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تحلیل روز
دیکتاتوری؛آرزوی ترامپ
امیرعلی ابوالفتح -دونالــد ترامپ  ،رئیس جمهــور ایاالت
متحده آمریکا به شیوه های دیکتاتورمنشانه زمامداری تمایل
داردزیرا– 1:بیامانبهرسانههادرآمریکاحملهمیکند– 2.
مناسبات قدرت در آمریکا را به چالش می کشد .اوکسی است
کهحتینهادهایدولتیراوادارمیکنددشمنانشخصیوی
را تحت پیگرد قرار دهند .این رویکــرد در اظهاراتش در انتقاد
از جف سشنز دادستان کل آمریکا به خاطر دفاع نکردن از وی
در پرونده تحقیقات روسیه مشهود بود .وی سال 2017گفته
بود چرا وزارت دادگستری هیالری کلینتون را بازداشت نمی
کند؟ – 3مخالفان را به شــیوه های مختلــف از جمله حمالت
توئیتریمرعوبمیکند– 4.اولینسفرخارجیخوددرمقام
ریاستجمهوریرانهیککشورلیبرالدموکراسیغربیبلکه
عربستان سعودی با نظام سیاســی متصلب انتخاب کرد – 5.
آرزویپیرویازالگویریاستجمهوریمادامالعمرشیجین
پینگ،رئیسجمهورچینرابرایآمریکامطرحکردهاست6.
–آرزویپیرویازالگویتبعیتمردمکرهشمالیازکیمجونگ
اون  ،رهبر این کشــور را برای مردم آمریکا مطرح کرده اســت.
– 7ترامپپیشترازاقتدارگرایانیمانندرودریگودوترتهرئیس
جمهور فیلیپین ســتایش کرده بود .وی همچنین عبدالفتاح
السیســی رئیس جمهور مصر را به خاطر اجرای کودتای سال
 2013وسرنگونیرئیسجمهوروقتدراینکشورموردتایید
قراردادوهموارهازوالدیمیرپوتینتعریفوتمجیدمیکند.

اندیشکده روز
خطرناک ترین های غرب آسیا
«داگ بانــدو» تحلیــل گــر اندیشــکده «کیتــو» ()Cato
نوشــت:ائتالف میــان عربســتان و امــارات متحــده عربــی
«خطرناکتریــن نیــرو» در منطقــه غــرب آسیاســت .ایــن دو
دیکتاتوری که گاهی به تنهایی وارد عمل میشوند اما اغلب با
یکدیگر هستند ،وهابیت را در سراسر جهان ترویج دادهاند ،از
استبدادظالمانهدرمصروبحرینحمایتکردهاندودرحالیکه
بهتجزیهلیبیوسوریهکمکمیکنند،ازجهادیگریافراطی
حمایت و قطر را به حمله تهدید کردهانــد .در عین حال تالش
دارند این کشور را به کشــوری مطیع تبدیل کنند و در تالشی
برای برهم زدن توازن شــکننده سیاســی لبنان ،نخستوزیر
این کشــور را ربودند .بدتــر از همه ،حمله مــداوم آن ها به یمن
اســت .همزمان،آمریکا نیزبا تغذیه عربستان در یمن ،القاعده
راقدرتمندونفوذایراندریمنراتقویتکردهاست،همچنین
امنیتعربستانسعودیراتضعیفویمنرابهآستانهفروپاشی
نزدیکتر کــرده اســت و شــاهد تلفــات ،تخریبهــا و آوارگی
بیشتر مردم یمن بوده اســت.مردم یمن هیچ آسیبی به آمریکا
نرساندهاند،بنابراینبهچهدلیلواشنگتنباآنهاهمچونیک
دشمنبرخوردمیکند؟
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دستور ترامپ برای تاسیس نیروی فضایی و اعزام انسان به مریخ
در رقابت با چین و روسیه

اظهار نظر روز

بازگشت به «جنگ ستارگان»

نبیشریفی57-سالپسازسفرموفقیتآمیز
نخستینانسانبهفضاکهتوسطاتحادجماهیر
شورویانجامشد،ترامپدستورتاسیسنیروی
فضاییبرایاینکشورراصادرکرد.اودرجلسه
با شورای ملی فضایی آمریکا گفت :این «کافی
نیســت که صرفا در فضا حضور داشــته باشیم.
آمریکا باید در فضا غلبه داشته باشد ».با دستور
جدید ترامــپ ،رقابت فضایی آمریکا با دشــمن
دیرینه اش وارد مرحله جدید خود شــده است؛
مرحله بازگشت به «جنگ ستارگان» .این بلند
پروازی در حالی اســت که ســنای آمریکا دیروز
بودجههنگفتوبیسابقه ۷۱۶میلیارددالری
دفاعی ایــاالت متحــده را بــا  ۸۵رای مثبت در
مقابل تنهــا  10رای منفــی تصویب کــرد .این
الیحهبرایتبدیلبهقانونتنهابهتصویبمجلس
نمایندگان نیــاز دارد .حاال ،بر اســاس دســتور
رئیسجمهــور آمریــکا ،ارتــش ایــاالت متحده
یک «نیــروی فضایــی» به عنوان شــاخه ششــم
ارتش راه اندازی می کنــد .اکنون ارتش آمریکا
از پنج شــاخه نیــروی زمینــی ،نیــروی هوایی،
نیروی دریایی ،تفنگداران دریایی و نگهبانان
ساحلیتشکیلشدهاست.ترامپدیروز«فضا»

