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رئیس جمهور آمریکا برکناری مقامات دیگری از
کابینه اش را هم در سر دارد

تحلیل روز
جاسوس به جای تاجر

▪تیلرسون از همه تشکر کرد به جز ترامپ

وزیــر خارجــه برکنــار شــده آمریــکا نیــز در
نخستینواکنشرسمیدرحالیکههیجانی
و خشــمگین نشــان میداد،برخــاف عــرف
معمول بدون نام بردن از دونالد ترامپ از نحوه
واگذاریسمتاشبهمایکپمپئوسخنگفت
و با تشکر از همکارانش ،اعالم کرد تا پایان ماه
مارس جاری از ســمت اش کنار خواهد رفت.
شــب برکناری اش از سفر
تیلرسون که همان ِ
طوالنی خود به آفریقا بازگشته بود در سخنان
خود همچنین از علت اصلی اخراجش اظهار
بی اطالعــی کرد.همزمان،برنی ســندرز نیز
نوشــت" :اخراج وزیر خارجه بــا توئیت به هیچ
وجه،یکسیاستخارجینیست.کشورهای
سراســر جهان برای مشــاهده نشــانه هایی از
ثباتورهبریبهآمریکامینگرندوترامپپیام
برعکسمخابرهمیکند".ازسویدیگر،سناتور
جــان مککیــن در واکنش بــه معرفــی جینا
هاســپل از ســوی ترامپ برای تصدی ریاست
ســازمان ســیا گفت که هاســپل باید «ماهیت
و گســتره» دستداشــتن خــود در برنامــه
بازجوییهای (شکنجههای) ســیا را توضیح
دهد.این سناتور ارشد جمهوریخواه ،برنامه
بازجویی (شکنجه) افراد در بازداشتگاههای
آمریکا (ســازمان ســیا) را «یکی از ســیاهترین
بخشهــا در تاریخ آمریــکا» خوانــد و گفت که
سنا باید دست داشتن هاسپل در این «برنامه
ننگین»رابهدقتموردبررسیقراردهد.

اندیشکدهمطالعاتجهاناسالمنوشت:عملیاتشاخ هزیتون
ترکیهبهمراحلپایانیخودنزدیکشدهاستواکنوننیروهای
تحتحمایتترکیهفاصل هزیادیباقلبشهرعفرینندارند.در
چنینشرایطیاوالتحلیلنوعرویکردجنگیکردهاوترکیهو
نیزراهیکهترکیهدرپیشخواهدگرفتقابلتحلیلاست-1.
باتوجهبهاینکهشهرعفرینمرکزحضوریگانهایمدافعخلق
ونیزمحلپرجمعیتغیرنظامیاندرشمالغربسوریهاست،
ترکیهبرایکاهشفشارخارجیدرپیکشتهشدنشهروندان
راهبردی اتخاذ خواهد کرد که شــمار کمتری از غیرنظامیان
کشته شــوند .بنابراین احتماال مرحل ه پایانی عملیات شاخه
زیتون قدری طوالنیتر خواهد شد -2.از طرفی عفرین مرکز
تجمع تجهیزات ،ســاحها ،تونلهــا و خندقهای یگانهای
مدافع خلق است و به همین دلیل اهمیت حفظ شهر و تلفات
گرفتن از ترکها ،کردها را به ســوی جنگ چریکی در عفرین
پیش خواهد برد -3.در صورت تسلط ترکیه بر عفرین ،به نظر
میآیدمرحل هبعدیعملیاتترکیه،تسلطبرشهرمنبجباشد
کهازلحاظجغرافیایینزدیکتروازلحاظنظامیتسلطبرآن
آسانتراست.محدودیتترکیهدرمنبجایناستکهنیروهای
آمریکایی در آن حضور دارند و ترکیه مایل نیســت با نیروهای
آمریکاییدرگیرشود،ازاینروترکیهگامهایابتداییرابرای
حلاینمشکل،ازراهگفتوگوباآمریکابرداشتهاست.

