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بار دیگر جنگ سرد

▪چراادبیاتجنگسرد طرفدارپیداکردهاست؟

صحبت درباره جنگ ســرد جدید در حالی روند صعودی به
خودگرفتهاستکهاینروزهادیگرکسیحتیدرروسیهنیز
زیرعلمکمونیستهاسینهنمیزند.درغربهمدیگرکسی
به "پایان تاریخ" و غیر قابل اجتناب بودن لیبرال دموکراسی
قائلنیستحتیخودفوکویاما .امانزاعجدیدبرسرچیست؟
چرا ادبیات جنگ سرد این روزها این قدر طرفدار پیدا کرده
است؟پاسخرابایددرافولنظمموجودوتالشبرایجایابی
در نظم بعدی جهان جســت وجو کرد .اصوال طی صد ســال
اخیر پــس از وقوع هر جنگــی در ابعــاد بین المللی ،شــاهد
شکلگیری نظمی جدید بودهایم که بنیان گذار آن فاتحان
جنگها بوده اند ،بــرای مثال بعــد از جنگهای  30ســاله
کاتولیکها و پروتســتانها در اروپا" ،نظم وستفالیا" و بعد از
جنگهای ناپلئونی در اروپا« ،نظم موازنه قوا» و بعد از جنگ
جهانیاول«امنیتدستهجمعی»وپسازجنگجهانیدوم
«بازدارندگیونظامدوقطبی»بهصورتنظموپارادایمغالب
درروابطبینالمللظاهرشدند.بعدازجنگسردومتعاقبآن
فروپاشیشوروی،نیزازسویتئوریسینهاومقاماتآمریکایی
اصطالح "نظــم نویــن جهانی" بــه رهبــری آمریــکا و " صلح
آمریکایی" مطرح شد .حاال بار دیگر حرکت تاریخ در یک پیچ
جدیدقرارگرفتهاست.نظمموجوددرحالتغییر،ائتالفهای
قدیمی در حال فروپاشی و مفاهیم جدیدی در عرصه روابط
بین الملل در حال پدیدار شــدن اســت .در چنین شرایطی
است که یک بار دیگر شاهد افزایش خصومت در عرصه بین
المللی هستیم .لیبی شــاهد یک فروپاشی سیاسی است،
سوریه و عراق هنوز درگیر بحران داخلی و مقابله با تروریسم
تکفیری هســتند ،الگــوی نوپــای حکمرانی افغانســتان در
آستانهفلجشدنقراردارد،ترکیهبهدنبالاحیایامپراتوری
عثمانی و جابه جایی مرزهای جغرافیایی است ،یمن شاهد
یورش وحشیانه سعودی هاست ،دریای چین جنوبی شاهد
تنشمیانژاپنوچیناست،کرهشمالیوجنوبیدرآستانه
یک درگیری هســتهای قرار دارند ،هند و پاکستان هنوز هم
به صورت روزانه مرزبانهای یکدیگر را هدف قرار میدهند
و اتحادیه اروپا به دنبال برگزیت و بحران مهاجران در آستانه
فروپاشیقرارگرفته  بههمهاینمشکالتبایداحیایتنشها
میانروسیهوآمریکاوتبعاتظهورچینبهعنوانیکابرقدرت
جدید را نیز افزود" .جنگ ســرد نوین" ،نــه تهدید برای آینده
بلکهواقعیتفعلیروابطبینالمللاست،امریکهبایدآنرا
شناختتاگذرازپیچتاریخیفعلیباسربلندیصورتگیرد.

نخست وزیرکنونی با "ائتالف نصر" و نخست وزیرسابق با "ائتالف قانون" وارد رقابتها میشوند

