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تحلیلروز
چشم انداز شام در پسا خروج
مصطفی غنی زاده-با خروج آمریکا از سوریه
این سوال پیش می آید که دقیقا در چه مولفه
هایی تغییر ایجاد شده است؟ اولین تغییر در
دورنمای تمامیت ارضی سوریه است .تا قبل از
این و با وجود پایگاه های آمریکا در سوریه عمال
هر توافقی برای آینده بلند مدت سوریه بدون
حضوروتاییدآمریکابینتیجهوبیمعنابودونمی
توانست درباره تمام خاک سوریه اتفاق بیفتد،
این متغیر ربطی به تعداد کم یا زیاد نیروهای
آمریکایینداشت،چراکههیچکدامازبازیگران
دیگر سوریه عالقه یا دلیلی بــرای درگیری با
هماننیروهایکمآمریکاییرانداشتند.اماحاال
ترکیببازیگرانتصمیمگیردربارهسوریهتغییر
کردهوشایدبهتراستبگوییمبازیگرانسیاسی
یک سال اخیر -یعنی ایــران ،ترکیه ،روسیه-
تثبیتشدهاند.بههمینواسطهپیچیدگیهای
سیاسیدرسوریهنیزکاهشیافتهاست.دومین
تغییر به حوزه تحت سیطره کردها مربوط می
شود .کردها بیش از یک پنجم از خاک سوریه را
در دست دارند که شهر مهم رقه و چاه های نفت
و گاز شرق سوریه بخشی از آن است .در مدت
دو سال گذشته و در فرایند تضعیف داعش،
این گروه توانست سرزمین های خود را با کمک
جنگنده های ائتالف آمریکایی گسترش دهد.
اما از طرف شمال ترکیه با این گروه ها مخالفت
جدی داشته و دارد .حتی در چند برهه با آن ها
درگیری مستقیم نیز داشته است و اکنون نیز
اعالمکردهکهمیخواهدعلیهاینگروهعملیاتی
را آغاز کند .حاال و پس از خروج آمریکا این گروه
در مقابل اردوغــان بدون حامی شده اند .این
وضعیت دو گزینه را پیش پای آن ها می گذارد؛
یکی جنگ با ترکیه و دیگری مصالحه با دولت
مرکزیسوریه.گزینهاولباتوجهبهتجربهعفرین
برای آن ها نامناسب خواهد بود .در زمان حمله
ترکیه به عفرین دولت مرکزی به کردهای آن
منطقه پیشنهاد مصالحه داد اما کردها گزینه
جنگباترکیهراانتخابکردند.پایانآننیزبعد
از دو ماه جنگ سخت ،سقوط شهرها بود .حاال
نیز هرگونه درگیری بین کردها و ترکیه جنگی
سخت و طاقت فرسا با تلفات بسیار را به دنبال
خواهد داشت اما مشخص است که پایان آن به
نفعترکیهخواهدبود.گزینهبعدیالبتهمیتواند
باامتیازخودمختاریازطرفدولتمرکزیبرای
کردها به پایان برسد و تمامیت سوریه نیز حفظ
شود،موضوعیکهبرایهردوطرفمنافعزیادی
دارد ،تنها عنصر دارای مشکل چگونگی تعیین
خطوط مرزی آن منطقه خودمختار خواهد بود
که در این زمینه دست دولت مرکزی بازتر از
طرف کرد است.سومین تغییر به موازنه های
قــدرت میان محور مقاومت و صهیونیست ها
مربوط می شود .باز شدن مسیر مرزی از تهران
تا جوالن که تا قبل از این با حضور پایگاه التنف
آمریکابستهبودوهمچنینازدسترفتنحامی
و پشتیبان اسرائیل در سوریه مهم ترین عناصر
این تغییر هستند .هم اکنون اسرائیل خود را
رها شده در بین دشمن می بیند و این باتوجه
به وضعیت داخلی مشوش برای نتانیاهو یک
کابوس تلخ است.چهارمین تغییر مربوط به
داعش است .مشغول شدن کردها به شمال
می تواند مجالی برای نفس گرفتن آن ها باشد
اما واقعیت میدانی و وضعیت گروهی داعش
نشان می دهد این گروه دیگر توان اقداماتی
مانند آن چه را که سه سال پیش انجام می داد
ندارد و نخواهد داشت .خالی شدن ایدئولوژی
سلفی ،از بین رفتن منابع مالی و سرزمینی،
کشته شدن مکرر فرماندهان میدانی و ارشد و
همچنینتضعیفروحیهاعضایاینگروهباعث
شده است غول داعش به یک بچه گربه تبدیل
شود .اما این بچه گربه حتما تالش خود را برای
پنجهکشیدنادامهخواهدداد،بنابرایندرآینده
احتماال از داعش اخباری خواهیم شنید؛ اما
اخباری که بیشتر اقدام تروریستی است تا فتح
یکشهروقریه.

