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والدیمیر پوتین به همراه سرگئی شویگو ،وزیر دفاع روسیه و برخی دیگر از مقامات و بازیکنان مطرح این کشور ،دیدار دوستانه هاکی در میدان
سرخ مسکو برگزار کردند.لیگ هاکی شبانه به ابتکار پوتین در سال  ۲۰۱۱و با حمایت جمعی از بازیکنان سابق این ورزش در روسیه تشکیل
شد.وظیفه اصلی این لیگ جذب بزرگ ساالن برای بازی هاکی روی یخ است تا به محبوبیت این ورزش ملی در روسیه کمک کند .

هاکی روی یخ پوتین
در میدان سرخ مسکو

...

تحلیل رسانه ها
نگرانی جمهوری خواهان از انتخابات 2018
کاخ سفید از این موضوع
آگاهی دارد که انتخابات
میــان دوره ای کنگــره
بــرای حــزب جمهــوری
خــواه فاجعه بــار خواهد
بود .در پشت پرده سیاست در آمریکا مشاوران ارشد دونالد
ترامــپ و جمهوریخواهــان در تــاش هســتند از شــدت
خســاراتی کــه در انتخابــات میــان دوره ای کنگــره به این
حزب وارد خواهد شد ،بکاهند.چند هفته پیش از برگزاری
انتخابات ایالتی در ایالت آالباما ،جان کلی  ،رئیس کارکنان
کاخ سفید نامه غیر رسمی دو صفحه ای را از رونا رامنی مک
دانیل رئیس کمیته ملی جمهوری خواهان دریافت کرد که
در آن به اطالع دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رسیده
بود که رای دهندگان زن از ایــن حزب روی برگردانده اند و
میزان حمایت شان از حزب جمهوری خواه به شدت کاهش
یافته اســت.به گزارش افــراد نزدیک به رئیــس کمیته ملی
جمهوری خواهان ،در نامه هشــدار آمیز مــک دانیل بر این
موضوع تاکید شده بود که حمایت کامل ترامپ از روی مور
جمهوری خواه در انتخابات ایالتی آالباما که به آزار جنسی
کودکان متهم است ،باعث شده اســت میزان حمایت زنان
آمریکایی از حزب جمهوری خواه که پیش از این نیز کاهش
یافته بود  ،با افت بســیار بیشــتری روبه رو شود.در نامه مک
دانیل همچنیــن به میزان پاییــن حمایت زنــان آمریکایی از
ترامــپ در ایالت هــای مختلــف آمریکا اشــاره و دربــاره این
موضوع نیز هشــدار داده شــده بود که به دلیــل حمایت بی
چون و چرای ترامپ از روی مور کــه در انتخابات ایالتی نیز
شکست خورد ،میزان حمایت زنان از رئیس جمهوری آمریکا
می تواند بیش از پیش کاهش یابد.مذاکرات محرمانه ای که
بین رهبران حزب جمهوری خواه در جریان است ،نشان می
دهد که چگونه نزدیکان ترامپ خودشان را برای مواجه شدن
با یک بی آبرویی سیاســی در انتخابات میان دوره ای ســال
 2018آماده می کنند .ایــن بی آبرویی سیاســی می تواند
اکثریــت کنگره را از دســت جمهوری خواهان خــارج کند و
مشروعیت قانونی ترامپ را نیز زیر سوال ببرد.احتمال شکل
گیری موجی گســترده در حمایت از دموکرات ها در آمریکا
با پیــروزی کاندیداهــای این حــزب در انتخابــات ایالتی در
ویرجینیا  ،نیوجرسی و آالباما افزایش یافته است به خصوص
این که روند رو به کاهش محبوبیت ترامپ نیز همچنان ادامه
دارد.با این حال ،کاخ ســفید بــه صورت محرمانــه به دنبال
یافتن راهــی برای برطرف کردن چالشــی اســت که ترامپ
در انتخابات آتی ریاســت جمهوری آمریکا به منظور کســب
آرای الکترال با آن روبه رو اســت .در صورتــی که دموکرات
ها در کمتر از یک ســال دیگر موفق به کسب اکثریت کرسی
ها در سنا یا مجلس نمایندگان شوند ،می توان دوره ریاست
جمهوری ترامپ را پایان یافته قلمداد کرد.

