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تحلیل روز

چهره روز

ترامپ  ،عراق  ،ایران و  2سوال
امیرعلیابوالفتح-اینروزهاعراقیهاهمچنان
ترامپ را آماج انتقادهای خود قرار دادند رئیس
جمهورآمریکابهتازگیاعالمکردهبودکهنیروهای
آمریکایی با هدف کنترل ایران در عراق خواهند
ماند - 1.چرا چنین موضعی اتخاذ شد ؟ بعد از
فروکش کردن گرد و غبار ناشی از اعالم تصمیم
ترامپ برای خروج نیروهای آمریکایی از سوریه
مشخص شد که بخش عمده این نیروها به عراق
منتقلخواهدشد.ترامپبرایپاسخبهانتقادهای
فزایندهدراعتراضبهخلفوعدهبازگشتنیروها
به خانه  ،انتقال نظامیان از سوریه به عــراق را
ضرورتیبرای"تحتنظر"قراردادنایرانمعرفی
کرد.درحالیکهآمریکادرعراقوخارجازعراقبه
قدرکافینیروداردکهبتواندبدوننیروهایسابقا
مستقردرسوریه،ایرانراتحتنظربگیرد- 2.آیا
تحرکاتجدیدآمریکاییهانشانهایازجنگعلیه
ایراناست؟ترامپدرمصاحبهباسیبیاسودر
پاسخ به این سوال که نیروهای اعزامی به عراق
برای حمله به ایران مورد استفاده قرار خواهند
گرفت،باصراحتهرگونهاقدامنظامیعلیهایران
را رد کرد  .با این حال  ،تجربه نشان داده است که
برخیازسخنانرئیسجمهوریکنونیآمریکابه
ویژهدرامورنظامی،نسنجیدهوبدونهماهنگی
های قبلی بیان شده است  .از این رو چه بسا ،
موضوعبهرهمندیازپایگاههاینظامیآمریکادر
عراق برای نظارت بر ایران یا موضوع خودداری از
حملهنظامیبهایران،ازسویمقاماتسیاسی-
نظامیآمریکااصالحشود.

پیشخوان بین الملل
طرحجلدهفتهنامه
«ویک»باتیتر«تمیز
کردنتکنولوژی
بزرگ»میپرسد:آیا
فیسبوکبهجامعه
آسیبمیرساند؟

با فرمان نیکالس مادورو آغاز شد

بزرگترینرزمایشتاریخ200ساله ونزوئال
بــزرگ ترین رزمــایــش نظامی ونــزوئــا با حضور
«نیکالسمادورو»بهمدتپنجروزدرسراسرونزوئال
آغازشد.مادوروحینسخنرانیآغازین،اینرزمایش
را«بزرگترین»رزمایشنظامیدرتاریخ 200ساله
این کشور آمریکای جنوبی توصیف کرد و هدف
آن را افزایش آمادگی برای حفاظت از استقالل،
حاکمیت و تمامیت ارضــی ونزوئال در برابر هر
مداخله خارجی دانست .وی با لحنی کنایهآمیز
خطاب به آمریکا گفت« :امــروز از سوی امپراتور
مورد تهدید قرار گرفتهایم! (اما) این رزمایشهای
نظامی ،مهم ترین در تاریخ این کشور هستند زیرا
ماهزارانمردوزنرابسیجوتمامسیستمپدافندی
کشورمانراآزمایشمیکنیم».بااینحال،بهنوشته
رویترز،آمریکا با تعدادی از اعضای سابق دولت
مادورو و همچنین ارتش این کشور گفتوگوهای
محدودی را انجام داده است  .ارتش ونزوئال هنوز
به مــادورو وفــادار است و گفته میشود بسیاری از
رئیس جمهور افغانستان در سفر به ایالت ننگرهار
گفت« :اگر طالبان دفتری بخواهد همین فردا
به این گروه دفتری در کابل ،ننگرهار یا قندهار
داده خواهد شد .چرا که ما بنا داریم صلحی پایدار
و شرافتمندانه را در کشور برقرار کنیم».بحث ها
درباره صلح در افغانستان چند هفته ای است که
جان تازه ای گرفته و امیدها را در این کشور جنگ
زدهباردیگرزندهکردهاست.هفتهگذشتهدرپایان
گفتوگوهایبیناالفغانیدرمسکورئیسهیئت
مذاکره کننده طالبان ،خواستار تاسیس دفتر
طالبان در کابل شد .رئیس هیئت طالبان افزود
برای مذاکره و برقراری ارتباط با دولت ،تاسیس

