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تحلیل روز
مصطفی غنی زاده

دیپلماسی ترامپ؛ تهاجم یا مصالحه
ماکس وبــر جامعه شــناس مشــهور آلمانــی قــدرت را این
گونه تعریف کرده اســت" :توان تحمیل اراده بــر دیگری به
رغم مقاومت وی" ،سیاســت خارجی نیز در بخش اعظمی
از خود یعنی اعمــال قدرت به شــیوه ای عاقالنه براســاس
اصول خود برای رسیدن به منافع مورد هدف .اما سیاست
خارجی دولت ترامپ در یک ســال و نیم گذشــته پر است از
فعالیت های سلبی؛ خروج از نفتا ،برجام ،معاهده پاریس،
رنجاندن دوستان ســنتی در اروپا ،درگیر شــدن با چین در
فضای اقتصادی و تغییر در سیاست اصولی نسبت به مسئله
فلســطین و ...نمادهــای این دیپلماســی منفی گراســت.
هرچندهیچ کدام از این رفتارها نتوانسته است طرف های
مقابلراواداربهکاریکندکهترامپووزیرانخارجهاشمی
خواهند .در موضوع تعرفه ها -برخالف انتظار ترامپ -همه
کشــورها درباره آن واکنشــی متناظر نشــان دادند .چینی
ها از اصطــاح "چشــم در مقابل چشــم" اســتفاده کردند.
اروپایــی ها از جنگ تجاری ســخن گفتند و حتی کشــوری
مانند کانــادا که نزدیک تریــن روابط اقتصــادی را با آمریکا
دارد نیز تعرفه های پایاپای وضع کرد .چنین اتفاقی معنای
ناتوانی از اعمال قدرت در عرصه اقتصادی را برای ترامپ به
همراه دارد .در عرصه سیاســی و بین المللی نیز آمریکایی
ها نتوانستند به معاهده های جدیدی برســند و صرفا از آن
چه بوده خارج شــده انــد .یعنی نتوانســتند امتیازی جدید
را به دســت آورند یا دیگران را مجبور به عقب نشینی کنند.
حتی در موضوع کره شــمالی اتفاق واقعی رخ نداده است.
صرفا یک مرکز تحقیقات هســته ای تخریب کــه بعد معلوم
شد مســتعمل و بدون اســتفاده بود .این در حالی است که
اون توانست با اســتفاده از این دیدار ،نگرش منفی به خود
را در رســانه های غربی ترمیم کند و تغییر دهد .در موضوع
پرونده سوریه نیز آمریکایی ها در یک ماه اخیر مجبور شدند
یکی از مزیت های اساسی خود یعنی منطقه جنوب و استان
درعا را به دســت رقبای جهانی و منطقه ای خود بسپارند و
درباره فتح آن توسط ارتش سوریه سکوت پیشه کنند .تنها
جایی که احتماال می توان از اعمال قدرت واقعی و موفقیت
آمیز ترامپ سخن گفت مربوط به عربستان سعودی و حرف
شنوی های حاکمان ریاض است ،به ویژه در موضوع پرونده
شهر قدس و انتقال ســفارت آمریکا .گرچه در همین زمینه
نیز می تــوان از بعدی دیگر موضــوع را تحلیــل و بیان کرد؛
سعودی ها خودشان با توجه به تغییر رهبری و تغییر راهبرد
ها برای ائتالف با صهیونیســت ها چنین ســکوتی را پیش
گرفتند.تاامروزودرعرصهسیاستخارجیمیتوانترامپ
و دولت اش را یــک فاجعه بــرای آمریکا دانســت .درگیری
شدید با اروپا و بیان علنی و واضح غربی ها مبنی بر لزوم کنار
گذاشــتن آمریکا از رهبری در نظام جهانی را می توان یکی
از نماد های ساده لوحی ترامپ در عرصه سیاست خارجی
دانســت .احتماال او با توجه به تجربیاتش در فضای اقتصاد
بازار آزاد آمریکا ســعی دارد طرف های خود را تحت فشــار
قرار دهد و در برخی موارد با لجبازی های بچه گانه ،آن ها را
مجبور به عقب نشینی کند .موضوعی که دیگر در سیاست
خارجی نوین جایــی ندارد و نتیجــه آن وضعیت کنونی این
کشــور در جهان و مقابله کشــورها با آمریکا شــده اســت .با
وجود آن که ترامــپ امید دارد طرف هــای مقابل با توجه به
فشارعقبنشینیکنندوبهدنبالتوافقاتبهتربرایآمریکا
بیایند –آن طور که درباره برجام نیز چنین امیدی دارد -به
نظر می رسد شرایط جهانی و توان استراتژیک آمریکا دیگر
آن قدر نیست که بتواند اراده خود را به دیگران تحمیل کند.
در واقع همان طور که ترامپ در ســال  2012و در کتابش
گفته ،آمریکا حاال دیگر یک کشور معلول است و نمی تواند
آن طور که ترامپ و تیم اش انتظار دارند در عرصه های کالن
سیاست بین المللی اعمال قدرت کند.
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گسترش بازجویی های بازرس روابط کمپین ترامپ با روسیه

