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بعد از تعدیل مواضع آمریکا،
شورای امنیت تحریمها علیه کره شمالی
را تشدید میکند
سومینیسنگوپتا  ،نیویورکتایمز
مترجم :امیررضا نظری

شــورای امنیت سازمان ملل متحد روز
 ۲شــنبه  ۱۱سپتامبر ،مجددا تحریمهای
جدیدی علیه کره شمالی تصویب کرد اما
این تحریمها خفیفتر از تحریمهایی بود
که دولت دونالــد ترامپ در روزهای قبل
درخواست کرده بود.
پس از ششــمین آزمایــش اتمی کره
شمالی ،جهان این تحریمها را شدیدترین
و قدرتمندتریــن تحریمهای هســتهای

معرفی کرد.
اما این تحریمهای شــدید با چیزی که دولت ترامپ در نظر داشــت فاصله بســیاری دارد چرا که
دولت آمریکا گفته بود هدف نهایی مجبور کردن کره شمالی به توقف پروژه هستهای و عدم آزمایش
موشــکهای بالستیک و هموار شدن راه برای مذاکره و خلع سالح هستهای کره شمالی است .کره
شمالی ادعا کرد آزمایش هفته گذشته که در یک سایت زیرزمینی انجام شد موفق آمیز بوده و ثابت
کرده است که این کشور توانایی ساخت بمب هیدروژنی را دارد که از سایر ادوات و تسلیحات نظامی
قدرتمندتر اســت .با این همه هنوز مشخص نیســت که این دولت چقدر به ساخت بمب هیدروژنی
نزدیک شده است.
گرچه قطعنامه از حمایت قاطع هر  ۱۵عضو شــورای امنیت سازمان ملل متحد برخوردار است ،اما
روســیه و چین پس از اینکه آمریکا لحن این قطعنامه را مالیم کرد با اینکه توانایی وتو قطعنامه را
داشتند با آن همراهی کردند .هر  ۲کشور به متن پیش نویس اصلی که در آن منع کامل واردات نفتی
کره شــمالی و نیز مجازاتهای شدید تری را به همراه داشت اعتراض کردند.والدیمیر پوتین رئیس
جمهور روسیه هفته گذشته در اعتراض به متن اصلی پیشنویس این تحریمها را «دارای اثر معکوس»
و «بیثبات کننده» توصیف کرده بود .تصمیم اصلی درباره تصویب این قطعنامه توسط نیکی هیلی
نماینده ایاالت متحده و پس از شدت گرفتن صحبتها و مذاکرات بین او و همتایان روسی و چینیاش
گرفته شد .جمعه شب (۸سپتامبر) و پس از مذاکرات پشت درهای بسته ،پیشنویس اصالح شده مورد
توافــق  ۳طرف قرار گرفت که در این قطعنامه بهرغــم میل دولت آمریکا صادرات نفت خام به کره
شمالی ممنوع نمیشود.
به موجب این قطعنامه کشتیهایی که به کره شمالی اعزام و یا از آن خارج میشوند باید براساس
قانون مصوب شورای امنیت در سال  ۲۰۰۹بازرسی شوند اما مورد تعدی و حمله نیروهای نظامی قرار
نمیگیرند،که این دقیقا برخالف خواسته ترامپ است.
بازرســی کشتیهای کشورهایی که قصد و یا ســابقه حضور در بنادر کره شمالی را داشتهاند باید
با رضایت کشور صاحب کشتی انجام شــود در غیر اینصورت تخلف صورت گرفته است .براساس
قطعنامه اخیر نیز این کشــتیها میتوانند مجازات شوند اما در پیشنویس اصلی کشورهای قدرتمند
میتوانستند در صورت مشکوک شدن به حمل تسلیحات در برابر آن کشتی اقدامات الزم نظامی را
انجام دهند .در این قطعنامه بر خالف متن اصلی که خواسته آمریکا بود ،سفرهای خارجی و داراییهای
رهبر کره شمالی ممنوع و مصادره نمیشود .همچنین منع پذیرش کارگران از کره شمالی نیز به متن
جدید اضافه شــد ،در این متن بیان شــده اعطای اجازه کار به اتباع کره شمالی ممنوع است ،مگر در
شرایط خاص و در چارچوب کمکهای بشردوستانه.
در این قطعنامه صادرات پارچه به کره شــمالی نیز ممنوع میشود و نیز صدور گاز طبیعی مشمول
تحریمهای اخیر میشــود و صادرات محصوالت پاالیش شده به  ۲میلیون در سال محدود میشود.
که بر اساس آمار و ارقام آژانش انرژی ایاالت متحده  ۱۰درصد این منابع از چین وارد کره میشود.
با این حال مقامات آمریکایی ادعا کردند که این قطعنامه ورود نفت به کره شــمالی را تا  ۳۰درصد
کاهش خواهد داد.
