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ورود کند ؟
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اندیشکده روز
ناکارآمدی آموزش پلیس افغانستان
توسط آمریکا
مرکز مطالعات اســتراتژیک و بینالمللی ( )CSISنوشت:
آموزشنیروهایپلیسافغانستانتوسطنظامیانآمریکایی
به علت اشــکاالت و نواقص زیــاد ،کارایی الزم را نداشــته و
آمریــکا برای مقابلــه با چالش هــای امنیتی بــزرگ در این
کشــور از آمادگی الزم برخوردار نبوده است .حتی یکی از
افســران ارتش آمریکا برای این که یاد بگیرد چگونه باید به
نیروهای پلیس افغان آموزش دهد مجموعه های تلویزیونی
از قبیل  NCISرا دیده است .در شــرق افغانستان نیز یک
خلبان بالگــرد ارتش آمریکا مســئولیت آمــوزش نیروهای
پلیس را بر عهده گرفته است .برخی از کالس های آموزشی
نیروهای پلیس افغانستان نیزتوسط آمریکایی ها بر اساس
برنامه های پاورپوینت کــه از عملیات ناتو در منطقه بالکان
به جا مانده ،برگزار شــده اســت در حالی که این برنامه ها
هیچ مطابقتی با شــرایط حاکم بر افغانســتان نداشته و در
آن ها میزان باالی بیسوادی نیروهای پلیس افغان در نظر
گرفته نشده است.
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فتنه سعودی با مهره حریری

تحلیل هااز توطئه جدید عربستان برای منطقه پس از اعالم
استعفای نخست وزیر لبنان در ریاض
گروه بین الملل -ســعد حریری ،نخســت وزیر لبنان در
اقدامــی غیرمنتظره اســتعفا کــرد .اســتعفای او خارج از
کشــورش و درحالی که در عربستان حضور دارد سواالت
زیادی را درباره نقش سعودیها در این استعفا ایجاد کرده
است.سعد حریری ،پســر رفیق حریری از شخصیت های
لبنانی نزدیک به عربستان سعودی و غرب بود .پس از دو
سال خأل قدرت در لبنان ،میشل عون با موافقت اکثریت
جریان های سیاســی لبنان از جمله حزب ا ...به ریاســت
جمهوری رسید و وی حکم نخست وزیری سعد حریری را
امضا کرد.حال پس از حدود یک سال از انتصاب حریری،
وی اســتعفا کرد.اوسپس در ســخنانی تعجب برانگیز که
از روی کاغــذ با اســترس و دقــت میخواند وفقط رســانه
های سعودی مانند العربیه آن را پخش می کردند ،مدعی
شد ایران هیچ جایی وارد نمی شــود مگر این که در آن جا
خرابی و ناامنی ایجاد کند! وی همچنین در هم صدایی با
حکام مرتجع عرب مدعی شد که ایران در امور کشورهای
عربی مداخله می کند و از کشــورهای عربی کینه دیرینه
دارد!الحریری همچنین ادعا کرد :حزب ا ...شاخه وابسته
به ایران در لبنان و کشــورهای عربی است!وی همچنین
مدعی شــد :حزب ا ...طی سال های گذشــته توانست با
توسل به قدرت سالح ،لبنان را در برابر کارهای انجام شده
قرار دهد .حزب ا ...سالح های خود را به سمت برادران ما
در سوریه ،یمن و مردم لبنان نشانه رفته است!الحریری در
ادامه ادعاهای خود مدعی شــد :ما به ایران و هم پیمانان
آن می گوییم که شــما شکســت خورده اید .دســتی که به
ســمت امت اســامی دراز شــود ،قطع خواهد شد!وی با
بیان این که  ،فضا در لبنان شــبیه فضای حاکم بر کشــور
قبل از ترور پدرش رفیق حریری اســت و این که احساس