اوموت اوراس:

را نیــز از مباحث «امنیت ملی» آمریکا بر شــمرد
و گفــت کــه نمیخواهد چیــن و روســیه و دیگر
کشــورها در این عرصه از آمریکا پیشی بگیرند.
از فعالیــت های فضایــی چین می تــوان به قرار
گرفتــن «تیانگونــگ »1-بــه عنوان نخســتین
ایســتگاه فضایی انســانی ایــن کشــور در مدار
زمین در ســال 2011اشاره کرد .اما متاسفانه
این ایستگاه فضایی دو ماه و نیم پیش از اتمسفر
زمین گذشــت و در اقیانوس آرام ســقوط کرد.
اکنون،دراینشرایطترامپاعالمکردهدولتش
ازصنایعفضاییتجاریکههنوزنوظهورهستند،
حمایت میکند و افزوده اســت« :این بار ،بیش
از کاشــتن پرچم مان و باقیگذاشتن رد پایمان
عملخواهیمکرد.مایکحضوردرازمدتایجاد
میکنیم،اقتصادمانراتوسعهمیدهیموبنیان
یک ماموریت آینده به مریخ را میسازیم ».پیش
ازایننیز«،جورجدبلیوبوش»،رئیسجمهوری
اسبق آمریکا در ســال  ۲۰۰۴گفته بود تا سال
 ۲۰۲۰انســان دوباره باید به ماه قــدم بگذارد.
«باراک اوباما» ،رئیس جمهور ســابق آمریکا نیز
در ســال  ۲۰۱۶گفته بود که ایــاالت متحده تا
سال ۲۰۳۰انسانهارابهمریخخواهدفرستاد.

فــرودگاه حدیده یمن واقع در ســاحل دریای ســرخ صحنه
درگیری شدید بین ائتالف تجاوزگران ســعودی و اماراتی
و نیروهــای جنبش مردمــی انصارا ...شــده اســت .ظاهرا
عربستانسعودیومتحدانشپسازناتوانیدروادارکردن
ارتش و جنبش مردمی انصار ا...به عقب نشینی همچنان
سعیمیکنندبدوندرنظرگرفتناوضاعنابهسامانانسانی
دریمنباتشدیدفشاربرغیرنظامیان،مقاومتمردمیدراین
کشورراواداربهعقبنشینیکنند.سهروزپیش،رسانههای
«ائتالف عربی» ،مثل شــبکه العربیه و اســکای نیوز ،قبل از
ظهرمدعیشدندکهفرودگاهحدیدهبهاشغالشبهنظامیان
وابستهبهاینائتالفدرآمدهوبعدازظهربهدروغخوداذعان
کردند و نوشــتند که فرودگاه صرفا تحت تســلط آتشــباری
قرار گرفته اســت.بعد از حملهای که روز یک شنبه شکست
خورد ،بخشــی از نیروهای ائتالف در ســه نقطه به موازات
ساحل محاصره شدند.صبح دیروزنیز حمله جدید ائتالف
با پشتیبانی سنگین هوایی و مثل همیشــه ،جنگ روانی و
رســانهای به موازات جنگ میدانی آغاز شد و شبکه العربیه
و اسکای نیوز دوباره مدعی شدند که فرودگاه تحت کنترل
ائتالف در آمده اســت .اسکای نیوز به نقل از کســی که او را
«ابوزرعه المحرمی» فرمانده کل جبهه ساحل غربی نامید،
نوشتکه«نیروهای ائتالفعربی،بهطورکاملبرفرودگاه

چالش های خارجی پیش روی اردوغان

▪ تنش در زمین ،رقابت در فضا

اما رقابــت فضایــی آمریکا از کجا شــروع شــد؟
آغــاز ایــن رقابــت بــه ســال هــای جنگ ســرد
( )1947-1991بــاز مــی گــردد .در ســال
 ،1957شوروی نخســتین پیروزی را با ارسال
نخســتین ماهواره ســاخت دست بشــر به فضا
موسوم به «اســپوتنیک  »1به دســت آورد .از آن
زمانبهبعدکشورهایشورویوآمریکابهسختی
کار میکردنــد تــا در رقابت بعدی یعنــی اعزام
انسان به فضا برنده شــوند .در این میان« ،یوری
گاگارین»فضانورداتحادجماهیرشورویدر12
آوریل 1961درحالیکهتنها 27سالداشتبه

