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نظر جنجالی «الما»
درباره پناهجویان

رهبر بوداییان تبت می گوید :اروپا به اروپاییان تعلق دارد و پناهجویان باید به کشورهایشان بازگردند.داالیی الما رهبر  ۸۳ساله بوداییان که خود از پایتخت تبت به هند پناهنده
شــده اســت خطاب به اروپاییان گفت« :پناهجویان را بپذیرید و آموزش دهید اما در نهایت آن ها باید به کشور خودشان بازگردند».کاربران شــبکههای اجتماعی در واکنش به
سخنان داالیی الما ،این موضع گیری را محکوم و برخی نیز وی را به ریاکاری متهم کردند .برخی کاربران نوشته اند که آیا او نباید با بازگشت به تبت یک الگوی نمونه ارائه کند؟
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هیاهویی بر سر چند دیدار
جان کری از چند بــار دیدار با محمد جواد ظریــف  ،وزیر امور
خارجه ایــران در دوران پس از تصــدی وزارت امــور خارجه
ایاالت متحــده آمریکا خبــر داد وســپس دونالد ترامــپ  ،در
توئیتیضمن انتقادشدیدازدیدارهایکریباظریفسوالی
مطرح کرد مبنی بر این که " آیا او «قانون ثبت نام نمایندگان
خارجی» را رعایت کرده اســت؟ " در عرف سیاســی آمریکا ،
مقامات دولت های قبلی مجاز هســتند با مقامات ســابق یا
فعلی دیگر کشــورها دیدار و گفت و گو کننــد  .از این لحاظ ،
دیدار چند باره کری با ظریف بر خالف عرف معمول نیست ؛
همانگونهکههنریکیسینجرطیدهههایطوالنیپساز
خروجازوزارتامورخارجهآمریکا،بهتعدادتقریبابیشماری
بامقاماتوسیاستمداراندیگرکشورهایجهاندیدارکرده
وبهآنانمشورتدادهاست.آنچهاهمیتداردایناستکه
آیامقامسابقدولتآمریکادرجریاندیداربامقاماتسابقیا
مســتقر دولت های دیگر  ،تعهدی مبنی بر البی گری به نفع
کشورخارجیدادهاستوازآنمهمتر،بابتاینکار،مبلغی
نیز دریافت کرده اســت یا خیر  .اطالعات موجود از مصاحبه
های اخیر جان کری که به مناسبت رونمایی از کتاب جدید
وی به نام " هر روز موهبتی دیگر " منتشر شده است  ،حکایت
از آن دارد که وزیر اســبق امور خارجه آمریــکا در دیدار با وزیر
امورخارجهایرانتعهدیمبنیبرالبیگریبامقاماتدولت
کنونیایاالتمتحدهبهنفعایرانندادهوکرینیزدیدارهایی
با مقامــات دولتی یا سیاســتمداران آمریکایی بــه نفع ایران
نداشته است  .از این رو  ،تا این جای کار  ،ظاهرا قوانین البی
گریبرایکشورهایخارجیازسویجانکرینقضنشده
است.بااینحال،تالشبرایاخاللدریکیازحساسترین
و در عین حــال جنجالی ترین اقدامات دولت مســتقر یعنی
خروج از توافق هســته ای با ایران  ،خشــم شدید کاخ سفید ،
شخصدونالدترامپوتقریباتمامیجمهوریخواهانحامی
رئیسجمهورآمریکارابرانگیختهاستتاجاییکهآنانتالش
خواهند کرد کری را به البی گری غیر قانونی به نفع کشور به
اصطالححامیتروریسمهمچونایرانمتهمکنند.اگرتماس
هایکریدرسمتمقامسابقدولتآمریکاباوزیرامورخارجه
ایرانعملینادرستازسویکاخسفیدترامپقلمدادشود،
دردورانکاخسفیداوبامانیزچندینسناتورجمهوریخواه
به هدایت سناتور تام کاتن نامه ای رسمی به رهبر جمهوری
اســامی ایران نوشــتند و به صراحت گفتند که ایرانی ها به
اقدامات رئیس جمهور مستقر ایاالت متحده دل نبندند که
اگر جمهوری خواهان به قدرت برســند  ،توافق هسته ای بر
باد خواهد رفت  .مسلما بار سیاسی ارسال چنین نامه ای به
مراتب بیشــتر از دیدارهای چند باره وزیر امور خارجه اسبق
آمریکاباوزیرامورخارجهکنونیایرانبودهاست.

