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آمریکا چگونه از شهروندانش جاسوسی
می کند؟

امیرعلی ابوالفتح

درســت یک ســال پس از همان روزی که دونالــد ترامپ به
عنوان چهل و پنجمیــن رئیس جمهور آمریکا ســکان اداره
کشــور را در دســت گرفت ،فعالیت های دولتــش به دلیل
ناکامیقانونگذارانسنایآمریکابرایتوافقبرسرالیحه
بودجه موقت ،تعطیل شــد .این برای ســومین بار است که
چنین تعطیلــی احتماال طوالنــی مدتی در آمریــکا رخ می
دهد  .دفعه اول در سال  1995در زمان ریاست جمهوری
بیل کلینتون و دفعه دوم در ســال 2013در زمان ریاســت
جمهوری باراک اوباما رخ داد  .اما ســومین تعطیلی دولت
فدرال  ،هــم در زمان یک رئیس جمهــوری جمهوری خواه
رخ داده اســت و هم در زمانی که جمهوری خواهان کنترل
ســه قوه کشــور شــامل قوه مجریه  ،قوه مقننه و قوه قضاییه
را در اختیــار دارنــد  .در حالی که در ســال هــای  1995و
 ، 2013کاخ ســفید در اختیــار دموکــرات هــا و کنگره در

سرانجام ســنای آمریکا مصوبه مجلس نمایندگان در باره
تمدید «بخش  »702از قانون موسوم به «نظارت اطالعات
خارجــی» (Foreign Intelligence Surveillance
 )Actرا به مدت شش سال دیگر تایید کرد .از مدتها قبل
ســازمان ســیا و شــخص پمپئو خواهان تمدید ایــن قانون
بودند .بر اســاس این قانون ،دولت آمریــکا میتواند بدون
اخذ مجوز قضایــی در حین جاسوســی از اتبــاع خارجی،
درصورتیکــه ایــن افــراد بــا اشــخاص آمریکایــی ارتباط
داشته باشند ،از آنها نیز جاسوسی و اقدام به جمعآوری
اطالعات از شــهروندان آمریکا کند .مخالفان این قانون،
تســری جاسوســی به شــهروندان آمریکایی بدون مجوز و
نقض قوانین توسط نهادهای اطالعاتی را از دالیل مخالفت
خود ذکر میکنند .باوجوداین مخالفتها ،اصالحیههای
پیشــنهادی آنها برای تعدیل این قانون رأی نیاورد.نکته
جالبتوجه آن که درست روز بررسی این قانون در مجلس
نماینــدگان و پــس از بیانیــه کاخ ســفید دربــاره تأیید این
قانون ،ترامپ در توئیتی به شکل تلویحی از آن انتقاد کرد
بهطوریکه قانونگــذاران و خصوصــ ًا جمهوریخواهان
درباره رأی به تمدیــد آن مردد شــدند .دقایقی بعد ترامپ
دوباره در توئیتی شفافتر به تأیید تمدید قانون اشاره کرد.
مشکل ترامپ با این قانون بهطور خاص به ماجرای روابط
ستادش با روســیه و اســتفاده دولت اوباما از این قانون در
شــنود اعضای ســتاد و نزدیکان وی مرتبط اســت .ترامپ
معتقد اســت اوباما با سوءاســتفاده از این قانون ،علیه وی
اقدام کرده اســت .مشــخص ًا ماجرای ارتباط مایکل فلین
مشاور امنیت ملی ســابق ترامپ با روسیه و افشای نام وی
توســط ســوزان رایس با اســتفاده از اختیاراتش ،بهشدت
موردانتقاد ترامپ است .بههرحال با توجه به سابقه ترامپ
در انتقاد از نهادهای امنیتی و به رغم میل باطنی ،بار دیگر
وی مجبور به تمکین در برابر خواستههای آنها شد و بعید
است از امضای این قانون شانه خالی کند.

▪نهادهای دولتی

در وضعیت جدید ،نیروی انســانی اکثــر آژانس های
دولت فدرال کاهش خواهد یافت .در این میان تقریبا
کلیه کارمندان اداره مالیات ( 95درصد) به مرخصی
اجباری خواهند رفت و به این ترتیب ،کار جمع آوری و
بازپرداخت مالیات بر درآمد با مشکالت و تاخیرهایی
همراه خواهد شــد .ایــن وضعیت همچنیــن در روند
صدور مجوز عرضه داروهــای مختلف به بــازار تاخیر
ایجــاد خواهد کرد .اعطــای وام به بنگاه ها و شــرکت
های کوچک و متوسط و همچنین صدور بیمه عمومی
برای خریداران امالک و مســتغالت بــا تاخیر همراه
خواهد شد .در سال  2013هزینه کلی غرامت برای
کارکنانی که تحت تاثیر این وضعیت قرار گرفتند ،دو
میلیارد و  500میلیون دالر برآورد شد.
▪بخش دفاعی