چین مدتها بود که از قطع صادرات نفت به کره شمالی نگران بود زیرا این کار در نهایت منجر به
سقوط رژیم کره شمالی میشود .حتی برخی مقامات انگلیسی در جلسات خصوصی مطرح کرده اند
که اگر پیشنهاد آمریکا مبنی بر منع کامل واردات نفتی کره شمالی تصویب شود جهان امسال شاهد
تصاویر کودکان یخ زده در کره شــمالی میشود و غرب به عنوان معمار نسلکشی شناخته میشود.
بررسیهای اخیر موسسه مطالعات استراتژیک بینالمللی لندن نشان میدهد که این تحریم نفتی تاثیر
چندانی در بلند مدت بر پیونگیانگ ندارد و میتوان از زغال ســنگ مایع به جای نفت استفاده کرد.
اکنون با تصویب تحریمهای جدید ،نیکی هیلی قطعنامه اخیر را پیروزی شورای امنیت نامیده است.
نیکی هیلی رابطه ترامپ و شی جین پینگ (رئیس جمهور چین)را حائز اهمیت میداند؛ رابطهای که
منجر به اعمال تحریمهای سختگیرانه از سوی سازمان ملل بر علیه دولت کره شمالی (از ماه اوت)
شد .همچنین هیلی گفته است که این قطعنامه اجماع جهانی بر علیه رژیم پیونگ یانگ را نشان داد
و مدعی شــده است که این تحریمها در صورت اجرایی شدن تاثیر بهسزایی بر صادرات کره شمالی
خواهد گذاشت .با وجود اینکه نیکی هیلی اقدامات کره شمالی را جنگطلبانه دانسته ،معتقد است هنوز
هم برای تغییر مسیر فرصت وجود دارد و اگر سران پیونگیانگ برنامه هستهای خود را متوقف کنند،
میتوانند آینده کشور خود را دوباره رقم بزنند .کره شمالی اگر ثابت کند که میتواند در صلح زندگی
کند ،جهان نیز با این کشور به صلح خواهد رسید؛ اما تحلیلگران معتقدند موفقیت دیپلماتیک غرب با
شدت تحریمها ارزیابی نخواهد شد بلکه این توانایی قدرتهای بزرگ در متقاعد کردن پیونگ یانگ
برای توقف آزمایشهای هســتهای و آزمایش موشکهای بالستیک است که نشان میدهد اقدامات
دیپلماتیــک تا چه اندازه موفق بودهاند .داریل کیمبل مدیر اجرایی انجمن کنترل تســلیحات که در
واشنگتن مستقر است معتقد است تحریمها تنها استراتژی و گزینه برای به زانو در آوردن کره شمالی
نیست ،او معتقد است مذاکرات نیز باید همزمان صورت بگیرد که به عقیده کیمبل هنوز این اتفاق روی
نداده اســت .با موافقت روسیه و چین قطعنامه خواستار حل بحران کره شمالی به روشهای سیاسی
و دیپلماتیک از طریق اقدامات صلح آمیز است و این پیغامی است برای پیونگ یانگ تا موضوع را از
طریق دیپلماتیک به سرانجام برساند .لیوجییی نماینده چین در شورای امنیت نسبت به تالشهای
آمریکا مبنی بر تمایل واشنکتن به استفاده از نیروی نظامی برای تغییر حکومت در کره شمالی هشدار
داده و گفته است چین خواهان ادامه مذاکرات است .چین و روسیه مشترکا پیشنهادی به آمریکا مطرح
کردند بر این اساس که کره شمالی برنامه هستهای و آزمایش موشکهای بالستیک خود را متوقف
کند و در ازای آن آمریکا رزمایشهای مشترک نظامی با کره جنوبی را متوقف کند که این پیشنهاد
توسط آمریکا رد شد .واسیلی نبدزیا نماینده روسیه در شورای امنیت نیز گفته است که نادیده گرفتن
این پیشنهاد یک اشتباه بزرگ است و مدعی شده است همچنان بر آن اصرار خواهد کرد .دیپلماتهای
چین و روسیه گفتهاند با وجود اینکه متن قطعنامه جدید تعدیل شده است اما هنوز این دو کشور بر سر
این موضوع نگرانیهایی دارند .فرانسوا دالتره نماینده فرانسه در شورای امنیت نیز به خبرنگاران گفت
که اتخاذ چنین موضع قاطع و متحدی از سوی شورای امنیت بهترین پادزهر برای پیشگیری از جنگ
بوده اســت .او پیش از رایگیری این تصمیم را یک سازش جمعی عنوان کرده بود .اولوف اسکوگ
نماینده سوئد اظهار داشت این قطعنامه امکان ادامه زندگی برای جهان را فراهم کرد .واکنش فوری
از جانب پیونگیانگ به این قطعنامه نشان داده نشده است جز اینکه یکشنبه کره شمالی اعالم کرد
که در صورت اصرار آمریکا بر تحمیل تحریمهای بیشتر ،اقدامات بعدی کره شمالی قطعا بزرگترین
عذاب آمریکایی تاریخ برای کره را به همراه خواهد داشــت .حقیقت این اســت که دو کشور چین و
روسیه به این دلیل از وتوی قطعنامه خودداری کردند که به طور فزایندهای از رفتارهای کیم جونگ
اون نگراناند .اما چینیها کامال مشتاق رد تحریمهایی بودند که به عقیده آنها میتوانست رژیم کیم
جونگ اون را بیثبات کند.
