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فرد مرموزی که رئیس جمهور چین
از او حرف شنوی دارد

«وانگکیشان»شهردارسابقپکن،بهیکیازنزدیکترینمقاماتسیاسیبهرئیسجمهورچین،تبدیلشدهاست.بهطوریکه«شی»ازاوحرفشنویزیادیداردودیگر
اطرافیان رئیس جمهور نیز از او به شدت میترسند! به نوشته رویترز،کیشان در زمان برگزاری المپیک سال ،2008شهردار پکن بود و از سوی رئیس جمهور «شی» در
سال 2012ماموریتیافتبافسادمقاماتدولتیمبارزهکند.پسازآن«وانگ»عنوان«شکارچیببر»رادرچینبهخوداختصاصدادوبهچهرهایقدرتمندتبدیلشد.
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تحلیل روز
سیدحسام رضوی

مدیر دفاترخارجی خبرگزاری تسنیم

ترامپ،طالبانوتاریکترشدنآینده افغانستان
نشــریه گاردین در گزارشــی فــاش کــرد ،دونالــد ترامپ از
اشرفغنی رئیسجمهور افغانستان خواسته است که برای
مســدود شــدن دفتر سیاســی طالبان در دوحــه قطر تالش
کند.ایننشریهدرادامهنوشتهاست ،ترامپباادامهفعالیت
دفتر سیاســی طالبان در دوحه مخالــف اســت و آن را اقدام
شکستخورده باراک اوباما برای ایجاد صلح در افغانستان
میداند.گفته میشود ترامپ این درخواســت را در دیدار با
اشرفغنیمطرحکرده،امارئیسجمهورافغانستانانتشار
این خبــر را بیپایــه و اســاس خوانده اســت.از ســوی دیگر،
دولت امارات اعالم کرده اســت که اگر آمریکا و افغانســتان
بخواهند،دوحهدفترسیاسیطالبانرامسدودخواهدکرد.
رفتارشناسیترامپدرطولکمترازیکسالحضوردرکاخ
سفید نشان داده است ،وی تمایل دارد تصمیماتی بر خالف
آن چــه در دولت اوبامــا اتفاق افتاده اســت ،بگیــرد بنابراین
خیلی دور از ذهن نیســت که خبر نشریه گاردین نیز صحیح
باشد.با توجه به احتمال باالی صحت خبر گاردین ،باید این
اقدامترامپراتالشیدیگربرایتیرهترکردنآیندهسیاسی
و امنیتی افغانستان دانست.گروه طالبان افغانستان ،دفتر
سیاســی اش را در قطر تنها مرجع رسمی خود برای مذاکره
با کشــورهای دیگر و همچنین مذاکرات صلح میداند .مال
هیبتا ...آخوندزاده ،رهبر گــروه طالبان نیز در آخرین پیام
خود بار دیگر بر لــزوم فعالیت و به رســمیت شــناختن دفتر
سیاسیاینگروهدرقطرتاکیدکردهاست.طالبانهمچنین
تاکنونبرخیازاهدافخودراازطریقهمیندفترپیشبرده
استکهازجملهمهمترینآنهامیتوانبهآزادیتعدادیاز
زندانیاناینگروهاززندانگوانتانامواشارهکرد.ترامپپس
ازرویکارآمدندرآمریکا،راهبردجدیدشبرایافغانستان
را به عنــوان یکــی از مهمترین تصمیمات سیاســت خارجی
اش اعالم کرد؛ تصمیمی که در آن بر اعزام نیروهای بیشــتر
آمریکایی به افغانســتان اشاره شده اســت.همچنین پس از
اینتصمیم،برحمالتهوایینیروهایآمریکاییدرمناطق
مختلفافغانستانافزودهشدکهتاکنونبهشهادتدههاتناز
مردمبیگناهاینکشورمنجرشدهاست.تصمیمترامپبرای
اعزامنظامیانبیشترآمریکاییوافزایشتعدادحمالتهوایی
درافغانستانازهمانابتداباواکنشتندگروهطالبانروبهرو
شدواینگروهدرواکنشبهاینتصمیماعالمکردکهبرشدت
حمالت خود می افزاید و افغانستان را به گورستان نیروهای
خارجیتبدیلمیکند.اینگروههمچنینباتاکیدبرشروط
ســابق خود اعالم کرد ،تا زمان حضور نیروهــای خارجی در
خاک افغانستان هرگز وارد پروســه صلح نخواهد شد .حال
تصمیم ترامپ برای مسدود کردن دفتر سیاسی طالبان در
قطر،باردیگرامیدهایکمرنگپیوستنطالبانبهروندصلح
افغانستان را به یأس نزدیک کرده است.آن چه از تصمیمات
ترامپ برای افغانســتان برمیآید این اســت که دولت جدید
آمریکاهیچبرنامهمشخصیبرایپایاننبردهادرافغانستان
نداردوباسردرگمیبهدنبالافزایشفشارسیاسیونظامی
برگروهطالبانافغانستاناستتااینگروهرابهصلحوادارکند
اماآنچهتجربهنشانداده،ایناستکهتاکنونچنینتالش
هاییدربارهطالبانافغانستانبهنتیجهنرسیدهاستوآینده
افغانستانراتیرهترازگذشتهخواهدکرد.