بیشازسهچهارمازکارمندانغیرنظامیپنتاگون(721
هزارنفر)کهبزرگترینپیمانکاردولتیآمریکامحسوب
میشود،دراینشرایطبهمرخصیبدونحقوقمیروند.
یکمیلیونوچهارصدهزارنظامیآمریکاییبهفعالیت
های نظامی و جمــع آوری اطالعات ادامــه خواهند داد
هر چند ممکن اســت در صورت طوالنی شدن بنبست
کنونی و اســتمرار آن تا ماه فوریه  ،پرداخت حقوق آن ها
با تاخیر صورت گیرد  .در ســال 2013یک هفته پس از
آغازتعطیلیدولت،وزارتدفاعآمریکاباتوجهبهتصویب

عراق و چالش های انتخابات پارلمانی

رونین برگمن روزنامه نگار صهیونیست در کتاب خود تحت
عنوان «جنگ سایه ،اسرائیل و عملیات ترور سری موساد»
آورده اســت که ســرویس جاسوســی رژیم صهیونیســتی
موسوم به موساد از زمان تأسیس خود تاکنون دست به ترور
هزاران تن از جمله بیگناهان زده است.وی در ادامه تاکید
کرد :مابه صورت کلی از دســت کم  ۳هزار تن ســخن می
گوییم که در بین آن ها تنها افراد مورد نظر قرار نگرفته اند،
بلکه تعدادی از بیگناهانی که در زمان نادرســت در مکان
نادرستی بودند نیز قرار داشتند.برگمن افزود :در جریان
انتفاضه دوم تنها موســاد چندین تن را کشت و دستور این
ترورها در خصوص اعضای جنبش حماس صادر می شد.
من در جریان پژوهش هایم با هزار تن مصاحبه کردم که در
میان آن ها نام رؤسای سابق موساد و ایهود باراک و ایهود
اولمرت و بنیامین نتانیاهو نیز به چشم می خورد.

از دیگر خسارت دیدگان بودند و گفته شد که ارتش آمریکا
نیز از جدال سیاسی بر سر بودجه بی نصیب نماند  .اکنون
پیشبینیمیشودهمینوضعیتدرابتدایسال، 2018
زمانیکهرئیسجمهوریآمریکابرکاهشبیکاریهاورونق
در بازارهای بورس تاکید می کند  ،رخ دهــد  .با این حال ،
تعطیلی دولت فدرال آمریکا عالوه بر پیامدهای ســنگین
اقتصادی و مالی  ،نتایج سیاســی نیز خواهد داشت  .کاخ
ســفید  ،دموکرات ها را به دلیل اصرار بر حفظ برنامه های
مهاجرتــی همچــون برنامــه داکا مربوط بــه  800هــزار "
رویاپرداز " مســئول فلج شــدن فعالیت های دولت فدرال
معرفی کرده اســت  .در حالی که در رای گیری ســنا  ،پنج
ســناتور دموکرات به نفع الیحــه بودجه موقت و  4ســناتور
جمهوری خواه علیه آن رای دادند  .سناتور جمهوری خواه
جان مک کین نیز به دلیــل بیماری نتوانســت در این رای
گیریسرنوشتسازشرکتکند.درنتیجهدولتجمهوری

در تاریخ آمریکا چند باردولت " تعطیل "
شده است ؟

تامین مالی فوری توسط کنگره ،از کارکنان غیرنظامی
پنتاگونخواستفعالیتهایخودراازسرگیرند.
▪پارک ها و موزهها

تمــام بخش هــای گردشــگری آمریــکا از جملــه موزه
های بزرگ هنر و تاریخ و باغ وحش بزرگ واشنگتن از
پیامدهای تعطیلی دولت فدرال در امان نخواهند بود.
دولت ترامپ برای جلوگیری از بسته شدن شماری از
چهارصد پارک و موزه ملی تدابیری پیشگیرانه اتخاذ
کرده است و برای این کار به پیمانکاران فرعی متوسل
شده است .موزه و باغ وحش بزرگ اسمیتسونیان در
واشــنگتن از ذخایر کافی بــرای ادامــه فعالیت تا یک
شنبه شب برخوردار هســتند .طبق اعالم کاخ سفید
در ســال  2013دولت فدرال آمریکا نزدیک به 500
میلیون دالر از درآمدهایی را که از بخش گردشــگری
کسب کرده بود ،از دست داد.
▪روادید و گذرنامه

روند رسیدگی به درخواست صدور روادید و گذرنامه
در شــرایط جدید به شــدت کنــد خواهد شــد و صدور
روادید و گذرنامــه با تاخیــر انجام خواهــد گرفت .در
بحران مشــابهی که آمریکا در ســال  1996در بخش
بودجه با آن روبه رو شــد ،رســیدگی به بیــش از 500
هزار پرونده درخواست روادید و  200هزار درخواست
صدور گذرنامه به حال تعلیق در آمد.

