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مرگ مشکوک
فرمانده ناوگان دریایی آمریکا در غرب آسیا

نیرویدریاییآمریکا دربیانیهایرسمیازمرگدریاساالر«اسکاتاسترنی»فرماندهناوگانپنجمنیرویدریاییاینکشورکهدرغربآسیامستقراست،خبرداد.بهنوشتهپایگاه
«ای.بی.سی»،جسداسترنیعصرروزشنبهدراقامتگاهاودربحرینپیداشدهاست.بحرینمیزبانناوگانپنجمنیرویدریاییآمریکاست.همزمان،رسانههایآمریکاییبهنقلاز
منابعپنتاگونخبردادندکهعلتمرگدریاساالر«اسکاتاسترنی» ظاهراخودکشیبودهاست.

تحلیلروز
هادی غالم نیا

راه پرفراز و نشیب عبدالمهدی
اختالفات جــاری بین احــزاب سیاســی اصلــی در پارلمان
عراق باعث تکمیل نشــدن کابینه عبدالمهدی شــده است.
این موضوع به همــراه مجموعهای دیگر از عوامل سیاســی و
اقتصادی کنونی ،نخســت وزیــررا در برابر وظیفه دشــواری
قرار داده اســت .اما چالشهای اساسی دولت عبدالمهدی
چیست و چگونه وی میتواند با آن ها رودررو شود؟مهمترین
مشکلدولت عادلعبدالمهدیرقابتشدیددوگروهشیعه
موجوددرمجلسنمایندگاناینکشوراست.بااینکهشخص
نخستوزیر به هیچ کدام از این جریانها تعلق ندارد ،اما هم
ائتالفبناءوهمائتالفاصالحوسازندگیتالشدارندکنترل
بیشتریبرکابینهاعمالکنند.هرکدامازآنهاسعیمیکند
وزارتخانههای بیشتری را در اختیار بگیرد و سهم بیشتری از
قدرتراکسبکندتابتواندموجودیتخودرادرآیندهتثبیت
کند.ازطرفدیگر،شکافبسیارفعالمذهبی(تقابلسنیو
شیعه) همچون پاشنه آشیل در جامعه و دولت مداری عراق،
ارزشهای حاکــم ،قواعد و هنجارهــای موجود را به شــدت
تحت تاثیر قــرار میدهد .همچنین بــه این مــوارد باید اصل
 140قانوناساسیعراقرانیزاضافهکردکهخودعاملیبرای
ایجاد بحران بهشــمار میرود .این اصل کــه به «مناطق مورد
منازعه» اشاره دارد شامل شهرهای کرکوک ،دیاله ،موصل و
صالحالدینمیشود.خوداینمسئلهبهعاملاصلیبحرانو
اختالفمیانکردهاودولتمرکزیتبدیلشدهاست.درکنار
اینمسئله،بایدتوجهداشتکهاینخالءقانونیوحاکمیتی
موجب شــده بود تا داعش ،قویترین پایگاههای خــود را در
اینشهرهاایجادکندوحتیطرفدارانیهمبرایخوددست
و پا کرد.مشــکالت اقتصادی در درجه بعدی چشمانداز قرار
میگیرند .اقتصاد دولتی عراق به شدت فربه شده به طوری
کهبهصورتتقریبیازهرهفتعراقی،یکنفرکارمنددولت
محســوب میشــود .از زمان حاکمیت حزب بعث در عراق به
دلیل وجود سیاستهای سوسیالیستی و پس از آن به دلیل
شــرکت در ســه جنگ (جنگ ایران ،جنگ کویــت ،جنگ با
نیروهای ائتالف) ســرمایهگذاری خارجی بهشــدت ضعیف
استواگرهموجوددارد،اینسرمایهگذاریهابیشتردرحوزه
نفتیاستکهبهدلیلکمبودنیرویمتخصصعراقی،عموم ًا
آنهادرصنایعپاییندستمرتبطباآنبهفعالیتمیپردازند.
اقتصاد دولتی باعث ایجاد رانت ،فســاد و ناکارآمدی صنایع
و حوزههــای تولیدی و خدماتی می شــود که عراق هــم از آن
مســتثنا نیســت .حضور قدرتهای خارجــی و تاثیرگذاری
آن ها بر تعامالت سیاســی در عراق ،خود یکی از بزرگ ترین
بحران های سیاسی این کشور به شمار میرود ،بهطوری که
در ادبیات سیاسی این کشــور نخبگان اجرایی به طرفداران
آمریکا و عربســتان و طرفداران ایران تقســیم میشوند .این
عامل به خودی خود ،نفــوذ این قدرت ها را در منطقه نشــان
میدهد .عراق در شــرایط فعلی از نظر امنیتی و اقتصادی به
شدت به ایران وابسته اســت ولی در مقابل نیازمند فناوری و
سرمایهگذاریآمریکاییهاوشرکایآنهاستتابتواندازاین
بماندگیجلوگیریکند.درعین
بحرانشدیدبیکاریوعق 
حالبایدگفتکهنخستوزیرجدیدراهبسیارپرفرازونشیبی
را برای اجرای کارکردهای اساسی خود دارد ،چرا که او نیاز
داردهمدرعرصهداخلیمیاننیروهایموجودموازنهبرقرار
کندوهمدرعرصهبینالمللیبایدباایجادیکموازنهظریف،
بیشترینمنافعرابرایملتعراقبهارمغانآورد.

