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تحلیل روز

یکجانبهگرایییاچندجانبهگرایی؟
امیرعلی ابوالفتح  -در افکار عمومی همواره
این سوال مطرح است که آیا سیاستهای ترامپ،
باعثجهشآمریکامیشودیاممکناستتضعیف
قدرت این کشور را در سطح بینالملل به دنبال
داشته باشد .واقعیت این است که نمیتوان پاسخ
صفر و یکی داد و بستگی دارد که با چه عینکی
این تحوالت را نگاه کرد .البته شاید بتوان گفت
که ایاالتمتحده آمریکا یا دولت ترامپ در تالش
است بین الگوهای یک جانبه گرایی و چندجانبه
گرایی تعادل ایجاد کند .طی این مدت برخی از
سیاستهای دولت ترامپ فرایند مثبتی را طی
کــرده اســت .بهعنوانمثال اگر وابستگی آمریکا
به اقتصاد کشورهایی مانند چین کاهش یابد
میتواند به احیای قــدرت آمریکا بینجامد؛ اما
درعینحال نادیده گرفتن افراطی نظم بینالملل
و کنار گذاشتن سیاستهای مشارکت جویانه
ببزند؛بنابراینبهنظر
میتواندبهجایگاهآمریکاآسی 
میرسدکهدولتآمریکابهتدریجیکمسیرمیان هرا
در پیش میگیرد و چارهای جز این ندارد .چراکه
سیاستهایحمایتگرایانهبهتنهاییکمککننده
نیست و دردسرهای زیادی را برای دولت ترامپ
ایجادمیکند.بههرحالوابستگیهایمتقابلیکه
آمریکابهمتحدانیارقبایشداردیاآسیبپذیریاش
در برابر دشمنان اجازه نمیدهد آنگونه که جریان
ملیگرا در آمریکا خواهان آن است ،سیاستهای
این کشور پیش برود .بنابراین به رغم میل باطنی
جریان ملیگرا  ،سیاست خارجی دولت ترامپ بر
پایهنفیجنگوخروجازدرگیریهاینظامیشکل
نگرفتهاست.درمقابلنیزشاهدهستیمکهباوجود
تمام شعارهایی که ترامپ سر داده است نمیتواند
سیاستهایچندجانبهگراییراکناربگذارد.

چهره روز
گزارشهای تاییدنشده ای
از هالکت سرکرده سعودی
تروریستهادرسوریهرسیده
است.المحیسنیکهمسئول
شــرعــی ائـــتـــاف «جــیــش
الفتح» است ،دوســال پیش
ادعاکردهبودکهآیهجدیدی
بهقرآنافزودهشدهاست!

حزبا...برایاولینبارتصاویریازحملهبهناوچهاسرائیلدرجنگ ۳۳روزهوزرادخانه
موشکهایضدکشتیاشرامنتشرکرد

نمای روز

یادآوری خاطرات تلخ به تل آویو

حزب ا ...لبنان برای اولین بار تصاویری از آماده
سازی شلیک موشک ضد کشتی به سمت ناوچه
ساعررژیمصهیونیستیدرجنگ ۳۳روزهرامنتشر
کــرد .همچنین بــرای نخستین بــار تصاویری از
زرادخانه موشکهای ضد کشتی نظامی و ناو خود
را به نمایش گذاشت که شامل موشکهای سریع
نورونصراست.موشکهاینوربابرد ۱۲۰تا۱۷۰
کیلومتر و موشک نصر با برد  ۳۵کیلومتر .تیرماه
سال«،۱۳۸۵سیدحسننصرا،»...درسومینروز
از جنگ از انهدام ناوچه اسرائیلی ساعر که اماکن
و ابنیه و زیرساختهای حیاتی لبنان را هدف قرار

میداد،خبرداد.اینحادثه،ازسال ۱۹۶۷میالدی
( ۱۳۴۷شمسی) بیسابقه بــود و ارتــش رژیــم
صهیونیستیدر ۴۰سالقبل،بدونهیچمزاحمی
در آبهــای مدیترانه جــوالن میداد.دیشب نیز
نصرا...درمراسمسیزدهمینسالگردجنگسیو
سهروزهباهشداربهصهیونیستهاگفت:درصورت
جنگبالبنانباپوششزندهتلویزیونینابودیشما
را نشان خواهیم داد .یکی از نیروهای حزب ا...
نیز در گفت وگو با المنار درباره تصاویر منتشر شده
می گوید « :برادران ،این سکوی پرتاب موشک را به
مکانی که از قبل مشخص شده بود منتقل کردند ،

