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برای بازگشت به برجام تردید داریم
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سطح ذخایر گاز طبیعی اروپا به  16درصد پایینتر
از میانگین 5ساله رسید

سایهعصر
یخبندانبر اروپا

با افزایش چشمگیر قیمت گاز ،زمستان
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بر اثر ابتال به کرونا جان خود را از دست دادند
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نگاه

تبریک به زبان فارسی!

عبـ�اس اس�ماعیلگـل:

«س��رمایه اجتماعی»؛ این
عب��ارت را برخی ت��ازه یاد
گرفتهاند و این طرف و آن
طرف مدام دربارهاش حرف
میزنند؛ ما باید سرمایه اجتماعی را تقویت کنیم،
سرمایه اجتماعی مهم است و گزارههایی شبیه
به این .اگر چه همین بر سر زبان افتادن سرمایه
اجتماعی خودش یک گام رو به جلو برای درک
اهمیت این مساله است اما مواجهه سطحی با آن
میتواند مانند همه مواجهههای س��طحی که با
پدیدهها و مس��ائل مختلف میشود ،آزاردهنده
باش��د .یکی از ضعفهای ج��دی در این حوزه،
درک نادرست مدیران از سرمایه اجتماعی است.
مثال شما وقتی با یک قهرمانی ملی ،مواجههای
عادی داشته باشید و صرفا به پوشش اخبار این
قهرمانی بسنده کنید و هیچ ارزش افزودهای به
آن ندهید ،قدر سرمایه اجتماعی را ندانستهاید و
متوجه این ماجرا نشدهاید که در شرایط سخت
امروز ،چقدر تقویت و ضریب دادن به ارزشهایی
مانن��د اهتزاز پرچم ،میتواند ب��ه قدرت ملی و
منطقهای شما کمک کند.
ن��وع مواجه��های که در ماج��رای المپیک و
پاراالمپی��ک ،پیروزیه��ای پیاپی تیمهای ملی
فوتبال ،فوتسال ،والیبال و المپیادهای علمی در
ماههای اخیر شد ،نشان داد ارزش و اهمیت این
قهرمانیها و پیروزیها ،در ساخت قدرت ملی از
س��وی بزرگترین رسانه کشور ،یعنی تلویزیون،
ناش��ناخته مانده است .ایران یکی از کشورهایی
است که با بیشترین تحریمها از سوی سازوکارهای
ق��درت بینالمل��ل مواجه اس��ت .در عین حال،
بزرگترین برنامهریزیها برای از بین بردن قدرت
ورزش کش��ور ،از سوی کشورهای صاحبنفوذ،
صورت میپذیرد .سازمانهای بینالمللی ورزش
کامال دقیق و حسابشده ،حتی روی مسابقه ۲
تکواندوکار ایرانی برنامهریزی و روی آن حس��اب
باز میکنند و همه این برنامهریزیها برای تاثیر
بر افکار عمومی داخل کش��ور ،ایج��اد افتراق و
دوقطبی و تضعیف قدرت ملی انجام میشود .حتی
ناداوریه��ا به امری طبیعی در مواجهه با ورزش
ایران تبدیل میش��ود .با همه اینها کاروانهای
المپی��ک و پاراالمپی��ک در جایگاههایی باالتر از
بسیاری از کشورهای آسیایی و رقبای منطقهای
میایستند .این پیروزی بزرگ ،تقریبا توسط بخش
عمدهای از رسانهها ،جریانهای رسانهای و فعاالن
شبکههایاجتماعی،بهشکلعجیبینادیدهگرفته
میشود .واقعیت آن است که سرمایه اجتماعی و
ارزش این پدیدهها هنوز بدرس��تی درک نشده
است .چه اینکه شاهدمثالهای فراوانی برای این
ماجرا وجود دارد .مثال تی م ملی فوتبال؛ تیم فعلی
گرانقیمتترین تیم تاریخ فوتبال ایران است.
ادامه در صفحه ۶