دوئل هوشترامپ -تیلرسون

▪ضریب هوشی چیست؟

امیرعلی ابوالفتح

جامعهآمریکاهماکنونعالوهبرجدالهایمرسومودیرینه
توده ها با نخبگان ،فقرا با اغنیا ،ســفید پوســتان با رنگین
پوستانوتازهواردهاباقدیمیترها،باجدالجدیدیمواجه
شده است  .این جدال اکنون میان طرفداران سیاست های
چند نژادی آمریکایی با جریان رو به رشــد ناسیونالیســت
استثناگرا آغاز شده است .نژاد گرایان معتقدند که نژادها،
اقوام و پیروان ادیان و مذاهب مختلف آمریکا را ساخته اند
و برای حفظ قابلیت های مختلف اقتصــادی ،اجتماعی و
فرهنگیاینکشور،بایدسیاستهایچندنژادیهمچنان
ادامه یابد .از دید این گروه ،همه اقوام ،نژادها و مذاهب در
آمریکا برابر هســتند و نباید افراد را بر اســاس رنگ پوست
یا نژاد یا مذهب تفکیک کرد .ناسیونالیســم اســتثناگرا بر
خالف چند جانبه گرایان ،بر تمایز نژادی و فرهنگی تاکید
دارد و برای بخشــی از جامعه و نه همه شــهروندان آمریکا،
امتیازات ویــژه ای قائل اســت .اســتثناگرایان در مباحث

هویتی  ،به نوعی جدا ســازی اجتماعی معتقد هستند  .از
دید بســیاری از آنان  ،آمریکایی واقعی کسی است که تبار
انگلوساکســونی پروتستان مذهب داشــته باشد و طبیعتا
در نژاد ســفید طبقه بندی شــود .البتــه اســتثناگرایان بر
یک نگرش اســتثنایی قائل هســتند و آن این کــه نخبگان
عمدتا مالی و ثروتمنــد دیگر گروه های نــژادی و فرهنگی
نیز می تواننــد از مزایای یک شــهروند به اصطــاح واقعی
آمریکایی برخوردار باشند .از نظر استثناگرایان ،بسیاری
از مشــکالت اجتماعی و فرهنگی جامعه آمریکا نظیر فقر ،
بی ســوادی ،بیکاری ،جرم و جنایت و قانون شکنی ،ریشه
در رفتارهــای افرادی دارد کــه غیرخودی یــا غیر همگون
معرفی می شوند .از این رو ،ناسیونالیست های استثناگرا
بر جدایی نژادی  ،کاهش ورود مهاجران قانونی  ،مقابله با
ورود مهاجران غیــر قانونی و احترام فراوان به ســمبل ها و
نشــانه های ملی همچون پرچم و ســرود ملی تاکید دارند.
انتخابــات ســال  2016آمریــکا نقطه عطفــی در موضوع
ناسیونالیســم آمریکایی بود  .از یک ســو  ،خیــزش جریان
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همزمان با تعلیق نتیجه همه پرسی استقالل

راخوی :کاتالونیا مشخص کند اعالم
استقالل کرده است یا خیر؟!

فتح و حماس طرح  22بندی برای تکمیل وفاق ملی را درقاهره بررسی کردند

نشست وحدت

نمایندگان دو جنبش فتح و حماس در پایان نشست خود
در قاهره کــه در مقر دســتگاه اطالعات مصر برگزار شــد،
بیانیهای صادر کردنــد و فضای حاکم بر ایــن گفتوگوها
را «مثبــت» خواندنــد .در بیانیــه مشــترکی کــه در پایــان
این نشســت صادر شــد ،آمده اســت ،جنبشهــای فتح و
حماس بنــا به خواســته ملت فلســطین برای پایــان دادن
به دودســتگیها ،تحقــق وحدت ملــی و تقویــت پایداری
ملت فلســطین ،این نشســت را برگــزار کردند.به نوشــته
روزنامه القــدس العربی،برخی منابع خبــری از طرح 22

دســتگاه قضایی عراق ،دســتور بازداشــت رئیس و اعضای
کمیساریایعالیانتخاباتدرمنطقهاقلیمکردستان،ناظربر
همهپرسیجداییاینمنطقهرابهدلیلنقضدستوردادگاه
عالی فدرال ،صادر کرد .این کمیســاریا  25سپتامبر  ،همه
پرسیجداییاز عراقرابرگزارکردهبود.قاضی«عبدالستار
بیرقدار» سخنگوی رسمی شورای عالی قضا ،اعالم کرد که
این حکم بر اساس شکایت ارائه شده از سوی شورای امنیت
ملیعراق،پسازبرگزاریهمهپرسی وبراساسماده329
قانونمجازاتصادرشدهاست.سخنگویدفتراطالعرسانی
نخســتوزیری عراق نیز اعالم کــرد که دولــت اجرای حکم
دستگیری رئیس و اعضای کمیساریای انتخابات در منطقه
اقلیم کردســتان را پیگیری خواهــد کــرد .وی در گفتوگو
با «الغد پرس» ،اظهار کرد :دســتگاه قضایی عراق ،دســتور
بازداشت ناظران بر همهپرســی جدایی منطقه کردستان را
صادرکردهوفهرستینیزازاسامیاینناظرانتهیهشدهاست
تابراساسقانونکشور،بازخواستشوند.دولتنیزبراقدامی
کهبرعهدهنیروهایامنیتیکشوراست،نظارتخواهدکرد.
بیتردیداینافراددیریازوددستگیرخواهندشد.