▪تحقیقات

با شکست کنگره در تصویب الیحه بودجه« ،موسسات
ملی بهداشت آمریکا» که مرکز مهمی برای مطالعات
و پژوهش های پزشــکی در این کشــور است ،پذیرش
بیمــاران جدیــد را بــرای درمــان هــای تجربــی و
آزمایشگاهی متوقف خواهند کرد.
▪واشنگتن

پایتخت فــدرال آمریکا کــه هزینه هــای آن به صورت
مســتقیم توســط کنگره تامین می شــود ،در وضعیت
جدید خدمات جمع آوری زباله ،پاک سازی و نظافت
خیابان هــا را متوقــف خواهد کــرد و کتابخانــه ها نیز
تعطیل خواهند شــد اما مدارس و حمل و نقل عمومی
همچنان به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

منویپیچیدهشام

سوریه در شمال این کشــور را هدف قرار داد .بنابر گزارش
های محلی ،نظامیان ترکیه با عبور از مرز سوریه به صورت
غیر رسمی عملیات عفرین را آغاز کردند.گفته میشود که
حمالت خمپارهای ترکیه ســبب تلفات غیرنظامیان شده
و یک کودک  6ســاله از مجروحان این حمالت بوده است.
پیشازاین،عالوهبرمخالفتدولتدمشقباتجاوزنظامی
ارتش ترکیه ،مقامات ایرانی و روسیه نیز درباره ناآرام شدن
اوضاع در شــمال ســوریه هشــدار داده بودند.با نگاهی به
وضعیتشمالسوریهمیتوانبهایننتیجهرسیدکهترکیه
اگرمیخواهدعملیاتخودرابیدردسرنیرویسومیپیش
ببرد،نیازبهرضایتروسیهدارد.بهباوربرخیناظرانمسکو
ممکناستبهیکعملیاتکوتاهبااهدافمحدودموافقت
کند یاپسازاینجنگودرصورتموفقیتدرعقبنشینی
کردها کنترل آن منطقه را به دولت بشار اسد واگذار کند.

متیس از راهبردجدید نظامی آمریکا رونمایی کرد

بازگشت به دوران بوشپسر؟
گروه بین الملل :وزیر دفاع آمریکا ،ازراهبرد جدید نظامی
پنتاگون رونمایی کرد که تقویت نیروهای مســلح آمریکا در
مقابل توان نظامی روسیه و چین در مرکز این راهبرد جدید
قرار دارد .این نخستین بار از ســال ۲۰۱۴تاکنون است که
تمرکز اصلی امنیتی آمریکا بر پایه مبارزه با تروریسم نیست.
به نظر می رسد آمریکا در راستای رویکرد تجدید نظرطلبانه
خودبهاقتضایشرایطبهاستراتژیهایچهارگانهرئالیسم
تهاجمی یعنی :جنــگ ،باج گیری ،تلــه گــذاری و آتش بیار
معرکه روی خواهد آورد و با اســتراتژی های چهارگانه حفظ
وضع موجود یعنی :موازنه ســازی ،احاله مسئولیت ،دنباله
رویوساکتسازیبهکلیخداحافظیمیکندکهبهنوعی
در دوره 8ســاله ریاســت جمهوری باراک اوباما و یک ســال
اول دولت ترامپ بر سیاست خارجی و به خصوص سیاست
خاورمیانهایآمریکاحاکمبود.درراهبردجدیدرویافزایش
حضور نظامــی چین در دریــای جنوبی چیــن ،اقدامات این
کشوربرایتوسعهنفوذسیاسیواقتصادیدرسراسرجهان
وکارزارسایبریدولتچینبرایسرقتاطالعاتنهادهای

▪نهادهای مصون از پیامدهای تعطیلی

کاخ ســفید ،کنگره ،دســتگاه قضایی ،پلیس ،حمل و
نقل هوایی ،خدمات پســت ،وزارت کهنه ســربازان و
بیمارســتان ها و همچنین خدماتی که برای امنیت و
حفاظت از کشور اساسی قلمداد می شوند ،تحت تاثیر
وضعیت جدید بودجــه قرار نخواهند گرفت .مســائل
مربوط به دادگستری،امنیت ملی و خدماتی که برای
امنیت ملی و حفاظت از آمریکا و شهروندان این کشور
اساسی قلمداد می شود ،از پیامدهای تصویب نشدن
بودجه در کنگره در امان خواهند ماند.

همزمان با آغاز رسمی عملیات ترکیه در عفرین،ارتش سوریه فرودگاه
«ابوالظهور» ادلب را آزاد کرد

کامیار-بــی تردید ســوریه پیچیــده ترین کشــور عربی در
تحوالتغربآسیابرایهمهبازیگرانمنطقهایوفرامنطقه
ای شده اســت.پس از هفت ســال جنگ ویرانگر ونابودی
داعش،حاالباوجودهشدارهایدولتدمشقوکشورهای
منطقه ،رئیس جمهور ترکیه رسما آغاز عملیات عفرین در
شمال ســوریه را تایید کرد .سرمایه گذاری سیاسی وسیع
ترک ها برای برکناری بشار اســد رئیس جمهوری سوریه
در هفت سال گذشــته هم اکنون آن ها را در شرایط بسیار
ســختی قرار داده اســت .قماری کــه یک ســوی آن خیال
خوش تــرک ها بــرای نفوذ در ســوریه بــود امــا آن روی نه
چندان خوشــایند آن سرازیر شــدن بحران به داخل ترکیه
اســت.دولت این روزها بــا شــنیدن زمزمه هــای احتمال
تشکیلمنطقهمستقلکردنشیندرشمالسوریهبهخشم
آمده اســت.دیروز نیز ارتش ترکیه مواضعی از شهر عفرین