عنواناولینانسانتوسطفضاپیمای«ووستوک
 »1از مرزهای زمین گذشــت و به فضا راه یافت.
آمریکا ســه هفته پس از این دســتاورد توانست
فضانوردخودرابهفضابفرستد«.آالنشپارد»در
روز 5مه 1961برای 15دقیقهدراطرافمدار
زمینسفرکرد.امادوسالبعدنخستینزنیکه
به فضا رفت نیز روســی بود! «والنتینا ترشکووا»
 ،فضاپیمای ووســتوک 6را در ژوئــن 1963به
پــرواز درآورد .موفقیت شــوروی در حــوزه فضا
چنان بود که باعث شد «جان اف کندی» رئیس
جمهور پیشــین آمریکا در ســال  ۱۹۶۲برنامه
بلند پروازانه دولت را برای فرســتادن فضانورد

درگیری ها میان نیروهای سعودی -اماراتی و انصارا ...اوج گرفت

فرودگاه حدیده زیرآتش

حدیده مسلط شــدند» .ســاعتی بعد ،اســکای نیوز به طور
ضمنی این خبر را پس گرفت و نوشت که درگیری در بیرون
از فرودگاه به شــدت در جریان اســت .در مقابل ،به نوشــته
شبکهالمسیره،یگانهایارتشوکمیتههایمردمیدیروز
«خطوط امداد اشــغالگران و مزدوران آنان را در الدریهمی
و المجیلس در ساحل غربی قطع کردند و موفق شدند۱۶
خودرو و ادوات زرهی را منهدم کنند» .گفته میشود بیش
از ۳۴تانــک ،نفربر و خــودروی زرهی ائتالف طــی ۱۰روز
گذشتهمنهدمشدهاست .حدیدهیکیازمهمترینبندرگاه
های یمن اســت و بســیاری از محمولــه هــای موادغذایی و
کمک های انسان دوســتانه از مســیر حدیده وارد یمن می
شود و اگر این جریان به علت شدت گرفتن درگیری مختل
شود پیامدهای بسیار ناگواری خواهد داشت .اهمیت این
موضوعناگوارزمانیروشنترمیشودکهخاطرنشانشود
هماکنوننیزمیلیونهانفردرشمالیمندرآستانهقحطی
قرار دارند .گفته می شــود ائتالف عربی-آمریکایی تالش
میکندباکنترلحدیده،مانعازآنشودکهاینبندربتواند

صنعا ،پایتخــت را تغذیه کند .صنعا نیــز در کنترل مقاومت
مردمیانصارا...قراردارد.حدیدهدرگاهورودی 70درصد
وارداتیمناستوبخشبزرگیازکمکهایبشردوستانه
از طریق این بندر وارد یمن می شود.در این شرایط مارتین
گریفیتس فرستاده سازمان ملل متحد در یمن از روز شنبه
به صنعا آمده است .بی بی ســی دیروز ادعا کرد که او رفته تا
انصارا...رامتقاعدسازدبهطورمسالمتآمیزشهرالحدیده
راتخلیهکنندوازمسیریامنبهصنعابروندوکنترلالحدیده
را به ســازمان ملل واگذار کنند .حتی این شبکه تلویزیونی
ادعا کرده انصارا ...در حال بررســی این پیشنهاد هستند و
خواستارپایاندادنبهحمالتهواییسعودیهابهمواضع
خود شده اند .اما بی بی سی نگفت چطور مقاومت مردمی
انصار ا...مهم تریــن درگاه ورود محموله هــای موادغذایی
و کمک های انســان دوســتانه به یمن را در اختیار سازمان
مللی قرار دهد که تا کنون بیــش از این که حامی مردم یمن
باشــد ،حامی نظامیان اشغالگر ســعودی و متحدان غربی
آن بوده اســت .در این میان ،مطلب مهم ناکامی ائتالف به

به ماه اعالم کند .پس از هفت ســال کوشــش،
هزینه کردن  ۱۱میلیارد دالر و کشــته شدن ۳
فضانورددرآزمایشآپولو،۱سرانجامفضاپیمای
آپولو ۱۱در ســال ۱۹۶۹بر سطح ماه فرود آمد
و نیل آرمســترانگ نخستین انســانی شد که بر
سطح ماه گام گذاشت .از آن به بعد ،تالشهای
ایاالتمتحدهدرزمینهاکتشافاتفضاییدرماه
بر ارســال فضاپیماهای فاقد سرنشین متمرکز
شدهولیطیاینسالهاروسایجمهورآمریکا
بارها از لــزوم اعزام دوبــاره فضانــوردان به ماه و
حتی ایجاد شــرایط اعزام مهاجر به فضا سخن
گفتهاند.

