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کمیته سنای آمریکا انتصاب پمپئو به وزارت خارجه را تایید کرد
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تاکید «انصارا »...بر دادن پاسخ عملی به شهادت رئیس شورای عالی سیاسی یمن

غافلگیری های بزرگ نظامی در راه است
کامیار-شــهادت صالح الصمــاد رئیس
شــورای عالــی سیاســی یمــن در تجاوز
جنگندههای سعودی به استان الحدیده
هرچنــد شــوک بزرگی بــه ملــت ،ارتش
و نیروهــای مردمــی یمــن وارد کــرد  ،اما
ســخنگوی انصــارا ...خواســتار پاســخ
عملی به شــهادت الصماد شــد و گفت":
همه باید در این زمینه همــکاری کنند".
ســید عبدالملک الحوثی رهبــر جنبش
انصــارا ...نیــز در ســخنانی به مناســبت
شــهادت الصماداعــام کرد :عربســتان
و آمریــکا بایــد مســئولیت ایــن «جنایت»
را کــه البته بدون پاســخ نخواهــد بود ،بر
عهــده بگیرند .بــه نوشــته کانــال اخبار
ســوریه،عملیات ترورالصمــاد ،در واقــع
نتیجــه ناتوانــی و ناکامی رژیم ســعودی
در پیــروزی نظامی بر دولــت و ملت یمن
بهشــمار مــیرود و ایــن همان سیاســت
تروری است که بیش از شــش دهه است
کــه رژیــم صهیونیســتی در برابــر رهبــر
مقاومــت و ســران کشــورهای مختلــف
عربی و غیرعربی در پیــش گرفته و بدون
شــک در این تــرور هــم میتــوان جایگاه
مشــاورهای صهیونیســتها و همــکاری
مخابراتــی و اطالعاتــی آمریکاییهــا را
بهعینــه دریافــت .بــا این حال ،شــهادت
صالح الصماد نمیتواند هیچ تغییری در
اســتراتژی یمنیها برای مقاومت ایجاد

کند ،این تــرور صرفا ریختــن بنزین روی
آتشی است که چهار سال است با حماقت
ولیعهــد ســعودی برافروختــه شــده و به
این ســادگیها خاموش نخواهد شد .در
ایــن کــه ارتــش و نیروهای مردمــی یمن
چگونه پاســخ ایــن تــرور را خواهنــد داد
بســتگی به امکانــات و سیاســتهای آن
هــا دارد ،امــا وقتــی رژیم ســعودی همه
پروتکلهای جنگی و بینالمللی را پشت
سر گذاشته و دست به ترور رئیسجمهور
یک کشــور میزند ،باید تبعــات و عواقب
آن را هــم بپذیرد .بدون شــک یمنیها از
خطوط قرمزی عبــور خواهند کرد که در
برنامههــای از پیشطراحــی شــده برای
آن فکــر کرده و توانایی رســیدن بــه آن را
دارند .ایجاد ناامنی گسترده در شهرهای
عربســتان بــا اســتفاده از عناصــر خفته،
ترور برخی از ســران ســعودی در مناطق
مختلف ،شــلیک موشــک به بنــدر نفتی
ینبع در جده ،شــلیک دوباره موشــک به
ســمت ریاض اینبــار در تیراژ بــاال ،ورود
به عمــق خــاک ســعودی و تصــرف یکی
از شــهرهای مهــم مــرزی و در نهایت نیز
ناامــن کردن کامــل خطوط کشــتیرانی
سعودی و اماراتی در دریای سرخ .همان
گونــه کــه گفتــه شــد ،مقاومــت در طول
دهههای گذشته بسیاری از رهبران خود
را از دست داده ،اما بهجای ضعیفشدن،

موسســه مطالعــات قفقــاز در ایــروان نوشــت" :ســرژ
سرکیسیان" که ازسال  2008الی  2018سمت ریاست
جمهــوری ارمنســتان را برعهده داشــته و به تازگــی نیز با
اصالح قانون اساسی این کشــور ،به سمت نخست وزیری
با اختیارات جدید رســیده بود ،مجبور به استعفا شد البته
نباید انتظار داشت که حوادث کنونی تاثیر زیادی بر روابط
ارمنستان و روســیه بگذارد .خط مشــی سیاست خارجی
ایروانتغییرینخواهدکرد.انگیزهاصلیاعتراضاتمربوط
به مســائل و مشــکالت داخلی بود و رهبــران مخالفان نیز
موضع گیری زیادی در باره سیاست خارجی نداشتند .اگر
آن ها شعارهای ضدروسی می دادند ،مسلما نمی توانستند
این تعداد مردم را به خیابانها بکشــانند و به خواسته خود
هم نمی رسیدند .عامل نزدیکی روابط ارمنستان و روسیه،
غیرقابل اجتناب است و روابط محکم اقتصادی و گسترش
همکاریهای نظامی بین دو کشور نیز به این مسئله کمک
کرده اســت .عالوه بــر این ،خط مشــی سیاســت خارجی
سرکیسیان و پانیشــیان (رهبرمخالفان)نسبتا به یکدیگر
نزدیک است و در شرایط جنگ سرد ارمنستان با جمهوری
آذربایجان و روابط به مراتب دشــوارتر این کشــور با ترکیه،
آســیب رســاندن به روابط با مســکو ،در هر صورت انتخاب
عاقالنهای برای ایروان نخواهد بود.