است .منسا عضویت کسانی را میپذیرد که جزو دو درصد
باالی کسب امتیاز ضریب هوشی هستند که کم و بیش به
معنای داشتن ضریب هوشی معادل  ۱۳۰است.
▪باهوشترینروسایجمهورآمریکاچهکسانیبودند؟

ترامــپ در ســال  ۲۰۱۳توئیــت کــرده بــود کــه ضریب
هوشیاش «بســیار بیشــتر» از باراک اوباما و جورج دبلیو
بوش ،روسای جمهور قبلی آمریکاست .او حتی به روسای
جمهور بســنده نکــرده و مدعی شــده از جان اســتیوارت
کمدین و لرد شوگر ،سرمایهدار و ستاره بریتانیایی برنامه
تلویزیونی "اپرنتیس" هم ضریب هوشی باالتری دارد .با
این وجود ترامــپ تا االن نگفته ضریب هوشــیاش چقدر
است .آیا میشود ضریب هوشی او را حدس زد؟به گزارش
بی بی ســی ،دکتــر باربارا پــری ،مدیر مطالعات ریاســت
جمهوری دانشــگاه ویرجینیا میگوید« :خاطرم نیســت

که تاکنون فهرســتی از روســای جمهور و ضریب هوشی
آن ها دیده باشــم ...ولی بــه راحتی میتوانید فهرســتی
از روســای جمهور را پیدا کنید که در دوره دانشــگاه عضو
انجمــن افتخاری "فــی بتا کاپــا" شــدهاند».انجمن (Phi
 )Beta Kappaکــه در ســال  ۱۷۷۶تاســیس شــد ،بــه
«بهترین و درخشانترین دانشجویان علوم و هنر در ۲۸۶
دانشــگاه برتر در کل آمریکا» عضویت افتخاری میدهد.
از  ۴۴رئیس جمهور ۱۷ ،نفر عضو این انجمن بودند .بیل
کلینتون ،جورج بوش پدر و جیمی کارتر آخرین روســای
جمهوری بودند که عضو این انجمن شــدند .نــام «وودرو
ویلسون» به عنوان «تنها رئیس جمهوری که دکترا دارد»
در این فهرست است .با این که ضریب هوشی هیچ رئیس
جمهوری به صورت قطعی تایید نشــده اســت ،دانشــگاه
کالیفرنیا در ســال  ۲۰۰۶برآورد کرد که جان کوینســی
آدامز باهوشترین رئیس جمهور آمریکا بوده است.

بندی قاهره بــرای تکمیل آشــتی فلســطینیان در مرحله
بعد خبــر دادند کــه از جملــه این بندهــا اهتمــام آمریکا و
مصر برای برگــزاری کنفرانس بینالمللی شرمالشــیخ با
حضور مقامات عربی و بینالمللی اســت و پــس از آن روند
مشــخصی برای احیــای وحــدت در کرانه باختــری و نوار
غزه و ســازماندهی روند انتخابات آغاز خواهد شــد .فتح و
حماس ،دو گروه رقیب در ســرزمینهای فلســطینی ،در
حالی مذاکرات ســهروزه خود را در قاهــره ،پایتخت مصر
آغاز کردند که نشانههای اختالفات آتی را میشد پیش از

های ناسیونالیستی و نژاد گرا طی یک دهه گذشته سبب
شــد تا فردی همچــون دونالــد ترامــپ با طرح شــعارهای
جنجالی و ملی گرا پســند در انتخابات ریاســت جمهوری
پیروزشودوازسویدیگرپیروزیترامپقوتقلبیبودبرای
ناسیونالیســت هایی که بر اســتثناگرایی و جدایی نژادی
تاکید دارند  .ترامپ با شــعار ملی گرایانه " آمریکا را دوباره
شــکوهمند بســازیم " وارد رقابت های انتخاباتی شد و در
مراسم تحلیف خود شعار " اول آمریکا " را سر داد  .در چنین
فضایی  ،جریان های راســت افراطی شــامل برتر پنداران
سفید  ،ناسیونالیست های افراطی و نئو نازی ها فرصت را
مناسبدیدندتابهبهانهحفظمجسمهژنرالرابرتئیلی،
فرمانده ارتش ایالت های برده دار جنوبی در دوران جنگ
داخلی،قدرتخودرابهنمایشبگذارند.ایننمایشقدرت
به زدو خورد شدیدی میان ناسیونالیست های استثناگرا با
هواداران سیاست های چند نژادی منجر شد و یک کشته
برجای گذاشت  .هم اکنون به دلیل نگرانی از رشد فزاینده
جریان هــای افراطــی و قدرت یابــی ناسیونالیســت های

اســتثناگرا  ،نژاد گرایان آمریکا نیز بر اقدامات خود شدت
بخشــیده اند  .اگر سال گذشــته فقط یک ورزشکار هنگام
پخش سرود ملی به نشانه تبعیض نژادی از جای خود بلند
نمی شــد  ،امســال این تعداد به چندین نفر و در مسابقات
مختلف گسترش یافته اســت  .همچنین در حاشیه برخی
تجمعات اعتراضی جنبــش " جان ســیاهان ارزش دارد " ،
پرچم آمریکا نیز به آتش کشیده شده اســت  .از سوی دیگر
در ماه ها و هفتــه های گذشــته تالش هــای حقوقی برای
بــه چالش کشــیدن فرامین ضــد مهاجرتی دولــت دونالد
ترامپ انجام گرفته است  .این شکایت ها در کنار تجمعات
اعتراضی علیه تصمیم ترامپ برای از بین بردن رویای " رویا
پردازان " نشــان می دهد که به موازات اوج گیری تمایالت
ناسیونالیســتی اســتثناگرا در آمریکا  ،جریان حامی چند
نژادی نیز در این کشــور قدرت گرفته اســت و قصد دارد از
حقوق کسب شده خود طی دهه های اخیر پاسداری کند .
اگر این شکاف به طور مسالمت آمیز ترمیم نشود  ،می تواند
در آینده ثبات اجتماعی آمریکا را به مخاطره افکند .

