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مشاوریبلهقربانگو!
ترامپ ،رابرت اوبرایان را به سمت مشاور امنیت
ملی خود منصوب کرد؛ فردی بدون سابقه مهم
و تقریب ًا گمنام در دولــت آمریکا که قــرار است
پروندههای مهمی را در دولــت پیگیری کند.
وی سابقه همکاری با وزارت خارجه آمریکا در
دوره بوش پسر و اوباما و نیز همکاری با بولتون
در زمــان نمایندگی وی در سازمان ملل را در
کارنامه دارد .اوبرایان همچنین مشاور سیاست
خارجی تد کروز در انتخابات  2016و در دولت
ترامپ نیز فرستاده ویژه در امور گروگانگیری و
مذاکرات مربوط بوده است .وی همانند بولتون
در موضوعاتی مانند ایران و کره شمالی دارای
روحیهتهاجمیاستامابرخالفاوبهبوروکراسی
شورای امنیت ملی احترام میگذارد و احتما ًال
این شورا نقش خود را بهعنوان بازوی مشورتی
کاخ سفید بازخواهد یافت .بولتون عم ً
ال این شورا
را حذف و تالش میکرد دستور کار و ایدههای
خود را به رئیسجمهور تحمیل کند .از این منظر
اوبــرایــان به لحاظ روش کار متفاوت از بولتون
خواهد بود هرچند حداقل به لحاظ ایدئولوژیک
چندانمتفاوت از وی نیست .اوبرایان تابع محض
نظرات رئیسجمهور و بسیار انعطا فپذیرتر
و تأثیرپذیرتر از بولتون است.به نظر میرسد
انتخاب اوبرایان کمتجربه که گفته میشود به
پیشنهاد پمپئو بوده ،باعث تقویت جایگاه وی
و وزارت خارجه در روند تصمیمگیری سیاست
خارجی و امنیتی آمریکا خواهد شــد .مشاور
امنیت ملی جدید در بهترین حالت تجمیع کننده
نظرات خواهد بود و کمتر ابتکار عمل خواهد
داشت و شخص ترامپ در این روند عم ً
ال مشاور
امنیت ملی نیز خواهد بود.
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تصویری که مجله تایم از جاستین ترودو منتشر و او
را وادار به عذرخواهی کرد .نخستوزیر کانادا در
واکنش به انتشار این تصویر گفت :خیلی متاسفم و
عذرخواهی میکنم ،جدا از این کار متاسفم .باید
شناختبهتریمیداشتم.ترودودرکنفرانسخبری
ضمنرداستعفاگفت:نبایداینکارراانجاممیدادم،
درآنزماناینکاراصالبهنظرمنژادپرستانهنبوداما
اکنونفکرمیکنمکارینژادپرستانهاست.

آخرینتقالهای
«بیبی»
چرا تداوم حضور در قدرت ،برای
نتانیاهوحکممرگوزندگیدارد؟
بــا اعـــام پــایــان شــمــارش آرای انتخابات
بیستودومیندورهپارلمانرژیمصهیونیستی
«کنست» از ســوی کمیته مرکزی انتخابات
رژیــم صهیونیستی  ،ائتالف «آبــی و سفید» به
رهبری«بنیگانتز»توانستبامجموع25.81
درصد کل آرا ،تعداد  ۳۳کرسی از پارلمان را به
خود اختصاص دهد و حزب لیکود به رهبری
«بنیامین نتانیاهو » با مجموع  25.09درصد

دیدار دیروز نتانیاهو با گرین بالت فرستاده ویژه ترامپ در پرونده معامله قرن

آرا نتوانست بیش از  ۳۲کرسی را در کنست
کسب کند ۵۵.کرسی باقی مانده نیز میان
هفت حزب شرکت کننده در انتخابات تقسیم
شد.نتانیاهو پس از قطعی شدن نتایج آرا با
انتشاریکپیامویدئویی،ضمنپذیرششکست
درتشکیلائتالفراستگراازگانتزدعوتکرد
تاامروزباهممالقاتجدیبرایتشکیلکابینه
فراگیر داشته باشند.بنی گانتزنیز اعالم کرد

