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2سال حبس برای نوجوان انگلیسی
به اتهام هک تلفن رئیس سیا

یک نوجوان انگلیسی به اتهام هک حسابهای کاربری ایمیل و تلفنهای مقامهای ارشد آمریکایی ،به دو سال حبس در دارالتادیب محکوم شد.
دادستانها میگویند که این نوجوان به نام "کین گمبل" در بازه زمانی 2015و 2016اقدام به هک و دسترسی به اطالعات حسابهای کاربری ایمیلها
و تلفنهای افرادی چون مارک جیلیانو ،مدیر وقت اف.بی.آی ،جی جانسون ،وزیر وقت کشور ،جان برنان ،رئیس وقت سیا و سایر افراد کرده است.

...

تحلیل رسانه ها

اگر سوریه «اس »300 -بگیرد
چه میشود؟
ســوریه اســطوره ارتــش
شکســت ناپذیــر (ارتــش
اشــغالگر اســرائیل) را نابود
کــرد ،هنگامــی کــه در ســال  ،1973ســامانههای دفاع
هوایی ســوریه بیش از نیمی از هواپیماهای فانتوم دشمن
را بر فراز آسمان سوریه و ســرزمینهای اشغالی فلسطین
منهدم کرد.معلوم است هر کسی که هوا را در اختیار دارد،
جنگ را به هر عظمتی تحت کنترل خود میگیرد ،چیزی
که ارتش ســوریه در ســالهای گذشــته به علــت غیر فعال
شدن ســامانه و تیپهای دفاع هوایی از جغرافیای سوریه
پس از حمله تروریستها از دســت داده و شکاف و اختالل
بزرگی در ســامانه پدافند هوایی ارتش ســوریه ایجاد کرد،
همین امر موجب نفوذ هواپیماهای دشــمن (اسرائیل) به
آسمان سوریه و حمله آن به پایگاههای نظامی ارتش سوریه
در ســالهای گذشته شــد و تعجب آور نیســت که حمالت
تروریســتی به گردانهای دفــاع هوایی ســوریه با حمایت
و هدایت دشــمن (اســرائیل) صورت گرفته باشــد.پس از
آن که ارتش سوریه توانست بیشتر خاک ســوریه را بازپس
گرفته و گروههای تروریستی را از بین ببرد ،نیروهای دفاع
هوایی و سیســتمهای دفــاع هوایــی از رده خــارج ،دوباره
فعال شــدند و حوزه پدافند هوایی قدرت خــود را بازیافت
و به مقابله بــا هواپیماهای متعرض به حریم هوایی ســوریه
پرداخت.سقوط هواپیمای ( F-16اسرائیل) در  10فوریه
بر فراز منطقه اشغالی الجلیل نقطه عطف مهمی در عرصه
منطقــه و در قضیه برتــری هوایــی در منطقه اســت ،دیگر
زمان یکه تازی هوایی دشمن گذشــته و البته بیشتر از یک
هواپیما در این حادثه مشهور از بین رفته است اما سانسور
رســانهای دشــمن به منظور کاســتن از شــدت وحشت در
داخل اســرائیل صورت گرفت.دفاع هوایی ارتش ســوریه
در بهتریــن وضعیت خــود قــرار دارد و این موضــوع پس از
تجاوز ســه جانبه توســط ایاالت متحده ،انگلیس و فرانسه
به پایگاههای نظامی ســوریه در ســپیده دم  14آوریل و به
بهانه حمله شیمیایی دوما روشن شد که در آن سامانههای
دفــاع هوایی ســوریه غــرور موشــکهای هوشــمند بالدار
(تاماهاوک و الستورم شــادو) و غیر آن را در هم شکستند.
شگفت آور است که اکثر سیستمهای دفاع هوایی سوریه با
وجود برخی سیستمهای مدرن در آن ها ،قدیمی هستند،
اما شاید ارتش سوریه برای مطابقت با بهترین سیستمهای
دفاعیدرجهانآنهارانوسازیکند.برخیازسیستمهای
دفاع هوایی سوریه به دهه  60و  70قبل از فروپاشی اتحاد
جماهیر شوروی بازمیگردد و هنوز هم با کارایی باالیی کار
میکند.ما نباید کارایی ســربازان ســوری را در استفاده از
دفاع هوایی خود فراموش کنیم چرا که انهدام موشکهای
بالدار و هواپیماهای مدرن برای آنها فقط یک ســرگرمی
شــده که در اوقات فراغت خود انجــام میدهند.ما درباره
سامانههای  S-200و  S-125و .. .صحبت کردیم اما اگر
سوریه  300-Sداشت ،چه میشد؟ مقامات ارشد روسیه
گفتهاند که موضوع تعلیق تحویل  300-Sبه ارتش سوریه
پس از تجاوز اخیر مورد بازنگری قرار گرفته است و اگر این
امر اتفاق بیفتد هواپیماهای دشمن اسرائیلی جرئت ترک
پایگاه هایشان را نخواهند داشت.
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باصاحب نظران

