بینالملل

شنبه  23دی  25 . 1396ربیع الثانی  .1439شماره 19731

اعطای پناهندگی سیاسی اکوادور
به موسس ویکی لیکس
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حریری :حزبا ...عضوی از دولت لبنان و باعث ثباتکشور است

تحلیل روز

روابط با ایران باید به بهترین شکل ممکن باشد

دکترعلیرضا رضاخواه

info@khorasannews.com

لندن –واشنگتن روی خط چالش

در پی لغو سفر ترامپ به لندن ،بوریس جانسون وزیر خارجه
انگلیس گفــت که روابط لندن و واشــنگتن با خطــر روبهرو
شــده اســت .رابطه واشــنگتن و لندن رابطــه ای طوالنی و
پیچیده است که ســابقه آن به پیش از شکل گیری کشوری
به نام ایاالت متحده و زمانی که آمریکا بخشی از مستعمرات
بریتانیا بود باز می گردد .با این حال به رغم فراز و فرودهای
متعدد در روابط دو کشــور ،این رابطه به گونه ای بوده است
که به ابداع اصطالحی خاص در ادبیــات روابط بین الملل
به عنوان "روابــط ویژه " یا  Special Relationsمنجر شــده
است،امریکهتاکیدبراستثناییبودنتعامالتوپیوندهای
دو کشور دارد ،اما ترامپ نیز خود یک پدیده استثنایی است
که سایه سنگینش اســتثناگرایی انگلیســی و آمریکایی را
تحت شــعاع قرار داده است .او شــاید تنها کســی باشد که
بتواند روابط این دو کشــور را به خطر بیندازد .ترامپ اعالم
کرد که سفر ماه آینده را که قرار بود طی آن ساختمان جدید
ســفارت آمریکا را در لنــدن افتتاح کنــد ،لغو کرده اســت.
رئیسجمهوری آمریکا در توئیتی به محل ساختمان جدید
ایراد گرفــت و دولت بــاراک اوباما را مســئول ایــن انتخاب
دانست .با این حال صادق خان شهردار لندن که در گذشته
بارها با ترامپ جدال لفظی داشته اســت در واکنشی ابراز
کرد که سفر ترامپ به لندن با تظاهرات گسترده اعتراضی
روبهرو میشود .تحلیل گران معتقدند پیروزی حزب کارگر
در فضای سیاســی انگلســتان مــی توانــد پازل بــه چالش
کشیدن روابط لندن -واشنگتن را تکمیل کند.

مالی از نخست وزیرلبنان را مشروط کرده و از وی خواسته
بودکهباحزبالقواتاللبنانیهوباتعدادیازافرادمستقل
مسیحینزدیکبهعربستانوبرخیازشخصیتهایسنی
بهویژهنجیبمیقاتی،نخستوزیراسبقلبناندرطرابلس
ائتالفتشکیلدهد،اماحاالحریریبابیاناینمطلبکه
"هرگزبهدنبالرویاروییباحزبا...نیستیم"،تصریحکرد:
ازادامهمشارکتحزبا...دردولتلبنانبعدازانتخابات
ماه می آینــده (اردی بهشــت -خردادماه) اســتقبال می
کند.حریری درباره ایران نیز گفت :روابط لبنان با ایران و
کشورهای حاشــیه خلیج فارس برای منافع لبنان باید به
بهترینشکلباشدوآشتیملیدرلبنانبایدبدوندخالت

نخستوزیرلبنانکهدوماهپیشزیرفشارعربستاناستعفا
داد وعلیه ایران موضع گرفت،در ســخنانی کــه با مواضع
اخیر وی فاصله دارد در مصاحبه بــا یک روزنامه آمریکایی
گفت" :روابط با ایران بایدبه بهترین شــکل باشــد وحضور
حزبا ...دردولت مایه ثبات اســت" .حریری این سخنان
را در گفت و گو با روزنامه وال استریت ژورنال مطرح کرد و
افزود:حزبا...بهعنوانیکحزببزرگدرلبنانعضوی
از دولت لبنان است و در تشــکیالت دولت این کشور همه
احزاببزرگکشورمشارکتدارندواینامرثباتسیاسی
درکشوررافراهمکردهاست".ایندرحالیاستکه دوروز
پیش عربســتان در باج خواهی جدیــد از حریری ،حمایت

