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کنایه «ریچاردهاس»
به ترامپ

رئیس شورای روابط خارجی آمریکا رئیس جمهور این کشور را به تمســخر گرفت .ریچارد هاس در پیامی که در توئیتر منتشر شد به توئیت های اخیر ترامپ درباره قطع کمک های
مالیبهپاکستانوفلسطینوهمچنینجنگهستهایباکرهشمالیاشارهکرد.وینوشت":در ۲۴ساعتگذشتهترامپتهدیدکردهاستکهاوالکمکبهپاکستانوثانیاکمکبه
تشکیالتخودگردانفلسطینراقطعمیکندونهایتااعالمکردکهدکمهجنگهستهایآمریکابزرگترازدکمهکرهشمالیاست.اینفرماندهکلقوایماست.دربارهآنفکرکنید".
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تحلیل روز
سید رضا قزوینی غرابی

با پاک ســازی کامل غرب دمشــق؛ رؤیای رژیم صهیونیســتی در ایجاد «منطقه حائل» بر باد رفت

نیروهای مقاومت بیخگوش اسرائیل

تعویقانتخاباتعراقخواستهچهکسانیاست؟
از مدت ها قبل زمزمه به تعویــق انداختن انتخابات پارلمانی
عراق که قرار اســت اردیبهشــت ســال آینده برگزار شــود در
فضــای سیاســی و رســانه ای این کشــور شــنیده می شــود.
مطرح کننــدگان موضوع تعویق انتخابات با ایــن که در میان
هر دو طیف سیاستمداران سنی و شــیعی عراق وجود دارند
لیکن غالبا این سیاستمداران که بخش قابل توجهی از آنان
از احزاب سیاسی سنی هستند برای متهم نشــدن به فرار از
شکستانتخاباتی،ازابرازمستقیمیاآشکاراینخواستهخود
امتناع مــی کنند یا به بهانــه های مختلف ماننــد نبود بودجه
برای برگزاری انتخابات در مناطق آزاد شده از چنگ داعش
یا تکمیل نشدن روند بازگشتن همه آوارگان به مناطق خود،
شروطیرابرایبرگزاریانتخاباتدرموعدمقررشدهتعیین
می کنند.ســلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق روز گذشــته
آشکاراازشرطهایخودبرایبرگزارشدنسرموعدانتخابات
خبردادوآنرانتیجهتوافقدولتومجلسدانست.الجبوری
گفته بود که اگر شــبه نظامیان (الحشد الشــعبی) از مناطق
آزاد شــده خارج نشــوند ،آوارگان به مناطق خود بازنگردند،
الزاماتمالیبرگزاریانتخاباتوشفافیتفرایندانتخاباتی
تضمین و مهیا نشــود انتخابات در موعد خود برگزار نخواهد
شد.زمزمه تعویق انتخابات که روز به روز به طور جدی مطرح
می شود می تواند حاکی از تنش سیاسی جدیدی در عراق از
سوی سیاستمداران بحران زده ای باشــد که شرایط را برای
خودمناسبنمیدانند.تعویقانتخاباتبهبهانههایموجود
در حقیقت خرید وقت اضافی برای سیاستمدارانی است که
سیاستهاورفتارهایشاندرطولسالهایگذشتهموجب
نارضایتیشهروندانبهخصوصدرمناطقتصرفشدهتوسط
گروهتروریستیداعششدهاست.شایدچندعاملرابتوانبه
عنوان دلیل تالش های هواداران تعویق انتخابات برشمرد.
نخست :سیاستمدارانی که ترس از دست دادن کرسی های
خوددرپارلمان،کابینهونهادهایبرآمدهازقوهمقننهرادارند
و در ســال های اخیر عامل بخشی از فســاد موجود بوده اند.
دوم:برخیسیاستمدارانعالیرتبهوسیاستمدارانموسوم
به داعشی های سیاســت (دواعش السیاسه) که همچنان از
هرفرصتیبرایتخریبفرایندسیاسینوپایعراقاستفاده
میکنندوازسیاستبهعنوانابزاریتجاریدرتعامالتخود
استفادهمیکنند.سوم:ورشکستگیسیاسیبرخیجریانها
وگروههایسیاسیکهبهازدستدادنبخشزیادیازجایگاه
اجتماعیورأیدهندگانشانبهسودجریانهایدیگریقین
دارند.تعویقانتخاباتموجببروزاختالفاتوکشمکشهای
سیاسی میان طرف های مختلف سیاسی عراق می شود و به
دخالت طرف های منطقه ای و بین المللی نیز منجر خواهد
شد و حتی احتمال دارد مشارکت سازمان های بین المللی