نهادهای امنیتی و اطالعاتی ایاالت متحده گفتهاند پیشبینی میکنند کره شــمالی موشکهای
بالســتیک دیگری را که در ماه جوالی ســاخته آزمایش کند .اما آنها به این عقیده هســتند که
موشــکهای آزمایشی جدید به فضا پرت نخواهند شد بلکه برای نشاندادن بُرد موشکها محدوده
پروازشان آزمایش خواهندشــد .اما در مقابل کیم جونگ اون گفته است که هدفش از آزمایش این
موشکها نابودی جزیره گوام است جزیرهای که آمریکا در آن پایگاه هوایی با هدف حراست از حمله
احتمالی کره شمالی ایجاد کرده است .مقامات آمریکایی گفتهاند که ترامپ نسبت به تحریمهای جدید
خوشبین نیســت و اهداف او محقق نشده اســت .آنها در پی این هستند تا بانکهای چینی که با
کره شمالی همکاری میکنند توسط آمریکا تحریم و مجازات بشوند .این اقدامات نمونهای از تمامی
فعالیتهایی که دولت اوباما در برابر برنامه هستهای ایران انجام داد تا این کشور را به پای میز مذاکره
و در نهایت توافق هسته سال  ۲۰۱۵مجبور کند ،توافقی که از سوی ترامپ همواره محکوم شده است.

بوينس آيرس پايتخت آرژانتين شاهد برگزاري تظاهرات هزاران نفر عليه بنيامين نتانياهو بود .شرکت کنندگان در اين تظاهرات که پرچم هاي فلسطين را در دست داشتند ،سفر نتانياهو به آرژانتين را محکوم کردند.
تظاهرات کنندگان همچنين پالکاردهايي در حمايت از ملت فلسطين و نيز تصاويري را از شهداي فلسطيني نوار غزه در دست گرفته بودند .معترضان در برخی از این پالکاردها نتانیاهو نتانیاهو را بهدلیل کشتار وسیع
کودکان و غیرنظامیان به هیتلر تشبیه کرده بودند.
براین اساس به نظر میرسد حمالت تند نتانیاهو علیه توافق هستهای ایران در آرژانتین با هدف به انحراف کشاندن افکارعمومی و اعترضات خیابانی صورت گرفته علیه وی در پایتخت آرژانیتن صورت گرفته است.
اعتراضاتی که با وجود جمعیت قابل توجه یهودیان در آرژانتین قابل توجه و حتی غیرقابل انتظار به نظر میرسید .آرژانتین دارای بیشترین جمعیت یهودیان ساکن در یک کشور آمریکای التین است و تخمین زده میشود
 ۳۰۰هزار یهودی در این کشور زندگی میکنند.

بینالملل

انتخابات آلمان؛ مهاجرت ،فقر و نابرابری جنسیتی در بازار کار
یورونیوز
عمیقتر شدن شکاف بین فقیر و غنی در آلمان،
نابرابری زنان و مردان در بازار کار و ادغام صدها
هزار پناهجو در جامعه ،از مهمترین مسائل مطرح
در کارزارهای انتخاباتی آلمان است که بهزودی
روز  ۲۴سپتامبر (دوم مهرماه) برگزار میشود.
درپاسخ به منتقدان کسری بودجه در آلمان،
گفته میشود که از بیهوده زمین و زمان مینالید،
زیرا در کشــور رونق اقتصادی وجود دارد ،و نرخ
بیکاری آلمان در مقایســه با دیگر کشورهای
اتحادیه اروپا دومین نرخ پایین بیکاری است.
اما بهدلیل دستمزدهای پایین ،شکاف طبقاتی
در آلمان عمیقتر شده است .زنان و مردان در بازار
کار دستمزد و حقوق برابر ندارند .سیاست درهای
باز آنگال مرکل برای پذیرش پناهجویان با انتقاد
روبهرو است .به این ترتیب ،ادغام پناهجویان در
جامعه ،نابرابری جنســیتی در بازار کار و شکاف
طبقاتــی از موضوعات مطــرح در کارزارهای
انتخابات سراسری آلمان است که روز  ۲۴سپتامبر
( ۲۰۱۷دوم مهرماه  )۱۳۹۶برگزار میشود.
آندره بورینگ ،با یوگودا مرینیچ ،نویســنده؛
کلمنس فوتس ،کارشــناس اقتصــادی و یوتا
آلمندیگر ،جامعهشــناس دربــاره چالشهای
اجتماعی پیش روی دولت جدید در آلمان گفتگو
کرده است.