سر ریز دالرهای نفتی در کی استریت

جنگاعرابدرواشنگتن
دکترعلیرضا رضاخواه

international@khorasannews.com

تنش میان کشــورهای عربی حاشــیه خلیج فارس
علی رغم همه تالشهای صــورت گرفته همچنان
ادامــه دارد .ســعودیها کــه نقشــه هایشــان برای
انزوای دوحه نتوانسته دســتاوردهای مورد انتظار
را به همراه داشــته باشــد ،طرحهای جدیدی را مد
نظر قــرار دادهاند .به طــور مثال چنــدی پیش یک
روزنامه ســعودی فاش کردکه این کشــور ســرگرم
بررســی احداث یک کانال دریایی بزرگ به عنوان
پروژهای گردشگری و توریستی است که با استفاده
از آن کشــور قطر به یک جزیره تبدیل میشود واین
پروژه میتواند تنــش در روابــط ریاض-دوحه را به
اوج خود برساند .اما دعوای عربی در خلیج فارس
ظاهرا به این منطقه محدود نمانده و به خیابان کی
استریت واشنگتن که مرکز شرکتهای البی گر در
ساختار سیاسی آمریکاست نیز کشیده شده است.
محمد بن سلمان ولیعهد سعودی و محمد بن زاید به
تازگی سرمایه گذاریهای زیادی را در این خیابان
انجــام دادهاند .بن ســلمان تالش دارد تــا از طریق
مقامات حاضر در کاخ ســفید همچون جان بولتون
سیاست هایش را پیش ببرد و بن زاید هم تالش دارد
تا محصول بذر پاشیهای انتخاباتی اش در جریان
رقابتهای ریاست جمهوری  2016آمریکا را درو
کند .بن زاید به تازگی ســعی کرده تا از طریق جرج
نادر تاجر لبنانی – آمریکایی بر سیاستهای ترامپ
تاثیر بگذارد .جرج نادر در جریان انتخابات ریاست
جمهوری گذشــته آمریکا ،دالرهای سیاه زیادی را
به ســتاد تبلیغات ترامپ منتقل کرده بود .امری که
باعث شده پرونده حقوقی جدی علیه وی توسط اف
بی آی به جریان بیفتد.
▪سرمایه گذاری قطر در کی استریت

قطر هم این روزها ساکت ننشسته است ،المانیتور
در گزارشــی در این باره مینویســد :در کشــاکش

مشــکالت میــان کشــورهای شــورای همــکاری
خلیج فارس ،دوحه در تالش اســت تا با اســتخدام
البیگران نزدیک به حــزب جمهوریخواه ،روابط
بهتری با دولت ترامپ ایجاد کند .قطر یک مجموعه
البیگــر را اســتخدام کــرده اســت کــه پیوندهای
نزدیکی با پرزیدنت دونالد ترامــپ دارد .همچنین
پیــش از دیدار اخیــر امیر قطــر ،تمیم بــن حمد آل
ثانی از کاخ سفید ،میزان ســرمایهگذاری و تجارت
قطریهــا ،در چنــد ایالــت عمدتــ ًا جمهوریخواه،
فزونــی گرفته اســت .طبق ســیاهه البیهــا که به
تازگی منتشــر شــد ،ســفارت قطــر در واشــنگتن،
"باالرد پارتنــرز" را که یکی از شــرکتهای البیگر
اســت و پیش از انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری
با او همــکاری میکرد ،بــه کار گرفته اســت .دوحه
همچنین چندیــن تن را از شــرکت روابــط عمومی
مرکوری به تیم البیگرهایش افزوده تا در مســائل
فــدرال و کشــوری کمــک کننــد .همزمان با ســفر
امیرقطر به واشــنگتن ،مقامهای ارشد اقتصادی و
رهبران تجاری قطر به سواحل غربی ایاالت متحده
رفتند تــا پیوندهای اقتصــادی را در میامــی ،رالی
در کارولینای شــمالی و چارلســتون در کارولینای
جنوبــی ،جایــی کــه "دریمالینــر بوئینــگ" ،تولید
میشــود ،مســتحکم کنند .ایــن ســفر چندوجهی
به آمریکا ،مشــابه اســت با ســفر محمد بن سلمان،
شــاهزاده ســعودی ،که کشــورش از  ۱۰مــاه پیش
قطر را تحریم کرده است .سیمون هندرسون ،مدیر
برنامه سیاســتگذاری انرژی و خلیج در انســتیتو
واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک ،معتقد است:
«قطریها اهداف تجاری نیز داشتهاند .اما این جا در
واشنگتن ،مذاکرات درباره تالش در جهت حل این
بحران ،در صدر موضوعات قرار داشت».
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▪بهترین البی برای نزدیکی به ترامپ