طی سه ماه  ۳۱فقره آزار جنسی علیه
کارکنان سازمان ملل گزارش شده است
سازمان ملل متحد رســما از تشــکیل پرونده علیه عدهای از
کارکنــان خود دربــاره تعرض و آزار جنســی خبــر داد .گفته
میشــود تنها بین ماه های ژوئیه تا ســپتامبر (اواســط تیر تا
اواسط مهر) امســال ۳۱فقره شــکایت در این زمینه تحویل
مقاماتمسئولشدهاست.بهنوشتهدویچهوله،در ۱۴فقره
رسماپروندهتشکیلشدهوموضوعازمنظرحقوقیدردست
پیگیری اســت .مســئوالن ســازمان ملل اعالم کردهاند که
موارددیگررانیزبررسیخواهندکرد.حدودنیمیازشکایت
های صورت گرفته به کارمندان کمیساریای عالی سازمان
ملل در امور پناهندگان مربوط میشــود ۱۲.مورد دیگر نیز
به نیروهای حافظ صلح ســازمان ملل مستقر در کشورهای
دیگر مربوط اســت.آنتونیو گوترش ،دبیرکل ســازمان ملل
متحد ،اعالم کرده اســت که از تداوم چنین پدیدهای در بین
کارکنان نهاد تحت مســئولیت خود غمگین و متاثر اســت.

جریمه  ۷۸هزار دالری رئیس پارلمان
افغانستان برای اختالس
کمیسیون بررسی فساد اداری در پارلمان افغانستان ضمن
تاکیدبرتعلیقرئیسدبیرخانهاینمجلساعالمکردرئیس
این نهاد قانون گذاری نیز به دلیل اختالس ۷۸ ،هزار دالر
جریمه شود.بر اساس نتایج این کمیسیون« ،خدای نظرت
نصرت» ،رئیس دبیرخانه پارلمان افغانســتان تعلیق شــد
و «عبدالرئــوف ابراهیمــی» رئیــس این مجلس نیــز به 78
هزار دالر جریمه محکوم شــده اســت.همچنین «همایون
همایون» معاون اول پارلمان افغانستان و «اللی حمیدزی»
و «عبیدا ...بارکــزی» نیز از  10تــا  17روز به محرومیت در
نشستهایاینمجلسمحکومشدند.اینتصمیمهاپساز
جنجالهابیناعضایپارلمانافغانستانونتایجکمیسیون
حقیقت یاب از سوی نمایندگان تایید شد.

▪آن سوی استعفای فرمایشی

سعودی ها در روزهای گذشــته تبلیغات گستردهای را با
هدف تحریک حریری علیه مقاومت به راه انداخته بودند و
برخی منابع خبری اطالع دادند که در دیدارهای حریری
با ســعودی ها ،در صورت نپذیرفتن طرح های فتنه انگیز
ســعودی ها ،حریری حتی تهدید به ترور شده است .چند
روز قبل نیز ســعد حریری پس ازلغو جلسه هیئت دولت،
بدون اعالم قبلی به عربستان سفر کرده بود .اگرچه هنوز
جزئیاتی از این سفر منتشر نشــده است و مقامات لبنانی
قضاوت درباره این سفر را به شنیدن سخنان نخست وزیر
موکول کرده اند؛ اما توئیت های ثامر السبهان روشن کرد
که موضوع گفت وگوها چیســت.وزیر مشــاور عربســتان
در امــور کشــورهای خلیــج فــارس که بــه دلیــل رفتارها
و اقدامــات تفرقهافکنانــه و تحریکآمیــز خــود بــه عنوان

ســفیر عربســتان ســعودی در عراق از این کشــور اخراج
شده بود؛ با انتشــار توئیتی اعالم کرد که در نتیجه دیدار
حریری با مقام های عربســتان ،قرار شد او نه تنها از حزب
ا ...لبنــان بلکه از رئیــس جمهوری این کشــور نیز فاصله
بگیرد .او همچنین تاکید کرد این مسئله نظر شخص وی
نیست و سیاست دولت عربســتان است.همزمان«،امین
حطیط»کارشناس برجسته ســوری در گفت وگو با شبکه
العالــم خاطرنشــان کرد کــه حریری از ســوی عربســتان
سعودی بسیار در معرض فشــار قرار داشت و حتی به وی
اجازه ندادند استعفای تشریفاتی و معمول را از کشورش
تقدیم کند« .نزیه منصور» ،نماینده ســابق پارلمان لبنان
در گفــت وگو با العالــم تصریح کــرد که حریــری در زمان
نخست وزیری اش تصمیم داشت حاشیه فعالیتی محدود
داشته باشد که این مسئله ناخشنودی عربستان سعودی
را به همراه داشــت.طی یک ماه اخیر برخی از شخصیت
های مخالف حزب ا ...از جمله سمیر جعجع ،رهبر حزب
نیروهای لبنان و ســامی الجمیل ،رهبر حزب الکتائب به
ریاض سفر کردند .همچنین گفته می شود ولید جنبالط،
رهبر حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان نیز قرار است به
زودی به دعوت مقامهای سعودی عازم عربستان سعودی
شود .به نظر می رسد که در ادامه سیاست حمایت از رژیم
صهیونیستی ،عربستان ســعودی یک بار دیگر تالش می
کندبــا مداخله در تحــوالت داخلــی لبنان و تــاش برای
حذف یا تضعیف قدرت سیاسی حزب ا ،...امنیت مرزهای
شمالی سرزمین های اشغالی را ارتقا بخشد .در صورتی