نکته

عبدالباری عطوان -دونالد ترامپ درباره ســه مسئله ایران ،کره
شمالی و خلیج فارس به هیچ وجه با تیلرسون سازگار نبود .از زمانی
که تیلرسون ،ترامپ را در یک جلسه خصوصی احمق توصیف کرده
بود ،ترامپ می خواست تیلرسون را برکنار کند .بدون شک امارات،
عربستان و مصر ترامپ را تحت فشار قرار داده بودند تا تیلرسون را
برکنار کند ،زیرا بر خالف خواست کشــورهای تحریم کننده قطر،
موضع گیری می کرد .محمد بن سلمان ولیعهد سعودی هفته دیگر
در شــرایطی به واشــنگتن ســفر خواهد کرد که ترامپ به او خواهد

گفت اصلی ترین مانع روابط بین دو کشور را برداشت و تفاهم کامل
بین دو طرف به ویژه دربــاره دو پرونده ایران و بحــران خلیج فارس
وجود دارد .می دانیم ترامپ از کشورهای حاشیه خلیج فارس می
خواهد تســلیحات بیشــتری از آمریکا خریداری کنند و بن سلمان
ممکن است قراردادهای جدید تسلیحاتی با واشنگتن برای خرید
جنگنده های جدید امضا کند .ترامپ با برکناری تیلرســون ،هدیه
ای به بن ســلمان اعطا کرد که در یک هفته آینده به واشنگتن سفر
خواهد کرد.

میراث ناگوار تیلرسون
ابوذرگوهریمقدم-خالیماندنبسیاریازمناصبحساسوتکمیل
نشــدن کادر موردنیاز وزارت خارجه و نیز نمایندگیهای سیاسی آن
در خارج از آمریکا نقطهضعف جدی تیلرســون بود که این امر میراثی
ناگواربرایوزیرجدیدنیزمحسوبمیشود.شخصیتپمپئووجایگاه
وی نزد ترامپ ســبب میشــود وی به رغم اختالفنظر با بدنــه وزارت
خارجه آمریکا ،بتواند این وزارتخانه را بیش از ســازمان ســیا به دستور
کار ترامپ نزدیک کند و وجهه تهاجمی به آن بدهــد .ترامپ در زمانی
تیلرسونراتغییردادکهبهنظرمیرسدبهنقشواهمیتوزارتخارجه
در پروندههای مهم بینالمللی نظیر کره شــمالی ،ایران ،خاورمیانه و

معاهدات بینالمللی پی برده است.جینا هاسپل ،جانشین پمپئو در
سازمان سیا فردی حرفهای با سابقه  30سال فعالیت در این سازمان
استکهطبع ًادستگاهجاسوسیآمریکاچنینشخصیتیراکهآشنایی
کاملباروندهاوساختارداردبهشخصیبیرونازسازمانترجیحخواهد
داد.گزارشهایمنتشرشدهدرنهادهای امنیتیآمریکادردورهپمپئو
تحتتأثیرگرایشسیاسیورویکردهایویودستورکارترامپ،دچار
تغییر لحن شده بود .به نظر میرســد با انتصاب هاسپل به ریاست این
سازمان،بدنهکارشناسیوحرفهایایننهاد،همراهیبیشتریباوی
نشاندهندوکمترتحتتأثیرسیاستورزیقرارگیرند.

درباره حادثه ســامرا را داد.نگاهی به سوابق
سرتیپ شریف  -که تیپ وی مسئول حفاظت
از منطقه الخضرای بغداد اســت  -نشان می
دهــد وی در بحبوحــه اعتراضات ضد فســاد
جریان صدر در  ۱۱فوریه سال  ۲۰۱۷میدان
التحریر بغداد مســئول نظامــی منطقه برای
حفــظ آرامش بوده اســت  .در ایــن تظاهرات
تعدادی از هواداران صدر کشته شدند.همان
زمان برخی شبکه های اجتماعی و رسانه ها
با انتشار تصاویر و آدرس دقیق منزل سرتیپ
شریف در حله ،او را عامل سرکوب تظاهرات

و از دشــمنان جریان صــدر و نزدیکان مالکی
معرفــی کردند.برخــی رســانه هــای عراقی
حادثه کشته شــدن سرتیپ شــریف را انتقام
جریان صدر از او و یک عملیــات ترور قلمداد
کردند .حادثه ای که دو ماه پیش از انتخابات
پارلمانی رخ داده که العبادی امیدوار اســت
در پست نخست وزیری بماند.حیدرالعبادی
دســتور تحقیق در ایــن بــاره را صــادر کرده
است .پیشتر تحلیل گران از احتمال ائتالف
انتخاباتی میان العبــادی و احزاب هم پیمان
صدر خبر داده بودند.