روابــط  ۳۰ســاله ترامپ بــا برایان بــاالرد البیگر،
مجموعه او را به یکــی از پرمخاطبترین البیگرها

نقشه نجات سلطان

آمریکا

راکی ترامپ را به عذر خواهی
واداشت !
دونالــد ترامپ پــس از گذشــت حــدود صد ســال از «جک
جانسون» مشــتزن فقید سیاه پوســت به دلیل ظلمهایی
که دولت وقت آمریکا به او کرده عذرخواهی کرد .جانسون
شخصیت مشــتزن مقابل «سیلوستر اســتالونه» در فیلم
«راکی» نیز بوده اســت.ترامپ گفت :پیرو تماس و پیگیری
سیلوستر اســتالونه بابت ظلمی که صد ســال پیش دولت
آمریــکا در حــق «جک جانســون» مشــتزن ســنگینوزن
سیاهپوســت کــرده رســما عذرخواهــی میکنم.ترامــپ
دربــاره ایــن عذرخواهی گفــت« :سیل ِوســ ِتر اســتالونه» با
مــن تمــاس گرفــت و جریــان «جک جانســون» مشــتزن
ســنگینوزن جهــان را کــه اولیــن مشــتزن سیاهپوســت
نیز بود برایــم تعریف کــرد .دادگاههــا و آزار و اذیتهای او
بســیار بوده و زندگیاش بغرنج و بحثبرانگیز بوده است.
مقامــات پیــش از من بــرای عذرخواهــی رســمی اقدامی
نکردهاند و حال من به طور تمام و کمال از این ورزشــکاری
کــه در حــق او ظلمهــا شــده ،در مقــام ریاســت جمهوری
آمریــکا عذرخواهــی میکنم.جانســون اولیــن مشــتزن
ســنگینوزن سیاهپوســت و قهرمان جهان بود که در سال
 1913میالدی بــا رأی هیئت منصفه تمام سفیدپوســت
طبق معاهــده «مان» با عنــوان ارتباط غیراخالقــی با زنان
محکوم شد و یک سال را در زندان فدرال سپری کرد .جرم
اصلــی وی در دوران اوج نژادپرســتی حکومتی در آمریکا،
ازدواج با زنان سفیدپوســت بود .جانسون در سال 1946
در ســن  68ســالگی بــر اثــر ســانحه تصــادف اتومبیل در
کارولینای شمالی درگذشت«.لیندا ِهیوود» نوه خواهری
جانســون ســالها به دنبال وادار کردن دولت آمریکا برای
عذرخواهی رسمی از این مشتزن اسطورهای بوده است.
«جــان مککین» ســناتور جمهوریخــواه آریزونــا در روند
عذرخواهــی ریاســتجمهوری آمریــکا او را حمایت کرده
است.مککین درباره این مشتزن سنگینوزن میگوید:
«جک جانسون مشتزن اسطورهای و پیشگام ورزشی بود
که شهرت و صد سال پیش جایگاهش با اتهامات و ستمهای
نژادی نابود شد».

در دولت ترامپ تبدیل کرد که کشــورهای خارجی
از جملــه ترکیــه ،در بین مشــتریان آن هســتند .در
حالی کــه  ۱۷۵هــزار دالر در ماه که قطــر به باالرد
پارتنــرز میپــردازد ،بالقوه این کشــور را بــه دولت
ترامپ نزدیک میکند ،باالرد پارتنرز تاکید دارد که
برای پشتیبانی از دوحه در مقر فلوریدایش استخدام
شده اســت .قرارداد نشــان میدهد که شاخه امور
اقتصادی ســفارت قطر ،باالرد را برای موارد زیر به
کار گرفته اســت :ارائه «مشــاورههای اســتراتژیک
و خدمات حمایتــی درباره تجارتش بــا آژانسهای
اجرایــی دولــت فلوریــدا» و «نهادهــای خصوصی»
در فلوریــدا .مضاف بر بــاالرد ،خــوزه فلیکس دیاز،
نماینده پیشین در مجلس قانون گذاری فلوریدا ،در
کنار دو نفر دیگر به کار گرفته شد ه است.
معالوصف ،قرارداد اشاره میکند که باالرد پارتنرز
به نفع قطر با دولت ایــاالت متحده در مواردی البی
خواهد کرد که شــامل ارتقای سطح «روابط دوگانه
آمریکا-قطر» و توســعه «تجارت ،ســرمایهگذاری و
فرصتهای تجاری اســت ».سفارت قطر همچنین
به تازگی چندیــن کارگزار سیاســی را در فلوریدا از
روابط عمومی مرکوری اســتخدام کرده که از سال
 ۲۰۱۵در حــال حمایت از منافع قطر بوده اســت.
یکــی از این افراد ،مایکل هرناندز اســت که پیشــتر
مدیر ارتباطات شــهردار میامی بود .دیگری ،دنیل
مــاری آلــوارز ،هماهنگکننــده امــور ایالتی ریک
اسکات ،فرماندار فلوریدا ،در انتخابات مجدد او در
ســال  ۲۰۱۴بود .با این حال ،آلوارز یک ماه پس از
احزاب مخالــف را برای مانــور انتخاباتی ،ســازمان
دهی و ائتالف ســازی با دیگر گروههای اپوزیسیون
بسته اســت .رویداد حائز اهمیت و بی سابقه اما آن
اســت که حزب حاکم عدالت و توســعه در انتخابات
پیش رو برای اولیــن بار با حزب رقیــب وارد ائتالف
شده است .این مسئله نمایانگر این واقعیت است که
حزب حاکم در شــرایط ملتهب اقتصادی و سیاسی
حال حاضر ترکیه نسبت به کسب اکثریت مطلق آرا
شکوتردیددارد.بنابراینباائتالفباحزبراستگرا
و ناسیونالیســت "حرکت ملی" میکوشــد تــا آرای
مردمی بیشتری را به ســوی خود جذب کند .با این
حال اکنون این پرسش مطرح است که دولت حاکم
چه مالحظاتی را در نظر گرفته اســت کــه در نهایت
به تصمیم درباره برگزاری زودهنگام این انتخابات
انجامید؟