که رهبــران داخلی مخالــف حــزب ا ...از اقدامات ریاض
متاثر شــوند ،لبنان دوباره درگیر شــکاف های سیاســی
عمیقی خواهد شــد که امید برای شــکل دادن یک دولت
مقتدر و مورد حمایت تمامی گروه ها نسبت به قبل را دور
از دسترس می کند و این همان سناریوی مورد انتظار تل
آویو اســت.این در شــرایطی اســت که مردم لبنان شاهد
نقش آفرینی حــزب ا ...در مواجهه با تروریســت ها بودند
و به خوبی می دانند اگــر مقاومت نیروهای این گروه نبود
کشور آن ها نیز سرنوشتی مشابه ســوریه یا عراق داشت.
از این رو دخالت عربســتان در لبنان و هم ســویی رهبران
گروه های سیاسی لبنان با ریاض برخالف دیدگاه حاکم بر
جامعه است که نه تنها خواهان آرامش بر فضای کلی لبنان
هستند بلکه نگران ورود تروریست های شکست خورده از
سوریه به کشورشان می باشند.

واکنش ها به استعفای حریری
حزبا ...لبنان  :عربستان به دنبال تغییر نقش و جایگاه مقاومت لبنان و غرق کردن کشور در فتنه است
قاسمی،ســخنگوی وزارت خارجه ایــران :اســتعفای حریری و تکــرار اتهامات واهی و بیاســاس صهیونیســتها،
سعودیها و آمریکاییها ،سناریوی دیگری برای ایجاد تنش در لبنان و منطقه است.
جنبالط ،رئیس حزب سوسیال ترقیخواه لبنان :لبنان ضعیفتر از آن است که بتواند پیامدهای اقتصادی و سیاسی
ناشی از استعفای حریری را بپذیرد و تحمل کند.
حریصاتی ،وزیر دادگستری لبنان  :اســتعفای حریری از حیث زمان و مکان استعفا و شیوه اعالم آن و محتوا اقدامی
مشکوک و ناشی از دستپاچگی است.
وهاب ،رئیس حزب توحید لبنان :سوال این جاست که چرا حریری اســتعفای خود را از ریاض اعالم کرد؟ آیا وی در
حبس خانگی قرار داده شده و از وی خواسته شده است تا استعفا دهد؟
میشل سلیمان ،رئیسجمهور ســابق لبنان ضمن حمایت از حریری  :لبنان وارد تونل تاریکی شده است و همه باید
صفوف خود را یکپارچه کنند.
شیخاالسالم ،مشاور وزیر امور خارجه ایران :استعفای حریری با هماهنگی ترامپ و بن سلمان انجام شده تا لبنان
و منطقه متشنج شوند.
ارسالن ،وزیر مهاجرت لبنان :اســتعفای حریری به این شکل «شــکبرانگیز» اســت .مضمون متن استعفا نشان از
فشارها علیه وی دارد.
امیرعبداللهیان،مشاور رئیس مجلس ایران :اعالم استعفای حریری از عربســتان سعودی مایه شگفتی است و این
اقدام در چارچوب شکست داعش ،شکست توطئه تجزیه و شکست توطئههای واشنگتن و تل آویو است.
الطقش ،نماینده سابق پارلمان لبنان :استعفای حریری در چارچوب طرح آمریکا و عربستان برای مهار حزب ا ...و
تشدید ایران هراسی در منطقه است.