یا کشورهای کمک کننده در بازســازی مناطق تخریب شده
توســط داعش را با اختالل مواجه ســازد.بهانه عمده جریان
های سیاســی اهل ســنت مبنی بر برگزار نشــدن انتخابات
به دلیل بازنگشــتن آوارگان به مناطق خــود چیزی جز بهانه
نیســت .تاکنون حدود  60درصد آوارگان به خانه های خود
بازگشته اند و بازگشت باقی مانده آنان در مدت زمان بیش از
چهار ماه مانده به انتخابات امری قابل تحقق است .اما همان
گونهکهپیشازایننیزگفتهشدهبوداحزابسیاسیسنیبا
بحرانفقداناعتباردرمیانپایگاهسنتیاجتماعیخودمواجه
شده اند و در ماه های گذشته نیز تحوالت پرتنش سیاسی در
این احزاب و جریان ها نشان از احتمال فراوان ناکامی آن ها
در جذب رأی دهندگان و تمایــل توده ها به چهره های جدید
و گروه های جدید داشته است.بهانه های این شخصیت ها و
احزاب ،مانع تراشی در مسیر تحقق دموکراسی است .اکثر
نماینــدگان موافق اجــرای انتخابات در موعد مقرر هســتند
و به نظر می رســد مرجعیت عالی نجف نیــز مخالف به تعویق
انداختنانتخاباتاستهمانگونهکهپیشازاینبربرگزاری
همیشگیانتخاباتدرموعدخوداصرارداشتهاست.بنابراین
تالشدولتنیزبایداصراربربرگزاریانتخاباتدرموعدمقرر
شدهورفعموانعموجودمانندتخصیصبودجهفوقالعادهبه
کمیساریایانتخاباتوحلمعضلقانونانتخاباتجدیدولو
به قیمت برگزاری آن با قانون فعلی باشــد تا از ورود کشــور به
حالتیازبالتکلیفیوتبدیلشدندولتبهدولتسرپرستی
جلوگیری کند .خأل دولت ،باعــث اختالل در دریافت کمک
های بین المللی برای بازسازی مناطق آزاد شده ،اشکال در
روند بودجه و هزینه کردهای آن و حتــی توقف فرایند مبارزه
بافساداداریومالیخواهدشد.برگزاریانتخاباتدرموعد
مقرر بهترین راه حل مقطعی برای دمیده شــدن خون تازه به
کالبدمردمعراقوبدنهسیاسیفرتوتاینکشوراست.
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اندیشکده روز
 30بحران پیش رو در 2018
اندیشــکده «شــورای روابط خارجــی» در گزارشــی ،ضمن
بررسیروندمناقشاتوبحرانهادرجهانمینویسد:طبق
ارزیابی های کارشناسان سیاســت خارجی ،جهان در سال
 2018میــادی با 30بحران و کشــمکش روبــه رو خواهد
بود .طبق این پیمایش در سال 2018میالدی هشت تنش
به عنوان پرخطرترین بحران تعیین شدند- :مناقشه نظامی
میانآمریکا،کرهشمالیوکشورهایهمسایهآن؛-رویارویی
نظامی احتمالی میان ایران و آمریکا -حمله های ســایبری
به شدت مخرب به زیرساخت ها و شبکه های حیاتی آمریکا؛
رویارویی نظامی آگاهانه یا ناآگاهانه میان روسیه و اعضایناتو -رویارویی مســلحانه دربــاره مناطق دریانــوردی مورد
مناقشهدردریایچینجنوبیمیانچینویکیاچندکشور
مدعیدرجنوبشرقیآسیا؛برونئی،مالزی،فیلیپین،تایوان
وویتنام؛-حملهتروریستیگستردهوباتلفاتباالبهآمریکایا
یکی از متحدان آن توسط تروریست های داخلی یا خارجی؛
تشدیدمناقشهدرسوریهوافزایشتنشهامیانطرفهایخارجیدرگیرمناقشهمانند،آمریکا،روسیهوایران؛-افزایش
خشــونت و بی ثباتی حاصل از شــورش طالبان و فروپاشــی
احتمالی دولت در افغانســتان .اندیشــکده شــورای روابط
خارجی آمریکا می افزاید :بسیاری از احتماالت پیش بینی
شدهدرسالهایپیشیندراینپیمایشنیزبهعنوانبحران
های احتمالی 2018میالدی باقی هســتند و فقط هشت
پیشبینیجدیدوجودداردکهازمیانآنهامیتوانبهخطر
افزایش رویارویی میان (رژیم) اسرائیل و حزب ا ،...افزایش
خشونتوبیثباتیسیاسیدرمنطقهساحلآفریقاوگسترش
تنشهایاخشونتهایافراطیدربالکاناشارهکرد.