۴پرسشکلیدی درباره اعتراضهای مردمی درمنطقه کردستان عراق

درماندگیدولتمرداناقلیم

گــروه بین الملــل-در روزهــای اخیرمناطــق مختلفی از
اقلیم کردســتان عــراق از جمله اربیل وســلیمانیه صحنه
تظاهرات اعتراضی کسانی بوده است که در نبود خدمات
رسانی،تاخیردرپرداختحقوقهاونظامحقوقینیروهای
نهــا آمــده اند .بــا بحــران اقتصادی
پیشــمرگه به خیابا 
فزاینده در اقلیم کردستان شرایط سختی بر جامعه اقلیم
به ویژه برای کارمندان دوایر حکومتی حاکم شــده است،
در این شــرایط ماهها حقوق آن ها به تعویق افتاده اســت و
حکومت اقلیم حتی با اجرای قانون« نصف حقوق» در پی
عبور از این بحران بود اما برگزاری همه پرسی و حاکمیت
مجدد حکومت مرکزی عــراق در کرکوک و کنترل دوباره
منابع درآمدی ملی عراق ،حکومــت اربیل را در تنگنا قرار
داده است.به تازگی540شــرکت اقتصادی نیز دراقلیم
ورشکسته شدند .اینک و در شــرایطی که خدمات اولیه و
مورد نیاز مردم از جمله برق و ســوخت زمستانه هم تامین
نمی شــود موج اعتراضات مردمی بخش زیادی از مناطق
کردســتان عراق را فرا گرفته است .صالح الدین خدیو در
یادداشتی که   دیپلماســی ایرانی آن را منتشــر کرده ،به
محرکها،ابعادوپیامدهای ایناعتراضاتپرداختهاست:
▪ :1آیــا دســت هایی پشت پــرده ایــن اعتراضات را
تحریک و سازمان دهی می کند؟

اگر دســتی هم در کار باشــد ،به یقین به صورت مستقیم و
ســازمان یافته نیســت .این اعتراضات زمینه های داخلی
قدرتمندی دارند و مســبوق به سابقه هم هستند .خواسته
اصلی معترضان مطالبات اقتصادی اســت .پس از این که
دولتاقلیمکردستاندرفاصلهسالهای 2003تا2013
دوره ای طالیی از تنعم و شکوفایی اقتصادی را تجربه کرد،
در چهارسال گذشته وارد بحرانی شــد که هر روز عمیق تر
می شــود .اختالف با بغداد بر ســر صدور مســتقل نفت که
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منجر به قطع سهمیه 17درصدی کردهای عراق از جمع
بودجه ساالنه عراق شد ،کاهش جهانی قیمت نفت و حمله
داعشکهبهصنعتگردشگریروبهشکوفاییآنلطمهزد،
ازعواملاصلیسیرقهقراییاقتصاداقلیمکردستاناست.
گفتهمیشودهماکنوندولتاقلیمحدود 20میلیارددالر
به شــرکت های نفتی و منابع وام دهنــده خارجی بدهکار
است و بخشی از این مبلغ در ازای پیش فروش نفت تا سال
 2021اســت که هم اکنون به دلیل چالش های سیاسی
موجــود امــکان صدور آن ســخت شــده اســت.این عوامل
باعث شد در سال های گذشته حقوق کارمندان به صورت
نامنظم و با تاخیر و کسورات عمده پرداخت شود .در جریان
رویدادهای پس از همه پرســی هم اقلیم بیشتر از نیمی از
درآمدهای نفتی خود را از دست داد و در تنگنای بیشتری
قرار گرفت .گزارش های غیررســمی حاکی از آن است که
کفگیر بودجه کامــا به ته دیگ خــورده و دولت اقلیم توان
پرداخت حقوق بیشتری را در ماه های آتی ندارد.
▪ :2آیا اقلیم توان غلبه بر این مشکل را دارد؟