چرا اردوغان انتخابات زودهنگام در
ترکیه اعالم کرد؟

▪ تثبیت جایگاه اردوغان

فادرانی-مردم ترکیه دیگر الزم نیست برای انتخاب
"مستقیم" رئیسجمهورشان تا نوامبر  ۲۰۱۹صبر
کنند؛ آنها یک ســال و نیم زودتر پای صندوقهای
رأی خواهند رفت .همزمــان وضعیت اضطراری در
این کشور برای سه ماه دیگر تمدید شده است .همه
چیز در ترکیه تا اطالع ثانوی ،اضطراری ،نابههنگام
و بحرانــی اســت .رجــب طیــب اردوغان ،ســلطان
این روزهــای ترکیــه هفته گذشــته پس از دیــدار با
"دولت باغچه لی" رهبر حزب حرکت ملی اعالم کرد
انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در این کشور
در روز  ۲۴ژوئن ( ۳تیر) برگزار خواهد شد .اردوغان
گفت تصمیم به برگزاری انتخابات آن هم یک سال
و نیم زودتــر از موعد مقرر "با در نظر گرفتن شــرایط
خاص منطقه به ویژه جنگ ســوریه و تحوالت عراق"
اتخاذ شده اســت .این در حالی اســت که برگزاری
زودهنگاماینانتخاباتپیشترازسویمقاماتحزب
حاکم عدالت و توسعه غیرممکن اعالم شده بود.
▪تصمیم گیری برای سرنوشت

جمهــوری ترکیه تحت رهبــری اردوغان بــه یکی از
سرنوشــت ســازترین برهههای سیاســی و تاریخی
خود نزدیک شــده اســت .ســیر تغییر و تحــوالت در
عرصه سیاســت داخلــی و خارجــی ترکیــه از ژوئن
 ۲۰۱۵که دور اول انتخابات پارلمانی برگزار شــد
تا آوریل  ۲۰۱۷که رفراندوم اصالح قانون اساسی
به رأی عمومی گذاشته شــد آنچنان سریع ،پیچیده
و غیر قابل پیش بینی بــوده که این روزها گمانه زنی
دربــاره آینــده این کشــور تقریبــ ًا غیرممکن اســت.
مسئله غیرقابل پیش بینی اما برای اردوغان و حزب

عدالت و توسعه درســت پس از اعالم نتایج دور اول
انتخابات پارلمانی در ژوئــن  ۲۰۱۵رخ داد ،زمانی
که اعالم شد حزب حاکم اکثریت خود را در پارلمان
از دست داده و حزب چپهای دموکراتیک خلقها
( )HPDمورد حمایت کردها توانســته اســت با اخذ
 ۱۳درصد آرا برای اولین بار به پارلمــان راه یابد .از
دســت دادن بیــش از نیمــی از آرای رأی دهندگان
واجد شــرایط برای حزبی کــه تا آن زمان  ۱۳ســال
قدرت سیاسی را بالمنازع در دست داشت تا حدی
به منزله نقش بر آب شدن اهداف و برنامههای حزب
حاکم بــرای آینده ترکیه بــود .به طور مثــال ،همان
زمان هم رئیس جمهور ترکیه ســودای تبدیل نظام
پارلمانی به یک نظام "ریاســتی" را در سر داشت اما
برای تصویب این تغییر در پارلمان ترکیه به دو سوم
آرای نمایندگان نیاز داشت .حزب حاکم در دور دوم
انتخابات پارلمانی در نوامبر ۲۰۱۵در نهایت موفق
شد اکثریت آرا را بدون نیاز به ائتالف با احزاب دیگر
به دست آورد ،اما روندی که در فاصله حدود پنج ماه
بیــن دور اول و دور دوم انتخابــات طی شــد تا حزب
حاکم بتواند آرای از دست رفته را مجدد به نفع خود
جلب کند درخور توجه بود.