بااوج گیری تنش میان لندن ومسکو ،انگلیس ۲۳دیپلمات روس را اخراج می کند

بالی جاسوس روس

شــریفی -لندن ســفیر روســیه را به وزارت
خارجــه ایــن کشــور احضار کــرد .تــرزا می،
نخســت وزیر انگلیس نیز اعالم کــرد که این
کشــور به تالفی حمله به یک جاسوس سابق
روس با «ســم اعصاب»  ۲۳دیپلمات روســیه
را از بریتانیا اخراج میکنــد .دولت انگلیس
پیشــتر از مســکو خواســته بود دربــاره نوعی
عامل عصبی که در روســیه تولید میشــود و
کاربرد نظامی دارد و از آن برای مسموم کردن
«سرگئی اسکریپال»  ۶۶ساله (جاسوس دو
جانبــه) و «یولیا» دختر  ۳۳ســاله او در شــهر
سالیزبوری انگلستان اســتفاده شده است،
توضیح بدهــد .در مقابل ،مســکو اولتیماتوم
انگلیس بــرای ارائه توضیــح را نادیده گرفت
و در مــدت تعیین شــده به درخواســت لندن
پاسخ نداد .رویدادی که به بحران دیپلماسی
بین دو کشــور تبدیل شــده اســت .ســرگئی
الوروف ،وزیــر خارجــه روســیه اتهامهــای
لندن را «مزخرف» و یــک نمایش تبلیغاتی از
ســوی همکاران غربی شــان خواند .او گفت
که کشــورش تنها در صــورت دســت یابی به
نمونه گاز اعصابی که برای این کار اســتفاده
شده حاضر به همکاری اســت.در این میان،
نخســت وزیرانگلیس در پارلمان اعالم کرد

که تحریمهای تازهای را علیه روسیه پیشنهاد
خواهد داد و علیه «افراد متنفذ و فاسد روسیه»
در بریتانیــا اقــدام خواهــد کــرد« .تــرزا می»
دعوت از وزیر امور خارجه روسیه برای دیدار
از بریتانیــا را نیز پــس گرفــت .کرملین گفته
است که روسیه با هرگونه اقدام بریتانیا علیه
این کشور مقابله به مثل خواهد کرد.

این ماده یک عامل اعصــاب با نام «نویچوک»
به معنی «تــازه وارد» در زبان روســی اســت.
نویچوک نســل چهارم عوامل اعصاب اســت
کــه در دهــه  ۷۰و  ۸۰میــادی در شــوروی
ســابق تولید شده اســت و یکی از قویترین و
کشندهترین مواد شیمیایی است که عملکرد
دســتگاه عصبی را مختل میکنــد .این ماده
اعصــاب بر خــاف نمونه هــای مشــابه خود
که اغلــب به صــورت مایــع و گاز هســتند ،به
صورت پودری بسیار لطیف در میآید و حمل
و نگهداری آن بسیار آسانتر است.

▪جاسوسی دو جانبه ،کدام کشور باید
پاسخ دهد؟

والدیمیر پوتین ،رئیسجمهوری روسیه ،در
مصاحبه ای خطــاب به مقامات لنــدن گفته
اســت «شــما ابتدا تحقیقات کامــل را انجام
دهید و بعد درباره آن صحبت خواهیم کرد».
دیمیتری پسکوف ،ســخنگوی کاخ کرملین
نیزگفتکهسرگئیاسکریپالبراینهادهای
امنیتــی بریتانیــا کار میکــرد و در خــاک آن
کشور مســموم شــده اســت و در نتیجه «این
حادثه هیچ ربطی به روســیه ندارد چه رســد
به رهبری این کشــور» .ســرگئی اســکریپال
 ۶۶ســاله ،پیشــتر از ماموران بخش امنیتی
ارتش روسیه بود .وی در آن زمان به سازمان
اطالعات خارجــی بریتانیا (ام آی ســیکس)
کمــک کــرد تــا دههــا تــن از عوامــل روس را

▪تهدید انگلیس به تحریم جام جهانی

شناســایی کند .پــس از فاش شــدن ماجرا،
او در دســامبر ســال  ۲۰۰۴دســتگیر و در
دادگاه به اتهام انتقــال اطالعات محرمانه به
بریتانیا و خیانت ،به  ۱۳ســال زندان محکوم
شــد .او در ســال  ۲۰۱۰در جریــان مبادلــه
جاســوسهای آمریکا و روســیه در فــرودگاه
وین آزاد و به بریتانیا پناهنده شد .این مبادله
را میتوان بزرگ ترین مبادله در نوع خود در
طی دهههــا نامید« .آنــا چاپمن» نیــز یکی از
 ۱۰جاسوس روسیه بود که در ایاالت متحده