ترامپمیخواهدبزرگترینجزیرهدنیاراازدانمارکبخرد

طمعآمریکا بهسرزمیناسکیموها

شریفی -نــام ویلیام سیوارد جمهوری
خــواه که در کابینه های آبراهام لینکلن
و انــدرو جانسون وزیــر خارجه بــود ،بابت
پیگیری هــایــش ب ــرای خــریــد سرزمین
«آالسکا» از امپراتوری روسیه ،در تاریخ
آمریکا ماندگار شد .سرزمینی که اکنون
بــزرگ ترین ایالت آمریکاست .قــرارداد
خریدآالسکاازروسیهبهمبلغ 7.2میلیون
دالر(ویکیپدیایانگلیسی:بهارزش109
میلیون دالر در ســال ،)2018نهم آوریل
 ۱۸۶۷به تصویب سنای آمریکا رسید.
حاال ،باگذشت  152سال از آن رویداد،
والاستریتژورنالازتصمیمدونالدترامپ
جمهوری خواه برای خرید «گرینلند» از
دولــت دانمارک خبر داده اســت .رئیس
جمهورآمریکابهطورخصوصیبادستیاران
ومشاورانخوددربارهخریدجزیرهگرینلند
برایگسترشقلمرونظامیایاالتمتحده
مشورت کــرده اســت .تجهیزات ردیابی
موشکیآمریکادرگرینلنداست.تجهیزاتی
که برای حمله موشکی احتمالی روسیه
به کار میرود .پایگاه هوایی تول که در این
منطقهواقعشدهشمالیترینپایگاهارتش
آمریکاست.گرینلندسرزمینیخودمختار
تحت اداره کشور دانــمــارک در آبهــای
اقیانوس منجمد شمالی واقع شده است

و کمتر از  ۶۰هزار نفر جمعیت دارد .ایده
خرید گرینلند برای اولین بار توسط وال
استریت ژورنال گزارش شده که بر اساس
آن در سال  ۱۹۴۶به هری ترومن ،سی
و سومین رئیس جمهوری ایاالت متحده
پیشنهاد شده بود که گرینلند (سرزمین
اسکیموها) را بــه مبلغ  ۱۰۰میلیون
دالر بخرد .گرینلند با پهناوری 2.166
میلیون کیلومتر مربع ،اندکی بــزرگ تر
ازعربستان سعودی و بزرگترین جزیره
غیر قارهای جهان است .اکثریت ساکنان
گرینلند خواستار استقالل این منطقه از
دانمارک هستند ،اما وضعیت شکننده
اقتصادیاینمنطقه،مانعیبرسراستقالل
آن است .گرینلند در صورت استقالل با
تولید ناخالص داخلی دو میلیارد و ۲۰۰
میلیون دالری خود فقیرترین کشور اروپا
خواهد بود .گرینلند از نظر اقتصادی به
صید ماهی و دریافت کمک هــای مالی
فــراوان از کپنهاگ وابسته اســت .گفته
میشودکهترامپتصورمیکندهزینههای
بــاالی نگهداری این جزیره ممکن است
دانمارک را به فکر فروش بیندازد .آنه لونه
باگر ،وزیر خارجه گرینلند ،در واکنش به
ابرازتمایلترامپگفتهکهاینمنطقهبرای
تجارت بــاز اســت ،امــا «فروشی نیست».
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شهیدفرماندهحاجعماد(مغنیه)بهصورتمستقیم
بامادرتماسبود،هنگامغروبدستورشلیکصادر
شد .به محض صادر شدن دستور شلیک ،برادران
ما دستور را اجرا کردند و تعداد مد نظر موشکها به
طرف این کشتی شلیک شد ».وی افزود « :الزم بود
هدف مناسبی در نیروی دریایی اسرائیل انتخاب
شود .کشتی «ساعر  »۵نگین تاج نیروی دریایی

اسرائیل بود و آن را کشتی «پرچم» نام گذاری کرده
بودند».حاالحزبا...لبنانپساز13سالباانتشار
تصاویریازحملهبهساعر5وزرادخانهموشکهای
ضدکشتینشاندادکهگاهییادآوریخاطراتتلخ
بهتلآویوبدنیستتابداندساعراگربهخلیجفارس
بیایدپاسخبیشترازیکموشکسطحبهدریاوکروز
ضدکشتیخواهدبود.