«بدناممنهتن» زیرذرهبینمولر

اف بی آی مدارک مربوط به تحقیقات و شنود مشاور پیشین ترامپ را منتشر کرد
کامیار-هر قدر که اصرار دونالد ترامپ بر ادامه دوستی
با والدیمیر پوتین بیشتر می شود ،به نظر می رسد پرونده
های سیاســی – اخالقــی علیه رئیس جمهــور آمریکاهم
جنجالی تر می شــود.حاال بازرس ویژه تحقیقات درباره
دخالت روســیه در انتخابات  ۲۰۱۶ریاســت جمهوری
آمریــکا و تبانــی کارزار انتخاباتــی ترامــپ بــا مســکو،
میخواهــد با «کریســتین دیویس» صحبت کند؛ کســی
که سال  ۲۰۱۳به دلیل فروش مواد مخدر زندانی شد و
به دلیل اقداماتی از قبیل مرتبط کردن زنان روسپی
با مــردان هوسبــاز در نیویــورک ،توســط برخی
رســانهها ملقــب بــه «زن بدنــام منهتن» شــده
است.دیویس گفته ،تیم مولر با وکیل او تماس
گرفته و خواســتار صحبت دیویس با بازرســان
این تیم شــده اســت.به گفته دیویس ،یک
نماینده تیــم مولر حتی بــه وکیل اش
دربــاره احتمــال صــدور احضاریه
صحبــت کــرده و در نتیجــه او
پذیرفته است که با این تیم
صحبت کنــد .بازجویی
از دیویــس احتمــال
دارد بــا موضوعــات
پول شــویی یــا فعالیت
هــای مشــکوک مالــی و
ســاختمان ســازی ترامپ در
نیویــورک یاحتی روابط جنســی با
دونالــد ترامپ ارتباط داشــته باشــد.اما

طبق گزارش ام اس ان ،خــود دیویس ضمن ابراز تعجب
درباره تماس این تیــم تحقیقاتی با او ،گفــت« :برای من
خیلــی ناگهانی و ناراحت کننده اســت کــه آن ها درباره
تبانی با روسیه به سراغ من بیایند چرا که من هیچ چیزی
در این بــاره نــدارم».او گفت که چهــار تن از افــرادی که
بــرای «راجر اســتون» مشــاور پیشــین کارزار ترامپ کار
کرده بودند ،توســط تیــم تحقیقاتی مولر احضار شــدند
که یکی از این چهار نفر خود اوســت اما در کارزار
 ۲۰۱۶ترامــپ نقــش و حضــوری نداشــته
چرا کــه او در ایــن زمــان ،در زنــدان بوده
اســت.دیویس در ســال  ۲۰۱۳به دلیل
فروش مواد مخدر دستگیر شــد و تا ماه
مــی  ۲۰۱۶در زندان بود.وی پیشــتر
در نیویــورک بــه اتهام مســائل مربوط
به ارتباط دادن زنان روســپی با
مــردان ،به چندیــن ماه حبس
محکــوم شــده بــود .همزمان
پلیــس فــدرال آمریــکا،اف
بــی آی ،مــدارک مربــوط به
تحقیقــات ،نظــارت و شــنود
مکالمــات مشــاور پیشــین
ســتاد انتخاباتــی ترامپ ،در
جریان پرونــده «دخالتهای
روسیه» در انتخابات ۲۰۱۶
را در اختیار همگان گذاشت.
ایــن مــدارک نشــان میدهد