آمریکا دســتگیر و در جریان ایــن مبادالت به
روسیه استرداد شد.اســکریپال و دخترش،
که هر دو ساکن بریتانیا هستند ،روز سهشنبه
در حالی که بیهــوش روی نیمکتی در مقابل
یک مرکز خرید در شــهر ســالیزبوری افتاده
بودند پیــدا شــدند .پلیــس بریتانیــا روز بعد
اعــام کرد آن هــا عمدا بــا اســتفاده از عامل
عصبی مسموم شــدهاند .آن دو همچنان در
بخــش مراقبتهای ویژه بســتری هســتند.
بررسیهای شــیمیایی حاکی از آن است که

از ســوی دیگر ،انگلیس اعالم کــرد که آماده
تحریم جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه شده است.
وزارت امــور خارجه روســیه نیز اعــام کرده
اســت تهدید انگلیس به تحریم جــام جهانی
فوتبال بــه خاطر مســمومیت یک جاســوس
سابق روسیه در انگلیس ممکن است به روابط
دو کشور و نیز این ورزش جهانی صدمه بزند.
ســوال مهمی که کاربران فضــای مجازی در
این باره مطــرح کرده اند این اســت کــه باید
دید حاال فیفا این توانایی را دارد که عضویت
انگلیس در فیفا را لغو کند؟

نمایش  ۷هزار جفت کفش در مقابل کنگره برای حمایت از قربانیان اسلحه

اعتراض"کفشی" در قلب آمریکا

مسابقه استادیوم سازی در خاک عراق!
فعاالن آمریکایــی در اقدامی نمادیــن هزاران
جفتکفشرادرزمینچمناطرافساختمان
کنگره به نمایش گذاشــتند که هر یــک از این
جفتکفشهانمایندهکودکانیبودکهاززمان
کشــتار مرگبار ســندی هوک در سال۲۰۱۲
تــا کنــون در تیراندازیهــای مــدارس آمریکا
کشته شدهاند .ســازمان دهندگان این اقدام
تعداد  7هزار جفت کفش را در سراســر زمین

رئیس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا:

اسد پیروز جنگ سوریه است
رئیس ســتاد فرماندهی مرکــزی آمریکا گفت ،این بشــار
اســد اســت که پیروز جنگ هفت ســاله داخلی در ســوریه
اســت .به گزارش میلیتــاری پرس،ژنرال«جــوزف ووتل»
گفت :سیاست آمریکا این بوده است که بشار اسد ،رئیس
جمهوری سوریه یا باید کنارهگیری کند یا برود؛ اما برمبنای
نقطه نظر جنگ داخلی در این کشــور ،به نظر میرسد که
دولت اسد در ســوریه روند صعودی داشته است .روسیه و
ایران به عنوان دو عامل اصلی به نیروهای دولتی ســوریه
اجــازه میدهنــد تا بــا گروههــای شــبه نظامی شــامل آن
هایی که مورد حمایت آمریکا هســتند ،مبارزه کنند و تنها
جبهههای مقاومت که در دســت ســوریه نیست ،غوطه در
شرق دمشــق و ادلب در شمال ســوریه هســتند .به نظرم
این دو کشور به دولت اسد کمک کردهاند تا از این وضعیت
سربلند بیرون بیاید .عملیات هوایی روسیه باعث افزایش
کنترل دولت ســوریه بر بخش های زیادی از کشور به ویژه
در اطــراف پایتخت و دیگر شــهرهای بزرگ شــده اســت.
رئیس فرماندهی مرکزی آمریکا در پاسخ به این سوال که
آیا سیاست آمریکا مبنی بر «رفتن اســد» است؟ نیز گفت:
سیاســت ویژه مــا در این مســئله حســاس را نمیدانم .در
بلندمدت ،پیروزی اســد ،آمریــکا را با رویارویــی در مقابل
تهدیدهای زیادی از جانب حزبا ...علیه اردن و اسرائیل
روبه رو میکند .با این حال ،پیروزی اسد به این معناست
که باید به مقابله با نفوذ ایران و روسیه ادامه دهیم.

...