اندیشکدهروز
اردن؛دوباره رو به شام
مرکزمطالعاتی متن نوشــت:با آغاز بحران در ســوریه ،اردن
یکی از محورهــای جدی درگیر در پرونده ســوریه بود .حتی
خبرهایی از استقرار ســه گروه نظامی تروریستی در شمال
اردنبرایحملهسراسریبهدمشقوجودداشت.بااستقرار
ســپاه پنجم ســوریه و عملیات مقاومت در درعــا و القنیطره،
هیئتپارلمانیاردنباسفربهسوریهوبازگشتبهاردن،مورد
استقبال شهروندان اردنی قرار گرفتند .بسیاری از شهرک
نشینانمرزیرثادرمرزاردنوسوریهبااستقبالازاینهیئت
شعارهاییدرحمایتازبشاراسدوپادشاهاردندادند.پیش
از این نیز خبرهایی از نارضایتی اردن در قبال طرح آمریکا و
رژیمصهیونیستیبرایمنطقهپروازممنوعازتنفتاالقنیطره
منتشرشدهبود.هرچنداینطرحدردستورکارآمریکاییها
قرار گرفت اما اردن یکی از دولت های مخالف این طرح بود.
البتهنبایدفراموشکرداتاقعملیاتامانیکیازمراکزمهم
ضد دولت سوریه در چند سال اخیر بود و بسیاری از عملیات
هادرمحورجنوبیسوریهتوسطایناتاقعملیاتبرنامهریزی
می شد .به نظر می رسد ،اردن در حال کاهش تنش با دولت
سوریه است و ســفر این هیئت پیام های مهمی را به دمشق و
دیگر کشورهای عربی منتقل کرد .پادشــاه اردن می داند با
افزایشتنشدرسوریهوناامنیدرآن،تروریستهامیتوانند
بحرانرابهاردنانتقالدهندواینکشورهمانندعراقبهتبع
سوریهناامنشود.بیشازآنکهاینهیئتبخواهدروابطخود
را با دمشق بهبود بخشد ،در حال رفع نگرانی گزارش مرکز
اطالعات و ضد جاسوسی خود در قبال کشیده شدن بحران
باموجبازگشتتروریستهابهاردناست.

قاب بین الملل

موسسه افکار سنجی گالوپ از  ۱۸سال قبل تاکنون
همه ســاله پیمایشــی دربــاره افتخــار آمریکاییان به
ملیتشــان انجام می دهد.بر اســاس نتایج به دســت
آمده درصد افرادی که "بسیار زیاد" به آمریکایی بودن
خود افتخار می کنند در پیمایش امسال به پایین ترین
رقم طی این مدت رســیده است.درحالی که در سال
 ۲۰۰۳بیش از  ۷۰درصد آمریکایی ها بسیار زیاد به
ملیت خود افتخار میکردند این رقم در ســال جاری
میالدی به ۴۷درصد تنزل کرده است.
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اظهارنظر روز

فراخبر
پلیساسرائیل:مدارککافیعلیهنتانیاهو

نتانیاهو و اریکه متزلزل قدرت

وهمسرشبهجرمفسادمالیورشوهپیداکردیم

دومینوی
بدبیاریهای«بیبی»
درحالی که نتانیاهو و همسرش بارها به دلیل
فسادوسوءاستفادهازاموالعمومیبازجویی
شــده اند دیروز پلیــس رژیم صهیونیســتی از
دادستانی خواست تا علیه آن ها به اتهام رشوه
و فســاد اعالم جرم کند.این اتفــاق در حالی
رخ داده که ثبات سیاسی کابینه نتانیاهو پس
از ناکامــی حمله به غــزه و اســتعفای لیبرمن
از وزارت جنگ به شــدت در خطر قــرار دارد.
بنیامین «بیبی» نتانیاهوالبته اتهامات وارده
را رد کــرده اســت .او در بیانیــهای نوشــته که
در نهایــت اعالم جرم صــورت نخواهد گرفت
"زیرا هیــچ مدرکی وجــود نــدارد ".نتانیاهو
گزارشها علیه فســاد مالی و دریافت رشــوه
را بازی سیاســی رســانهها خوانده اســت.در
پرونــده جدیدی کــه اینک علیه نخســتوزیر
اسرائیل مطرح است ،او متهم شده که به یک
شرکت مخابراتی تسهیالت مالی ارائه کرده
و در مقابــل از آن شــرکت خواســته بــود تا در
پایگا ه خبری متعلق به خود به اسم "واال" اخبار
مثبتی را راجع به او درج کنند.گفته میشود
نتانیاهــو و معتمدانــش همچنیــن روی عزل