آیا روابط «ویژه» آمریکا و انگلیس سرد می شود؟

پشت پرده لغو سفرترامپ به لندن

اندیشکده روز
«بن سلمان» ،تزار مخوف عربستان

امیرعلی ابوالفتح

اندیشکده مطالعات خاورمیانه روســیه نوشت« :محمد بن
ســلمان» ،ولیعهد ســعودی ،همانند «ایوان گروزنی» ،تزار
مخوف روســیه اســت که برای رســیدن به مقام پادشاهی،
دســت به خون ریزی و بازداشتهای گســترده می زند .به
تازگی ۱۱شاهزادهسعودیدرعربستانسعودیبازداشت
شــده اند،اما تاکنون اتفاق خاصی رخ نداده است و در واقع
ما شاهد دیکتاتوری «محمد بن سلمان» ،پادشاه آینده این
کشورهستیم.البته«بنسلمان»درچندسالاخیربهقدری
اعمال نادرست و ناپسند مرتکب شده است که بعید به نظر
می رسد جان سالم به در ببرد ،چرا که طبق سنتهای طبقه
اشرافعربستانسعودی،ویبهدلیلاقداماتشبایدکشته
شود و از طرفی ،در عربستان سعودی سابقه به قتل رسیدن
پادشاه نیز وجود دارد.

سفر دونالد ترامپ به انگلیس برای افتتاح ساختمان
جدیــد ســفارت آمریــکا در لندن کــه برای مــاه آینده
برنامه ریزی شده بود ،لغو شــد  .ترامپ علت لغو این
ســفر را مخالفت با مکان ســاختمان جدید ســفارت
آمریکا در لندن و هزینه های آن بیان کرده اســت  .در
حالی که نارضایتی از تشریفات سفر و نگرانی از انجام
تظاهراتضدآمریکاییمردمانگلیسدرلغونخستین
سفر دونالد ترامپ به لندن در مقام ریاست جمهوری
آمریکا موثر بوده است  .پیش از این ترامپ از مقامات
انگلیسی خواسته بود که نخســتین سفر وی در مقام
ریاستجمهوریآمریکابهلندن،درقالبسفررسمی
انجام گیرد و بر اساس پروتکل های تشریفاتی در سفر
های رســمی به بریتانیا  ،دیدار با ملکه الیزابت در آن

پیشبینیشود.اماگویاترزامی،نخستوزیرانگلیس
سفر ترامپ به لندن را به " سفر کاری " تنزل داده است
که دیدار با ملکــه این کشــور در آن حذف می شــود .
البته به نظر می رســد دلیل لغو یا تعویق ســفر رئیس
جمهوری آمریکا به انگلیــس فراتر از موضوع دیدار با
ملکه این کشور باشد  .با این که میان آمریکا و انگلیس"
روابط ویژه " برقرار اســت و لندن و واشــنگتن خود را
نزدیک ترین متحدان سیاســی  -نظامی یکدیگر می
خوانند  ،اما از زمان روی کار آمدن ترامپ  ،تنش هایی
در روابط دو کشــور به وجود آمده اســت  .توئیت های
متعدد ترامپ در انتقاد از برنامه های ضد تروریستی
دولتلندن وحمایترئیسجمهوریآمریکاازجریان
هایدستراستیوافراطیدربریتانیا،خشممقامات
لنــدن را برانگیختــه اســت  .همچنین دولــت ترامپ
از مواضــع انگلیــس در محکومیت تصمیــم آمریکا به

های خارجی تحقق یابد.حریری که بر اســاس سناریویی
ســعودی 13آبان مــاه وادار به اســتعفا از خاک
ریاضشدهبود،ازبیانجزئیاتحضورشدر
عربستانخودداریوتنهابهبیاناینمسئله
اشــاره کرد که "عربستان ســعودی هرگز
مســتقیم در امور سیاســی لبنان دخالت
نکرده اســت ".وی درباره توقف مشارکت
حزبا...طیدرگیریهاینظامی
در منطقــه نیز گفــت ":توقف
مشــارکت حــزب ا ...طــی
درگیری هــای نظامی در