روایت زن فرانسوی از ازدواج با  ۴تروریست داعشی
مارگو ،زن  27ساله اهل نانت فرانسه که دارای سه فرزند
(ششساله،سهسالهوپنجماهه)استودررقه،مقرخلیفه
خودخوانده داعش دســتگیر شــده به دنبال بازگشــت به
فرانسهاست.ویدرجریانآزادسازیرقهتوسطنیروهای
کردسوریهدستگیرشدواکنوندرشمالسوریهنگهداری
میشود.اودرمصاحبهایباخبرنگارشبکهدوفرانسهمی
گوید«:من زمان زیادی در رقه محبــوس بودم .چرا که یک
زن تنها از نظر نیروهــای داعش باید در محلی که به چنین
زنانیاختصاصداشت،محبوسمیبود».مارگودرچهار
سال حضورش در میان نیروهای داعش باچهار تروریست
فرانسوی در سوریه ازدواج کرده اســت که سه نفر از آن ها
درجنگکشتهشدهاند.مارگومیگوید«:منبرایازدواج
هایم متاسفم .دوست داشتم زندگی آرامی داشته باشم با
یک نفر ازدواج کنمو بچه هایم ازیک شوهرباشند.دوست
داشتم در کشوری مســلمان در آرامش زندگی کنم ».وی
می گوید یک بار تــاش کرده از دســت نیروهــای داعش
فرار کند اما شــرایط بســیار خطرناک بوده اســت .مارگو

اخبار

ماجرای آزار جنسی به سازمان ملل هم رسید

میکند عدهای برای قتل او نقشــه میکشند ،ادعا کرد:
من از آن جایی که نمی خواهم لبنانی ها را در راه خود تنها
بگذارم و اصــول  14مارس را زیر پا نهم ،از ســمت خود به
عنواننخستوزیراستعفامیدهم.ظاهرااوحتیبارئیس
جمهور لبنان در باره استعفایش سخن نگفته بود چرا که
منابع مطلع در لبنان تاکید کردند میشــل عون از شــیوه
اعالم استعفای سعد حریری نخست وزیر لبنان ناخرسند
است.بی بی ســی نیز با اشــاره به این که سخنان حریری
چیز جدیدی نیست که وی بخواهد به خاطر آن ها استعفا
دهد ،افزود  :حریری یک روز قبل با علی اکبر والیتی ،وزیر
خارجه پیشــین ایران در بیروت دیدار و حتــی در پارلمان
نیز ســخنرانی کرد که هیچ نشــانه ای از تصمیم وی برای
استعفا دیده نمی شد.

رونمایی از اسکناس  ۱۰۰هزار بولیواری
توسط مادورو

سلفی حریری با السبهان ،سه روز پیش

انتخابات پارلمانی عراق نزدیک اســت و صحبت از آرایش
ائتالف های سیاسی بار دیگر در رسانه ها مطرح می شود.
ســخن از ورود الحشــد به انتخابــات و میدان سیاســت در
عراق جدی است .حتی برخی سیاستمداران از ائتالف با
الحشــد برای ورود به انتخابات می گویند.کلیت الحشد با
فتوای آیت ا ...العظمی سیستانی ،مرجعیت اعالی عراق
تأسیس شد و همین موضوع وجهی مقدس به آن می دهد.
عالوه بر ایــن که در میدان مبــارزه با داعش چنــان جایگاه
موفقیت آمیزی را کســب کرد که اکنون برخی می کوشند
با نزدیکی به آن نتایــج مثبتی را برای خــود تضمین کنند.
اما به نظر می رســد به چند دلیل الحشد الشــعبی نباید به
میــدان انتخابــات و سیاســت ورود کند – 1:ورود الحشــد
به انتخابات و سیاست یعنی خالی شــدن جایگاه مقاومت
و فرهنگ مقاومــت از جریانی که ظرفیت بســیاری در این
فرهنگ ســازی دارد – 2.ظرفیت امنیتی و نظامی الحشد
با تجربه فراوان به دســت آمــده نباید ضعیف شــود .تمرکز
الحشــد بر سیاســت به تدریج این تــوان را تضعیف خواهد
کرد – 3.ورود الحشــد به سیاســت ،ورود فرصت طلبان به
داخل آن را با هدف بهره گیری از امکانات و امتیازات تشدید
خواهد کرد – 4.الحشد بایدپشتیبانی برای فرایند سیاسی
عراق جدید باشد .خطر و تهدید همچنان عراق را تهدید می
کند .ظرفیت الحشد باید بر حفاظت از دستاوردهای ملی و
قانون اساسی متمرکز باشد – 5.ورود الحشد به سیاست،
به تدریج خطــر ورود آن بــه صف بندی های رایج سیاســی
در عراق را ایجاد می کند .الحشــد یک نهاد و مؤسسه ملی
و نظامی اســت و نباید طرفی از طرف های درگیری و نزاع
باشــد – 6.الحشــد از گــروه های متعــددی شــکل گرفته
است .ورود آن به سیاست و اختالف در مسائل سیاسی می
تواند به انشقاق در درون آن بینجامد – 7.هدف از تشکیل
الحشد ،جهاد با دشمنان کشورعراق بوده است .جهاد باید
همچنان ادامه مسیر آن باشد .جهاد فرهنگی و سازندگی
چیزی است که عراق به آن نیاز دارد و هم اکنون فقط الحشد
الشعبی چنین ظرفیت و توان باالیی را دارد – 8.نارضایتی
مردم از عملکرد سیاستمداران و احزاب در  14سال اخیر
نباید به نارضایتی آنان از الحشد الشعبی و بی اعتمادی به
آن منجر شود و باالخره این که الحشد الشعبی آن چنان که
«میاده الحناوی» خواننده معروف سوری و عرب می سراید
"حشد ا " ...است؛ پس باید حشد خدا بماند.