گروه بین الملل -ارتش سوریه سال نو میالدی
را بــا بســتن یکــی از پچیدهتریــن پروندههــای
مبارزه با تروریســم در غرب پایتخــت آغاز کرد.
نیروهــای مقاومــت ،در واقــع با عملیــات های
گسترده خود موفق شــدند منطقه غوطه غربی
دمشــق را از دســت تروریســتها پس بگیرند.
ارتــش ســوریه پــس از بازپــس گیــری کنتــرل
ارتفاعــات راهبــردی «التلول الحمــر» واقع در
ریف قنیطــره ،رؤیای رژیم صهیونیســتی برای
ایجاد آن چــه آن را «منطقه حائــل» مینامید بر
باد داد؛ منطقهای که تحت اشغال ترویستهای
تکفیری تحت حمایت این رژیم بود .خبرگزاری
ســانا گزارش داد که صبح دیروز پرچم ســوریه
بر فراز بلندترین قله ارتفاعات التلول الحمر به
اهتزاز درآمد و ارتش ســوریه مواضع خود را در
این ارتفاعات تثبیت کرد؛ ارتفاعاتی که در شرق
شهرک «حضر» واقع شده و مشرف بر ارتفاعات
جوالن اشــغالی اســت .این شــهرک طی سال
های گذشته شــاهد حمالت تروریستی بود که
تروریست ها از این ارتفاعات آن را کلید میزدند
تا بتوانند تسلط آتشــباری خود بر این منطقه را
حفظ کنند.ارتش سوریه طی عملیات سه ماهه
خود در این منطقه تروریســت ها را مجبور کرد
که به شروط نیروهای مقاومت تن دهند و ضمن
تحویل سالح سنگین خود ،از این مناطق خارج
شوند.جنوب غرب دمشق یک شاهراه ارتباطی
محسوب می شــود که از شرق با شــهر دمشق،
از غرب بــا مرزهــای لبنــان و جوالن اشــغالی،

از جنــوب غرب با اســتان قنیطــره و از جنوب با
اســتان درعا ارتبــاط دارد.پاک ســازی جنوب
غرب دمشــق همچنیــن بــه معنای بازگشــت
امنیت به حومه غربی پایتخت و مرزهای لبنان
است؛ از ســویی دیگر با آزادسازی این مناطق،
راه برای تامین امنیت استان قنیطره و مرزهای
مشترک با جوالن اشــغالی هم باز خواهد شد.
یک منبع نظامــی بلندپایه ســوری بــه روزنامه
االخبار گفــت ":اســرائیل همه چیز – از شــیوه
های نبــرد گرفته ،تــا گلوله بــاران و نقشــه ها و
تاکتیک ها -را می دید و گاهی به عناصر مسلح
هشدار می داد و وقتی احساس می کرد که این
عناصر به کمک تسلیحاتی نیاز دارند ،این کار را
انجام می داد".تروریست ها در غرب دمشق از
حمایت مستقیم رژیم اسرائیل برخوردار بودند.
این رژیــم از پرداخت حقــوق ماهیانــه گرفته تا
حمایت تسلیحاتی مســتقیم نظیر گلوله باران
توپخانــه ای و ارائــه ســاح و تجهیــزات و حتی
جابه جایــی نیروها به عناصر مســلح کمک می
کرد.حاال بــه گفته یــک افســر بلندپایــه ارتش
سوریه" ،طرح اسرائیل در منطقه (غوطه غربی)
شکست خورده است".
▪واکنش روزنامه صهیونیستی به حضور
نیروهای مقاومت در مرز اسرائیل

روزنامه صهیونیســتی تایمز اســرائیل بااشاره
به حضور حزب ا ...لبنان درکنار ارتش ســوریه
نوشــت :گروه لبنانی که برای نابودی اسرائیل

قســم خورده ،از جمله گروههایی اســت که در
نبرد ســخت بر ســر کنترل محور غربی دمشق
کــه در تصــرف مخالفان اســد اســت ،شــرکت
دارد.این روزنامه به نقــل از «صهیب الرحیل»،
از فرماندهان گروه تروریســتی «لــوا الفرقان »
نوشت« :شــبهنظامیهای تحت حمایت ایران
میکوشــند دایره نفوذ خــود را از جنوب غربی
دمشق تا مرز اسرائیل بکشــانند».این روزنامه
صهیونیستی همچنین نوشت :در ماه سپتامبر،
یکی از فرماندهان حزبا ...گفــت که این گرو
ده هزار رزمنده در جنوب سوریه دارد که آماده
مقابله با اسرائیلاند.
▪نگرانی اسرائیل از پیش روی ارتش سوریه

در همین راســتا ،گادی آیزنکوت ،رئیس ستاد
ارتش رژیــم صهیونیســتی نیــز دربــاره "خطر
بــزرگ" موفقیتهــای میدانی ارتش ســوریه و
همپیمانانش در جنوب این کشور هشدار داد.
وی گفــت :آنهــا میخواهند برای گســترش
موفقیت ایران و ایجاد حضــور زمینی و دریایی
در ســوریه و ایجــاد شــبکههای اطالعاتــی بــه
ارتفاعات جــوالن بازگردند و ایــن خطر بزرگی
برای ما محسوب میشود.این تحول در زمانی
رخ داده کــه رســانههای رژیــم صهیونیســتی
زنگ خطر را به دنبال پیش روی ارتش ســوریه
و همپیمانانــش و تشــدید حمالتشــان علیــه
تروریست ها در مرزهای شمالی جوالن به صدا
درآوردهاند.