افسرانآنازفسادوقاچاقموادمخدردراینکشور
سود میبرند.همزمان و به دنبال اظهارات "خوان
گوایدو"رئیسجمهوریخودخواندهونزوئالدرباره
احتمال درخواست او از آمریکا به منظور مداخله
نظامی در ونزوئال" ،اوو مورالس" رئیسجمهور
بولیویازویوهمچنینکشورهاییکهگوایدورابه
رسمیت شناختهاند به شدت انتقاد کرد.اظهارات
گوایدو حتی انتقاد دموکراتهای کنگره آمریکا
را هم درپی داشت و آن ها در واکنش به مصاحبه
اخیر وی تاکید کردند که او نمیتواند برای تقویت
خود ،آمریکا را به مداخله نظامی دعوت کند".رو
خانا" نماینده ایالت کالیفرنیا در کنگره آمریکا
با هشدار به گوایدو در توئیتر خود نوشت« :آقای
گوایدو ،تو میتوانی خودت را رهبر ونزوئال بخوانی
امانمیتوانیبهآمریکابرایمداخلهنظامیدستور
بدهی .فقط کنگره آمریکا میتواند چنین کاری
کند؛که(مانیز)چنینکارینمیکنیم».

خطر تعطیلی مجدد ،دولت ترامپ را تهدید می کند

آمریکادرآستانهتکرارکابوس 35روزه
دو هفته از پایان طوالنیترین تعطیلی دولــت در
آمریکامیگذرد.طیاینمدتنمایندگاندوحزب
جمهوریخواه و دموکرات دربــاره یافتن راه حلی
برای مناقشه بر سر بودجه احــداث دیــوار مرزی با
مکزیکمذاکرهکردهاند.مذاکراتیکهبدونرسیدن
به توافق متوقف شده اســت .حاال خطر تعطیلی
مجدد دولت ترامپ را تهدید می کند .رویدادی که
میک مولوینی ،رئیس کارکنان کاخ سفید آن را رد
نکرده است .مذاکرهکنندگان امیدوار بودند قبل
ازروزدوشنبه ۱۱فوریه( ۲۲بهمن)بهتوافقبرسند
تا کنگره بتواند تا روز جمعه که بودجه فــدرال ماه
قبل تمام میشود ،توافق را تصویب کند ،اما چنین
توافقی به دست نیامده است .محور اختالفات که
منجر به یک دوره تعطیلی دولت آمریکا شد ،اصرار
دونالد ترامپ ،رئیس جمهور ،برای تصویب بودجه
ساخت دیوار در مرز آمریکا و مکزیک است .دوره
قبلی تعطیلی دولت فدرال  ۳۵روز طول کشید که

اعالم آمادگی "اشرف غنی" برای واگذاری دفتر به طالبان در کابل

گامیملموسدرمسیرصلح

دفتر نیاز اولیه است.اعالم آمادگی باالترین مقام
اجرایی افغانستان با این درخواست طالبان آن
هم در سفر به ننگرهار در مرز پاکستان تالشی
قابل توجه از سوی دولت اشرف غنی برای وارد
کردن کابل به فرایند گفت وگوهای صلح است.
دولت غنی که در هفته های اخیر تقریبا در تمام
گفت وگوهای طالبان با طرف های مختلف غایب
بودهازادامهاینروندونادیدهگرفتهشدندرگفت

وگوهای صلح به خشم آمده است .دقیقا از همین
روست که دولت افغانستان از گفت وگوهای اخیر
مسکو برآشفت و این مذاکرات را غیر قانونی و دور
زدن دولــت کابل قلمداد کرد.پس از این گفت
وگوهارئیسجمهورافغانستانهمچنینبهارتش
ونیروهایمسلحاینکشوردستوردادباتمامافراد
وگروههاییکهعلیهمردمودولتافغانستانسالح
بهدستگرفتهاند،بجنگندوحاالحدودیکهفته

