بینالملل

دوشنبه  3اردیبهشت  6. 1397شعبان .1439شماره 19802

رهبرکرهشمالیجایگاههمسرشرابه«بانویاول»ارتقاداد.ایناولینباربودکهپساززمانیبیشاز 40سالرسانههایاینکشورازعنوانبانوی
اولاستفادهمیکنند.تحلیلگرانمعتقدندکهارتقایجایگاههمسراون ،بخشیازتالشهابرایمعرفیکرهشمالیبهعنوان«یککشورعادی»
است؛آنهمدرزمانیکهکیمجونگاونخودرابرایدودیدارمهموتاریخیآمادهمیکند یعنیدیدارباروسایجمهورکرهجنوبیوآمریکا.

کره شمالی پس از  ۴۰سال
صاحب «بانوی اول» شد
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تحلیل روز
تیراندازی در اطراف کاخ سلمان 40دقیقه طول کشید
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دولت «وحدت» یا «وحشت»؟

کف خیابــان را آن قدر خون فــرا گرفته بود که آتش نشــانی با
شیلنگهایآبپاشخودسعیدرشستنآنداشت.لکههای
خون بر زمین مانده اســت و ترس و وحشــت میــان مردم موج
میزند .به نظر میرسد که اشرف غنی ،رئیس دولت وحدت
ملی به حیات و حضور طیفی از اقوام در افغانستان بی تفاوت
اســت ،مردمی کــه میخواهند در آینده کشورشــان ســهیم
باشند .چراکه بر اســاس گزارشها ماموران امنیتی در محل
حضور نداشتند .از حضور تروریسم در افغانستان ،قوم هزاره
خسارتجبرانناپذیریرامتحملشدهاستامادولتوحدت
ملی باید بداند که هدف گیری قوم هــزاره و غیر هزاره تفاوت
چندانی با هم ندارد .زمانی که کشــتی ســوراخ شــود ،فرقی
ندارد چه کسی کدام سو ایستاده است ،همه غرق میشوند.
تجربه آن را میتوان در جنایات داعش در عراق مشاهده کرد.
باگسترشسیاهیفرقینداشتکهقومیتومذهبچیست.
در شرایط کنونی امنیت اولین خواسته مردم است ،هم برای
ادامه حیات شــان و هم برای مشارکت در انتخابات پارلمانی
پاییز یــا ریاســت جمهوری که ســال آینــده برگزار میشــود.
انتخاباتی که بــا توجه به اتهــام تقلب به آن در ســال ،2014
موجب بی اعتمادی مردم به حکومت شده است.
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اندیشکده روز
حقیقت راهبرد کره شمالی چیست؟
اندیشکده راهبردی تبیین نوشت :تحلیل رفتار کره شمالی
نشان میدهد این کشور به دنبال ایجاد «رژیم امنیت» برای
خود اســت .رژیم امنیت از دو جزء «بازدارندگــی» و «کنترل
تسلیحات»تشکیلمیشود.جزءاولناظربرتالشیککشور
برای ارتقای ســطح نظامی خود تا رســیدن بــه بازدارندگی
است که برای کره شمالی ،هواسانگ 15-آن را محقق کرده
اســت.اکنون مقامات پیونگیانگ در تالش برای ســاختن
جزء دوم رژیم امنیت خود از طریق کنترل تسلیحات هستند.
در فرایند کنترل تســلیحات ،دو طرف بهصورت گامبهگام و
گاهی با نظارت متقابل به کاهش تسلیحات خود به سطحی
معین اقدام میکنند .کره شمالی میخواهد بهوسیله ایجاد
رژیم امنیت مانند بسیاری از کشــورهای برخوردار از سالح
هســتهای ،محیطی امــن و مصــون از تهدیدهــای بیاندازه
کشــوری مانند ایاالتمتحده آمریکا برای خــود ایجاد کند.
بنابراین انتظارمیروددرهرمذاکرهاحتمالیکرهشمالیبر
حقدفاعوبازدارندگیخوددربرابرحضورفزایندهوتهاجمی
آمریکا در آن منطقه به عنوان یک خط قرمز تاکید کند.