خروج از پیمان اقلیمی پاریس یا به رسمیت شناختن
قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیســتی به شدت
ناخرسنداست.ازدیدمقاماتآمریکایی،اتخاذچنین
مواضعی  ،نوعی توهین شــخصی به رئیس جمهوری
آمریکا قلمداد می شــود .در حالی که انگلیسی ها به
کرات اعالم کرده اند که سیاســت های خودمحورانه
آمریکایی ها در قالب شعارهایی همچون " اول آمریکا
"  ،امکان جانبداری از واشنگتن را دشوار خواهد کرد
 .این دشواری حتی برای محافظه کاران انگلیسی که
به طور ســنتی از تقویت سیاســت های فراآتالنتیکی
بــا واشــنگتن حمایت می کنند  ،دردســر ســاز شــده
اســت  ،تا جایی که «می» در اظهار نظری کم ســابقه ،
دولت آمریــکا را از دخالت در امــور داخلی انگلیس و
جانبداری از گروه های دست راستی متهم به فعالیت
های تروریستی برحذر داشت .این در حالی است که
جرمی کوربین  ،رهبر حزب کارگر بریتانیا و نخســت
وزیر درســایه این کشــور  ،از مردم انگلیس خواســته
اســت در صورت ســفر ترامپ به لندن  ،به خیابان ها
بیایند و اعتراض خود را به سیاست های دولت کنونی
آمریکا اعالم کننــد .برگزاری تظاهــرات علیه ترامپ
در نخســتین ســفر به بریتانیا  ،کشــوری کــه " روابط
ویژه " با واشنگتن دارد  ،نگرانی مقامات آمریکایی را
برانگیخته است  .به همین دلیل قرار است ساختمان
یک میلیارد دالری ســفارت آمریکا در لندن به عنوان
گران ترین بنای ســاخته شــده توســط دولت فدرال
این کشور ،توسط رکس تیلرســون  ،وزیر امور خارجه
و نه شــخص ترامــپ افتتاح شــود .باید گفــت ،وقتی
در ریــاض و پکــن از دونالد ترامپ شــاهانه اســتقبال
اما دیدار از لندن لغو می شــود  ،آن هم بــه دلیل نبود
موافقت انگلیسی ها با دیدار رئیس جمهور آمریکا با
ملکه الیزابت و نگرانــی از تظاهرات ضد آمریکایی در
لندن  ،جایگاه آمریکای ترامپ در جهان بیش از پیش
نمایان می شود.

منطقهنیازمندگذرزماناستوبهیکبارهبهوقوعنخواهد
پیوست".فضایسیاسیلبنانهماکنونمتاثرازانتخابات
پیشرویمجلس است.عربستاناینموضوعرافرصتی
برای جبران شکســت هایش در لبنان تعریف کرده
است .به نظر می رســد که فضای سیاسی جدید به
جای دســته بندی  14و  8مــارس ،وارد مرحله ای
شده است که می توان آن را در قالب عربستان و هم
پیمانانش وحزب ا ...و هم پیمانانش باز
تعریفکرد.

توهین زننده ترامپ به مهاجران
سفیر هائیتی در واشنگتن :رئیس جمهور
آمریکا یا بیاطالع است یا بی تربیت