دو قطبی العبادی  -المالکی

مقامات و چهرههای سیاسی عراق روزهای پرتبوتاب پنج شــنبه پیش اعالم موجودیت کرد و اغلب گروههای
و پرمشغلهای را پشتســر میگذارند .گمانهزنیها نیز وابســته الحشــد و در مقدمه آنها «عصائب اهل الحق»
درباره چندوچــون ورود حیــدر العبادی ،نخســتوزیر به آن پیوســتند .همچنین  15حزب سیاســی ثبت شده
عراق و نوری المالکی ،نخســتوزیر پیشــین عراق ،باال در کمیســاریای عالی انتخابــات در این ائتــاف حضور
گرفته بود و ســناریوهای مختلفی مطرح میشد ،اما در یافتند که احزاب «المستقبل» و «الوفاء و التغییر» از جمله
نهایت نشست حزب الدعوه به توافق بین نوری المالکی آنها بودند.بر اســاس این گــزارش ،عصائب اهل الحق
و حیدر العبادی برای تشــکیل یک ائتالف برای ورود به به ریاســت «قیــس الخزعلی» ،مجلس اعالی اســامی،
انتخابات نینجامید و العبادی از تشکیل ائتالف "النصر تجمع عدالت و وحدت به ریاســت خــود او ،تجمع عراق
و االصالح" خبر داد و نوری المالکی نیز در راس ائتالف آینده به ریاســت «ابراهیــم بحرالعلوم» ،جنبــش الوفاء و
دولت قانون تحت نظارت حزب وارد انتخابات میشود .التغییر به ریاست «اسکندر وتوت» و شماری از گروههای
الحشد الشعبی در این ائتالف
حزب الدعــوه از این انشــقاق
حضور دارنــد .چندین ائتالف
با عنــوان تنــوع یــاد میکند و
جدید در این انتخابات شرکت
آن را بــرای حــزب و ائتــاف
کرد هانــد .در میــان احــزاب
دولت قانــون (ائتالفی که در
سال  ٢٠٠٩از سوی المالکی در حزب الدعوه عدهای هوادار
ُکردی ،تغییروتحوالتی در سه
تشــکیل شــد) مفید میداند ،المالکی هستند و از العبادی
حزب اپوزیسیون اتفاق افتاد.
حزب تغییــر (جنبش گوران)،
چراکــه بهگفتــه مقامــات این حمایتنمیکنندوبرعکس
گــروه اســامی کردســتان و
حــزب ،در درون حزب الدعوه
حــزب تازهتأســیس عدالــت و
عــد های هــوادار المالکــی
دموکراســی به رهبــری برهــم صالح ،ائتــاف جدیدی
هستند و از العبادی حمایت نمیکنند و برعکس.
را تشــکیل دادهاند .یکی دیگــر از مهمتریــن ائتالفها،
ائتالف «الوطنیه» با محوریت ایاد عالوی ،سلیم الجبوری
▪اعالم رسمی هم پیمانی «العبادی» و «العامری»
دو ائتــاف «النصــر» بــه رهبــری «حیــدر العبــادی» و صالــح مطلــک اســت .همچنیــن در اســتان کرکوک،
نخســتوزیر و «الفتــح» بــه رهبــری «هــادی العامــری» احزاب عربی دســت به ائتالفی با محوریت راکان سعید
نیــز ،پــس از رایزنیهــای جــدی ،تصمیــم گرفتنــد در الجبوری ،استاندار این استان ،زدهاند .بین رهبران اهل
رقابتهای انتخاباتی آتی کشــور هم پیمان شوند .قرار سنت در عراق در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی در
شــد دو طرف بــا ائتالفــی به نــام «النصــر و الفتــح» وارد این کشــور نوعی دو دســتگی وجــود دارد و برخی قصد
رقابتهــای انتخاباتــی شــوند .ائتــاف الفتــح روز پنج دارند با حیدر العبادی ،نخست وزیر عراق و برخی دیگر با
شــنبه پیش ،بــه ریاســت العامری تشــکیل شــد و اغلب نوری المالکی ،معاون رئیس جمهوری این کشور ائتالف
گروههــای زیرمجموعه «الحشــد الشــعبی» و  15حزب کنند .انتخابــات پارلمانی عراق دوازدهــم ماه میآینده
سیاســی به آن پیوســتند.این ائتالف به طور رسمی روز ( 22اردیبهشت) در سراسر عراق برگزار خواهد شد.