خواه و کنگره جمهوری خواه از تصویــب بودجه دولت  ،آن
هم فقط برای  26روز تا روز  16فوریه ناتوان ماندند  .البته
دو طرف این جدال سیاســی  -حقوقی اعالم کــرده اند به
مذاکرات خــود با هدف حل اختالفات و رســیدن به توافق
بر ســر آغاز فعالیت های دولت فدرال ادامــه خواهند داد .
با این حال  ،انتظار نمی رود تا روز دوشــنبه که کارمندان و
کارگراندولتیبایددراولهفتهبهسرکارهایخودبروند،
گرهایجادشده،رفعشود .دراینحال،همچنانبهنظرمی
رسد دیدگاه دموکرات و جمهوری خواهان به ویژه شخص
دونالد ترامپ درباره برنامه مهاجرتی داکا چنان با یکدیگر
فاصلــه دارد که توافق بر ســر بودجه را طــی روزهای آینده
دشوارمیسازد.ازاینرومیتوانپیشبینیکردفلجشدن
مالیواداریدولتفدرالآمریکابرایمدتیادامهیابد؛مگر
آن که طرفین بر سر موضوع حساس و جنجالی برنامه های
مهاجرتیبهمصالحهبرسند   .

نکته

عکس :آرشیو

موساد  ۳هزار نفر را ترور کرده است

کنترلجمهوریخواهانبودواختالفمیاندوحزبمانع
رسیدنبهتوافقبرایادامهفعالیتهایدولتفدرالبود.
به هر حال  ،سومین تعطیلی دولت فدرال آمریکا پس از آن
رخ داد کــه الیحه بودجه موقت در ســنای این کشــور با49
رای در برابر 50رای شکســت خورد  .تصویب این الیحه به
حداقل 60راینیازداشتکهکاخسفیدواکثریتجمهوری
خواهانکنگرهباوجودروزهارایزنیفشرده،موفقبهکسب
آن نشدند  .با این اتفاق  ،یک بار دیگر چند صد هزار کارمند
دولت فدرال در معرض مرخصی اجبــاری قرار می گیرند.
با تعطیلی دولت فقط خدمات اساســی ادامه خواهد یافت
که شــامل بخشهایی چون دســتگاه امنیت ملی ،کنترل
ترافیک هوایی ،خدمات درمانی و برقرســانی میشــود..
در آخرین تعطیلی دولت فدرال آمریکا که در ســال2013
رخ داد و 16روز به درازا کشــید  ،اقتصاد آمریکا بیش از18
میلیارد دالر خســارت دید .بیشترین خســارت نیز متوجه
کارمندان حقوق بگیر دولت آمریکا بود که برای دو هفته از
دریافتحقوقمحرومماندند.پیمانکاراندولتیهمچنین

فقر،گریبان گیر کودکان آمریکایی

پیامدهای تعطیلی دولت آمریکا

...

روزنامه نگار صهیونیست:

نیسا اسالم محمد:

فراخبر

اندیشکده روز

...

...

اظهار نظر روز

آمریکا تعطیل شد

دکتر ابوذرگوهری مقدم

رژیم صهیونیستی

راز بازداشت "بن طالل"

نگاهی به دالیل وپیامدهای تصویب نشدن بودجه دولت در کنگره همزمان با سالروز آغاز ریاست جمهوری ترامپ