بنعلی،دیکتاتورسابقتونسدر ۸۳سالگیدرگذشت

آغازدرتونس ،پایاندرعربستان
زین العابدین بن علی آخرین نفسهای
زندگی در تبعید و انــزوا را در عربستان
سعودی کشید و درگذشت .دیکتاتور سابق
تونس پس از  24سال زمامداری با شعله
آتشی که از خودسوزی یک جوان سبزی
فروش در کشورش زبانه کشید و به خیزش
مردمی و انقالب منجر شد ،از قدرت خلع
شد و به عربستان گریخت .او همان سال به
صورت غیابی محاکمه و به دلیل اتهامات
متعددی از جمله فساد مالی و شکنجه
نیروهای انقالبی در تونس به  ۳۵سال
حبس محکوم شد .پس از آن نیز دادگــاه
نظامی تونس ،بن علی را به اتهام تحریک
به قتل انقالبیون به  ۲۰سال حبس محکوم
کرد .تونس در تاریخ  ۲۰فوریه  ۲۰۱۱به
طوررسمیازعربستانسعودیخواستبن
علی را تحویل دهد اما این کشور از تحویل او
امتناع کرد.پایه های حکومت زینالعابدین
بن علی ابتدا با اعــتــراض ها به وضعیت
معیشتی ،نرخ باالی بیکاری و رواج فساد
دولتی لرزان شد
و ســپــس بــا به
م ــی ــان آمـــدن
دیگرمطالبات
از جمله آزادی
فرو ریخت.زین

العابدینبنعلیدرمقطعی نقشمثبتیدر
بهبود اقتصاد کشورش ایفا کرد اما این روند
تداوم چندانی نداشت چرا که با افزایش
جمعیت جــوان ،باالرفتن نــرخ بیکاری و
ترویج فساد دولتی معضالت اساسی به
تدریج در جامعه تونس ریشه دواند.رئیس
جمهور بن علی سال  ۲۰۰۲در یک همه
پرسی پارلمان تونس را به دو مجلس عوام
و شورای عالی تقسیم و قانون اساسی را به
نحوی ترمیم کرد که سن نامزدی ریاست
جمهوری تــا  ۷۵سالگی افــزایــش یابد.
نمایندگان اتحادیه آفریقا انتخابات سال
 ۲۰۰۹تونس را منصفانه توصیف کردند
اما آمریکا به رغم این استدالل که به ناظران
بین المللی اجــازه نظارت بر انتخابات
داده نشده است ،همچنان به همکاری با
تونس ادامه داد.سیاست خارجی بن علی
برخالف برخی همسایگانش ،بر حسن
تفاهم با تمام کشورهای جهان استوار بود.
با این همه در داخل کشور فساد و بیکاری
گسترده گریبان دولت وی را می فشرد .اما
آن چه پایان زین العابدین بن علی را رقم زد
و انقالب تونس را به بار نشاند و کشورهای
دیکتاتور عرب را لرزاند و آغازگر جنبشی
مردمی شــد ،خــودســوزی جوانی سبزی
فروش بود به اسم محمد البوعزیزی که با
سیلی یک پلیس زن خودسوزی
کرد تا موج تظاهرات اعتراضی
کشورهای عرب را یکی پس از
دیگری در بر گیرد.

توئیت روز
دادگاهعالیهندحکملغوحکومتنظامیدرکشمیرراصادرکرد

مردمکشمیرهمچنان در زندانخانگی
توئیت طعنه آمیز ترامپ در واکنش به کناره گیری
دیبالزیوازرقابتهایانتخاباتریاستجمهوری
آمریکا :یک خبر سیاسی واقعا بــزرگ که شاید
بزرگ ترین داستان خبری در طول سال ها باشد!
"بیل دی بالزیو" شهردار پاره ِ
وقت نیویورک که
عملکردش در نظرسنجی ها صفر بود اما فضای
عظیمیبرایرشد{وپیشرفت}داشت،ازانتخابات
ریاستجمهوریکنارکشیدهاست.شهرنیویورک
بهتزدهاست،دیبالزیوبهخانهبازمیگردد!

نمای روز

تصاویر جدید از یک برج پاالیشگاه آرامکو ،
واضح است که این برج ها به طور کامل نابود
شدهاند.