پذیــرش و ادغام مهاجران؛ آیا سیاســت«درهای باز» باید ادامه پیدا کند؟
وقتی آنگال مرکل درهای کشور را به روی یک میلیون
پناهنده گشــود گفت« :از پس ایــن کار بر میآییم».
عــدهای از او به خاطر سیاســت درهای بــاز به روی
پناهجویان تمجید کردند .اما انتقادهایی هم از او شد.
مردم در سال  ۲۰۱۵از سیاست پذیرش پناهجویان
استقبال کردند .نسبت به آن حسن نیت وجود داشت.
یک سال بعد ،شــک و تردیدها نسبت به این سیاست
آغاز شــد ۸۶ .درصد افرادی که در یک نظرسنجی در
سال  ۲۰۱۶شرکت کرده بودند ،گفتند که نسبت به این
سیاست نگراناند.
در سال  ۲۰۱۶آلمان بیشتر از سایر کشورهایعضو اتحادیه اروپا پذیــرای پناهجویان بود .آیا
آلمان ســنگی بزرگتر از توانش برداشته است؟
یا اینکه سالهااست آلمان کشور مهاجرین بوده
است؟
یاگودا مرینیچ ،در جنوب آلمان بهدنیا آمده و والدینش
مهاجر اهل کرواسی بودند .او نویسنده و همچنین مدیر
بخش بینافرهنگی «مرکز بین المللی خوشامدگویی به
مهاجران» در هایدلبرگ است.
وی میگوید« :نگرش دولت کنونی در قبال پناهجویان
را «روزهای طالیی فرهنگ خوشامدگویی» نامیدهایم .به
نظر من وظیفه دولت در آینده این است که این حال و
هوای مثبت را حفظ کند».
از نظر خانم میرینیچ بایــد مردم را متقاعد کرد که
بپذیرند آلمان از مدتها پیش کشــور مهاجرت است.
وی میافزاید « :قراردادهای مهاجرت با کارگران مهمان
در آلمان ۶۵ ،ســال اســت که وجود دارد .این افراد در
اینجا متولد و بزرگ شــدهاند .تابعیــت آلمانی دارند و
بخشی از کشور هســتند .در مورد این افراد نباید مدام
به گذشته بازگردیم .مهم این است که نسل دوم و سوم
این مهاجران را که من هم جزء آنها هســتم ،در کشور
بپذیریم».
از نظر خانم میرینیچ ،نویسنده و وبالگنویس ،علت
ترس از خارجیها در جامعه تصویری است که رسانهها
از این افراد ارائه دادنــد .وی میگوید«:این مهاجران از
قارههای دیگر مثال از آفریقــا میآیند .این برای مردم
ناشــناخته و غریب بود .به همین دلیل اســت که باید

با آنها مواجهه کرد .وقتی کشوری تصمیم به پذیرفتن
مهاجران میگیــرد ،باید هم مطمئن شــود مهاجران
احساس غربت نمیکنند ،هم اینکه کاری کند که مردم
کشور بر پیشداوریها غلبه کنند».
مسئله دیگری که درباره پذیرش مهاجران باید مورد
توجه قرار بگیرد ،جوامع موازی است .یوگودا مرینیچ در
این باره میگوید« :دولت باید تعریف کند که مردمی که
اینجا زندگی میکنند و فرهنگ دوم دارند ،چه چیزهایی
را میتوانند در محیط شــهر بــه نمایش بگذارند و چه
چیزهایی مخالف قانون اساسی است که در این صورت
باید بهشدت با آن مقابله کرد .مثال اگر آلمان نمیخواهد
که مهاجران در برخی از محلههای شــهر کلن زندگی
کنند ،به جای اینکه دست روی دست بگذاریم و ببینیم
چه میشــود تا بعدا واکنش نشان دهیم و اوضاع را نقد
کنیم باید از همین االن ساختار شهر و نحوه همزیستی و
مجاورت گروههای مختلف مردم را تغییر دهیم».
خیلی از آلمانیها نسبت به این واقعیت آگاه نیستند
که کشور بزودی با کمبود نیروی کار ماهر روبهرو خواهد
بود و به خاطر رشد جمعیتی منفی ،در آینده بازنشستگان
بیشتری وجود خواهد داشت و به افراد شاغل نیاز است تا
بتوان حقوق این بازنشستگان را پرداخت.
یوگودا مرینیچ درباره این مســئله میگوید« :از نظر
رشــد جمعیتی مشــکلی وجود دارد .از یک سو گفته
میشود که به نیروی کار واجد شرایط نیاز است ،از سوی
دیگر میبینیم که برای جوانان ما دوره کارآموزی پیدا
نمیشود و مدتهای مدید بیکار میمانند و افرادی هم
که باالی  ۵۰ســال سن دارند ،بسختی میتوانند شغل
پیدا کنند .یعنی این افراد هر روز از خودشان میپرسند
آیا کشور به خارجی نیاز دارد ،در حالیکه به سراغ من
نمیآیند و من بیکارم؟ رای دهندگان باید این سؤال را
از مسئوالن کشور بپرسند و آنها هم باید جواب بدهند،
تنها پس از آن اســت که پذیرفتــن پناهجویان ممکن
خواهــد بود .تا زمانیکه مردم در زندگی شخصیشــان
احساس امنیت نکنند ،پناهجویان را نمیپذیرند».
