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نگاه ابزاری آمریکا به کردها
تاریخ روابــط کردها با آمریکا ،مملو از نگاه
ابـــزاری آمریکا بــه کــردهــاســت.بــا امضای
قــرارداد  ۱۹۷۵الجزایر بین شاه و صدام،
حمایت دولت وقت ایران از کردها به دستور
شاه متوقف شد و آمریکا نیز در انتخاب بین
شاه و کردها ،از شاه حمایت کرد و جنبش
کردهایعراقبهرهبریمالمصطفیبارزانی
با شکست و ناکامی تاریخی بزرگی روبه رو و
ویبههمراهخانوادهاشمجبوربهترکعراق
وسکونتدرعظیمیهکرجشد.بههمیندلیل،
مال مصطفی بارزانی همواره از خیانت شاه و
آمریکا به کردهای عراق با تلخی یاد می کرد و
باهمینغصهازدنیارفت.ازدهه 90میالدی
به بعد ،آمریکا حمایت از کردهای عراقی را در
دستور کار خود قرار داد اما با سقوط صدام و
حضور قوی آمریکا در عراق ،سیاست آمریکا
درخصوص کردها دچار تحول شد به گونه
ای که اولویت اول آمریکا در عــراق ،دولت
مرکزی در بغداد شد و کردها به اولویت دوم
واشنگتن تبدیل شدند ،واقعیتی که درک آن
برایسیاستمدارانکردعراقیبسیارمشکل
و غیر قابل باور است .هنگامی که داعش در
مواجهه با حشد الشعبی و ارتــش عــراق در
نواحی مرکزی و غربی آن کشور دچار مشکل
شد ،جهت حرکت نظامی خود را تغییر داد
و به اقلیم کردستان عراق حمله کرد و به ۳۰
کیلومتری اربیل رسید اما درخواست های
پیدرپیمسعودبارزانیازآمریکابرایکمک
رسانی به نیروهای پیشمرگه کرد ،با سکوت
آمریکاروبهروشدبهگونهایکهمسعودبارزانی
از سردار سلیمانی درخواست کمک کرد که
ایندرخواستبالفاصلهموردقبولایرانقرار
گرفت و طی چند ساعت ،مستشاران نظامی
سپاه پاسداران همراه با کمک های نظامی
در فرودگاه اربیل فــرود آمدند و اربیل را از
خطرسقوطنجاتدادند.واقعیتیکهشخص
بارزانی رسما به آن اذعــان و اعالم کرده که
اولین کشوری که به کمک کردهای عراق در
برابرحملهداعشآمد،ایرانبود.بعدازکمک
نظامی ایران به کردهای عراق ،آمریکایی ها
که خود را متهم به حمایت نکردن از کردها
یافته بودند ،برای جلوگیری از تعمیق روابط
بین ایران و اربیل ،اقدام به حمایت از اربیل در
مقابل داعش کردند .مثال دیگر در خصوص
دیدگاه آمریکا دربــاره کردهای عــراق را در
ماجرای رفراندوم و عاقبت آن و بازپس گیری
شهر کرکوک توسط دولت مرکزی عراق از
دولت اقلیم کردستان شاهد بودیم که یکی از
بزرگ ترین شوک های تاریخی را به کردهای
منطقه در خصوص ماهیت حمایت آمریکا از
کردها وارد و یاس و ناامیدی شدیدی را در
بین کردهای عراقی ایجاد کرد به نحوی که
پسازانتخاباتاخیرپارلمانیدرعراقوبرای
تعیین نخست وزیر جدید این کشور ،مسعود
بارزانیبهکاندیدایمدنظرآمریکایعنیحیدر
العبادیپشتوازعادلعبدالمهدیکهمدنظر
جریانهایشیعیعراقینزدیکبهایرانبود،
حمایت کرد تا به این وسیله نارضایتی خود را
از سیاست های ریاکارانه و منافقانه آمریکا در
حمایت از کردها نشان دهد و چندی بعد هم
بهرغمشعارهاییکهقبلازرفراندوممیداد،
به بغداد سفر کرد تا بتواند در آینده سیاسی
عراق ،جای خود را تضمین کند .با همه این
واقعیت ها ،دلخوش کردن به حمایت های
لفظی و رسانه ای آمریکا از کردهای عراق و
سوریه ،جای تعجب فراوانی دارد.آمریکایی
هابهخوبیمیدانندکهتعدادکردهایسوریه
حتینسبتبهجمعیتومساحتمنطقهشرق
فرات ،تعداد کمی است و اکثریت اهالی آن
منطقه عشایر عرب هستند .به همین دلیل،
آمریکاییهادرایجادیکنیروینظامیتوسط
کردها در شرق فرات به آن ها اجازه ندادند که
از اسامی کردی همچون پیشمرگه یا نیروهای
آسایش استفاده کنند زیــرا می دانستند که
چنین نام هایی باعث نارضایتی عشایر عرب
شرقفراتونپیوستنآنهابهایننیرویجدید
خواهد شد بنابراین از نظر قومیتی یک نام
خنثی را انتخاب کردند« :نیروهای سوریه
دموکراتیک».جالب این جاست که در این نام،
اسمکشورسوریهرانیزدرجکردهاندتابهعشایر
عربشرقفراتاطمیناندهندموضوعتشکیل
«اقلیمکردستاندوم»وجودندارد.اگردوستان
کردهمچنانبهامیدکمکآمریکابرایتشکیل
کردستان دوم هستند باید گفت « :این ره که تو
میرویبهترکستاناستنهکردستان».