و نصبهــای مهم در ایــن پایگاه خبــری نفوذ
داشتهاند.پلیس اسرائیل همچنین خواستار
اعالم جــرم دادســتانی علیــه مدیرعامل این
شرکت مخابراتی ،همسر و پسر او و همچنین
ســه مظنون دیگر در این پرونده شــده است.
زمستانسالگذشتهنیزپلیساسرائیلدردو
پرونده دیگر از دادستانی خواسته بود تا علیه
نتانیاهوبهاتهامفسادمالیاعالمجرمکند.در
آنزمانپلیسگفتهبودنتانیاهووخانوادهاش
در سالهای  ۲۰۰۷تا  ۲۰۱۶از دو بازرگان
سیگارهای گرانقیمت ،شامپاین و جواهرات
قیمتی بــه ارزش یــک میلیون ِش ِ
ــکل (حدود
 ۲۳۰هزار یورو) دریافــت کردهاند .نتانیاهو
در مقابل این هدایا ،تالشهایی را در راستای
تصویب قانونی انجام داده بود که به موجب آن
یکــی از این بازرگانان مشــمول معافیتهای
کالن مالیاتی تا ســقف چندیــن میلیون یورو
شد.نخستوزیراسرائیلهمچنینمتهماست
که با صاحــب روزنامه "یدیعــوت آحارونوت"،
یکی از روزنامههای منتقد دولت در اسرائیل
توافق کرده بــود در ازای انتشــار اخبار مثبت

درباره او ،کاری کند تا انتشار روزنامه رقیب به
اسم "هیوم" محدود شــود.حدود دو ماه پیش
سارانتانیاهو،همسربنیامیننتانیاهوبهاتهام
سوءاســتفاده از خزانه دولتی و کالهبرداری
دادگاهی شــد .او از جمله متهم اســت که در
فاصله ســالهای  ۲۰۱۰تا  ۲۰۱۳همراه با
یکی از کارمندان خود از رستورانی تشریفاتی
به خرج دولت غذاهای گران قیمت ســفارش
دادهاست.گفته میشــود صورتحساب این
سفارش ها در حدود ۸۳هزار یورو بوده است.
این در حالی است که در اقامتگاه نتانیاهو یک
آشپز ویژه با هزینه دولت مشــغول به کار بوده
است.نتانیاهو در ماههای گذشته چندین بار
به اتهام فساد مالی بازجویی شــد.او در سال
 ۲۰۰۸زمانیکهبهعنوانرهبراپوزیسیوندر
عرصه سیاست اسرائیل فعال بود ،انتقادهای
تنــدی از ایهــود اولمــرت ،نخســتوزیر وقت
کشور،برزبانراندکهبهفسادمالیمتهمشده
بود .این انتقــادات در نهایت بــه قیمت پایان
زندگی سیاسی اولمرت تمام شد و او بیش از
یک سال را نیز در زندان سپری کرد.

پوتین :ترکیه درایجادمنطقه «عاری از سالح» ادلب موفق نشده است

توافقسوچیدرآستانهفروپاشی
حاضرنشــدن تروریســت ها برای خروج از منطقه «عاری از
ســاح» ادلب حاال صدای پوتین را نیز درآورده است.رئیس
جمهور روسیه در کنفرانسی مطبوعاتی در آرژانتین گفت:
مانگراناوضاعادلبهستیم،چراکهترکیهدرایجادمنطقه
«عاری از ســاح» ادلب موفق نشــده اســت و باید به مواضع
دولت سوریه و ایران درباره حل و فصل بحران توجه کرد .در
پیدیدارپوتینواردوغاندرسوچیدراواخرشهریور،اعالم
شد که یک منطقه عاری از سالح به عمق ۱۵تا ۲۰کیلومتر
بین خطــوط تماس ارتش ســوریه و افراد مســلح در شــمال
غرب این کشور ایجاد خواهد شد و گروههای مسلح و ارتش
ســوریه از این مناطق عقب نشینی می کنند و تنها نیروهای
روســی و ُترک در آن مستقر خواهند شــد اما تروریست ها با
نقضتوافق،همچناندرحالتحکیممواضعوانتقالسالح
وتجهیزاتبهخطوطعملیاتیهستندکهدرمنطقهعاریاز
سالحواقعشدهاستوبهصورتمداوموروزانهمواضعارتش
سوریه را هدف قرار میدهند.دو روزپیش نیز ،رئیس هیئت
جمهوری سوریه در نشست های آستانه تاکید کرده بود که
پایبند نبودن ترکیه به توافق ســوچی گروه های تروریستی
را به انجام تجــاوزات خمپاره ای علیه ادلــب ،حماه و الذقیه
تشویقکرد.بشارالجعفریگزارشدادکهطیدوماهگذشته
تروریستهایحاضردرادلب 333بارتوافقسوچیرانقض
کردند .الجعفری با بیــان این که توافق ســوچی بر تضمین
مقاماتترکیهایمبنیبرخروجتروریستهابهسمتغرب
تأکید دارد ،خاطر نشــان کرد که با وجود گذشت بیش از دو
ماه از این توافق ،این مســئله رخ نداده اســت.وی با تاکید بر
مشــاهده تحرکات تروریست ها برای
انجامبمبارانشیمیاییدرمناطق
تحت سیطره خود اظهار کرد :این
اقدامات حکایــت از تنش حامیان
تروریســم برای تداوم جنایت گروه
های تروریســتی علیه
غیر نظامیــان دارد.
رئیــس هیئــت
جمهوری ســوریه
با اشاره به حضور
غیر قا نو نــی
نیروهای ترکی در
اراضی سوریه اعالم
کرد:آنهاویژگیهای
مناطقــی را کــه در آن
حضور یافتهاند تغییر
مــی دهنــد ،بــرای
نمونــه معامــات
تجــاری را صرفا با

