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سفر عون
به ریاض

میشـــل عـــون ،رئیسجمهـــوریجدید لبنـــان وارد
ریـــاض ،پایتخـــت عربســـتان شـــد ،کشـــوری که
نمیخواســـت لبنان از آن بنبســـت پنج ســـاله سیاســـی
خارج شـــود .میشـــل عون در این سفر به مســـاله تروریسم
اشـــاره کرد و تنها راه مبارزه بـــا آن را همکاریهای منطقهای
و جهانی قلمـــداد کرد.
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شماره ۲۱۳۵

حمله تروریستی به پارلمان
افغانستان

رقابت روسیه و آمریکا
به لیبی کشید

درســـت پـــس از آزادی ســـرت ،یکـــی از مهمترین
شهرهای لیبی و آخرین ســـنگر داعش در این کشور،
روســـیه تالش دارد تا جـــای پای خود را در این کشـــور هم
حکم کند ،آن هم درســـت در شـــرایطی کـــه دولت وحدت
ملـــی با کمـــک جنگندههـــای گـــروه ائتالف بـــه رهبری
ایاالت متحده آمریکا توانســـته بود ســـرت را آزاد کند حاال
روســـیه از اعزام مستشـــاران نظامیاش به لیبی و همچنین
ارســـال ناوجنگی به ســـواحل لیبی و مصـــر خبر میدهد.
این تصمیم مقامهای مســـکو با اســـتقبال گـــرم عبدالفتاح
السیســـی ،رئیسجمهـــوری مصـــر روبهرو شـــد .روسها
میخواهنـــد به خلیفـــه حفتر ،یکی از مخالفان سرســـخت
دولـــت وحدت ملـــی کمک کننـــد .در این میـــان خلیفه
حفتر قرار اســـت با مســـکو قراردادهای نظامـــی به ارزش
بیـــش از پنج میلیـــارد امضا کند .همه ایـــن تصمیمات در
حالی اخذ شـــد که آمریکا پس از آزادی ســـرت رســـما اعالم
کـــرد که نظامیانـــش را از خاک لیبی خـــارج خواهد کرد.

نبرد قدرت در ونزوئال یکساله شد

رای پارلمان به برکناری مادورو

کوشنر مشاور ارشد و مسئول تبادالت تجاری کاخ سفید شد

بنگاهکاخسفید

ات ـ ـ ـ ـف ــاق روز

بود« :حتی بـــرای رأی عدم اعتماد به رئیسجمهور
بنبست یک ساله دولت نیکالس مادورو
هم امکانی قانونی وجود ندارد .این اقدام تنها درباره
و مخالفان بـــا رای پارلمان به برکناری
معاونـــان رئیسجمهور و وزیران ممکن اســـت ».با
مادورو وارد مرحله تازهای شد.
این وجود برخی مفاد قانون اساســـی ونزوئال برخی
دوشـــنبه شـــب پارلمان ونزوئال که از
راهکارها و ابزارها برای کنترل دولت توسط پارلمان
یک ســـال پیش اکثریت آن در اختیار
را پیشـــنهاد میدهـــد .رای به ترک مقام ریاســـت
مخالفان دولت چپگرای ونزوئال است
دولت در موارد خاص نیز شامل این اختیار پارلمان
بـــه برکناری نیکالس مادورو ،رأی داد و
میشـــود اما دولت میتواند این پیشـــنهاد را اجرا
خواستار برگزاری زودهنگام انتخابات
نکنـــد .در میان دولتمردان ونزوئـــا هم با واکنش
ریاستجمهوریشد.نمایندگانپارلمان
تمســـخرآمیزی از ســـوی رئیسجمهوری ونزوئال و
ونزوئال مـــادورو را به «کوتاهی در انجام
وزرای کابینه در نشست دولت روبهرو شد .دیوسدادو
وظایـــف رئیسجمهـــوری» متهم کرده
کابلو ،معـــاون حزب سوسیالیســـت ونزوئال هم در
و مســـئولیت «بحران بیسابقه کشـــور» را متوجه او
واکنش به این حرکـــت پارلمان تاکید کرد« :مادورو
دانســـتهاند .این کشور طی حدود دو سال اخیر و با
از سمت خود کنارهگیری نکرده و نخواهد کرد .وی
کاهش قیمت نفت با بحران اقتصادی روبهرو شده و
در انجام مســـئولیتهایش کوتاهی نکرده اســـت.
با بحران سیاسی عدم کنارهگیری مادورو ،وضعیت
مـــا نتیجه این رأیگیری در پارلمان را به رســـمیت
این کشور به شرایط بحرانی رسید.
نمیشناســـیم ».مادورو هم که یک روز قبل از آن و
خولیو برخـــس ،رئیس جدید پارلمان ونزوئال که در
بـــرای جلب نظر مخالفان و نیز عامه مردم از افزایش
روزهای اخیر به این ســـمت برگزیده شد و برکناری
 50درصدی حقوق حداقلی کارکنان دولت خبر داده
دولت مادورو را اولویت کار خود عنوان کرده بود ،پس
بود ،همزمان با رای پارلمان ،از ورود اســـکناسهای
از تصویب این قانون گفت« :ما خواهان یک راهحل
 20هزار بولیواری به بازار مالی این کشـــور خبر داد.
انتخاباتی برای حل بحران ونزوئال هستیم .انتخاباتی
ورود این اسکناسها به بازار درپی باطل اعالم شدن
که مردم بتوانند از طریق آرایشان حرف بزنند و این
اســـکناسهای 100بولیواری در این کشور در ماه
چیزی اســـت که پارلمان میخواهد .بحران کنونی
گذشته صورت میگیرد که تا پیش از این بزرگترین
ونزوئال نیازمند راهحلـــی مبتنیبر اجرای انتخابات
قطعه اسکناس در ونزوئال بود .افزایش تورم و گرانی
اســـت» .با این حال این قانون قابلیت اجرایی ندارد
سرســـام آور در ونزوئال همراه بـــا نرخ بیکاری باال از
و اقدامی ســـمبلیک به شـــمار میآید .پیش از آغاز
دالیل مخالفت رو به گسترش با نیکالس مادوروست.
جلســـه پارلمان برای ایـــن رای گیری ،دادگاه عالی
طبق نظرسنجیهای صورت
ونزوئال اعالم کرده بود پارلمان
گرفتـــه ،حـــدود  80درصد
این کشـــور قـــدرت برکناری
از مـــردم ونزوئـــا مخالـــف
رئیسجمهـــور را ندارد .پس
سیاســـتهای رئیسجمهور
از تصویب ایـــن قانون با رای
سوسیالیســـت این کشـــور
اکثریت نمایندگان هم دادگاه
پیش از آغاز جلسه پارلمان
هستند .مادورو نوامبر 2016
عالی ونزوئال آن را غیرقانونی
برای این رای گیری ،دادگاه عالی
و پس از اقدام مخالفانش در
دانست .در بیانیه دادگاه قانون
ونزوئال اعالم کرده بود پارلمان این
پارلمان برای رأیگیری درباره
اساسی که رئیس آن از حامیان
کشور قدرت برکناری رئیسجمهور را
برکناری او ،آنان را به کودتای
مادورو به شمار میآید ،آمده
ندارد .پس از تصویب این قانون با رای
پارلمانی علیه خود متهم کرده
است« :به نمایندگان دستور
اکثریت نمایندگان هم دادگاه عالی
بود .مخالفان رئیسجمهوری
داده شـــده بود کـــه از ادامه
ونزوئال آن را غیرقانونی دانست
ونزوئال در انتخابات پارلمانی
روند اعالم مسئولیت سیاسی
اکثریت آرا را به دست آوردند.
رئیسجمهـــور و فعالیتهای
مادورو بارها تهدید کرده که در صورت اصرار مخالفان
اینچنینی خودداری کننـــد ،اقداماتی که خارج از
برای برکناری او ،از هوادارانش خواهد خواست تا به
چارچوب اختیارات قانونی است».
خیابانها بیایند و دست به خشونت بزنند.
لوئیزا اورتگا لوپز ،دادســـتان کل ونزوئال اخیرا گفته

پارلمـــان افغانســـتان هـــدف دو حمله تروریســـتی
قـــرار گرفـــت ،یـــک بمبگـــذار انتحاری خـــود را در
نزدیکی ســـاختمان پارلمان افغانســـتان منفجـــر کرد و بعد
از آن موتـــوری بمبگذاری شـــده درســـت در همـــان منطقه
منفجر شـــد .هنوز تعـــداد قربانیان این حادثه تروریســـتی
مشـــخص نیست .وزیر بهداشـــت افغانســـتان از انتقال سه
مجـــروح غیرنظامی به بیمارســـتان خبر داده اســـت .با این
حـــال خبرگزاریهـــا دادههـــای متفاوتـــی ارائـــه میدهند،
خبرگزاری «فرانســـه» میگویـــد« :بیـــش از  21نفر در این
انفجارهـــا کشـــته و  45نفر زخمی شـــدهاند کـــه البته حال
برخی از آنها وخیم اعالم شـــده اســـت ».گروه تروریســـتی
طالبـــان مســـئولیت ایـــن حملـــه را برعهده گرفته اســـت.
ذبیح الله مجاهد ،ســـخنگوی طالبان طـــی بیانیهای اعالم کرد
که هدف این گروه اداره امنیت ملی افغانســـتان بوده اســـت.
ایـــن اواخر تعداد حمالت تروریســـتی طالبـــان در ایالتهای
مختلف افغانستان رشـــد چشمگیری داشته است.

گابریل برای رقابت با مرکل آماده میشود

معاونعلیهصدراعظم

آمریکا

اروپا

دونالد ترامپ و دامادش جارد کوشنر

انتصـــاب جارد کوشـــنر ،دامـــاد جوان
دونالد ترامپ به ســـمت مشـــاور ارشد
س جمهوری منتخب آمریکا خشـــم
رئی 
دموکراتها را درپی داشت.
دونالدترامپنهتنهاکوشنررابهعنوانیکی
از مشاوران ارشد کاخ سفید منصوب کرد
بلکهاومسئولتبادالتتجاریوخاورمیانه
ترامپ نیز خواهد بود .جارد کوشنر نقشی
یدرمبارزاتانتخاباتیدونالدترامپ
کلید 
داشـــت و سمت او در کاخ سفید مسائل
سیاست خارجی و داخلی را دربر خواهد

گرفت.
کوشـــنر که همســـر ایوانکا دختر ترامپ اســـت ،در
ساختوسازملکتخصصداردومدیریتفعالیتهای
بازرگانی ترامپ و شـــرکتهایش را برعهده دارد .این
انتصاب در حالی صورت میگیـــرد که باراک اوباما،
رئیسجمهوری آمریکا بدون اشاره مستقیم به ترامپ
هشـــدار داده بود که کاخ ســـفید جـــای راهاندازی
کسبوکار خانوادگی نیست .انتصاب کوشنر اقدامی
جنجالی اســـت و میتواند ناقض قوانین تاثیر روابط
خانوادگی بر اســـتخدام افراد در دولت باشد .ترامپ
پس از منصوب کردن کوشـــنر به سمت مشاور ارشد
خود گفت« :جارد یک سرمایه بزرگ و یک مشاور قابل
اعتماد برای من در سراسر مبارزات و دوره انتقالی بوده
و من افتخار میکنم از او در یک پست ممتاز در دولتم
استفاده کنم ».اعضای تیم ترامپ استدالل میکنند
قانونیکهمقامهایدولتیراازاستخدامبستگانخود
ممنوعمیکند،شاملسمتهایکاخسفیدنمیشود.
براســـاس قوانین فـــدرال آمریـــکا ،کارمندان دولت
نمیتواننـــد از طریق کســـبوکار جداگانهای درآمد
داشته باشند .وجود شبهههای قانونی باعث اعتراض
نمایندگان حزب دموکرات در کنگره آمریکا شـــد و آنها

هم نســـبت به تصمیم دونالد ترامـــپ برای انتصاب
کوشنر ابراز نگرانی کردهاند .اعضای ارشد کمیته امور
حقوقی مجلس نمایندگان کنگره با ارسال نامهای به
وزارت دادگستری و اداره حفظ ضوابط اخالقی دولت
فدرال خواستار رسیدگی به تصمیم ترامپ در چارچوب
قوانین ضدخویشاوندساالری شدهاند .این نامه بنا به
درخواستگروهیازنمایندگانکنگرهازحزبدموکرات
تهیه و ارسال شده است.
به اعتقاد منتقدان ،این قوانین ممکن اســـت حدود
اختیاراتجارد کوشنردرسمتمشاور رئیسجمهوری
را محـــدود کند .با این حال نزدیکان ترامپ میگویند
قرار نیست کوشنر به خاطر تصدی این سمت حقوقی
دریافت کند .با این وجود ،وکالی کوشنر ادعا کردهاند
که او با تصدی ســـمت مشـــاور کاخ سفید از ریاست
کســـبوکار خانوادگی خود در زمینه معامله امالک
کنارهگیری خواهد کرد .کوشـــنر در جریان مبارزات
انتخاباتی معموال در کنار ترامپ دیده میشد و نقش
مهمی در تعیین استراتژی او در فضای مجازی داشت.
رســـانههای آمریکایـــی خبر دادهاند که کوشـــنر در
مصاحبهها برای تعیین اعضای کابینه و مالقاتهای
دونالد ترامپ با رهبران خارجی شـــرکت داشته است.
یکیازمواردیکهباعثنگرانیمخالفانترامپازجمله
دموکراتهایکنگرهشدهاست،سوءاستفادهکوشنراز
قوانینمالیاتیاست.اینگروهازنمایندگانمعترضدر
نامهایکهکمیتهامورحقوقیبرایدادستانکلآمریکا
ارسال داشته اعالم کردهاند که « کوشنر قرار است با پل
رایان،رئیسمجلسجمهوریخواهنمایندگاندیدارودر
موردسیاستاصالحساختارمالیاتیبااوگفتوگوکند.
این موضوع باعث بروز این نگرانی میشود که ممکن
است کوشـــنر در تغییر سیاست مالیاتی ،تغییراتی را
توصیهکندکهازلحاظمالیبهنفعکوشنروخانوادهاش
و کسبو کار آنها تمام میشود».

خاورمیانه

عراق یک گام تا آزادی شرق موصل

آنگال مرکل و زیگمار گابریل

معـــاون صدراعظم آلمان و رهبر حزب «سوســـیال
دموکراتها» قصد دارد بهزودی برای رقابت با آنگال
مرکل ،صدراعظم آلمان کاندیدای انتخابات شود.
زیگمار گابریل ،رهبر حزب « سوسیال دموکراتها»
که در حـــال حاضر وزیر اقتصاد و معاون صدراعظم
آلمان اســـت میخواهد از کاهش محبوبیت مرکل
اســـتفاده کند و در انتخابات امســـال با صدراعظم
آلمان به رقابت بپردازد.
به نوشـــته رســـانههای آلمـــان ،زیگمـــار گابریل
در مذاکراتـــی محرمانه با رهبـــران حزبی بهعنوان
کاندیدای حزب سوســـیال دموکرات انتخاب شد و
قرار است در روزهای آینده این تصمیم حزبی علنی

شود .گردهارد شرودر ،صدراعظم سابق آلمان یکی
از چهرههای سرشناســـی بود که بـــرای حمایت از
گابریل با اعضای حزب رایزنیهای گستردهای کرد.
حزب چپ میانه « سوســـیال دموکراتها» قرار است
رسما در نشســـت دو هفته دیگر خود نامزد حزب را
انتخـــاب کند .با وجود اینکه برخی از اعضای حزب
سوســـیال دموکرات تایید نامزدی گابریل را تکذیب
کردهاند اما این احتمال بسیار زیاد است که سوسیال
دموکراتها از گابریـــل حمایت کنند .به این دلیل
که گزارشهای رسانهای اخیر حاکی از آن است که
مارتین شـــولتز ،رهبر پارلمان اروپا قصد ندارد برای
این سمت نامزد شود.

نظامیان عراقی به کرانه شـــرقی رود دجله رسیدند،
منطقهای واقع در جنوب موصل .تا تصرف دانشگاه
و کاخ ریاستجمهوری واقع در بخش شمالشرق این
کشورتنها یگ گام مانده است.به همین خاطر ارتش
عراق توانسته شرق موصل را از وجود تروریستهای
داعش پاک کند .در این میان پل چهارم موصل نیز
توسط نیروهای مبارزه با تروریسم عراق تصرف شده
و همین امر موجب شـــده اســـت تا گروه تروریستی
داعـــش دیگر نتواند از آن بـــرای انتقال کمکهای
انساندوستانه استفاده کند .به نظر میرسد داعش
کنترلش را در شـــرق موصل از دســـت داده است،
ایـــن را هم نظامیان عراقـــی میگویند و هم وزارت
دفاع آمریـــکا .داعش برای اینکه بتواند زمان بخرد،
فرمانداری موصل و استانداری استان نینوا را آتش
زده است تا از این طریق ارتش را سرگرم کرده و راه را
برای فرار خود هموار کنند .یکی دیگر از روشهایی
که توســـط این گروه تروریســـتی مورد استفاده قرار
میگیرد ،انفجارخودروهای پارک شده است .اخیرا
این گروه تروریســـتی برای تحت فشـــار قرار دادن
نظامیـــان عراق آب  30منطقه در شـــرق موصل را
قطع کرده اســـت .مناطقی که هماکنون در اختیار
ارتش عراق قرار دارد .تحلیلگران بر این باورند که این
تاکتیک جدید داعش است تا از طریق آن نظامیان

و دولت عراق را درگیر وضعیت ســـاکنان مناطق آزاد
شده کند .با این حال هیچکدام از موارد فوق از شدت
حمالت نکاسته است.
به گفته منابع نظامی عراق ،در حمالت اخیر نیروی
هوایی ارتش عراق به مواضع گروه تروریستی داعش
پنج نفر از فرماندهان این گروه کشته شدهاند ،یکی
از کشتهشدگان عبدالواحد خضیرسایر ،معاون ابوبکر
بغدادی است .بعد از شرق موصل ،نظامیان عراقی
باید خود را برای آزادسازی غرب این شهر آماده کنند.
پیشبینی میشـــود ،درگیریها در این منطقه هم
ســـختتر شود و هم بیشتر .به گفته ناظران خیابان
بسیاری از محلههای غرب موصل تنگ و باریک است
و مطمئنا ارتش عراق نمیتواند از تجهیزاتی همچون
تانک زرهیاش اســـتفاده کند ،آن زمان اســـت که
جنگ تن به تن آغاز خواهد شد .از آغاز درگیریهای
موصل بسیاری از مردم غیرنظامی خانههای خود را
رها کرده یا به اقلیم کردستان عراق شتافته یا خود را
به خاک سوریه رساندهاند ،سازمانهای بشردوستانه
نگران تشدید درگیریها و تاثیر آن بر وضعیت مردم
غیرنظامی هســـتند .هماکنون قطع آب  30محله
موصل به یکی از دغدغههای اصلی جامعه جهانی
تبدیل شده است و مساله این است که دولت سوریه
در دمشق درگیر آن است.
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رومـــان هرتـــزوگ ،رئیسجمهوری ســـابق آلمان در
 82ســـالگی درگذشـــت .هرتزوگ که از ســـال 1994
تـــا  1999رئیسجمهـــوری آلمان بـــود ،راه را بـــرای اجرای
اصالحـــات اقتصادی در کشـــورش باز کـــرد .هرتزوگ از
جمله سیاســـتمدارانی بود که بر اهمیت زنده نگه داشـــتن
فاجعـــه هولوکاســـت در دوران آلمان نازی تاکید داشـــت.

نگاه
دام «کیندل برگر»

دونالـــد ترامـــپ ،رئیسجمهوری
جوزف نای
منتخـــب آمریـــکا بایـــد از حـــاال
سیاســـتهای دولتش در ارتباط با
چیـــن را تعریف کند ،وی بایـــد محتاطانه از کنار دو تله عبور کند،
تلههایی تاریخی.
بر مبنای نظریه توســـیدید ،نویسنده تاریخ جنگ پولوپونزی ،اگر
ایـــاالت متحده آمریکا بیش از این ،خـــط قرمزهای چین را نادیده
بگیرد ،شی جینپینگ ،رئیسجمهوری این کشور میتواند جنگی
فاجعهآمیز را رقم بزند .با این حال به نظر میرسد که دونالد ترامپ
بیشتر درگیر نظریه کیندل برگر است ،وی چین را کشوری ضعیف
میبیند.
چارلز کیندل برگر ،معمار اصلی طرح مارشـــال است ،طرحی که
سالها بعد در دانشگاه «ام آی تی» تدریس شد و استدالل می کرد
که اوضاع بحرانی جهانی در دهه  1930ناشی از این بود که آمریکا
با اینکه از نظر سیاسی و نظامی جایگزین بریتانیا به عنوان ابرقدرت
جهان شد اما نتوانست به درستی خدمات مبتنی بر کاالهای عمومی
را به جای بریتانیا ارائه کند .نتیجه حاصل از این مساله شکاف در
ساختار نظم جهانی ،نسلکشی و جنگ جهانی دوم بود.
ســـوالی که مطرح میشود این اســـت ،آیا چین که در حال رشد
است ،میتواند به کشـــوری مقبول در سطح جهان تبدیل شود؟
هر دولتی در ســـطح داخلی از سیاســـتهایی پیـــروی میکند،
سیاســـتهایی چون ایجاد نظم یا محیطزیســـت پاکیزه که همه
شـــهروندان نیز میتوانند از آن بهرهمند شوند بدون آن که دولت
میان آنها استثنایی قائل شود .اما در سطح جهانی قضیه تا حدودی
متفاوت اســـت ،مسائلی چون آب و هوا ،ثبات مالی یا آزادی دریا،
جزء موضوعاتی است که حقیقتا کشورهای بزرگ جهانی در مورد
آن تصمیمگیری میکنند .کشـــورهای کوچک برای بحث در مورد
چنین مسائلی انگیزه چندانی ندارند .از آنجا که کشورهای کوچک
در این موضوعات مشارکت چندانی ندارند
به فکر سود و زیان خود نیستند .در چنین
شرایطی بهترین فرصت در اختیار کشورها
و قدرتهای بزرگ قرار خواهد گرفت و این
در سال  ،2015چین
کشـــورها از فرصت پیشآمده در راستای
زمینه را برای ایجاد
منافع و اهداف خویش استفاده خواهند
بانک آسیایی فراهم
کـــرد .در این میان کشـــورهای بزرگ هم
کرد ،بانکی که
گوی سبقت را از یکدیگر میربایند .مثال
به عقیده ناظران
بعد از جنگ جهانی اول ،یعنی زمانی که
قرار بود جای بانک
انگلیس در ضعیفترین موقعیت خویش
جهانی را بگیرد اما
قرار داشت ،آمریکا از فرصت استفاده کرد
طرح پکن شکست
و یکهتاز میدان شـــد .در شـــرایط کنونی
خورد ،چراکه
بســـیاری از این موضوع میترسیدند که
نهادهایجدید
چین به قدرتی جهانی تبدیل شده و نظم
از سیاستهای
جهان را آنگونه که خود میخواهد برقرار
نهادهای قدیمی
کنـــد .در این زمینه اخبـــار ضد و نقیض
پیروی میکردند.
متفاوتی منتشر شده است ،اما حقیقتی
در این میان رای
که وجود دارد این است که این کشور یکی
دیوان الهه علیه
از اعضای دائم شورای امنیت است و دارای
چین در مورد
حق رای .دومین نیروی حافظ صلح متعلق
اراضی مورد مناقشه
به این کشـــور است و در زمینه برنامههای
در دریای چین
سازمال ملل متحد در حوزههای آب و هوا
جنوبی تنشها را
مشـــارکتی فعال دارد .عالوهبر این ،چین
افزایش داده است
از نهادهای اقتصادی چند جانبه همچون
ســـازمان تجارت جهانی ،بانک جهانی و
صندوق بینالمللی پول به نفع خویش استفاده میکند.
در سال  ،2015چین زمینه را برای ایجاد بانک آسیایی فراهم کرد،
بانکی که به عقیده ناظران قرار بود جای بانک جهانی را بگیرد اما
طرح پکن شکســـت خورد ،چراکه نهادهای جدید از سیاستهای
نهادهای قدیمـــی پیروی میکردند .در این میان رای دیوان الهه
علیـــه چین در مورد اراضی مورد مناقشـــه در دریای چین جنوبی
تنشها را افزایش داده است .چین در طول این سالها تالش کرده
نظـــم لیبرال را برهم زده یا اینکـــه آن را به نفع خویش تغییر دهد.
ترامپ باید نظریه توسیدید را خوانده و از آینده کشورش در ارتباط
با اژدهای زرد نگران باشد ،نه اینکه چین را کشوری ضعیف متصور
کند .به عقیده گراهام آلیســـون ،یکی از متفکران علوم سیاسی از
 16مورد در  12مورد ،زمانی که قدرتی بزرگ در حال ظهور اســـت
زمینه برای ایجاد جنگی فراگیر فراهم خواهد شد .با این حال این
اعداد و ارقام دقیق نیســـت .بهعنوان نمونه در اواسط قرن نوزدهم
کـــه بریتانیا قدرت اول جهان بود ،به پروس اجازه داد تا امپراتوری
قدرتمند خویش را درســـت در قلب اروپا برقرار کند .هرچند جنگ
جهانـــی اول زمینه را برای رویارویی آلمان و انگلیس فراهم کرد اما
باید گفت که صرف قدرتمند شدن آلمان موجب جنگ نشد ،بلکه
عوامل دیگری مانند افزایش احساسات ناسیونالیستی نیز بر این
بحران دامن زد .در این میان باید گفت که شرایط کنونی با گذشته
کامال متفاوت است ،تفاوت قدرت آلمان و انگلیس در سال 1914
با قدرت ایاالت متحده آمریکا و چین قابل مقایســـه نیست .با این
حال پیروی از سیاستهای محتاطانه مفید است .با این حال نباید
از نظریـــه افرادی چون توســـیدید در مورد وقوع جنگها در یونان
باســـتان نیز غافل شـــد ،به عقیده وی جنگ پلوپونز دوم زمانی به
وقوع پیوست که قدرت آتن رو به افزایش بود .توازن قوا برای حفظ
ثبات الزم است .هر یک از اشتباهات سیاسی میتواند ثبات را برهم
زده و خطر رویارویی را افزایش دهد.