صفحه 5

حشدالشعبی این بار در تونس
عم�اد هالالت :بیداری اسالمی که از تونس
گزارش
آغاز شد ،باعث شد نظام دیکتاتوری  ۲۴ساله
بنعلی سرنگون شود و یک نظام دموکراتیک با حضور همه احزاب و
گروهها در تونس تش��کیل ش��ود .اس�لامگرایان هم در قالب حزب
«النهضه» بخشی از پارلمان را در اختیار گرفتند و در انتخابات پارلمانی
اخیر ،اخوانالمسلمین (النهضه) توانست اکثریت پارلمان و رهبری آن
را در اختیار بگیرد .اسالمگرایان تونس آخرین حلقه اسالم سیاسی
سنی در کشورهای عربی بودند و حاال با شبهکودتای سیاسی قیس
بن سعید ،رئیسجمهور فعلی تونس و با حمایت کشورهای امارات،
عربستان و فرانسه ،نظام دموکراتیک در این کشور هم به آخر خط
رسیده اس��ت .در این تحوالت ،گروههای سیاسی مختلف حامی و
منتقد و مبارز تشکیل شده است که میتوان به مهمترین آنها یعنی
حشدالش��عبی تونس اشاره کرد که موافق تحوالت اخیر بویژه کنار
گذاشتن النهضه است.
تحوالت اخیر تونس و نقش اسالمگرایان

تونس از معدود کش��ورهای جهان عرب بود که بعد از تحوالت
بیداری اس�لامی ،توانس��ت برای یک دهه ،ی��ک نظام دموکراتیک
نیمهغربی تشکیل دهد؛ نظامی که به  ۲دسته تقسیم شده بود که
در یک طرف آن اسالمگرایان اخوانی به رهبری راشد الغنوشی بودند
که بعد از چند دهه مبارزه و متحمل شدن تبعید ،توانستند بخشی از
بدنه نظام جدید را به دست بگیرند .اخوانالمسلمین تونس برخالف
اخوانالمسلمیندرکشورهایمختلفبویژهدرمصرواخوانالمسلمین
مادر ،خود را وارد بنیادگرایی و افراطگرایی نکردند .اخوانالمسلمین
تونس و رهبر آن راش��د الغنوش��ی در اجتماع بزرگ اخوان در سال
 2014که به میزبانی ترکیه تشکیل شده بود شرکت نکرد و تونس
را مهمتر از اعتقاد و ایدئولوژی دانس��ت .حزب النهضه رفتهرفته در
انتخابات پارلمانی بخشی از پارلمان را تصاحب کرد و در نهایت در
انتخابات پارلمانی سال  2019توانست اکثریت پارلمان را به دست
آورد و راشد الغنوشی به عنوان رئیس پارلمان این کشور انتخاب شد.
در این میان س��ال  2019قیس سعید به عنوان یک شخصیت
مستقل و سکوالر توانست در انتخابات ریاستجمهوری این کشور
برنده انتخابات ش��ود و از همان آغاز با اس�لامگرایان اخوانی دچار
مشکالت فراوانی شد به گونهای که در  ۲سال گذشته تونس شاهد
چند تظاهرات  ۲طرف علیه یکدیگر شد و بارها و بارها دفاتر حزب

النهضه در تونس طعمه حریق شد .سرانجام بعد از اختالفات شدید
بین  ۲طرف ،قیس سعید مردادماه سال جاری ،پارلمان این کشور را
تعطیل و نخستوزیر را از سمت خود عزل کرد .از نکات جالب توجه
درباره اقدامات قیس سعید ،رئیسجمهور تونس ،همراهی کامل ارتش
تونس با این اقدامات است.
ارتش تونس در یک اعالمیه ،از اقدامات رئیسجمهور این کشور
حمایت کرده و با حضور در پارلمان این کشور مانع بازگشایی آن شد.
اسالمگرایان اخوانی در تونس به رغم عدم ورود به مساله بنیادگرایی
همچون اخوانالمسلمین سوریه ،مصر و یمن اما بشدت مورد حمایت
ترکیه و قطر بودند و این  ۲کشور از النهضه تونس حمایت میکردند.
از نکات قابل توجه درباره ارتش تونس ،بستن دفاتر شبکه الجزیره در
پایتخت تونس و سایر شهرها بود؛ امری که با واکنش دولتهای قطر
و ترکیه همراه بوده اس��ت .اکنون تونس در دوران گذار خود بعد از
تحوالت سال  2011به سر میبرد و به نظر میرسد کار اسالمگرایان
س��نی در نظام تونس به پایان رسیده یا حداقل اکثریت خود را در
پارلمان و نظام اداری این کشور از دست خواهند داد.

