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اروپا در مسیر تکرار تاریخ
اروپای باســتان یا مدرن ،شــرایط زمانی تفاوتــی در اصل
مســئله ایجــاد نمیکنــد؛ اروپا همیشــه مســتعد درگیری
داخلی بوده اســت .درگیریهایی که بــه براندازی برخی
تمدنهــا منجــر شــده اســت .از یونــان و روم باســتان تــا
جنگ هــای جهانــی اول و دوم .در اروپا ظهــور تمدنهای
جدید و قدرت گرفتــن آن ها منجر به تشــکیل جبهه جدید
و تضعیف قدرتهای قدیمی تر شــده است .این بار شکاف
اروپا در حال فرق باز کردن از جمهوری فرانســه اســت .از
زمانی که صدای ترک اتحادیه اروپا در بریتانیا شنیده شد،
برخی احزاب را در اتحادیه هوای برگزیت برداشته است.
چه در انتخابات هلند یا در پیروزی اردوغان در نظرسنجی
شــبه برگزیت .وقتی آنگال مرکل از موافقان حفظ شــرایط
به ماکــرون همتای فکــری خــود تبریک میگویــد وپوتین
قطب مخالف اتحادیه اروپا به ماری لوپن طرفدار خروج از
اتحادیه تبریــک میگوید ،نمیتوان از کنار آن به ســادگی
گذشــت .ایــن دو دســتگی بــه خــارج از مرزهــای اروپــا و
به متحــد قدرتمنــد یک ســده اخیر اروپــای لیبــرال یعنی
آمریکا هم نفــوذ کرده اســت .موید آن ذوقزدگــی ترامپ
در ماجــرای نظرســنجی ترکیــه و تبریک وی بــه اردوغان
اســت .این که آمریکای بعد از اوباما دیگــر اروپای واحد را
نمیخواهــد بماند بــرای فرصتی بهتر .اما دو دســتگی در
بیــن رهبران اروپــای امروز دیگر چیزی نیســت کــه بتوان
آن را انکار کرد .گرچه گفته میشــود که ماکــرون از لوپن
پیش است؛ اما آن چه در فرانسه مشاهده میشود چندان
تازگی ندارد .حدود صد ســال پیش در شــرایطی شبیه به
امروز و در میان هیاهوی ایســمهای نوپا و مکاتب سیاسی
جدید بود که آتش زیر خاکســتر و دودستگی میان رهبران
اروپا به انضمام اتفاقی مانند ترور شــاهزاده اتریش موجب
جنگ خانمانسوز جهانی اول شد و به مرور به دیگر قارهها
نفوذ کرد .اما پس از جنــگ جهانی اول و در فترت بین این
جنگ و جنگ دوم جهانــی ،احزاب و گرایشهای جدیدی
سر برآوردند که احزاب لیبرال و کشــورهای لیبرالمانده
یا همان متفقین را به چالش و نهایتا وادار به جنگ کردند.
امثــال حــزب ناسیونالسوسیالیســت کارگــران آلمان یا
حزب فاشیســم که در برابر کمونیســم و لیبرالیسم قد علم
کردند و پس از تســلط بر فضای فکری و حزبی کشورهای
خود جنــگ دوم را کلیــد زدند .امــروز احــزاب رادیکال و
شــخصیتهای جنجالی جدیدی در اروپا پدیدار شــدهاند
که ماننــد دهه  20و  30میالدی ســده گذشــته شمشــیر
خود را در برابر ارزشهای لیبرال اروپای لیبرال آختهاند.
مباحثــی مانند خــروج از اتحادیه و بســتن مرزهــا در برابر
مهاجران و  . ...
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اندیشکده روز
ترامپ و خوراک داعش