دامنه اعتراضات اخیر در فرانسه موسوم به «جلیقهزردها»
که به بروکســل بلژیــک ،مقــر اتحادیه اروپا ســرایت کرده
بود،حــاال به هلند رســیده و صدهــا نفر در شــهرهای این
کشــور علیــه دولــت هلنــد شــعار دادنــد .تظاهراتهای
اعتراضــی در فرانســه که معترضــان هلندی به تاســی از
آن بــه خیابان آمدهانــد از هفدهــم نوامبر ( ۲۶آبــان ماه)
در اعتــراض به افزایش قیمت ســوختهای فســیلی آغاز
شــد .دولت فرانســه نیزبرای ممانعــت از بــروز مجدد آن
چه "بدترین ناآرامی مدنی در بیش از دو دهه گذشــته" در
این کشــور خوانده می شــود و برای برگــزاری اعتراضات
آرامی کــه در نهایت بــه مذاکره بــا مخالفان منجر شــود،
اعــام وضعیت اضطــراری را بررســی مــی کنــد .این در
حالی اســت که معترضان قول دادهاند به تظاهراتهای
خود تــا کریســمس ادامــه دهنــد .پلیــس گفته اســت در
جریــان ناآرامیهــای روز شــنبه  ۱۳۳تــن از جملــه ۲۳
افسر پلیس زخمی و  ۴۱۲تن دســتگیر شدهاند.گروهی
از جوانــان نقاب زده با در دســت داشــتن میلههای فلزی
بــه خیابانهای مرکــزی پاریــس آمدنــد و اقدام بــه آتش
زدن خودروها و ســاختمانها کردند .امانوئــل ماکرون،
رئیسجمهــور فرانســه بــا حمایــت ازپلیس فرانســه قول
داد معترضــان را بــه پای میــز محاکمه بکشــاند .ماکرون
بالفاصله پــس از بازگشــت از بوینس آیرس و شــرکت در
نشست جی  ۲۰به بازدید از طاق نصرت رفت که با نوشتن
شــعار و درخواست اســتعفای ماکرون توســط معترضان

لیرترکیهمجازمیدانند.ویباتاکیدبراینموضوعکهدولت
ســوریه اطمینان خود را به پایبندی ترکیه به منطقه کاهش
تنش در ادلب از دســت داده اســت ،گفت کــه ترکیه توافق
آستانه 4رانقضکردو 11هزارسربازبهداخلخاکسوریه
فرستاد.به هرروی،ســوری ها می دانند باید روزی به ادلب
حمله و این منطقه را آزاد کنند ،اما کی و چگونه؟ همچنین
دلیلحملهبرایشانبیشازآزادسازیمنطقهاهمیتدارد.
حمله به ادلب می تواند میان دمشق و آنکارا چالشی جدی
ایجاد کند و ســوریه را در یک درگیری مستقیم با ترکیه قرار
دهد .از طرفی ســوری ها می دانند ماندن تروریســت ها در
ادلب می توانــد آن ها را برای حمله به دمشــق یا حتی حلب
آمادهکندوهمینمسئلهبهانهخوبیبرایآزادسازیمناطق
مهمادلباست.اگرتروریستهاتهدیدیبرایحلبباشند
یا مناطق استراتژیکی چون نبل و الزهرا را در معرض تهدید
قرار دهند ،ارتش ســوریه بــا هر هزینــه ای ،بــه ادلب حمله
خواهد کرد.نباید فراموش کرد که سوری ها به هیچ عنوان
تمایلی برای باقی ماندن تروریســت ها در خاکشان ندارند.
دلیل آن ،تهدید شــدن بخش های مهمی از خاک سوریه در
آینده نزدیک است .طرحی که آمریکایی ها در شرق سوریه
دنبال می کردند تا با نگه داشــتن داعش در صــورت نیاز آن
را به ابزار فشاری علیه دمشق و بغداد تبدیل کنند .بر همین
اساسنمیتوانگفتارتشسوریهبعدازالقنیطرهبهسرعت
به سمتادلبحرکتمیکندولیجلوگیریازتهدیددمشق
یاحلبقطعادردستورکارسوریهاستوبرایآنطرحهایی
نیزدارند.بهنظرمیرسدچالشهاوفرصتهایموجوددر
پروندهادلببرایارتشسوریهپیچیدگیخاصیداردوباید
منتظر ماند و دید تصمیم دو طرف بــرای ادلب تا کجا با صبر
همراه اســت .البته نقش دولت روســیه به عنوان یک طرف
تضمینآتشبسدربخشیازاینمنطقهوجمهوریاسالمی
ایرانغیرقابلانکاراستودرصورتیکهدمشقیاحلبتهدید
شوندقطعادولتسوریههمراهیدوحامیخودیعنیایران
و روسیه را به دســت خواهد آورد و آن وقت است که ترکیه
یک تجربه سخت دیگر
مجبــور بــه
در شمال سوریه می
شود.تجربهایکه
در حلــب از
نیروهای
ا ر تــش
ســوریه به
دست آورد و
بــا تمــام تهدیدات
اردوغــان نتوانســت
حلب را برای تروریست
هانگهدارد.