اولینوآخرینرئیسجمهورپسازانقالبمصرپایمیزمحاکمهسکتهکردو ُمرد

مرگمشکوک ُمرسی
دردادگاه سیسی

کامیار-این که حسنی مبارک دیکتاتور
مصرتبرئهشودوازهوایآزادوحمامآفتاب
لذتببردورئیسجمهوریکهباانتخابات
مردمی و از درون صندوق آرا به قدرت
رسید در زندان بمیرد ،داستان مضحک
حکومت و م ــردم دریــکــی از مهم ترین
کشور های جهان عرب است.داستانی
که دیشب رنگ واقعیت به خود گرفت.
مرسی ،اولین و آخرین رئیسجمهور پس
از انقالب مصر بودکه در جلسه دادگــاه
سکته کرد و ُمردُ .مرسی  ۶۸ساله بعد از
آنکهازقاضیجلسهاجازهبیاندفاعیاتش
دربارهاتهام«جاسوسیبرایقطر»راگرفته
بود،ناگهان بیهوش شد و فوت کرد.این
در حالی است که دولت کودتا به رهبری

عبدالفتاح سیسی گفته اســت که این
اتفاق در حین برگزاری دادگاه افتاده اما
هنوزجزئیاتیازحقیقتمرگویمنتشر
نشده است.با این حال،به نوشته الجزیره
مرسیدرجلسهقبلیدادگاهگفتهبودکه
خطری جانش را تهدید میکند .برخی
کاربران و فعاالن مصری نیز اعالم کردند
که مرگ محمد مرسی ،قتل عمد و نتیجه
محرومیت از درمــان و کمک پزشکی در
زندان بوده است.برخی نیز مرگ مرسی
را به ماجرایی مانند تــراژدی خاشقچی
ب ــرای سیسی تعبیر ک ــرده اند.مرسی
رئیس جمهور ایده آلی نبود،اشتباهات
زیــادی کــرد ،سیاست داخلی و خارجی
او قابل دفاع نبود،در زمانی که اکثریت