در حــالــی کــه 46روز از حــبــس خانگی
مــــردم کشمیر تــوســط نــظــامــیــان هندی
م ـیگــذرد،دادگــاه عالی با صــدور حکم لغو
حکومتنظامیدرکشمیرخواستاربازگشت
آرامــش به این منطقه شد" .راجــان گوگی"
قاضیارشددادگاهعالیهند ازدولتنارندرا
مودی خواست در مدارس و بیمارستان های
کشمیر وضعیت عادی و ارتباطات مخابراتی
ایــن منطقه بــرقــرار شود.حکومت نظامی
در کشمیر هنوز ادامــه دارد و مردم به اولین
امکانات زندگی نیز دسترسی ندارند.برخی
فعاالنکشمیریازجمله«مشالملک»دراین
خصوصاعالمکردند:وضعیتکشمیرازیک
منطقه جنگزده نیز بدتر است زیرا در مناطق
جنگزده امکان انتقال دارو و غذا وجود دارد
ولی نظامیان هندی اجازه انتقال دارو و غذا
را به داخل کشمیر نمیدهند.از سوی دیگر با
تعطیل شدن بازارها و مراکز آموزشی روزانه
میلیونهاروپیهبهتجاروبازاریانخسارتوارد
میشود.طبقآمارروزانهششبیماردرکشمیر
بهدلیلنرسیدنداروهایموردنیازجانخود
راازدستمیدهند،ولیحبسخانگیمردم
همچنان ادامه دارد.دولــت دهلینو دستور
بازداشت هزاران آزادیخواه کشمیری را نیز

صادر کرده تا سیاستهای دلخواه خود را در
منطقهپیادهکند.حاالحکمدادگاهعالیهند
نشان می دهد که این نهاد نگران تاثیرات به
شدت منفی اقدامات افراطی حزب حاکم بی
جیپیاینکشوردرلغوخودمختاریکشمیر
بر منافع ملی هند است که در حکم دستگاه
قضایی ایــن کشور به آن اشــاره شــده است.
البته اقــدام حزب حاکم بی جی پی هند در
لغو خودمختاری کشمیر و پس از آن برقراری
حکومتنظامیدراینمنطقه،تنهابامخالفت
دادگاهعالیاینکشورمواجهنیستوشماری
از نهادهای مدنی و همچنین حزب کنگره
به عنوان رقیب جدی حزب حاکم به شدت
با سیاست های تحریک آمیز دولت هند در
کشمیرمخالفهستندوآنرادرتضادباحقوق
انسانیومنافعملیاینکشورارزیابیکردند.
وضعیتوخیمدرکشمیرپسازآنآغازشدکه
هندبالغودوقانون ۳۷۰و ۳۵عمالتالشخود
رابرایبهاقلیتکشیدنمسلمانانمنطقهآغاز
کرد.طبق اعالم خبرگزاریهای فرانسوی
به رغم حکومت نظامی سنگین و بسته شدن
سیگنالهای موبایل و اینترنت روزانــه ۲۰
تظاهراتبزرگعلیهدولتدهلینودرکشمیر
برگزارمیشود  .

به شرطی دولت آشتی ملی تشکیل میدهد
که رئیس آن باشد.در واقع او میخواهد با قرار
دادن سنگ بزرگ جلوی پای نتانیاهو  ،وی را
از قدرت مایوس کند.تالش نتانیاهو برای به
دست آوردن مجدد پست نخست وزیری صرفا
در چارچوب کنش های سیاسی و حزبی رایج
نیست و با سرنوشت سیاسی وی گره خورده
است.پروندهفسادمالینتانیاهوکهابعادبسیار

گستردهایدارد،تاکنونصرفابهدلیلمصونیت
قضاییناشیازقرارداشتنویدرپستنخست
وزیری پیگیری نشده و به طورقطع ،بالفاصله
پس از خروج نتانیاهو از این پست حکم جلب
اش صادر خواهد شد.گانتز نیز با آگاهی از این
موضوعمعتقداستکهنتانیاهودرهیچشرایطی
حاضر به ترک پست نخست وزیری نیست و در
تالش است که انتخابات مجدد (برای سومین
بار) در فلسطین اشغالی برگزار شودوبه همین
دلیل پیشنهاد نخستوزیری چرخشی را نیز
نمیپذیرد.کارشناسانسیاسیپیشبینیمی
کنندکهاگرنتانیاهونتوانددرجریانیکائتالف
سیاسی در پست نخست وزیــری باقی بماند،
احتمال انجام برخی اقدامات غیر قابل پیش
بینیازسویویبرایحاکمکردنوضعیتفوق
العادهدرسرزمینهایاشغالیبرایتداومیافتن
نخستوزیریاشدورازانتظارنیست.