آغاز این گفتوگوهای پرهیاهو هم دیــد .رهبر گروهی از
نمایندگان حماس در این مذاکرات کسی است که پیشتر
به سرنگونکردن دولت محمود عباس ،رئیس دولت فتح،
متهمشدهبودامااگرچالشهاوموانعحلوفصلشود،این
مذاکرات که با میانجی گری مصر آغاز شده است ،ظرفیت
این را دارد که به اختالفات یکدههای و بعضا خونین این
دو گروه پایان دهد و نقشــه سیاســی منطقه را از نو ترسیم
کند .این مذاکرات یک هفته پس از ســفر رامی حمدا،...
نخســتوزیر حکومت وفاق میهنی فلســطین ،به نوار غزه
آغاز شد که در آن ،حمدا ...مقدمات انتقال مسئولیتهای
حماس به دولت وحدت ملی را فراهم میکرد .به گزارش
الجزیــره ،ریاســت هیئــت نماینــدگان حمــاس را صالــح
العروری بر عهده دارد و عزام االحمد هم مســئول هدایت
هیئت فتح اســت .مســائل دیگری مانند بحران برق غزه،
دســتمزد کارمنــدان دولتــی در غــزه ،امنیــت و مدیریت
گذرگاهها هم در دســتور کار اســت .در چند ماه گذشته،
محمود عبــاس حماس را تحت فشــار قــرار داد تــا کنترل
نوار غزه را از این گروه پس بگیرد .یکی از اقدامات تنبیهی
عباس که همزمان مردم غزه را هم تحت فشار قرار میداد،
کاهش انتقال برق بود .از ســوی دیگر ،عباس در ماههای
اخیر دستمزد کارمندان دولتی غزه را هم قطع کرده بود.
از همین رو ،بسیاری امیدوارنداین تالشها موفقیتآمیز
باشد تا دستکم بحران انسانی کنونی غزه برطرف شود.
با وجود میانجی گریهای اخیر مصر بــرای پایاندادن به
بحران دیرینه دو طرف ،چندیــن مانع احتمالی ،میتواند
رسیدن به توافق برای تشکیل دولت وحدت ملی را دشوار
پیــشرو ،تمایل
کند .به بــاور تحلیل گران ،یکــی از موانع
ِ

حماس برای مقاومت نظامی برابر اســرائیل اســت .هفته
گذشــته ،محمــود عباس از حماس خواســت ســاحهای
توگــو با تلویزیــون مصر
خــود رازمیــن بگــذارد .او در گف 
خواســتار «یک کشــور ،یک رژیم ،یک قانون و یک سالح»
شــد .بااینحال ،حماس در مناســبتهای مختلف تأکید
کرده است ،مسئله مقاومت مسلحانه قابل بحث نیست .به
گفتهحماس،نیروهایمسلحبرایحفاظتازفلسطینیها
و آزادکردن ســرزمین خود ،در این منطقه حضــور دارند.
حمــاس از ســال  ٢٠٠٧و پــس از موفقیــت در انتخابات
پارلمانی ،کنترل غــزه را بر عهده گرفت .پس از شکســت
فتح در انتخابــات پارلمانی ،حماس پــس از یک درگیری
خونین ،فتح را از غزه بیرون راند و اختالفها از همان زمان
آغاز شد و تالشها برای پایاندادن بهاین اختالفها هم راه
بهجایی نبرد .در این یک دهه ،حماس کنترل نوار غزه را بر
عهده داشته است و فتح ،کرانه باختری را .به باور «ابراهیم
ابراش» ،وزیر فرهنگ سابق غزه ،حلوفصل برخی مسائل
بهویژه شیوه برخورد دو گروه با اسرائیل ،زمانبر است اما
ادامه چنیــن وضعیت هولناکــی در غزه دیگــر امکانپذیر
نیست .به گفته ابراهیم ابراش ،اگرچه فتح درباره برگزاری
انتخابات ریاســتجمهوری جدی اســت اما ایــن نگرانی
وجود دارد که اسرائیل مداخله کند .دوره ریاستجمهوری
عباس سال  ٢٠٠٩به پایان رسیده اما از آن زمان انتخابات
برگزار نشــده اســت .ابراش میگویــد« :آخرینبــاری که
حماس در انتخابات شرکت کرد ،سال  ٢٠٠٦بود و در آن
زمان رژیم صهیونیســتی گروهی از نمایندگان حماس را
بازداشت کرد .باید تضمینهای عربی و بینالمللی برای
پیشرفتن آرام امور وجود داشته باشد».
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در پی شکایت شورای امنیت ملی عراق