نمای روز

نارنــدرا مــودی ،نخســتوزیر هنــد ،بــرای اولین بار
پس از رسیدن به این ســمت در سال  ۲۰۱۴به میان
عزاداران حسینی در شــهر «ایندور» رفت .مودی که
به حسینیه داودی بوهرا رفته بود ،به مقام اباعبدا...
(ع) ادای احتــرام کرد و مورد اســتقبال تنــی چند از
رهبران شیعه شــهر قرار گرفت .با این حال شیعیان
هند از کجســلیقگی مقامات دولت این کشور درباره
روز عاشورا و محرم انتقاد کردند .توئیتر رسمی مودی
در اقدامی عجیب ،برای خبررســانی درباره مراسم
روز عاشورا از واژه «مبارک» استفاده کرد حال آن که
این واژه عموم ًا برای اعیاد مسلمانان به کار میرود نه
واقعهای مانند عاشــورا .این موضــوع باعث ناراحتی
شــیعیان و انتقاد آنان از مســئوالن دولت هند شــده
اســت .نارندرا مودی سال گذشــته هرگونه تعرض و
کشتن مسلمانان و دیگر اقوام هندی به بهانه حفاظت
از گاوها در برابر ذبح را محکوم کرده بود.

...

اندیشکده روز
 5گام برای تغییر توازن یک رابطه
اندیشــکده آمریکایی کارنگی پنج گام را برای تغییر توازن
رابطه آمریکا_عربســتان به نفع منافــع آمریکا مطرح کرده
است که در ذیل به آن اشاره میشــود -1 :اگر سعودی ها
میخواهند فعالیتهای مخرب خود را در یمن ادامه دهند،
باید بدون حمایتهــای آمریکا این کار را انجــام دهند -2
پس از آن که آمریکا حمایت های خــود را از حمالت هوایی
عربســتان به یمن تعلیق کرد ،باید برای عربســتان روشن
کند که در صــورت ادامه حمالت و تلفــات غیرنظامیان در
یمن ،تحقیقات رسمی ســازمان ملل متحد در یمن درباره
جنایات جنگی عربستان انجام خواهد شد -3دولت آمریکا
باید یک پیام روشن را به حاکمان عربستان ارسال کند که
اجازه نخواهد داد عربستان پای آمریکا را در مناقشات این
کشــور با ایران در یمن و جنگهای فرقهای شیعی و سنی
در منطقه به میان آورد  -4آمریکا باید در اجالس شــورای
همکاری خلیج فــارس تمام توان خود را بــرای پایان دادن
به اختالف قطر و عربستان به کار گیرد تا اختالفها از بین
برود .همچنین باید برای عربستان روشن سازد که آمریکا
تمایلــی برای تحریمهــای نامعقــول و غیر منطقــی بر قطر
ندارد حتی زمانی که فشار سختی را بر قطر وارد میکنیم
 -5آمریکا باید به عربستان اعالم کند که آماده است با آنها
در برنامــه صلــح رژیم صهیونیســتی و فلســطین همکاری
کند .باید از سعودیها انتظار داشت که پذیرش عمومی از
رژیمصهیونیستی در منطقه را میسر کنند.

باحمایتجریانهای«فتح»و«سائرون»

فراخبر

الحلبوسی 37ساله رئیس پارلمان عراق شد
محمد الحلبوسی ،استاندار سابق االنبار از فهرست
انتخابی 'االنبار هویتنا' با رای اکثریت نمایندگان،
با  37سال سن ،رئیس چهارمین دوره
پارلمانعراقشدکهجوانترینرئیس
پارلمان در خاورمیانه است.از زمان
ســقوط صدام در ســال  2003تا
کنــون ،عــرف سیاســی در عراق
اینگونــه اســت