«عبــدا ...گل» ،رئیسجمهور پیشــین ترکیــه در توئیت
جدیدی با لحنی محتاطانه لب به انتقاد از حزب عدالت
و توسعه گشــود .این اقدام باعث شــده جنجال جدیدی
در خصوص قصــد وی مبنی بر ورود بــه عرصه انتخابات
ریاســت جمهوری ســال  2019و رویارویی احتمالی با
رجب طیب اردوغان به وجود بیاید .چالش میان دو متحد
پیشینامرجدیدینیست،سالهاستکهاردوغان،عبد
ا ...گل را به دوئل فراخوانده اما ظاهرا گل در پذیرش این
دوئل عجلهای ندارد و فعال خود را محدود به تیراندازی از
دور کرده است .به گزارش المانیتور سرکوب پنهان و از
میان بردن نهادهای دموکراتیک کشــور پس از کودتای
نافرجام جوالی  2016توسط رجب طیب اردوغان مرد
قدرتمند ترکیه شدت یافته است .اما شبح غم و ناامیدی
که میرفت سراسر کشــور را فراگیرد ،با به سخن آمدن
رئیسجمهور پیشین در حال کنار رفتن است.شخصی
که مدتهاســت تنهــا رقیــب مهــم اردوغان بهحســاب
میآید انتقاد بــه اقدامات جدیــد حزب را آغــاز کرده
است .حزب حاکم به تازگی قانونی را از تصویب
گذراند که شــهروندان عادی حامی دولت و
اردوغان در شب کودتا را از هرگونه پیگیری
قضایی مصون میکند .گل مثل همیشه
با لحنی محتاطانه نوشــت کــه اگرچه او
معتقد اســت این فرمان برای حمایت از
«شهروندانقهرمانما»کهدرشبکودتا
برای مقابله با کودتاچیان به خیابانها
ریختنــد صادرشــده ،امــا جملهبندی
آن «مبهم» و «مشــکلآفرین» است و با
روح حاکمیت قانون همخوانی ندارد.
او افزود :بنابرایــن بهمنظور جلوگیری
از رخ دادن حوادثــی کــه در آینــده
ممکن اســت «همه ما را متضرر سازد»،
امیدوار است که مســئوالن این موضوع
را دقیقتــر بررســی کنند.حتــی همین
انتقــاد مالیــم نیــز امیدهــا را برانگیخته که
عبدا ...گل ســرانجام برای به چالش کشیدن متحد
پیشــین اش و نیز بازگرداندن کشــور از لبــه پرتگاه به
میــدان آمــده اســت .او در دورهای که تصــدی وزارت
خارجه ترکیه را بر عهده داشــت ٬به موتور روابط خوب
آنکارا و اتحادیه اروپا مبدل شــد و بهاینترتیب قدرت
نرم ترکیه در خاورمیانــه را افزایــش داد .گل نهتنها
بهطــور عمومــی از سیاســتهای رئیسجمهــور
انتقاد کــرده ،بلکه در مقابل او قرارگرفته اســت.
«راســن کاکــر» ،کارشــناس ترک معتقد اســت:
اردوغانومتحدانشازاعالمحضو ِرگل«بهشدت
ترسیدهاند» و چنان چه گل به این رویه ادامه دهد
«زندگــی بــرای اردوغــان بســیار دشــوارتر خواهد

فراتر از
رسوایی

بنن:ترامپبه 100زن
برایلونرفتنروابطنامشروعش
حقالسکوتدادهبود
پــس از آن کــه اخبــاری منتشــر شــد مبنــی بــر ایــن کــه
رئیسجمهور آمریکا برای فاش نشدن رابطه نامشروعش
با یک زن بازیگــر ،بــه وی  130هزار دالر حق الســکوت
پرداخت کرده اســت« ،اســتیو بنن» استراتژیست سابق
کاخ سفید هم ،مدعی شده است که وکیل مدافع ترامپ
به صد زن که ترامپ با آنها رابطه نامشروع داشته است،
پــول پرداخت کرده اســت.به نوشــته روزنامه انگلیســی

«دیلی میل» ،اســتیو بنن تصریح کرده اســت که وکالی
دونالــد ترامپ بــه  100زنی کــه ترامــپ با آنهــا رابطه
نامشروع داشت ،حق الســکوت پرداخت کردهاند تا این
موضوع را حیــن رقابتهای انتخابات ریاســتجمهوری
 2016آمریکا فاش نکنند.این اظهارات بعد از آن اهمیت
تازهای پیدا کرده است که روزنامه آمریکایی «وال استریت
ژورنال» گــزارش کرد که یکــی دیگــر از وکالی ترامپ به