تحلیل روز

اندیشــکده مطالعــات جهــان اســام نوشــت:عراق ســه
انتخابات را پس از صدام تجربه کرده است و همیشه مردم با
استقبال از صندوق حضورشان را نشان دادند .متاسفانه
هر بــار هــم گروهی بــه دنبــال آن بودنــد از این اســتقبال
بکاهنــد .امــا انتخابــات در دوران پســاداعش اهمیت دو
چندان دارد .اهمیت ویژه آن  ،حمایت مراجع از سازو کار
انتخابات و قانون اساســی و نیز مقاومت اســت .انتخابات
در عراق فضای گرمی دارد .احزاب در این کشور به عنوان
داعیه دار سیاســی نقش پویایی برعهده دارند .اما امسال
انتخابات چالش های متفاوتی به خود خواهد دید .در ذیل
بخشی از این چالش ها بیان می شود.
 .1آوارگان اهل ســنت با مشــکل مهاجرت و تغییــر اقلیم
مواجه اند که این می تواند در سهم مشارکت احزاب سنی
بکاهد یا در صندوق رأیشان تغییراتی ایجاد کند.
 .2نخبگان ســنی نیز بر اثر عملکرد نادرست احزاب سنی
در این کشور با مشکل محبوبیت مواجه اند و سیر تحوالت
در این مدت نشــان دهنــده تغییر جایگاه نخبــگان و حتی
اشخاص در سازوکار سیاسی عراق است.
 .3کردها با وجود حرکت به ســمت استقالل خواهی غیر
قانونی ،با چالش امنیتی و اقتصادی مواجه شدند .همین
چالش ،سبب جدایی احزاب کرد از مسرور بارزانی و جریان
بارزانی ها شد .به نظر نمی رسد این جدایی تا روزهای پس
از انتخابات ترمیم شود و این شکاف به داخل پارلمان عراق
خواهد رسید.
 .4فراکســیون شــیعی نیز برای به دســت آوردن اکثریت
به طور حتم بــا کردها ائتالف خواهند کرد و جدا شــدن از
بارزانی می تواند سهم به سزایی برای آینده کردهای جدا
شده در سپهر سیاسی بغداد ترسیم کند.
 .5جریان شیعی نیز در انتخابات جدا خواهند بود .هرچند
این جدایی اســتمرار ندارد اما جدایی آن هــا در انتخابات
آینده محسوس است .هرچند بعضی از جریان های لیبرال
در حــال دنبــال نفــوذ در جریان های شــیعی هســتند اما
نفوذشان در آینده تاثیر گذار نیست .البته بعضی از احزاب
شــیعی نیز برای قدرت در آینــده به دنبال ائتــاف با اهل
سنت و کردها هســتند  .باید دید در چند روز آینده ،چقدر
این نشســت ها تاثیرگذار است و آیا جدا شــدن گروه های
شیعی می تواند بر سیاســت داخلی عراق تاثیر گذار باشد
یا خیر .ولی به طور حتم می توان از جدایی و چند گانه بودن
فراکسیون های سیاسی در آینده سخن گفت.

3

دولتیومؤسساتخصوصیآمریکاتأکیدشدهاست.اینسند
در خصوص سیاستهای تعرضی حکومت روسیه به اشغال
بخشــی از خاک اوکراین ،نقش نظامی آن در جنگ داخلی
سوریه و دخالت در انتخابات ریاست جمهوری سال۲۰۱۶
اشاره میکند .به رغم اعالم تمایل ترامپ برای بهبود روابط
باپکنومسکو،انتشاربخشغیرمحرمانه ۱۱صفحهایسند
راهبردینشانهجدیدترینچالشهاییاستکهدولتآمریکا
ازناحیهروسیهوچیندرمقابلخودمیبیند.معاونوزیردفاع
آمریکا گفت که ایران و کره شــمالی «چالش بالقوه » هستند
ولیتأکیدکردچالشاصلیآمریکا«تضعیفوکاهشبرتری
فاحش ما بر قدرت نظامی چین و روســیه اســت که اگر با آن
برخوردنشودتواناییمابرایمقابلهباتعرضوخرابکاریرازیر
سؤالخواهدبرد» .وزیردفاعایاالتمتحدهدرسخنانیگفت
«ما با تهدیدهای فزاینده قدرتهای تجدیدنظر طلب مانند
چین و روســیه مواجه هستیم؛ کشــورهایی که دنبال ایجاد
جهانیمتناسبباالگوهایتمامیتخواهانهخودهستند».
پیشازاین،دراواخرآذرماه،دونالدترامپدرراستایافزایش

از سال  1976که روند تنظیم بودجه به شــیوه کنونی به اجرا
گذاشته شــده اســت  18 ،بار شــکاف میان رئیس جمهوری و
کنگره بر ســر تصویب بودجه دولت فدرال بروز کرده است که
در هشت مورد  ،کارمندان فدرال به استفاده از مرخصی های
اجباری وادار شــدند  .تا دهه  1990شــکاف های ایجاد شده
میان کاخ سفید و کنگره به " تعطیلی " دولت فدرال منجر نمی
شد  .اما از آن زمان به بعد  ،به دلیل فقدان منابع مالی  ،فعالیت
های دولت فدرال متوقف شد  " .تعطیلی " هنگامی رخ می دهد
که فعالیت های حکومتی در سطوح ایالتی  /مناطق فرامرزی
و محلی متوقف شود  .در زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان
ســه بار شــکاف رخ داد که موجب توقــف فعالیت هــای دولت
فدرال برای یک روز یا کمتر از آن شــد  .در زمان جورج هربرت
واکر بوش  ،این وضعیت یک بار و در آخر هفتــه رخ داد  .اولین
و دومین " تعطیلــی " دولت فدرال در دولت بیــل کلینتون و به
ترتیــب در ســال  1995بــرای  5روز و در ســال  1996برای
 21روز رخ داد کــه البته به نزدیک بــودن زمــان آن – از  14تا
 19نوامبر  1995و از  16دسامبر  1995تا  6ژانویه 1996
– اصطالحا یک " تعطیلی " دولت فدرال محســوب می شــود .
سومین – یا با تسامح دومین  " -تعطیلی " دولت فدرال در سال
 2013از اول تا  16اکتبر و برای  16روز در دولت باراک اوباما
رخ داد  .با توجه به سوابق تاریخی  ،اگر اختالف دموکرات ها و
جمهوری خواهان بر ســر تصویب الیحه بودجه موقت در سال
 2018ادامه یابد و روزهای بعد از  20ژانویه را نیز در بر گیرد ،
چهارمین – با تسامح سومین – " تعطیلی " دولت فدرال شکل
خواهد گرفت .