فقر و شــکاف طبقاتی ،نشــانه شکستسیاستهای اقتصادی آلمان است؟
آلمان ،قهرمان صادرات و شاگرد اول اروپا در اقتصاد
اســت .چرخ اقتصاد کشور بهخوبی میچرخد .به گفته
اداره فــدرال آمار آلمان هم ایــن روند همینطور ادامه
خواهد داشــت .اما نابرابری و فقر هــم در آلمان رو به
افزایش اســت .در آلمان تنهــا دومیلیون و پانصد هزار
بیکار وجود دارد که نســبت به بقیه کشــورهای عضو
اتحادیه اروپا رقم باالیی نیســت .دلیلش توزیع دوباره
فرصتهای شــغلی است که باعث شده تعداد بیشتری
شــغل با درآمد پایین در بازار کار بهوجود بیاید .تعداد
زیادی از این افراد نمیتوانند شرایطشان را تغییر بدهند
و همچنان در شرایط فقر به سر میبرند.
افزایش تعداد مشاغل با دستمزد کم در آلمان
یکی از چالش پیش روی دولــت جدید در این
خواهد بود.
کلمنس فوست ،مدیر موسسه تحقیقات اقتصادی در
مونیخ به گفته روزنامه معتبر آلمانی فرانکفورتر آلگماینه
زایتوگ ،با نفوذترین اقتصاددان آلمان است.
از نظر کلمنس فوســت موضوع مهــم ورود به بازار
کار اســت .گرچه ممکن است کار پردرآمدی نباشد .او
میافزاید« :با درآمد پایین شــروع میکنید و امیدوارید
بزودی دســتمزدتان بــاال برود که اغلــب اوقات هم
همینطور میشــود .البته میخواهیم افراد مهارتهای
بیشتر کسب کنند و درآمد متناسب با آن دریافت کنند.
امــا بازدهی تولید هم باید باال برود ،در غیر این صورت
فرصتهای شــغلی جدید بهوجود نخواهد آمد .حقوق
و دســتمزد باالتر نتیجه توانایی و مهارتهای بیشــتر
اســت ».از ســوی دیگر برخی مطالعات نشان میدهد
که نابرابری اجتماعی در جامعه آلمان بیشــتر و شکاف

طبقاتی عمیقتر شده اســت .آقای فوست میگوید که
مردم «احســاس» نابرابری میکنند .از نظر او بخشی از
این نابرابری ناشــی از این است که این افراد تحصیالت
باال ندارند .وی میافزاید« :باید بپرسیم که آیا به خاطر
نظام آموزشیمان امروز بخت فقط یار کسانی است که
وضع مالیشان خوب است ،از طبقه اجتماعی متوسط و
از خانوادههای تحصیلکرده میآیند؟ باید ببینیم برای
کســانی که از انجام تحصیل محروم شده اند ،چهکاری
باید انجام بدهیم .این مسئلهای است که در آلمان روی
آن بهخوبی کار نمیشود».
از سوی دیگر بقیه کشورهای اتحادیه اروپا نسبت در
این مورد عملکرد بهتری دارند .یعنی در این کشورها
کســانی که تحصیالت باال ندارند ،راحتتر میتوانند از
نردبانهای اجتماعی باال بروند.
کلمنس فوســت در اینباره میگوید« :در برخی از
کشورها ،مثال در کشــورهای اسکاندیناوی وضعیت از
این هم بهتر است .دلیلش این است که در این کشورها
ســرمایهگذاری بیشــتری برای آموزش دوره ابتدایی و
پیش از دبستان صورت میگیرد».
وی میافزاید که دلیل اینکه آلمان هنوز رویکردش
را تغییر نداده این است که آلمان خیلی دیر متوجه این
مسئله شد .آقای فوست میگوید« :در آلمان مهاجر زیاد
هســت و مهاجرانی داریم که تحصیالت کامل ندارند.
مهاجران تحصیلکرده هم هست ،اما بیشترشان مدرک
تحصیلی ندارند .مدتها است که آلمان از پذیرفتن این
واقعیت ســر بازمیزند .در دهههای  ۸۰و  ۹۰میالدی
آلمان حاضر نبود بپذیرید که کشوری مهاجرپذیر است.
وقتی اینطور فکر کنید استراتژی جذب مهاجران هم در
جامعه نخواهید داشت».