که پســت ریاســت پارلمان به یک شــخصیت ســنی
واگذار شود و در مقابل ریاست جمهوری به کردها و
نخستوزیری به احزاب شیعه اختصاص یابد.پیش
از نشست دیروز پارلمان عراق ،اسامی چند نماینده
برای تصدی پست ریاست پارلمان طرح شده بود که
در نهایت الحلبوســی که مورد حمایت فراکســیون
'الفتح' (نزدیک به الحشد الشعبی) بود با  169رای
انتخاب شد' .محمد ریکان حدید علی الحلبوسی'
متولد  1982از استان سنی نشــین االنبار در غرب
عراق اســت کــه مدرک مهندســی ســازه خــود را از
دانشــگاه مســتنصریه بغداد دریافت کرده است.او
در سومین دوره انتخابات پارلمانی
در سال  2014به پارلمان عراق
راه یافــت و عضویت کمیســیون
حقــوق بشــر و ســپس ریاســت
کمیسیون دارایی پارلمان را در
ســال  2016برعهــده داشــت.
الحلبوســی در ســال 2017
بــه عنــوان اســتاندار االنبــار
منصــوب شــد و در انتخابــات
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به عنــوان رهبر فهرســت انتخابــی «االنبــار هویتنا»
بــار دیگر بــه پارلمــان عــراق راه یافت.دربــاره نحوه
رسیدن الحلبوسی جوان به ریاســت پارلمان حرف
و حدیث هــای زیادی در عــراق وجــود دارد و رقبای
الحلبوسی ادعا می کنند که او با یک زد و بند سیاسی
بــه این پســت رســیده است.جلســه دیــروز پارلمان
عراق خالی از حواشــی نبود و بعضــی از نمایندگان
فراکســیون ســائرون (مورد حمایت مقتدی صدر)،
حزب دموکرات کردستان عراق (مسعود بارزانی) و
نمایندگان فراکسیون ترکمنان پارلمان ابتدا جلسه
را ترک کردند و سپس به جلسه بازگشتند و سرانجام
در رای گیری بر ســر انتخاب رئیس پارلمان شرکت
کردند.انتخــاب الحلبوســی براســاس توافــق بین
فراکســیون های بزرگ پارلمان (الفتح و سائرون)،
به صورت رای گیری سری انجام شد و  298نماینده
از مجمــوع  329نماینــده پارلمــان عراق دیــروز در
رای گیری شرکت کردند.براســاس توافقی که بین
هادی العامری رهبر فراکســیون الفتــح (نزدیک به
الحشــد الشــعبی) و مقتدی صدر (حامی سائرون)
در چهارشــنبه گذشــته صورت گرفت ،رهبران این
دو فراکســیون بزرگ توافق کردند که روند انتخاب
روســای ســه گانه (رئیس پارلمان ،رئیــس جمهور و
نخست وزیر) با تفاهم بین همدیگر پیش برود.

سید رضا قزوینی غرابی  -محمد الحلبوسی با 169رأی از298
رأی ،رئیس جدید پارلمان عراق شــد .در این میان خالد العبیدی
عضو ائتالف نصر  89رأی و اسامه النجیفی تنها  19رأی به دست
آوردند .الحلبوسی نامزد فراکسیون   سازندگی (مالکی ،عامری،
خنجر) به شــمار می رفت و کردها (یکیتی و پارتی –  43کرســی)
نیز به وی رأی دادند .نامزد سازندگی و زیر مجموعه سنی آن یعنی
المحور الوطنی ،الحلبوسی ( 169رأی) بود .اما جبهه مقابل یعنی
فراکسیون االصالح (محور العبادی  ،صدر  ،حکیم و عالوی) که در
ابتدای جلسه امروز پنج نامزد داشــت با مذاکرات فشرده توانست
دو نفر را کنار بکشــد و با ســه نامزد (النجیفی ،العبیدی و خالدی)
وارد رقابت شود اما در نهایت این ســه نفر در مجموع  112رأی به
دســت آوردند.بنابراین می توان گفت این اعداد نشــان می دهد "
فراکسیون سازندگی " همان گونه که قبال نیز مطرح کرده بود از نظر
عددی بیشتر از فراکسیون اصالح است.چنان چه  43رأی کردها
نیز از  169رأی الحلبوســی کاسته شــود ،عدد  155به دست می
آید که در مقابل مجموع  112رأی فراکسیون اصالح باز هم بیشتر
است .تا این جای کار به نظر می رسد کردها به فراکسیون مالکی و
عامری نزدیک تر شده اند.نکته آخر این که 19رأی اسامه النجیفی
رئیس اسبق پارلمان ضربه مهلکی به جایگاه و اعتبار وی وارد کرد و
سهم و جایگاه او در پازل اهل سنت را تضعیف خواهد کرد.