روایتهای متفاوت از تیراندازی در کاخ ریاض؛ پهپاد اسباب بازی یا شبه کودتا

ماجرای هراس درکاخ سلمان

گــروه بیــن الملل-قلــب ریاض شــنبه شــب
در هــراس بــه ســر برد.ماجــرا از آن جــا آغــاز
شــد که فعــاالن فضای مجــازی تصاویــری را
منتشــر کردند که تیرانــدازی در اطراف کاخ
الخزامی در ریاض پایتخت عربستان را نشان
میداد.برخــی منابع خبری نوشــتند که این
شــلیکها به وقوع کودتــا علیه ملک ســلمان
مربوط است و پادشاه عربســتان به یک پایگاه
نظامــی منتقــل شــده ،منابــع دیگــری دلیل
تیرانــدازی را ورود یــک پهپــاد بــه حریم قصر
بیان کردند و برخــی حتی از احتمال آســیب
دیدن دست ملک سلمان در این تیراندازیها
صحبت کردند اما هیچیــک از این گزارشها
تایید نشــده اســت.رئیس پلیس ریاض اعالم
کــرد ،دلیــل تیرانــدازی ،نزدیک شــدن یک
پهپاد اسباببازی به قصر پادشــاه بوده است
و نیروهای امنیتی با تیراندازی به ســمت این
پهپــاد کوچــک ،آن را ســاقط کردند!هرچند
تصاویــر منتشرشــده هیــچ گونــه تیرانــدازی
هوایی به ســمت پهپاد را نشان نمیدهد بلکه
درگیریهــا روی زمین بــوده و تیرانــدازی به
ســمت هوا نبوده اســت .بــه نظر میرســد که
روایت ســعودیها از این که یک پهپاد اسباب
بازی بر فراز آســمان ریــاض و در نزدیکی کاخ
پادشــاه عربســتان ســعودی به پرواز درآمده،
یک روایت نادرست است .سعودیها تاکنون
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که ساعتها از طرح این ادعا میگذرد ،حتی
یک تصویر هم از پهپاد به اصطالح اسباب بازی
که از آن سخن میگفتند ،منتشــر نکردهاند.
نبود شــفافیت اظهارات مقامات ســعودی در
ایــن زمینه نشــانه آن اســت که مســئله اصلی
چیز دیگری بــوده و پهپاد اســباب بــازی تنها
بهانــهای بــرای انحــراف افــکار عمومــی از
واقعیت آن چه کــه اتفاق افتاده ،اســت.به هر
روی روایتهای مختلفــی از این ماجرا مطرح
شــده اســت .به گفته مجتهد فعال و افشــاگر
توئیتری ،این حمله به وســیله یــک خودروی
مجهــز به توپ و مسلســل انجام شــده اســت.
برخی گفتهاند که شــنبه شــب برخی عناصر
داخل دربــار برای تــرور «محمد بن ســلمان»
ولیعهد سعودی دســت به کار شدند تا بتوانند
مانع از تکیه زدن وی بر اریکه قدرت شوند؛ به
ویژه این که امروز به قدرت رســیدن محمد بن
سلمان در عربســتان یک مسئله کامال قطعی
و حتمی بوده و تنها زمان آن مشــخص نشــده
است .پیشتر نیز رسانههای مختلفی از جمله
«رأی الیــوم» از وجــود اختالفــات ریشــهای و
عمیق میــان شــاهزادگان در دربار ســعودی
خبر داده بودند .این اختالفــات زمانی به اوج
خود رسید که ملک ســلمان ،پادشاه سعودی
برخالف ســنت و رویه چندده ســاله گذشته،
ضمن انتصاب بن ســلمان به عنــوان ولیعهد،

سیســتم حاکمیتی را عوض کــرد و به صورت
انتقال قدرت از پدر به پسر درآورد.بنابراین این
تحلیل وجــود دارد کــه تیراندازیهای مداوم
در شــهر ریــاض و در نزدیکی کاخ پادشــاهی
عربســتان ســعودی قطعــهای از پــازل جنگ