حکم بازداشت اعضای کمیساریای
همه پرسی اقلیم کردستان صادر شد

پایان عصر آمریکا با ترامپ

جدال برسر ناسیونالیسم درآمریکا

اخبار

هزاراننفرازمردمکاتالونیا،بیرونپارلمانمنتظرخبراعالم
استقاللبودند.اما،کارلوسپوجدمون،رئیسدولتمنطقه
ایکاتالونیا،درسخنانیازپارلماناینمنطقهخواستبرای
چند هفته نتیجه همه پرسی اخیر این منطقه را معلق کند تا
امکانگفتوگوبادولتمرکزیاسپانیافراهمشود .اینشاید
بسیارکمترازانتظارمردمیبودکهبههمهپرسیپاسخمثبت
داده بودند .همزمان ،ماریانو راخوی ،نخســتوزیر اسپانیا،
پس از نشســتی با هیئــت وزیــران از دولت محلــی کاتالونیا
خواست،رسمااعالمکندکه«آیااعالماستقاللکردهاستیا
خیر».راخویگفت،سخنرانیکارلوسپوجدمون«وضعیت
بالتکلیفی»ایجادکردهاستکهبایدهرچهزودتربهآنپایان
داد.درهمهپرسیروزاولاکتبر( ۹مهر)درمنطقهخودمختار
کاتالونیا۹۰،درصدازرایدهندگانبهاستقاللاینمنطقهاز
اسپانیارایموافقدادند.ایندرحالیستکهتنها ۴۳درصد
از واجدان شرایط در این همه پرســی شرکت کردند .به نظر
میرســد راخوی با اظهارات جدیــد خود اولیــن گام را برای
فعالسازیبند 155قانوناساسیاسپانیامعروفبه"گزینه
هستهای" برداشتهاست.اینبندبهنخستوزیراینامکانرا
میدهد تا خودمختاری سیاسی منطقه کاتاالن را لغو کند و
کنترلمنطقهرابهدستبگیرد.

الیوت کوهن:

شــرط میبنــدم .کمپانیهــای بــزرگ همچون اکســون
موبیلراعمدتاافرادکمهوشادارهنمیکنند».همچنین،
نیویورک تایمــز هم قبال گزارش کرده بود که تیلرســون از
این که ترامپ نمیتواند اصول اولیه سیاست خارجی را یاد
بگیرد ،اظهار شگفتی کرده اســت .چند روز پیش سناتور
باب کورکر ،رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا که
از حزب جمهوریخواه اســت ،در جواب این سوال که چه
کســانی مراقب اند کشــور به ورطه بحران نرســد ،از وزیر
خارجه ،وزیر دفاع و رئیس دفتر ترامپ نام برد اما از رئیس
جمهوری چیزی نگفت.
ضریب هوشی ( )Intelligence Quotientیا IQامتیازی
است که فرد بعد از شرکت در تست هوش میگیرد .تستی
منحصر به فــرد بــرای اندازهگیری ضریب هوشــی وجود
ندارد و منسا ( )Mensaقدیمیترین و معتبرترین انجمن
تیزهوشــان در دنیــا ،نتایج بیــش از  ۲۰۰تســت از جمله
آزمون خــودش را میپذیرد .بعضی تســتها یک ســاعته
هســتند و بعضی دیگر زمان محدودی ندارند .به گزارش
بی بی ســی ،دکتر فرانک لوییس ،روانشــناس ارشد در
منســای آمریکا میگوید ،تســت هوش این انجمن عموما
مهارتهای هندســی ،محاســباتی و لغوی فــرد را اندازه
میگیرد .به طور کلی ســواالت هندســی درباره اشــکال
و ابعاد اســت ،ســواالت محاســباتی به ریاضیــات مربوط
میشود و سواالت لغوی به کلمات و این که مثال شباهت
یک کلمه بــه کلمه دیگر چیســت .این درحالی اســت که
ترامپ بارها کلمات را بــا غلط های امالیــی توئیت کرده

ت متحده
س اطالعاتمرکزی ایاال 
درباره شکنجههای آژان 
(سیا)،درسراسرجهانبسیارنوشتهاندامااطالعاتمحرمانه
ایکهب هدلیلطرحدعویقربانیانیکیاززندانهایمخفی
ایــن ســازمان در نزدیکی کابل ،پایتخت افغانســتان ،افشــا
شــده اســت ،از جزئیات هولناکی دراینباره حکایــت دارد.
پنتاگون و سازمان سیا پس از طرح دعوی قربانیان «شکنجه
پیشرفته» ،مجبور شدند اســنادی را از طبقهبندی محرمانه
خارج کنند که گویای وجود اتاقهای شــکنجه سازمان سیا
در زندانی مخفی در حوالی کابل است .به گزارش گاردین،
این زندان شــامل ٢٠ســلول بوده اســت که زندانیان در آن
لوزنجیر به حلقههایی در دیوار بسته شد ه بودند .در
جا با غ 
این میان ،چهار اتاق بهطور خــاص برای محرومیت از خواب
طراحی شدهبود .سلولها گرم نبود ،شــب و روز تاریک بود
و صدای تیکتاک ســاعت مدام پخش میشــد .با وجود این
شرایط دهشتناک ،جان جسن ،روانپزشکی قراردادی که
برای طراحی تکنیکهای این اتاقهای شــکنجه استخدام
شــده بود ،در ژانویــه ٢٠٠٣و دو ماه پــس از بازجویی از یک
زندانی به نام «گلرحمان» ،در پاســخ به بازرســان ســازمان
ســیا ،فضای ایــن زنــدان را «بســیار خــوب» اعالم کــرد و در
توصیف این شکنجهگاه چنین گفت « :ناخوشایند اما امن».