آن سوی حصارهایکاخ سفید

ترامپ  72ساله مردی برای تمام رسانه هاست.
مجالتوروزنامههایزردآمریکاازسبکزندگی
و فســاد اخالقــی ایــن میلیــاردر نیویورکی می
نویسند که بر کرسی ریاست جمهوری در اتاق ها
بیضیشکلکاخسفیدتکیهزدهاست.روزنامهها
و رســانه های خبری نیز تالش مــی کنند از این
رســوایی ها به نفع خود در سیاســت بهره برند.
روایــت عملکــرد مرد مــو طالیی در کاخ ســفید
خواندنی ترین نوشته های دو سال اخیر است.
به گــزارش انبیســی نیوز« ،وحشــت» نوشــته
«بــاب وودوارد» (افشــاگر رســوایی واترگیت)،
«آتــش و خشــم» به قلــم «مایــکل وولــف»« ،یک
وفاداری باالتر :حقیقت ،دروغ و رهبری» نوشته
«جیمز کومی» رئیس ســابق افبــیآی و کتاب
«اوماروسا مانیگو نیومن» دستیار قدیمی ترامپ
با عنوان «روانی :کاخ سفید ترامپ به روایت یک
خودی» که همگی رویکردی ضد ترامپ دارند،
امسال در صدر پرفروشترین آثار غیرداستانی
منتشرشده در آمریکا قرار گرفتند و در جهان نیز
 ۷۵۰هزار نسخه از آن ها در روز نخست انتشار
به فــروش رفته اســت«.لیز هــاول» مدیر ارشــد
شــرکت «بارنز اند نوبل» که مالک بزرگ ترین و
گستردهترین کتابفروشیهای زنجیرهای در
سراســر آمریکاســت ،اعــام
کــرد :در ســه ســال گذشــته
هیــچ کتــاب ویــژه بــزرگ
ســاالنی نبوده که به ســرعت
کتابهای نوشته شده درباره
«ترامپ» به فروش برسند .او
گفت که پــس از انتشــار «برو
و دیــده بانــی بگمار» نوشــته
«هارپر لی» (نویســنده کتاب
مشهور کشتن مرغ مقلد) در
ســال  ،۲۰۱۵کتابهایــی
کــه بــه موضــوع کاخ ســفید
پرداختهانــد رکوردشــکن
بودهانــد .بــازار خــوب ایــن
روزهای کتابهای سیاسی

جوالی در صدر فهرســت پرفروشهای ســایت
آمازون قــرار گرفــت و همچنین کتــاب «فریب
روســیه» از ِ
«گــرگ ژرت» مجری ســابق فاکس
نیوز نیز در اوایل ماه اوت به پرفروشترین کتاب
غیرداستانی تبدیل شد .در حالی که پیشبینی
میشود کل بازار کتاب آمریکا امسال با رشد 2
درصدیهمراهباشد،شاخهکتابهایسیاسی
تاکنونرشد ۲۵درصدیفروشرانسبتبهآمار
سال گذشــته به ثبت رسانده اســت که این آمار
تنها مختص انتشــار کتابهای کاغذی اســت.
شرکت تحلیل داده «بوک اسکن» اعالم کرده از
ابتدای ژانویه  ۲۰۱۸تا هفته نخست سپتامبر،
در مجموع 6.9میلیون نسخه کتاب سیاسی در
آمریکا فروخته شده اســت که این رقم در مدت
مشابه ســال گذشــته  5.5میلیون نسخه بود.
تاکنون در آمریکا چندین کتــاب درباره دونالد
ترامپ نوشته و منتشر شده است .در این میان
انتشار سه کتاب «آتش و خشم ،درون کاخ سفید
ترامپ» اثر «مایکل وولف»« ،یک وفاداری باالتر:
حقیقت ،دروغ و رهبری» نوشته «جیمز کومی»
رئیس پیشین اف بی آی و «روانی» که «اوماروسا
مانیگو نیومــن» ،مدیر ســابق دفتــر ارتباطات
عمومی آن را نوشته ،در صدر پرفروش ها بوده
انــد .اما به نظر میرســد کار
تحقیقــی «وودوارد» بیــش
از هــر اثــر دیگــری در ایــن
زمینه مورد توجه قرار گیرد.
وودوارد تاکنــون دربــاره
هشــت رئیس جمهــور دیگر
آمریــکا نیــز کتــاب نوشــته
اســت .این نویســنده همان
کســی اســت کــه به همــراه
«کارل برنســتین» دربــاره
رســوایی «واترگیــت» یــک
کتاب نوشــت ،کتابــی که به
اســتعفای ریچارد نیکسون،
رئیس جمهور وقت آمریکا در
سال  ۱۹۷۴انجامید.