عبدالرشید دوستم ،معاون اول رئیس جمهور افغانستان
پس از حدود  ۱۴مــاه از ترکیه به افغانســتان بازگشــت.
وی پس از جنجال ها بر ســر اتهام«بدرفتاری جنسی» او
ومحافظانش با احمدایشچی از مخالفان سیاسی اش به
ترکیه رفته بود .بازگشت دوستم به کابل پس از اعتراضات
تقریبا  ۱۹روزه هوادارانش صورت میگیرد .اعتراضاتی
که در  11استان گسترش یافت و با بســتن دروازه دفاتر
کمیسیونانتخاباتوراههایتجارتیدرشماریازاستان
هاهمراهبود.اودرحالیبهکابلبازگشتکهمنابعخبری
از انفجار در فــرودگاه و هدف قرار گرفتــن کاروان حامل
وی خبر دادند.حاال که دوســتم به افغانســتان بازگشته،
هنوز جزئیات توافقاتش با ریاست جمهوری فاش نشده،
اما گفته شــده که اتهامهایی که بر او وارد اســت ،بررسی

خواهد شد .اتهامهایی که ســبب تبعید ناخواسته او شد
و حاال آن گونه که حکومت میگوید ،قرار اســت دوباره از
سر گرفته شود.هرچند به نظر می رسدیکی از مهم ترین
دغدغه ها و نگرانیهای رئیس جمهور افغانستان ،تبدیل
شدن دوستم به محور ایجاد ائتالف های ضد دولتی است
که بــه تازگی با حضــور عطامحمد نور ،والی ســابق بلخ و
محمد محقق ،معاون عبدا ...عبدا ...رئیس اجرایی دولت
وحدت ملــی ،ائتالف بــزرگ مخالفان دولت را تشــکیل
دادند .با توجه به پیوســتن برخی از گروه های پشتون به
این ائتالف ،محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان
نگران پیامدهای آن در انتخابات آینده شوراهای والیتی
و ریاســت جمهوری اســت.با این حال برخــی محافل در
افغانســتان ،آمریکا را مهمترین مانع بازگشت دوستم به

اسرائیل  800نفر از کاله سفیدها را از جنوب سوریه به اردن منتقل کرد

پاداشصهیونیستهابهکالهسفیدها

فلسطین
در سالروز ادعایی تخریب معبد رخ داد

یورش شهرک نشینان صهیونیست
به مسجداالقصی
صدهــا شهرکنشــین صهیونیســت در راســتای اقدامات
تحریک آمیز در اطراف شــهر قدیمی قدس ،به مناسبت به
اصطالح "احیای سالروز تخریب معبد" ،به مسجد االقصی
تعرض کردند و شعائر خود را در آن جا انجام دادندو بر اساس
آمار و ارقام ارائه شده از سوی منابع صهیونیستی ،تعرضات
یهودیــان به مســجد االقصی طی امســال از ســال ۱۹۶۷
بیسابقه بوده است .همزمان ،نیروهای مردمی و اسالمی،
جنبشجوانانقدسوفعاالنازطریقشبکههایاجتماعی
وبیانیههایاختصاصیازاهالیقدسخواستندتابهمنظور
مقابلهباطرحهایمخربشهرکنشینانبهمسجداالقصی
بروند و در آن جا بمانند.سازمان ها و گروهکهای تندروی
یهودیطیروزهایگذشتهباصدورفراخوانهاییشهرک
نشینانصهیونیسترابهتعرضگستردهبهمسجداالقصی
در ســالروز به اصطــاح تخریب معبــد کذایــی فراخوانده
بودند« .شــیخ عکرمه صبری» خطیب مســجداالقصی بی
تفاوتی جهان اسالم و کشورهای عربی به مسئله فلسطین
را عامل مشــوق اشــغال گران برای اجرای پروژه هایشــان
دانســت و افزود :البته اهالی قدس در برابر هر گونه هتک
حرمت به مســجداالقصی ایســتادگی می کنند و هرگز در
مسئولیت های خود کوتاهی نمی کنند.

افبیآی بر این عقیده بود که کارترپیج با «دولت روسیه
همکاری و توطئهچینی میکرد» .پلیــس فدرال آمریکا،
همچنین به دادگاه گفته از منظر آنها پیج به منظور انجام
کار برای دولت روسیه انتخاب شده بود.
▪واکنش ترامپ به «فایل صوتی»