بااینحال ،اگر ترکیه بدون رضایت روسیه چنین عملیاتی
را ادامه دهد ،بیشک هزینههای ســنگینی باید بپردازد.
بزرگترینخطردرواقعفرسایشیشدننبرددرآنمنطقه
است که حدود  ٢٠٠هزار نفر جمعیت دارد .از سوی دیگر
اگر ترکیه بدون تأیید روســیه ایــن عملیــات را ادامه دهد،
مسکومیتواندباکشدادنایننبردتاهرزمانکهبخواهد،
نیروی نظامی ،اقتصادی و سیاسی ترکیه را تضعیف کند؛
امری کــه میتوانــد در انتخابات ریاســتجمهوری ســال
 ٢٠١٩به اردوغان آســیب بزنــد .هم اکنون  ٣٠٠ســرباز
روسیهایدرمنطقهعفرینحضوردارند.مجلهتایمزانگلیس
آنچهرادرشمالسوریهدرشرفوقوعاست«بازیباآتش»
توصیف میکند .تایمز مینویسد ارتش ترکیه قصد دارد به
منطقه شمال سوریه که توسط شــبهنظامیان کرد کنترل
میشــود ،حمله کند .به نوشــته تایمز ،این دیوانگی است
چون که ایــن حادثه میتواند بــه رویارویی دو کشــور عضو
ناتو بینجامد .این در حالی است که سخنگوی وزارت امور
خارجه آمریکا از ترکیه خواسته که از حمله به مناطق تحت

کنترل کردها در سوریه خودداری کند ۲۵ .درصد خاک
ســوریه تحت کنترل یگانهای مدافع خلق کرد اســت که
منطقهعفرینیکیازاینمناطقاست.
▪پیشرویمقاومتدرجبههادلب

از ســوی دیگــر در جبهــه ادلــب ،ارتــش ســوریه فــرودگاه
«ابوالظهور»راآزادکرد.فرودگاهابوالظهوردرشرقشهرک
ابوظهوردرجنوبشرقاستانادلبواقعشده؛شهرکیکه
در سرشماری سال 2004بیش از 10هزار سکنه داشت.
عملیاتیکههماکنوندرجنوبشرقادلبآغازشدهوشامل
شمالاستانحماهوجنوباستانحلبنیزمیشود،ازاواخر
اکتبرگذشته(اوایلآبانماه)آغازشدهوتاکنوندههاروستا
درسهاستانازلوثتروریستهاکهگروهاصلیآنان«جبهة
النصره» (شاخه ســوری القاعده) اســت ،پاک سازی شده
است.یگانهانهایمهندسیارتشسوریهدیشبدرحال
پاک ســازی این فرودگاه از مینها و بمبهای کارگذاشته
شدهازسویتروریستهابودند.

فرصت ها وتهدیدهای تحوالت شمال سوریه

سعد ا ...زارعی-درگیری ترکیه و کردهای سوریه و در ادامه درگیری ترکیه با نیروهای آمریکایی خیلی مهم است و
در متن خود تهدیدات و فرصت هایی دارد که فرصت هایش بیش از تهدید است  .وجه مشترک ترکیه  ،کردهای سوریه
و آمریکا مخالفت با دولت سوریه است و طبعا تضعیف این ســه برای دولت سوریه مطلوب است  .میدان در گیری این
سه هم مناطقی در شمال است که از سیطره دولت خارج است  .از سوی دیگر درگیری این سه امکان عملیاتی را برای
جبهه مقاومت در ادلب که اولویت عملیاتی ارتش سوریه و خاتمه دادن به پرونده استقرار النصره در جغرافیای سوریه
است فراهم می کند  .این وضعیت مخاطراتی هم دارد که افزایش نیروی نظامی ترکیه در سوریه است که باید راهی
برای مهار آن پیدا کرد .این که آمریکایی ها مدعی سازمان دادن به  30هزار نیروی جدید سوری شده اند بلوف به نظر
می آید تجربه آنان در عملیاتی کردن جیش الحر و ارتش نوین که تجربه ای شکست خورده است به ما می گوید آمریکا
قادر به سازمان دهی نیروی موثر که صحنه عملیاتی را به نفع او تغییر دهد نیست.