 1950دروغ ترامپ
واشنگتن پست :ترامپ در روز بیش از  ۵دروغ
یا ادعای نادرست بیان کرده است
بررســی ســخنان و پیامهای ترامپ نشــان میدهد که اگراو با همین سرعت ادامه
دهد ،تا پایان نخستین ســال ریاســت جمهوریاش میتواند رکورد دو هزار ادعای
نادرست یا دروغ را بشــکند .برخی از این ادعاها به استفاده رئیس جمهور آمریکا از
رسانه هایی همچون فاکس نیوز باز می گردد که در برخی موارد اخبار کذب منتشر
می کنند و برخی از ادعاهــا نیز دروغ هــای ترامپ برای فریب افــکار عمومی مردم
آمریکاســت.به نوشــته روزنامه واشــنگتن پســت،در حالی که تنها  ۱۸روز تا اولین
سالگرد ریاســت جمهوری ترامپ باقی مانده ،آمار و ارقام نشان میدهد او در حال
رســیدن به مرز  ۲۰۰۰ادعــای دروغ یا غلط در اولین ســال ریاســت جمهوریاش
اســت .او در مجموع در عــرض  ۳۴۷روز  ۱۹۵۰ادعای دروغ یا غلــط مطرح کرده
است که به طور میانگین میشود  5.6ادعا در هر روز.این در حالی است که دونالد
ترامپ  ۲۸دســامبر در گفتوگویــی  ۳۰دقیقهای بــا روزنامــه نیویورکتایمز۲۴
ادعای «اشتباه» یا «گمراهکننده» مطرح کرده است .بر این اساس ،او تقریبا هر ۷۵
ثانیه یک ادعای نادرســت بیان کرده است .بخشهایی از این گفتوگو ثبت نشده،
بنابراین ممکن است میانگین ادعاهای اشــتباه او در هر دقیقه بیش از این باشد .با
وجود آن که ترامپ عادت دارد مواضعش را تکرار کند اما این بررسی نشان داده که
تعداد ادعاهایی که او برای ســه بار یا بیشــتر تکرار کرده ،از مرز  ۶۰تا بیشــتر نشده
اســت.یکی از ادعاهای ترامپ مربوط به قانون خدمات درمانی مصوب دوره دولت
قبل است که همواره از «مرگ» آن ســخن میگوید .با این حال ،دفتر بودجه کنگره
میگوید با وجود مسائل ایجاد شده ،این قانون تا آیندهای قابل پیشبینی همچنان
پایدار و برقرار خواهد بود .ترامپ همچنین به کرات از تصمیماتی که در دولت پیشین
گرفته شده و منافع اقتصادی و تجاری آن در دوره وی به ثمر نشسته است ،به عنوان
مواردی که محصول تدبیر وی اســت نام میبرد .ترامپ بیش از  61بار مدعی شده
است که سرمایهگذاریهایی را جذب و فرصتهای شــغلی را ایجاد کرده است که
پیش از ریاست جمهوری وی خبر آن اعالم شده اســت .ترامپ همچنین  53مرتبه
درباره الیحه کاهش مالیاتی پیشنهادی دولت خود سخن گفته است و آن را بزرگ
ترین کاهش مالیاتی در تاریخ آمریکا توصیف کرده است؛ وی همچنین گفته است که
آمریکاییها بیش از هر ملت دیگری مالیات پرداخت میکنند؛ اما واقعیت این است
که ادعای اول گمراهکننده و ادعای دوم نادرست است.

پاکستان :آمریکا حمایت مالی خود را قطع کند ما نیز قطع همکاری خواهیم کرد

جنگ لفظی واشنگتن -اسالمآباد در اوج

آمریکا و پاکســتان در چند ماه اخیر مدارا را کنار گذاشته
اند و به وضوح علیه یکدیگر می تازند.حاال«ملیحه لودی»
نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل به اظهارات «نیکی
هیلی» همتای آمریکایی خود مبنی بر قطع  ۲۲۵میلیون
دالر از کمک های مالی واشــنگتن به اسالم آباد واکنش
نشــان داد.وی در پاســخ به هیلی گفت :همکاری اسالم
آباد با واشــنگتن صرفا بــر پایــه منافع پاکســتان صورت
گرفته و نــه به خاطر کمــک های مالــی که این کشــور به
اســام آباد کرده اســت.لودی در ادامه گفت :اگر آمریکا
نمی تواند یا نمی خواهد قدردان تالش اسالم آباد برای
مبارزه با گروه های تروریســتی باشــد پس انتظــار ادامه
همکاری از اســام آباد نیز نداشته باشــد.وی تاکید کرد
که اگر واشــنگتن کمک هــای مالی خود را به پاکســتان
قطع کند ما نیز متقابال همکاری خود را با این کشور قطع
خواهیم کرد .پیشــتر ،ترامپ در توئیت خودنوشــته بود:
«ایاالت متحده بــا بیفکری در  ١٥ســال گذشــته بیش
از  ٣٣میلیــارد دالر به پاکســتان کمک کرده اســت و آن
ها با احمق تصورکردن رهبران مــا ،هیچچیز جز دروغ و
فریبکاری به مــا ندادهاند .آن ها به تروریســتهایی که
ما در افغانســتان بدون هیچکمکی بهدنبالشان هستیم،
پناهگاههایی امن میدهند .این روند دیگر ادامه نخواهد
داشت» .توئیت ترامپ جدیدترین انتقاد رئیسجمهوری
آمریکا علیه پاکســتان اســت ،اما تنش میان دو کشــور از
تابستان و با اعالم استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا در
قبال افغانستان آغاز شد .ترامپ در آن زمان از اسالمآباد
خواســت حمایت خود از شــبهنظامیانی را که در امتداد