اما ترامپ نیز ساعاتی پس از انتشار خبری مبنی بر وجود
فایل ضبط شده درباره تالش او برای الپوشانی رسوایی
فســاد جنســی ،به این خبر واکنــش نشــان داد«.مایکل
کوهن» وکیل شــخصی رئیسجمهور آمریکا دو ماه قبل
از انتخابــات ســال  ،۲۰۱۶مکالمه خودش بــا ترامپ را
کــه درباره پرداخــت حقالســکوت به مــک دوگال مدل
سابق مجله «پلیبوی» برای جلوگیری از افشاگریهای
او درباره روابط جنســیاش با ترامپ بوده اســت ،ضبط
کرده بود.مکدوگال مدعی اســت که حدود یک سال با
ترامپ دوستی و رابطه جنسی داشته است آن هم دقیقا در
دورانی که مالنیا ترامپ ،همسر ترامپ پسرشان را باردار
بود .پیش از این نیز یکی از بازیگران فیلمهای مستهجن
با نام اســتورمی ،روایت مشــابهی داشــته اما پرونده وی
در پیچ و خم تحقیقات متوقف شــده است .مضاف بر این
که وی هفته گذشته توسط نیروهای پلیس در یک کلوب
شبانه دســتگیر شد .گفته میشــود این دستگیری برای
اختالل ایجاد کردن در رویه شکایت استورمی بوده است.
حاال ترامپ در توئیتر خود نوشته اســت« :غیرقابل تصور
اســت که (ماموران) دولت (صبح زود) به دفتر یک وکیل
یورش ببرند .تقریبا چنین چیزی شنیده نشده است .آن

رژیمصهیونیستی 800کالهسفیدوخانوادههایآنهارااز
سوریه خارج و به اردن منتقل کرده است.تلآویو با تایید این
شهایبشردوستانهوبه
خبرادعاکرد،ایناقدامباهدفتال 
درخواست آمریکا و کشورهای اروپایی صورت گرفته است.
کالهسفیدهاکسانیهستندکههمراهگرو ههایتروریستی
در جنگ روانی علیه دولت ســوریه فعالیت میکردند .آن ها
اکنون در آستانه فروپاشی تروریسم در سوریه پاداش خوش
خدمتیخودرادریافتکردند.اردنباتاییدانتقال800کاله
ســفید به این کشــور اعالم کرد :این افراد به آلمــان ،کانادا و

انگلیسمنتقلخواهندشد.بهتازگینیزشبکهتلویزیونیسی
انانآمریکافاشکردهبودکهآمریکاطرحیداردکهبراساس
آننزدیکبههزارعنصرازسازمان«کالهسفیدها»رابههمراه
خانواده های آن ها از سوریه خارج کند .به نوشته سی ان ان
«دونالدترامپ»اینمسئلهراطیدیدارشبا«والدیمیرپوتین»
مطرحکردهبود.درحالیکه روسیهسازمانکالهسفیدهارا
بهجعلمدارکدربارهحمالتشیمیاییدرسوریهمتهممی
کند ،ناتو به شدت از این سازمان دفاع و ایاالت متحده آمریکا
نیزآنرا«سازمانعالی»قلمدادمیکند.

چه حتــی بیشــتر از این ،غیرقابل تصور اســت این اســت
که یک وکیل شــروع به ضبــط مکالمه خود بــا موکل اش
کند ،چنین کاری اصال شنیده نشــده و شاید غیرقانونی
اســت .خبر خــوب آن اســت کــه رئیسجمهــور محبوب
شــما اصال هیچ کار اشــتباهی انجام نداده است».به هر
حال این فایل صوتی ،نمایانگر خطراتی اســت که کوهن
اکنون ممکن اســت برای ترامپ ایجاد کند .او که زمانی
کلیــددار بســیاری از رازهای ترامپ محســوب میشــد،
حاالبیش از پیش به ســمت همکاری با دادستانها علیه
رئیسجمهور متمایل شــده اســت .ترامــپ همچنین در
حالی کــه اظهاراتــش در کنفرانس خبری مشــترک او با
پوتین حتــی صدای هم قطارانــش را درآورده اســت ،در
اظهارنظرهایی تازه سعی کرد موضوع فشارهای روسیه
به دولت اش را موضوعی انتخاباتی و ساخته شده توسط
دموکراتها جا بزند.دونالد ترامپ در توئیت اول خود ،باز
هم موضوع تحقیقات درباره روسیه در آمریکا را «ساحره
ِ
ســاحرهگیری متقلبانه را
گیری» خواند و نوشــت« :ایــن
ِ
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دیگر هم به آن ها اضافه شــدند .یکی از آن ها شــخصا در
کاخ سفید اوباما کار میکرد».رئیسجمهور آمریکا ادامه
داد« :به نظر میرســد که هدف ،آسیب زدن به فرصتها
و شــانسهای حزب جمهوری خــواه در انتخابات نوامبر
اســت .این بهانهگیــری دموکراتها درباره شکســت در
انتخابات  ،2016هرگــز پایان نمیپذیرد».اشــاره او به
انتخابات میاندورهای  6نوامبر ( 15آبان) میاندورهای
کنگره است که قرار اســت برای انتخاب همه  435عضو
مجلس نمایندگان و 34عضو از مجموع 100عضو سنای
این کشور رایگیری شود .این اظهارنظر در حالی مطرح
شــده که تحقیقات تیم «رابرت مولر» بازرس ویژه درباره
دخالت روسیه در انتخابات و تبانی کارزار ترامپ با مسکو
اوج گرفته است و برخی قانون گذاران ارشد کنگره آمریکا
به رئیسجمهور درباره هرگونه اقدام برای پایان دادن به
این تحقیقات هشدار دادهاند.