قدرت در دربار ســعودی بوده اســت .از سوی
دیگــر ،این روایت نیــز وجود دارد کــه حوادث
شنبه شب کامال ساختگی بوده و توسط دربار
پادشاهی عربستان ســعودی مهندسی شده
است .مطرح کنندگان این روایت بر این باورند
که بن ســلمان بــا مهندســی کــردن حوادث
شنبه شــب تالش کرده تا بهانه جدیدی برای
سرکوب شاهزادگان سعودی در آستانه تکیه
زدن بر کرســی قدرت ،مهیا کند .بــه ویژه این
که بسیاری از شــاهزادگان مشــهور و متمول
سعودیطیماههایگذشتهتوسطبنسلمان
قلع و قمع شدند و تحت شدیدترین شکنجهها
قرار گرفتنــد .نکته قابل تأمل این جاســت که
دیوان پادشــاهی عربستان ســعودی تاکنون
هیــچ بیانیه رســمی را دربــاره حوادث شــنبه
شــب صادر نکرده اســت تا از این طریق افکار
عمومی به واقعیت آن چه که اتفاق افتاده است
پی ببرند .این درحالی اســت که رســانههای
سعودی مدعی شده بودند قرار است این اتفاق
بیفتــد و بیانیــهای از ســوی دیوان پادشــاهی
منتشر شود .همین مسئله موجب شده است
تا دروغ بودن ادعای ریــاض مبنی بر ورود یک
پهپاد اســباب بازی به آســمان ریــاض بیش از
پیشآشکارشود.اساساپروتکلهایحفاظتی
کاخ پادشــاهی ســعودی به گونهای است که
هــر پهپــادی را میتوانــد از چنــد کیلومتری
شناســایی و با آن مقابله کند؛ پس چگونه یک
پهپاد اســباب بازی به قدری به کاخ پادشاهی
نزدیک شــده که بــرای ملــک ســلمان تهدید
جدی ایجاد کرده است؟ از سوی دیگر ،تالش

رسانههای سعودی همچون العربیه و الحدث
برای موج سواری روی ادعای مضحک دربار
سعودی نیز بسیار قابل تأمل است.رسانههای
ســعودی تالش میکنند تــا از طریق انتشــار
اخبار جعلی بــه گونهای وانمــود کنند ،عمال
آن چــه کــه اتفــاق افتــاده همــان ورود پهپاد
اســباب بازی به محدوده کاخ پادشاهی بوده
اســت!نکته دیگری کــه حائز اهمیــت به نظر
میرسد این است که تمام حامیان ،متحدان
و هم پیمانان عربستان سعودی چه در عرصه
منطقهای چه در عرصه بیــن المللی در قبال
حوادث شــب گذشــته ســکوت اختیار کرده
و لب بربســتهاند .این مســئله خود به تنهایی
حاکی از آن اســت که در پشــت پرده اتفاقات
جــدی تــری فراتــر از ورود یک پهپاد اســباب
بازی به محدوده کاخ پادشاهی عربستان ،رخ
داده اســت.اما در هر صورت آن چه که واضح
و عیان اســت ،آن اســت که روایت سعودیها
درباره پهپاد اســباب بازی بســیار غیرواقعی
به نظر میرســد و این گونه استنباط میشود
که حادثــه تیرانــدازی در ادامــه همان جنگ
قدرت در دربار پادشــاهی ســعودی رخ داده
اســت .با تمام ایــن ها ،بایــد صبر کــرد و دید
دیوان پادشاهی عربستان ســعودی در آینده
چگونه میخواهد حوادث شهر ریاض را برای
افکار عمومی داخلی و خارجی توضیح دهد.
مقامات ســعودی خود نیز به خوبی میدانند
که رفتــار کودکانه آنهــا در توجیــه کودکانه
ت ِر حوادث شــنبه شــب نمیتواند برای افکار
عمومی قانع کننده باشد.

فراخبر

...

اظهار نظر روز
دانیل مک کارتی:

نیکی هیلی 2020

نیکی هیلــی بــا دونالد ترامــپ در جنگ اســت .شــاید وی
سفیر ترامپ در سازمان ملل باشد ولی میخواهد پایههای
سیاســت خارجی مخصوص خودش را در آمریــکا بنا کند،
سیاستی که در مقایسه با سیاست خارجی قدرت مآبانه و در
عین حال مهار شدهای که ترامپ در دوران تبلیغات در پیش
گرفته بــود ،به سیاســتهای مداخله جویانــه جهانی جرج
دبلیو بوش یا هیــاری کلینتون به مراتب نزدیکتر اســت.
تفاوتهای نیکی هیلی با ترامپ ،به ویژه این هفته هنگامی
که وی درباره تحریمها علیه روسیه که مورد تایید ترامپ نبود
سخن گفت ،بیش از پیش نمایان شد.هیلی به هر روی عضو
محبوب ترامپ در دولت وی محســوب نمیشود زیرا وی از
دشمنان قسم خورده رئیس جمهور در حزب جمهوری خواه
به شــمار میرود.رســانههای لیبرال و نیز متحدان مخالف
ترامپ از هم اکنون ســاز خود را در حمایــت از نیکی هیلی
کوک کردهاند .حتی برخی از طرفــداران چپگراتر نیکی
هیلی از وی خواستهاند تا به نشانه مقاومت در برابر کسانی
که هنوز درباره شیوه انتخابات گذشته انتقاد دارند ،از سمت
خود در دولت ترامپ کناره گیری کنــد .اگر ترامپ دربرابر
این فشارها سر تســلیم فرود آورد ،شــاهد یک عراق دیگر،
یک لیبی دیگر یــا حضور یک دهــهای دیگر در افغانســتان
خواهیم بود در غیر این صــورت تندروهای حزب جمهوری
خواه با هدف اجرای برنامههای خود به منظور راهانداختن
جنگهای مقدس دموکراتیک در اقصی نقاط جهان خود
را برای تبلیغــات انتخابات ریاســت جمهوری آینــده آماده
میکنند :نیکی هیلی .2020