خبرهای متفاوت
پیمان «خودکشی» سه یار ترامپ!

سرتیپ شریف اسماعیل المرشدی فرمانده
تیــپ  ۵۷و رئیس تیــم حفاظت نخســت وزیر
عــراق در یــک درگیــری بــا عناصــر ایســت و
بازرســی ســرایا االســام (شــاخه نظامــی
جریان مقتدی صدر) در اطراف سامرا کشته
شد.ســرتیپ شــریف بــرای بررســی اوضــاع
امنیتی و حفاظتی ،پیش از ســفر العبادی به
سامرا و موصل رفته بود.سرایا االسالم مدعی
شده کاروان وی به هشــدارها توجهی نکرده
اســت و آنان مجبور به تیراندازی شده اند .با
این حال،حیدر العبادی دستور تحقیق فوری

سید رضا قزوینی غرابی

عبدالحســین عبطان وزیر ورزش و جوانان عراق و عضو دفتر
سیاســی جریان ملی حکمت (عمار حکیم) کــه از او به عنوان
یکیازمنفذهایورودعربستانبهعراقنامبردهمیشودگفته
است :پس از آن که عربستان سعودی یک استادیوم فوتبال به
عراق هدیه کرد ،قطر نیز اعالم کرد ســه اســتادیوم را به عراق
هدیه خواهد کرد ! به نظر می رســد که تمایل شــدید جوانان
عراقیبهفوتبالبهعنواننخستینکشورجهانعربکهورزش
فوتبال وارد آن شــد و محرومیت از امکانات ورزشی ،به شامه
سعودیهاودیگرکشورهایحوزهخلیجفارسرسیدهاست.
بنابراین برای نفــوذ در توده های اجتماعــی ،تجهیز امکانات
ورزشیعراق،ساختاستادیوموبرگزاریبازیهایدوستانه
درخاکعراق،موردتوجهسعودیهاوبهتازگیقطریهاقرار
گرفتهاست.ایندیدگاهبهمعنایمخالفتباهمکاریبغدادو
کشورهایمختلفدنیاازجملهکشورهایعربخلیجفارس
نیست.اینحقبغدادوملتعراقاستکهدرچارچوبروابط
متقابل،مناسباتحسنهایباهمهدنیاداشتهباشندامارقابت
مخرببازیگراندرزمینعراقواهدافپشتپردهکشورهایی
که 15ســال تمامی تالش خود را برای نابودی عراق و فرایند
سیاسیآنبهکاربستندضرورتتوجهبیشتربهاهدافاصلی
اینکشورهارابیشازپیشمیکند.

جایزه ای بزرگ برای بن سلمان

انتقام به سبک مقتدی؟

اندیشکده روز
«منبج»،گام بعدی شاخه زیتون

ســعدا ...زارعی-تغییر وزیر خارجه آمریکا یک ســال پس از روی کار
آمدن ترامپ ناشــی از شکســت سیاســت خارجی آمریکا که مرکز آن
منطقهماست،استوتغییروزیراینوضعراتغییرنمیدهدوبایدگفت
تغییروزیربرایایناستکهامیدیبهوابستگانمنطقهایآمریکاکهاز
شکستهایپیدرپیسیاستهاینظامیآمریکادرمنطقهنومیدشده
اند،دادهشود.سیاستمنطقهایآمریکا ازدورهدومریاستجمهوری
بوشکهسکانوزارتخارجهآندردستکاندولیزارایسقرارگرفت،با

شکستپیدرپیهمراهشدوهیچکدامازوزیرانخارجهودرواقعهیچ
کدامازدولتهایآمریکانتوانستنددورشکستنظامیوسیاسیآمریکا
رامتوقفکنندودستاوردیداشتهباشند.شکستدرجنگ ۳۳روزهکه
رایسدرحکمفرماندهآنبودآغازشکستهاییاستکهباشکستاین
روزهایآمریکادرتغییرروندسوریهبهضرربشاراسدپیوندداردودرمیان
ایندوشکست،شکستسیاستخارجیآمریکادرعراق،افغانستان،
لبنان،یمن،ایران،کره،روسیه،چینوترکیهقراردارد.