صابر گل عنبری-یقینا آثار بودن و نبودن نتانیاهو در راس قدرت در این رژیم تنها در درون
سرزمین های اشــغالی محصور نمی ماند و منطقه ملتهب غرب آســیا را نیز در بر می گیرد.
بنیامین نتانیاهو نسبت به دیگر نخست وزیران تاریخ اسرائیل طوالنی ترین دوره حکمرانی
را داشته است .تاکنون در سه دوره نخست وزیری در مجموع  ۱۱سال است که حکومت می
کند .این بی سابقه است .از سال  ۱۹۴۸تاکنون سابقه نداشته است که یک حزب اکثریت
مطلق پارلمانی را کســب کرده باشد ،از این رو دولت ها همیشــه ائتالفی بوده و به ندرت به
سرانجام قانونی خود رسیده اند و کار به انتخابات زودهنگام کشیده می شود .نتانیاهو که
بی دغدغه داشت به پایان مدت قانونی خود نزدیک می شــد و می رفت که کار به انتخابات
زودرس کشیده نشود ،پس از مواجهه با این اقدام پلیس اسرائیل بعید نیست که به سرنوشت
دیگر همتایان قبلی خود گرفتار شود.در طول تاریخ رژیم صهیونیستی وقتی نخست وزیری
به فساد مالی متهم می شد یا خود استعفا می کرد و کنار می رفت یا ائتالف دولتی از هم می
پاشــید و مجبور به کناره گیری می شــد ،اما نتانیاهو درحالی که اتهامات وارده را رد کرده،
اعالم کرده است استعفا نمی کند .البته شاید حدود یک سال طول بکشد تا کیفرخواستی
علیه نتانیاهو صادر شود و موعد قانونی انتخابات آینده کنســت نیز نوامبر  ۲۰۱۹است .از
این رو از سخنان او بر می آید که تالش دارد با کسب وقت و تاکید بر حساسیت شرایط داخل
سرزمین های اشغالی و منطقه ای و احتمال طرح معامله قرن از سوی رئیس جمهور آمریکا ،
بتواند هم نظر دادستان کل اسرائیل را جلب کند و هم از گسترده تر شدن دامنه اعتراضات
بکاهد .با وجود این ،دو مســئله می تواند نتانیاهو را از اریکه قدرت پایین بکشــد و مجبور به
کناره گیری کند .یکی گسترده شــدن دامنه اعتراضات علیه اوست .در این صورت ماندن
شرکای نتانیاهو در دولت ائتالفی وشکننده تل آویو برای آن ها ریسک سیاسی خطرناکی
خواهد بود و آن ها را در نظر افکار عمومی اسرائیلی ها در معرض اتهام کمک به یک نخست
وزیر متهم به فســاد قرار می دهد و این مســئله می تواند جایگاه آن هــا را در انتخابات آینده
کنست به شدت متزلزل کند .همین کافی است که شیرازه ائتالف شکننده را که حاال تنها
یک کرسی بیشتر دارد ،بر هم زند و به پایان دولت نتانیاهو منجر شود .اما مسئله دوم این است
که خود نتانیاهو به مرور زمان متوجه شود به احتمال بسیار زیاد کیفرخواستی قضایی علیه او
صادر می شود ،به همین دلیل برای جلوگیری از به زندان رفتن با دادستانی کل وارد معامله
سیاسی شــود و از قدرت کناره گیری کند .احتمال اول قوی تر و دومی ضعیف تر است ،اما
دور از انتظار هم نیست .همچنین دور از ذهن نیست که بنیامین نتانیاهو به یک ماجراجویی
بزرگ دست بزند و با راه اندازی جنگی دوباره علیه غزه یا لبنان و حتی سوریه فضا را امنیتی
کند و این گونه بر روند رسیدگی به پرونده تاثیر بگذارد.