نام «مایکل کوهن» ،درســت چند هفته قبــل از انتخابات
ریاســتجمهوری  ،2016به اســتفانی کلیفورد بازیگر
زن فیلمهای مســتهجن 130 ،هزار دالر حقالســکوت
پرداخت کرده بودند و این زن  38ســاله موافقت کرد که
به طور آشکارا درباره این قضیه حرفی نزند.وکیل ترامپ
به شدت هرگونه رابطه نامشروع موکل خود را انکار کرده
اســت.با این حال روز جمعه گذشته یکی از دوستان زنی

شد».البته باید توجه داشت که گل به دلیل ایستادگی
نکردن در برابر اقتدارگرایی فزاینده اردوغان در دوران
ریاستجمهوریاش که در سال  2014به پایان رسید
بهشــدت موردانتقاد اســت .حتی ترس گل از رویارویی
بــا نخســتوزیر وقت باعــث گمانهزنــی دراینباره شــد
که مبــادا اردوغــان اطالعــات خاصــی از رئیسجمهور
وقــت را در اختیــار دارد .امــا درواقــع گل میترســید با
حمله به اردوغان پایگاه مشــترکی که بدون حمایت آن
برای خودش هم آینده سیاســی متصور نبــود ،تضعیف
شــود و عمــوم مــردم متوجــه چنددســتگی در اردوگاه
محافظهکاران شــوند.برخی نظرســنجیها میگویند
عبدا ...گل میتواند بار دیگر در مســند
ریاســت جمهــوری قــرار بگیــرد ،اما
همچنان که یکی از منتقدان معتقد
اســت بزرگترین خطر موجود این
است که او اهل ریسک کردن نیست
و مشــخص نیســت بتواند زیر فشــار
شــدید اردوغــان دوام بیــاورد« :گل
کلید موفقیت را بدون کوچکترین
ریسک میخواهد».

گترین
بزر 
اشکال گل
این است که
اهل ریسک
کردن نیست
ومشخص
نیستبتواند
زیر فشار شدید
اردوغان دوام
بیاورد

که  130هزار دالر حق السکوت دریافت کرده بود ،گفت
که از رابطــه  2006ترامپ با دوســتش اطــاع دارد.در
ســال  ،2006ترامپ به مدت یک ســال بود که با مالنیا
که هماکنون بانوی اول آمریکاست ،ازدواج کرده بود .از
زمان ورود ترامپ به رقابتهای انتخاباتی حدود  22زن
او را به سوء استفاده جنسی و فســاد اخالقی متهم کرده
اند .این درحالی اســت که ترامپ همه این اتهامات را رد
کرده است .کاخ سفید هم پیشتر اعالم کرد همه این زنان
دروغ میگویند!
این اخبار جنجالی در حالی منتشــر شــده اســت که یک
بازیگر زن دیگر فیلمهای مستهجن در مصاحبه با «دیلی
بیســت» اعالم کرد کــه ترامپ و اســتفانی کلیفــورد از او
هم دعوت کــرده بودند به آنهــا ملحق شــود.این بازیگر
فیلمهــای مبتذل کــه نامــش «آالنا اوانز» اســت بــا تأیید
روابط نامشروع ترامپ و استفانی در ماه مارس ،2006
یعنی اندکــی پس از بــه دنیا آمــدن بارونز ،پســر کوچک
ترامــپ و مالنیا ،اعــام کرد« :اســتفانی چهار یــا پنج بار
با من تمــاس گرفــت و در دو تماس آخــر در کنــار دونالد
ترامپ بــود و من صــدای او را هــم میشــنیدم .ترامپ از
پشــت تلفن میگفت آالنا ،به مهمانی ما بیــا .ما منتظر تو
هستیم».آالنا خاطرنشان کرد پیشنهاد بیشرمانه ترامپ
را قبول نکرده؛ اما روز بعد با استفانی تماس گرفته است.
اســتفانی در تماس با آالنا بــه او گفته بود کــه ترامپ به او
پیشنهاد کرده بود که کلیدهای آپارتمانش در فلوریدا را
در اختیار او قرار دهد.