اندیشکده آمریکایی «بروکینگز» نوشت:تروریسم و جنگ
های داخلی با یکدیگر مرتبط هســتند و بنابراین ،مقابله
با یکــی از این دو مــورد (تروریســم یا جنــگ داخلی) کار
دشــواری اســت.جنگ های داخلی داعش را تغذیه می
کنند .داعش با تشــدید جنگ داخلی عراق رشــد کرد و
با جنگ داخلی سوریه گســترش یافت.حتی اگر داعش
با شکست سختی روبه رو شــود و تمام قلمروی خود را از
دســت بدهد ،طرح هایی بــرای فعالیت هــای زیرزمینی
خــود فراهــم کــرده اســت بنابراین ،بــدون حل مشــکل
حکومت و کنترل منطقه ای داعش ،ســایر ســازمان ها و
گروه های تروریســتی نیز احتماال از بیــن نخواهند رفت
و خود جنگ نیز مســیر جذب نیروهای جدید برای گروه
های تروریســتی را هموار مــی کند.بنابراین ،تروریســم
در منطقه و جریــان پناهندگان احتمــاال ادامه می یابد و
کشورهای همسایه به تشدید جنگ های نیابتی خود می
پردازند و مادامی که خطر تروریسم نزدیک آمریکا نشود،
همــه اینها فــرق چندانــی برای ترامــپ نخواهد داشــت
بنابراین ،از نظر ترامپ ضرورتی برای کمک به متحدان
واشنگتن در سایر مناطق نیز وجود ندارد.
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عربستان
فراخــوان اعتــراض بــه افزایــش بیــکاری
در عربستان
کاربران اینترنتی در عربستان سعودی ،با انتشار پیامی
در توئیتر ،مــردم را به شــرکت در تظاهراتــی در روز یک
شــنبه 30 ،آوریــل در اعتــراض به رشــد بیــکاری در این
کشور ،فراخوانده اند .روز  21آوریل نیز مردم عربستان
سعودی به شرکت در تظاهراتی مشــابه فراخوانده شده
بودند؛ این مسئله ســبب افزایش تعداد نیروهای امنیتی
در خیابان های شــهر ریاض برای جلوگیری از تظاهرات
معترضان شد.دولت ریاض هم زمان با این نارضایتی ها
که بــه دنبال قطــع کمک هزینه هــا و مزایــای کارمندان
دولتی شــدت یافت و از بیم گســترش دامنه اعتراضات،
ناگزیر شد بر اساس حکم «سلمان بن عبد العزیز» پادشاه
عربستان کمک هزینه های قطع شده کارمندان خود را
باردیگر برقرار کند.اقتصاد عربســتان ســعودی به سبب
کاهش بهای نفت دچار بحران شــده اســت .این کشــور
در اواخر ســال  2016پیش بینی کرده بود که در ســال
 2017با بیش از  52میلیارد دالر ،کسری بودجه مواجه
شــود.همچنین این کشــور برای خریــد ادوات نظامی از
متحدان غربی خــود و ادامه عملیات نظامــی در یمن که
هزاران کشــته برجــای گذاشــته ،میلیاردهــا دالر خرج
کرده اســت.نرخ بیکاری در عربســتان ســعودی با بیش
از  30میلیون نفر جمعیت ،حدود  11درصد اســت .این
کشــور در تالش اســت با توســعه اقتصاد خود که فقط بر
نفت متمرکز اســت ،نرخ بیکاری را در سال  2020به 9
درصد کاهش دهد.