اقلیم کردســتان عراق دولتی رانتیر محســوب می شــود و
دارای اقتصــادی تــک محصولی و وابســته بــه درآمدهای
نفتی اســت .صورت بندی سیاســی این نظــم اقتصادی،
نظام حامی پروری اســت .سیاســت حامی پــروری در یک
زمینه خاص به لحاظ جامعه شناسی سیاسی به کار گرفته
شدهاست.باوجودظاهریکپارچهحکومتاقلیمکردستان
به لحــاظ ســاختاری عمیقا دوپاره اســت .ایــن وضعیت را
نمی توان کامــا با تئــوری حاکمیت دوگانــه توضیح داد.
حاکمیت دوگانه وضعیتی اســت که به جــای تجمیع تمام
قدرت در نهادهای قانونــی ،نهادهای قدرتمند دیگری در
عرصه اعمال حاکمیت به رقابت با دولت مــی پردازند .در
کردســتان عراق هم این وضعیت وجــود دارد .حزب در آن

جا دولت عمیق و مهم تر از هیئت وزیران و پارلمان اســت،
اما مشــکل فقط این نیست ،مسئله این اســت که در آن جا
این وضعیــت مضاعف اســت .به عبارت بهتــر دو حاکمیت
دوگانه وجود دارد ،هم در اربیل و هم در ســلیمانیه .شــاید
بتوان ایــن وضعیت را بــا به کارگیــری اصطــاح کمیک "
حاکمیت چهارگانــه" توصیف کرد .به کارگیری سیاســت
حامی پروری در چنین جغرافیایی به معنای خرید وفاداری
سیاســی از رهگذر امتیازات اقتصــادی اســت .از ابتدای
تشکیل اقلیم کردستان دو حزب اصلی در این زمینه با هم
به رقابت برخاســتند .با ورود احزاب اپوزیسیون به عرصه،
این رقابت شدت بیشتری گرفت و به جایی رسید که تقریبا
تمامی جمعیت اقلیم کردســتان به حقــوق بگیران دولت
تبدیل شــدند .این وضعیت نه با نظام هــای "کارمندی" در
آلمان و فرانسه قابل مقایسه اســت و نه حتی با تجربه شیخ
نشــین های ثروتمند حاشــیه خلیج فارس .فساد گسترده
و نبــود نهادهای ملــی واقعی و رقابــت های حزبــی ویران
گر سبب شده مهار سیاســت حامی پروری از دست مراکز
اعمال کننــده در رفته و به جــای آن که تابع نظم سیاســی
باشد ،به یک معنا سوار آن شود.در مقام تمثیل اکنون اقلیم
کردستان دارای صدها میلیونر و ده ها میلیاردر است .این
اشــخاص یا اعضای دو حزب حاکم اند ،یا نزدیکان آن ها و
شــرکای اقتصادیشــان و به طور عمده از رهگذر مناسبات
ناسالمسیاسیواقتصادیپیشگفتهبهثروتهاینجومی
رسیدهاند.آیادولتاقلیمکردستانقادراستمانندولیعهد
قدرتمند سعودی آن ها را بازداشــت کند و در ازای تصرف
هفتاد درصد اموالشان ،آزادی شــان را بفروشد؟ ترفندی
که ریاض برای مقابله با کســری بودجه انجام داد .روشــن
اســت که اربیل قادر به چنین کاری نیست ،چون اوال هیچ
دســت پاکی در آن جا وجود ندارد و ثانیا بــه علت دوپارگی
ساختاری میان اربیل و سلیمانیه ،اراده ملی واحدی برای
اتخاذ و اجرای سیاست های این چنینی وجود ندارد.الزم
اســت این نکته هم خاطرنشان شــود که دولت اقلیم بارها
گفتهحتیاگرروزانهیکمیلیونبشکهنفتهمصادرشود،
باز امکان بازگشت به شرایط معیشتی و سیاست های پولی
و مالی سابق وجود ندارد .این اعترافی دردناک به شکست
روندهای سیاسی و اقتصادی 25سال گذشته است.
▪ :3این ناآرامی ها چه تفاوتی با اعتراضات سال 2010
دارد؟