نگاهی به دالیل سکوت معنی دار هند در قبال تحوالت قدس

استقبال گرم مودی از «جانی»
نخســتوزیر رژیم صهیونیســتی با اســتقبال گرم مودی
وارد هنــد شــد.در سفرشــش روزه نتانیاهو ،یــک هیئت
 130نفره نخســت وزیر اســرائیل را همراهــی میکنند.
هیئــت اســرائیلی قصــد دارد غیــر از شــهر دهلــی نــو از
شــهرهای بمبئی و گجارات نیــز دیدن کند .پیــش از این
ســفر،رهبران اجتماعــی و مذهبــی هند در بیانیــهای به
تاریخچه مواضع دهلی نــو در قبال رژیم صهیونیســتی و
بر لزوم اعالم همبستگی با مردم فلســطین اشاره کردند
و افزودند":کمیتــه دفــاع از فلســطین بــه دلیــل ایــن که
نتانیاهــوی جانی دســتانش به خون فلســطینیهای بی
گناه آلــوده اســت با ســفرش به هنــد مخالف اســت" .اما
روابط اســرائیل و هند از زمــان به قدرت رســیدن نارندرا
مــودی در ســال  2014میالدی نزدیک تر شــده اســت.
هند اگرچــه یکــی از اولیــن و صریحترین حامیــان آرمان
فلسطین در زمان رهبریاش بر سازمان جنبش عدم تعهد
بود و همواره موضوع فلســطین یکــی از اولویتهای مهم
سیاســت خارجی این کشور محسوب میشــد اما اکنون
و پــس از انتخاب شــهر بیت المقــدس به عنــوان پایتخت
رژیم صهیونیســتی توســط آمریکا ،موضعی نامشخص و
مبهم در قبال ایــن موضوع مهم در پیش گرفته اســت .در
همین زمینه حدود  ۱۲تن از ســفرای کشــورهای عربی،
دولت هند را به دلیل در پیش نگرفتن موضعی شــفاف به
منظور محکوم کردن اقدام یک جانبه آمریکا در به رسمیت
شناختن شهر قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی
هدف انتقاد قرار دادهاند با این حــال وزارت خارجه هند
در یک بیانیــه کوتاه و مبهم گفت« :موضع هند منســجم و

مســتقل از هرگونه طرف سوم است».
اکنون این سوال مهم پیش خواهد آمد
که چرا هنــد به عنوان یکــی از حامیان
مهــم جنبشهــای فلســطینی اکنون
به حلقــه کشــورهایی پیوســته اســت
که در قبــال تضییع حق فلســطینیان
ســکوت کرده اند؟واقعیت این اســت
کــه پــس از اســتقالل هندوســتان در
سال  1947روابط آمریکا و این کشور
همــواره گســترده و راهبــردی بــوده
اســت .در این میان بــا تقویت موقعیت
اقتصــادی ،سیاســی و نظامــی چیــن
در دو دهــه گذشــته ،دولــت آمریکا که
سیاست مهار این کشور را به طور جدی
دنبال کرده است به هند به عنوان خط
مقدمسیاستآمریکابرایکنترلچین
توجــه دارد .رژیم صهیونیســتی نیزبا
نفــوذ در ســاختار قــدرت این کشــور و
همچنین فروش تسلیحات پیشرفته به
هندوســتان برای جبران کاستیهای
این کشور در مهار و مقابله با پاکستان نقش موثری در تغییر
دیدگاه هند داشته است .در همین زمینه نارندرا مودی،
نخســت وزیر هند کســی اســت که در انظار عمومی رژیم
صهیونیســتی را به دلیل تجربیــات تکنیکی و نظامیاش
میستاید درحالی که نخست وزیرهای سابق هندوستان
تالش میکردند از ستودن اسرائیل و رفتن به آن جا امتناع

کننــد ،وی در  13تیــر  1396بــرای اولین بــار از تل آویو
دیدار کرد .نخســت وزیــر هند درباره خرید موشــکهای
ضد هوایی باراک و موشک ضد تانک ،پهپاد و سیستمهای
راداری با مقامــات تلآویــو مذاکره کرد .هــم اکنون هند
موشــکهای دریا بــه دریا ،سیســتم رهگیری موشــکی و
تجهیزات ارتباطی خود را از رژیم صهیونیستی خریداری

...