توئیت روز

ترامپ گوگولی مگولی!

ویسنته فوکس رئیس جمهور سابق
مکزیک خــطــاب بــه تــرامــپ :آخــی،
طفلک ،گوگولی مگولی من!ترامپ
من بیچاره در
در توئیتی نوشته بودِ :
کاخ سفید تنها و منتظر دموکرات ها
هستم که برگردند و معامله ساخت
دیوار مرزی را انجام دهند ...

بلک واتر
باز میگردد

روسیه:پدافند سوریه  14فروند از  16موشک
شلیک شده رژیم صهیونیستی را منهدم کرد

باز هم شبهای تاریک دمشق و باز هم پذیرایی
پدافند آماده سوریها از تجاوزهای مکرر ارتش
عبری .بامداد چهارشنبه در حالی که دمشق
مانند بسیاری از مناطق دیگر در حال برگزاری
جشن سال نو میالدی بود،دوباره مورد حمله
رژیــم صهیونیستی قــرار گرفت؛ در واقــع رژیم
اسرائیل از شلوغی های جشن سال نو مسیحی
برای حمله به سوریه استفاده کرد .حمله ای
که تلفاتی به همراه نداشته و تنها هفت سرباز
سوری مجروح شدند،هرچند برخی رسانه ها
ادعــا یی مبنی بر زخمی شــدن چند فرمانده
حزبا ...را نیز داشته اند .وزارت دفاع روسیه
هم از انهدام  14فروند از  16موشک شلیک
شده رژیم صهیونیستی توسط پدافند هوایی
سوریه خبر داد .در بیانیه وزارت دفاع روسیه
آمده است« :اقدامات تحریکآمیز نیروی هوایی
اسرائیل ،دو هواپیمای مسافربری را که در حال
فرود در فرودگا ههای بیروت و دمشق بودند،
به خطر انــداخــت .در ایــن زمــان ،شش فروند
جنگنده «اف »16-اسرائیل از حریم هوایی
لبنان به سوریه حمله کــرد».ایــن بــزرگ ترین
تجاوز صهیونیستها به سوریه ،بعد از اطالعیه
مسکو مبنی بر استقرار سامانههای  S-300در
دمشق بود،هرچندپدافند هوایی سوریه بازهم از
سامانه های  S-300خود برای رهگیری اهداف
استفاده نکرد.همچنین جنگنده های رژیم
صهیونیستی در ارتفاع پایین در حریم هوایی
دو منطقه "النبطیه" و "التفاح" در جنوب لبنان
به پرواز درآمدند و دیوار صوتی را شکستند.به
نوشته نیوزویک،بنا بر ادعای یکی از مقامات
پنتاگون ،در حمالت هــوایــی اسرائیل چند
انبار محل نگهداری کالهکهای موشکی در