می افزاید« :در واقع داعش به روی کســی که بخواهد فرار
کند شلیک می کرد .در بین زنانی که بودم ،اگر کسی می
گفت می خواهد فرار کند او را لو می دادند و دســتگیر می
شد».مارگوآمادهاستکهدرصورتبازگشتبهفرانسهبه
زندان برود .خواســته او از رئیس جمهور فرانسه این است
که اجازه دهد فرزندانش به فرانســه بازگردند.با این حال
مارگو می گوید« :می دانید که من حتی نام رئیس جمهور
کنونی فرانســه را نمی دانم .وقتی در رقــه محبوس بودم
اوالند،رئیسجمهوریبودوازآنبهبعدبهاخباردسترسی
نداشته ام».برخی از عناصر فرانسوی که در جریان ظهور
داعش در ســوریه و عراق به این گروه پیوسته بودند اکنون
بعدازتضعیفاینگروهدرپیبازگشتبهفرانسههستند.
بیش از 20خانواده فرانسوی با نوشتن نامه ای به امانوئل
ماکرون ،رئیس جمهوری فرانسه از وی خواسته اند اجازه
دهد اعضای خانواده هایشــان که جذب داعش شــده اما
اکنون پشــیمانند به فرانســه بازگردند تــا در دادگاههای
فرانسهمحاکمهشوند.

▪داعشی های خارجی از کدام کشورها هستند؟

به نوشته گروه مطالعات اطالعات امنیتی و استراتژیک
سوفان ،روسیه با سه هزار و  417نفر ،عربستان سعودی
با سه هزار و  224نفر ،اردن با ســه هزار نفر ،تونس با دو
هزارو  926نفر و فرانسه با هزار و  910نفر پنج کشوری
نخستی هستند که بیشترین اعضای داعش را به سوریه
وعراق فرستاده اند  .از مجموع چهار هزار شهروند داعش
کشــورهای اتحادیه اروپا  680نفر آنان را زنان تشــکیل
می دهند .این آمار در کشــورهای فرانســه  ،320آلمان
 ،190انگلیــس  ،100هلنــد  ،90بلژیــک  ،85ســوئد
 ،70بوسنی  ،60کانادا  ،35استرالیا  ،25اسپانیا ،21
اتریش ،17سوئیس 7و ایتالیا شش نفر است .قزاقستان
نیز با مجموع  200زن و کودک یکی از بیشترین اعضای
داعش در میان این قشــر را تشــکیل می دهــد .در میان
کشورهای اروپایی ،روســیه و فرانسه بیشــترین تعداد و
سوئیس با  70نفر و بلغارستان با  10نفر کمترین اعضای
داعش را تشکیل می دهند.

آغاز ماراتن12روزه ترامپ در آسیا

رئیس جمهور آمریکا ایالت «هاوایی» را به عنوان نقطه آغاز
سفر  ۱۲روزه خود به پنج کشور آسیایی انتخاب کرد.این
بلندترین سفر یک رئیس جمهور آمریکایی به قاره آسیا در
طول ۲۵سال گذشته است و ضمن تاکید بر تداوم اهمیت
سیاســت چرخ بــه آســیا -پاســیفیک ،در برهــهای اتفاق
میافتد که تنشهای لفظی واشــنگتن -پیونگ یانگ به
اوج خود رسیده است.اما آیا اصال دولت ترامپ خط مشی
سیاسی خاصی برای این گوشــه از کره زمین دارد؟ و اگر
چنیناست،سیاستخارجیکشوریکهتاچندیپیشبه
عنوان «رهبر جهان» و «ابرقدرت» شناخته می شد ،چگونه
است؟ سفر طوالنی رئیس جمهوری آمریکا از ژاپن آغاز می
شود ،بعد کره جنوبی و ســپس چین ،دیگر مقصدهای او
هستند .ترامپ سپس در نشســت سران کشورهای عضو
سازمان همکاری های اقتصادی آســیا و اقیانوس آرام در
ویتنام شرکت خواهد کرد و در آخر نیز در مانیل ،پایتخت
فیلیپین ،به بررســی مســائل سیاســت امنیتی در منطقه

...