مناطق مرزی افغانستان پناه گرفتهاند ،متوقف کند و به
این کشور هشــدار داد که در صورت پیروینکردن از این
امر ،عواقب بدی در انتظارش خواهــد بود 11 .روز پیش
هم مایک پنس ،معاون رئیسجمهوری آمریکا ،در ســفر
غیرمنتظره خود به افغانستان به پاکستان هشدار داد از
پناهدادن به گروههایی که با دولت افغانستان میجنگند،
دســت بــردارد؛ هشــداری کــه انتقــاد و انــکار مقامــات
پاکستانی را به دنبال داشــت .بااینهمه نیویورکتایمز
در گزارشی ریشــه اظهارات اخیر ترامپ و تهدید به قطع

کمکهای آمریکا به پاکســتان را چیز دیگــری میداند.
ب ه گــزارش نیویورکتایمــز ،در پاییز ســال  ٢٠١٧وقتی
نیروهای پاکســتانی یک خانواده کانادایــی -آمریکایی
را آزاد کردند که از سوی شــبهنظامیان اسیر شده بودند،
یکی از ربایندگان را هم دســتگیر کردنــد .این فرد عضو
شــبکه حقانــی ،وابســته بــه طالبــان در پاکســتان بود و
مقامات ایاالتمتحده بــا خود فکر کردند شــاید بتوانند
از او اطالعــات ارزشــمندی درباره دســتکم یکی دیگر
از گروگانهــای آمریکایــی کســب کننــد .آمریکاییهــا

خواســتار دسترســی به این عضو شــبکه حقانی شــدند،
ت را رد کردند و این
اما مقامات پاکســتان ایــن درخواســ 
آخرین اختالفنظر جــدی میان مقامات دو کشــور بود.
حاال دولت ترامپ در حال بررســی این نکته اســت که آیا
از پرداخــت  ٢٥٥میلیــون دالر کمکی کــه آمریکاییها
ارســال آن را به تأخیر انداخته بودند ،ب ه نشانه نارضایتی
از عملکرد پاکســتان در مقابله با تروریسم ســر باز بزند یا
نه .به نظر میرسد رویکرد چندماهه اخیر آمریکا در قبال
پاکستان و فشار بر این کشور طاقت مقامات پاکستانی را
طاق کرده است .شماری از مقامات پاکستانی به توئیت
دونالد ترامپ واکنش نشــان دادند .خواجــه آصف ،وزیر
امور خارجه پاکســتان ،در پاســخ به این توئیت ترامپ در
توئیتی متقابل گفت« :انشــاءا ...به توئیت آقای ترامپ
بهزودی پاســخ خواهیم داد ... .و به دنیا حقیقت را نشان
میدهیم و تفاوت بین واقعیــت و خیالپردازی را».با این
حال،افغانستان هم در کنار آمریکا بارها از پاکستان انتقاد
کردهاستوبسیاریازمقامهایافغانهمکاریوحمایت
دولت پاکستان با گروههای تروریستی را عامل بیثباتی
افغانستانمیدانند.ازهمینروتوئیتاخیردونالدترامپ
با استقبال رئیسجمهوری پیشین افغانستان روبهرو شد.
حامد کرزای ،رئیسجمهور پیشین افغانستان ،در پیامی
در توئیتر نوشــت :توئیت پرزیدنت دونالــد ترامپ درباره
موضع دوگانه پاکستان در ١٥سال گذشته اثبات میکند
که جنگ علیــه تروریســم در بمبارانکردن روســتاهای
افغانستان و خانههایشان نیســت ،بلکه در پناهگاههای
خارج از افغانستان است.

ترامپ :به اون بگویید دکمه هستهای من
بزرگتر و قویتر است!