▪عقبگردبهسمتدولتبوش

بهگفتهتحلیلگران،شایددرنگاهاولچنینبهنظربرسدکه
رویکرد نظامی آمریکا به دوره ریاست جمهوری جرج بوش
پسر بازگشته اســت که تحت حاکمیت نومحافظه کاران و
راستگرایانمسیحیوصهیونیستبود.هرچندمیتوان
وجوهتشابهرفتاریوساختاریرابیندولتکنونیترامپو
دولت جرج بوش پسر پیدا کرد اما مسئله در این جاست که
آمریکادرآنمقطعسعیمیکردبیشتردرسایهحرکتکند
و به همین منظور نظامی گری و سیاست تجدید نظر طلبی
خودرادرپوششمبارزهباتروریسممطرحمیکردوحتیمی
کوشیددرچارچوباستراتژیواگذاریمسئولیتازظرفیت
و توان رقبای خود مانند روسیه در این زمینه بهره بگیرد .با
وجوداینهمچنانکهدرسندراهبرددفاعملیجدیدآمریکا
یا اظهارات وزیر دفاع این کشــور تصریح شده است ،آمریکا
دیگرقصدنداردبهرویکردحاشیهای،نیابتیوپوششیادامه

...

خبر متفاوت

سران کشورهای جهان چقدر حقوق
می گیرند؟
الشرق االوســط :حقوق روســای جمهور و ســران جهان
یکــی از موضوعاتی اســت کــه بیشــترین توجه را بــه خود
جلب میکند .نکته جالب آن که بین میزان حقوق ســران
جهان تفاوت فاحشی وجود دارد که در ادامه میزان حقوق
ســاالنه آنان آمده اســت :والدیمیر پوتیــن ،رئیس جمهور
روســیه ۱۵۵ :هــزار دالر ( 706میلیــون و  500هــزار
تومان) دونالــد ترامــپ ،رئیسجمهور آمریــکا  400هزار
دالر (یک میلیارد و  823میلیون تومان) البته ترامپ گفته
به آن نیازی ندارد! امانوئل ماکرون ،رئیسجمهور فرانسه
 ۱۷۹هزار یورو (یک میلیارد و  4میلیون تومان) جاستین
ترودو ،نخســتوزیر کانــادا  ۲۶۰هزار دالر (یــک میلیارد
و  185میلیــون تومــان) آنگال مــرکل ،صدراعظــم آلمان
 ۲۱۶هزار یورو (یک میلیــارد و  212میلیون تومان) ترزا
می ،نخســتوزیر بریتانیا  ۱۸۶هــزار دالر ( 848میلیون
تومان) شی جین پینگ ،رئیسجمهور چین فقط  ۲۰هزار
دالر ( 91میلیــون تومان) رئیس جمهــور چین در این رده
بندی کمترین حقوق ســاالنه را دریافت میکند! شــینزو
آبه ،نخســتوزیر ژاپن  ۲۴۱هزار دالر (یــک میلیارد و 98
میلیون تومان) نارندرا مودی ،نخســتوزیر هند فقط ۲۸
هزار دالر ( 127میلیــون و  600هزار تومــان) مون جائه
این ،رئیسجمهــور کره جنوبــی  ۲۱۰هــزار دالر (957
میلیون تومان) .

...

با صاحب نظران
فیسک:

ازترامپانتظارنداشته باشید

فراخبر

قدرت نظامی ،الیحه بودجــه  ۷۰۰میلیــارد دالری دفاعی
آمریکادرسال ۲۰۱۸راباهدف«ترمیمارتشآمریکابهعنوان
بزرگ تریــن ارتش جهان» امضــا کرد .این بیشــترین میزان
بودجهنظامیپسازجنگافغانستانوجنگعراقاستکه
بهتصویبکنگرهرسیدهاست.

فقر همچنــان گریبان گیــر کــودکان آمریکایی اســت و از
هر پنج کــودک در آمریــکا تقریبا یــک نفر فقیر اســت و در
مجموع  13میلیون و  200هزار کودک در ایاالت متحده
فقیر و بیش از یک میلیون و  200هزار دانش آموز مدرسه
عمومی بی خانمان هستند .این آمار تکان دهنده و دردآور
در گزارش ســال  2017از وضعیــت کــودکان آمریکایی
ازسوی صندوق دفاع از کودکان ارائه شــده است.در این
گزارش آمده اســت  :در ایاالت متحده آمریکا  73میلیون
و  600هزار کــودک وجــود دارنــد و تقریبــا  70درصد از
جمعیت کودکان فقیر را کودکان غیرسفیدپوست تشکیل
می دهنــد .نابرابــری درآمــدی و خدمات ســامت نیز در
ایاالت متحده در حال افزایش است و از زمان رکود بزرگ
اقتصادی  ،میزان درآمد یک درصد قشــر بــاال  27درصد
افزایــش یافته و ایــن درحالی اســت که میــزان درآمد 99
درصد قشــر پایین جامعــه آمریکا تنهــا  8درصــد افزایش
داشته است.میزان خدمات بهداشتی و سالمت ارائه شده
به خانواده های سفید پوســت ،تقریبا هفت برابر بیشتر از
خانواده های سیاه پوست و پنج برابر بیشتر از خانواده های
هیسپانیک است .از هر پنج کودک تقریبا یک نفر  -معادل
 14میلیــون و  800هزار تــن  -از ناامنی غذایــی رنج می
برند.براساس این گزارش ،بیش از  75درصد از کودکان
سیاه پوست ،هیسپانیک ،سرخ پوســتان و کودکان بومی
آالسکا توانایی تحصیل در مقطع تحصیلی خود را ندارند.