کابل مــی دانســتند و معتقدبودند ســفارت آمریکا نقش
مهمی در دامــن زدن به تفرقــه میان رئیــس جمهوری و
معــاون اول وی دارد.لطیــف نظــری کارشــناس
مسائل سیاســی در افغانســتان معتقد است ،از
نظر آمریکا ،دوســتم یک مهره روســی اســت،
هم بــه دلیل ســابقه کاری اش بــا دولت های
کمونیستی سابق و هم از نظر ساختار فکری
و مبارزاتی که علیه تروریســت های
داعش در شــمال افغانســتان
داشــته اســت .به نظر می
رســد دوســتم به عنوان
کمربندامنیتیدربرابر
انتقــال پــروژه داعش

به شــمال افغانســتان مطرح اســت و این در حالی است
که هدف اساســی آمریکا ،ناامن ســازی آســیای مرکزی
و رسیدن تروریســت ها به حیات خلوت روســیه است ،از
این رو بازگشــت دوســتم به کابل بــدون تردیــد همراه با
شروطی از جمله نظارت بر عملکرد نیروهای امنیتی در
مقابله با تروریســت ها در شمال افغانســتان خواهد بود
که ممکن است پذیرش آن برای دوستم مشکل باشد.به
گفته جاوید حسینی کارشناس مسائل سیاسی در
افغانستان" ،دوســتم خواهان ایفای نقش مفید
در ســاختار دولت وحدت ملی و حضور در خط
مقدم نبــرد با مخالفان مســلح اســت به همین
دلیل همکاری بین رئیــس جمهور و معاون اول
وی دیری نپایید .از نــکات مثبت حکومت داری
حامــد کــرزای رئیــس جمهور پیشــین
افغانستان ،مشارکت سران سیاسی
و جهادی در ساختار حکومت بود،
حال آنکه اشرف غنی اعتقادی
به این اصل ندارد".

تروریست های کاله ســفید چیزی جز گرگ در لباس میش
نیستند .بنیانگذار این گروه «جیمز لو مسوریر» افسر سابق
و مشــاور اطالعاتی ارتش انگلیس اســت که از ابتدای سال
 2013آموزشهایاولیهبهداوطلباندرسوریهراآغازکرد.
این گروه توســط ســازمان «تحلیل ،تحقیق و دانش» امارات
(ســازمانی که با انگلیــس و آمریــکا ،همکاری میکنــد و لو
مسوریردرآنمشغولبهکاربود)وسازمانغیردولتی«انجمن
تجســس و نجــات آکــوت» ترکیــه ،تمرینهــا و آموزشهای
اولیه را دید و در ســال  2014در شــکل کنونی خود رســم ًا
تأسیسشد.جالباینکهدرهمینسال،لومسوریرسازمان
«میدی رسکیو» را تأسیس کرد؛ سازمان «میدی رسکیو»
( ،Mayday Rescueبــه معنای نجات اضطــراری) بنیادی
ثبتشدهدرهلنداستکهحمایتازکالهسفیدهارابرعهده
دارد .اینگروهصرف ًادرسوریهومنحصر ًادرمناطقیفعالیت
میکنند که تحت کنترل تروریســتها هستند .نکته جالب
درباره کمکهای مالی به ایــن گروه را میتــوان در گزارش
 USAIDکه در ژانویه ۲۰۱۵منتشر شد ،مشاهده کرد :این
نهاد ۱۸میلیوندالربهکالهسفیدهایسازماندفاعمدنی
ســوریه اختصاص داده اســت« .آژانس توســعه بینالمللی
آمریکا» USAIDبازوی سازمان ســی.آی.ای( )CIAو یکی
از مهمتریــن نهادهای افزایش قــدرت نرم و سیاســت تغییر
در دولتهــا به دســت حکومت آمریکا محســوب میشــود.
همچنین روزنامه تلگراف درباره کاله سفیدها میگوید که
یکی از تامین کننــدگان اصلی این ســازمان ،وزارت خارجه
اماراتمتحدهعربیاستکه 3.5میلیونیوروبهاینموسسه
اعطاکردهاست.عالقهشدیدکالهسفیدهابهعکسگرفتن