عاطف الغمری:

نظام بین الملل تغییر می کند
معموالجهانبعدازپسلرزههاییکسریحوادثدراماتیک
وارد مرحلهای میشود که در آن اولویتها صورتبندی تازه
ای پیدا کــرده و به لحاظ سیاســی و اســتراتژیک از نو تعریف
میشوند.ایناتفاقیبودکهدرپایانجنگجهانیدومافتادو
باتشکیلدواردوگاهشرقوغربحدود ٥٠سالجنگسردرا
برجهانحاکمکرد.بااتمامجنگجهانیدوم،سیاستسازان
ایاالتمتحده آمریکا تالش کردند یــک نظم نوین جهانی را
به رهبری آمریکا به وجود آورند؛ نظمــی که مبتنی بر قدرت
سیاسی ،اقتصادی و نظامی و براساس معیارها و ارزشهای
حاکم بر آمریکا بود.در پی فروپاشی ناگهانی اتحاد جماهیر
شوروی و اتمام دوران جنگ سرد ،آمریکا وارد دورانی جدید
شد؛ با این توهم که به تنها قدرت برتر جهان تبدیل می شود
و هرگز رقیبی برای آن نخواهد بود .همین امر بود که موجب
شدتاآمریکادرسیاستخارجیخودبهمفهومبرتریوسلطه
جهانی اتکا کند .بعد از پایان جنگ ســرد بایــد تغییراتی در
اندیشه سیاســی آمریکا به وجود میآمد .این همانی بود که
برزبانجورجبوشپدربهعنوانورودبهیکنظامبینالمللی
جدیدجاریشد؛امادرسالهاییکهآمریکاییهابامفاهیمی
تمتحده»سرگرم
مانند«قرنآمریکا»و«رهبریجهانیایاال 
بودند،یکنوعبرخوردفکرینیزدراینکشورجریانداشت.
ک سو تصور نمیکردند
این برخورد بین کســانی بود که از ی 
روزی آمریــکا از وضعیــت جهانی منحصربهفرد خــود خارج
شود؛باآنهاییکهمیگفتندآمریکابایدتغییراتحاصلشده
در جهان را درک کند .گروه دوم بر این بــاور بود که آمریکا به
جای تکیهزدن بر ابرقدرتبودن تنها باید نظم جدید جهانی
را که مبتنی بر کثرت نیروهای ادارهکننده این جهان است،
بپذیرد.با وجود این شکاف داخلی که زمان نسبتا زیادی هم
برد ،پیامد تحوالت بعد از جنگ ســرد بهخوبی درک نشد؛ تا
اینکهاینپیامدهاخودرابرنظمبینالمللتحمیلکرد.یکی
ازاینپیامدهایمهمصعوداقتصادیواستراتژیکچینبود؛
دیگری بروز و ظهور قدرتهای اقتصادی دیگر که میرفتند
ت متحده باشند؛ کشورهایی که
تا رقبای جدیدی برای ایاال 
خودکلیدهایتوسعهاقتصادیرادردستداشتندودرهمان
حالبرهویتفرهنگیشانتأکیدمیکردندومیکوشیدند
درسطحجهانیامنطقهحضورشانراتثبیتکنند.ایناتفاق
با یک تغییر شتابناک دیگر در داخل و خارج از آمریکا همراه
ت متحده میکاست
بود که در مجموع از قدرت قدیمی ایاال 
و مسئله رهبری نظام بینالملل و بســط نفوذ این کشور را به
چالشمیکشید؛تغییریکهمیگفتنظامکنونیبایدمبتنی
بر یک مشارکت باشد و اتفاقا شکوفایی اقتصادی آمریکا نیز
در همین اســت.این واقعیت جدید به طور خاص متفکران و
سیاستمدارانآمریکاییرابرآنداشتتادریابندطرحشعار
«نخســت آمریکا» با تحوالت جاری در جهان تناسبی ندارد؛
زیراآمریکابرایاینکهاولباشد،نیازمندمشارکتبادیگران
استوبهناچاربایددراینراهمنافعآنهارادراولویتخودقرار
دهد.از آن گذشته ،آمریکا در چارچوب تحوالت بعد از جنگ
سرد آن یقین گذشــته خود را درباره تحوالت جاری جهان از
دست داده بود .حال آن که پیشازآن این کشور به مدت٥٠
ســال تنها اســتراتژی خود را دنبال میکرد؛ اما اکنون دیگر
آمریکا در برخورد با حوادث بزرگ آســیا ،خاورمیانه و روسیه
آن یقین گذشته را ندارد .حتی گاه برخالف گذشته از وقوع
حــوادث غافلگیر میشــود و نمیتواند روند آن را تشــخیص
دهد و بر آن مســلط شود .این مســئله در تصمیمگیریهای
سیاسیآمریکابهویژهدردوراناوباماکامالمشهودبود.تاآن
ج اکهتعدادیازتحلیلگرانآمریکاییرابهاینجارساندکه
اوباما فاقد یک نگرش فراگیر و استراتژیک است.هماکنون
کارشناســان سیاســت خارجی دونالــد ترامــپ را نصیحت
میکننــد که نبایــد درباره سیاســتهای حیاتی بــه صورت
انفرادیتصمیمگیریکند.بهگفتهآنهااوبهمرکزیعقالنی
نیاز دارد؛ به مجموعــهای که دارای تجارب ممتدی باشــد تا
بتواند به او در تشــخیص مســائل اعم از مســائل منطقهای و
مسائلیکهدردرازمدتبرایاالتمتحدهومنافعآیندهاشاثر
تمتحدهبه
خواهدگذاشت،کمککند.بااینهمههنوزایاال 
دلیل میراث گذشــته ،تاریخ ،عقیده برتری و رهبری جهانی
تحتتأثیر دو جریان است .یکی آن که از استراتژی «جهان با
مرکزیت آمریکا» دفاع میکند و دیگری جریانی که میگوید
اینبهنفعآمریکانیست؛زیراجهانتغییرکردهواینتغییرات
جزو اقتضائات زمان بــوده و جهان امروز با گذشــته متفاوت
اســت .به نظر میرســد این بار آن چیزی کــه دارد خودش را
نشانمیدهد«،تغییرجهان»برآمریکاست؛نهبرعکس.