جمهوری
ترکیهتحت
رهبری
اردوغان
به یکی از
سرنوشت
سازترین
برهههای
سیاسی و
تاریخی خود
نزدیک شده
است

▪ائتالف با رقیب

اکنوننیززمانانتخاباتدیگریدرترکیهفرارسیده
است .فضا و شــرایط سیاســی و اقتصادی حاکم بر
ترکیه به فاصلــه دوماه مانده به برگــزاری انتخابات
پارلمانی و ریاســت جمهوری از برخی جهات شبیه
شــرایط حاکم بر انتخابات پارلمانی پیشین است با
اینتفاوتکهاکنونتمدیدوضعیتفوقالعادهدست

پایان حکومت نخبگان در کاخ سفید

بوید کاتی،راشا اینسایدر/جمعه شب  13آوریل،
رئیس جمهور دونالد ترامپ بــا همکاری انگلیس و
فرانسه دستور حمله به سوریه را صادر کرد؛ تالشی
برای نمایش این نقش که ایاالت متحده می خواهد
هرچه را در جهان غلط است درست کند .اما سوال
این اســت :آیا این شــروع پایــان ریاســت جمهوری
ترامپ اســت؟ آیا دری کــه آمریکایی هــا اندکی به
سوی ملی گرایی عمیق و خروج از سیاست ،اقتصاد
و فرهنگ جهانی و احترام به تمــدن غربی باز کرده
بودند حاال بسته می شــود؟پارتیزان های متعصب
و مکاران و دشــمنان متکبری که دونالــد ترامپ در
مبــارزات انتخاباتــی اش بــا آن ها مــی جنگید هم
اکنون ظاهرا در سیاست خارجی به پیروزی رسیده
اند .آن ها وارد دستور کار ترامپ شده اند و در حلقه
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درونی کارکنان او جا خوش کرده انــد .اول از همه
نیــک هیلی که در ِســمت ســفیر ایــاالت متحده در
ســازمان ملل متحــد جا خــوش کرده اســت .مورد
بعدی و پس از خروج رکس تیلرسون از وزارت امور
خارجه پیش آمد تا ترامپ نتواند گزینه مد نظر خود
را برای این ســمت معرفــی کند .جــان بولتون فرد
دیگری است که از ابتدا در برنامه های کاری ترامپ
حضور نداشت اما رئیس جمهور قانع شد که او فرد
درستی برای پست مشاور امنیت ملی است .شایان
ذکر است که درسی که از انتخابات  2016ایاالت
متحده گرفتیم این بود :آمریکایی ها به دنبال فردی
خارج از سیســتم سیاســی بودند .فردی که بیاید و
خانه را پاک کند .مــردی که از پاک کــردن مرداب
سخن می گفت و در یک کالم شــعار او بازگرداندن

بدون تردیــد مهمترین مســئله برای حــزب عدالت و
توسعه و شخص رجب طیب اردوغان از طرح موضوع
برگــزاری انتخابــات زودهنــگام در مــاه ژوئــن (تیر)
امســال ،مهیــا کــردن زمینهها بــرای اجرایی شــدن
همهپرســی تغییــر قانــون اساســی در ترکیه اســت.
همهپرسی قانون اساسی ترکیه در ۱۶آوریل۲۰۱۷
(  ۲۷فروردین  )۱۳۹۶برگزار و طــی آن زمینه برای
تغییر نظام سیاســی از پارلمانی به ریاستی مهیا شد.
بر اساس اعالم قبلی ،مقرر شده بود که اجرایی شدن
نتایج همهپرسی به بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی
و ریاســتجمهوری اکتبــر  2019موکــول شــود اما
بهنظر میرسد اردوغان تصمیم گرفته است که نتایج
ک سال و نیم زودتر از این موعد اجرایی
همهپرسی را ی 
کند .در وضعیت فعلی به نظر میرسد که در انتخابات
زودهنــگام  24ژوئن برای پســت ریاســتجمهوری
عالوه بر اردوغان ،اشــخاصی همچون مارال آکشــنر
دبیر کل حزب خــوب ،دوغو پرینچــک دبیرکل حزب
وطن،کمالکیلیچداراوغلویاایلهانکسیچیازحزب
جمهوریخواهخلقویکنمایندهازحزبدموکراتیک
خلقهانامزدخواهندشد.زمانیکهبهلیستنامزدها
و وضعیت ائتالفها نگاه میشود ،بهنظر میرسد که
اردوغان با حمایت حــزب حرکت ملــی میتواند حد
نصاب  50درصد را برای تمدید جایگاه خود به عنوان
رئیسجمهوری ترکیه کسب کند.
▪ افزایش قدرت حزب عدالت و توسعه