نقضآتشبس درحدیده ازسویریاض
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دونالدترامپبااتهامتازهایروبهروستکهمیتواند
پیامدهایسنگینیبرایاوداشتهباشد.رسانههای
آمریکاازگفتوگویتلفنیترامپبارئیسجمهور
اوکراین پــرده برداشتهاند .ترامپ وعــده ۲۵۰
میلیوندالربهزلنسکیداده،بهشرطیکهاوبرای
تسریعدررسیدگیبه"فسادمالی"هانتربایدنپسر
جوبایدنتالشکند.جورقیباحتمالیدونالددر
انتخاباتریاستجمهوری ۲۰۲۰است.

پیشخوان بین الملل

سعودیهامراکزتولیدمینهایدریاییوقایقهایانصارا...رابمبارانکردند

سعودیها آتشبس حدیده را نقض کردند.این
بار جنگندههای ائتالف متجاوزعربی به رهبری
عربستان در اولین واکنش نظامی پس از حمله
سهمگین به آرامــکــو ،مناطقی را در شمال بندر
حدیده در یمن هدف قرار دادند .سخنگوی ائتالف
عربی اعالم کرد چهار سایت را که برای ساخت و
مونتاژ قایق های تندروی کنترل از راه دور و تولید
مین هــای دریایی استفاده می شــد ،نابود کرده
انــد .ترکی المالکی مدعی اســت کــه نیروهای
انــصــارا ...از این سایت ها در حدیده بــرای پرتاب
موشکهای بالستیک ،هدایت هواپیماهای بدون
سرنشین(پهپاد)وساختقایقهایکنترلازراهدور
استفادهمیکردند.درحالیحملهائتالفعربیبه
بندرحدیدهانجامشدهاستکهآمریکاوعربستاندر
حالبررسیچگونگیپاسخبهحمالتبهتاسیسات
نفتی شرکت آرامکو در بقیق و میدان نفتی خریص
هستند.پهپادهایارتشوکمیتههایمردمییمن
کهدرساختآنهاطبیعتاازفناوریخیلیپیشرفته
ای استفاده نشده ،با عبور از تجهیزات چند میلیارد
دالری پدافندی عربستان به تاسیسات آرامکو
ضربه زدند و موجب اختالل در تولید و صادرات
 ۵۰درصد نفت عربستان شدند.شش گردان ویژه

سیستم ضدموشکی پاتریوت ساخت آمریکا که
ده ها میلیارد دالر برای خرید آن پرداخت شده،
مسئولیت حفاظت از تاسیسات نفتی عربستان را
بر عهده دارند.برخی اطالعات منتشر شده حاکی
است که عربستان سعودی به تازگی یک سیستم
ضدموشکیپاتریوتبهتورحفاظتیتاسیساتنفتی
بقیق اضافه کرده اما تقویت سامانه های پدافندی
در این مجموعه عظیم نفتی نیز نتوانست در مقابل
حمالت پهپادهای یمنی عکس العملی داشته
باشد .صرف نظر از ویژگی های نظامی قابل توجه
حمله پهپادهای یمنی به آرامکو ،به چالش کشیده
شدنسیستمهایهوشمندوفوقپیشرفتهنظامی
در برابر تسلیحات نظامی به ظاهر ساده تر و ارزان
قیمتدراینعملیات،موجبورودمولفهایجدید
در وزن کشی های آینده قدرت دفاعی کشورهای
مختلفدربرابریکدیگرشدهاست.

روزنامه آمریکایی اکسپرس آخرین شماره
خود را با تیتری علیه تلفن همراه چاپ کرد.
ایــن روزنــامــه آمریکایی وابسته به موسسه
واشنگتن پست که بعد از این شماره کام ً
ال
تعطیل میشود ،در آخرین تیتر خود خطاب
به خوانندگان نوشت :امیدواریم با تلفنهای
هــمــراه حقیرتان خ ــوش باشید.گفتنی
اســت اکسپرس  ۱۶ســال به شکل رایگان
و بیشتر در میان مسافران مترو در مناطق
مختلف واشنگتن توزیع میشد ،اما موسسه
واشنگتنپست به شکلی غافلگیرکننده
تصمیم به توقف انتشار و اخــراج کارکنان
آن گرفت.یکی از دالیــل اعالمشده توسط
مسئوالن برای تعطیلی این روزنامه گرایش
گسترده مــردم به استفاده از دستگاههای
الکترونیکیاست.