تشکیل حشدالشعبی تونس در نتیجه انشعابات گروهها و احزاب
سیاسی

با توجه به انسداد سیاسی و فضای خفقان که در دوران بن علی،
قبل از بیداری اس�لامی در کشور تونس جاری بود ،بعد از تحوالت
سال  ،2011یک فضای نسبتا باز سیاسی در این کشور شکل گرفت
و بس��یاری از احزاب و جریانها توانستند برای خود تشکیالتی به
راه بیندازند و وارد کارزار سیاسی در این کشور شوند .این احزاب و
گروههای سیاسی افکار و عقاید مختلف از اسالمگرایی تا الئیک را
ش��امل میشوند .در این بین ،بویژه بعد از تحوالت اخیر این کشور
و روی کار آمدن قیس س��عید ،به عنوان رئیسجمهور این کشور،
تش��کلهای صنفی و مردمی زیادی تشکیل شده است که خود را
وابسته به هیچ حزب و جریانی نمیدانند و خود را به دور از فضای
سیاسی کشور تعریف میکنند.
حشدالشعبی تونس از همین جنس تشکیالت است .حشدالشعبی
نام یک تشکل مردمی است که در تحوالت اخیر این کشور تشکیل
یداند و
شده است؛ تشکلی که خود را وابسته به هیچ جریان سیاسی نم 
صرفا به دنبال پشتوانه مردمی تشکیل شده است .حشدالشعبی تونس
در اعالمیهای که توس��ط منصف الوشیشی ،سخنگوی این جنبش

منتشر شده است ،انقالب سال 2011را نتیجه طراحی صهیونیستها
و برخی کش��ورهای غربی میداند که به دنبال ایجاد بحران در این
کشور هستند .وی که در انتخابات سال  2019ریاستجمهوری به
عنوان نامزد انتخاباتی شرکت کرده بود ،خود را یک تونسی مردمی و
وابسته به مردم معرفی کرده است.
این گروه در اعالمیه خود ضمن حمایت از اقدامات قیس سعید،
رئیسجمهور این کش��ور ،خود را ملیگ��را معرفی کردهاند و اینکه
تونس فراتر از یک ایدئولوژی است .تشکیل حشدالشعبی در تونس
واکنشهای بسیاری را در این کشور و همچنین کشورهای عربی و
بینالمللی در پی داشته است .بسیاری از خبرگزاریها و کانالهای
خبری جهان عرب ،این تشکل را یک تشکل کامال ایرانی میدانند که
در راستای پروژه ایران برای تسخیر منطقه و شمال آفریقا است و وجه
نامگذاری آن ،بویژه شباهت آن با تشکیالت مردمی حشدالشعبی در
عراق را دلیل این امر میدانند .این در حالی است که «انیس فغدان»
رئیس این تش��کیالت وابستگی خود را به هر گونه کشور یا جریان
سیاسی رد کرده است .انیس فغدان اعالم کرده است بشدت با اسالم
بنیادگرا مخالف است و طرفدار مبارزان در تمام کشورهای سوریه،
عراق و لیبی که علیه تروریسم میجنگند ،است.
انیس فغدان تش��کیالت حشدالشعبی تونس را یک تشکیالت
کامال غیرنظامی میداند که به دنبال نظامیگری نیس��تند و تنها
وجه شباهت اسمی با حشدالشعبی عراق دارند؛ هر چند تشکیالت
حشدالشعبی تونس از اقدامات مبارزان حشد عراقی علیه تروریسم
حمای��ت میکنند .در تونس واکنشهای مختلفی به تش��کیالت
حشدالشعبی شکل گرفته است .بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان
تونسی و غیرتونسی این تشکیالت را به دلیل عدم روشن ساختن
س��اختار خود و تازهکار بودن ،به صورت یک تش��کیالت منسجم
نمیدانند ،این در حالی است که تشکیالت حشدالشعبی در تونس
طرفداران زیادی برای خود جلب کرده است.
شیوه کار حشدالشعبی تونس برخالف گروههای سیاسی دیگر در
قالب مؤسسات خیریه و سازمانهای مردمنهاد است و از این طریق
عضوگیری میکنند .سرمایهگذاری این تشکل مردمی بیشتر روی
جوانان اس��ت و با ارائه برنامههای خود به جوانان این کشور ،آنها را
جذب میکند .گزارشی که شبکه فرانس  24درباره تشکیالت این
گروه مردمی اعالم کرده است ،این تشکیالت را یک تشکیالت بسیار