رهبری عربستان و متحدانش در رسیدن به اهداف خود از
این حمالت  -با وجود ادعاهایی که آن ها درباره پیشــروی
دارند  -اســت .بنا بر گزارش رســانه هــای منطقه نیروهای
ائتالف سعودی ضربات ســنگینی را در ساحل غربی یمن
متحمل شــده اند .ظاهرا در واکنش به ایــن ناکامی ها طی
ساعات گذشته جنگنده های ائتالف سعودی بارها منطقه
الفازه در بخش التحیتا در حدیده یمن را هدف قرار دادند.
جنگندههایمتجاوزانچندبارنیزحومهجنوبیشهرحدیده
را هدف قــرار دادند.یک منبــع نظامی یمنی بــه المیادین
گفت:هدفحمالتجنگندههایمتجاوزانبهمنطقهفازه
شکســت محاصره نیروهای مزدور سعودی بود که از جمعه
گذشــته به محاصره نیروهای یمنی در آمــده بودند .اما این
حمالتنتیجهاینداشتونتوانستنداهدافخودرامحقق
کنند .همچنین خبرها حاکی از آن است که جنگنده های
سعودیبهاشتباهنیروهایوابستهبهخودراکهقصدخروج
ازمحاصرهراداشتندهدفقراردادهاند.ارتشوکمیتههای
مردمییمنتاکنونبهخوبیتوانستهاندنیروهایمتجاوزرا
بهتلهبکشانندوضرباتسنگینیبهآنهاواردکنند.ظاهرا
دورباطلشکستسعودیهاومتحداندریمنچارهایجز
متوسل شدن به اقدامات وحشیانه ای که اوضاع انسانی در
یمنراوخیمترمیکند،نگذاشتهاست.

اردوغانبهیکیازسیاستمداراننامدارترکیهمبدلشدهاست.
همکاری او با ایران در مســئله قطر جای پایش را در خاورمیانه
عربی علیه عربستان سعودی مستحکمتر کرده و در سوریه نیز
در برخی جبههها حاضر به گفتوگو ســت .او اما درباره عراق
چالشهــای جدیــدی را از ســوی جریانهای کردی مســلح
میبیندکهبابمبارانواقداماتنظامیتالشمیکنداینخطر
جدیامنیتملیترکیهرارفعکند.دولتترکیهطیسالهای
گذشــته و با توجه به چالشهای جدی که با غرب داشته است
مســیر جدیدی را برای همکاریهای منطقهای و بینالمللی
انتخاب کــرده که میتــوان روابــط نزدیکتر با روســیه و ایران
در تحوالت ســوریه را یکی از بخشهای این سیاســتگذاری
دانســت .از ســوی دیگر ،غرب هم دولت اردوغان را به چالش
میکشد،چراکهدستگیریتماممخالفانسیاسیعمالدولت
فردمحوری را در ترکیه ایجاد کرده اســت که میتواند ضربات
جدیبهجامعهسیاسیومحورآزادیهایاجتماعیدرترکیه
وارد کند و آثار آن تا یک دهه آینده پنهان خواهد ماند .از سوی
دیگر،حزبعدالتوتوسعهبامحوریتاردوغان،حرکتخودرا
ادامهمیدهدوحتیپسازپایاندوراناردوغانبرایبازسازی
خود نیازمند بازتعریف اهداف و تربیت افراد و شــخصیتهای
جدیدیاست.مردمترکیهدرانتخاباتبامحوریتاقتصادپای
صندوقهایرایمیروند،چراکهاصلیترینمسئلهآنهاهم
اکنونرکوداقتصادیوکاهشقدرتخریداست.

قاب بین الملل

هتل واقعی ترامپ

تیم کین ،ســناتور آمریکایی با کنایه به سیاســت دولت
آمریکادرقبالمهاجرانوجداکردنکودکانازوالدین
آن ها ،تصاویری را در حساب توییتری خود منتشر کرد
و آن ها را «هتل واقعی ترامپ» توصیف کرد .سیاســت
دولت آمریــکا در قبال مهاجــران که باعث جدا شــدن
فرزندان از والدین آنها میشود ،به تازگی انتقادهای
شــدیدی را از ســوی افــراد و شــخصیتهای مختلف
برانگیختهاست.دامنهاینانتقادهاحتیشاملهمسر
رئیس جمهور آمریکا نیز میشــود که از سیاست دولت
همسرشانتقادکردهاست.
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