ســخنان توهینآمیز و نژادپرســتانه رئیس جمهور آمریــکا درباره
مهاجــران برخــی کشــورها کــه وارد آمریــکا میشــوند،بار دیگــر
انتقادهای زیادی در پی داشــت.دونالد ترامــپ در دیدار با برخی
اعضای کنگــره در کاخ ســفید  ،کلمات مبتذل و توهیــن آمیز علیه
کشــورهای آفریقایی و هائیتی و الســالوادور به کار برد.این دیدار
برای گفت وگو درباره اصالح قانون مهاجرت در جریان بود که در آن
رئیس جمهورآمریکا گفت « :چرا این مردم را از کشورهایی که چاه
مستراح هســتند به این جا راه میدهیم؟»این کشورها عبارتند از
هائیتی ،السالوادور و کشورهای آفریقایی .ترامپ در سخنان خود
همچنین گفت « :چرا باید این همه آدم از آفریقــا به آمریکا بیایند؟
...ما باید از کشــورهایی مثل نروژ مهاجر بپذیریم».این سخنان به
عنوان نشانه دیگری از رویکرد نژادپرستانه رئیس جمهوری آمریکا
قلمداد شده اســت  .میا الو  ،عضو زن سیاه پوســت کنگره از ایالت
یوتا ،کــه هائیتی تبار اســت با صدور بیانیــه ای از ترامپ خواســته
اســت بابت این ســخنانش عذرخواهی کند.الیجا کامینگز ،عضو
دموکرات کنگره از ایالت مریلند نیز در واکنش به ســخنان ترامپ
در پیامی توئیتــری گفت « :من این اظهارات غیرقابل بخشــش که
منصب ریاســت جمهوری را به ابتذال کشیده اســت  ،محکوم می
کنم ».سفیر هائیتی در واشنگتن نیز در واکنش به سخنان توهین
آمیز و نژادپرســتانه ترامپ ،تاکید کرده اســت که ســخنان رئیس
جمهور آمریکا نشــان می دهد کــه او یا بی اطالع بوده اســت یا بی
تربیت .ترامپ پیش از این نیز با اشــاره به مهاجــران افغان ،آمریکا
را «مأمنی برای تروریســتها» خوانده بود .ترامپ سپس گفته بود
که  ۱۵هزار تن از هائیتی به آمریکا آمدهاند درحالی که آن ها «همه
به ایدز مبتال هســتند».روپرت کلویل ســخنگوی دفتر حقوق بشر
سازمان ملل نیز تاکید کرد «:سخنان ترامپ تکان دهنده و شرم آور
اســت .متاســفم ولی دیگر کلمه ای غیر از نژاد پرســتانه بودن این
سخنان وجود ندارد که استفاده کنم».

...

اظهار نظر روز
پوتین:

«اون» زیرک و پخته است
رئیسجمهوری روســیه گفــت  :رهبر کره شــمالی فردی
زیرک و پخته اســت و از بنبســت اخیری که غرب به دلیل
برنامههــای اتمی و موشــکی بــرای پیونگیانگ بــه وجود
آورده ،با موفقیت خارج شــده اســت .والدیمیــر پوتین ،در
گفتوگو بــا خبرنــگاران روس در یک نشســت تلویزیونی
افزود :فکر میکنم که کیم جونگ اون ،رهبری کره شمالی
به خوبی و با موفقیت از این بنبســت خارج شــده است .او
توانســته وظیفه اســتراتژیک خود را کامل کند .او ســاح
اتمی دارد و موشکهایی دارد که قابلیت هدف قرار دادن
کشــورهای دیگر را دارند و  13هــزار کیلومتر بــرد دارند.
رئیسجمهور روســیه همچنین بر مذاکرات با کره شمالی
تاکید کــرد و گفت که کیم جونگ اون بــه دنبال آرام کردن
اوضاع اســت .وی افزود :آمریکا قصد دارد تا مجدد برخی
از جنگندههــا و زیردریاییهای اتمی خود را به تســلیحات
متعارف مجهز کند که این امر باعث نگرانی روسیه است .از
آن جا که آمریکا قصد ندارد در توافق کاهش تسلیحات اتمی
مشارکت کند ،مسکو هم به دنبال این است که اجازه ندهد
آمریکا در آینده ظرفیتهای اتمی خود را افزایش دهد.

خبرهای متفاوت
▪ وقتی ترامپ جنگنده  F-52اختراع میکند!