و فیلمبــرداری از همه ماموریتها در ســوریه شــاید در ابتدا
عجیب بهنظر میرســید ،بهویژه آن که تصاویر منتشرشــده
توســط کالهســفیدها بیشــتر شــبیه به فیلمها و بازیهای
ت آن
ویدئویی بود و مشــروعیت و اعتبــار زیادی بــرای فعالی 
ها کســب کرد اما این چهره خوب زمانی شروع به مخدوش
شــدن کرد که عکس و فیلمهایــی از اعضــا و ماموریتهای
کاله ســفیدها در ســوریه منتشر شــد که نشــان میداد این
گروه در همکاری با تروریســتها و با هــدف تبلیغات به نفع
گروههایتروریستیمانندجبههالنصرهوبرضددولتبشار
اسد فعالیت میکنند .اواخر سپتامبر سال گذشته ،صفحه
رسمی توئیتر کالهسفیدها با انتشار تصویری مدعی شد که
تعدادیغیرنظامیدرحمالتهواییروسیهدرسوریهکشته
شدهاند.ایندرحالیبودکهانتشاراولیهاینتصویر،بهپنجروز
پیشازآنبرمیگشتکهروسیهحتیاولینحمالتهوایی
علیه تروریستها را در ســوریه انجام دهد .در ویدئویی دیگر
گروهی از نیروهای کاله ســفید با گروهی از تروریست های
جبهه النصره به شادی کردن مشــغولاند .عالوه بر این که
تعدادی از داوطلبان با باال بردن عالمت پیروزی بر سر جسد
نظامیان سوری که به دست تروریســتهای النصره به قتل
رسیدهاند ،حاضر هستند .در ویدئویی دیگر داوطلبی با نام
معاویه حســن آغا از ادلب با همان لباس یعنی با کاله سفید
در کنار تروریستهای النصره با نیروهای سوری میجنگد.
این موارد فقط بخشی از شواهدی اســت که نشان میدهد
کالهسفیدهاهممانندبسیاریدیگرازگروههایبهاصطالح
حقوق بشــری و بشردوســت (موقوفه ملی دموکراسی ،عفو
بینالملل،پزشکانبدونمرز   و،)...مأموریتیجزخدمتبه
منافعکشورهایغربینداشتند.

چرا اشرف غنی راضی به فرود هواپیمای معاون اولش در کابل شد؟
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اسناد سفارت امارات در مسقط فاش شد

تالشبرای به«زانو درآوردن» عمان
یک ســال پس از آن که عربســتان ســعودی ،مصر ،بحرین
و امارات متحده عربی روابط دیپلماتیک بــا قطر را قطع و
این کشــور را تحریم کردند ،زوایای جدیدی از این بحران
در حال نمایان شــدن اســت .روزنامــه «االخبــار» لبنان با
انتشــار اســنادی از ســفارت امــارات در ُعمان ،بــا عنوان
«امارات لیکس» از برخی مســائل پشــتپرده در خصوص
اقدامات و سیاستهای ابوظبی در منطقه پرده برداشت.
سال گذشته ،برخی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس
و به همــراه آن ها ،برخی کشــورهای آفریقایــی نزدیک به
عربستان ،بر خالف میل محمد بن سلمان و محمد بن زاید
(ولیعهد های عربستان و امارات) ،در جبهه عربستان قرار
نگرفتند تا قطر را مجازات و وادار به فرمانبرداری کنند .این
کشورها بر اساس محاسبات راهبردی و تاکتیکی مربوط
به خودشــان ،تصمیم گرفتند مواضعی متفاوت با مواضع
ریــاض و ابوظبی اتخــاذ کننــد .در چنیــن وضعیتی ،قطر
بهترین شانس را برای تقویت اعتبار خود در برابر دشمنان
[عربستان و امارات] پیدا کرد .این موضوع نگرانی ریاض
و ابوظبی را برانگیخــت و آن ها را به تجدیــد نظر در روابط
خود با کشورهای مخالف تحریم قطر واداشت.کشورهای
ش ریــاض و ابوظبی برای
کویتُ ،عمــان و اردن اولین چال 
هجوم به قطر بودند .دومین چالش نیز سودان و کشورهای
مغرب عربی و شاخ آفریقا بودند؛ مناطقی که باید در مقابل
پاتک قطــر از آن حفاظت میشــد .حــاال روزنامــه االخبار