چه کارهایی برای برابری جنسیتی در بازار کارآلمان باید انجام شود؟
در حالیکه اقتصاد آلمان وضع خوبی دارد بســیاری
در کشورهای مرفه و پیشرفته از این متعجباند که چرا
زنان از نظر حرفهای در آلمان عقب ماندهاند .بر اســاس
بررسی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ،هفتاد و پنج
درصد درآمد خانوادههای آلمان را مردان تأمین میکنند.
یوتا آلمندینگر ،رئیس مرکز علوم اجتماعی در برلین
است .او در آلمان و خارج از کشور جامعهشناسی خوانده
و دکترایش را از دانشگاه هاروارد گرفته است.
او میگوید که این واقعیت درســت نیســت که در
جنوب اروپا مردم فکــر میکنند که زنان آلمان از نظر
اجتماعی آزادتر هســتند .او میافزاید« :در آلمان افکار
و اهداف ما آزاد است اما وقتی به واقعیتهای اجتماعی
مثل تربیــت فرزند و نگهــداری از پدرومادر یا حقوق
متفاوت برای زنان در پســتهای عالی میرسیم ،وضع
اینطور نیست و زنان آنقدرها هم آزاد نیستند».
بر اساس آمار یورواستات درآمد زنان آلمان بیست و
دو درصد از همکاران مردشان کمتر است .در بقیه اروپا
تنهــا در جمهوری چک و در اســتونی وضع زنان بدتر
اســت .چنین چیزی برای کشور پیشرفته و ثروتمندی
مثل آلمان چطور ممکن است؟
خانم آلمندینگر در پاســخ به این ســوال میگوید:
«اوضاع از این هم بدتر اســت چون آن رقم  ۲۲درصد
مربوط به دستمزد ساعتی است.
زن آلمانــی خیلی کمتر از مرد آلمانی کار میکند و
به همین دلیل درآمد ماهانه یا ســاالنه زن یا درآمد زن
در طــول عمرش نصف درآمد مردان اســت .این باعث
میشــود که وضع حقوق بازنشســتگی زن خیلی بد
شود .میشود دید که زنان آلمانی از نظر تواناییهایشان
با بقیه کشــورهای اروپایی هیچ فرقی ندارند .اما وقتی
بچهدار میشوند همسرشان که شــغل بهتر دارد و در
بازار کار تجربه بیشتری اندوخته است ،به کارش ادامه
میدهد و بازار کار آلمان هم کســانی را که مدتی سر
کار نمیروند تنبیه میکند .اگر نیمهوقت کار کرده اید

دیگر به شغلهای مدیریتی در تراز میانی و باال دسترسی
نخواهید داشت».
از سوی دیگر هیئتی نظارتی برای هر جنسیتسهمیهای تعیین کرده است و در حال حاضر این
سهمیهبندی رعایت شده است .اما وقتی درباره
شغلهای مدیریتی صحبت میکنیم تنها شش
درصد مدیران ما زن هستند .چه تغییراتی باید
صورت پذیرد؟
جامعهشناس آلمانی در باره تغییراتی که باید صورت
بگیرد میگوید« :باید فعاالنــه در اوضاع دخالت کنیم.
االن زنان تواناییهای خیلی بیشــتری کسب کردهاند.
کاسه صبر من لبریز شده چون میبینم که هر چه زنان
در پســتهای باالتر باشند تأثیر بیشتری بر زنان دیگر
خواهند داشت و باعث خواهند شد زنان بتوانند خود را
در مقام مدیر در ترازهای میانی و باال ببینند .این زنها
میتوانند الگو باشند ».اما خانم آلمندینگر معتقد است
که هر اقدامی که دولت بعدی نسبت به بازار کاری انجام
بدهد تا آن را برای تمام خانواده مناســب کند ،چندان
به زنها کمک نمیکنــد ،تنها کمک میکند زنان کار
پیدا کنند ،اما باعث نمیشود زندگی حرفهای درخشانی
داشته باشند .وی میگوید« :نیاز به شرکتهایی داریم
که از زنان حرفهای حمایت کنند و شــرایط کار را برای
خانواده مناســب کنند .کارهای خیلی بیشتری هست
که باید انجام شود مثال از نظر زیرساختهایی که برای
نگهداری و مراقبت کودکان الزم اســت .هنوز به اندازه
کافی مهد کودک نداریم و این مشکل بزرگی است».
بر اســاس یافتههای یک جامعهشناس در آلمان به
ندرت مــادران را برای مصاحبه دعــوت میکنند ،چه
مادرانی که دو ماه پس از تولد اولین فرزندانشان تقاضای
شغل کردهاند ،و چه مادرانی که یک سال است در خانه
هستند .خانم یوتا آلمندینگر میگوید که دلیل این ترس
از زنان بلندپراز نیست ،بلکه دلیلش تفکر سنتی است که
نسبت به زن در آلمان وجود دارد و طبق آن زنان باید از
فرزندانشان مراقبت کنند.