شکنجهگاه سیا

گاردین در ادامه گزارش خود نوشــته اســت :جسن ،یکی از
دو روانشناســی که برای طراحی «تکنیکهــای بازجویی
پیشرفته»استخدامشدهبودند،درنوامبر١٠،٢٠٠٢روزرا
دراینزندانمخفیسپریکردهاست.پنجروزپسازخروجاو
اززندان،گلرحمانکهازکمربهپایینبرهنهوبهزمینبتونی
سردزنجیرشدهبود،بهدلیلهیپوترمی(پایینبودنناهنجار
حرارت بدن) جان داد .در ماه آگوست ،خانواده گلرحمان و
محمد بنسعود و سلیمان عبدا ...سلیم ،دو بازمانده زندان
مخفیافغانستان،دعویایراعلیهجسنوجیمزمیچل،دو
طراح شکنجه سازمان سیا ،در دادگاه اقامه کردند .میچل و
جسنبازدوبندتوانستندازبهراهافتادندادگاهیافشاگرانه
جلوگیری کنند اما در نهایت ســازمان سیا و پنتاگون مجبور
شدنداطالعاتمحرمانهدراینبارهراازحالتمحرمانهخارج
کنند .این اسناد کاملترین تصویر را از آن چه بر این سه مرد
در شکنجهگاه سازمان سیا رفته بود ،نمایان کرد .این اسناد
ومصاحبههاییباجسنوافسرجوانسازمانسیا(مدیراین
شکنجهگاه) که به اسناد پیوست شــده است ،از تصمیماتی
پرده برمیدارد که به مرگ یکی از زندانیان ،تنها ٦٩روز بعد
از بهراهافتادن این د مودستگاه منجر شــده است .بر اساس
تحقیقات صورتگرفته ،این مکان در سپتامبر سال٢٠٠٢

...

اظهار نظر روز

کارشناسان آیکیو :ترامپ در تست هوش مغلوب وزیر خارجه اش می شود
نبی شــریفی-رئیسجمهور آمریــکا ،وزیر امــور خارجه
خود را به یک دوئل«تســت آی کیو» دعوت کرده اســت اما
کارشناسان مسائل مربوط به آیکیو معتقدند که این ایده
خوبینیست.دعوت«دونالدترامپ»از«رکستیلرسون»به
چالشهوشدرحالیصورتگرفته استکهچندروزپیش
ان.بی.سی نیوز با انتشار گزارشی نوشت که تیلرسون در
نشستی ترامپ را «ابله»خوانده است .مجله فوربز به تازگی
گفت وگویی با رئیس جمهور آمریکا انجام داده که ترامپ
خبر «ابلــه» خوانده شــدنش توســط همکار خــود را دروغ
دانســته و گفته اســت «اگر واقعا [تیلرســون چنین] گفته
باشد ،باید یک آزمون هوش بین ما برگزار شود .بعد خواهم
گفت چه کســی برنــده میشــود».جدال جدیــد ترامپ و
تیلرسوندرحالیاست کهپیشازاین،بارهاگزارشهایی
از اختالف نظرهای رئیس جمهوری و وزیر خارجه آمریکا
منتشر شده بود و صاحب نظران سیاسی در آمریکا گاهی
دولت را متهم کرده بودند که با یک صدا صحبت نمیکند.
برای مثال ترامپ با زبان «تهدید» درباره کره شمالی حرف
میزند و وزیر خارجه به دنبال «راه حلی دیپلماتیک» برای
فرونشــاندن روابط ملتهب دو کشــور اســت .حتی یک بار
ترامپ در حساب توئیترش درباره تالشهای وزیر خارجه
برای گفت وگو با کره شمالی نوشــت که او «وقتش را تلف
میکند».جوئل اشنایدر ،یکی از استادان دانشگاه تمپل
که درباره ســنجش هوش مطالعه میکند ،در مصاحبه با
روزنامه ایندیپندنت گفته است« :من نیز میتوانم به شما
بگویم که چه کســی پیروز این رقابت خواهد بــود!» وی با
اشارهبهتجاربپیشینرکستیلرسونبهعنوانمدیرعامل
شرکت نفتی «اکســون موبیل» گفت« :من روی تیلرسون

3

آغاز به کار کرده و ظرفیت آن در یک ماه ،به حدنصاب رسیده
اســت .مدیر این زندان هیچ تجربهای در این زمینه نداشــته
و تا ســه روز بعــد از ورودش به ایــن مکان ،نمیدانســته قرار
اســت مدیریت این زندان را بر عهده داشته باشد .یافتههای
قبلی،نقشاینفردرادرمدتبازداشتگلرحمانبرجسته
میکند اما اسناد جدید نشــان میدهد اگر جسن در همان
زمانواردزنداننمیشدونقشمستقیمیدربازجوییهای
گلرحمان ایفا نمیکرد ،این زندانی شــاید حــاال زنده بود.
جسن که شــش بار در دو هفته از گلرحمان بازجویی کرده
کبار این زندانی را دیــده بود ،در دادگاه مدعی
و میچل که ی 
شــدند که تالش کرده بودند ،شرایط ســخت گلرحمان را
کاهش دهند اما تحقیقات نشــان میدهــد ،تصمیمگیری
درباره این که گلرحمان تحت بازجویی شدید قرار بگیرد یا
نه،برعهدهجسنبودهاست.نگهبانانبهمأمورانیکهدرباره
اینپروندهتحقیقمیکردند،گفتهبودند،گلرحمانهمواره
از کمر به پایین برهنه بوده و فقط پوشــکی به پا داشته است.
جسنمتوجهاثرفیزیکیاینشرایطبراینزندانیبودهاست
و به گفته خودش ،وقتی گلرحمان بعد از دوش ســردی که
تکنیکیبرایمحرومیتحسیبوده،شروعبهلرزیدنکرده،
او متوجه عالئم اولیه هیپوترمی شــده اســت.با ایــن وجود،