...

خبر آخر
قطر و عمان روادید مشترک گردشگری
صادر می کنند

شنگن عربی کلید خورد
قطر و سلطنت عمان دو عضو شورای همکاری خلیج فارس
توافــق کردند بــه اتباع  ۳۳کشــور جهان روادید مشــترک
گردشگری یک ماهه اعطا کنند.مدارک و شروط مورد نیاز
این اســت که طرف از اتباع  ۳۳کشــور مورد توافق باشــد،
فرم درخواســت روادید را ارائه کند ،گذرنامه اعتبار داشته
باشــد و اعتبارش کمتر از شــش ماه نباشد.حساب بانکی
فرد متقاضی هم باید دست کم  ۵هزار ریال قطری معادل
 ۱۳۵۰دالر موجودی داشــته باشــد و تنها کســانی از این
شرطمعافهستندکهبرایاعضایهیئتهایدیپلماتیک
و کنســولی شــناخته شــده باشــند.مکان ارائــه اداره امور
کنسولی و دفاتر دیپلماتیک و کنسولی قطر در خارج است.
همچنین اعتبــار این روادیــد از تاریخ صــدورش یک ماهه
است و دارنده این روادید باید قبل از پایان مدت اعتبار وارد
کشور شود .هنگام ورود یک ماهه و قابل تمدید است.اتباع
کشورهایی که مشمول این روادید می شوند عبارتند از کره
جنوبی ،فرانســه ،ایتالیــا ،انگلیس ،آلمان ،کانــادا ،هلند،
دانمارک ،بلژیک ،لوکزامبورگ ،سوئیس ،اتریش ،ایسلند،
پرتغال ،ایرلند ،یونان ،فنالند ،اســپانیا ،ســوئد ،استرالیا،
موناکو ،نیوزلند ،نروژ ،واتیکان ،ســان مارینو ،اندوا ،ژاپن،
ســنگاپور ،برونئی ،مالزی ،هنــگ کنگ ،لیختن اشــتاین
و آمریــکا .ایــن توافــق در حالی صــورت می گیــرد که قطر
همچنان از 15خرداد سال گذشته تحت تحریم کشورهای
عربستان ،امارات ،بحرین و مصر قرار دارد .سلطنت عمان
از ابتدای بروز تنش بیــن اعضای شــورای همکاری خلیج
فارس ،بی طرفی خود را در این مسئله حفظ کرده است.

چارلز ام بلو /نیویورک تایمز -بله ،ترامپ فردی کامال
فاقد صالحیت بــرای ریاســت جمهوری آمریکاســت و از
ویژگی ها و اخالقیات الزم برای این کار برخوردار نیست.
وی همچنیــن یــک دروغگوی تمام عیار اســت کــه موارد
زیاد فســاد مالی ،اطــراف وی را احاطه کرده اســت.بله،
هر روزی که ترامپ به کار خــود به عنوان رئیس جمهوری
آمریکا ادامــه می دهــد ،در واقــع تهدیدی بــرای آمریکا،
عقاید و همچنین کنوانســیون هایی اســت که این کشور
در آن هــا مشــارکت دارد.ریاســت جمهــوری ترامــپ در
آمریکا همچنیــن تهدیدی برای ثبــات و امنیت جهانی به
شــمار می رود.اگرچه می تــوان دالیل روشــن و صریحی
بــرای برکنــاری ترامپ پیشــنهاد کــرد ،اما چنیــن کاری
به طور مســلم نبردی دشــوار خواهد بود ،چــرا که درصد
زیادی از مردم ،افکارعمومی و قشــرهای سیاسی آمریکا
از اســتیضاح تنفر دارنــد و این کار را هرچنــد برای رئیس
جمهوری همچون ترامپ باشد ،ناخوشایند و افراطی می
دانند.ممکن است در صورتی که دموکرات ها اکثریت را
در مجلس نمایندگان آمریکا در اختیار بگیرند ،استیضاح
ترامپ تحقــق یابد ،اما این کار در ســنا (کــه اکثریت آن را
جمهــوری خواهان در اختیــار خواهند داشــت) با مانعی
بزرگ روبه رو شود و به این ترتیب می توان چنین امری را
تقریبا غیرممکن دانست.با بررسی تاریخ آمریکا می بینیم
در این کشور تا کنون تنها دو رئیس جمهوری با استیضاح
روبه رو شده اند ("اندرو جانسون" در سال  1868و "بیل