در گزارشی نوشــته است که طبق اســناد به دست آمده از
سفارتهای امارات در چند کشور عربی از جمله مسقط،
پایتخت عمان ،میتوان بــرآورد امــارات از موضع عمان و
نحوه برخورد با آن را در دو نکته خالصه کرد :اوال ،هرچند
که مسقط در ظاهر موضع بیطرفانهای را اتخاذ کرده اما
عمال در کنار قطر ایســتاده اســت .ثانیا ،این موضع عمان
که باب دل عربســتان و امارات نیســت ،طبق ســند امضا
شده از سوی «محمد سلطان الســویدی» سفیر امارات در
عمان ،دو رهبر حمله به قطــر (ولیعهد دو کشــور) را بر آن
داشت تا با توسل به سیاســت «تهدید و ترغیب» این کشور
را «به زانــو درآورند» .این کــه «الســویدی» از واژه «تهدید»
اســتفاده کرده به گزینههــای متعدد امارات بــرای مقابله
با عمان اشــاره دارد .این گزینهها از بــاج گیری اقتصادی
نظیر چیزی که در اردن اتفاق افتاد شروع میشود و تا انجام
اقدامات تحریکآمیز دیپلماتیک ادامه مییابد که «یوسف
العتیبه» ،ســفیر امــارات در واشــنگتن با ادعــای حمایت
عمان از نیروهای مقاومت یمن به کار گرفت .یکی دیگر از
گزینهها برای دور کردن عمان از قطر ،هدف گرفتن امنیت
آن ،چه از طریق اقدامات جاسوســی که برخی فصلهای
آن در سال  ۲۰۱۱برمال شــد و چه از طریق ملتهب کردن
مرزهــای عمان اســت ،نظیــر درگیریهایی که امــروز در
استان «المهره» واقع در دورترین نقطه شرق یمن در مرز با
استان «ظفار» عمان جریان دارد.

...

اظهار نظر روز
برت استفانز:

پمپئو و بولتون استعفا کنند

پس از فضاحت و رســوایی دیــدار ســران آمریکا و روســیه در
هلسینکی،مایکپمپئووزیرامورخارجهوجانبولتونمشاور
امنیت ملی آمریکا بهتر است استعفا کنند ،قبل از آن که واژه
«استعفا» تبدیل به واژه ای برای حسن تعبیر از «اخراج شدن»
شود.همینطورکارکنانارشدآنهانیزبایدکناربروند.من
این دو نفر را سال هاست که می شناســم و برای آن ها احترام
قائل هســتم و زمانی که به ســمت های کنونی شان منصوب
شدندمطالبدوستانهایدربارهآنهانوشتم.منبابسیاری
ازدیدگاههایجنگطلبانهآنهاهمعقیدههستموازبسیاری
از تصمیمات بحث برانگیز دولت در حیطه سیاست خارجی
تمجید کرده ام .مــن همچنین به دو عاملی که مانع اســتعفا
هســتند ،واقف ام .اول این که اعضای کابینه و مقامات ارشد
کاخ ســفید با وجود اختالف نظرهای سیاسی باید به رئیس
جمهور وفادار باشند؛ همان طور که «جرج مارشال» با وجود
مخالفتشدیدیکهباتصمیم«هریترومن»برایبهرسمیت
شناختناسرائیلداشتحاضرنشدازسمتوزیرامورخارجه
استعفاکند.دوماینکههرفردیکهجانشینپمپئووبولتون
شود ممکن اســت خیلی بدتر باشــد .مثال «نیوت گینگریچ»
بخواهد وزیر امور خارجه یا «سباستین گورکا» مشاور امنیت
ملیشود.برایدولتیکهچاپلوسیوتملقوانعطافپذیری
در اصول اخالق از ارزش های اصلی آن محســوب می شود،
این افراد بســیار مناســب هســتند .اما این مالحظات باعث
نمی شود که پمپئو ،بولتون و کارمندان آن ها سه وظیفه مهم
را رها کنند :قانون اساســی که به آن قســم خورده اند ،کشور
که تعهد کردند به آن وفادار باشــند و وجدانشان که در نهایت
باید به آن پاســخ گو باشــند .بولتون در ســال 2016رویکرد
ترامپ در قبال ناتو را محکوم کرد .ســال گذشــته او نوشــت
مداخله روســیه در روند انتخابات ریاســت جمهــوری آمریکا
اقدام جنگی محسوب می شود و انکار پوتین هم توهین آمیز
است.ایندیدگاهدرستاست.روسیههمانطورکهپمپئودر
مصاحبهایدرسالگذشتهگفت،قدرتیمتخاصماست.هم
اکنون بولتون و پمپئو طرف هایی از سیاستی در قبال روسیه
هستند که هیچ وقت حامی آن نبودند .به عبارت دیگر آن ها
اصول خود را نقض می کنند .به هر حال آن ها هر چه زودتر از
سمتخوداستعفاکنندمیتوانندآبرویخودراحفظکنند.