حس این روزهایترامپ
رئیس جمهور آمریکا:فکر می کردم
ریاست جمهوری آسان تر خواهد بود
رئیــس جمهــور آمریکابعد از گذشــت صــد روز از
ریاســت جمهــوری اش بــرای دوران زندگی خود
قبل از ورود به کاخ سفید ابراز دلتنگی کرد و گفت
دلش برای رانندگی تنگ شده و حس میکند در
یک پیله اســت.ترامپ همچنین از سختی کار در
شــغل جدید خود ســخن گفت و با نگاهی مشتاق
به زندگی خود در قبل از ریاست جمهوری افزود:
«نســبت به زندگی گذشته کار بیشــتر است .فکر
میکردم آسانتر باشــد».تاجر ثروتمند آمریکایی
از نیویورک ،بیســتم ژانویــه  2017میالدی ،بعد
از احراز رسمی ریاست جمهوری در آمریکا ،برای
اولین بار زندگــی اداری را تجربه کــرد و از تجارت
پا به این عرصه گذاشــت.رئیسجمهور آمریکا که
میگوید در «زندگی قدیم» خود به نداشتن حریم
شخصی عادت داشــته ،از شــدت این محدودیت
در دوران ریاســت جمهــوری ابــراز تعجــب کرده
اســت.وی همچنین تصریح کرده اســت که هنوز
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به حفاظت  24ســاعته ســرویس مخفــی آمریکا و
محدودیتهــای آن عــادت نکــرده اســت.ترامپ
در این مصاحبه گفت« :شــما با توجه بــه اینگونه
حفاظتزیادکهشماراازرفتنبازمیدارد،درواقع
در پیله کوچک خود قرار گرفتهاید».وی با اشاره به
ت خود بــرای رانندگی در زمان ریاســت
محدودی 
جمهوری گفــت بــرای روزهایی که پشــت فرمان
مینشستهاحساسدلتنگیمیکند.
به گزارش رویتــرز ،ترامــپ اغلب برای مشــاوره و
تقویــت روحیــه به برخــی دوســتان خــارج از کاخ
ســفید و همچنین همــکاران تجاری ســابق خود
مراجعــه میکند.ترامــپ کــه از دوران تبلیغــات
ریاســت جمهوری در آمریکا با بســیاری از محافل
و ســازمانهای خبری اختالف پیدا کرده اســت،
تصمیم گرفت امسال در ضیافت شام خبرنگاران
کاخ ســفید در واشــنگتن شــرکت نکنــد؛ چراکه
احساس میکند رســانهها در پوششهای خبری

مرتبــط بــا وی بهدرســتی و حرفــهای برخــورد
نکردهاند.رئیسجمهور آمریکا در پاسخ به اینکه
آیا در آینده در این مراســم شــرکت خواهد کرد یا
خیر؟ گفت« :قطع ًا سال آینده خواهم آمد».
▪انتقاد از توافق دفاعی با عربستان سعودی

رئیس جمهور آمریکا همچنین توافق دفاعی این
کشور با عربستان را فقط به نفع عربستان دانست.
بــه نوشــته رویتــرز،وی افــزود :تعامل عربســتان
ســعودی با آمریکا عادالنه نیســت ،زیرا واشنگتن
برای دفــاع از عربســتان پول زیادی از دســت می
دهد.این اظهارات ترامپ درحالی مطرح می شود
که مسئوالن و کارشناسان سعودی ماه گذشته از
ارتقا و بهبود روابط عربســتان و آمریــکا در دوران
ریاســت جمهوری ترامپ ،به ویژه پــس از مالقات
جانشین ولیعهد و پسر پادشاه عربستان با رئیس
جمهور آمریکا خبر داده بودند.