طوالنیترین دوره تعطیلی دولت در آمریکا بود .به
گزارشنیویورکتایمزبنبستفعلیدرمذاکراتبه
ایندلیلاستکهدموکراتهاخواهانتعیینسقف
برای تعداد تختها در مراکز بازداشت پناهجویان
شدهاند .دموکراتها امیدوار بودند بتوانند تعداد
تختها را تا سقف  ۱۶هزار و  ۵۰۰نگه دارند که به
نوشته واشنگتن پست تقریبا به تعداد افرادی است
که در آخرین دوره ریاست جمهوری باراک اوباما
هنگام عبور از مرز آمریکا بازداشت شده بودند .در
این میان دونالد ترامپ گفته است« :دموکراتها با
دیدناعدادوارقاماقتصادیبزرگ،بحرانویرجینیا
[عکسنژادپرستانهفرمانداردموکرات]وسخنرانی
ساالنه ،هفته بدی را پشت سر گذاشتند .حاال با
بدترینپیشنهادهایممکنیکهبهکمیتهمرزیارائه
کردهاند،دیگرشکیبرایمنباقینگذاشتهاندکه
آنهادوباره«تعطیلیدولت»رامیخواهندودنبال
سوژهجدیدمیگردند!»
پس از مذاکرات مسکو ،اعالم آمادگی اشرف غنی
برایواگذاریدفتربهطالبانپیامیمعناداراست:
همبهطالبان،همبهکشورهاییهمچونآمریکاکه
دولتکابلرانادیدهگرفتهاندوهمبهبرخیجریان
های داخلی در افغانستان که راه صلح را در روی
کارآمدندولتموقتمیدانند .ازهمینرواعالم
آمادگی رئیس جمهور افغانستان ،توپ را به زمین
طالبان انداخت.گروهی که همین هفته گذشته
مدعی بود برای گفت وگو با دولت افغانستان باید
درکابلدفترداشتهباشدحاالبرایبرداشتنگامی
برایصلحوگفتوگوبادولتافغانستانبایددست
بهکارشود.

فیلیپ ،همسر ملکه بریتانیا گواهی نامهاش
را در  ۹۷سالگی داوطلبانه پس داد .او پس از
تصادف در نزدیکی کاخ "ساندرینگهام" این
تصمیمراگرفت.تصادفشاهزادهبحثهای
زیادیبرسر"رانندگیدرسنپیری"دربریتانیا
به راه انداخت .در واقع حادثه تصادف فیلیپ
مثل ریختن بنزین بر آتش این بحثها بود.
بعد از این تصادف بسیاری در محل شاهد
رانندگیهمسرملکهبدوناستفادهازکمربند
ایمنی خــودرو بودهاند.سرنشین خــودروی
تصادفی که مچ دستش شکسته شده بود به
رسانههایبریتانیاگفتهاستکهفیلیپبعداز
تصادفازاوعذرخواهینکردهاست.درنتیجه
انتقادهایافکارعمومیبریتانیاازهمسرملکه
الیزابتبیشترشد.فیلیپبعدازاینانتقادهابا
نگاشتنیکنامهازدوسرنشینزنصدمهدیده
خودرویمقابلعذرخواهیکرد.

خبرمتفاوت
نقاشی های هیتلر فروش نرفت
آسوشیتدپرس:پنجتابلوینقاشیآبرنگکه
به آدولف هیتلر دیکتاتور نازی نسبت داده می
شد،ازترساینکهممکناستتقلبیباشنددر
حراجی که در شهر نورنبرگ آلمان برگزار شد،
فروش نرفت.در این حراجی هیچ پیشنهادی
برایخریداینتابلوهاکهبیننوزدهتاچهلوپنج
هزار یورو قیمت گذاری شده بودند ،ارائه نشد.
سهروزقبلازبرگزاریاینحراجی،دادگستری
آلمان  63تابلوی نقاشی دیگر را که به هیتلر
نسبتدادهشدهبود،توقیفکردتادربارهاصل
بودنآنهاتحقیقاتیانجامدهد.گفتهمیشود
هیتلر در دوره جوانی دو هزار تابلوی نقاشی
کشیدهاست.