یونیسف 80:درصدجمعیتزیر 18سالیمن
ازسوءتغذیهرنجمیبرند

برگ درختان؛ غذایکودکان

«جنگ و بمباران شرایط زندگی کودکان در یمن رامانند جهنم کرده است ».مریتسل
رالنو ،نماینده یمن در یونیســف (صندوق کودکان ملل متحد) مــی گوید که «بیش
از  80درصد جمعیت زیر  18ســال یمن از ســوءتغذیه ،بیماری ،نداشــتن ســرپناه
مناسب و حداقل امکانات اجتماعی رنج میبرند .در این میان 1.8 ،میلیون کودک
یمنی ســوءتغذیه دارند و حدود  400هزار نفر از آن ها هرروز باید برای زنده ماندن
بجنگند ».این ها در شرایطی اســت که به گزارش آسوشــیتدپرس ،ساکنان شمال
یمن برای مقابله با گرسنگی به تغذیه از برگ های درخت مو (انگور) روی آورده اند.
بر این اســاس ،بســیاری از خانواده ها در اســتان حجه برای تغذیه کودکان گرسنه
خود به ناچار برگ های درخت مو را می جوشــانند .این در حالی است که با مداخله
ائتالف عربی به رهبری عربستان ســعودی ،کمک های بین المللی ارسالی به یمن
به دست خانواده هایی نمی رسد که بیشترین نیاز را به این کمک ها دارند .زهرا نام
نوزادی هفت ماهه است که پیش از این یک بار به دلیل سوءتغذیه شدید به درمانگاه
منتقل شده است .وزن این نوزاد همچنان رو به کاهش اســت و دنده ها و استخوان
های او از زیر پوست دیده می شــوند .والدین زهرا به دلیل ناتوانی مالی نمی توانند
بار دیگر او را به درمانگاه ببرند .این در حالی است که رئیس درمانگاه به والدین زهرا
اطالع داده است که این نوزاد در صورت رسیدگی نکردن فوری جان خواهد باخت.
درمانگاه نزدیک محل زندگی والدین زهرا به تازگی شــاهد مراجعه تعداد زیادی از
کودکانی بوده است که در مراحل آخر سوءتغذیه شدید به سر می برند .این درمانگاه
برق و کپسول اکسیژن ندارد .پزشک اطفال هم در این درمانگاه حضور ندارد .استان
حجه یکی از مناطقی است که طی ماه های گذشته به شدت از سوی ائتالف نظامی
عربستان بمباران شده است .آمار سازمان ملل متحد نشان می دهد شمار افرادی که
در صورت دریافت نکردن کمک جان خود را در یمن از دست خواهند داد ،به هشت
میلیون و  ۴۰۰هزار نفر می رســد .این در حالی اســت که ســازمان ملل هشدار می
دهد این آمار احتماال به زودی با افزایش سه میلیون و  ۵۰۰هزار نفری به حدود ۱۲
میلیون نفر خواهد رسید .کل جمعیت یمن  ۲۹میلیون نفر است.

رئیسسابقستادانتخاباتیترامپبابازرسمولرهمکاریمیکند

دردسرناگفتههای منافورت

همهچیزبروفقمرادبازرسمولرپیشمیرود.پساز«مایکلکوهن»
وکیلسابقرئیسجمهورآمریکاکهپرداختحقالسکوتبهدوبازیگر
فیلم های مســتهجن را تایید کرده بــود ،نوبت به منافورت رســید .پل
منافورت،رئیسسابقستادانتخاباتیدونالدترامپدرسال،2016
که با هشــت فقره اتهام روبه روســت ،احتمال می داد رئیس جمهور با
اختیارات خــود وی را عفو کند .حــاال که این تصمیم عملی نشــده ،او
پذیرفتهکهبادادستانهاهمکاریکندتاشاملتخفیفمجازاتشود.
گاردیندرگزارشیبهنقلازقضاتپیشیندادگاهنوشت:گرچهماهیت
«پــل منافورت» ،با بازپرس ویــژه «رابرت مولر» ،قاضی
دقیق همکاری ُ
پرونده تبانی ستاد تبلیغاتی ترامپ با روسیه ،مشخص نیست اما شاید

این همکاری دردسر جدی برای رئیس جمهور ترامپ به وجود بیاورد.
پلمنافورت 69ساله دردادگاهیدرواشنگتنبهدلیلتوطئهچینی
برای فریب دادن آمریکا و اطاله دادرسی گناهکار شناخته شده است.
اگرتوافقویباقضاتبههمبخورد،تا 10سالیابیشتربهحبسمحکوم
خواهد شد.بر اساس این توافق ،منافورت به ناچار باید درباره هر گونه
فعالیت یا اقدام جنایی و کیفری که از آن آگاهــی دارد ،توضیح بدهد.
«نیل کتیال» ،وکیل عمومی پیشــین می گوید« :همــکاری منافورت
برایبازپرسویژهرابرتمولرتنهابرسرچندموضوعدیگرکهدردست
بررســی اســت ،ارزشــمند خواهد بود و احتمال دارد ایــن موضوع ها
خانواده ترامپ را نیز شــامل شود ».شــاید هم بازجویان برای به دست