شبح کودتا به دنبال بن سلمان
دکترعلیرضــا رضاخواه-بــا توجــه بــه وجــود ابهــام در ماجــرای
تیراندازی در کاخ پادشــاهی ســعودی اکنون میتوان ســه گمانه را
مطرح کرد؛ نخســت این که روایت ســعودیها درست و چیز مهمی
در میان نبوده اســت که این روایت با توجه بــه الیههای امنیتی کاخ
پادشاهی خیلی اعتبار ندارد .ضمن این که پادشاه عربستان چندین
کاخ دارد و چرا باید درســت این اتفاق در کاخی رخ دهد که ســلمان
و فرزندش در آن بودهانــد.دوم ،با توجه به این که محمدبن ســلمان
از طریق کودتا علیه ابتدا مقرن بن عبدالعزیز سپس محمد بن نائف
و کنار زدن چهرههایــی مانند متعب بن عبــدا ...و ولید بن طالل در
عمل جنگ قدرت در عربســتان را کلید زد و این احتمــال که روزی
این چهرهها یا دیگر شــاهزادگان علیه وی دســت به اقدام بزنند دور
از ذهن نبود ،تیراندازیهای شب گذشــته را میتوان نتیجه جنگ
قدرتوطرحترورسلمانومحمدبنسلمان ارزیابیکرد .درروزهای
اخیر هم پس از این که ولیعهد عربستان به همراه عادل الجبیر وزیر

...

نمای روز
امور خارجه اعالم کرد که حاضر است در چارچوب ائتالف به سوریه
نیرواعزامکند،محمدبننائفدرتوئیتیسکوت خودراشکستودر
مخالفت با این موضع گیری اعالم کرد که این اقدام بر خالف منافع
عربستان است.سوم این که محمدبن سلمان که به خوبی میداند،
دیر یا زود از سوی دیگر شــاهزادگان یا حتی مفتیهای وهابی که با
برنامههایاومخالفهستندهدفقرارخواهدگرفت،باطراحیاین
اقدام سعی دارد این بار همه چهرههایی را که ممکن است علیه وی
دست به اقدام بزنند دستگیر و احتماال با حکم مرگ روبه رو سازد.در
پایان باید تاکید کرد ،فارغ از این که کدام یک از سه روایت مطرح شده
درباره تیراندازی در اطراف کاخ پادشاه سعودی به حقیقت نزدیکتر
است،آنچهاینحوادثنمایانساخت،تصویرناامنوبیثباتیاست
که از اوضاع نابه ســامان داخلی عربســتان در ذهن مخاطبان ایجاد
کرده است .این روزها شبح کودتا و ترور سایه به سایه رویای پادشاهی
محمد بن سلمان را تعقیب میکند.

هفتهنامه
"ویک" با تیتر
"جنگ صلیبی
کومی" این
پرسش را
مطرح کرده
است که
کتاب رئیس
سابق اف بی
آی ،به ترامپ
خسارت
میزند یا به
خودش؟