کلینتون" در سال  )1998اما در هردوی این موارد ،سنا
از تایید آن خودداری کرد و به این ترتیب ،هردوی این افراد
در ســمت خود باقی ماندند.گاهی گفته می شود ترامپ
سرنوشت"ریچارد نیکســون" را خواهد داشــت که حتی
پیش از این کــه مجلس نمایندگان پیشــنهادهای مربوط
به اســتیضاح وی را به رای بگذارد ،از ســمت خود استعفا
کــرد.در هریک از ایــن موارد ،نکتــه مهم این اســت که به
بررسی این بپردازیم که سیاستمداران و افکار عمومی چه
واکنشی به برکناری احتمالی خواهند داشت.در زمانی
که دموکرات هــا محافظه کارانی نژادپرســت و جمهوری
خواهان لیبرال هایی طرفدار برده داری بودند ،جانسون
رئیس جمهوری از حــزب دموکرات بود.جانســون در آن
زمان به این دلیل رئیس جمهور شد که هنگام ترور آبراهام
"لینکلن" ،وی معــاون رئیس جمهــوری بود(.بله لینکلن
به دالیل اســتراتژیک ،معاونی را از حــزب مخالف و از یک
ایالت جنوبی برای خود برگزیــده بود).در آن زمان جنگ
داخلی به تازگــی پایان یافته و بازســازی های پــس از آن
آغاز شــده بود.جانســون اما بــه دلیل خوی نژادپرســتی
خود با بسیاری از جنبه های بازسازی مخالف بود .همان
طور که در پایگاه اینترنتی سنای آمریکا به آن اشاره شده
است ،جانسون قانونی را که کنگره برای حمایت از حقوق
بردگان آزاد شده به تصویب رسانده بود ،وتو کرد.درگیری
بر سر موضوع استیضاح رئیس جمهوری در روز  24فوریه
 1868در مراسم رای گیری در مجلس نمایندگان به اوج

نوبت «گل»

گروه بین الملل-عبدا...گل،رئیسجمهورپیشین
ترکیه ،ساختمان بزرگی را در مرکز آنکارا در اختیار
گرفته و چهــره های سیاســی و رســانه ای متعددی
به این ســاختمان تــردد مــی کننــد .گل همچنین،
مشــورت های انتخاباتی خود را با سه حزب مخالف
اردوغان آغاز کرده است .این دیدارها در حالی انجام
شــده اســت که رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهور
ترکیه پس از دیدار بــا «دولت باغچه لی» رهبر حزب
مخالف حرکت ملــی ( )MHPاعالم کــرد انتخابات
پارلمانی و ریاست جمهوری در این کشور ،یک سال
و نیم زودتر از موعــد مقــرر و در روز  ۲۴ژوئن ( ۳تیر)
برگزار خواهد شــد .اکنون ،پس از اعــام برگزاری
انتخابات زودهنگام ریاســت جمهــوری و پارلمانی
ترکیــه در  24ژوئن ( 3تیــر) ،همه نگاهها به ســمت
«حزب جمهــوری خلــق»« ،حــزب خــوب» و «حزب
سعادت» دوخته شــده تا نامزد مورد حمایت خود در
مقابل اردوغان را اعالم کننــد .در این میان ،ادعای
انتخاب عبدا ...گل از سوی حزب جمهوری خلق به
عنوان نامزد مشــترک احزاب مخالف بحثبرانگیز
شد .سال هاست که اردوغان ،عبد ا ...گل را به دوئل
فراخوانــده امــا در ظاهــر گل در پذیرش ایــن دوئل
عجلهای ندارد و فعال خــود را محدود بــه تیراندازی
از دور کــرده اســت .او در دورهای که تصــدی وزارت
خارجه ترکیه را بر عهده داشت ٬به موتور روابط خوب
آنکارا و اتحادیه اروپا مبدل شد و بهاینترتیب قدرت
نرم ترکیــه در خاورمیانــه را افزایــش داد.درباره این

