهزاده و تاجر عربستانی راهی هتل
ریتز کارلتون شوند که حکم زندان آنها را داشت .در میان آنها افراد سرشناسی چون ولید بن طالل ،شاهزاده میلیاردر سعودی به چشم
میخورد که آزاد شد اما جزئیاتی از توافق آزادی او منتشر نشده است .دادستانی کل عربستان میگوید ،دولت ریاض با دریافت کل
داراییها در نهایت بیش از  ۱۰۰میلیارد دالر به دست میآورد .ریاض قصد دارد تا از این اعتبارات برای مقابله با کسری بودجه که برای
امسال  ۵۲میلیارد دالر پیشبینی میشود ،استفاده کند .عمده دلیل کسری بودجه این اقتصاد متکی بر نفت ،تداوم کاهش بهای نفت
بوده است .به گفته منابع مطلع ،سهامها در برخی از بزرگترین شرکتهای عربستانی از جمله شرکت ساخت و ساز بن الدن گروپ و
بزرگترین شبکه تلویزیونی این منطقه میدلایست برودکستینگ سنتر تحویل دولت شدهاند.

دونالد ترامپ رئیس ایاالت متحده آمریکا در مصاحبه با روزنامه اسرائیل هیوم توافق هسته ای را برای رژیم
صهیونیستی فاجعه بار خواند و گفت که انتظار دارد حکومت ایران مدتها برقرار باشد.
به گزارش ایرنا ،دونالد ترامپ در جریان این مصاحبه که در تارنمای پر تیراژترین روزنامه رژیم صهیونیستی منتشر شد ،در پاسخ
به این پرسش که آیا انتظار دارد زمانی که کاخ سفید را ترک می کند حکومت کنونی ایران بر سر کار باشد ،گفت :انتظار دارم که
مدتها برقرار باشند .این مصاحبه پیش از درگیری نظامی اخیر میان جنگنده های رژیم صهیونیستی و پدافند هوایی سوریه انجام
شد و وی در پاسخ به پرسش خبرنگار اسرائیلی پیرامون جلوگیری از ایجاد پایگاه های نظامی دائمی ایران در سوریه و لبنان ،تنها
به گفتن خواهید دید اکتفا کرد .وی همچنین از دادن پاسخ به سوالی در مورد حق رژیم صهیونیستی برای دفاع از خود در صورت
ایجاد چنین پایگاه هایی خودداری کرد و گفت :نمی خواهم اکنون در این مورد اظهار نظر کنم .خیلی زود است.
به نوشته تارنمای اسرائیل هیوم ،خبرنگار این روزنامه به ترامپ گفت :ما در اسرائیل معتقدیم که توافق سال  ،2015منجر به
رسمیت یافتن انقالب ایران شد .ترامپ در پاسخ گفت :توافق هسته ای برای اسرائیل فاجعه بار است و نحوه انجام ،امضاء و توافق
بر سر آن برای اسرائیل فاجعه بار و برای من باورنکردنی است .معتقدم که این توافق برای بسیاری از طرف ها و به خصوص
اسرائیل وحشتناک است.

یادداشت
انسان حاکم بر زمان در گوی بلورین

.