اظهار نظر روز
عطوان:

هدیه ای که بارزانی
تقدیم کرد
نویسنده مشهور جهان عرب بااشاره به کناره گیری بارزانی
از ریاست اقلیم کردستان ،نوشت:جبهه مخالف بارزانی در
داخل حزبش و دیگر احزاب کرد روز بــه روز درحال افزایش
بود.پافشاریویبربرگزاریهمهپرسیومخالفتشباتمامی
نصیحتهای نزدیکترین دوســتانش ضربه کشندهای بود
که نقطه پایان حکومتش و چه بســا حیات سیاسیاش را بنا
گذاشت.بارزانییکمسئلهاساسیرادرتمامیمحاسباتش
فراموش کرد و آن این بود که عراق تغییر کرده اســت و دیگر
آن کشور ضعیفی نیست که در مقابل تمامی تجاوزهای او از
قانوناساسیساکتبنشیندودرمقابلنیروهایپیشمرگ
در کرکوک و ســنجار فروبپاشــد؛آن طور که قبــا در مقابل
داعش در برخی مناطق شــمال عراق از هم فروپاشیده بود.
عراق امــروز قدرتمندتر از هر زمان دیگری اســت و نیروهای
نظامی دارد که نمیتــوان از اهمیت و اعتبار آنها کاســت.
عراق امروز عضو محــور منطقهای جدیدی اســت که خود را
بر تمامی منطقه تحمیل کرده است.اوضاع در سوریه به نفع
این محور پیش رفت و امروز در شمال عراق نیز اوضاع به نفع
این محور پیش میرود .بعد از همه پرســی دیگر دشــوار بود
که هماهنگی و همکاری میان بارزانی و دولت بغداد صورت
گیرد.مبالغهنمیکنیماگربگوییمبارزانی"هدیهای"راتقدیم
کرد که بغداد و تمامی کشــورهای هم جوار دیگر مثل ایران
و ترکیه در بهترین حالــت آن را تصور هم نمی کردند .این جا
درباره همه پرســی صحبت میکنیم که در زمان اشتباه و به
دالیل اشتباه برگزار شد و به نتایج اشتباهی منجر شد.شاید
بارزانی درسهایــی از این فاجعه گرفت؛ فاجعــهای که ۴۰
ســال از میراث سیاســی و میراث خانواده وی را ویران کرد.
مهمترینایندرسهاتکیهکردنشبرآمریکاوغربوحساب
باز کردنش بر این کشورها برای نجاتش بود .او فراموش کرد
که آمریکا ،اعراب و کردها را تنها به عنوان مزدور و برگ برنده
میخواهدوبهمحضاینکهدیگربهآناننیازنداشتآنهارا
درسطلزبالهمیاندازد.آمریکاییکهمسعودبارزانیخدمات
بزرگی به او کــرد،از جمله توطئــه علیه دولت بغــداد و تغییر
نظام بعد از اشغال عراق و کشتن میلیونها تن از ساکنانش؛
همین آمریکا اولین کشوری بود که از بارزانی دست کشید و
ازاستعفایشاستقبالکردواکنوندربارهجایگزینصحبت
میکند.بارزانی در این طرز فکر اشــتباه کرد که شانسش با
آمریکا و اســرائیل بهتر از شــانس پدرش خواهد بــود .او فکر
میکردکمکبهآمریکاوتسهیلتجاوزبهبغدادومشارکتدر
آن،مصونیتابدیوحمایتمطلقآمریکارابرایاوبههمراه
خواهدداشتامااکنونآمریکابهروشیبسیاراهانتباراورا
کنارگذاشتبهروشیکههیچگاهبهذهنشهمخطورنکرده
بود.با اظهارات بارزانی درباره این که نیروهای پیشمرگ در
سلیمانیهبهویژهطالبانیهامرتکبخیانتشدندزمانیکهبا
نیروهایعراقیدرکرکوکنجنگیدند،موافقنیستیم.اینها
ملی گراتر و عاقل تر از نیروهایی بودنــد که علیه ارتش عراق
جنگیدند .نیروهایی که بارزانی از پیشمرگها میخواست
با آنها بجنگند نیروهای دولت فدرال بودند،خود او ،قانون
اساســی و قوانینش را تعیین کرد و به قرآن سوگند خورد که
به آنها احترام بگذارد اما عهد و پیمان را شکست و در امانت
خیانت کرد.بارزانی از حمایت نکــردن آمریکا از نیروهایش
و مقابله نکردن آنها بــا نیروهای عراقی در کرکوک ســؤال
کرد و حق دارد با خشــم زیاد این ســؤال را بپرسد .اما آیا حق
مانیستکههمینموضوعرادربارههمپیماناسرائیلیاش
از او بپرسیم؛ اسرائیلی که به طور کامل از صحنه ناپدید شد
و در لحظات ناگوار از بارزانی دســت کشید .در حالی که روز
همه پرسی پرچمهایش در آسمان اربیل برافراشته شده بود
واعضایموساددرحالبرپاییجشندرمیدانهایعمومی
شــهر بودند؟نمیخواهیم بارزانی همچنان به اشتباهاتش
ادامه بدهد و به تشــدید موضع بپردازد.اظهارات وی درباره
ماندنشبهعنوانیکیازپیشمرگهاورفتنشبهکوهها"فال"
هولناکی اســت و نشــان میدهد که وی نمیخواهد اوضاع
کردستان را به درســتی درک کند و درس بگیرد و بفهمد که
آنچه ۴۰سالپیشبهنفعشبودامروزدیگربهنفعشنیست.