اردوغان :تا زمان مشخص شدن آمر قتل خاشقچی آرام نخواهم گرفت

برگههای رو بهپایان بازیترکیه
در روزهــای اخیر دولت ترامپ بر خــاف کنگره آمریکا بار
دیگر بر شــدت حمایــت های خود از عربســتان و شــخص
محمد بن ســلمان افزوده اســت .ایــن در حالی اســت که
تالشی مشترک از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه
برای دور نگه داشــتن آمریکا از عربســتان در جنگ یمن و
سرپوش گذاشــتن بر نقش محمد بن ســلمان در ماجرای
قتل خاشــقچی در جریان اســت .جانبداری مجدد دولت
ترامپ ازعربستان و شخص بن ســلمان از زوایای مختلف
قابل نقد و بررسی است اما شاید یک بعد مهم آن به تنظیم
روابط دولــت ترامپ در برابر عربســتان از یک ســو و قطر و
ترکیه از دیگر ســومربوط می شــود .دولت ترامپ تا قبل از
برگزاری انتخابات میان دوره ای کنگره نیاز داشت حداقل
به صورت مصلحتی فاصله خود را با عربستان و شخص بن
سلمان حفظ کند تا از تاثیر فضای ناشی از قتل خاشقچی
بر موقعیت جمهوری خواهان جلوگیــری کند .همچنین
دولت ترامپ به آزادی آندرو برانســون کشــیش آمریکایی
متهم به دســت داشــتن در کودتــای ترکیه نیاز داشــت تا
آرای مسیحیان انجیلی موســوم به اوانجلست ها را به نفع
جمهوری خواهان جلب کند .اما بعد ازبرگزاری انتخابات
هر دو نیاز دولت ترامپ در این زمینه تامین شد و لذا موازنه
سازیدرقبالترکیهوعربستانراکنارگذاشتوباردیگربه
سمتجانبداریسفتوسختازعربستانوشخصمحمد
بن ســلمان چرخید .از این دید آزادی برانسون هرچند به
نفع دولت ترامپ و جمهوری خواهان تمام شــد اما ظاهرا
اهداف مورد انتظار دولــت ترکیه را به همراه نداشــته و به
نوعی با خلــف وعده و نقــض عهد دولت
ترامپ روبه رو شــده اســت .در چنین
وضعیتی احتمال می رفت که دولت
آنــکارا واکنشــی شــدید در برابــر
دولــت ترامــپ نشــان دهد
اما نه تنها تاکنون چنین
واکنشی نشــان داده
نشــده بلکــه رویکرد
ترکیــه در ماجرای
قتــل خاشــقچی
مالیــم تــر شــده و
دیگــر از تزریــق
اطالعــات مربوط
به این قتــل خبری
نیســت.به هرروی با
توجه به این که راست
گرایــان مســیحی و
صهیونیســت مهــم
ترین حامــی محمد

جوالنجلیقهزردها تاقلب اروپا
معترضان :به تظاهرات تا کریسمس ادامه می دهیم

آســیب دید و با نخســتوزیر و وزیر کشــور نشست بحران
برگزار کرد .تصاویر از داخل طاق نصرت حکایت از غارت
و شکسته شدن مجسمه ماریان ،سمبل جمهوری فرانسه

دارد .اعتراضــات از ابتــدا در شــکایت از افزایــش قیمت
سوخت و هزینههای زندگی آغاز شد و هم اکنون مردم به
سیاستهای دولت ماکرون معترض هستند .اعتراضات