دکترمهدیمطهرنیا

با گسترش فناوریهای رسانه ای ،به دنیای رهبری دموکراتیک رسانهای بر جوامع
ملی وارد خواهیم شد .رسانهها به عنوان هویت بخش جوامع و جماعتهای متکث ِر
مخاطب محور در شبکه جهانی ارتباطات سیاسی شده دموکراتیک قرار خواهند
گرفت .اتاق شیشه ای ،حیات آدمی شکل و در آن امنیت فکری از اعتباری باال
برخوردار خواهد شد .دنياي آن زمان دنيايي از ملت  -دولت هاي رسانه ای خواهد
بود ،دولت هايي كه مدت هاست آغاز به شكل گرفتن کردهاند ،درست همان گونه
كه در گذشته انجمنهاي مختلفي ميان ملت ها وجود داشت ،و تمایالت تمرکز
گرایی امپراتورمنشانه را با چالش روبرو ساخت .سیگنالهای موجود نشان می دهد
که این معنا به گونهای دیگر ،ملت – دولت ها و دولت – کشورهای کنونی را به
چالش خواهند گرفت؛ و انواع دیگری از گونههای حیات سیاسی؛ كه كام ً
ال هم
دولت هاي ملي نخواهند بود ،و جهت گیریهای بین المللی را در بستر هویت های
تک سرنشین دانش بنیاد رسانهای دنبال خواهد کرد؛ به وجود خواهند آورد .پارادایم
حاکم بر حیات اجتماعی بشر از وحدت به کثرت ،و کثرت به وحدت؛ به پارادایم
کثرتهای وحدت گرا ،و وحدت آفرینیهای کثرت باور؛ تبدیل و بشر طعم خوش
فراغت برای خدایی کردن بر اساس اندیشه ورزی خردورزانه خود را بیش از پیش
در اختیار خواهد داشت .بهشت اندیشه ورزی و آرامش و آسایش معنوی و جسمانی
برای بشر فراهم خواهد شد .فناوریهای فوق پیشرفته تمام فعالیتهای مورد نیاز
بشر برای ادامه بقای مادی را فراهم خواهند کرد و انسان به مانند شهروندان آزاد
جامعه آتنی خواهد توانست در پرتو جهانی شدن آسان و درهم تنیدگی مرزهای
زمان ،مکان و فضا ،بَعد چهارم حیات را درنوردد و وارد گوی بلورین شود.
انسان با ورود به عصر فراانیشتینی خواهد توانست فضای موجود را خم کند و
فضای مدور حیات را برای بشر عینیت بخشد .گرانش کهکشانها باعث خمیدگی
فضا می شود ،بطوریکه نور در حال گذر از این فضا هم خم میگردد .خمش
نور ،زمینه را برای اخترشناسان مهیا می کند تا به اندازه گیری توزیع گرانش در
کهکشانها بپردازند ،حتی فواصلی که صدها برابر بزرگتر از خود کهکشان باشند.
انسان آینده از این دستاوردهای علمی استفاده و زندگی هلوگرافیک خویش را رقم
خواهد زد.
اتحاديههاي متفاوتي ميان این ملت – دولتهای رسانهای شكل خواهدگرفت.
ديگر چنين نخواهد بود كه تنها يك سازمان از دولتهاي ملي وجود داشته باشد
و در آن سازمان هم قويترين ملت به گونهاي بر جهان حكمراني كند ،دهههای
آینده دهه قدرتهای سیاسی نخواهد بود بلکه این قدرتهای فرهنگی  -رسانه ای
خواهند بود که قدرت های برتر جهانی را شکل و محتوا خواهند داد.
جهانی شدن در این دوره عبارت خواهد بود از :گسترش و تعميق پيوندها و
وابستگي هاي متقابل جهانی در بستر یک فرا انقالب پیوسته ،پردامنه و پرشدت؛
در بستر ملت -رسانههای بزرگ ،این وابستگی متقابل ،فراتر از دولتها و فراتر از
جوامع دامن خواهد گسترانید ،و نظام جدید جهانی جامعه دموکراتیک رسانهای
را می سازند .ماکرو جهان میکرو؛ برساخته خواهد شد .نقش و اهميت جغرافيا،
فضا و زمان در معنای حقیقی آن كمرنگ ،و واقعیتی مجازی پیدا خواهند کرد.
در این گستره معنایی است که فراهمسنگان اجتماعی – نخبگان  ،روشنفکران ،
و سرآمدان  -هرکدام در جایگاه معنادار خود در سطح فراهمسنگان اجتماعی ،به
دنبال گسترش فرهنگ متعالی به وسیله دانشگاه شبکه جهانی رسانه ای برخواهند
آمد .درهم تنیدگی زماني و مكانی در فضای رسانه ای عرصه را برای تمرکز برای
گسترش معنادار اخالق سالم ،رفتار پاک ،و کنش های دگرخواهانه ی انسان را
فراهم خواهد ساخت .دوران جهانی شدن انسان ها را از -تابعیت ملی  -به  -تابعیت
فرهنگی – رسانه ای  -انتقال خواهد داد که بنا به تعبیر هاروی تراكم زمانی و
فضایی پیدا خواهد نمود .فاصلهها تحت تأثير زمان قرار میگيرند و مسأله فضاهای
مجازی مطرح میشود و نوعی سازماندهی فضا توسط زمان ،تحت عنوان تراكم
زمانی و فضايی به وجود خواهد آمد .این جا است که فاصله ها کامال منقرض خواهند
شد .درهم تنیدگی عناصر زمان و مکان فضاپروری انسانی را برای تاثیر گذاری
فرهنگی افزایش خواهد بخشید و ابعاد مکانی و زمانی را به بعد های دیگری از
حیات بشر رهنمون خواهد ساخت .ابعادي که می تواند به او قدرت دیدن مهم ترین
نادیدنی ها را هديه نمايد .انسان بر ابعاد گوناگون تری از حیات طبیعی و فضای
زندگی خود اشراف پیدا خواهد کرد ،شاید انسان خدای خویش را عینی تر خواهد
یافت.
استاد روابط بین الملل و آینده پژوه سیاسی