تایمز :دوران بنسلمان
کوتاه است

عراق

معنای این انتخاب چیست؟

عالقه شدیدآمریکاییهابهکتابهایضدترامپ
در تضاد با ســال  ۲۰۰۸میالدی قــرار دارد که
«باراک اوباما» به عنــوان رئیسجمهور انتخاب
شد و فهرست پرفروشترینهای سایت آمازون
در دسته غیرداستانی شــامل کتاب خودیاری
«دنیــای جدید :بیــداری برای هــدف زندگی»
نوشــته «اکهــارت تــول» میشد«.وحشــت:
ترامپ در کاخ ســفید» نوشــته «بــاب وودوارد»
که جدیدترین اثر درباره «دونالد ترامپ» است،
تاکنون به سقفی فراتر از انتظار در پیشفروش
رسیده و بر اســاس اعالم «جاناتان کارپ» مدیر
انتشارات «ســایمون اند شوســتر» این کتاب به
زودی بــه پرفروشترین اثر در بریتانیــا ،کانادا،
استرالیا و حتی هند تبدیل میشــود .وودوارد
تاکنــون دربــاره هشــت رئیــس جمهــور دیگر
آمریکا نیز کتاب نوشته اســت.با این حال ،تنها
کتابهای ضد ترامپ نیســتند که با اســتقبال
فراوانــی روبهرو شــدهاند و برخــی کتابها نیز
که در دفاع از سیاستهای رئیسجمهور فعلی
آمریــکا منتشــر شــدهاند ،فروشهــای خوبــی
را تجربــه کردهانــد .بــه عنــوان نمونــه کتــاب
«درو غگویــان ،افشــاکنندگان ،لیبرا لهــا»
نوشته «جین پیرو» یکی از شخصیتهای شبکه
تلویزیونــی فاکسنیــوز در زمان انتشــار در ماه
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آوردنشواهدیاقدامکنندکهمستقیمبهستادتبلیغاتیترامپمربوط
نمیشودیاشایدمولرمستقیمعالقهمندباشدبداندمنافورتکهستاد
تبلیغاتیترامپراازماهآوریلتااوت 2016ادارهمیکردچهمطالبی
درباره تعامالت و تماس های ستاد با روس ها می تواند در اختیار
اوقراربدهد.منافورتپیشتردراوکراینمشاورسیاسی
بوده و از جمله شرکای تجاری حکام روسیه به شمار
می آید که شــبکه ارتباطی در این بلوک از شوروی
سابق داشته و می تواند درباره تالش روسیه برای
دخالــت در انتخابــات ریاســت جمهوری ســال
 2016درآمریکاشفافسازیکند.

ترامپ تنها کســی نیســت که به گســتاخیهای خــود میبالد .او
اتفاقا دوســتی در عربستان دارد که دســتکمی از دیوانگیهای
ترامپ ندارد .او محمد بنسلمان است که لفاظیهایش پا به پای
خودش پیش میرود .نشریه تایمز چاپ لندن در یادداشتی به قلم
'مایکلبرلی'()Michael Burleighبهبررسیتحوالتعربستان
سعودی پس از روی کار آمدن بن سلمان پرداخت و نوشت :امیدها
به ولیعهــد عربســتان بهعنوان یــک فرد اصالحگــرا که قــرار بود
جراحت منطقه را درمان کند ،بینتیجه مانده اســت.این نشــریه
ابتدا به ســفر محمد بن ســلمان در اسفندماه گذشــته به انگلیس
اشاره کرد که در جریان آن میلیونها دالر پول به شرکتهای فعال
درزمینه روابط عمومی و البیها پرداخته و گفته شد که او بهعنوان
قویترین مرد سعودی با وجود  32سال سن قرار است به انگلیس
سفر کند.تایمز افزود :اما بعد از گذشت شش ماه ،به نظر میرسد
احتمال باال رفتن او در قدرت بیشــتر با ابهام مواجه شده و پدرش
سلمان بن عبدالعزیز شاه ســعودی در حال ابراز نشانههای شک
و تردید دراینباره اســت.این نشریه انگلیسی نوشت :شکاف بین
هیاهو و جاروجنجال تبلیغاتی درباره ولیعهد و حقیقت شخصیت
و توان او کام ً
ال آشکارشــده اســت .تایمز با طرح این ســؤال که آیا
طرح شهر بسیار پیشرفته نیوم را که ولیعهد سعودی برای احداث
آن تالش میکرد ،به یاد میآوریــد؟ افزود :این طرح که بودجهای
حدود  80میلیــارد دالر برای آن تخصیصیافته اســت و تالشها