ادعا ،یکی از اعضای حزب سعادت که نخواسته است
نامش فاش شود به خبرگزاری « »DHAگفت :حزب
سعادت درباره نامزدی عبدا ...گل با حزب جمهوری
خلق در ســطح رهبران حــزب مذاکره کرده اســت.
حزب ســعادت و حزب جمهوری خواه خلــق درباره
حمایت از نامــزدی عبدا ...گل همفکر هســتند .اما
در این بین «مرال آکشــنر» ،رهبر حزب خوب در باره
نامزدی خود در انتخابات اصــرار میورزد .تالشها
برای اقنــاع «آکشــنر» آغاز شــده اســت و اگــر وی از
نامــزدی گل حمایت کند ،بدون شــک گل هم برای
نامزدی در انتخابات موافقت خواهــد کرد .از طرف
دیگر «کارامال اوغلو» رهبر حزب اسالمگرای سعادت
پس از مذاکرات روز دوشــنبه خود بــا رهبران حزب
«جمهوری خواه خلق» و حزب «هدی پار» دیروز هم به
دیدار «مرال آکشنر» رهبر حزب خوب رفت و مذاکره
بــا وی را در پشــت درهای بســته آغــاز کرده اســت.
رهبران دو حزب قرار است که در پایان این جلسات،
نشستمشترکمطبوعاتیبرگزارکنند.گل،رئیس
جمهورپیشین ترکیه در حالی به عنوان نامزد احزاب
مخالف مطرح اســت که پیش از این در سال ۱۹۹۱
به عنوان نماینده حزب اسالمی «رفاه» پا در مجلس
نهادهبود.ازآنپسهموارهازچهرههایمطرححزب
های اســامی مختلفی بوده اســت که پیاپی پس از
ممنوعیت جای یکدیگر را گرفتند :از حزب «رفاه» به
حزب«فضیلت»وازاینیکیبه«جنبشنوسازی»،که
از دل آن حزب «عدالت و توسعه» سربرآورد.

عروس هم بین کشته ها بود
سخنگوهای نظامی ائتالف عربی به فرماندهی عربستان و
اماراتکهتجاوزبهیمنرابهچهارمینسالمتوالیکشاندند
همواره تاکید میکنند کــه حمالت هواپیماهــای آن صرفا
اهداف نظامــی و نــه غیرنظامیان یمــن را هدف مــی گیرد،
چونمجهزبهسیستمهاینظارتدقیقاست،اماحملهاین
هواپیماها به یک جشن عروسی در روستای «بنی قیس» در
استان حجه در شمال غرب یمن که به کشته شدن دست کم
 25نفر و زخمی شدن  40نفر دیگر منجر شد و بیشتر آن ها
کودک هستند ،دروغ این ادعاها را ثابت و آن را از ریشه نابود
میکند.این یک قتل عام به تمام معنای کلمه است و افرادی
بی گناه را هدف قرار داد که میخواســتند در اوج ناامیدی و
سرخوردگیتنهالحظاتیرادرشادیسپریکنند،محاصره
کشورشانموجبشدهبیشاز 20میلیونیمنیباگرسنگی
و بیماری دســت و پنجه نرم کننــد ،نبــود دارو ،مراقبتهای
پزشکی و کادر درمانی کافی هم آن ها را به رنج آورده است.
به گفته «محمد األشول» ،سخنگوی بیمارستان الجمهوریه
یمن عروس هم در بین کشته شده هاست و حال داماد هم به
خاطر جراحت شدید وخیم است و شاید تا ساعاتی دیگر به او
دربهشتبرینبپیونددتادرنزدفرشتگانخداپیوندآسمانی
خود را جشن بگیرند.حاال نیزاز جانب عبد ربه منصور هادی
هم که خــود را رئیس جمهور مشــروع و نماینــده مردم یمن
معرفی میکند هیچ پاســخی به این جنایت داده نمیشود،
همانطورنخستوزیرواعضایکابینهآنهمواکنشینشان
ندادند ،در حالی که حفظ جان مردم باید در راس مسئولیت
و دغدغه اصلی آن ها باشد و حتی برخی رسانههای منطقه و
جهان هم این جنایت را سانســور کردند که به اعتقاد ما خود
نوعی جنایت است.مقامات سعودی واماراتی می گویند که
ائتالفونیروهایطرفدارآن 80درصدازخاکیمنراتحت
تسلطخودگرفتنداگراینحرفدقیقباشدچراگرسنگیو
وبا در یمن شیوع یافته و چرا کارمندان بیشترشان از 16ماه
پیش تا حاال حقوق نگرفته اند.اینها جنایات جنگی اســت
که نبایــد روی دهد نه ایــن که ادامه پیــدا کند و تکرار شــود،
عامالن این جنایات باید در برابر دســتگاه عدالت محاکمه و
قصاص شــوند و به خانوادههای قربانیان هم به همان اندازه
کهعربستانوکشورهایعربیبهقربانیانغربیغرامتمی
دهند ،غرامت داده شود ،در حالی که فرد یمنی با آن ها فرق
میکندچونمتعلقبهملتیباتمدنچندهزارسالهاست.

هیتلر نوهدار شد!