...

ترامپ تشکیالت خودگردان را به قطع
کمک های مالی آمریکا تهدید کرد

▪تمسخر"جنگ دکمهای" ترامپ با اون

پس از اظهارنظــر جنجالی اخیــر ترامپ دربــاره این
که "دکمه هستهای وی از دکمه هستهای اون بزرگ
تر وقوی تر اســت" کاربــران شــبکههای اجتماعی به
سرعت پســتهایی را در تمسخر آن منتشــر کردند.
به عنوان مثال یکی از این کاربران بــه نام بن جاکوبز
نوشــت :دکمــهای کــه مــا روی میــز رئیسجمهــور
میشناســیم فقط به درد این میخــورد که یک پیش
خدمت را با یک قوطی کوکاکــوال رژیمی احضار کند
و موشک هستهای شــلیک نمیکند.یک کاربر دیگر
به نام چد جانســون نیز خطــاب به ترامــپ گفت :تو و
کیم جونگ اون دعوایتان ســر این است که کدامتان
دل و جرئت بیشــتری دارد پس ما را در این دعوایتان
وارد نکنید.یــک کاربــر نیــز بــه نــام آســیف ماندوی
نوشــت :خطاب بــه توئیتر میگویــم آیا تــاش برای
تحریک کردن یک کشور دیگر به یک جنگ هستهای
ناقض قوانیــن خدمترســانی این شــبکه اجتماعی
نیست؟کاربری به نام فیلیپ لوئیس نیز به تمسخر به
توئیتر گفت :چطور من میتوانم توئیت یک شــخص
دیگــر را پــاک کنم؟یک کاربر بــه نام دیوید ســایمون
نیز گفــت :فرداهای خــود را بر این اســاس بنا نکنید
که دو نفری کــه در دو منصب کلیدی قدرت هســتند
آن قدر کوچــک ،توخالی و احمق باشــند کــه در یک
دعوای بزرگساالنه بر سر سوزاندن دهها میلیون نفر
با همدیگر کل کل کنند.
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اظهار نظر روز

فلسطین

واکنش کودکانه رئیس جمهور آمریکا به تهدید رهبر کره شمالی

رئیسجمهور آمریــکا بار دیگر بحــث احتمال جنگ
هســتهای با کرهشــمالی را به میان کشــید و با لحن
کودکانهای گفت که بر زرادخانه تســلیحات مرگبار
"بســیار بزرگ تر" و "بســیار قدرتمندتر" فرماندهی
میکند .به نوشــته روزنامه نیویــورک تایمز ،دونالد
ترامــپ ،در پیامــی توئیتــری نوشــت" :کیــم جونگ
اون ،رهبر کرهشمالی گفته اســت که همواره دکمه
هستهای آن روی میزش است .آیا امکان دارد فردی
در رژیــم تهی و گرســنه کرهشــمالی لطف کنــد و به
او اطالع دهــد که من هــم دکمه هســتهای دارم که
بسیار بزرگ تر و قدرتمندتر از مال اوست و در ضمن
دکمه مــن کار هــم میکند!".لحــن مجادلهجویانه
ترامپ بــه اظهــارات اون در ســال نوی میــادی به
تنشهــا میان ایــاالت متحــده آمریکا و کرهشــمالی
دامــن زده و این در حالی اســت که متحــدان آمریکا
در کرهجنوبــی به ســمت مذاکــرات بــا پیونگیانگ
حرکت میکنند .تضاد میان لحــن ترامپ و رویکرد
صلحطلبانه کرهجنوبی تاکیدی بر رشــد اختالفها
میان این دو متحد دیرینه اســت.لحن رئیسجمهور
آمریــکا همچنین ترکیبــی از نگرانی و هشــدار را در
میان قانون گذاران ،دیپلماتها و کارشناسان حوزه
امنیت ملی به وجود آورده اســت؛ افــرادی معتقدند
چنین رفتــاری بــرای رئیسجمهوری کــه با چالش
سیاســت خارجی روبه رو اســت کودکانه و ترسناک
است چرا که تبعاتی در سطح جهانی دارد.
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مثلث پادشاهی بن سلمان