نمای روز

«میرزا محمد احمد مغل» که به عنوان نامزد مستقل در دو
حلقه انتخاباتــی ایالت پنجاب ثبت نام کــرده بود ،به دلیل
مخالفت فرزندانش دست به خودکشی زد .او در یک کلیپ
ویدئویی قبل از خودکشــی اعالم کرده بود ،فرزندانش به
مردم میگفتند به پدرمان رأی ندهیــد و به همین دلیل به
زندگیاش پایان میدهد.کمیســیون نظارت بر انتخابات
پاکســتان اعالم کرد امکان دارد رأی گیری در حلقه ۱۰۳
ایالت پنجاب به خاطر این خودکشی تعلیق شود.

...

استرالیا

تظاهرات استرالیایی ها در حمایت از
مهاجران غیرقانونی
هزاران نفر از مردم اســترالیا در اعتراض به اقدامات دولت
«مالکوم ترنبول» علیه مهاجران غیرقانونی و پناهجویان در
ســیدنی تظاهرات کردند.معترضــان بازداشــت مهاجران
در ایــن کشــور را اقدامــی غیرقانونــی دانســتند و برچیــده
شــدن بازداشــتگاه های مانوس و نائورو را خواستار شدند.
تظاهرکنندگان در ســیدنی فریاد «پناهجویان را آزاد کنید»
سردادندوباحملدستنوشتههاییبرآزادیفوریبازداشت
شــدگان تاکید کردند .شورای حقوق بشــر سازمان ملل نیز
همزمانباپنجمینسالگرداجرایسیاستهایسختگیرانه
مهاجرتی در استرالیا ،اقدام دولت این کشور در بازداشت و
زندانی کردن مهاجران غیرقانونی در بازداشــتگاههای این
کشــور را محکوم کرد .به رغم اعتراض های مردم اســترالیا
به بدرفتاریهای دولت این کشــور با مهاجران غیرقانونی،
این گونه رفتارها همچنان ادامه دارد و مهاجران غیرقانونی
بدون این کــه در دادگاهی محاکمه شــوند ،همچنان بدون
تکلیف در بازداشــتگاه های دولت اســترالیا در خارج از این
کشور نگهداری می شــوند.دولت اســترالیا به بهانه این که
برخورد ســخت با مهاجران غیر قانونی که از طریق دریا می
کوشندوارداینکشورشوندمانعایناقداممیشود،ازسال
 2013ســخت ترین تدابیر را علیه پناهجویــان اتخاذ کرده
اســت به گونه ای که با توافق با پاپوا گینه نو و نائورو دو کشور
کوچک در اقیانوس آرام مهاجران غیرقانونی را بازداشــت و
به اردوگاه هایــی دراین دو جزیــره دور اعزام می کند.برخی
از این مهاجران غیرقانونی حدود 9سال است که به صورت
غیرقانونی بدون هیچ اتهامی در زندان به سرمی برند .با این
حال دولت اســترالیا تاکنون بــه اعتراض هــای محافل بین
المللیونهادهایحقوقبشرینیزتوجهینداردوهمچنان
به بازداشتپناهجویانغیرقانونیدربازداشتگاههایبسیار
دورافتادهادامهمیدهد.ایندرحالیاستکهاسترالیاتحت
حمایت کامل دولت هایــی قرار دارد که خــود را به اصطالح
مدافــع حقوق بشــر می داننــد و جنایــات صــورت گرفته در
بازداشتگاههایی کهمهاجرانغیرقانونیدرآنهانگهداری
میشوند ،شرمساریبزرگیبرایآنانتلقیمیشود.
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