بن سلمان به شمار می روند و به شدت تحت تاثیر سیاست
های رژیم صهیونیستی عمل می کنند لذا نمی توان نقش
این رژیم به خصوص ابعاد تهدید آمیز آن را از فروکش کردن
نســبی موضع ترکیه نادیده گرفت ،هر چند کــه دیروز نیز
رجب طیب اردوغان ،در کنفرانس خبری در پایان اجالس
جی  ۲۰در بوینس آیــرس ،پایتخت آرژانتیــن اظهار کرد:
ترکیه قصد ندارد به خاندان ســلطنتی در عربســتان ضرر
برساند در واقع شناســایی عامالن قتل جمال خاشقچی
روزنامه نــگار منتقد ســعودی به نفــع خود عربســتان هم
هســت.به گفتــه اردوغان،محمــد بــن ســلمان  ،ولیعهــد
سعودی دادستان کل عربستان را برای تحقیق درباره قتل
خاشقچی به ترکیه فرســتاد اما او هیچ اطالعاتی به آنکارا
ارائه نکرد.وی خاطرنشان کرد،کشورش ادله و شواهدی
دارد که نشــان میدهد خاشــقچی در عــرض  7.5دقیقه
کشتهشدهواینادلهرابههرکشوریکهدرخواستکردهاز
جملهآمریکا،انگلیسوعربستاندادهاست.رئیسجمهور
ترکیــه تصریح کردکــه تا زمان مشــخص شــدن آمــر قتل
خاشقچی آرام نخواهد گرفت و این به مصلحت عربستان
اســت .اردوغان افزود :این گفته بن ســلمان که نمیتوان
به ادعایی ثابت نشده کسی را در قتل خاشقچی متهم کرد
قبول ندارد .او بعد از دیدار با رئیسجمهوری آمریکا تاکید
کرد که موضعگیری بن سلمان را درباره این جنایت قبول
ندارد .رئیسجمهور ترکیه از عربستان خواست مظنونان
قتل خاشقچی را تحویل دهد و همچنین از محاکمه آن ها
در عربستان ابراز نارضایتی کرد .به نظر می رسد ترکیه در
این شــرایط به دنبال این است تا با تحت فشــار قرار دادن
عربســتان بتواند در جنگ پنهان میان خود و این کشور به
موقعیتی برتر دست یابد .با این حال بعید است که بحران
فعلی بتواند چندان به آتش زیر خاکســتر دو کشــور دامن
بزند.از سوی دیگر،از آن جا که ترکیب کنگره به خصوص
مجلس نمایندگان آمریکا از آغاز سال جدید میالدی
باتوجهبهنتایج انتخابات اخیر کنگــره به نفع
دموکــرات هــا رقــم خــورد
و برخــی از اعضــای تنــد
و افراطــی دولــت ترامپ
همچوننیکیهیلیهماز
نمایندگیآمریکادرسازمان
ملل کنار خواهد رفــت لذا به
نظر مــی رســد جانبداری هــای بی
حــد و حصرکنونی دولــت ترامپ از
عربستانوشخصمحمدبنسلمان
یک ماه بیشــتر طول نخواهد کشید
و بعد از آن از ســال جدید میالدی بر
قیدو بندهای آن افزوده خواهد شد.
در سومین شــنبه در پاریس در خیابان شــانزلیزه آغاز و تا
غروب تبدیل به یکی از شــدیدترین و بدترین ناآرامیهای
فرانسه طی دو دهه گذشته شد .پلیس و نیروهای امنیتی
از ساعتها قبل در خیابانها مســتقر بودند اما در نهایت
رویارویی معترضان با پلیس به خشونت کشیده شد .پلیس
اقدام به شلیک گاز اشک آور و استفاده از ماشین آب پاش
برای متفرق کــردن معترضان کرد و اما جوانــان اقدام به
ســرقت تفنگهای پلیس ،آتش زدن الستیک و خودروها
و حتی درختهای کریسمس ،نوشــتن شعار بر دیوارها و
تخریب کردند و با اسکادران ضد شورش درگیر شدند .آن
ها حتی روی طاق نصرت با اسپری رنگی نوشتند" :جلیقه
زردها به پیروزی می رســند .ماکرون با مــا مثل احمق ها
رفتار نکن ".معترضان میگوینــد این تظاهرات ،آغاز یک
انقالب است که میتواند یادآور اعتصاب های سراسری و
اشغال دانشگاهها و کارخانهها در  ۱۹۶۸باشد؛ رخدادی
که کشور را در آستانه یک جنگ داخلی قرار داد.

ماکرون ،رئیسجمهور فرانسه با
حمایت ازپلیس ضد شورش قول
داد معترضان را به پای میز محاکمه
بکشاند

عطوان:

از العبادی انتظار نداشتیم

ما شکی نداریم که شــخصیت دونالد ترامپ ،رئیس جمهور
آمریکا ترکیبی از کودنی و حماقت ،اخــاذی و زیادهخواهی
است ،اما ما هرگز تصور نمیکردیم که کارش به جایی برسد
که از آقای حیدر العبادی ،نخســت وزیر سابق عراق بخواهد
کهبغدادهزینهحملهایاالتمتحدهبهعراقدرسال 2003و
ماندنشدراینکشورتاسال 2011رابدهد.ایندرخواست
را ترامپ در ماه مارس گذشــته طی دیدارش بــا العبادی در
واشنگتن مطرح کرده است.عجیبتر از درخواست ترامپ،
پاسخ العبادی است که گفته است ما از نزدیک با بسیاری از
شرکتهاینفتیآمریکاکهمنافعیدرعراقدارندهمکاری
میکنیم ،یعنی این ثروتهای فراوانی که هــزاران میلیارد
تخمیــن زده میشــود برای ایــن درخواســت بــاج خواهانه
وتحریکآمیز ترامپ کافی اســت.ما از آقای العبادی انتظار
داشتیم که ســوال را برعکس کند و تریلیونها دالر از رئیس
جمهورآمریکابابتتحریمهاییکهآمریکاپسازجنگکویت
به عراق تحمیل کرد تقاضای غرامت کند؛ تحریمهایی که به
شهادتبیشازیکمیلیونکودکونابودیبیشترشهرهای
عراق و زیربناهای آن به دلیل حمله سال 1991منجر و پس
ازآنآمریکابربقیهمناطقعراقچیرهشدویکمیلیونعراقی
دیگر را در جریان تجاوز و اشــغال ســال 2003این کشور به
کشتن داد.البته تعجب آور نیســت که آقای العبادی درباره
ایندرخواستتحریکآمیزرئیسجمهورآمریکاسکوتکرده
و به درستی به آن پاسخ نداده است؛ زیرا می خواهد ترامپ از
اوحمایتکندتابراییکدوردیگردرقدرتباقیبماند؛این
قضیهزمانیبهوضوحتاییدشدکهچندروزیماندهبهاعمال
تحریمهای آمریکا علیــه ایران العبادی از تعهد کشــورش به
این تحریمها خبر داد؛ اقدامی که موجی از خشم را در داخل
و خارج از عراق ایجاد کرد.آمریکا عراق را نابــود و ثروت آن را
چپاول کرده و وحدت ملی و میهنی آن را از بین برده است و
آن را از یک قدرت فوق العاده در منطقه به یک کشــور فاسد و
فرقهایبدونهویتملیتبدیلکردهاست،اماهنوزکسانی
هستندکهازآمریکادفاعمیکنندوحکومترابهکسانیکه
کشورشانرابهاینوضعیتبدبختوشرمآورکشاندهاست،
هدیهمیدهند.