خود رســید.در آن زمان مجلــس نمایندگان و ســنا تحت
کنترل جمهوری خواهان قرار داشت .در این جا به موانعی
اشاره می کنیم که از ســوی بنیان گذاران بنا نهاده شد تا
برکناری یک رئیس جمهوری در آمریکا تقریبا غیرممکن
شــود ،در حالی که تنها به دســت آوردن اکثریــت رای در
مجلس نمایندگان برای اســتیضاح یک رئیس جمهوری
کافــی اســت ،امــا در عیــن حــال و در صــورت برگــزاری
استیضاح ،دو سوم نمایندگان سنا باید به برکناری رئیس
جمهوری رای مثبت دهند.در سنا سه پیشنهاد استیضاح
که به رای گذاشته شده بود همگی به دلیل کمبود یک رای
منتفی شــد و علت نیز این بود که هفت نماینده جمهوری
خواه موضع خود را تغییر دادند و به دموکرات ها پیوستند.
جانســون پیش از ظهور رای گیری مدرن اســتیضاح شد
اما در زمان رای گیری جدید باز هم این نیکســون بود که
اســتعفا کرد اما کلینتون استیضاح شــد.درباره نیکسون
باید گفت جلسه استماع مربوط به موضوع "واترگیت" در
ســنا که از تلویزیون نیز پخش می شد آغاز شــده بود و در
آن زمان کشتار "شــنبه شب" در ســال  1973روی داد و
با این حال ،بر اساس نظرسنجی موسسه گالوپ ،درصد
افرادی که معتقد بودند نیکســون نباید برکنار شــود ،در
آن ســال از  30درصد تجــاوز نکرد.این تنهــا زمانی نبود
که کمیته قضایی مجلس نمایندگان پیشــنهاد استیضاح
رئیس جمهــوری را مطــرح کرد که بــه زعم بیشــتر مردم
آمریکا باید از ســمت خود برکنار می شد.موسسه گالوپ

توافق حزب جمهوریت خلق و حزب سعادت برای نامزدی
رئیس جمهورسابق ترکیه

عطوان:

...

خبرهای متفاوت

موانع استیضاح ترامپ

اندیشکده روز
ارمنستان بر مدار سابق

قدرتمندتر شده است .مقاومت یاد گرفته
که به مســیری کــه تعریــف کــرده ،ادامه
دهــد .بزرگتریــن مشــکل مقاومــت در
عملیات انتقامجویانه است که در آن فقط
حــزبا ...نشــان داده اراده و طــرح الزم
را دارد .با این حال نــه انتقام عماد مغنیه
تاکنون گرفته شــده و نه انتقام شــهدای
ایران در فــرودگاه تی .4با ایــن حال اگر
یمنیها دســت بــه شــلیک همزمان 20
موشک برکان اچ 2به سمت ریاض بزنند،
بدون شــک یک ســوم آن هــا در پایتخت
ســعودی فرود خواهد آمد ،چه این که به
این موشکها آدرس دقیق کاخها ،وزارت
دفاع یا در نهایت نیز آبشــیرینکنهای
حاشــیه خلیجفــارس را بدهنــد .هر چه
باشد انتقام باید به شکلی باشد که دشمن
درد را تا حد مرگ احساس کند .به جای
شــهید صالــح الصمــاد« ،مهــدی محمد
حسینالمشاط»نیزبهعنوانرئیسجدید
شورای عالی سیاسی یمن انتخاب شد.
گفته میشود که وی نقش برجستهای در
فعالیتهای سیاسی علیه تجاوز ائتالف
سعودی آمریکایی به یمن ایفا کرده است.
المشــاط در چندین دور از مذاکرات ژنو،
کویت و عمان درباره یمن حضور داشــته
و راهکارهایی برای خروج یمن از بحران
ناشی از تجاوز آلسعود و متحدانش ارائه
کرده است.

کمیتــه روابــط خارجــی مجلــس ســنا ،مایک
پمپئو ،گزینه دونالد ترامپ برای وزارت خارجه
ایاالت متحده را با اختالف یک رای تایید کرد.
جمهــوری خواهان بــرای به دســت آوردن این
رای نــه تنها با چالــش خارجــی ،از جمله جلب
نظر رقبای دموکرات خود مواجــه بودند ،بلکه
در داخل حزب خود نیز سناتور جمهوریخواه
«راند پــل» مخالف ســر ســخت پمپئو بــود .اما
پیش از شــروع رای گیری این کمیتــه ،راند پل
تحــت فشــار هــم حزبیهــا و همچنیــن رئیس
جمهــوری آمریکا نظر خــود را تغییــر داد .بنابر
این بــا رای مثبــت تمامــی  11عضــو کمیته از
حزب جمهــوری خواه و یــک رای مثبت از 10
عضــو دموکــرات ،پمپئو از ســد کمیتــه روابط
خارجــی گذشــت .تاییــد نهایی انتصــاب وی
بهعنوان وزیر خارجه در روزهــای نهایی هفته
جــاری بــا رایگیــری در صحــن مجلس ســنا
صورت خواهــد گرفت .رکس تیلرســون ،وزیر
خارجــه ســابق آمریــکا ،بــا  ۵۶رای موافق در
مقابــل  ۴۳رای مخالــف در صحن ســنا تایید
چ مککانل ،رهبر اکثریت
شده بود .به گفته می 
جمهوریخــواه ،رای کافــی بــرای ایــن تایید
نهایی در میــان تمام اعضای ســنا وجود دارد.
چراکه ،از  ۱۰۰نماینده مجلس سنای آمریکا
 ۵۱نفر جمهــوری خواه ۴۷ ،نفــر دموکرات و
دو نفر مســتقل هســتند .این موضوع به مایک
پمپئــو اجازه خواهــد داد کــه با آغــاز کار خود
بتواند در نشست روز جمعه ناتو شرکت کند .با
رفتن پمپئو از سازمان اطالعات مرکزی آمریکا
(سیا) جینا هســپل به عنوان اولین رئیس زن
تاریخ سیآیای کار خود را شروع خواهد کرد.