چالشهایبسیارساکنان
کشمیردرپیمحدودیتهای
اعمالشدهازسویهند

رنج بی پایان
کشمیر

در دره سرینگر ،مرکز ایالت جامو و
کشمیر که از روز دوشنبه مقامات
هند برق آن را به طور کامل قطع
کــرده انــد ،حتی گریه کــردن برای
مردگان غیر ممکن شده است .این
قطعی برق باعث شده که نزدیکان
خانوادهنتواننددورهمجمعشوند.
منزور احمد ،عضو خانواده ای که
یکی از اعضای آن فوت شده بود،
تعریف می کند« :مجبور شدم در
نیمه شب چند کیلومتر پیاده بروم
تا یک یا دو نفر از نزدیکان را مطلع
سازم ».سرینگر با  1.5میلیون نفر
جمعیت هفته بدون تلفن و اینترنت
را سپری کــرد .همه در خانه های
شــان محبوس شــده بــودنــد مگر
کسانی که از مجوز عبور برخوردار
بودند .به گزارش رویترز در برخی
از نقاط شهر پالکاردهایی نصب

شده است که مردم را به مقاومت و
اعتراض فرامیخواند .در کشمیر
و جــامــوی هند هفت میلیون نفر
زندگی میکنند .افراد به تنهایی یا
دو نفری می توانند پیاده روی کنند
و خودروها باید بین موانع به طور
زیکزاک حرکت کنند .به گزارش
روزنــامــه «الکـــروا»ی فرانسه ،روز
جمعهدریکمحلهدیگربیمارستان
اصلی شهر تقریب ًا خالی بود و هیچ
بیماری به آن مراجعه نکرده بود.
پزشکی که نمی خواست شناسایی
شــود ،گفت« :در روزهـــای عــادی
ما بیش از  ١٠٠٠بیمار را به طور
متوسطویزیتمیکردیمامااکنون
کمتر از  ١٠٠بیمار مراجعه کرده
انــد ».او اف ــزود« :بیش از نیمی از
بیمارانیکهمراجعهکردند،مشکلی
جز اضطراب و نگرانی نداشتند».

نارندرا مودی ،نخستوزیر هند در
سخنانیکهروزپنجشنبهبهمناسبت
سالروز استقالل هند ایــراد کرد،
ادعا کرد که خودمختاری کشمیر
«سبب فساد و تضییع حقوق زنان و
کودکان و تبعیض اجتماعی شده
بود ».محدودیت ها در حالی ادامه
دارد که سردبیر روزنامه «کشمیر
تایمز»بارجوعبهدادگاهعالیهنداز
قطع12روزهخطوطتلفنواینترنت
در کشمیر شکایت کرد .توشار مهتا
وکیل دولت هند در جلسه دادگاه
عالی اطمینان داد محدودیتهای
اعمال شده در کشمیر تا چند روز
آیندهبرداشتهخواهدشد.پاکستان
و جمهوری خلق چین از شــورای
امنیتسازمانمللخواستهاندبرای
بررسی لغو خودمختاری کشمیر
جلسهفوقالعادهایتشکیلدهد.

جابهجاییمرزهایسیاست
همیشه گفته می شد که کنگره اصلی ترین پایگاه
حمایت آمریکا از اسرائیل است االن نیز چنین است
اما به کنگره اعضایی راه یافته اند مانند ایلهان عمر
که نه فقط رژیم صهیونیستی را نقد می کند بلکه از
جنبش تحریم اسرائیل حمایت می کند و بابت آن از
ورودبهاسرائیلمنعمیشود .اینکهرئیسجمهور
کشوری(آمریکا)ازرژیماسرائیلبخواهدکه نماینده
پارلمان کشورش را به اراضی اشغالی راه ندهد آن
هم به این دلیل که از تل آویو انتقاد کرده اند ؛ فقط
از دونالد ترامپ بر می آید .این دو عضو کنگره که در
تصویرباالمیبینیدیعنیایلهانعمرورشیدهطالب
پیشازایناعالمکرد هبودندکهقصددارندبهمنظور
درک بهتر اوضاع به فلسطین اشغالی سفر کنند و
طلیبهمقصدداردبااعضایخانوادهخوددرکرانه
باختریدیدارکند.

قاب بین الملل

ركوردشكنىآقاىبازرس
گزارش مولر درباره نقش روسيه در انتخابات
رياست جمهورى آمريكا طى سه ماه ٨٠٠
ميليون بار از سايت وزارت دادگسترى دانلود
شده است.