اظهار نظر روز

بازگشت آقایگل

دکترعلیرضا رضاخواه

تا پیش از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در کاخ سفید تنش
میان مســکو و واشــنگتن به گونــهای روند صعــودی به خود
گرفته بود که به اعتقاد بســیاری وقوع یک جنگ سرد جدید
میان شــرق وغرب غیر قابل اجتناب مینمود .از برژینسکی
و کیســینجر گرفته تا گورباچــف و پوتین .آن قــدر این کلید
واژه تکرار شــده بود که "برخی مواقع گیجکننده میشد که
االن ســال ۲۰۱۶اســت یا ۱۹۶۲؟" اما پیــروزی ترامپ در
انتخاباتریاستجمهوریباعثتوقفتولیدچنینادبیاتی
در رسانههای دنیا شــد .خیلی امیدوار بودند حضور ترامپ
در قــدرت همگرایی میان دو بلــوک قدرت را تســهیل کند.
با این حــال پروندههای رســوایی مردان کابینــه ترامپ این
روزهاباعثشدهاستباردیگرناقوسهشداربرایوقوعیک
جنگسردجدیدبهصدادرآید.حاالاینروزهاباردیگرتکرار
عبارت"جنگسردجدید"وحتییک"جنگگرمتمامعیار"
در رســانههای شــرق و غرب در حال تکرار اســت .در روسیه
برخی تحلیل گران معتقدند احتمال وقوع یک جنگ میان
روسیهوایاالتمتحدهبسیارزیاداست.بهاعتقادایشاننقطه
آغاز جنــگ میتواند زمانی باشــد که ســاحهای آمریکایی
بدون هیچ ســقفی و به طور مــداوم به جمهوریهای ســابق
شــوروی که در مجاور روسیه واقع شده اند ،ســرازیر شوند با
اینهدفکهحکومتهایمخالفباروسیهمثلدولتحاکم
براوکراینتقویتشوند.مثالدراوکراینارسالبیحسابو
کتاب سالحهای آمریکایی به آن کشور میتواند جنگ علیه
شــهروندان جدایی طلب در منطقه دونباس را تقویت کند.
جدایی طلبانی که اتفاقــات ســال  2014در اوکراین را که
منجر به ســقوط ویکتور یانوکویچ ،رئیــس جمهوری نزدیک
به روسیه شــد ،رد میکنند .بعد از ســقوط ویکتور یانوکویچ
در سال  2014اوکراین به سمت نوعی جنگ داخلی پیش
رفت کــه یــک ســوی آن روس تبارهای شــرق اوکرایــن قرار
داشتند و ســوی دیگر آن ،ارتش اوکراین که از سوی آمریکا و
اروپا حمایت میشود .دولت روســیه و شهروندان اوکراینی
روس تبار شــرق اوکراین بر این اعتقادند کســانی که در کی
یف ،پایتخت اوکراین تظاهرات کردند و باعث سقوط دولت
قانونی یانوکویچ شــدند ،افراط گرایان ضد روسی بودند که
میخواستندروابطاوکراینباروسیهراتیرهکنند.اندرانیک
مگرانیــان ،تحلیل گــر سیاســی معــروف روس در ایــن باره
میگوید« :جنگی کــه در منطقــه دونباس در جنوب شــرق
اوکراین جریــان دارد ممکن اســت به جنگی بــزرگ تبدیل
شودوروسیهوایاالتمتحدهآمریکاطرفیازآنهاباشند».از
سویدیگرشاهدتکرارهمینسناریوهاازسویتحلیلگران
آمریکایی هســتیم .به عنوان نمونه میتوان به مباحث اخیر
استفانکوهنوجانباچلردواستراتژیستمعروفآمریکایی
اشارهکرد.کوهندراینمباحثاتتاکیدمیکندکه"درتمام
 25سالگذشتهروسهاآنچهازرسانههایآمریکاییشنیده
انددشمنیبودهاست.برایآنهانامزدهایانتخاباتریاست
جمهوریآمریکاوسپسرئیسجمهورهماننددونالدترامپ
حرفهایی میزنند ســپس برخالف آنهــا عمل میکنند.
ترامپ با وعده تغییر رویکرد و ایجاد رابطه با روسیه آمد اما به
دنبالجنگجدیدیباروسیهگشت".
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میکنــد .در زمینــه دفاعــی نیــز
هندوستان اکنون بزرگ ترین بازار
تسلیحاتی رژیم صهیونیستی است
و هر ســال یک میلیارد دالر سالح
از ایــن کشــور خریــداری میکند.
عــاوه برایــن در مناقشــه تاریخی
شبه قاره در میان هند و پاکستان،
بــه علــت کمــک چیــن بــه طــرف
پاکســتانی ،همواره هند خود را در
یک تنگنــای امنیتی حــس و رژیم
صهیونیســتی بــا درک نیازمندی
نظامی و امنیتی هنــد برای مقابله
با پاکســتان و حامی منطقــهای او
با هند همکاری کرده اســت.نقش
محوری هند در دکترین مهار چین،
نفوذ رژیم صهیونیستی در ساختار
قدرت هند و روی کارآمدن نخست
وزیر جدیــد هنــد نارندرا مــودی و
همچنیــن نیازمندیهــای نظامی
و امنیتــی این کشــور بــرای مقابله
پاکستان در تغییر رویه دهلی نو و دوری از جایگاه سابق در
حمایت از حقوق مردم فلسطین نقش محوری داشته اند.
اکنون هند با بازبینی در سیاستهای منطقهای و جهانی
خود برخــاف دوران جنگ ســرد که به عنــوان بازیگری
غیرمتعهد شــناخته میشــد خود را در قالب کشــورهای
متحد آمریکا و رژیم صهیونیستی تعریف میکند.