رژیــم صهیونیســتی به بهانــه هــدف قــرار دادن انبارهای اســلحه و
مهمات ســوریه ،بار دیگــر مراکــزی را در مجاورت فرودگاه دمشــق
هدف حمله قرار داد .آن گونه که ارتش ســوریه اعالم کرده است این
حمله از داخل اراضی فلسطین اشغالی و به وسیله شلیک موشک به
تاسیســات نظامی در اطراف فرودگاه دمشــق صورت گرفته که می
توان هدف آن را به گونه ای تحریک دولت سوریه برای مقابله به مثل و
فرصت یافتن برای ورود گسترده تر نظامی این رژیم به جنگ سوریه
دانست.همزمان بشاراســد ،رئیس جمهور ســوریه تأکید کرد که در
صــدد مذاکره با روســیه برای دســتیابی به جدیدترین ســامانه های
ضد موشکی به منظور مقابله با تهدیدات احتمالی آمریکا و اسرائیل
است .تل آویو به خوبی روند جبهه های جنگ به ویژه درحومه دمشق
را دنبال می کند و نظاره گر شکســت تروریســت هــای مورد حمایت
خود در برابر ارتش سوریه است.طی روزها و هفته های اخیر خبرهای
خوبی برای ارتش ســوریه و محور مقاومت و اخبار نگــران کننده ای
برای تل آویو شنیده شده است .تروریست ها در برخی مناطق حومه
دمشق به علت محاصره و فشــار ارتش ســوریه مجبور به تن دادن به
توافق خروج به دیگر مناطقی شــده اند که هم پیاله هایشــان حضور
دارند و در برخی مناطــق دیگر از جملــه القابون نیــز عملیات موفق
ارتش سوریه همانند تازیانه ای تروریســت ها را تار و مار کرده است.
این در کنار دیگر موفقیت های ارتش سوریه به ویژه در حومه حماه و
حومه حلب و دیگر مناطق سوریه اســت .اما نکته ای که درباره حمله
اخیررژیم صهیونیســتی به اطراف فرودگاه بین المللی دمشــق باید
گفت ایجاد رعب و وحشــت در میان شهروندان ســوری و هدف قرار
دادن زیر ســاخت های آن و سیاســت تخریب و ویرانی سوریه است.
تروریست ها معموال پس از هر حمله نظامی آمریکا یا اسرائیل دست
به تحرکاتی می زننــد و دیروز نیز گروه موســوم به جیش االســام از
شــروع یورش در جبهه حوش الضواهره در غوطه شرقی دمشق ضد
ارتش سوریه خبر داد.

باج خواهی ازسئول

کره جنوبی پرداخت هزینه سامانه دفاعی تاد به آمریکا را رد کرد
در حالیکــه آمریــکا برنامــه نصــب تجهیــزات دفــاع ضد
موشــکی «تــاد» در خــاک کر هجنوبــی را آغــاز کــرده
اســت ،رئیسجمهــور آمریــکا در گفتوگــو بــا رویتــرز،
خواســتار تغییــر در شــرایط تحویــل ایــن تجهیــزات بــه
کرهجنوبی شــده و افزوده اســت که در نظــر دارد «توافق
وحشتناک» تجاری با کرهجنوبی را یا برهم بزند یا دوباره
آن را مورد مذاکره قرار دهد.این در حالی است که سئول،
اظهارات ترامپ مبنی بر لــزوم پرداخت یک میلیارد دالر

هزینه استقرار ســامانه موشــکی تاد از جانب کره جنوبی
را رد کرد.نصــب شــبکه دفاعــی تــاد براســاس توافقــی
صورت میگیرد که سال گذشته بین دولت اوباما و دولت
گئونهــی رئیسجمهــور برکنار شــده کرهجنوبــی امضا
شد .براساس این توافق ،کرهجنوبی موافقت کرد از تولید
داخلی سیســتمهای موشــکی خودداری ورزد و به جای
آن ،از کمک آمریکا در این زمینه برخوردار شود .هدف از
نصب این شــبکه ،تقویت بنیه دفاعــی کرهجنوبی در برابر

برنامه موشکی و هستهای کرهشمالی بوده است.به گفته
یک مقام وزارت خارجه کرهجنوبی ،براســاس توافق بین
دو کشــور ،ایاالت متحده هزینه تهیه و نصب تجهیزات تاد
را برعهده گرفتــه و دولت کرهجنوبی نیز زمیــن مورد نیاز
برای نصب این تجهیزات را به رایگان تامین کرده اســت.
کارشناســان مســتقل نیز هزینه نصب و راهاندازی شبکه
دفاع ضدموشکی تاد در کرهجنوبی را حدود یک میلیارد
و  200میلیــون دالر تخمیــن زده اما گفتهانــد که ایاالت
متحده مایــل به فــروش این تجهیــزات و انتقــال مالکیت
و فنــاوری آن به کــره جنوبی نبــوده زیرا میخواســته این
تجهیزات را در اختیار خود داشته باشد و حتی در صورت
نیاز ،به خارج از کرهجنوبی منتقل کند.