مــردم را در حمایت از اسال مگرایان به
پــای صندوق هــای رأی آورد،امتحان
بدی پس داد و آن را به نام اسالمگرایان
نوشت اما یک چیز قطعی است؛ مردم
مصر به واسطه او بــرای یک بارهم که
شــده  ،طعم دموکراسی را چشیدند،
ولو َگس و نــارس.او پیش از این نیز در
زمان تصدی ریاست جمهوری مصر در
سفری به تهران و شرکت در کنفرانسی
صحبت از اختالفات کرد اما اعتماد او به
آمریکا و غش کردن به سمت کشورهای
مرتجع منطقه و حتی مراودات آشکار و
پنهان با تل آویو موجب ناامیدی مردم ،
افزایش بی ثباتی و ناامنی و کودتا در
مصر و سرانجام برکنار یاش از قدرت
شــد.اوایــل سپتامبر  2013میالدی
بود که دادستانی کل ،پرونده ُمرسی را
به دادگاه جنایی ارجاع داد و اتهاماتی
همچون تحریک بــه قتل و اقــدامــات
خشونت آمیز در جریان تظاهراتی که
اواخــر سال  2012میالدی در مقابل
کــاخ ریــاســت جــمــهــوری بــرگــزار شده
بـــود ،بــه وی نسبت داده شد.سپس
مرسی و متهمان دیگر به همکاری با
سازمانهای خارجی و افشای اطالعات
مربوط به امنیت ملی مصر و هماهنگی
با سازمانهای جهادی در مصر و خارج
از آن با هــدف اجــرای آن چه عملیات
تروریستی ادعا شده ،متهم شدند .وی
همچنین در جلسات دادگــاه محاکمه
خود به ارائه اسناد فوق محرمانه به قطر
هم متهم شده بود .جالب اینجاست که
اردوغــان ،در واکنش به مرگ ُمرسی او
را شهید خطاب کــرده اســت .اردوغــان
پیش از این،در صدد تشکیل یک اتحادیه
شامل کشورهای اخوانی بود.

عمارحکیم«اپوزیسیون» شد

حکمت ملی:وقتی در دولت عراق نیستیم چرا باید مسئولیت
اشتباهات آن را بپذیریم
جریان حکمت ملی به رهبری «عمار حکیم» اعالم
کردکهازاینپسبهعنواناپوزیسیوندولتفعالیت
خواهدکرداماهدفشساقطکردندولتنیست.
اینجریانیادآورشدهاستکهقصددارددرموضع
جدید به وظایف سیاسی خود که رأیدهندگان
از آن ها انتظار دارند ،عمل کند .حکمت ملی در
انتخابات ۱۲می ۲۲( ۲۰۱۸اردیبهشت)۱۳۹۷
توانستازمجموع ۳۲۹کرسی ۱۹،کرسیراازآن
خودکندورتبههفتمرادربینجریانهایسیاسی
به دست آورد.در طول  14سال گذشته که اولین
پارلمان انتخابی عراق در  2005شکل گرفت،
داخلعراقگروهاپوزیسیونیوجودنداشتهاستو
همهجریانهایسیاسیدرعینحالکهدرداخل
دولت حضور داشتند ،در همان حال از عملکرد
دولــت نیز انتقاد کــرده و در مــواردی حتی برای
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مدتی از کابینه دولت خارج شده اما دوباره به آن
برگشتهاند.همین موضوع طی این سال ها باعث
شده بود که وضعیت سیاسی در این کشور آشفته
باشد؛ از یکسو همه در دولت و حکومت حضور
و نقش دارند و از سوی دیگر هیچ گروه یا جریانی
بهطور مشخص مسئولیتی را بهعهده نمیگیرد
کهاینموضوعباعثشدههموارهشاهددعواهای
بیحاصل سیاسی و پیشرفت نکردن در زمینه
اقتصادی و زیرساختی در عراق باشیم .سید عمار
حکیم از سال گذشته با توجه به وضعیت سیاسی
عراقبارهابرلزوموجودجریانسیاسیاپوزیسیون
درکشورتأکیدواعالمکردهبودکهبایداپوزیسیون
ملی مقابل دولت ایجاد شود که وظیفه نظارت بر
عملکرد دولت و ارزیابی و اصالح آن را عهدهدار
شود .از نظر او تشکیل یک اپوزیسیون قدرتمند