جســن در زمان ترک زنــدان به مدیــر زندان گفته بــود برای
شکســتن مقاومت گلرحمان باید با محرومیتهای حسی
بیشتریاوراتضعیفکرد.اودرمصاحبهژانویه ٢٠٠٣خود،
به بازرسان گفته بود« :او به لحاظ جسمی قوی است .زدن او
فایدهایندارد.شمابایداورابهلحاظجسمیوروحیخسته
کنید.چندماهطولمیکشدتااوبهمرحلههمکاریبرسد».
بااینحال ،گلرحمان پنج روز بعد جان خود را از دست داد.
مرگ گلرحمان پایان تکنیکهای ابداعی جســن و میچل
برای شــکنجه زندانیان عضو القاعده نبود .در ماههای بعد،
زندانیهایدیگریمانندمحمدبنسعودوسلیمانعبدا...
سلیم هم با همین تکنیکها شکنجه شــدند؛ هرچند آن ها
توانستند جان سالم به در ببرند.بسیاری از افسران سازمان
ســیا که در برنامه شکنجه شــرکت داشــتند ،بعدها از سوی
میچلوجسناستخدامشدندوسالهابعدازپایاناینطرح،
برای طرحهای شــکنج ه میلیونها دالر از سازمان سیا پول
نشناسمبدعتکنیکهایفجیعشکنجه،ماه
گرفتند.دوروا 
گذشته و ١٥سال پس از آن که گلرحمان در سلولی تاریک
منجمد شــد ،در دادگاه به دلیل سوءاستفاد ه از گلرحمان،
محمد بنسعود و سلیمان عبدا ...ســلیم ابراز تأسف کردند
ی علیــه آن هــا را بر عهــده نگرفتند.
اما مســئولیت بدرفتار 