ناآرامی های هفت سال قبل تحت تاثیر انقالب های «بهار
عربی» آغاز شــد و محتــوا و ماهیت سیاســی روشــن تری
داشت .در آن زمان سه حزب اپوزیســیون طرفداران خود
را به خیابان ها کشــاندند تــا به کمک فضای مســاعد بین
المللی ،دو حزب اصلی را برای انجام اصالحات رادیکال
و بنیادی تحت فشــار قرار دهند .صد البته آن زمان خزانه
حکومت پر بود و به ســیاق دولت های رانتیر خلیج فارس،
می شد با پول از بحران عبور کرد .مضاف بر آن در کنار اراده
عمومی بــرای اصالح و چهره هایی از جامعــه مدنی که در
راس اعتراضات بودند ،کل قضیه را می شــد به اردوکشی
ســه حزب اپوزیســیون در برابر دو حزب حاکم و شریک در
قدرت تعبیر کرد .طبیعی است که آن ها هم میتوانستند

متقابال خیابــان را از طرفــداران خود پر کنند .امــا این بار
وضعیت فرق می کنــد .اعتراضات خودجوش اســت و در
برخی شــهرها به دفاتر احزاب اپوزیســیون نیز در کنار دو
حزب عمده حمله شــده و انگیــزه اصلی هــم نارضایتی از
وضعیت معیشــتی اســت؛ نشــانه ای از ناامیدی از کلیت
سیســتم و احــزاب اصلی و فرعــی آن.مهم ترین شــباهت
این اعتراضات با تظاهرات های هفت سال پیش ،محدود
مانــدن آن به مرزهــای منطقه ســبز و ناحیه تحــت کنترل
اتحادیه میهنی(طالبانی) اســت .این به معنای آن نیست
که در منطقه زرد هیــچ نارضایتی وجود نــدارد .اتفاقا این
نمونهنیزیکیازنمودهایدوحاکمیتیدراقلیمکردستان
است که پیشتر ذکر آن رفت .در نواحی تحت کنترل حزب
دموکرات(بارزانــی) به نــدرت اجازه تظاهــرات داده می
شود و کنترل های سیاسی روی زندگی شهروندان بیشتر
است و به احزاب دیگر هم کمتر اجازه عرض اندام داده می
شود.یک شباهت مهم دیگر با ناآرامی های سال 2010به
کارگیری قسمی از خشونت از طریق حمله به دفاتر احزاب
است .حمله به مراکز و دفاتر احزاب یک "سنت حزبی" در
اقلیمکردستاناستکهبنیانگذارآندوحزبعمدهاقلیم
هستندکههردوشاخههاینظامیدارندودرگذشتهبارها
هنگام وخیم شدن روابط به این ابزار متوسل شده اند.
▪ :4دولت عراق چه نقشی دارد؟

در شرایطی که بغداد و اربیل سرگرم یک زورآزمایی سیاسی
هستند ،ناآرامی های اخیر هدیه ای بزرگ برای دولت عراق
است .بغداد از طریق کاهش سهم اربیل در بودجه و تعلل در
پرداختآن،عامدانهدستروینقطهضعفاقلیمکردستان
گذاشته و امیدوار است از این راه دولت اقلیم را در برابر فشار
افکارعمومیقراردهد.بااینهدفکهدرنهایتاربیلدرسه
موضعمشخصکوتاهبیاید:ابطالرسمینتایجهمهپرسی،
واگذاری گذرگاه های مرزی و رها کــردن کنترل چاه های
نفتی که در دســت آن مانده اســت .احتماال بغداد تا هنگام
انتخابات سال آینده میالدی به اعمال فشار بر کردها ادامه
خواهد داد .در حالــی که دولت مرکــزی کارت های زیادی
برای بــازی دارد ،به وضوح دســت کردها در شــرایط پس از
همه پرســی خالی اســت .تنها راه باقی مانده فراروی اقلیم
تالش برای ورود قدرت های غربی به صحنه به منظور وادار
کردن بغداد برای انجام گفت و گو ست.در حالی که کردها با
حکمرانیبددردودههگذشتهومحاسباتنادرستسیاسی
در جریان همه پرسی ماه سپتامبر ،داشــته های زیادی را از
کف دادند ،واقعیت ژئوپولتیک کردســتان آخرین موضعی
اســت که می توانند روی آن ایســتادگی کنند و امیــدوار به
حمایت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای شوند .از این رو
تنها راه نجات اربیل از تنگناهای داخلی و خارجی موجود،
اعمال فشار آمریکا و متحدان غربی اش بر بغداد برای نرمش
در قبال دولــت اقلیم اســت .دیدارهای دیپلماتیک ســران
کرد در هفته های گذشته نشــانگر به کارگیری این راهبرد
از سوی آنان است.چه اگر اربیل بر سر کنترل گذرگاه های
مرزی و تحویل پرونده فروش مســتقل نفت کوتــاه بیاید ،به
معنای تحولی عظیم در جایگاه احزاب مسلط کرد در جامعه
و انقالبی ساختاری در اقلیم خواهد بود.
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با صاحب نظران
مروان بشاره:

«نخست آمریکا»یا«نخست انزوا»؟
کمتریــن میــزان محبوبیــت
در ســال نخســت ریاســت
جمهوریآمریکا،باسخنرانی
اســتراتژی امنیــت ملــی بــا
عنــوان «»Amrica First
(نخســت آمریــکا) ،توســط
ترامپ که با تخریب روســای
جمهور پیشین شــروع شــد ،ثبت شــد .در واقع آن ،لحظه
«نخســت ترامپ» بــود ،البته به نــام مردم.دونالــد ترامپ،
زمانی که از هر  10آمریکایی تنها ســه نفر بر این عقیده اند
که او در مســیر درســت قرار دارد ،ادعــای دوره ای جدید و
بســیار متفاوت را برای ایاالت متحده آمریکا دارد .شکاف
بین سخنان و واقعیت نمی تواند از این گسترده تر و تضاد از
این شدیدتر باشد .افزون بر این،هر استراتژی امنیت ملی
باید تهدیدات را تعریف و مشــخص و اقدامات الزم را تجویز
کند و اولویت ها را نشان دهد .استراتژی امنیت ملی آمریکا
نیز تمام تهدیدات و چالش های عمده را که آمریکا امروزه با
آن مواجه است ،فهرست و اقدامات الزم را با عناوین مختلف
برای برخورد با آن ها تجویز می کند .اما همزمان ساختار ها
و اصطالحات مشابه و نگرانی هایی را که در سه دهه گذشته
در گزارش های قبلی وجود داشته اســت به کار میگیرد.
دکتریــن ترامپ یــک دیدگاه حاصــل جمع صفر را آشــکار
می کند که استراتژی را به ســمت حاصل جمع صفر بودن
هدایت می کند :یعنی اســتراتژی خــود در مقابل دیگری.
این استراتژی عبارت است از :دیدگاهی از یک جهان بیگانه
که علیه منافع آمریکا قرار دارد؛ دیدگاهــی که آمریکا را به
خروج از موافقت نامه اقلیمی پاریس ،یونســکو و شــرکای
فراآتالنتیک ســوق می دهد .این امر بیانگر شعار «نخست
آمریکا» نیست ،بلکه بیانگر انزوا و تنهایی آمریکاست.همان
گونه که روسای جمهور قبلی هم تاکید داشتند ،ترامپ نیز
مدعی است که استراتژی هایش امنیت و منافع آمریکا را در
اولویت قرار می دهد .ترامپ تاکید دارد که صلح را از طریق
زور دنبال می کند؛ گویی که روسای پیشین صلح را از طریق
ضعف دنبال می کردند .او از ترویج رونق اقتصادی در آمریکا
سخن می گوید؛ گویی که روســای پیشین فقر را ترویج می
دادند .او مدعی اســت که در اســتراتژی امنیت ملی خود،
آمریکا را اولویت نخســت قرار داده است؛ گویی که ریگان،
کلینتــون ،بوش و اوبامــا ،آمریــکا را اولویت دوم قــرار داده
بودند.چه خوب بود اگر این فقط یک بازی با کلمات بود ،یا
این که آمریکا از جهان کنار می کشید تا از خودش مراقبت
کند .در واقع بسیار خوشایند بود اگر آمریکا به یک هژمون
خیرخواه تبدیل می شد که جهان را با قدرت سرمشق بودن
رهبری می کرد نه به رخ کشــیدن قدرت ،اما افســوس که
این گونه نیست.
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