طالل سلمان:

اعراب فلسطین را
از دست دادند
روزنامه نگار برجسته لبنانی بابیان این که کشورهای غرب و
آمریکا در کنار اســرائیل ،در «استعماری نو» با عنوان شهرک
سازیهاواستفادهازضعفوغفلتکشورهایعربیبهاهداف
خود در فلســطین جامــه عمل پوشــاندند ،افزود :فلســطین
از دســت رفت و در اصل اعــراب آن را کامال از دســت دادند و
دیرهنگامدریافتندکهاستعماردیگرهمانندآنچهانگلیس،
فرانســه ،پرتغال ،ایتالیا ،بلژیک و اســپانیا انجــام میدادند،
عمل نکرده ،بلکه از طریق شــهرک ســازیها اهداف خود را
به پیش برده است .استعمار قدیم در مسئله فلسطین با پول،
سالح و نیرو حمایت میشد و سرمایه داران و بازرگانان آنها
اقدام به خرید زمینهای فلسطینیان و اعراب غیرفلسطینی
کردند.پسازآنگروههایمسلحصهیونیستکهبااستعمار
انگلیس دسیسه کرده بودند و اعراب در کشورهایی که تحت
الحمایهانگلیسبودندازجملهمصر،عراقوکشورهایحاشیه
خلیجفارس ،واردکارشدند.سلمانافزود:نیروهای«هگاناو
اشترن»(فرماندهانصهیونیستیکهدرکشتارفلسطینیان
نقشمهمیایفاکردند)صهیونیستهاازنظرتعدادوتجهیزات
از همه ارتشهای کشــورهای عربی نوظهور مانند ســوریه و
لبنان یا کشــورهایی که تحت الحمایه انگلیــس بودند مانند
مصر ،عراق ،لیبی و الجزایر قوی تــر بودند ،چرا که آنها فاقد
برنامهنظامی،اتاقعملیاتورهبریتوانمندوشایستهبرای
فرماندهینیروهابودنددراینشرایطاعرابشکستخوردند
واسرائیلکهمجهزوآمادهباسالحبرایکشتارآنهاآمدهبود
و آموزشهــای الزم را از ارتشهای دولتهــای هم پیمان در
جریان جنگ جهانی دوم دیده بــود ،در برابر ارتش اعراب که
هیچ آمادگی نداشــتند ،پیروز شد.همین طور شکستهای
ارتشهای عربی یا به دلیل غفلت یا اشتباه در برآوردهایشان
در خصوص دشمن و ســطح مبارزاتی و قدرت فرماندهی آن
ها ،ادامه داشت و شدیدترین آن شکست ســال  1967بود.
رهبریسیاسیکهنمایندهآن«انورالسادات»رئیسجمهوری
مصر بود نیز از میان رفــت و تنها در ابتدا درخشــش کوتاهی
داشت.ســلمان افزود :ســادات خیلی زود با تحریک «هنری
کسینجر» وزیر خارجه آمریکا به ســازش با دشمن اسرائیلی
رویآوردواز«قدساشغالی»دیداربا«مناخیمبیگن»«،موشه
دایان»و«آریلشارون»مصافحهودربرابر«کنست»(مجلس)
یهودیان ســخنرانی کرد و از هم پیمانان عرب خود در جنگ
همانندسوریهومسئلهفلسطیندستشست.پسازسالها
وپسازشکست«صدام»وخارجساختناوازکویتباموافقت
آمریکاییها«پیماناسلو»میان«سازمانآزادیبخشفلسطین»
و اســرائیل با نظارت آمریکا به امضا رسید.پس از امضای این
پیمان ،اعراب گمان کردند که به وظیفه خود عمل کرده اند و
دربهرسمیتشناختناسرائیلبایکدیگربهرقابتپرداختند،
برخیهمانندقطرعلنیوبرخیمانندبحرینواماراتآشکارا
و عربســتان نیز به تدریج اســرائیل را به رســمیت شناختند.
عربستاندرهمینزمینهبه«ترکیالفیصل»آزادیمشارکت
دربرخینشستهاییکهاسرائیلنیزدرآنمشارکتداشت،
داد.مسئوالناسرائیلیدرحالافشایپشتپردههاهستند
ومهمترینآنچهازآنسخنمیگویند،طرحائتالفآمریکا،
اســرائیل و عربســتان برای محاصره ایران اســت.وی افزود:
عربستان و دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که به
رسمیتشناختناسرائیلشتافتهاند،فلسطینیهاییراکه
درسراسراینکشورهازندگیمیکنند،درتنگناقراردادهاند.
فلسطینیانفعالمشغولساختناینکشورهاهستند،ولیدر
انتظارندکهروزیبتوانندبهسرزمینشانبازگردندتا«بهشت
گمشده»خودرابسازند.