خبر متفاوت
استقبال عجیب اروپا از خاطرات اوباما
کتاب خاطرات میشــل اوباما" با عنوان "شایســته" تاکنون
 3.4میلیون نســخه چاپــی تنهــا در آمریکا و کانــادا فروش
داشته است .انتشارات "رندم هاوس" ناشر کتاب "شایسته"
نوشــته "میشــل اوباما" اعالم کرد این کتاب تنها بیش از دو
میلیون نسخ ه در  ۱۵روز نخســت عرضه در آمریکا فروخته
است .این کتاب که هماکنون به چاپ ششم رسیده عنوان
پرفروشترین کتاب (جلد ســخت) ســال  ۲۰۱۸را به خود
اختصاص داده است .همچنین این کتاب خاطرات که هم
اکنون به  ۳۱زبان منتشر شــده در رتبه نخست بازار کتاب
کشورهای بریتانیا ،آلمان ،فرانسه ،ایتالیا ،هلند ،اسپانیا،
دانمارک ،نروژ و یونان نیز قرار گرفته است" .میشل اوباما"
که در تــور معرفی خــود در سراســر آمریــکا به ســر میبرد،
هفته آینده به اروپا میرود و در چندین شــهر از جمله برلین
و پاریس به معرفی اثــرش خواهد پرداخــت .در یکی از این
رویدادها "چیماماندا نگوزی آدیچی" نویسنده مطرح اهل
کشور نیجریه نیز حضور خواهد داشــت .تور بزرگ "میشل
اوباما" بــرای معرفی کتابش در  ۱۰شــهر بــزرگ آمریکا در
رویدادهاییکههمهبلیتهایشازقبلفروختهشدهازجمله
دالیل مهم اســتقبال فــراوان از کتاب خاطرات "شایســته"
اعالم شده است .هواداران بانوی سابق کاخ سفید حاضرند
صدها و حتی هزاران دالر برای دیدن او هزینه کنند .یکی از
صندلیهای ویآیپی مراسم معرفی کتاب "میشل اوباما"
در داالس بیــش از  ۱۰هزار دالر فروخته شــده اســت .این
کتابخاطراتدرصدرفهرستفروشاینترنتیسایتهای
معروفآمازونوهمچنین"بارنزونوبل"بهعنوانبزرگترین
مجموعه فروشگاههای زنجیرهای کتاب در آمریکا نیز قرار
گرفته است .در حالی که حدود دو سال است "باراک اوباما"
کاخ سفید را ترک کرده اما او به همراه همسرش همچنان از
محبوبیت باالیی برخوردار است" .باراک اوباما" نیز مشغول
نگارش کتاب خاطرات خود است .انتشارات "رندم هاوس"
در سال  ۲۰۱۷با صرف
چندین میلیون دالر
و پــس از جدالــی
ســخت بــا دیگــر
رقیبها ،حق نشر
کتــاب خاطــرات
"اوباما" و همسرش
را در اختیار گرفت.

چهره روز

رئیسجمهورجدیدومنتخبگرجستانبااتخاذمواضع
تندیعلیهروسیه،اینکشوررایک"قدرتاشغالگروغیر
قابل پیش بینی" خواند.سالومه زورابیشویلی ،رئیس
جمهور منتخب گرجستان توانست در انتخابات اخیر
با کســب  59.5درصد آرا به پیروزی برسد.وی گفت:
میخواهمگرجستاناززیرسایهروسیهجداوبهعنوان
یک کشور باستانی تلقی شــود که میتواند برای سایر
کشورهای جهانپیشنهادهاییارائهکند.
CMYK