سرتیم حفاظت العبادی در درگیری با نیروهای سرایا االسالم کشته شد

العبادی در مراسم تشییع سرتیم حفاظتش

بامعرفیمایکپمپئو،رئیسسیابهعنواننامزدوزارتخارجه
آمریکاازسویدونالدترامپ،رئیسجمهوریاینکشورسوال
های متعددی درباره روند سیاســت خارجــی آمریکا مطرح
شدهاست.درصورتیکهسنایآمریکابرتصمیمترامپصحه
بگذارد ،سکان دستگاه دیپلماســی آمریکا در دستان فردی
قرار خواهد گرفت که به مدت یک سال در ساختمان پر رمز و
راز النگلی(مقرسازمان سیا) بر صندلی سر جاسوس آمریکا
تکیه زده بود .آژانس اطالعات مرکزی آمریکا -ســیا ،بزرگ
ترین وگسترده ترین ســازمان اطالعاتی و جاسوسی جهان
لقب دارد و رئیس آن ،بر فعالیت های اطالعاتی ،جاسوسی
و خرابکاری دولت آمریکا درگوشه و کنارجهان نظارت دارد.
انتقال چنین فردی به اتاق وزیر خارجه که مســئول پیشبرد
اهــداف دیپلماســی آمریکاســت ،شــائبه امنیتی تر شــدن
سیاســت خارجی آمریکا را تقویــت می کند .به ویــژه این که
ترامپ در توضیح تصمیم ناگهانی خود برای برکناری رکس
تیلرسون گفت  :با پمپئو دیدگاه های یکســانی دارم.به نظر
تیلرســون تاجر برای دونالد
می رســد با پایان یافتن کارکرد
ِ
ترامپکهمبتنیبرکاهشکمیوکیفیوزارتخارجهآمریکا
بود ،اکنون نوبت به پمپئو رسیده اســت تا جهت گیری های
دیپلماسیاینکشوررارویالزاماتامنیتیپیشببرد.دریک
سال گذشته ،پمپئو در مقام ریاست سیا ،بارها از مواضع تند
ترامپدرقبالکرهشمالیحمایتکردهبود.پمپئوهمچون
هربرت مک مســتر ،مشــاور امنیت ملــی و برخــاف رکس
تیلرسون،مدافعحفظحداکثرفشاربرکرهشمالیبود.ازاین
روپیشبینیمیشودکهنشستنپمپئوبرکرسیتیلرسون،
برشدتفشارهایآمریکابرکرهشمالیخواهدافزود؛آنهم
در شرایطی که ترامپ از پیشــنهاد دیدار با رهبر کره شمالی
استقبال کرده است .پیوند زدن این دو نگرش متضاد ،یکی
از چالش های پیش روی پمپئو در زمان تصــدی وزارت امور
خارجه آمریکا خواهد بود.از ســوی دیگر ،پمپئو نیزبه اندازه
ترامپباتوافقهستهایباایرانمخالفاست.ترامپیکیاز
دالیلاختالفخودباتیلرسونرانیزموضوعتوافقهستهای
ایرانبیانکردهاست.باتوجهبهاینکهدراوایلماهمه،مهلت
تمدیدتعلیقتحریمهایهستهایعلیهایرانبهسرمیرسد،
وزیر خارجه بعدی آمریکا نقش مهمی در حفظ پایبندی این
کشــور یا خروج احتمالی آن از برجام خواهد داشت .این در
حالی است که طی یک سال اخیر ،جامعه اطالعاتی آمریکا
شامل  16نهاد از جمله سازمان ســیا که ریاست آن را پمپئو
بر عهده دارد ،بر مناسب بودن توافق هسته ای با ایران تاکید
کرده اند .از دیــد جامعه اطالعاتی آمریــکا  ،حفظ این توافق
با هدف تامین امنیت ملی آمریکاســت .با این حال ،سخنان
پمپئو درباره برجام طی یک ســال گذشــته نشــان می دهد
که وی بیش از این که به نظرات کارشناســی ســازمان تحت
ریاستتوجهکند،پیروخواستونظراتدونالدترامپ،رئیس
جمهوری کنونی آمریکاست و عملکرد ترامپ نیز نشان می
دهدرئیسجمهوریاینکشورکوچکترینمخالفتهایی
رانیزبرنمیتابد.ازاینرواحتمالمیرودباواگذاریوزارت
خارجه آمریکا به پمپئو ،این سازمان بیش از پیش تحت تاثیر
سالیقشخصیرئیسجمهوریغیرقابلپیشبینیآمریکا
قرارگیرد؛موضوعیکهمیتواندبرنقشوجایگاهاینکشور
درنظامبینالمللتاثیرمنفیبرجایگذارد.