ده ها تن از مقامات و شهروندان دو کره در مراسم
اتصال شبکه جــاده و راه آهــن دو کشور شرکت
کردند.دیروزقطارحاملیکصدتنازمقاماتدولتی
کره جنوبی و تعدادی از شهروندان این کشور که
از زمان جنگ کره ارتباط با خانوادههایشان را از
دست دادهاند وارد ایستگاه پانمون در شهر مرزی
کائهسونگ در کره شمالی شد .چندی قبل ،قطار
دیگری حامل یکصد تن از مقامات و شهروندان
کره شمالی و نمایندگانی از سازمان ملل ،روسیه،
چین و جمهوری مغولستان وارد همین ایستگاه
شده بــود.در این مراسم ،مقامات شرکت کننده
از دو کشور از عالمت راهنمای جاده که مسیر به
سوی سئول و پیونگیانگ ،پایتختهای دو کشور
رانشانمیدادهمپردهبرداریکردند.دولتهای
کرهشمالیوکرهجنوبیتوافقنامهبرقراریارتباط
زمینی بین دو کره را در ماه اکتبرامضا کردند.
در عین حــال ،به دلیل ادامــه تحریم بینالمللی
کره شمالی و برنامههای موشکی و هستهای آن
کشور،آغازعملیاتاجراییشاملایجادتاسیسات
زیربنایی الزم و تعدیل در تجهیزات هم اکنون
امکان پذیر نیست زیرا مصوبات شــورای امنیت
توماس فریدمن تحلیل گر مسائل آمریکا و امور
بینالملل خواستار اخــراج دونالد ترامپ از حزب
جمهوریخواه شد .او در نیویورکتایمز نوشت:
تاکنون عالقهای نداشتم که دونالد ترامپ از محل
کــارش اخــراج شــود .قویا به این اعتقاد داشتم که
اگر قرار است حذفی صورت بگیرد ،باید از طریق
صندوقهایرایرخدهد.اماهفتهگذشتهبرایمن
و بسیاری از آمریکاییها از جمله جمهوریخواهان،
آخرین حباب هم ترکید .این لحظهای بود که باید
از خــود ســوال میکردیم که آیــا دو ســال دیگر هم
میتوان با این مرد دمدمی مزاج سر کرد یا نه؟ این
درحالی است که تحقیقات رابــرت مولر (بــازرس
ویژه پرونده دخالت روسیه در انتخابات آمریکا) به
نقاط حساسی رسیده و بیش از پیش کشور و بازارها
و موسسات کلیدی ما را در معرض بیثباتی قرار
خواهد داد .پس باید در این شرایط گزینه اخراج وی
ازکاخسفیدرویمیزقرارگیرد.منفکرمیکنمتنها
مسئولیت جمهوریخواهان امروز مداخله در رفتار
رئیسجمهوریوآنگونهکهویباخودرفتارمیکند،
استوبهاوهشداردهندکهاگرتغییراترادیکالیدر
رفتار خود به وجود نیاورد ،رهبری حزب چارهای جز
فشاربرایاستعفایااستیضاحاشندارد.اینمسئله

یادداشت

ردپایسودجوییدرتصمیمترامپ
برایخروجازسوریهوافغانستان

درخشش چتر
دفاعیدمشق

اطــراف دمشق نیز منهدم شــده اســت که این
کالهکها از نسل جدید موشکهای هدایت
شونده محسوب میشدند و سال  ۲۰۱۷در
این منطقه انبار شده بودند.تلویزیون سوریه نیز
اصابت موشک به یکی از انبارها را تایید کرده
است.این حمالت پس از آن صورت میگیرد
که ترامپ دستور خروج نظامیان آمریکایی از
سوریه را صــادر کــرده و نتانیاهو نیز در داخل
اراضی اشغالی با بحران سیاسی بیسابقهای
روبــه روســت .نخست وزیــر رژیــم صهیونیستی
در پروندههای فساد زیادی دخیل است و گفته
میشود احتماال در سال  2019با پروندهای
کیفری مواجه خواهد شد .عالوه بر این ائتالف
قدرت حاکم در اراضی اشغالی بعد از استعفای
آویگدور لیبرمن ،وزیر جنگ رژیم صهیونیستی
در تاریخ  14نوامبر گذشته در اوضاع دشواری
قرار گرفته است .این استعفا پس از آن صورت
گرفت که مقاومت اسالمی فلسطین در واکنش
به حمالت ارتش صهیونیستی به غزه ،اراضی
اشغالی را هدف انبوه حمالت موشکی قرار
داد .شدت این حمالت در حدی بود که نتانیاهو
سراسیمه اعالم آتش بس کرد .جالب این که
در ایــن اوضــاع و احــوال ترامپ دستور خروج
نظامیان آمریکایی از سوریه را صادر کرده است.
بنابراین به نظر میرسد حمالت موشکی رژیم
صهیونیستی به سوریه سیاسی و تبلیغاتی و برای
کنترل پیامدهای این تحوالت در سوریه و اراضی
اشغالی است .پیامدهایی چون -1:تغییر موازنه
سیاسی و حتی نظامی به زیان رژیم صهیونیستی
در برابر مقاومت اسالمی در فلسطین ،لبنان،
سوریه و حتی کل منطقه -2افزایش جسارت
سیاسی و نظامی مقاومت اسالمی