وی میافزاید« :اما در این صورت زن در وضعیتی قرار
میگیرد که در آن برد وجود ندارد .اگر مدت طوالنی در
خانه بماند و از بچــهاش نگهداری کند از نظر حرفهای
دچار کمبودهای اساســی خواهد شــد .امــا اگر مدت
کوتاهتری در خانه بماند بــه او «رابن موتر» میگویند
یعنی مادر بد».
از نظــر او این پیش داوریها در حال تغییر اســت.
اما میافزاید که به این مســئله که تعداد زنان شاغل در
پستهای باالی ،زیاد نیست در مبارزات انتخاباتی توجهی
نمیشود .خانم آلمندینگر میگوید :این موضوعی است
که در همه زمینهها پیش میآید و مختص بخش خاصی
نیست .سیاســت خوب برای خانوادهها ،سیاست خوب
برای زنان نیز هســت؛ و سیاست خوب برای تحصیل و
آموزش ،سیاست خوب برای بازار کار نیز هست.
حتی باید به این بیاندیشــیم که وزارتخانهای برای
امور زنان و امور جنســیتی داشته باشیم ،نه وزارتخانه
زنان و خانواده و جوانان و سالمندان که اکنون داریم».

موضع روسیه نسبت به استقالل کردستان
علیرضا نوری -دکترای روابط بینالملل
کردها که در عراق و سوریه در مقابل داعش هزینه
داده و در شکست آن مشــارکت داشتهاند ،در فضای بیثبات
فعلی ،ضعــف دولتهای مرکزی و تفــرق آرای منطقهای و
بینالمللی در خصوص آینده این دو کشــور ،فرصت را بیش از
هر زمان دیگری برای عملیاتی کردن آرزوی تاریخی خود در
ایجاد کشور مستقل مناسب میبینند.
با فروپاشــی داعش و از بین رفتن دشــمن مشترکی که
سالهای اخیر نیروهای متعارض و بعض ًا متخاصم بسیاری را
در قالبهای مختلف در کنار یکدیگر قرار داده بود ،مرحلهای
جدید از کشــمکش در عراق و ســوریه بر سر تقسیم سهمها
در فضای پساداعش در حال تشکیل است .طیفهای مختلف
در سطح فراملی روســیه و امریکا ،در سطح منطقهای ایران،
عربســتان و ترکیه ،در سطح ملی دولتین بغداد و دمشق و در
سطح فرو ملی نیروهای قومی (کردها و )...و مذهبی (شیعیان و
سنی ها) برای گرفتن قسمت بزرگتری از «کیک» در تالش
هستند .در این بین ،عزم کردها برای تثبیت و افزایش سهم خود
که با اصرار اقلیم کردستان بر برگزاری رفراندوم استقالل همراه
شده ،بیش از هر موضوع دیگری توجهات داخلی ،منطقهای و
بینالمللی را به خود جلب کرده است.
علت برخی تأملهــا و تأخیرهای کرملین در موضعگیری
صریح نیز ناشــی از مداقه آن برای محاسبه منافع عینی خود
در این موضوع است.
این رویکرد منفعتگرایانه در برخوردهای متناقض روسیه با
موضوع اقلیتهای قومی و نوسان آن بین دو معیار قابل بررسی
اســت .انتخاب کدامی این معیارها به محاسبه هزینه و فایده
بستگی داشته اســت .معیار اول ،حق تعیین سرنوشت ملتها

است که روســیه بر اساس همین اصل (در کنار سایر عوامل)
در سال  2008در حمایت از آبخازیا و اوستیای جنوبی اقدام به
دخالت نظامی در گرجستان کرد و سپس استقالل آنها را به
رسمیت شناخت .در مارس  2014نیز کرملین با توسل به همین
معیار با برگزاری رفراندوم در کریمه این قسمت از خاک اوکراین
را به خود ضمیمه کرد.
اما روسیه در رفتاری متناقض و در مواردی که هزینههای
سرنوشت اقلیتها به مزایای آن چربش داشته،
اصل حق تعیین
ِ
به معیار دوم یعنی حمایت از حاکمیت ملی و اصل دولتگرایی
تأکید کرده و با توسل به این اصل با هرگونه تالش اقلیتهای
قومی برای جدایی و استقالل چه در داخل این کشور یا خارج
مخالفت کرده است .مثال واضح در این خصوص چچن است
که طی آن مسکو در کاربست زور برای تثبیت اصل حاکمیت
ملی و نفی حق تعیین سرنوشت چچنها هیچگاه تردید به خود
راه نداده است .کرملین در مورد اقلیتهای روس شرق اوکراین
نیز تفسیری متفاوت از قاعده حق تعیین سرنوشت داشته ،به این
معنا که هرچند جمعیت این قسمت خواهان جدایی از کییف و
پیوستن به روسیه هستند ،اما برخالف کریمه ،از پذیرش خواسته
آنها امتناع کرده اســت .با این مالحظه ،تردیدی نیست که
روسیه همانند بسیاری از کشورها در موضوع اقلیتها و به طور
خاص مسئله کردی و اســتقالل کردستان منافع عینی را به
مباحثی چون «حق تعیین سرنوشت» ترجیح داده و خواهد داد.