دهد بلکه به صراحت رقبای بین المللــی خود به خصوص
چینوروسیهرابهمبارزهطلبیدعوتکردهاست.
▪ترامپودوستان

در سند جدید پنتاگون گفته میشود متحدان و هم پیمانان
آمریکا نقش حیاتی دارند و عالوه برافزودن بر قابلیتهای
نظامی امکان دسترسی به مناطق دیگر را فراهم میکنند.
به گزارش آسوشــیتدپرس« ،البریچ کولبــی» ،معاون وزیر
دفاع و مسئول امور راهبردی پنتاگون ،گفته است« :اکنون
سال  ۱۹۹۹نیســت که بگوبیم آمریکا به تنهایی میتواند
همه کارها را انجام دهد .واقعیتهــای عملی وجود دارد
که بــه خاطــر آن بایــد بتوانیــم به شــکل هماهنگتــری با
دیگران همکاری و مأموریتها را به شــکل سازندهای بین
همپیمانان تقســیم کنیــم» .با ایــن همه کولبــی گفت که
آمریکا همچنان تمایل دارد در موارد مشــخصی با روســیه
و چیــن همکاری کنــد و در این راســتا «سیاســت جدید ما
یــک اســتراتژی تعرضی نیســت» .دولــت آمریــکا از چین
خواسته ،برای پایان دادن به بحران هستهای کره شمالی
با واشــنگتن همکاری بیشــتری کند و در زمینه روسیه نیز
این دو کشــور برای هماهنگ کردن حمــات هوایی خود
علیه گروه داعش در سوریه مذاکراتی داشتهاند.

روزنامه نگار و تحلیل گر سرشــناس انگلیسی در مقالهای
باتوجه به سفر مایک پنس ،معاون رئیس جمهور آمریکا به
خاورمیانه برای گفــت وگو در باره امنیت منطقه نوشــت:
نباید انتظار داشت دونالد ترامپ ،صلح را برای خاورمیانه
بــه ارمغان بیــاورد .دیگر هرگونــه صحبت درباره ریاســت
جمهــوری دونالد ترامــپ  ،یا وجــود سیاســت خارجی در
آمریکا فایدهای ندارد؛ چراکه هیچکدام موجودیت ندارند.
در ذهن «دیوانــه ابلهی» کــه فکــر میکنــد دارد آمریکا را
اداره میکنــد ،مطمئنا صلح میان اســرائیل به عنوان یک
همپیمان بســیار محبوب و مدرن و یک مردم جهانسومی
که مجبور به زندگــی در خرابهها هســتند ،هیچ توجیهی
نــدارد و در ایــن میــان ،تنها شــهر قــدس پایتخــت (رژیم
اشــغالگر) اســرائیل محســوب میشــود و مردم فلسطین
به عنــوان مردمــی کــه عمدتــا مســلمان هســتند و دقیقا
سفیدپوست محسوب نمیشوند در زمره کشورهای «چاه
مســتراح» ترامپ قــرار میگیرند.مــن به تازگــی چند بار
در دوبلیــن و در جریان مباحــث دربــاره خاورمیانه به ویژه
بعد از ادعای دولــت ترامپ در پایتختی شــهر قدس برای
اسرائیل گفتم که ترامپ دیوانه و مجنون است و باید در یک
بیمارستان روانی بستری شود .اما در هر موقعیتی مجریان
و تهیهکنندگان این جلســات به من گوشــزد میکردند از
آن جا که دکتر نیســتم صالحیت تعیین دیوانگی ترامپ را
ندارم .با این حال اگر من میگفتم که ترامپ کامال عاقل و
عادل است ،در آن صورت کسی به من صالحیت نداشتن
بــرای تعیین ایــن مســئله را گوشــزد نمیکرد .رســانه ها
تالش می کنند هنگام گفت وگو درباره فردی خطرناک و
نژادپرست مانند ترامپ ،جانب عدالت را رعایت کنند .اما
دیوانه بودن ترامپ باید روزی بررسی شود .قذافی دیوانه
بود،صــدام دیوانه بود .باید این مســئله دربــاره ترامپ هم
بررسی شود.ما نباید فریب صحبتهایی که درباره ترامپ
بیان میشــود بخوریم به هــر ترتیب او به جــای صلح دارد
خاورمیانــه را به جایی پرخشــونتتر و بیرحمانهتر تبدیل
میکند و این کار را با رهبری داماد همواره خندانش یعنی
جردکوشــنر و ژنرالهایــش به ویژه «ســگ دیوانــه» جیمز
ماتیس به پیش خواهد برد.
CMYK