واشــنگتن پســت:به نظر می رســد که در دوران ریاســت
جمهوری دونالد ترامپ در ایاالت متحــده ،باید گاه و بی گاه
منتظرگافهایعجیبوحتیخندهداراوباشیم.اوبهتازگی
خبرازساختتعدادیجتجنگیبانام F-52رادادهاستکه
تنهادربازی CallofDuty:AdvancedWarfareمیتوان
آن را پیدا کرد!ترامپ در نشســت خبری با نخست وزیر نروژ
گفت« :در ماه نوامبر  ،ما تحویل نخستین جت های جنگنده
اف– 52واف– 35رابهنروژآغازکردیم».درحالیکهآمریکا
جنگنده ای به نام اف –  52ندارد و این کشور قصد دارد 52
فروندجنگندهاف– 35بهنروژبفروشد.
▪مجوز سفر زنان باالی ۲۵سال بدون محرم به عربستان

روسیا الیوم:دولت عربستان ســعودی در ادامه اصالحاتی
کهبهعقیدهبسیاریازتحلیلگران'نمایشی'وتالشیبرای
نشاندادنچهرهمتفاوتازاینکشوردرجامعهبینالمللبه
رغم نقض حقوق بشر است ،اعالم کرد :زنان خارجی باالی
 25سال می توانند به تنهایی و بدون همراهی «محرم» برای
گردشگری به این کشــور ســفر کنند .روادید گردشگری به
صورت جداگانه صادر می شود و برای 30روز معتبر خواهد
بودوباروادیداشتغال،حجوعمرهوسفرعادیمتفاوتاست.

نگاهی به آخرین وضعیت سیاسی عراق برای انتخابات پارلمانی

ائتالفهاییگسترده علیه یکدیگر

سید رضا قزوینی غرابی

عکس:آرشیو

سرانجام پس از هفته ها گمانه زنی و رایزنی های فشرده
درباره پیمان ها و ائتــاف های انتخاباتــی عراق ،مهلت
تمدید شده کمیســاریای انتخابات برای احزاب به پایان
رســید.هر چند که هنوز نقشــه ائتالف ها بــه طور کامل
ترســیم نشــده و احتماال تا اواســط همین هفتــه تکمیل
خواهد شد اما ثبت  ۱۲ائتالف عمده تا دیروز وضعیت آن
ها را تاحدودزیادی روشن کرد:
*وضعیت الحشدالشعبی اکنون مشخص است .پیمان
فتح به رهبــری هــادی العامری و ســازمان بدر ریاســت
ائتالفی متشــکل از عصائب اهل حق ،کتائب حزب ا،...
مستقلون(حسین شهرستانی وزیر سابق نفت) ،مجلس
اعلی ،جنداالمام و چند گروه دیگر را به عنوان فهرســت
حشد نمایندگی می کند.
*نوری مالکی با ائتالف دولت قانون خواهد آمد و حزب
الدعوه (دعــاة االســام) -تشــكيالت عراق به ریاســت
خضیر الخزاعی و جریان الوسط به رهبری موفق الربیعی
در کنار او خواهند بود.
*وضعیت العبادی و احزاب همپیمان با او با این که گفته
می شــود پیمان نصر را رهبری می کند روشــن نیست و
به نظر می رسد وضعیت همچنان در حزب الدعوه برای
تعیین تکلیف وی و المالکی مشــخص نیست .گفته می
شود بخشی از مســئله موضوع سرلیستی اســت .باید تا
چند روز آینده صبر کرد.
*مقتدی پــس از منحل کــردن االحرار و تشــکیل جریان
سیاســی جدید خود با عنوان االستقامه ،با پیمان سائرون
نحو االصالح وارد کارزار انتخابات شــد .مقتدی صدر این
بار با احــزاب و گروه های غیر اســامی و مدنی مشــارکت
کرده و گفته می شود حزب کمونیســت در پیمان سائرون
حضور دارد.
*عمار حکیم نیز با پیمان حکمت وارد انتخابات شد .به
نظر می رسد او همچنان تا این لحظه به دنبال گفت وگو
با العبادی برای تقویت ائتالف خود است.
*اما در میان اهل ســنت ائتالف میان ســلیم الجبوری،
ایــاد عــاوی و صالــح المطلــک برجســته تریــن رویداد