فرا خبر

ترور نماد تنها انتخاب مصر!
صابر گل عنبری-همزمان با این که رسانههای خبری دنیا در حال
پوشش و تحلیل اظهارات مقامات آمریکایی و ایرانی دربــاره برجام و
حمالت به نفتکشها بودند ،اعالم درگذشت( شما بخوانید ترور) محمد
مرسی رئیس جمهور سابق مصر به خبر فوری این رسانهها تبدیل شد.
درگذشت مرسی پس از پنج سال حبس به دنبال کودتای سیسی علیه او
محبوسمصرنیست،
سابق
درسال ۲۰۱۳تنهادرگذشترئیسجمهو ِر
ِ
ِ
بلکه ترور نماد تنها انتخاب این کشور در طول تاریخش است .مرسی تنها
رئیس جمهور انتخابی مصر بود که یک سال حکومت کرد و با کودتای
وزیر دفاعش عبدالفتاح سیسی از قدرت برکنار شد .فارغ از اشکاالت و
ایراداتی که بر این دوره یک ساله حکمرانی اخوان المسلمین مصر وارد
استامادرتاریخخواهدماندکهتنهارئیسجمهورانتخابیمصرمتعلقبه
اینجریانفکریاست.بزرگتریناشتباهاخوانمعرفینامزددرانتخابات
ریاستجمهوریدروضعیتیبودکهموازنهقدرتچهدرداخلمصرو چه
در منطقه به نفع آنها نبود.وجود مرسی هر چند در زندان ،اما به عنوان
نماد اینانتخابدرسایهشعاراخوانالمسلمینوطیفطرفدارآنمبنی
بر «بازگشت مشروعیت» به قدرت در این کشور همواره برای عبدالفتاح
سیسی آزار دهنده بود .از این رو ،سیسی همواره به مرسی به عنوان یک
مزاحمولودرپشتمیلههایزنداننگاهمیکرد.بهاینسادگینمیتوان
این روایــت رسمی دولت مصر را باور کرد که مرسی بر اثر ایست قلبی
از دنیا رفته است .اگر هم تروری متعارف در کار نباشد ،باز مرگ او یک
ترور خاموش در نتیجه اهمال پزشکی است.خانواده مرسی و نهادهای
حقوق بشری مصری و جهانی در طول پنج سال حبس مرسی به ویژه در
چند ماه اخیر ،همیشه از اهمال پزشکی در حق وی ،شکنجههای روحی
و روانی و به خطر افتادن جان او میگفتند.به دنبال اعتراضی که احکام
اعدامیصادرشدهعلیهرهبرانوفعاالنمخالفمصریازجملهازجریان
اخوان المسلمین در سطح جهان به ویژه از جانب نهادهای حقوق بشری
برانگیخت،دولتسیسیبه شیوهجدیدیرویآوردکهبهمرگتدریجی
اینافرادختممیشودوآنهمسیاستاعمالاهمالکاملپزشکیاست
کهتاکنونقربانیانزیادیداشتهومعروفترینآنهامحمدمهدیعاکف
رهبرسابقاخوانالمسلمیناست.بااینوضع،بعدازترورخاموشمرسی
بایدمنتظراعالممرگ«مشکوک»دیگررهبراناخوانالمسلمیندرماهها
وسالهایآیندهبود.

و درون نظام راهــی مناسب بــرای شکلدهی به
ثبات و جلب همکاری گروههای مختلف در عراق
است«.حسنفدعم»،نمایندهعضوجریانحکمت
ملیعراقنیزدربارهتصمیماینجریانبرایتبدیل
شدنبهاپوزیسیونداخلمجلستوضیحاتیارائه
کرد.او در مصاحبه با شبکه «الفرات» گفت که
جریان حکمت ملی ،مشارکتی در دولت
نــدارد و دلیلی نمی بیند که پیامدهای
اشتباهات دولت را بر عهده بگیرد.فدعم
افــزود :روشی که دولت پیش گرفته
درستنیستوجریانحکمتملی
نمیخواهدمسئولیتاشتباهات
دولــــت ب ــه پــــای ایــــن جــریــان
سیاسی نوشته شــود.او تأکید
کــرد که حــزب الدعوه از سال
 ۲۰۰۳تا  ۲۰۱۸حزب حاکم
در کشور بــوده و طبیعی است
که با اپوزیسیون مخالف باشد.
رهبران اپوزیسیون خطمشی
آن را مشخص میکنند و نوع
فعالیت شان نیز نشان میدهد