...

خبر متفاوت
ترامپ؛سیبل بوش ها
بوش پدر :ترامپ «الف زن» است

رئیس جمهورآمریکا می تواند همچنان کشورهای شرق آسیا را بترساند؟
جنوب شرق آسیا خواهد پرداخت .اما نقطه اوج این سفر،
دیدار احتمالی وی با « پوتین» در حاشــیه نشســت ویتنام
خواهد بود آن هم حاال که جنگ داخلــی میان جمهوری
خواهان و دموکراتهای آمریکایی سر پرونده اتهام روسیه
به دخالت در انتخابات ریاســت جمهوری  ۲۰۱۶آمریکا
به اوج خود رسیده است .به نوشته خبرگزاری «نووستی»
روســیه،البته تحلیل گران زیادی هســتند کــه معتقدند
ترامپومفهومسیاستخارجی،دومقولهغیرقابلانطباق
با هم هستند .مسئله بر سر ماه ها تهدید نظامی و استقرار
بمب افکن هــای آمریکایی در منطقه اســت که شــرکای
آسیاییآمریکارابهشدتازامکانبروزجنگیواقعیبا کره
شمالی ترسانده اســت.امکان بروز درگیری نظامی تنها
یک فرض نیســت ،برای این که دقیقا قبل از سفر ترامپ،
اعالم شــد که آمریکا قصد دارد بمب افکن های «بی»2-
که قادر به حمل سالح های موشکی هستند را در مناطق
حساس شبه جزیره کره مستقر کند.
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▪ترامپ ودیپلماسی«زور»در مذاکرات

جالب ترین بخش «سیاست ترس» توســط ترامپ متعلق
به تحلیل گران چینی است .دیدگاه کارشناسان چینی از
سیاســت خارجی آمریکا بدین صورت است؛ اول این که،
ترامپ موضوع کره شمالی را که رای دهندگان آمریکایی
به آن بســیار حســاس هســتند انتخاب کرده اســت و تیم
رهبری اش روی آن کار می کنند .سپس اظهارات تندی
درباره آن انجام می دهد تا همه توجه ها را به سمت خویش
جلب کند .در صورتی که هیچ فاجعه عظیمی هم رخ نداده
است و تنها سخنان بیهوده مطرح می شــود .دیدگاه دوم
بدین شــکل اســت؛ کلیه سیاســت خارجی آمریکا همان
جهت گیری همیشــگی خــود را ادامــه می دهــد ،گویی
اصال ترامپی وجود ندارد .یعنی سیاســت خارجی آمریکا
با شــخص تغییر نمی کند و اگر رئیــس جمهور دموکراتی
هم به قدرت می رســید ،اوضــاع تغییری نمی کــرد .این
مســئله به خصوص در راهــکار وزارت دفــاع و وزارت امور
خارجه آمریکا دیده می شــود.نظریه سومی هم هست که
به عکس العمل ترامپ به هر حادثه غیرمنتظره ای مربوط
می شــود و نســخه برای همه آن ها هم ایجاد هــرج و مرج
است که البته دیگر نمی توان اسم آن را سیاست خارجی
گذاشت .او با«غیرقابل پیش بینی بودن خود» قصد دارد
کشورهای آسیایی را از اقدامات احتمالی آمریکا بترساند
وبه اهداف خاص خود دســت یابد.در ادامه تحلیل گران
چینی کلیه ســخنان رئیس جمهوری آمریــکا درباره کره