هدف دیگر حزب عدالت و توسعه را میتوان تثبیت
و بهبود جایگاه خود در پارلمان ترکیه ارزیابی کرد.
در انتخابــات اول اکتبر  2015این حزب توانســت
با کســب  49.48درصد از آرای مردم ،تعداد 317

آمریــکای بــزرگ بود.اما همــان طور کــه ورود یک
بیگانه در سیاست واشنگتن مزایایی داشت ،حضور
یک میلیــاردر خودســاخته که به هیچ کــس یا هیچ
جناحی نمی اندیشد ،معایب و مشکالتی نیز دارد.
بزرگ ترین مشکل این است که نمی توان پیچیدگی
هــای فلســفی و سیاســی واشــنگتن را درک کرد و
واقعیت ساده است که تنها نکته وفاداری و حمایت
از سرمایه داری در کشور بود .وعده هایی که در طول
مبارزات انتخاباتی هم شک و تردیدی درباره آن ها
وجود نداشــت و بیــش از همه هدف کلی سیاســی
دولت را تشــکیل داد.اســمش را نبوغ می گذارید،
اســمش را عدم اعتمــاد به حرف های یــک مرد می
گذارید یا هرچه بخواهید این مســئله را صدا بزنید
هم اکنون بدترین دشــمنان ترامپ همان کســانی

آن به کار خود با اسکات پایان داد.
▪سود آمریکا از دعوای اعراب

بــا ایــن حــال دولــت ترامــپ تــاش جــدی بــرای
عادیســازی در روابط قطــر با عربســتان ،امارات،
بحرین و مصر ،در پیش نگرفته اســت .هم قطر و هم
امارات ،طی ســالهای اخیر میلیونهــا دالر برای
البی علیه یکدیگر خرج کردهاند .هندرسون در این
باره میگوید« :من گمان میکنم که این مشکل به
زودی حل شود .من نشانههایی از ضعف اتحاد میان
عربستان سعودی و امارات در این باره میبینم ،اما
امــارات کماکان سرســخت باقی مانده اســت ».در
داخل دولت نیز جان بولتون ،مشــاور جدید امنیت
ملی ترامپ ،پیشتر همین سرسختی را درباره قطر
برشمرده و به وبسایت محافظهکار بیتبارت نیوز
گفته بود که ایاالت متحده باید اخوان المســلمین
تحتحمایتقطررابهعنوانیکسازمانتروریستی
بشناسد .دیدار با امیر قطر ،نخستین مالقات با یک
رهبــر خارجی در زمــان تصدی جان بولتون اســت
که به تازگی پســت خــود را تحویل گرفته اســت .با
این حــال ،آن چه مشــهود اســت منافعی اســت که
آمریکاییها از دعوای میان کشورهای عربی حاشیه
خلیج فارس به دســت میآورند ،ایــن منافع نه تنها
دالرهای نفتی است که به جیب البی گرها میرود
بلکــه میلیاردهــا دالری را کــه صرف هزینــه خرید
تسلیحات و سرمایه گذاری در صنایع داخلی آمریکا
میشود نیز شامل میشود.
کرســی ،از مجمــوع  550کرســی مجلــس ملــی و
همچنین حق تشــکیل دولت مســتقل را به دســت
آورد .اکنون در شــرایط جدید حزب اردوغان تالش
میکند کــه با بهرهگیــری از وجــه ملیگرایی که در
نتیجه تهاجمات خارجی ترکیه تقویت شــده است،
آرا ی پارلمانی خود را به بیش از  50درصد برساند.
▪تضعیف جریانهای سیاسی کردی

حــزب دموکراتیــک خلقهــا ( )HDPدر آخریــن
انتخابات پارلمانی ترکیه کــه در اول اکتبر 2015
انجام شد با کسب حدود  11درصد آرا 59 ،کرسی
را از مجموع  550کرسی پارلمان این کشور کسب
کرد و برای اولین بار در قامت یک حزب کردی موفق
شد مانع کســب حداقل  10درصد آرا برای ورود به
مجلس گذار شود .در زمان فعالیت خود نمایندگان
این حزب ،در پارلمان مخالفتهای شــدیداللحنی
را با سیاستهای حزب حاکم عدالت و توسعه اتخاذ
کردند.حتی حجم نقدها و مخالفتهای این حزب
با سیاستهای اردوغان به مرحلهای رسید که دیگر
او نتوانست حضور نمایندگان این حزب را با وضعیت
با ثبات و قدرتمند بپذیرد؛ در نهایت نیز در  ۴نوامبر
 ۱۴( ۲۰۱۶آبــان  15 )۱۳۹۵نماینــده این حزب
دســتگیر و روانه بازداشتگاه شــدند .به ویژه زندانی
شدن رهبران مشترک این حزب فیگن یوکسکداغ
و صالح الدیــن دمیرتاش مهمتریــن اقدامی بود که
در ســال  2016در راســتای تضعیــف جایــگاه این
حزب صورت گرفت .اکنون پس از دستگیری بخش
بزرگ رهبران این حزب ،تضعیف حزب کارگزاران
کردســتان ( )pkkبه واســطه آغاز دورانــی از جنگ
شهری در ترکیه و نیز ایجاد حزب جدید با نام حزب
«خــوب» در  25اکتبــر  2017به نظر میرســد که
قدرت سیاسی کردها به شدت تضعیف شده است.
از این رو ،اردوغان و سیاستگذاران حزب عدالت و
توســعه قصد دارند با برگزاری انتخابات زودهنگام
کرسیهای این حزب را به نفع خود کسب کنند.
▪تسویه حساب حزبی