...

اظهار نظر روز
عطوان :

آیا ناتو عربی  -اسرائیلی
در راه است؟

روزنامــه نگار مشــهور جهــان عرب با اشــاره به حملــه رژیم
صهیونیســتی به فرودگاه بین المللی دمشق نوشت :نکته
قابل توجه اینکه متوسل شدن ارتش اسرائیل به استفاده از
موشکبهجایجنگندهدربمباراناخیربیانگرتغییرراهبرد
این رژیــم و خودداری از اعــزام جنگنده ها از بیم ســرنگون
شدن آن است .تجاوز اسرائیل یادآور دالیل واقعی است که
در پس حمله اســرائیل و آمریکا به ســوریه به استثنای سایر
کشورهای عربی دیگر نهفته است و هدف از آن تالش برای
سلب عناصر باقی مانده قدرت آن است به گونه ای که زمینه
اشغال و تقسیم آن فراهم شود همان طور که در لیبی ،عراق
و یمن رخ داد .در این میان خبرهای رسیده از واشنگتن نیز
نشــان می دهد ،ترامپ در تکاپوی سفر منطقه ای است که
شاملفلسطیناشغالی،اردنوعربستانمیشودواینسفر
درچارچوببرنامهتشکیل«ائتالفناتوعربیسنی»جادارد
که هدف از آن مقابله با جریان مقاومت است و اسرائیل نیز
به طور مستقیم و یا غیرمستقیم سنگ بنای آن خواهد بود.

...

خبرهای متفاوت
▪استثماربهسبکایوانکاترامپ
هیل 80:کارگریککارخانهتولیدپوشاکدرچینکهبرای

ایوانکا ترامپ کار می کنند ،در هفته به ازای 60ساعت کار ،
تنهاحــدود  62دالر حقوق و دســتمزد دریافــت می کنند.
این کارخانــه از ســال  2012میــادی تاکنون بــرای برند
ترامپ پوشــاک تولید مــی کند.نماینــدگان انجمن حامی
حقوق کارگران متوجه شده اند که قوانین و استانداردهای
بینالمللیوضعشدهازسویسازمانبینالمللیکاردراین
کارخانهچینینقضشدهاست.
▪تغییر کاربری دکمه روی میز ترامپ
آسوشیتدپرس:در حالی که گمانهزنیهای زیادی درباره

احتمال فشار دادن دکمه هستهای به دســت ترامپ وجود
داشــت ،او در حال مصاحبه بــه نــاگاه در جعبه را بــاز کرد و
دکمهقرمزرویمیزشرافشارداد.لحظاتیبعدپیشخدمت
مخصوص کاخ ســفید در حالی کــه یک لیــوان "کوکاکوال"
در دســت داشــت وارد دفتر شــد .دکمــه قرمز رنــگ داخل
جعبه مستطیل برای چندین دهه به وسیله روسای پیشین
آمریــکا در مواقع خــاص مورد اســتفاده قرار گرفته اســت و
بــا تغییــر دادن برنامه و کاربــرد آن اینــک ترامپ بــرای یک
نوشیدنیازآناستفادهمیکند!

پرده سوم ژست ترامپ
«جلسه توجیهی» کاخ سفید با 100سناتور آمریکایی درباره کره شمالی
پرده سوم از ژست سیاسی ترامپ پس از حمله موشکی
 7آوریل به پایگاه نظامی "الشــعیرات" سوریه و استقرار
ناو هواپیمابر «یو اس اس کارل وینسون» در نزدیکی آب
های کره شــمالی ،به نمایش درآمد.ایــن بار در اقدامی
ویژه و استثنایی تمام  100سناتور ایاالت متحده آمریکا
به دعوت کاخ سفید در «جلسه ای توجیهی» درباره کره
شــمالی شــرکت کردند .این جلســه به میزبانــی رئیس
جمهــوری و بــا حضــور رکــس تیلرســون وزیــر خارجه،
جیم متیس وزیر دفــاع و ژنرال جــوزف دانفورد ،رئیس
ســتاد مشــترک ارتــش آمریــکا برگزار شــد .جلســه در