▪وزیر همزبان ترامپ

رئیسجمهــور آمریــکا گفته بــود کــه «در برخی
قضایا» با رکس تیلرسون «توافق نداشته است».
امــا فردی کــه جــای او را خواهــد گرفــت یکی از
نزدیکترین مشاوران ترامپ ،از زمان آغاز ریاست
جمهــوری وی بود که ریاســت آژانــس اطالعات
مرکــزی (ســیا) را بــر عهده داشــت .بســیاری از
دموکراتها وی را جنــگ طلب میدانند؛ رابرت
مندز ،ســناتور دموکــرات در یکی از اندیشــکده
های واشــنگتن گفته بود که «پمپئو فاقدهرگونه
قدرت دید و تحلیل درسیاست خارجی است ».و
در مسائل دیپلماسی و سیاست خارجی تمایل به
خشونتدرویدیدهمیشود.لیبرالهایآمریکا،
نشستن رئیس ســیا بر صندلی وزیر امور خارجه
را لطمه ای به دیپلماســی این کشــور می دانند.
به ویژه این که پمپئو در زمــان تصدی نمایندگی
مردم کانــزاس درمجلــس نمایندگان و ســپس،
ریاســت ســیا  ،در زمره حامیان جنگ و استفاده
از قدرت ســخت آمریکا در منازعات جهانی بوده
است.اینشائبهتاجاییجدیتلقیشدهاستکه
پمپئودرجلسهاستماعکمیتهروابطخارجیسنا
رسما اعالم کرد که «من یک جنگ طلب» نیستم.
رئیسسیادرحالیخودرابراینشستنبرکرسی
وزارت خارجــه آماده مــی کند که هفته گذشــته
اعالم شــد کــه وی بــرای برنامهریــزی مذاکرات
رهبــران کــره شــمالی و ایــاالت متحده ،بــا کیم
جونگاون دیدار کردهاســت .دیدار مایک پمپئو
نســو،
بارهبر کره شــمالی از ســال  ۲۰۰۰به ای 
بیسابقهاست .در سال ۲۰۰۰مادلین آلبرایت،
وزیــر خارجه وقت ،بــا کیم جونگایــل ،پدر رهبر
فعلی کره شمالی دیدار کرده بود.

...