یکی دیگر از اهداف اردوغــان از برگزاری انتخابات
زودهنگام را میتوان در ارتباط با تسویه حسابهای
حزبی در درون حزب متبوع خود دانست .بخشی از
نمایندگان حزب عدالت و توســعه در مجلس فعلی
ترکیــه ،همدلــی کاملی بــا سیاســتهای اردوغان
ندارند .از این رو ،او قصد دارد تــا در انتخابات آینده
افــراد نزدیکتــر بــه خــود را وارد پارلمان کنــد .در
مجموع ،بهنظر میرســد که رئیسجمهوری ترکیه
قصد دارد با برگزاری انتخابات جدید فضای الزم را
برای قبضه بیشتر قدرت ایجاد کند.

کارل بیلت .نخســتوزیر ســابق ســوئد/در دورهای که
ویژگی شــاخص آن دیوانگی دونالد ترامپ ،رئیسجمهور
آمریــکا ،تجدیدنظرطلبی والدیمیر پوتیــن ،رئیسجمهور
روســیه و جا هطلبــی بیحدومــرز شــی جیــن پینــگ،
رئیسجمهوری چین است ،نظم بینالمللی بیش از پیش
کارایی خــود را از دســت داده و به ســمت هرجومرج پیش
مــیرود .امــا چگونه وضعیــت به این جــا رســید؟ و چگونه
میتوانیم ایــن وضعیت خطرناک را پشــتســر بگذاریم؟
بعد از پایــان جنگ جهانــی دوم و تــا همین اواخر ،شــاهد
عصری بودیم که نهادگرایی لیبرالی بر آن حاکم بود .نظم
پساجنگ از همان سال 1941شروع به شکلگرفتن کرده
بود؛ یعنی وقتــی فرانکلین روزولــت ،رئیسجمهور آمریکا
و وینستون چرچیل ،نخســتوزیر بریتانیا بر عرصه کشتی
که در ساحل پالسنتیای کانادا لنگر گرفته بود ،طرح اولیه
منشور آتالنتیک را به نگارش درآوردند .درحالیکه هیتلر
در میدان جنگ اروپا پیروزمندانه پیش میرفت ،چرچیل و
روزولت نه تنها مصمم بودند که نازیها را شکســت دهند،
بلکه میخواســتند چارچوبی برای صلح و دموکراســی در
دنیای آینــده پی بریزند .آنهــا به موفقیتی فراتــر از آن چه
انتظارش را داشتند ،دست یافتند .بعد از منشور آتالنتیک
نوبت به تأسیس سازمان ملل ،مؤسسات برتون وودز ،نظام
ق بشــر و ...رســید .در
تجــارت جهانی ،بیانیه جهانی حقو 
دهههای پس از جنگ که با جنبش ضداســتعماری همراه
بود ،کشورهای جدیدی در نقشه جهان پدیدار و دشمنان
قدیمیتحتائتالفهایجدیدباهممتحدشدند.گشایش
دروازههای چیــن رو به جهان و فروپاشــی اتحــاد جماهیر
شــوروی در ســال  1991نقطــه آغازی شــد که ربــع قرن
پیشــرفت جهانی چشــمگیر را به دنبال داشــت .در واقع،
براســاس شــاخصهای اقتصادی ،سیاســی و اجتماعی،
این  25سال را میتوان بهترین ربعقرن در تمام تاریخ بشر
دانســت .در این دوره ،جنگ بزرگی میــان ابرقدرتها در
نگرفت ،توســعه تجارت جهانی گسترش رشــد اقتصادی
را رقم زد ،فقر به نصف کاهش یافت و پیشــرفتهای سریع
در علم و فناوری مردمان زیادی را در سراسر جهان منتفع
کرد .بااینحال در سالهای اخیر جهان به دوران جدیدی
وارد شــده است .سیاســت ایدهآلیســم و امید جای خود را
به سیاست هویت و ترس داده اســت .این روند یکی پس از
دیگری در کشورهای غربی ریشه میدواند اما بیشتر از هر
جای دیگری در همان دو کشــور آنگلوساکســونی متجلی
شده اســت که آن ربعقرن درخشــان را ممکن کردند .هم
اکنون ،آشــفتگی سیاســی در بریتانیا به وضعیت تراژیکی
رســیده اســت .از ژوئن  2016که مردم بریتانیــا به خروج
کشورشان از اتحادیه اروپا رأی دادند ،بریتانیا جستوجوی
مذبوحانهای را برای مفهومی خیالی از تمامیت ارزی آغاز
کرده اســت تا مانع از تنزل قــدرت و نفــوذ بینالمللی این