حالــی برگزار شــد کــه آزمایــش هــای موشــکی و اتمی
کره شــمالی اوضــاع در آن شــبه جزیره را بیــش از پیش
پرتنش کــرده اســت .آمریــکا پیــش از این اعــام کرده
بود کــه «تحمل اســتراتژیکاش در برابر کرهشــمالی به
ســر آمده» اســت«.دونالد ترامپ» در مصاحبه با رویترز
گفت :احتمال آن اســت که آمریکا برای مقابله با برنامه
هســته ای و موشــکی کره شــمالی بــا این کشــور جنگ
گســترده ای را آغاز کند ،اما واشــنگتن ترجیح می دهد
که مســئله کره شــمالی را با راه هــای دیپلماتیک حل و
فصل کنــد .ترامــپ قصــد دارد از دو راه کره شــمالی را
در برنامــه اتمــیاش وادار بــه عقبنشــینی کنــد :یکی
تحریمهای اقتصــادی و دیگــری دیپلماســی .برخی از
سناتورها انتقاد دارند که اســتراتژی روشنی در منازعه
با کــره شــمالی بــه چشــم نمیخــورد .جــان مککین،
رئیــس کمیســیون نیروهــای نظامــی در ســنا از حــزب
جمهــوری خــواه ،در برابر ایــن پرســش روزنامهنگاران
که آیا استراتژی روشــنی در این زمینه وجود دارد یا نه؟
پاسخ داد« :این استراتژی در حال شکلگیری است» .او
پیشتر گفته بود که کره شمالی میتواند نخستین آزمون
واقعی برای ریاست جمهوری ترامپ باشد.

واکنشهابهدستوراردوغانبرایبمبارانمناطقیدرعراقوسوریه
دســتور بمباران مناطق کردنشــین در ســنجار عــراق و
همچنین ناحیه شــمال شــرقی ســوریه همچنــان مورد
انتقادبســیاری از سیاســتمداران قــرار دارد« .احمــد
ابوالغیط»دبیرکلاتحادیهعرب،حمالتنیروهایترکیه
به پایگاههای داخل عراق و در کوههای سنجار را محکوم
کــرده و آن را مخالف تمامی موازیــن بینالمللی توصیف
کرد.ویتاکیدکردکهاقدامترکیهدرنقضحاکمیتعراق
صرفنظر از هرگونه دلیلی ،اقدامی غیــر قابل قبول بوده
اســت .در حمالت ترکیه نزدیک به  30نفر جان خود را از
دست دادند که 5تن از آنها جزو نیروهای پیشمرگ اقلیم
کردستاندرشنگالبودند.داوودجندینیز،دربیانیهای
با اشاره به اینکه ســنجار یکی از مکان های سنتی اقلیت
ایزدی اســت گفت که ترکیه با هدف قراردادن ایزدیها،

وحــدت و یکپارچگی کردهــا را در عراق هدف قــرار داده
اســت .از طرفی ،آرام شــیخ محمد ،نایب رییس پارلمان
و عضو فراکســیون کردها در پارلمان عــراق در بیانیه ای
خواستارمداخلهفوریدولتبغدادوفراخوانسفیرترکیه
بهوزارتخارجهوتسلیمیادداشتاعتراضآمیزبهویشد.
عبدالرحیم الشمری عضو کمیسیون حقوق بشر پارلمان
عراقخاطرنشانکرد:کهحضورنظامیانترکیهدرپادگان
بعشیقهدرشمالعراق(درطول 2سالاخیر)،بهنیروهای
ترکیهجسارتدادهاستتادرمواردمتعددحاکمیتعراق
رابراراضیاشنقضکنند.اردوغانبعدازحمالتهوایی
به سنجار اعالم کرد که روسیه ،آمریکا و اربیل را در جریان
این حمالت قرار داده است اما هر سه طرف اعالم کردند
در جریان این حمالت نبوده اند.
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