فصلوصلدوکره

کره در سال ۱۹۵۰با حمله نیروهای کره شمالی
به جنوب آغاز شد و با ورود نیروهای ائتالف مورد
تایید سازمان ملل به رهبری آمریکا در حمایت از
کره جنوبی و کمک دولتهای چین و شوروی به
کره شمالی ،تا سال  ۱۹۵۳ادامه یافت و تلفات و
خسارات سنگینی به دو طرف وارد کرد.عملیات

درخواست توماس فریدمن از حزب جمهوری خواه

ترامپ را ازکاخ سفیداخراجکنید
باید با جمهوریخواهان کلید بخورد و با توجه به
واقعیتسیاسیبهرایهردوحزبدرسنانیازاست.
برای اخراج این رئیسجمهور تا جای ممکن نیاز به
اتحادملیداریمدرغیراینصورتبایدشاهدبیشتر
تکه تکه شدن کشور باشیم .ترامپ تاکنون بسیار
دمدمی رفتار کرده ،بهعنوان رئیسجمهور دروغ
گفتهوازکارهایابتداییکهیکرئیسجمهورانجام
میدهد مانند خواندن خالصه گزارشها ،مشورت
باکارشناسانپیشازتصمیمبراییکاقدامبزرگو
انتصابافرادشایستهدرپستهایخودابامیورزد.
دونالد ترامپ ثابت کــرده است که او هیچ چیزی
درخصوص اهمیت تاریخی آمریکا نمیداند .اگر
رئیسیکشرکتدولتیرفتاریماننددونالدترامپ
در دو سالی که در کاخ سفید بود ،داشت بدون شک
ازسویهیئتمدیرهاخراجمیشد.آیامانبایدچنین
انتظاری را برای نهاد ریاستجمهوری خود داشته
باشیم؟این خواستهای است که هماینک بازارهای

توافق یمنی؛ خوش بین باشیم یا بدبین

گــروه بین الملل -تصمیمات ترامپ در عرصه نظامی آمریکا در این منطقه با مزدوران البی کند.
بینالملل از دیــدگــاه بسیاری از تحلیل گــران پرینس در جریان انتخابات ریاست جمهوری
ناشناخته و عجیب به نظر میرسد اما برآیند تمام  2016ازحامیانسرسختدونالدترامپبودوپای
اقدامات او نشان میدهد ،محور تمام تصمیمات ویبهماجرایروسگیتنیزبازشدهاست .مایکل
ترامپ ،سودجویی است .حاال ،یک هفته پس از مالوف ،تحلیلگرامنیتیسابقپنتاگونمیگوید:
این که ترامپ اعالم کرد همه نظامیان آمریکایی با رفتن متیس اکنون امکان دارد که ترامپ دوباره
در سوریه و هفت هزار تن از آن ها در افغانستان را پیشنهاد اریک پرینس را مورد ارزیابی قرار دهد.
خــارج می کند ،صــدای خصوصی ســازی جنگ او باید نیرویی بسیار ضربتی بیاورد و این هزینهبر
در خاورمیانه به گوش می رســد .بلکواتر که از استوقراراستکهدولتآمریکاپولاریکپرینس
را بدهد .اما این به معنای سودده
شرکتهای جنجالی خصوصی
آمریکایی در حوزه امنیتی است ،پرینس رئیسسابق نبودنحضورنظامیدرافغانستان
به تازگی با چاپ تبلیغاتی در یک بلکواتردرجریان نیست« .عبدالرحمان رحمانی»
عضومجلسنمایندگانافغانستان
مجله با پیام «ما داریم میآییم» به انتخاباتریاست
روزگذشتهدرنشستعلنیمجلس
از سرگیری فعالیتش اشاره کرده
از
2016
جمهوری
گفت که بخشی از جنگ کنونی
است .به گزارش راشا تودی ،ظهور
مجدد شرکت بدنام بلکواتر در حامیانسرسخت این کشور ،جنگ برسر دسترسی
بازار مقاطعهکاران نظامی موجب دونالدترامپبودو به معادن و تسلط بر چرخه قاچاق
منابع آن است  .شرکت بلک واتر
شدهاستتاتحلیلگرانعمیقتربه
نیت آمریکا در خروج از جنگها در پایویبهماجرای
به استخراج ثروت معادن طبیعی
خاورمیانهبنگرند.اینشرکتبعداز روسگیتنیزباز
افغانستان چشم دوخته است .به
گفتهمقاماتافغانی،اریکپرینس
رسواییهایمتعددوتغییرنامهای
شدهاست
به دنبال استخراج طال و مس از
بسیار ،اکنون با عنوان «آکادمی»
شناخته میشود .این تبلیغ پس از استعفای جیمز معادنکشورافغانستاناست.او اوایلسال2018
متیس ،وزیر دفاع آمریکا منتشر شده است .متیس ودرماهسپتامبربرایبررسیفرصتهایاستخراج
کهدرجنگخلیجفارس،افغانستانوعراقحضور معادن به افغانستان سفر کرده است .معدن مس
داشــت ،قاطعانه با این ایــده مخالفت کــرده بود .عینک ،معدن طالی استان «بدخشان» و معدن
اصلیترین حامی ایــده خصوصیسازی جنگ مس «بلخاب» تنها بخشی از سرمایه هایی است که
آمریکا در خاورمیانه اریک پرینس ،رئیس سابق بلک واتر به آن طمع دارد .احتمال بازگشت این
بلکواتر است .این جمهوریخواه دیرینه در سال مقاطعهکاران بلکواتر موجب نگرانی مردم شده
 ۲۰۱۰این شرکت را فروخت اما ارتباط با ترامپ استکهقتلوحشیانه ۱۴غیرنظامیعراقیتوسط
را حفظ و ظاهرا تالش کــرده است تا بــرای حلقه نیروهای این شرکت را در سال ۲۰۰۷در بغداد به
داخلی خــودش درخــصــوص جایگزینی حضور یادمیآورند.

شبکه های جاده و خط آهن کره شمالی و کره جنوبی به هم متصل شدند

کشورهای عضو سازمان از جمله کره جنوبی را از
صادرات کاالهای مورد نیاز این طرح مانند نفت،
فلزات و اقالم صنعتی دیگر به کره شمالی منع
کرده است.مراسم روز چهارشنبه نشانه دیگری از
کاهش تنش بین دو کشوری است که رسما هنوز
در حالت جنگ با یکدیگر به سر میبرند .جنگ
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مالی از ما دارند .برای دو سال اول ریاستجمهوری
دونالدترامپ،بازارهابهصداقتنداشتنودیوانگی
وی واکنش منفی نشان دادنــد و نتیجه آن ریزش
بازارهایبورسدرآمریکابودهاست.ترامپبازارهارا
نگرانکردهاست.بیثباتیکهترامپخلقمیکند،
موجب میشود سرمایهگذاران حیران شوند و این
مسئلهموجبکندشدنرونداقتصادیخواهد
شــد .توماس فریدمن سپس ایــن ســوال را
مطرح می کند که اگر آمریکا دچــار یک
بحران اقتصادی شود ،با رئیسجمهوری
کهبهطورغریزیدیگرانرامسبب
مشکالت میداند ،چگونه به
سمتحلبحرانخواهیم
رفــت .این کارشناس
بر این بــاور است که
ایــن رفــتــار ترامپ
موجبشدهاست

نظامیدراینجنگسرانجامباامضای"توافقنامه
ترک مخاصمه" متوقف شد اما هنوز آمریکا و کره
جنوبی با کره شمالی معاهده صلح امضا نکرده و
حکومتآنکشوررابهرسمیتنشناختهاند.یکیاز
خواستهایکرهشمالیازآمریکا،امضایمعاهده
صلح و شناسایی رسمی اســت.در ماه سپتامبر
سال جاری ،کیم جونگ اون ،رهبر کره شمالی و
مون جائه این ،رئیس جمهوری کره جنوبی با هم
مالقات و بر گسترش همکاری اقتصادی بین دو
کشورتاکیدکردند.مقاماتکرهجنوبیگفتهاندکه
گسترش این نوع همکاریها راه را برای رفع تنش
در شبهجزیره کره هموار میسازد.این مراسم در
حالیبرگزارمیشودکهباگذشتحدودششماهاز
مالقاترهبرکرهشمالیودونالدترامپ،گسترش
روابط این دو کشور پیشرفت قابل توجهی نداشته
است .مقامات آمریکایی تاکید دارند که تا پیش از
برچیدن برنامه هستهای کره شمالی تحریمهای
وضع شده خود علیه آن کشور را لغو نخواهند کرد
درحالیکهمقاماتکرهشمالیخواستارآنهستند
که ایاالت متحده به نشانه حسن نیت ،بخشی از
تحریمهارابردارد.
خیلی از افراد قربانی شوند و آخرین آن نیز متیس
است.آمریکاهماینکباتیم«»Bادارهمیشودوهمه
افرادیکهآمادهبودندتادرتیمترامپخدمتکنند،
استعفا کرده اند ،زیرا آن ها نمیتوانستند دروغ،
هرجومرج و جهل وی را تحمل کنند و دلیل استعفا
یا اخراجشان همین بوده است .ترامپ بزرگترین
سجمهوری
شهــای رئی 
فکننده ارز 
مخل و تضعی 
ایاالتمتحدهشدهاستوویخودراازتمامیقیودی
که در کاخ سفید حاکم بــوده ،رها کرده و بهدنبال
ساختنبرندخوددرآمریکاست.اومیخواهدتصویر
آمریکای خود را ارائه دهد .اما این تصویر چیست؟
بنابر یکی از گزارشهای واشنگتنپست،
ترامپ تاکنون هفت هزار و  ۵۴۶ادعای
غلطداشتهاست.اگرآمریکارفتاریداشته
باشد که بنای آن بر دروغ ،خودخواهی
و بیشرمی باشد ،نمیتوانید تصور
کنید که چگونه بازارهای جهانی و
جغرافیایسیاسیبهناپایداری
کــشــیــده خـــواهـــد شــد.
حتی تــصــور ایــن دنیا
از تــوانمــان خــارج
است  .

صابری گل عنبری1-ـ هر نوع گشایشی در
بحرانهایپیچیدهمنطقهایحتیاگربهاندازه
سر سوزنی باشد ،جای خوشحالی دارد .از این
بس شکننده ،تبادل اسرا و زندانیان و
رو ،آتش ِ
دیگر مسائل انسانی که درمذاکرات یمنی در
سوئدبه آنها پرداخته شد ،فرحبخش است.
2ـ با وجود نکته پیشین ،واقعیت این است که
زیاد به آینده این توافق و مذاکرات خوش بین
نیستم.علتهمایناستکهبنیانمذاکراتبر
اصولمستحکمیاستوارنیستوهمینتوافق
برآمدهازآنراشکنندهوسستمیکند.بحران
یمن صرفا یمنی یمنی نیست که با مذاکراتی
یمنی یمنی حل و فصل شود ،بلکه الیـهای از
بحرانی عمیقتر میان ایران و عربستان است و
تا زمانی که بحران روابط دو کشور به این شکل
هر روز بدتر از دیــروز میشود ،امید زیــادی به
حل و فصل بحرانهای مرتبط با آن یا برآمده
از آن وجود نــدارد .بله! اگر در کنار مذاکرات
سوئد الاقل سیر قهقرایی روابط تهران و ریاض
متوقف و پالسهای مثبتی رد و بدل میشد،
آن وقت جای امــیــدواری بود که گشایش در
بحرانهای فرعی مثل یمن در نهایت به حل و
فصل آن منجر شود3 .ـ انگیزههای طرفهای
مختلف در راهانـــدازی این مذاکرات موقتی
است و با شرایط خاصی گره خورده است که
اساسا ارتباط چندانی به خــود بحران یمن
ندارد .از یک طرف ،عربستان و شخص محمد
بن سلمان با شرایط بغرنج پس از ترور جمال
خاشقچی مواجه است و هم اکنون نیازی گذرا
به آرامش در جبهه یمن دارد .از طرف دیگر هم
اروپاییهاوبهطورمشخصانگلیسمیخواهند
ازطریقرایزنیهاباایراندربارهمسئلهیمنراه
ناهموارگفتوگودربارهنقشمنطقهایکشور
را هموار و انــدک انــدک همپای "اثــرگــذاری
مطلوبتحریمها"اوضاعرابهسمتتوافقاتدر
دیگر حوزهها هدایت کنند .از این رو ،احتماال
رایزنی با ایران درباره یمن در حد هموارسازی
این مسی ِر مد نظر اروپاست .در کنار آن هم اروپا
میخواهداینمسئلهرابهآمریکاگوشزدکندکه
درسایهبرجاممیتوانباایراندردیگرپروندهها
بحث و گفت وگو کرد4.ـ بدون حل ریشههای
منطقهای بحران یمن امید چندانی نیست که
در دور بعدی مذاکرات پرچالش درباره مسائل
حساسسیاسیونظامیچونسرنوشتصنعا،
حدیده و دیگر مناطق توافق حاصل شود .نه
عربستانواماراتحاضرندانصارا(...حوثیها)
را به عنوان یک شریک اساسی در دولت آتی
بپذیرند و نه این گروه حاضر خواهد بود مناطق
تحت سیطره خود را واگذار کند5 .ـ با توجه به
نکات پیش گفته میتوان گفت که مذاکرات
سوئد و دورهــای بعدی در چارچوب مدیریت
بحران یمن میگنجد نه حل آن .به این معنا که
بازیگران بزرگ در حال مدیریت این بحران با
اهدافی خاص هستند .این جاست که نه تنها
نمیتوان زیاد خوش بین بود ،بلکه باید بدبین
هم بود؛ به این علت که معموال وقتی در یکی از
بحرانهای منطقهای آرامشی حاکم میشود،
میتوان گفت که هدف افزایش سطح تنش در
بحرانمشخصدیگریدرمنطقهاست.

ترامــپ :تــا بــا بودجــه دیــوار مرزی
موافقتنشود،دولتتعطیلمیماند

تعطیلی در تعطیالت
تعطیلی دولــت حــاال به تعطیالت کریسمس
رسیده است و معلوم نیست که جدال ترامپ با
سنا بر سر تصویب بودجه دیوار مرزی مکزیک
چقدر به طول می انجامد .دیــواری که رئیس
جمهور آمریکا در طول کارزارهای انتخاباتی
سال  2016تاکید کرده بود هزینه ساخت آن
راازدولتمکزیکخواهدگرفت.دونالدترامپ
درباره زمان پایان تعطیلی دولت به خبرنگاران
می گوید که «میتوانم به شما بگویم تا زمانی
که ما یک دیوار ،حصار یا هر اسمی که دوست
دارند آن را بخوانند ،نداشته باشیم ،تعطیلی
دولت تمام نخواهد شد ».رئیس جمهورآمریکا
درخواست  5.7میلیارد دالری را برای ساخت
دیوار کرده است .اما سناتورهای دموکرات می
گویند که حاضرند فقط با  1.5میلیارد دالر از
بودجه پیشنهادی موافقت کنند .حال آن که
بر اساس گزارش بی بی سی ،تعطیلی دولت
فــدرال هفته ای  1.5میلیارد دالر به اقتصاد
آمریکا لطمه می زند و هر هفته  6.5درصد از
ارزشسهامداوجونزکاستهمیشود.هماکنون
تعطیلی دولت شامل حال حدود یک چهارم
نهادهای دولتی آمریکا شده و کارمندان یا به
مرخصیهایاجباریفرستادهشدهاندیابدون
دریافتحقوقمشغولبهکارهستند.