اظهار نظر روز

جنگ طلب دیپلمات میشود

دکترحامد رحیمپور

زمانی کــه سیاســتمداری در یک کشــور شــوروی ســابق
به دلیــل اعتراض هــای خیابانی از قدرت خلع می شــود،
تحلیل گران از واشنگتن گرفته تا مسکو سریع نام 'جورج
ســوروس' را به عنوان پشــت پرده این اعتــراض ها مطرح
مــی کنند،تحلیــل هایــی که ایــن روزهــا درباره نــا آرامی
های ایــروان نیــز گفته می شــود ،حتــی بســیاری اوضاع
ارمنســتان را با «انقالب میدان» ســال  2014در کییف
(پایتخــت اوکرایــن) مقایســه کردند امــا بعضــی اوقات ،
اعتراض های منجر به ســرنگونی دولــت ،صرفا اعتراضی
برای کنــار گذاشــتن دولــت و نه مســئله ای دیگر اســت،
همان چیــزی کــه در ارمنســتان ،آن هم بــدون هیچ گونه
خون ریــزی و کشــتار اتفــاق افتاد.سرکیســیان در دوران
ریاســت جمهــوری زمانــی را کــه می توانســت بــا اندکی
حســن نیت و متانت از قــدرت کناره گیری کند ،از دســت
داد و فراموش کــرد ،این همان مــردم بودند کــه قدرت را
به او دادنــد و فقط خودش نیســت که می توانــد در قدرت
باقی بماند.زمانی نیز که اکثر شــهروندان ارمنستان علیه
سرکیســیان متحــد شــدند ،هیچ حامــی نداشــت و حتی
مســکو که پشــتیبان وی بود ،ســکوت کرد .البته هنوز هم
برای بسیاری سوال اســت که تحوالت اخیر در ارمنستان
بهعنــوان یکــی از کشــورهای پساکمونیســتی تاثیری بر
روابط ایروان با مسکو خواهد داشت؟ وآیا معترضان ارمنی
قصد داشــتند این کشور را به ســمت اتحادیه اروپا متمایل
کنند؟واقعیت این است که انگیزه اصلی اعتراضات درباره
فســاد و مشــکالت داخلی بود ،معترضان نمی خواســتند
که بــا تغییــر نظام ریاســتجمهوری بــه پارلمانی ،ســمت
نخستوزیری از اختیارات بیشتری در ارمنستان برخوردار
شود.آن ها نمی خواستند سرکیسیان به طور نامحدود بر
آن ها ریاست کند.همین .شاید بدین خاطربود که در طول
اعتراضات نیــز حتی یک مقام غربــی از معترضان حمایت
نکرد.معترضانــی که درمناقشــه قره بــاغ نیــز از غربی ها
دلخورند و امیدوارند با استفاده از راهکار روسیه برای حل
این مناقشه با آذربایجان توافق کنند.همه این ها نشان می
دهد که جنگ بین جهانیســازی با اوراسیاگرایی و غرب
با شرق در کشــور کوچکی مثل ارمنســتان اتفاق نیفتاده
است،هر چند که حوادث ارمنســتان باعث تشدید فضای
امنیتــی در دیگر کشــورهای قفقاز وآســیای میانه خواهد
شد.ســنت وابســتگی به هم وهماهنگــی اطالعاتی میان
کشورهای شوروی سابق باعث خواهد شد تا سازمان های
اطالعاتی این کشــورها تحت تاثیر حوادث ارمنســتان به
اقدامات پیش دستانه علیه معترضان بر خیزند.

3

درباره کلینتون که وی نیز پس از اســتیضاح برکنار نشــد
و به کار خــود ادامه داد گزارش مــی دهد":بیل کلینتون"
در بحبوحه اســتیضاح به دلیل رســوایی "لوینسکی" نیز
باالترین میزان رضایت از عملکرد دولت خود را به دســت
آورد.با اتمام موضوع "لوینســکی" ،میــزان تایید عملکرد
دولت کلینتون باز هم باالتر رفت و این میزان باالی تایید
حتی در دوران طی شــدن روند استیضاح همچنان ادامه
داشت.اینامرکامالممکناستکهتالشبرایاستیضاح
و برکناری ترامــپ نتیجه معکوس و خــاف آن چه انتظار
می رفت داشته باشــد.اقدام به چنین کاری ممکن است
به جای ایــن که به کاهــش محبوبیت ترامپ منجر شــود،
محبوبیت وی و دولت او را در افکار عمومی افزایش دهد و
از سوی دیگر ،تبرئه و تایید وی از سوی سنا نیز باعث شود
تا ترامپ به عنوان رئیس جمهوری محبوب در قدرت باقی
بماند .به این ترتیب می توان گفت که طرح فکر استیضاح
احتمالی در واقع با هدف تزریق شــور و اشتیاق مورد نیاز
برای حمایــت از جمهوری خواهــان در آســتانه برگزاری
انتخابات میان دوره ای در آمریکا مطرح شده است .در این
انتخابات لیبرال ها فرصتی فوق العاده در اختیار دارند که
این چرخه انتخاباتی به طور اساسی چشم انداز سیاسی
را تغییر دهد و پیام قدرتمندی را به واشنگتن ارسال کند،
مبنی بر این که مقاومت نیرویی مهیج و توانمند اســت اما
این امر نیز زمانــی امکان پذیر اســت که موفقیــت تنها به
برکناری ترامپ محدود نشود.