پیچیده اعالم کرده است که با سرمایهگذاری روی قشر جوان در تونس
به دنبال رسیدن به اهداف خود است .از نکات جالب توجه ،پرداختن
به تشکیالت این گروه توسط رسانههای صهیونیستی است .رسانههای
صهیونیستی این تشکیالت را سازماندهی شده توسط حزباهلل لبنان
میدانند که فعالیت بسیار گستردهای در شمال آفریقا دارد.
رسانههای اسرائیلی شبکه فعال حزباهلل را در شمال آفریقا بسیار
منس��جم میدانند که جبهه پولیساریو را علیه دولت مراکش فعال
نگه داش��ته و با پشتیبانی جمهوری اسالمی ایران به فعالیت خود
ادامه میدهد .با وجود اینکه حشدالشعبی تونس خود را غیرسیاسی
و غیرنظامی معرفی کرده است اما از دید این رسانهها مساله بسیار
فراتر از یک تشکیالت مردمی است .این گروه در ابتدای کار به دنبال
جذب نیرو با پش��تیبانی سپاه قدس و حزباهلل هستند و سپس با
انجام عملیات و وارد ش��دن در جریان سیاسی این کشور به دنبال
سهم هستند؛ امری که با توجه به رویههای سابق تشکیالت مردمی
در کشورهای خاورمیانه ،بعید به نظر میرسد در حد یک تشکیالت
کامال صنفی باقی بماند.
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که کشور تونس با توجه به
موقعیت ژئوپلیتیکش و بافت جمعیتیای که دارد ،بویژه قشر جوان
و تحصیلکرده از کشورهای مهم و تأثیرگذار جهان عرب است .بعد
از انقالبهای سال  2011که از تونس آغاز شد ،این کشور توانست
از فروپاشی نظام دولت -ملت در این کشور جلوگیری کند .حال با
گذش��ت بیش از یک دهه از انقالب سال  2011و سقوط بن علی،
تونس وارد کارزار جدیدی از حیات سیاسی خود شده است .تحوالت
اخیر این کشور در صورتی که روند درست خود را طی نکند میتواند
بحران دیگری در کنار بحرانهای دیگر برای این کشور به ارمغان آورد.
در بین تحوالت اخیر که در کشور تونس به وقوع پیوست ،تشکیل
بسیج مردمی به نام حشدالشعبی ،مورد توجه بسیاری از تحلیلگران
و ناظران بینالمللی در این کشور قرار گرفته است .با توجه به بیانیه
اعالم موجودیت این تشکیالت مردمی ،به نظر میرسد کشور تونس
ش��اهد تحوالت بسیار مهمی در آینده نهچندان دور خواهد بود .در
این ش��رایط با توجه به مواضعی که دولت تونس در طول سالهای
گذش��ته نسبت به محور مقاومت داشته است ،مطلوب است توجه
بیشتری به کشورهای شمال آفریقا در سیاست خارجی جمهوری
اسالمی ،بویژه کشور تونس شود.