منافع این کشــور در این باب در ســه دورنمای کوتاه ،میان و
بلندمدت قابل تقسیم هستند .این منافع در کوتاه و میانمدت
حکم به مخالفت با استقالل کردستان و در بلندمدت به همراهی
با این موضوع میدهند .در کوتاه و میانمدت ،منافع روسیه به
چند دلیل در مخالفت با استقالل کردستان است.

بروز چنین تحولی ،زمینه و بهانهای برای دخالت بیشتر غرب
نیز خواهد بود و این امر نقش روسیه به عنوان عامل ثباتساز
و وزنه تعادل که طی سالهای اخیر هزینه زیادی برای تثبیت
آن صرف کرده را با چالش مواجه میکند .در عین حال ،مسکو
کردستان عراق و
واقعیت «انجام شده» یعنی استقالل عملی
ِ
عدم کنترل دولتین عراق و سوریه بر مسئله کردی را نیز در نظر
دارد .لذا ،راهکار آن برای مدیریت این موضوع در دورنمای کوتاه
و میانمدت اعطای اختیارات بیشتر به کردها در قالب فدرالیسم
و همزمان حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی این دو کشور
است .مســکو این موضع را به صورت واضح در قانون اساسی
پیشــنهادی خود به سوریه اشاره کرده که مخالفت با استقالل
کردها نیز از آن قابل استنباط است.
کرملین در معادله هزینه و فایده خود در خصوص مســئله
کردی به ابعاد منطقهای موضوع نیز توجه دارد .مسکو به خوبی
به حساســیتها و نگرانیهای ایران ،ترکیه ،عراق و ســوریه
نســبت به موضوع اســتقالل کردها واقف است و میداند که
موضعگیری نســنجیده در حمایت از این مسئله منافع آن در
رابطه با این چهار کشــور را به خطر خواهد انداخت .لذا ،با یک
محاسبه ساده هزینه و فایده نیز میتوان دریافت که در دورنمای
کوتاه و میانمدت منافع حاصل از رابطه روســیه با این چهار
کشــور به مضار ناشی از حمایت از استقالل کردستان چربش
دارد و لذا ،مخالفت آن با این مسئله بدیهی است.
مسکو به خوبی به حساسیتها و نگرانیهای ایران ،ترکیه،
عراق و سوریه نسبت به موضوع استقالل کردها واقف است.
اما آنچه در بلندمدت معادله هزینه-فایده روسیه در مسئله
کــردی را تغییر میدهد ،این فرض اســت کــه بهرغم تمام
مخالفتها وضعیت منطقه به ســمت تجزیه پیش میرود و

کردهای عراق احتماال خواهند توانست به آرمان دیرینه تشکیل
دولت مستقل جامه عمل بپوشانند .بر اساس این فرض و این
واقعیت که جریان کردی در منطقه قابل نادیده گرفتن نیست،
مسکو سیاست بلندمدت خود را بر اساس احتمال شکلگیری
یک کردســتان مســتقل تنظیم میکند .یعنــی واقعیتی که
هماکنون عم ً
ال در شمال عراق شکل گرفته و دولت بغداد نیز
توان تغییر آن را ندارد.
در این بین ،هرچند برخی تحلیلگران روس مسئله استقالل
کردستان را اساس ًا یک پروژه امریکایی برای بازساخت منطقه،
تقویت ابزارهای آن برای نفوذگذاری و کنترل بیشتر بر ایران و
ترکیه معرفی میکنند ،اما این اعتقاد نیز وجود دارد که همانند
مورد عراق همه چیز زیر کنترل واشــنگتن نباشد .در هر حال،
رویکرد ابزاری-تاکتیکی امکان انعطاف نسبت به ورودیهای
پیشبینیناپذیر در این موضوع را به مسکو میدهد و میتواند
اتصال سیاســت کوتاه و میانمدت با سیاست بلندمدت آن را
برقرار نماید .این رویکرد امکان چرخش و تبدیل سیاست فعلی
به یک سیاست پایدار را نیز برای کرملین حفظ میکند و مسکو
این امکان را خواهد داشــت تا در صورت جدی شدن موضوع
استقالل کردستان با دولت آینده کردی ارتباط داشته باشد.
بر این اساس ،روسیه با اتخاذ موضع میانه در خصوص کردها
عین
و تأکید بر ضرورت اعطای خودمختاری بیشتر به آنها در ِ
حفظ حاکمیت ملی عراق و سوریه ،ضمن حفظ منافع تاکتیکی
فعلــی خود هم در طرف کردی و هــم در رابطه با دولتهای
نگران منطقه ،گزینههای خود در نقشه آینده خاورمیانه را حفظ
ِ
مینماید .با توجه به مزایای این سیاست ،صرفنظر از رفراندو ِم
استقالل و نتیجه آن ،کرملین به این سیاست ادامه خواهد داد.
شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی

