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وزیرمسکن ترامپ شد

دونالدترامپ،بنکارسون،جراح مغزواعصابرابهعنوانوزیرمسکنخودبرگزید.بنکارسون درجریانکارزارانتخاباتدرونحزبیازنامزدی
ریاستجمهوری 2016میالدیازحزبجمهوریخواهخودراکنارکشیدوازهمانابتداآشکارابهحمایتازدونالدترامپپرداخت.همزمان
نیویورکرمدعیشدکهاوباماازترامپخواستهاستتابرایآغازروندنابودیجهان،تازمانبرگزاریمراسمتحلیفشصبرکند   .

...

تحلیل روز
سیدرضا قزوینیغرابی

international@khorasannews.com

پشت پرده ماندن آمریکادر عراق
پس از داعش
اش��تون کارتر وزیر دفاع آمریکا اخی��را در اظهاراتی مهم از
ضرورت حض��ور نیروهای ائتالف تحت رهب��ری آمریکا در
عراق حتی پ��س از نابودی داعش خب��ر داد.این اظهارات
به دلیل عملی��ات بزرگ آزاد س��ازی موص��ل و جابه جایی
تدریجی قدرت در آمریکا ،کمتر مورد توجه مقامات عراقی
قرار گرفت .اما نی��ت واقعی آمریکا از مان��دن در عراق پس
از داع��ش چیس��ت؟ واقعی��ت این اس��ت که ق��درت یابی و
تأثیرگذاری روزافزون الحش��د الش��عبی در ع��راق که پس
از رسمی ش��دن آن در پارلمان بیشتر ش��ده موجب واهمه
آمریکایی ها شده است .آنها از خالی کردن عرصه میدانی
توسط خود به نفع گروهی قدرتمند که آن را نزدیک به ایران
می دانند بی��م دارند .بنابراین حضور خ��ود را عاملی برای
مهار قدرت بسیج مردمی می دانند.
از سوی دیگر با آزادسازی کامل استان نینوا و احتمال بروز
تنش و درگیری که ناش��ی از تمای�لات ارضی برخی طرف
های سیاس��ی کرد و اهل س��نت بر س��ر مناطق آزاد شده و
اداره این مناطق است ،آمریکایی ها حضور خود را عاملی
برای کنترل ی��ا هدایت هرگونه مش��کل احتمال��ی و مورد
انتظار می دانند .عالوه بر اینکه برخی سیاستمداران اهل
سنت این کش��ور نیز آمریکایی ها را به عنوان حامی منافع
آنها در ع��راق قلمداد و حتی در مناقش��ات خود ب��ا بغداد،
طرف های مقابل را بارها به استمداد از آمریکا تهدید کرده
اند.بنابراین ادامه حض��ور آمریکایی ها در ع��راق به نوعی
اطمینان بخش��ی به این سیاس��تمداران ،برای حمایت از
حقوق آنان به شمار می رود .مسئله ماجراجویی احتمالی
ترکیه در شمال عراق بدون هماهنگی با واشنگتن نیز از آن
دست مسائلی است که باعث می شود تا آمریکایی ها برای
ادامه حضور نیروه��ای خود در عراق تمایل نش��ان دهند.
به خصوص آنکه بغ��داد و اربیل ه��ر دو متح��دان آمریکا به
شمار می روند و واش��نگتن از این موضوع به نفع خود بهره
می برد.
این نکته را نیز نباید فراموش کرد ک��ه آمریکا پس از هزینه
کرد س��نگین جنگ عراق به راحتی به دنبال خروج از این
کش��ور نبوده است .درس��ت اس��ت که در نهایت واشنگتن
پس از افزایش فش��ار عراقی ها ،به طور رس��می به اش��غال
نظامی خود پایان داد اما از هر فرصتی برای افزایش تعداد
نظامیان باقیمانده خود در این کشور و ایجاد پایگاه نظامی
دائمی در آنجا اس��تقبال کرده و می کند .آنها این موضوع
را به مثابه موازنه قدرت خود ب��ا ایران در داخل عراق تلقی
می کنند.
عالوه بر اینکه حضور مستقیم نیروهای آمریکایی در عراق
که اکنون در پایگاه القیاره در نینوا مستقر هستند در واقع
نادیده گرفتن نیروهای مسلح عراق و قدرت آن برای نقش
آفرینی کامل در منازعات و جنگ با تروریسم و تالشی برای
کم کردن نقش بغداد و قدرت نظامی آن در مناطق شمالی
و جلوگیری از نزدیک شدن به مناطق نزدیک به کردستان
عراق پس از آزاد سازی موصل خواهد بود.
نکته دیگر اینکه کارتر دراظهارات خود احتمال بازگش��ت
جنگجویان خارجی را بهانه ای برای ادامه حضور نیروهای
آمریکایی ک��رده بود  ،ای��ن موضوع به خ��ودی خود هراس
افکنی در می��ان عراقی ه��ا از به وج��ود آمدن ی��ک نیروی
تروریستی جدید و توجیه آن ،القای ضعف نیروهای نظامی
عراق و مش��روع نش��ان دادن یک حضور بلند مدت است.
ش��واهد تاریخی نش��ان می دهد آمریکا برای ادامه حضور
خود در سرتاس��ر منطقه به بحران آفرینی و تنش زایی نیاز
مبرم داشته و از بین رفتن کامل تروریس��م به معنای پایان
ضرورت حضور مس��تقیم آنها در این مناطق اس��ت .لذا از
منظر آمریکایی ها پایان تروریس��م در عراق به معنای پایان
توجیه حضور آنها در این کشور خواهد بود.
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اندیشکده روز
نبرد متقارن و نامتقارن حزب ا ...در خاورمیانه
اندیشکده امریکن اینتر پرایز نوشت :قابلیت نبرد متقارن و
نامتقارن حزبا ...در خاورمیانه تهدیدی علیه راهبردهای
ایاالتمتحده آمریکا اس��ت .حزبا ...در حال ش��کلدهی
مجدد ساختار فرماندهی نظامی برای افزایش قابلیتهای
خ��ود در اس��تقرار و بهکارگیری ت��وان نظامی متع��ارف در
سرتاسر خاورمیانه است؛ ساختار نظامی در این بازیگر در
حالتغییراستتاامکانبرنامهریزیوهدایتنظامیبهتربا
استفاده از همه شاخههای نظامی متعارف در آنها را فراهم
کند .جبهه مقاومت ،احتما ًال استخوانبندی توسعه نیروی
متعارفی را در سردارند که چالش جدیدی علیه متحدان و
منافعآمریکادرمنطقهاست.بایدسیاستگذارانآمریکایی
اطمینان یابند که این بازیگران به سالحهایی که نیاز دارند
تا قابلیتهای نبرد کالسیک خود را افزایش داده و با دیگر
قدرتهای منطقه براب��ری کنند ،دس��ت نمییابند .البته
بهطورمحتملمهمترینمنبعتأمینچنینجنگافزارهایی
روسیه است که برای تهیه جنگندهها ،موشکهای کروز و
دیگر تجهیزات پیشرفته به این بازیگران کمک میکند.
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کره شمالی

سایه پوپولیسم بر سر اروپا

اولتیماتوم به مسلحان
در حلب

کناره گیری رنتسی از نخست وزیری پس از شکست همه پرسی در ایتالیا
 ۶۰درصدمردمایتالیامخالفتخودرابااصالحقانوناساسیاین
کشور اعالم کردند .با اعالم این نتایج ماتئو رنتسی ،نخست وزیر
ایتالیا استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور این کشور کرد.بااین
استعفارئیسجمهوریافرددیگریرامامورتشکیلکابینهدرمدت
باقی مانده تا انتخابات بعدی می کند یا اجازه برگزاری انتخابات
زودرس را صادر خواهد کرد .رنتسی ،دومین نخستوزیری است
که در سال جاری پس از شکست در یک همهپرسی ناگزیر به کناره
گیریشدهاست.ابتدانخستوزیرانگلیس،دیویدکامروناستعفا
کرد و حال نوبت به نخس��ت وزیر ایتالیا رس��یده اس��ت .ه��ر دو در
برابر ائتالفی شکست خوردند که متشکل از شهروندان ناراضی،
پوپولیستها و مخالفان اصالحات بود.علت نفوذ و قدرت فزاینده
کسانی که پوپولیست خوانده می شوند ،وجود یک شکاف بزرگ
در بازار سیاسی است .پوپولیست ها می توانند به رأی دهندگان
بگویند« :ما واقعا به حرفتان گوش خواهیم داد».استعفای نخست
وزیر ایتالیا در حالی است که رنتسی مایل بود با اصالحات قانون
اساسیماشیندولتیایتالیاراباکاستنازدیوانساالری،کوچک
و در نتیجه سریعتر کند؛ طبق سیستم کنونی که بر اساس قانون
اساس��ی س��ال  ۱۹۴۸بنا نهاده ش��ده ،دو مجلس با نمایندگانی
که مستقیما انتخاب میشوند ،وجود دارد؛ سنا و پارلمان .هر دو
مجلس اختیاراتی برابر دارند و هر دو مجلس باید روی یک قانون
پیش از تصویب ،اتفاقنظر داشته باشند .عدم اطمینان و بی ثباتی
درایتالیاکهسومیناقتصادبزرگحوزهیوروست،زنگخطر رادر
دیگر نقاط اروپا به صدا درآورده است .ماری لوپن در فرانسه و ماتئو
سالیونیازحزبلیگانوردایتالیا(اتحادشمال)درجناحراست،از
شادیدرپوستخودنمیگنجند.درانتخاباتپاییزسالآیندهنیز،
حزب «آلترناتیوی برای آلمان» بر آن اس��ت تا شهروندان ناراضی
و خش��مگین را پیرامون خود جمع کند و ح��ال ایتالیاییها با این
انتخاب خود به طور غیر مستقیم به آنها کمک کردهاند.
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الوروف:بامعارضانیکهدرشرقحلب

بمانند،مانندتروریستهابرخوردمیشود

گریلو کمدین ایتالیایی و رئیس جنبش پنج ستاره در کنار شهردار رم برای شکست همهپرسی تالش میکردند

فرا خبر
«ایتالگزیت»اسمی که پیشترخواهیم شنید
دکترصالح زمانی-نتایج همه پرس��ی اصالحات قانون اساسی در ایتالیا بار دیگر ش��وکی بزرگ را به بخش
دیگری از قاره سبز وارد آورد .عدم اقبال مردم به مجموعه اصالحات پیشنهادی نخست وزیر این کشور،ماتئو
رنتسی ،این کشور را با بحران جدی روبرو کرده است که احتمال بی ثباتی در دو حوزه سیاست و اقتصاد را در
آینده تقویت خواهد کرد .این رای مردم فارغ از اعالم بی اعتمادی به دولت مس��تقردر زمینه ثبات اقتصادی،
زمینه ساز روی کار آمدن احزاب مخالف دولت خواهد بود که مهم ترین راهبرد آنها در حوزه منطقه ای ،خروج
از اتحادیه اروپا می باشد .از این رو بخشی از پیامدهای اتفاق اخیر در ایتالیا را می توان به عنوان جرقه های اولیه
وقوع یک «ایتالگزیت»(خروج ایتالیا از اتحادیه اروپا)در نظر گرفت که احتماال ثبات سیاسی این کشور را تحت
تاثیر قرار خواهد داد .این اولین بار نیست که فشارها از پایین ،موجودیت و آینده اتحادیه اروپا را تهدید می کند.
پیشترنیزازطریقنتایجهمهپرسیقانوناساسیاروپا،اینپیامبهراسهرمقدرتاتحادیهمنتقلشدهبودکه
مردمان این قاره تمایلی به حضور در این پیمان را ندارند .همین طور تحوالت اخیر در دنیا خصوصا پس از روی
کار آمدن ترامپ در ایاالت متحده به موجی از بروز نارضایتی در کشورهای دیگر دامن خواهد زد.
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آمریکا

عراق

...

ازبکستان

ارتش سوریه در ادامه پیش��رویها در شرق حلب وارد
عمقمناطقتحتکنترلمخالفانمسلحشدوورودی
اصلیفرودگاهحلبراتحتکنترلگرفتهوبهمسلحان
در حلب هشدارداد که در صورت ترک نکردن حلب ،با
«مرگ اجتنابناپذیر» روبرو خواهند ش��د .به گزارش
المیادین ،درحالیکه صفوف تروریستهای مخالف
مس��لح در ش��رق حلب متزلزل ش��ده اس��ت ،اما آنها
هش��دار و فراخوان ارتش را جدی نگرفت��ه و از مناطق
تحت کنت��رل خود خ��ارج نش��ده اند و همچن��ان علیه
دولت س��وریه ،اس��لحه به دس��ت دارند .این در حالی
است که به گزارش بیبیسی ،نیروهای دولتی سوریه
«دوس��وم ش��رق حلب را پس گرفتهان��د» .همزمان ،به
گزارش روس��یا الیوم ،س��رگئی الوروف ،وزیر خارجه
روس��یه در کنفرانس مطبوعاتی مش��ترکی با همتای
فیلیپینی خود در مسکو ،در خصوص سوریه گفت که
توافق ما با آمریکا در خصوص حلب نزدیک است و این
توافق باید ش��امل خروج تمامی افراد مس��لح از حلب
باش��د .الوروف افزود« :با
اف��راد مس��لحی ک��ه
از حل��ب خ��ارج
نش��وند بهعن��وان
تروریست برخورد
خواه��د ش��د».
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نیوزیلند

کشف قرآنهای بمبگذاری شده

حمله توئیتری ترامپ به چین

«میرضیایف» رئیس جمهورجدید

استعفا به دلیل مسائل خانوادگی

گروهتروریستیداعشنسخههایقرآندرروستای
کنعوص موصل را بمبگ��ذاری ک��رده و آنها را در
خیابانها و دربهای ورودی منازل قرار داده بود.
نیروهای امنیت��ی عراق تاکنون دهها نس��خ ه قرآن
بمبگذاریش��ده را پی��دا کردهاند که داعش��ی ها
صفحات داخلی ای��ن قرآنها را کن��ده و به جای آن
بمب قرار دادهاند .این گروه تروریستی پیش از این
نیز در رم��ادی و دیاله با هتک حرم��ت کالم وحی،
از قرآنهای بمبگذاریشده اس��تفاده کرده بود.

دونالد ترامپ با انتش��ار چندین توییت از سیاس��ت
پولی چین و همچنین عملکرد این کشور در دریای
جنوبیچینانتقادکرد.ترامپنوشت":آیاچینازما
درموردکاهشارزشپولواحداینکشورویاساخت
یک مجتمع نظامی سوال میکند ".سپس خود در
پاسخگفت":منفکرنمیکنم".آمریکامدتهاست
چنین اس��تدالل میکند که چین ارزش یوان را به
طورغیرواقعی پایین نگه داش��ته که این مسئله در
رونقتجاریچیننقشمهمیداشتهاست.

«ش��وکت میرضیایف» با کس��ب بیش از ۸۰درصد از
آرایانتخاباتریاستجمهوریازبکستان،بهعنوان
رئیسجمهورجدیداینکشورانتخابشد.ویازسال
 ۲۰۰۳نخس��ت وزیر بود .گفته میشود میرضیایف
برایتصدیپستریاستجمهوری،ازحمایتعنایت
اف رئیس قدرتمند دس��تگاه اطالعاتی این کش��ور،
نیز برخ��وردار ب��ود؛ چراک��ه اطالعات مه��م او درباره
ی اس��ت که به راحتی میتواند
میرضیایف ب ه اندازه ا 
منافعشرادردورانریاستجمهوریاوتامینکند.

نخست وزیر نیوزیلند در خبری غیرمنتظره استعفا
داد و گفته از هفته آینده از قدرت کنار خواهد رفت.
جان کی که از سال  ۲۰۰۸نخست وزیر نیوزیلند
بودو از محبوبیت فراوانی در این کشور برخوردار
است مسائل خانوادگی را علت اصلی این تصمیم
اعالم کرده و گفته به درخواست همسرش استعفا
داده است.وی به علت اقداماتش در زمان بحران
جهانی اقتصاد مورد ستایش بوده ،او همچنین در
تالش برای استحکام روابط با واشنگتن بود.
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اظهار نظر روز
کری:

نگران آینده اسرائیل هستم
وزی��ر خارجه آمری��کا با حض��ور در
اندیشکده«بروکینگز»دراظهاراتی
که روزنامههاآرتصآن را"انتقادات
بیسابقه از سیاست های نتانیاهو"
خواند،گفت:مندوستداراسرائیل
هس��تم ،اما بای��د واقعی��ت را بگویم،
چراکه نگران آینده اس��رائیل هستم.
همه باید بفهمن��د که ب��دون صلح با فلس��طینیها ،صلحی
بین اس��رائیل و جهان عرب ایجاد نمیش��ود .اس��رائیل باید
بین شهرکس��ازی و راهکار دو دولتی یکی را برگزیند .قرار
اس��ت طرحی (در پارلمان اس��رائیل) به رأی گذاش��ته شود
که  ۹۵مجموعه ساختمانی را قانونی اعالم میکند .تعداد
زیادیازاینمجتمعهادرزمینهایخصوصیفلسطینیها
ساختهش��دهاند .کری بابیان اینکه راس��تگرایان اسرائیل
سیاستشهرکسازیرابهعنوانبخشیازیکسیاستکالن
برایجلوگیریازصلح،پیشمیبرند،افزود:شهرکهادلیل
مناقشهنیستند،امامانعیبرایصلحبهشمارمیآیند.بیش
از۵۰درصدوزرایکابینهاسرائیلمخالفراهکاردودولتی
هستند.اسرائیلیهاچطوربهراهکاریکدولتیفکرمیکنند؟
آیا قرار است فلس��طینیها همرأی دهند؟ آیا قرار است یک
فلسطینی نخستوزیر ش��ود؟ روند مداوم شهرکسازیها
چش��مانداز صلح را باری��ک و باریکت��ر کرده اس��ت .هرروز
خانههای فلسطینیهای بیش��تری در منطقه «سی» کرانه
باخت��ری تخری��ب میش��ود .در کل س��ال ۲۰۱۴و۲۰۱۵
تنها یک مجوز ساخت برای فلس��طینیها صادرشده است.

...

خبر متفاوت

هلدادنجیپخرابحاملخاکسترکاسترو!
دویچه وله:خاکسترفیدلکاسترورهبرانقالبیکوبادر
پینُهروزعزاداریبهخاکسپردهشد.جیپیکهخاکستر
فیدلکاسترووتابوتشراانتقالمیداد،درمسیرراهخراب
شد و سربازان مجبور شدند برای مدتی آن را هل دهند.

یمن درسکوت می میرد

اگر ترس از خدا نبود همان لحظه خودکشی می کردم
ندارد؛گرچهتنهادردجسمینیستکهشبهااورابیدار
نگاهمیدارد.خاطرههامدامبهسراغشمیروند«.بعضی
وقت ها دو تا سه ساعت می خوابم و بعد بیدار می شوم و تا
صبح خوابم نمی برد......فرزندانم و خانه ام را به یاد می
آورم؛ ما زندگی فقیرانهای داشتیم ولی زندگی مان آرام
و خوب بود ما خوش��حال بودیم  ...ما همه چیز را از دست
دادیم ».عبدا ...در استان مرکزی اِب ،به دنیا آمد .بعد به
صعدهنقلمکانکردودوسلمانیبازکردکهباپسرهایش
آن را اداره میکرد .او می گوید« :من تقال کردم و سال ها
کارکردموبرایساختنخانهامآجررویآجرگذاشتم».