برای اصالح اقتصاد عربستان بر اساس طرح چشمانداز بن سلمان
موســوم به 'چشــمانداز  ،'2030متکی به عرضه  5درصد سهام
شرکت نفت و گاز بزرگ آرامکوی عربستان است.این نشریه افزود:
بهنظرمیرسدسلمانبنعبدالعزیزعرضهسهامآرامکورالغوکرده
است زیرا این احتمال مطرحشده است که عرضه سهام شرکت در
نیویورک به مصادره اموال عربســتان به علت شــکایت قضایی در
آمریکا علیه عربســتان به اتهام ارائه ندادن اطالعاتی در خصوص
حمالت یازدهم سپتامبر ســال  2011میالدی منجر شود.تایمز
همچنین با اشــاره به بازداشــت نخبگان و بازرگانان ســعودی در
هتل «ریتــز کارلتون» ریاض نوشــت :این مســئله بــه از بین رفتن
اعتماد سرمایهگذاران و خروج حدود  150میلیارد دالر سرمایه از
این کشور منجر شده است.در حوزه سیاست خارجی ،این نشریه
انگلیسیاعالمکردکهسیاستهایمحمدبنسلمانبهعربستان
ضربه زده است زیرا جنگ در یمن که وارد سومین سال خود شده
است ،باتالقی ساخت ه وپرداخته ولیعهد است.این نشریه انگلیسی
اضافه کرد :طبق برآورد صورت گرفته توسط اندیشکده آمریکایی
بروکینگ ،تداوم این جنگ ماهانه پنج تا شش میلیارد دالر هزینه
دارد؛ ضمــن آن که انگلیس و آمریکا از طریق فروش اســلحه برای
قربانیــان این جنگ دلســوزی میکنند.به نوشــته تایمز ،تاکنون
بیش از  10هزار غیرنظامی یمنی کشــته ،هشت و نیم میلیون تن
دچار سوءتغذیه و حوثیهایی(جنبش انصارا )...که از سوی ریاض

بارزانی و ایده احیای «ائتالف
کردستانی» در بغداد

نقشه جدید«کاک مسعود»