عضــو شــورای مشــاوران
آکادمیک مؤسســه آمریکایــی
اینترپرایــز در یادداشــتی کــه
مجلــه آتالنتیــک آن را منتشــر
کرد ،نوشت :قدرت های بزرگ،
نظم دیرینه جهان را تحت فشــار
گذاشــته بودنــد ،بــه طــوری که
قدرت تولیــدی چین بــه بیش از
نیمــی از ظرفیت تولیدی آمریــکا افزایش یافته بــود (هزینه
های دفاعیشــان نیز به همین ترتیب بود) .روسیه ناراضی
با رهبری یک رئیــس جمهور توانمنــد و تندرو ظهــور کرده
بــود و همزمان بــا رکــود مالی ســال  ،2008مــوج فزاینده
پوپولیستی (که هم اکنون ترامپ خود بخشی از آن محسوب
می شود) ،آشوب خاورمیانه و مشکالت اقتصادی در سراسر
جهانباالگرفتهونیزاعتبارنخبگانغربیتضعیفشدهبود.
این مشــکالت با تخریب اعتبار رهبران نسل پیشین آمریکا
دوچندانشد.چنانکهجنگدولتبوشعلیهافراطگرایان
با گزارش های سوء رفتار و شکنجه تا حد زیادی تضعیف شد،
کارزار افغانستان به ثمر نرسید و از تهاجم به عراق نیز با توجه
بهسوءمدیریتدرسهسالنخستوفرضیههایدروغین،به
شدتانتقادشد.سیاستدولتاوبامانیزاوضاعرابدترکرد.
آمریکا بهطور کلی در جنگ ســوریه منفعل بود .این اوضاع،
برای یــک جانشــین کاردان و هوشــمند مشــکالتی جدی
محســوب می شــد و این در حالی بود که مردم آمریکا رئیس
جمهوری را انتخاب کردنــد که دیوار کشــی در مرز جنوبی،
برچیدن توافقات دیرینه تجاری با رقبا و شرکا ،روابطنزدیک
با والدیمیر پوتین و منع ورود مسلمانان به آمریکا را وعده می
داد .ضمن آن که به نظر می رســد ترامپ قادر به خودداری از
توهین به رهبران خارجی نیست.شــعار او با عنوان «نخست
آمریکا» ،بــه انزواطلبی ســال 1940برمی گــردد و رهبران
جهان از ایــن امر آگاه هســتند .ترامپ می توانــد از روی متن
سخنرانینوشتهشده،صحبتکند،اماجهانبینیاوفراتراز
یکنوجوان،نیست.شایدرهبرانجهانترامپرامایهنگرانی
قلمداد کنند اما وی را جدی نمی گیرند .آن ها فکر می کنند
کهمیتوانندازترامپاستفادهکنندامادرعینحالمیدانند
که نمی توان به وی اعتماد کرد .اولین سفر خارجی ترامپ از
عربستان سعودی آغاز شد .در آن جا ترامپ و مشاوران ارشد
وی به تعریف و تمجید مبالغه آمیز از این پادشاهی پرداختند،
درحالیکه این کشور کانون افراط گرایی در جهان است .در
اروپا ،دولت ترامپ با مهم ترین دولــت دموکراتیک این قاره،
یعنی آلمان ،سر جنگ دارد .مهم ترین متحد دیرینه آمریکا،
یعنی انگلستان نیز از ترامپ متنفر شده اســت و ظاهرا وی تا
بهبودی وجهه رســانه ای خود از ســفر به انگلیس امتناع می
کند.شرایطآمریکادرآسیابهترنشدهاستوممکناستبدتر
شود.اگرچهکرهشمالیدرآستانهتولیدموشکبالستیکبین
قارهایباتواناییحملکالهکهستهایقراردارداماترامپ
نتوانســته اســت متحدان آمریکا را برای مقابله با این مشکل
بسیجکند.مشاورانویادعامیکنندکهراهحلرایافتهاندو
آنهمانامداخلهومیانجیگریچیناست،غافلازاینکهاین
قماردردولتهایکلینتون،بوشواوباماشکستخوردهبود.
درباره مسائلی که واقعا از مقیاس جهانی برخوردار هستند،
ترامپ رهبری آمریــکا را واگذار کرده و این کشــور با خروج از
توافق پاریس ،خــود را در موضــوع تغییرات اقلیمی بــه انزوا
کشانده است.ترامپ یاد نخواهد گرفت ،میانه روی نخواهد
کرد و رفتارش طبیعی نخواهد شــد .عالوه بر رفتار آشــفته
رئیس جمهور ،با گذشت هرچه بیشتر زمان حضور ترامپ در
کاخ سفید ،وی به توصیه های مخالف با نظراتش بی اعتناتر
هم خواهد شد .ترامپ بی ثبات ،مبهم و تحریک پذیر است و
تا آخر هم احتماال همینگونه باقی خواهد ماند .او هنگامی
به ضعف خود پی می برد که با بحران مواجه شــود زیرا هیچ
کس وعده ها یا تهدیدهای وی را جدی نمی گیرد.این فصل
خطرناکوتحریککنندهدرتاریخآمریکابعدازهشتیاچهار
سال یا شاید اگر ترامپ طبق متمم قانون بیست و پنجم کنار
گذاشته شود ،در عرض دو یا حتی یک سال به پایان خواهد
رسید .اما بعد از آن چه خواهد شد؟ آیا آمریکا در عرض چند
سالاحیاخواهدشد؟وینستونچرچیلگفتهاستکهبرای
انجام کار درست ،پس از بررســی گزینه های دیگر می توان
روی آمریکا حساب کرد .اما پس از پیروزی مردی مثل ترامپ
دیگر چه کسی روی آمریکا حساب می کند؟ دیگر کشورها،
انتخابترامپرابهعنوانتخلفآمریکاازنقشخودبهعنوان
مدافعنظمجهانیتفسیرمیکنند.بههرحالواقعیتهمین
است.ترامپیکاتفاقتاریخینیست،بلکهازلحاظمنطقی
باید سیاســت خارجی او را بازتابی از نگــرش برخی از مردم
آمریکا درباره جهان بیرون قلمــداد کرد .البته یک بار دیگر،
انعطاف پذیری و مقاومت شــگفت انگیز آمریکا ممکن است
آن را نجات دهد ،به ویژه اگر ترامپ اولین دوره خود را به پایان
نرساند .اما سناریوی محتمل این است که ترامپ نهادهای
کلیدی دولتی را فاســد یــا تضعیف ،در دســتگاه سیاســت
خارجی آمریکا دو دستگی ایجاد و موضع آمریکا را در جهان
تخریب خواهد کرد .فقدان اعتماد به آمریکا به همراه ظهور
قدرت های غیر دموکراتیک ،جنبش های پوپولیستی چپ
گرا و راست گرا و فروپاشی دولت ها ،جهانی است که خیلی
از آمریکایی ها آن را به یاد نمی آورند .این جهان به اواخر دهه
 1920یا اوایل دهه 1930که بی نظم و بی ثبات بود ،شبیه
است و آینده بدتری نیز پیش رو دارد.

...

اندیشکده روز
بردگان جنسی ،تجارت جدیدتروریست ها
اندیشکده هنری جکسون نوشت :گروههای تروریستی از
جمله داعش و بوکوحرام با توجه بــه این که منابع مالی آن
ها از فروش نفت و مالیات به پایان رسیده است ،به عملیات
گروگانگیری و فروش بردههای جنسی برای کسب درآمد
روی آوردهاند.براســاس تحقیقــات انجــام شــده ،ربودن
انســانها حدود  ۱۰تا  ۳۰میلیون دالر در ســال گذشــته
برای داعــش درآمد داشــته اســت .این مطالعه براســاس
اظهــارات قربانیان از جملــه یک دختر  ۱۰ســاله لیبیایی
اســت که بارها قاچاقچیان انســان به او تجاوز کــرده اند و
اکنون در یک کمپ ساکن است .تروریستهاهمچنین از
جرایم سازمان یافته مانند پول شــویی ،قاچاق مهاجران،
قاچاق انسان ،مواد و اسلحه استفاده میکنند.
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