حمله داعش درکابل دستکم52
شهید و۱۱۲زخمی برجایگذاشت

شناسنامههای
خونین هزارهها
شــریفی-از جمعیت مردمی که برای دریافت شناســنامه
صف کشــیده بودند ،تنها چندین جفــت کفش بی صاحب
و شناســنامههای خونین بر جای مانده اســت .عکسهای
منتشر شــده ،مردانی را نشــان میدهد که صورت شان به
اشک آغشته شده و کودکانی مجروح را در آغوش گرفتهاند.
همچون حمالت گذشــته ،پلیس نیز تنها غایب این حادثه
بود! ســاعت  ۱۰صبح به وقت محلی در غرب کابل ،مردان
و زنان در پشــت مدرســه «مایل هروی» صف کشیده بودند
تا شناســنامههای خود را از مرکز توزیع شناسنامه دریافت
کنند .در آن هنگام این محل هــدف حمله انتحاری داعش
قرار گرفــت و طی آن دســت کــم 52تن شــهید و  112تن
زخمی شدند .به گفته شاهدان ،هیچ پست بازرسی در این
محل وجود نداشــته و تنها پست بازرســی جنب در ورودی
ساختمانتوزیعشناسنامهوجودداشتهاست.اغلبساکنان
محل وقوع این حمله ،شیعیان هزارهای بودند که برای ثبت
نام بــرای شــرکت در انتخابــات در مرکز توزیع شناســنامه
رأیدهی گرد آمــده بودند .عالوه بر مراجعــه کنندگان که
در محل حضور داشتند ،شمار زیادی از کودکان مدرسهای
نیز در ایــن زمــان از محــل در حــال عبــور بودند کــه باعث
کشــته شــدن چند تن از آنها شــد .شــبکه «آریانا تیوی»
ساختمانی دوطبقه را نشان داد که بخشی از آن ویران شده
بود و لکههای خون و شــماری اجســاد روی زمین به چشم
میخوردند .انفجار در محل ه شیعهنشــین «دشــت پرچی»
رخ داده است .در همین حال ،آسوشیتدپرس گزارش داد
که افغانســتان قرار اســت در پاییز امســال صحنه برگزاری
انتخابات پارلمانی باشــد و هــر دو گروه طالبــان و داعش،
مخالف برگــزاری انتخابات در افغانســتان هســتند .با این
حال ،روند ثبت نام رایدهندگان انتخابات افغانستان ۲۵
فروردین آغاز شده است .انتخابات پارلمانی و شورای شهر
قرار است  ۲۸مهر امسال برگزار شود.

تحلیل رسانه ها

هزارهها؛ هزینه انتخابات!
آنها همه شیعیان هزارهای بودند که برای ثبت نام برای شرکت در انتخابات در مرکز توزیع شناسنامه رأیدهی گرد
آمده بودند .هزارههای افغانستان مدنیترین مردم این کشورند .آنان بیش از دیگران از هر اقدام معطوف به مدنیت و
مدرنیت استقبال میکنند .تا کنون حضور هیچ قومی بهاندازه هزارهها در انتخاباتهای پارلمانی و ریاستجمهوری
پررنگ نبوده است .اما پابهپای مشارکت این مردم در فعالیتهای مدنی ،قربانیانی که از آنان گرفته شده نیز قابل تأمل
است .دستکم در دو سال گذشته ،تجمعات شیعیان هزاره ،چه تجمعات مذهبی و آیینی چه تجمعات مدنی و سیاسی،
همواره هدف حمله قرار گرفته و در هر مورد ،دهها تن از آنان در خون خود غلتیدهاند .نمونه آن ،کشتار هزارهها از جنبش
روشنایی گرفته تا مسجد باقرالعلوم(ع) و مساجد امام زمان (عج)در شرق و غرب کابل ،مرکز فرهنگی تبیان وحاال در
مرکز توزیع شناسنامههای رأیدهی است .آن چه در مرکز توزیع شناسنامههای رأیدهی در غرب کابل اتفاق افتاد ،با
یکهاینمردمدرمناطقیمثلغوروغزنیومسیرهامیپردازند،نشاندادکهانتخاباتپیش
احتسابهزینههایانسان 
رو ،بیش از همه برای هزارهها ،خونین و پرهزینه خواهد بود .بعد از این هر تجمع هزارهها تبدیل به مسلخ آنان خواهد
شد .این نتیجه مدنیگرایی فاقد امنیت است که موجب چندبرابرشدن اقدامات تروریستی غیرمدنی میشود .بزرگان
قومیهزارههاآنانرابهمشارکتگستردهدرروندهایملیومدنیتشویقمیکنند،اماهرگزحاضرنیستندمسئولیت
امنیت این مشارکت فراگیر را بر عهده بگیرند .اکنون نوبت آن است که مردم مشارکت مدنی خود در روندهای ملی را
با عنصر عقالنیت درآمیزند .وقتی امتیاز مشارکت مدنی مردم به جیب سران آنان واریز میشود و هزینه تلفات انسانی
آن را مردم میپردازند ،باید در درستی این نوع مشارکت مدنی ،تردید کرد.
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