دو ماه پس از شروع جنگ یمن ،درست وقتی که عبدا...
االبی،بهاتفاق همسروفرزندانونوههایشبرایخوردن
شامدیرهنگام،آمادهمیشد،دریکلحظهدنیایشازهم
پاشید.بهگزارشبیبیسی،سهنسلازخانوادهعبدا...
االبی در جریان حمله هوایی عربس��تان س��عودی کشته
ش��دند .در جریان حمله هوایی به خانه عبدا ۲۷...عضو
خانوادهاش ،به شهادت رسیدند .خود او جان سالم به در
بردولی۶هفتهبعدکهرویتختبیمارستانبههوشآمد،
ازشهادتاعضایخانوادهاشباخبرشد.اومیگوید«:اگر
ترسازخدانبودهمانلحظهخودکشیمیکردم،خودم
را از س��اختمان به پایین پرتاب میکردم....ولی خداوند
▪ ▪امیدبهآینده
به من صب��ر داد ».خانواده عب��دا ...در صعده زندگی می
کردند .نیروهای س��عودی که از عبدربه منص��ور هادی ،در۱۸ماهیکهازاینفاجعهمیگذرد،باوجودمصاحبهها
رئیسجمهوریمستعفییمنحمایتمیکنند،اینمحل ودیدارهاییازجانبنمایندگانسازمانهایمتعدد،هنوز
اعضایخانوادهعبدا...کهجانسالم
را هدف بمباران هوایی سنگین
بهدربردند،هیچکمکمالیدریافت
ق��رار دادند .عب��دا ...م��ی گوید
نکردهان��د .یون��س ،یکی از پس��ران
حدود نیمه شب بود که خانهاش
عبدا...ازحملهجانسالمبهدربرده،
هدف حمله هوای��ی قرار گرفت.
ولی در اث��ر اصابت خمپ��اره مجروح
امدادگران به کمک بول��دوزر تا
شده و یک چشمش را از دست داده،
صبح برای بیرون آوردن اجساد
او یک دختر دو س��اله دارد که نامش
اززیرآوارتالشمیکردند.هفده
دع��اء اس��ت.آنها مق��روض هس��تند
ت��ن از قربانیان ،ک��ودک بودند و
چ��ون ناچ��ار ش��دند ب��رای پرداخت
کم س��ن ترین آنها نوه عب��دا،...
هزین��ه م��داوای یون��س ،پ��ول قرض
یک نوزاد دختر ی��ک ماهه به نام
کنن��د .یونس ۶م��اه در بیمارس��تان
ایناس بود .از اوایل سال گذشته
میالدی ک��ه جنگ یمن ش��روع  27عض��و از خانواده عب��دا ...االب��ی در جریان بستری بوده .عبدا ...می گوید« :من
شد،غیرنظامیانبهایسنگینی حمله هوایی عربستان کشته شدند
می خواه��م زندگی پس��رانم را به آنها
برگردانم .می خواه��م ببینم در خانه
پرداختهان��د .ت��ا کن��ون بیش از
 ۴۰۰۰غیرنظامیجانخودراازدستدادهاند.سازمان خودشانمستقرشدهاند».بهزبانآوردننامکوچکترین
ملل متحد میگوید بیش��تر این تلفات ناش��ی از حمالت پسرهایشاسماعیل،ابراهیم،اسحاقویعقوبکههمواره
کنارشبودنداوراناراحتمیکند.ولیدرمیانازدست
هوایی عربستانسعودیبودهاست.
دادنباورنکردنیچنینتعدادیازاعضایخانوادهاش،
تول��د یک ن��وه جدید پس��ر ،موجب خوش��حالی عب��دا...
▪ ▪زندگیباخاطرات
عبدا ...اکنون بیش��تر اوقات تنهاس��ت و در اتاقی در یک شده .پس��ر عبدا ...نام طفل نوزادش را به یاد اسماعیل،
مس��جد زندگی میکند و منتظر دیدن پسرهایش که در کوچکترین برادرش که هنگام کشته شدن تنها دو سال
مکان دیگری در ش��هر زندگی میکنن��د ،میماند .برای داشت،اسماعیلگذاشتهاست.عبدا...احساسخودرا
عبدا...بهخصوصساعاتشبخیلیسختاست.حمله هنگامیکهاسماعیلرابرایاولینباردیدشرحمیدهد:
هواییبهسر،ستونفقراتوآروارهعبدا...آسیبرسانده «احساسمیکردمدنیارابهمندادهاند.....احساسمی
و او به مداوا احتیاج دارد ،ولی ام��کان آن در صعده وجود کردمخداتالفیآنچهراکهازدستدادهامکردهاست».

همسر اون پیدا شد!

ری س��ول جو ،همس��ر کی��م جون��گ اون برای حض��ور در
یک رقاب��ت آزمایش��ی نی��روی هوایی در
کره ش��مالی برای نخس��تین بار پس
از  9م��اه در انظ��ار عموم��ی حاضر
شد .به گزارش اسپوتنیک ،آخرین
باری که وی با همس��رش در انظار
عموم��ی حاضر ش��د ب��ه تاریخ 28
م��ارس  2016ب��از م��ی گردد.
غیب��ت طوالن��ی م��دت وی
ش��ایعاتی را مبنی بر بارداری
یا کش��ته ش��دنش بر سر زبان
ها انداخته بود.

فرزندان عبدا :...ایمان ،ابراهیم ،مونا ،یعقوب ،زکریا ،اسحاق و نفر جلویی اسماعیل
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