کامیار-درحالیکــه مهمتریــن خانهتکانــی
ترامپ محدود به رکس تیلرسون شده است
اما شواهد نشــان می دهد این رویه همچنان
ادامهدارخواهدبود.بهنوشتهنیویورکتایمز،
هرچنــد رئیــس جمهورآمریــکا بــا برکناری
تیلرسونازسمتوزارتخارجه،پمپئورئیس
سازمان سیا را به عنوان جانشین وی معرفی
کرد،اما در حال بررسی برکنار کردن و اخراج
وزیر امور کهنهســربازان و انتصاب ریک ِپری
وزیر انــرژی کابینه به جایش نیز اســت .البته
هنوز مشخص نیست که آیا ریک ِپری که پیش
از ورود به عرصه سیاســت یک خلبان نیروی
هوایی بود این تغییر سمت را بپذیرد و این که
اساسا ترامپ چه کسی را برای تصدی وزارت
انرژی در نظر دارد.به نوشته آسوشیتدپرس ،
هربرت مک مستر مشــاور امنیت ملی ترامپ
نیز چندان بــا ترامپ ســازگاری نــدارد و این
گمانــه زنی ها درباره وی تقویت شــده اســت
کــه وی احتماال بــه زودی کناره گیــری کند.
داگالس برینکلــی مــورخ مســائل مربوط به
روســای جمهــور آمریــکا در دانشــگاه رایس
می گوید«:دونالد ترامپ یــک رئیس جمهور
تکروست که دوست ندارد حکومت را با کسی
تقســیم کند و تمایلــی نــدارد که فــرد دیگر،
اعتباری در این زمینه به دست آورد .وی برای
کابینــه خود ترکیبــی عجیــب را وارد کرد که
بســیاری از آن ها محافظــه کاران معــروف یا
تاجرانی ثروتمند هســتند ولی این امر به این
معنی نیســت که آن هــا از زمامداری ســر در
می آورند».بــا این حال،ترامپ بعــد از اخراج
تیلرســون نشــان داد کــه احتمــاال تغییرات

دیگری نیز در راه است چرا که تاکید کرد یک"
کابینه ایده آل" در حال شکل گرفتن است.

...

اظهارنظر روز

تغییر برای امید دادن

خانهتکانی ادامهدار ترامپ

امیرعلی ابوالفتح
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چمن پیرامون ساختمان کنگره آمریکا پخش
کرده انــد و گفتند این تعــداد در واقع نمایانگر
تعدادکودکانیاستکهبهدلیلخشونتهای
مسلحانه کشته شدهاند و ســازمان دهندگان
امیدوار هســتند که پیام قاطع را بــه کنگره در
خصوصمطالبهاصالحاتدرقوانینمالکیت
اســلحه منتقل کنند .حتی یک کــودک دیگر
هم نباید قربانی این خشونتها بشود .این در

حالی است که به تازگی انجمن ملی تفنگ در
پیامضایمصوبهکنگرهایالتیفلوریداکهسن
خرید سالح را از  18سال به  21سال افزایش
می دهد  ،از ایالــت فلوریدا شــکایت کرد .این
اقدام اعتراضی نمادین یــک روز پیش از آن که
تظاهرات سراســری دانش آمــوزان آمریکایی
در اعتراض به خشــونتهای مســلحانه بعد از
حادثه کشــتار ۱۷تن در ماه گذشــته میالدی

در مدرسهای در منطقه پارکلند ایالت فلوریدا
برگزار شــود به اجرا در آمد .قرار است  10روز
دیگر نیز دانش آموزان بــرای تظاهراتی تحت
عنوان"راهپیماییبرایجانما"بهخیابانهای
شهرواشنگتندیسیبیایندوازجملهحامیان
اینحرکتاعتراضیبازماندگانحادثهکشتار
درمدرسهمارجریاستونمنداگالسدرشهر
پارکلندهستند.