کهآیاوفاداربهحکومتبودهاندیابهدنبالبراندازی
هستند.درباره عــراق باید گفت که اپوزیسیون
شکلگرفتهبهرهبریجریانحکمتملی،نظارت
بردولتازطریقپارلمانورسانههایخودرادنبال
میکند.همینطور رهبر این جریان طی دو سال
گذشتهبارهایادآورشدهکهوجودیک«اپوزیسیون
ملی»الزموضروریاستتاکشورروندپیشرفت
را دنبال کند.ایجاد یک اپوزیسیون قوی و
پایبند به چارچوبهای تعیینشده توسط
قانون اساسی درون پارلمان میتواند به
اصالح ضعفهای درونی و تضمین
فرایندانتقادبهقوایاجراییمنجر
شــود.ایــن همان راهــی است
که کشورهای مختلف دنیا از
جمهوری اسالمی ایران گرفته
تاترکیهوکشورهایروبهتوسعه
و توسعهیافته دنبال کردهاند و
عراقنیزبایدروزیدراینمسیر
گام نهد؛ مسیری که احتما ًال در
آیندهگروه های دیگری نیز به آن
ملحقشوند.

...

نمای روز

تصویری از عمر البشیر پس از سقوط.
فرجام همه دیکتاتورها همین است.

...

چهره روز

ریختن آب روی شهر برای
دفع شیطان !
درســـه مــاه اول ســال ،2019بــیــش
از  51فقره قتل و آدمکشی در شهر
بوئناونتورای کلمبیا به ثبت رسید،
بــه همین دلیل اسقف «روبـــن داریــو
جارامیلومونتویا»پیشنهاددادبرایدفع
شر شیطان باید آب مقدس بر سر شهر
ریخت .نکته قابل توجه این که ارتش از
طرح وی حمایت کرده و بالگردی نیز در
اختیار وی برای این کار قرار داده است.

...

پیشخوان بین الملل

یمن:جهان را با سالحی که هیچ کشور عربی ندارد،غافلگیر می کنیم

سالحفوق پیشرفتهانصارا...

ترامپ در نظرسنجی فاکس نیوز پس از  ۵دموکرات قرار گرفت

نظرسنجییا حقهانتخاباتی؟

نظرسنجی جدید فاکس نیوز،رسانه محبوب
ترامپ ،نشان میدهد که رئیس جمهورفعلی
آمریکا ،با اختالف  ۱۰درصدی ،پس از پنج
رقیب دموکرات از جمله معاون سابق باراک
اوباما قرار گرفته است .بر اساس نظرسنجی
فوق که بین نهم تا دوازدهم ژوئن انجام شد،
جو بایدن معاون رئیسجمهور سابق آمریکا
با  ۴۹درصــد از دونالد ترامپ با  ۳۹درصد
پیشتاز است .این نظرسنجی همچنین نشان
میدهد سناتور برنی سندرز و دونالد ترامپ
به ترتیب  ۴۹و  ۴۰درصد رأی آوردند.سه
نامزد دیگر هم از ترامپ جلوتر هستند؛ سناتور
الیزابت وارن دموکرات با  2درصد اختالف و
سناتور کاماال هریس و پیت بوتیگیگ هر کدام
با یک درصد اختالف .این نظرسنجی حاشیه
خطای  3درصــدی داشت.ترامپ تبلیغات
انتخاباتی اش را برای انتخابات  2020در