انتخاباتی دیشــب احزاب ســنی بود .هنوز گفت وگوها
برای سرلیستی این پیمان آغاز نشده است.
*اسامه النجیفی رئیس سابق پارلمان با پیمان التضامن
(همبستگی) خواهد آمد .گفته می شود سلمان الجمیلی
و طــال الزوبعی هــم در کنــار او خواهنــد بود.وضعیت
افراد جنجالــی مانند خمیس الخنجــر میلیاردر عراقی
و رافع عیساوی وزیر فراری اقتصاد هم مشخص نیست.
همچنان کــه اوضاع دیگــر گروه های ســنی نیز روشــن
نشده اما به نظر می رسد که واضح شدن اوضاع در جبهه
المالکی و بــه ویژه العبادی تــا حدودی بر آینــده احزاب
سنی موثر خواهد بود زیرا بخشی از بدنه آن ها توسط این
دو جذب خواهند شد.
*احــزاب کــردی در ایــن دوره وضعیــت قابــل توجهــی
دارنــد .حزب دموکــرات و اتحادیــه میهنی هــر یک جدا
ورود خواهند کرد .تغییر و جماعت اسالمی تشکیل یک
پیمان داده اند و در کرکوک و مناطق مورد منازعه ،حزب

سیاســی برهم صالح یعنــی ائتالف برای دموکراســی و
عدالت نیز به این دو پیوسته اســت .بعید نیست در دیگر
مناطــق کردنشــین نیز این ســه حــزب در کنار هــم قرار
بگیرند .اتفاقی که اگر رخ دهد می توان پیش بینی کرد
که نتایج بســیار قابل توجهی را کســب خواهــد کرد و بر
نقشه سیاسی کردستان اثر گذار خواهد بود.
*الجیل الجدید (نسل نو) نیز حزب تازه تاسیس مخالف
همه پرســی اقلیم بود که حزبی جوان و مدنی اســت و به
ریاست شاسوار عبدالواحد در انتخابات ورود خواهد کرد.
*عمده جریان های لیبــرال عراقی نیز بــا پیمان عراقنا
حضور خواهند داشت.
با این که چهره عمــده ائتالف هــا که زاویه هــای زیادی
با یکدیگر دارند؛ مشــخص شــد اما برای نهایی شدن آن
هنوز باید چند روزی صبر کرد .عالوه بر این که با مشخص
شــدن نتیجــه انتخابات نیــز بایــد منتظر ظهــور ائتالف
جدیدی برای تشکیل دولت بود.

کنایه بلومبرگ به بنسلمان

صدام هم می خواست نظم خاورمیانه را تغییر دهد ،اما شکست خورد
پایگاه تحلیلی خبری «بلومبرگ» در گزارشــی بابیان این
که تالشهــای محمد بن ســلمان در یمن ،قطــر ،لبنان و
کشورهای منطقهای که عربســتان به دنبال حاکمیت در
این مناطق اســت ،با مشــکل مواجه شده اســت ،نوشت:
مردان قدرتمند عرب در گذشته با پرداختن بهایی سنگین
به این مســئله پی بردند که موفقیتهای داخلی ،انسجام
قدرت و ثروت و به حاشیه راندن دشــمنان ،به آن ها اجازه
نمیدهد آن طور که امیدوارند ،خاورمیانه را تغییر شــکل
دهند.به نوشــته بلومبــرگ« ،جمال عبدالناصــر» دومین
رئیسجمهــور مصر موفق بــه پیروزی در جنگ یمن نشــد

و در ســال  1967هم از اســرائیل شکست خورد.
صدام حســین چندین دهه بر عــراق حکمرانی
داشــت و ماجراجویی وی در خارج از کشورش
که شامل حمله  1980به ایران و حمله 1990
به کویت بــود ،با شکســت خونینی به
پایان رســید«.پل پیالر» افســر
سابق سیا که هماکنون استاد
دانشــگاه جــرج تاون اســت،
با بیــان این کــه محمد بن
ســلمان تــاش میکند

تا خود را از رهبران گذشــته ســعودی و پدر 81سالهاش
متمایز کند ،توضیح داد « :احتما ً
ال محمد بن سلمان
ضرورت زیــادی برای این امر احســاس میکند که
نشان دهد وظیفهشناس است و به سادگی تسلیم
نمیشود و الزمه این امر این است که در
مقایسه با رهبران گذشته ،بیشتر
ریســک کنــد و ریســکهای
بــزرگ تــر بــه مفهــوم
فرصتهــای بیشــتر
برایشکستاست».
CMYK