شــمالی را به عنــوان نمونه مطــرح می کنند و یــادآور می
شوند که این رئیس جمهوری است که مانند یک تاجر فکر
می کند .ترامپ همچنیــن وعده داده اســت که موقعیت
های شــغلی و همین طور ســرمایه های آمریکا را به کشور
بازخواهد گرداند .در همین زمینه ترامــپ اعالم کرد که
پیمان مشــارکت فراآتالنتیکی کــه "بــاراک اوباما" امضا
کرده« ،معامله بسیار بدی» اســت و به جای آن قصد دارد
توافقات دوجانبه ای را با کشــورهای آسیایی منعقد کند
که شرایط آن بیشــتر به نفع آمریکا باشد و هیچ دسترسی
آزادی به بازار آمریکا برای کاالهای آسیایی وجود نخواهد
داشــت و در عوض امکان دسترسی محصوالت آمریکایی
به بازارهای آسیایی را فراهم می کند که این مسئله گویای
قدرت غیرقابل پیــش بینی او ،یعنی اســتفاده از «زور» در
جریان مذاکرات است .آمریکا دقیقا در حال پیاده کردن
سیاســت خارجی ایجاد هــرج و مرج در اروپــا ،خاورمیانه
و دیگر نقاط جهان اســت.بایدگفت که یــک قدرت بزرگ
تنها در دو صورت به سیاست خارجی نیاز ندارد؛ اول ،اگر
همه چیز بسیار خوب باشــد .همان طور که ناپلئون گفته
بود ،دیپلماسی و مذاکره چه معنایی دارد؟ باید هر کاری
که مایل هستی ،انجام دهی و دومین حالت ،زمانی است
که اوضاع بســیار بد اســت .زمانی که ده ها و صدها نفر با
سیاست خارجی مرتبط هســتند ،ولی باز هم نمی دانند
که چه باید بکنند .دقیقا این حالتی است که اکنون درباره
سیاست خارجی آمریکا مصداق دارد.

نان :جورج بوش پدر ،رئیس جمهوری پیشین آمریکا
یا 
س 
در کتاب جدیدی که قرار است به زودی منتشر شود ،دونالد
ترامپ را فردی «الفزن» توصیف کرده اســت .این در حالی
است که پسر وی ،یعنی جورج بوش پسر نیز که پیشتر رئیس
جمهور این کشور بوده اســت ،به تازگی سخنانی تند را علیه
ترامپ بیان کرده است« :این فرد نمیداند رئیس جمهوری
بودن چــه معنایــی دارد» بــرای اولین بار اســت که رؤســای
جمهوری پیشــین آمریکا چنین ســخنان نیشداری را علیه
ترامپ بیــان میکننــد ،این ســخنان در کتــاب جدیدی که
یک تاریخنــگار به نام مــارک آپدیگــروف ،با عنــوان «آخرین
جمهوریخواهان » درباره بوش پدر و پســر نگاشــته اســت،
آمده است.در این کتاب ،شدیدترین انتقادها درباره ترامپ
از سوی بوش پدر بیان شده اســت« ،من وی را دوست ندارم.
من چیز زیادی درباره وی نمیدانــم ،اما میدانم که وی یک
الفزناستوازاینکهوییکرهبرشود،چندانشگفتزده
نشــدم».بوش پدر در پاسخ به نویســنده کتاب درباره این که
ترامپباورودبهرقابتهایریاستجمهوریدرانگیزهکسب
چهچیزیبودهاست ؛گفت«:نوعخاصیازاثباتخود».بوش
پسر نیز احساسی مشــابه پدرش درباره ترامپ دارد؛ «همان
طورکهازبررسیخانوادهمنمیدانید(،فروتنی)یکمیراث
(خانوادگی)است.اینچیزیاستکهآنهاانتظاردارندوما
چنینچیزیرا(درترامپ)مشاهدهنمیکنیم».
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