سیطره کامل ولیعهد سعودی بر گروه رسانه ای «ام بی سی» و شبکه «العربیه»
شریفی -زمزمه ها درباره شــمارش معکوس برای کناره
گیری ملک ســلمان از تخت سلطنت ســعودی ،در حالی
به گوش می رسد که تمام شــواهد گواه حرکت محمد بن
سلمان روی ریل رسیدن به پادشــاهی است .قطار آرزوی
بن سلمان با تصاحب مناصب مهم سعودی از جمله تکیه
بر پست وزارت دفاع و ریاســت غول نفتی «آرامکو» شروع
به حرکت کرد و با ارائه چشم انداز ،2030حذف بن نایف
از ولیعهدی و بازداشت گســترده شاهزادگان معترض در
قالب مبارزه با فساد شتابی پر سرعت گرفت .در تازه ترین
رویدادنیزاعالمشدکهویبرگروهرسانهای MBCوشبکه
«العربیه» تســلط یافته و هم اکنون این رســانه هــا به طور
کاملتوسط«ترکیالدخیل»ازاصحابرسانهایو«ناصر
بن حزام» معاونش اداره می شــوند که مهره های ولیعهد
سعودیهستندMBC.رسانهایخصوصیومستقلاست
که توسط «ولید بن ابراهیم» ،برادر همسر سوم ملک فهد،
پادشاهاسبقعربستان،تاسیسشدهاستوویبههمراه
عبدالعزیز بن فهد ،پسر ملک فهد ،سهامداران اصلی این

رسانههستند.بنسلماناکنونصاحبسهگانه«قدرت»،
«ثروت» و «رسانه» به عنوان پایه های اصلی حکومت خود
است.قدرتیکهازمقامولیعهدیوتسلطبرقوایامنیتی
ونظامیسرچشمهمیگیرد.ثروتیکهازریاستبربزرگ
ترین شــرکت نفتی عربســتان و جهان و سرکیســه کردن
شاهزادگان بازداشــت شده به دســت آمده و رسانه هایی
که اکنون بر آنان تســلط یافته اســت یا به صاحبان آن باج
میدهد.بهگزارشالقدسالعربی«،ولیدابراهیم»مالک
 MBCGROUPبعدازبازداشتدرهتلپنجستاره «ریتز
کارلتون» شهر ریاض قبول کرد که به طور کامل این گروه
رســانه ای و بســیاری از دارایــی هــای دیگر خــودش را به
مسئوالن سعودی واگذار کند تا او را آزاد کنند .همچنین،
پیش از این گزارش هایی مبنی بر تالش بن سلمان برای
تصاحب غول رســانه ای «روتانا» منتشــر شــده بود .روتانا
یکی از بزرگترین شرکت های رسانهای پرنفوذ در زمینه
موسیقیوسرگرمیدرجهانعرباستکهمتعلقبه«ولید
بنطالل» شاهزادهمیلیاردر دربنداست.

ترامپتهدیدکردکهاحتمالداردآمریکامیلیونهادالرکمک
مالیاینکشوربهتشکیالتخودگردانفلسطینیراقطعکند.
دونالدترامپدرتوئیترخودنوشت:حاالکهفلسطینیهاحاضر
به گفت وگو در باره صلح نیستند ،چرا ما باید این مبالغ کالن
را به آنها پرداخت کنیم.در نخستین واکنشها به تهدید تازه
دونالد ترامپ« ،حنان عشراوی» عضو کمیته اجرایی سازمان
آزادی بخش فلسطین اعالم کرد :ما تسلیم این "شانتاژ" نمی
شویم.درهمینحال«،نبیلابوردینه»سخنگویمحمودعباس
رئیس تشکیالت خودگردان فلسطینی گفت :بیت المقدس
فروشینیست،نهباطالنهباپول.تهدیددونالدترامپبهقطع
کمکهایمالیبهتشکیالتخودگردانفلسطینیدرحالی
استکهپارلماناسرائیل(کنست)یکطرحمناقشهبرانگیزدر
بارهوضعیتبیتالمقدسرابااکثریتآراتصویبکرد.تصویب
این طرح احتمــال توافق آینده برای تقســیم بیتالمقدس را
سختترمیکندودرنتیجهفرایندصلحاحتمالیمیاناسرائیل
و فلسطینی ها را با چالش های بیشتری روبه رو خواهد کرد.
براساساینمصوبه،هرگونهتوافقیدرآیندهدربارهواگذاری
بخشی از بیت المقدس به فلســطینیها ،باید با دو سوم آرای
نمایندگان کنســت تأیید شــود.رئیس جمهوری آمریکا که از
واکنشفلسطینیهابهآمریکاپسازآنکهویبیتالمقدسرا
بهطوریکجانبهبهعنوانپایتختاسرائیلبهرسمیتشناخت،
ناراحتاست،درتوئیترخودنوشت:ماهرسالمیلیونهادالر
به فلسطینیها پرداخت میکنیم ،در حالی که آنان قدردان
آن نیســتند و هیچگونه احترامی به ما نمی گذارنــد .حاال که
فلسطینیهاحاضربهگفتوگوبرایصلحنیستند،چراماباید
اینمبالغکالنرابهآنهاپرداختکنیم.
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