سی ان ان« :جان کلی» رئیس کارکنان کاخ سفید« ،رکس
تیلرســون» وزیر برکنارشــده امور خارجه و «جیمز متیس»
وزیر دفاع آمریکا با امضای پیمانی موســوم به «خودکشــی
دستهجمعی» متعهد شد ه بودند که اگر ترامپ یکی از آن ها
را اخراج کند ،دو نفر دیگر نیز استعفا کنند .با توجه به این که
ترامپ سهشنبه شب در یک اقدام غیرمنتظره ،تیلرسون را
از وزارت خارجه آمریکا برکنار کرد ،حال باید منتظر ماند و
دید آیا جان کلی و جیمز متیس نیز از مقام خود کنارهگیری
خواهند کرد یا خیر؟ هم اکنون ،گزارشهای زیادی درباره
اختالف جان کلی با ترامپ در رسانهها به چشم میخورد
و برخــی منابع نیز از احتمــال برکناری جیمــز متیس خبر
دادهاند اما در صورتی که چنین پیمانی وجود داشته باشد،
شــاید آن ها پیش از آن که از ســوی ترامپ اخراج شوند ،از
سمت خود کنارهگیری کنند.

دوره جن گیری برای کشیشان واتیکان
تی پی آی :واتیکان قصــد برگزاری یک دوره فشــرده یک
هفته ای را برای کشــیش های کاتولیک با عنوان «هنر جن
گیری و تعقل درباره شــیطان پرســتی» دارد .هــدف از این
دوره آموزشی ،ایجاد شمار کافی از کشیش هایی است که
بتوانند با این پدیده مقابله کنند .عمل جن گیری به کشیش
هایی واگذار می شود که دارای تعادل روانی و روحی باشند.
واتیکانمقرکلیسایکاتولیکمیگویدکهبرایپاسخگویی
به تقاضای روزافزون پدیده جن زدگی در ایتالیا ،تصمیم به
تشکیل و راه اندازی این دوره گرفته است .ساالنه حدود نیم
میلیون مورد درخواست جن گیری در ایتالیا وجود دارد.

...
عراق

معصوم بر بودجه  ۲۰۱۸عراق مهر تایید نزد
فؤادمعصومرئیسجمهورعراق،اعالمکردکهقانونبودجه
سراســری ســال  ۲۰۱۸کشــور را امضا نمــی کند.بودجه
جنجالی ۸۸میلیارد دالری عراق هفته گذشته پس از مدت
های طوالنی کش و قوس باالخره در غیاب نمایندگان کرد
که جلسات بررســی بودجه را تحریم کرده بودند به تصویب
مجلس رســید.معصوم مدعی شده  ۳۱اشــکال قانونی در
بودجه وارد اســت و به همین دلیل آن را بــه پارلمان بازمی
گرداند.فــارغ از این کــه بر اســاس قانون اساســی ،رئیس
جمهور حقی در رد قوانین مصوب پارلمــان ندارد و قوانین
در صورت موافقت نکردن او به طور خــودکار ظرف  ۱۵روز
اجرایی می شــوند اما نکته این جاست که معصوم همچون
دیگر مقامات کرد از تقلیل سهم اکراد از بودجه از نسبت۱۷
درصد به ۱۲درصد ناراضی است به همین دلیل وی حاضر
به امضای قانون بودجه نشده است.معصوم با این اقدام خود
و برای چندمین بار نشــان داد به جای آن که رئیس جمهور
عراق باشــد نماینده قوم کرد و اقلیتی  ۱۲درصدی است و
عمال ســوگند بــه قانون
اساسی و تعهد به این
را که رئیس جمهور
عراق اســت ،نقض
کرده است.

تیتر جنجالی علیه ترامپ
در پی عزل وزیر امور خارجه آمریکا ،نیویورک پست با چاپ تیتری
جنجالی تصمیم اخیر ترامپ در عزل رکس تیلرسون را به تمسخر
گرفت.این نشــریه با اشــاره به تیتــری قدیمی که تصویــری از این
میلیاردرآمریکاییبههمراهدارد،اقدامجنجالیرئیسجمهوری
شکشید.درصفحهنخستنشریهنیویورکپست
آمریکارابهچال 
که دیروز چهارشنبه منتشر شد ،تیتر "بدترین رکسی که او داشته

اســت" به چشــم میخورد .این تیتر که در آن "رکس" با "ســکس"
همقافیهشدهاست،بهتیتردیگریدرصفحهنخستهمیننشریه
در ۱۹۹۰اشارهداردکهبهنقلاز"مارالمارپلز"،همسرسابقترامپ
درباره او نوشته شده بود ...دو طرف در سال ۱۹۹۳ازدواج کرده
و در  ۱۹۹۹طالق گرفتند .این تیتر جنجالی نیویورک پســت به
سرعتدررسانههایاجتماعیجلبتوجهکرد.
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