مبارزات انتخاباتی در عراق شدت گرفت

رقابت العبادی ،مالکی و عامری
بر سر نخست وزیری
رقابتمیانحیدرالعبادی،نوریالمالکیوهادیالعامریبرایدراختیارگرفتن
پستنخستوزیریشدتگرفتهاستودراینبینبهنظرمیرسدشانسالعبادی
برایپیروزشدنمجدددرانتخاباتبیشتراست.بعدازسقوطنظامصدامدرسال
،2003براساستوافقپستنخستوزیریبهشیعیانمیرسد.بهرغماینمسئله
وباهدفممانعتازبازگشتدیکتاتوری،شیعیانبایداکثریتپارلمانرابهدست
آورندونامزدپیروزهمبایدفهرستهایدیگراعمازشیعی،سنییاکردبرایتشکیل
دولت داشته باشد.هم اکنون حیدر العبادی ،نخستوزیر عراق ،نوری المالکی،
نخستوزیر سابق و هادی العامری ،دبیرکل سازمان بدر و از چهره های شناخته
شدهالحشدالشعبیبرسردستیابیبهپستنخستوزیریباهمرقابتمیکنند.
العبادی و العامری را مهندس پیروزی علیه داعش میخوانند .العبادی سپتامبر
 2014درزمانیکهکشوردرآستانهفروپاشیبودپستنخستوزیریرابهدست
گرفت.اوکهریاستفرماندهیکلنیروهایمسلحعراقرادردستداردتوانست
روحیه نیروهای خود را باال ببرد و این نیروها توانســتند با کمک الحشد داعش را
شکســت دهند و حتی بر مناطق مورد مناقشــه با کردها از جمله استان نفتخیز
کرکوک ســیطره یابند .رقیب العبادی ،العامری 64ســاله از استان دیالی است
که مدرک کارشناسی آمار از دانشــگاه بغداد دارد .العامری به ایران نزدیک است
و بعد از اعدام آیت ا ...محمد باقر صدر در سال 1980توسط نظام صدام ،به ایران
گریخت .او بعد از سقوط نظام صدام به عراق بازگشــت .بعد از بازگشت به عنوان
نماینده پارلمان و بعد وزیر حمل و نقل در دولت نوری المالکی تعیین شــد .وی به
دلیل مخالفت آمریکا نتوانست به پست وزیر کشور در دولت العبادی دست یابد.
بعدازحملهداعشبهعراقالعامریلباسنظامیبهتنکردودرکناردیگرنیروهای
الحشدالشعبیبهمیداننبردرفت.حتی،بهنظرمیرسدباتوجهبهاختالفاتدر
حزبالدعوه،العامریجایگزینمناسببراینخستوزیریخواهدبود.گزینهسوم
نوریالمالکیاستکهازسال 2006بهمدتهشتسالپستنخستوزیریرا
برعهدهداشت.اودراینرقابتبهدلیلبهحاشیهراندناهلتسننشانسکمتری
دارد.انتخاباتپارلمانیعراق 22اردیبهشتماهبرگزارخواهدشد.

میرور :دانشمندان قرار است یک لولهکش فرانسوی را که
مدعی شده نوه هیتلر اســت ،تحت آزمایش دی ان اِی قرار
دهند.دانشــمندان قصد دارند برای انجام ایــن آزمایش از
بخشی از جمجمه و اســتخوان فک هیتلر که در مخزنی در
روسیه نگهداری می شــود ،نمونهبرداری کنند .این مخزن
پیشــتر متعلق به «ک اگب» (ســازمان اطالعات جاسوسی
شــوروی ســابق) بود .دی ان
اِی به دست آمده از جمجمه
و اســتخوان فــک هیتلــر
ســپس بــا دی ان اِی به
دســت آمــده از بزاق
دهاناینلولهکش
فرانسویمقایسه
خواهد شد.

دختر متفاوت ترامپ
دیلــی میل:تیفانــی ترامــپ چهارمیــن فرزنــد رئیــس
جمهور پرحاشیه و جمهوری خواه کنونی ایاالت متحده
اســت ،امــا بــه دور از جنجالهای دیگــر فرزنــدان پدر و
بــدون اســتفاده از نام و ثــروت خانــواده ترامــپ زندگی
کرده است .اوتنها فرزند دونالد ترامپ از همسر دومش،
مارال مپلز اســت .تیفانی بیشــتر دوران کودکی را حتی
بــه دور از جنجالهــای رســانهای و کانــون توجــه آنها
گذراند.بــه گفته یکی از دوســتانش او هنگام مســافرت
همیشــه از پروازهــای اکونومــی اســتفاده میکند مگر
این کــه همــراه پــدرش باشــد .وی گفتــه که در ســفر به
فیالدلفیــا همراه بــا تیفانی در
قســمت انتهایــی هواپیمــا
نشسته بودند که برای دختر
دونالد ترامپ مناسب به نظر
نمیرســید .همچنیــن وی
گفته که تیفانــی از خریدن
لبا سهایــی کــه تخفیف
خــورده انــد نیــز ابایی
ندارد.

قاب بین الملل

مجله  ( The New Kingdomپادشــاهی جدید) در اوراقی
گران قیمت و مجلل منتشر میشود که هدف آن نیز بازتاب
رویدادهای سیاسی عربستان ســعودی و تعریف و تمجید از
حاکمانجدیداینکشور-بهویژهمحمدبنسلمانولیعهد-
اســت .به گــزارش آسوشــیتدپرس ،همه مقامات ســعودی
ارتباطبااینمجلهرامنکرمیشونداماشواهدنشانمیدهد
سه هفته پیش از انتشــار رســمی این مجله ،یک نسخه از آن
در اختیار سفارت سعودی در واشنگتن گذاشته شده است.
آگاهانمعتقدندسعودیهابرایترمیمچهرهخودنزدمردم
وسیاسیونآمریکاییدستبهانتشاراینمجلهزدهاند.
CMYK