کشور شــود .بااینحال ،آشــفتگی سیاســی در کاخ سفید
ترامپ ،پیامدهای بهمراتب مهمتری خواهد داشت .برای
دهههای متمــادی ،کاخ ســفید بــه نوعی رهبــری جامعه
بینالمللی را در دست داشت؛ اما امروز لحن خصمانه کاخ
سفید حتی در ظاهر نیز جایی برای این نقش رهبری باقی
نگذاشــته اســت .در واقع ،اســتراتژی امنیت ملی رسمی
دولت ترامپ در عمل نشــان میدهد که تالشهای آمریکا
برای محافظــت از نظم جهانی در عمل نهتنها غیرســازنده
بلکه مخــرب بــوده اســت .افــق چنیــن رویکــردی تنش و
نزاع میان کشــورها بهخصــوص ابرقدرتهــا خواهد بود.
بازنگــری در ژســت اســتراتژیک آمریــکا به نظــر واکنش و
پاسخی است به رفتار روســیه بهخصوص در اروپای شرقی
و همچنین قدرتطلبی روزافزون چین در عرصه جهانی.
بااینحال ،اولین وظیفه رئیسجمهــور آمریکا باید دفاع از
نظم بینالمللی در برابر تهدیدات روزافزون باشد هرچند
در این میان نبایــد از واقعیتها و تحــوالت جهان نیز غافل
شــود .توجه به تغییــرات آبوهوایــی ،افزایــش مهاجرت،
انقالب اطالعاتی و پیشــرفتهای عظیــم در فناوریهای
ارتباطــی نیازمنــد توافقهــای بینالمللی جامــع و جدید
بــرای محافظــت از منافع کشورهاســت.در نهایت تأســف
در چنین شــرایط خطیــری ،اقدامات کاخ ســفید به نظر با
هدف تضعیف هر شکل و گونهای از نظم بینالمللی صورت
میگیرد با این امید که از دل این نابه ســامانی و اغتشــاش
آمریکا بتواند بر جهان سلطه کامل پیدا کند .براساس این
منطق ،تجارت جهانی نه براســاس قواعد و مؤسسات بلکه
باید از طریق اقدامات یکجانبه و حمایت از تولید داخلی،
اداره شــود .نقش نهادهایی ماننــد اتحادیه اروپــا نیز که با
هدف برقراری نظــم و ثبات از طریق همکاری و مشــارکت
شــکل گرفتهاند ،رفتهرفته کمرنگ و کمرنگتر میشــود؛
اگر کامال از حیز انتفاع ساقط نشوند.در این سناریو ،بخش
وســیعی از جهان از جمله اروپا ،هند و دیگر کشورهایی که
به لیبرالدموکراسی و گشــایش اقتصادی پایبند هستند،
بازندگان اصلــی خواهند بود .هم اکنون ،غــرب با جهانی
جدیــد و بازیگرانــی جدید مواجه اســت که خواســتههای
جدیدی از آینــده دارند .بنابراین دستکشــیدن از ایدهها
و نهادهایی که در دهههای گذشــته ارمغانآور رفاه و ثبات
بودهاند ،اشــتباه مهلکــی خواهد بــود .از همــه مهمتر ،دو
کشــوری که بیشــترین نقش و مســئولیت را در ایجاد نظم
بینالمللی پساجنگ داشــتهاند ،نباید در چنین شرایطی
به دستاوردهای خود پشت کنند.

هســتند که در حلقــه اول پیــش بــردن برنامه های
سیاســت خارجی او حضور دارند .کسانی که وعده
هــای انتخاباتی رئیس جمهور را تغییــر می دهند و
در ظاهر او را قانع کرده اند که در کنار او هســتند تا
پیروزی وعده های او را جشن بگیرند .هم اکنون از
رئیس جمهور به عنوان یک وسیله برای پیش بردن
خواسته های آن ها استفاده می شود.نتیجه این کار
می تواند به معنای شــروع پایان ریاســت جمهوری
ترامپ یــا حداقل حکومــت نخبگان در واشــنگتن
باشد .چراکه آن دسته از مدیرانی که با برنامه های
رئیس جمهور مخالفت می کردند حاال بر مسند کار
هســتند .امید کوچک رای دهنــدگان آمریکایی و
دری که آن ها در نوامبر 2016با امید و دعا باز کرده
بودند حاال بسته شده است.
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