...

خبرهای متفاوت

اتفاقی عجیب برای سردر هتل ترامپ
یک روزنامه نگار حامی حقوق بشر در واکنش به اظهارات
نژادپرســتانه رئیــس جمهــور آمریــکا دربــاره کشــورهای
آفریقایی ،با اســتفاده از یک پروژکتور ،واژه «کثافت خانه»
را روی سردر هتل ترامپ در واشــنگتن دی سی به نمایش
درآورد.این واژه در قالب داستانی روی سردر هتل نمایش
داده شــد و در پایان داســتان تعــداد زیــادی ایموجی پوپ
(مدفوع) نیز کنار این عبارت به نمایش درآمد .در بخشــی
از این داستان آمده اســت« :به مکانی برای اقامت احتیاج
دارید؟ کثافت خانه ما را امتحان کنید .این محل یک کثافت
خانه است».این حامی حقوق بشر که نامی از آن برده نشده
است در بخشی از بیانیه خود اعالم کرد«:ما همه برای پایان
دادن به برتری نژاد سفید مسئول هستیم» .رئیس جمهور
آمریکا ،پنجشنبهگذشتهدرایناظهاراتتوهینآمیزگفت:
آمریکا چرا باید از کشــورهایی نظیر هائیتی ،السالوادور و
کشــورهای آفریقایی ،مهاجر بپذیرد ســپس افزود :برخی
از این کشــورها «کثافت خانه» (چاله مســتراح) هســتند.
حاالبعــد از آن که خبــر تاکیــد کشــورهای آفریقایی برای
معــذرت خواهــی ترامــپ در رســانههای جهــان بازتــاب
گســتردهای پیدا کــرد اخبار اســتعفای مقامــات مختلف
آمریکایی تبدیل به تیتر نخست رسانهها شده است.
▪کناره گیری معاون مهاجرت

به دنبال این وضعیت اعالم شــد که «سیمون ِهنشا» معاون
اداره مهاجــرت و پناهنــدگان در وزارت خارجــه آمریــکا از
سمتخوداستعفامیکند.هنشاکهمسئولامورمهاجرتی
و پناهندگی در آمریکاســت ،طی ایمیلی به همکاران خود
اعالم کرده است طی روزهای آینده اســتعفا میدهد .این
سومینمقامازوزارتخارجهآمریکا،مربوطبهامورمهاجران
است که طی هفتههای اخیر از سمت خود استعفا میدهد.
وضعیت اخالقی در کاخ سفید به حدی وخیم شده است که
حتی «باراک اوباما» رئیس جمهوری سابق آمریکا نیز لب به
اعتراضگشودهودریکمصاحبه،بهرئیسجمهوریکنونی
جنجالی این کشور هشدار داد مراقب رفتارش باشد.
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