با نزدیکشدن به نخســتین ســالگرد برگزاری همه پرسی
نافرجام اقلیم کردستان عراق ،مسعود بارزانی ایده حضور
جریان های سیاســی راهیافته به پارلمان عــراق را در قالب
یک ائتالف مشترک در بغداد مطرح کرده است؛ موضوعی
که در صــورت تحقق میتوانــد احیاگر ائتالف کردســتانی
باشــد .مســعود بارزانی در آخرین نشســت دفاتر سیاســی
حــزب دموکــرات کردســتان و اتحادیه میهنی درخواســت
کرده اســت جریان های کــردی راهیافته بــه پارلمان عراق،
حضوری مشترک را بار دیگر در پایتخت عراق تجربه کنند.
احزاب حاکم اقلیم کردستان در راه رســیدن به هدف خود
پیشنهاد کردهاند نشست ســران کلیه احزاب و جریان های
سیاســی کردی راهیافته به پارلمان عراق برگزار شود ،آنان
همچنین کمیتــهای را مأمــور فراهم کــردن مقدمــات این
نشست کردهاند .اما سؤال این جاســت که؛ شرایط کنونی
اقلیم کردســتان پذیرای رســیدن به چنین هدفی اســت یا
نه؟بارزانی که پس از برگزاری همه پرسی نافرجام سپتامبر
 2017مجبوربهکنارهگیریازریاستاقلیمکردستانعراق
شده است ،اینک در مقام رئیس حزب دموکرات کردستان
ســخت در تالش اســت دیگــر جریان هــای کــردی را برای
رسیدن به اهدافی که ممکن است در فردای سیاسی عراق
درسربپروراند،باخودهمراهکند.اماشرایطموجودسیاسی
دراقلیمکردستانبهگونهایاستکهایدهبارزانیویارانوی
در اتحادیه میهنی بهآسانی قابل تحقق نخواهد بود .حرکت
نسلجدیدبهرهبریشهسوارعبدالواحدکهراهبردسیاسی
خــود را در مخالفت صریح با احزاب حاکم اقلیم کردســتان
عراق پیریــزی کرده اســت بهصراحــت تأکید کرده اســت
که در هیــچ ائتالفی با حضــور احزاب دموکرات کردســتان
و اتحادیه میهنی در ســطح داخلی اقلیم و در پارلمان عراق
مشارکت نخواهد داشت ،ازاینرو در نخستین قدم ،کردها
توان حضور مشترک در بغداد را نخواهند داشت .این حزب
در اولین تجربه شرکت در انتخابات پارلمانی عراق توانست
با کسب چهار کرســی ،خود را بهعنوان یکی از جریان های
نوپا به مخاطبان کرد معرفی کند .اعتراضات صورتگرفته
به نتایج انتخابات پارلمانی عراق در اقلیم کردستان ،چهار
جریان جنبــش تغییر ،اتحاد اســامی ،جماعت اســامی و
ائتالف برای دموکراســی و عدالت را بهســوی تشــکیل یک
ائتالف مشترک در بغداد سوق داد ،این احزاب معتقدند که
دو حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی با تقلبهای
سازمان دهیشده ،بخشی از آرای آن ها را به خود اختصاص
دادهاند.اما واکنش احزاب معارض چهارگانه به درخواست
حکام اقلیم کردســتان چگونه اســت؟یکی از سران اتحاد
اسالمی کردســتان بهصراحت اعالم کرده است که متأثر
از نتایج انتخابات برگزارشده پارلمانی عراق ،هیچ امیدی
به همراهی و کار مشترک با دو حزب حاکم اقلیم کردستان
نیست.جنبش تغییر بهعنوان یکی دیگر از احزاب معترض
به نتایج انتخابات پارلمانی عراق ،حضور مشترک با احزاب
حاکم اقلیم کردســتان را به حلوفصل مشــکالت داخلی
این منطقه مشروط کرده است .این حزب حتی اعالم کرده
است در صورت شکاف در این ائتالف چهارگانه ،باز هم بر
همراهی نکردن با احزاب دموکرات کردســتان و اتحادیه
میهنــی در بغــداد پافشــاری خواهــد کرد.اما ســخنگوی
ائتالف برای دموکراســی و عدالت اقلیم کردســتان عراق
بهرهبــری برهــم صالح کــه نتایــج ضعیف کسبشــده در
انتخابات پارلمانی عراق او را مجبور به شــرکت نکردن در
انتخابات پارلمانی محلی کرده اســت ،نظــری متفاوت از
دیگر همراهان خــود در ائتالف چهارگانــه معترض دارد و
اعالم کرده اســت در صورتی که حکام اقلیم کردستان در
بغداد بهدنبال خدمت به منافع مردم کرد باشند ،همراهی
با آن ها در قالب یک ائتالف مشترک هیچ ممانعتی نخواهد
داشت.پیشبینی میشود حرکت نسل جدید در هیچ یک
از ائتالفهــای کــردی در بغداد حضــور نخواهد داشــت،
چهارگانه معترض هم به اجماعی درباره پیوستن به ائتالف
مدنظر بارزانی نخواهند رســید و ممکن اســت شکافی در
آن پدیدار شــود ،بــا این اوصــاف میتوان گفت کــه احیای
ائتالف کردســتانی که بارزانــی با هدف کســب امتیازات
بیشتر از دولت مرکزی عراق در پی آن است ،به این آسانی
و در آینده نزدیک میســر نخواهد بود ،حتی ممکن است
نتایج انتخابات محلی اقلیم کردستان در  30سپتامبر
(8مهر) نیز به تعمیــق اختالفات کردهــا در عرصه
داخلی ایــن منطقه منجر شــود و راه رســیدن به
هدف رئیس حزب دموکرات کردستان عراق
را بیش از پیش دشوار کند.
هدف قرارگرفتهاند به لطف حمایت شیعیان قویتر شدهاند.این
نشــریه انگلیســی افزود :درواقع حوثیها به پرتاب موشــکهای
ارزانقیمت به عربســتان ســعودی ادامه میدهند ،امــا هر بار که
عربستان این موشــکها را با اســتفاده از موشــکهای آمریکایی
موســوم به پاتریوت منهدم میکند نزدیک به ســه میلیون دالر آب
میخورد.تایمز ،تالشهای ولیعهد ســعودی برای منزوی کردن
قطر به اتهام حمایت از تروریسم را شکســتخورده توصیف کرد و
افزود :این کار باعث ویران شدن شورای همکاری خلیجفارس به
سود عربستان و امارات شده است .قطر اکنون شوک اولیه ناشی از
بایکوت خود را پشت سر گذاشته و دوحه از سوی کشورهایی مانند
ایران ،چین و روسیه حمایت میشود.به نوشته تایمز ،چیز زیادی از
ادعاهای مدرنیته بن سلمان باقی نمانده است و سرکوب شیعیان
عربستان در منطقه شرق این کشــور ادامه دارد .هرچند تبلیغات
گســتردهای در خصوص اجازه زنان برای رانندگی انجام شــد اما
در مقابل 13 ،فعال زن عربستانی که به دنبال جنبههای دیگری
از آزادی هستند ،بازداشت شدند.این نشریه انگلیسی افزود :بن
سلمان نه اصالحگر اســت و نه یک فرد قوی .درواقع پدرش با یک
امضا میتواند رویه جانشینی در کشور را تغییر دهد و او را از قدرت
برکنار کند.تایمز با اشاره به نارضایتی و جاروجنجال شاهزادگان
سعودی از سیاســتهای شکستخورده بن ســلمان نوشت :این
اتفاق (برکناری ولیعهد) ممکن است به زودی رخ دهد.
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