فلوریدا روزسه شنبه آغاز می کند.به نظر می
رسد دلیل نظرسازی فاکس نیوز هم همین
است؛ بازی ترامپ با رسانه ها و رای دهندگان
آمریکایی .ترامپ می خواهد طــرفــداران و
حامیانش را تحریک کند تا با تمام توان وارد
کــارزار انتخابات شوند.دونالد ترامپ ،در
پیامی در صفحه توئیتر خود نوشت :رئیس
جمهور ترامپ تبلیغات انتخاباتی اش را برای
انتخابات ،۲۰۲۰در فلوریدا آغاز میکند .سه
شنبه جمعیتی عظیم وجود خواهند داشت
و روزی بزرگ خواهد بود.ترامپ در پیامی
دیگر مدعی شد :اقتصاد ترامپ رکوردهایی
را ثبت کرده و راهی طوالنی پیش رو دارد.
هرچند اگر کسی به غیر از من در انتخابات
 ۲۰۲۰برنده شود (من این رقابت را خیلی
خوب میشناسم) سقوط بازار نظیر آن چه
قبال وجود داشته ،رخ میدهد.

برایایجادشگفتیدرصحنهجنگیمن،انصارا...
تاکنون وعده های زیــادی داده که البته محقق
شده است.حاال وزیر اطالع رسانی دولت نجات
ملی در صنعا با تاکید بر ادامه حمالت این جنبش
و گسترش آن ها در صورتی که حمالت ائتالف
ســعــودی علیه یمن متوقف نشوند ،گفت :به
زودی جهان را با سالحی که هیچ کشور عربی
در منطقه،آن ها را در اختیار نــدارد ،غافلگیر
خواهیم کــرد .ضیف ا ...الشامی ،وزیــر اطالع
رسانی دولــت نجات ملی در صنعا و عضو دفتر
سیاسی جنبش انصارا ...یمن تاکید کرد :سالحی
در اختیار داریم که از برد بلند ،قدرت باال و امکان
مخفی شدن برخوردار است .وی با بیان این که
سالحی که از آن صحبت میکنیم ،در صورتی
که مجبور شویم و جنگ پایان نیابد یا فرودگاه

صنعا بازگشایی نشود ،از آن استفاده میکنیم،
افزود :در طول چهار سال گذشته ۳۰۰ ،هدف در
کشورهای ائتالف عربی تعیین شده و اکنون این
اهداف بسیار بیشتر از این هستند ،ما دچار توهم
نشدهایم و این ها تنها حرف نیستند ،ما خود را در
میدان نبرد ثابت خواهیم کرد.دیروز نیزانصارا...
از حمله مجدد یگان پهپادی ارتش و کمیتههای
مردمی یمن به فرودگاه أبها (در جنوب عربستان)
خبر داد و گفت :این حمله ،پروازها را در فرودگاه
متوقف کرده است .این حمله ،چهارمین حمله
انصارا ...به فرودگاه منطقهای أبها در کمتر از یک
هفته محسوب میشود .انصارا ...به این شیوه
هدف به زانو درآوردن ائتالف سعودی در برابر
خواسته عادالنهشان یعنی لغو محاصره فرودگاه
بینالمللی صنعا را دنبال میکند.

طرح جلد مجله فرانکفورتر آلگماینه در
نقد عملکرد ضعیف ائتالف راست گرای
حزب حاکم ایتالیا با عنوان وضعیت
فاجعه بــار ایتالیا؛ یکی از کشورهای
حوزه یورو در بن بست.

...

قاب بین الملل

بلندی های ترامپ!
در حالی که سارا نتانیاهو همسر نخست
وزیــر رژیــم صهیونیستی متهم شده
حدود  ۱۰۰هزار یورو از منابع دولتی را
صرف رفتن به رستوران کرده ،بنیامین
نتانیاهو به منظور قدردانی از حمایت
های ترامپ از تل آویو ،اسم یک منطقه
در جوالن اشغالی را به نام وی ثبت کرد:
«بلندی های ترامپ» .منتقدان این را
یک حرکت نمایشی در زمینه روابــط
عمومی که مبنای حقوقی محکمی
ندارد ،توصیف کرده اند.