اخبار
ابوبکر البغدادی در بیمارستانی
در شمال شرقی سوریه بستری است
بوعلی البصری مدیر کل اطالعات و مبارزه با تروریسم وزارت کشور عراق فاش کرد
که ابوبکر البغدادی سرکرده گروه تروریستی داعش زنده است و اکنون در یکی از
بیمارستان های این گروه در شمال شرق سوریه تحت درمان قرار دارد.
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه ،البصری در این باره گفت :البغدادی
به شدت از ناحیه پا زخمی شده و توان حرکت ندارد و به تازگی برای مداوا به یکی
از بیمارستان های وابسته به داعش در منطقه الجزیره واقع در شمال شرق سوریه
منتقل شده است .وی تاکید کرد :بنا بر اطالعات و اسنادی که نیروهای نفوذی عراقی
در میان تروریست ها ،به دست آوردند ،وضعیت روحی و جسمی البغدادی ،وخیم
است .البصری با بیان اینکه البغدادی بیماری دیابت هم دارد ،گفت :وی روزهای پایانی
عمرش را می گذراند.

چرا والدمیر پوتین موبایل ندارد؟
س فدراسیون روسیه یک بار دیگر با افتخار اعالم کرد
والدیمیر پوتین ،رئی 
تلفن هوشمند ندارد وبه دالیل بسیار از این فناوری قرن بیستم بهره نمیبرد.
به گزارش یورو نیوز ،ماجرا از این قرار بود که وقتی میخائیل کوالچوک عضو شورای
علم و آموزش روسیه درباره مصرف انرژی در این کشور سخن می گفت ،انرژی الزم
برای به جوش آوردن یک ظرف آب را با انرژی فرستادن پیام صوتی با یک گوشی
هوشمند مقایسه کرد و گفت تقریبا تمامی اهالی روسیه یکی از این گوشیها دارند.
اما والدیمیر پوتین سر رشته صحبت را به دست گرفت و گفت :آقای کووالچوک شما
گفتید همه در روسیه تلفن هوشمند دارند اما من که ندارم و می دانم که شما هم
ندارید .گفتنی است ،والدیمیر پوتین که پیش از ورودش به فعالیت سیاسی سالها به
عنوان مأمور اطالعات خدمت کرده است سال  ۲۰۱۰میالدی هم گفته بود که اگر
تلفن همراه میداشت تلفنش یکسره در حال زنگ زدن میبود .آقای پوتین در کل به
رسانه های دیجیتال بدبین است و آنها را نوعی ابزار جاسوسی ایاالت متحده میداند.
او روزانه فقط چکیدهای رسمی از مطالب مهم شبکههای اجتماعی ،نظیر توییتهای
دونالد ترامپ را میخواند.

