
3بین الملل شنبه 30 شهریور 1398
21 محرم  1441.شماره 20200

تحلیل روز

مشاوری بله قربان گو! 

ترامپ، رابرت اوبرایان را به سمت مشاور امنیت 
ملی خود منصوب کرد؛ فردی بدون سابقه مهم 
و تقریبًا گمنام در دولــت آمریکا که قــرار است 
پرونده های 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 2016 و در دولت 
ترامپ نیز فرستاده ویژه در امور گروگان گیری و 
مذاکرات مربوط بوده است. وی همانند بولتون 
در موضوعاتی مانند ایران و کره شمالی دارای 
روحیه تهاجمی است اما برخالف او به بوروکراسی 
شورای امنیت ملی احترام می گذارد و احتمااًل 
این شورا نقش خود را به عنوان بازوی مشورتی 
کاخ سفید بازخواهد یافت. بولتون عماًل این شورا 
را حذف و تالش می کرد دستور کار و ایده های 
خود را به رئیس جمهور تحمیل کند. از این منظر 
اوبــرایــان به لحاظ روش کار متفاوت از بولتون 
خواهد بود هرچند حداقل به لحاظ ایدئولوژیک 
چندان متفاوت از وی نیست. اوبرایان تابع محض 
انعطاف پذیرتر  بسیار  و   رئیس جمهور  نظرات 
و تأثیرپذیرتر از بولتون است.به نظر می رسد 
انتخاب اوبرایان کم تجربه که گفته می شود به 
پیشنهاد پمپئو بوده،  باعث تقویت جایگاه وی 
و وزارت خارجه در روند تصمیم گیری 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 عماًل مشاور 

امنیت ملی نیز خواهد بود.
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پیشخوان بین الملل 

دونالد ترامپ با اتهام تازه ای روبه روست که می تواند 
پیامدهای سنگینی برای او داشته باشد. رسانه های 
آمریکا از گفت وگوی تلفنی ترامپ با رئیس جمهور 
اوکراین پــرده برداشته اند. ترامپ وعــده 2۵0 
میلیون دالر به زلنسکی داده، به شرطی که او برای 
تسریع در رسیدگی به "فساد مالی" هانتر بایدن پسر 
جوبایدن تالش کند. جو رقیب احتمالی دونالد در 

انتخابات ریاست جمهوری 2020 است.

تصویری که مجله تایم از جاستین ترودو منتشر و او 
را وادار به عذرخواهی کرد. نخست وزیر کانادا در 
واکنش به انتشار این تصویر گفت: خیلی متاسفم و 
عذرخواهی می کنم، جدا از این کار متاسفم. باید 
شناخت بهتری می داشتم.ترودو در کنفرانس خبری 
ضمن رد استعفا گفت: نباید این کار را انجام می دادم، 
در آن زمان این کار اصال به نظرم نژادپرستانه نبود اما 

اکنون فکر می کنم کاری نژادپرستانه است.

توئیت طعنه آمیز ترامپ در واکنش به کناره گیری 
دی بالزیو از رقابت های انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا: یک خبر سیاسی واقعا بــزرگ که شاید 
بزرگ ترین داستان خبری در طول سال ها باشد! 
"بیل دی بالزیو" شهردار پاره وقِت نیویورک که 
عملکردش در نظرسنجی ها صفر بود اما فضای 
عظیمی برای رشد }و پیشرفت{ داشت، از انتخابات 
ریاست جمهوری کنار کشیده است. شهر نیویورک 

بهت زده است، دی بالزیو به خانه باز می گردد!

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

شده اند.

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 کاماًل 
تعطیل می شود، در آخرین تیتر خود خطاب 
به خوانندگان نوشت: امیدواریم با تلفن های 
باشید.گفتنی  خـــوش  حقیرتان  ــراه  ــم ه
اســت اکسپرس 16 ســال به شکل رایگان 
و بیشتر در میان مسافران مترو در مناطق 
مختلف واشنگتن توزیع می شد، اما موسسه 
غافلگیرکننده  شکلی  به  واشنگتن پست 
ــراج کارکنان  تصمیم به توقف انتشار و اخ
آن گرفت.یکی از دالیــل اعالم شده توسط 
مسئوالن برای تعطیلی این روزنامه گرایش 
گسترده مــردم به استفاده از دستگاه های 

الکترونیکی است.

ــارش آرای انتخابات  ــم ــان ش ــای ــا اعـــالم پ ب
بیست ودومین دوره پارلمان رژیم صهیونیستی 
انتخابات  »کنست« از ســوی کمیته مرکزی 
رژیــم صهیونیستی ، ائتالف »آبــی و سفید« به 
رهبری »بنی گانتز« توانست با مجموع 2۵.81 
درصد کل آرا، تعداد ۳۳ کرسی از پارلمان را به 
خود اختصاص دهد و حزب لیکود به رهبری 
»بنیامین نتانیاهو « با مجموع 2۵.09 درصد 

آرا نتوانست بیش از ۳2 کرسی 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 
انتشار یک پیام ویدئویی، ضمن پذیرش شکست 
در تشکیل ائتالف راست گرا از گانتز دعوت کرد 
تا امروز با هم مالقات جدی برای تشکیل کابینه 
فراگیر داشته باشند.بنی گانتزنیز اعالم کرد 

به شرطی دولت آشتی ملی تشکیل می دهد 
که رئیس آن باشد.در واقع او می خواهد 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.پرونده فساد مالی نتانیاهو که ابعاد بسیار 

گسترده ای دارد، تاکنون صرفا به دلیل مصونیت 
قضایی ناشی از قرارداشتن وی در پست نخست 
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 
موضوع معتقد است که نتانیاهو در هیچ شرایطی 
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 نخست وزیری چرخشی را نیز 
نمی پذیرد.کارشناسان سیاسی پیش بینی می 
کنند که اگر نتانیاهو نتواند در جریان یک ائتالف 
سیاسی در پست نخست وزیــری باقی بماند، 
احتمال انجام برخی اقدامات غیر قابل پیش 
بینی از سوی وی برای حاکم کردن وضعیت فوق 
العاده در سرزمین های اشغالی برای تداوم یافتن 

نخست وزیری اش دور از انتظار نیست.

زین العابدین بن علی آخرین نفس های 
ــزوا را در عربستان  زندگی در تبعید و ان
سعودی کشید و درگذشت. دیکتاتور سابق 
تونس پس از 24 سال 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 
شکنجه  و  مالی  فساد  جمله  از  متعددی 
۳۵ سال  نیروهای انقالبی در تونس به 
حبس محکوم شد. پس از آن نیز دادگــاه 
نظامی تونس، بن علی را به اتهام تحریک 
به قتل انقالبیون به 20 سال حبس محکوم 
کرد. تونس در تاریخ 20 فوریه 2011 به 
طور رسمی از عربستان سعودی خواست بن 
علی را تحویل دهد اما این کشور از تحویل او 
امتناع کرد.پایه های حکومت زین العابدین 
بن علی ابتدا با اعــتــراض ها به وضعیت 
معیشتی، نرخ باالی بیکاری و رواج فساد 

دولتی لرزان شد 
و ســپــس بــا به 
ــدن  مـــیـــان آمـ
دیگر مطالبات 
از جمله آزادی 

فرو ریخت.زین 

العابدین بن علی در مقطعی  نقش مثبتی در 
بهبود اقتصاد کشورش ایفا کرد اما این روند 
تداوم چندانی نداشت چرا که با افزایش 
ــوان، باالرفتن نــرخ بیکاری و  جمعیت ج
ترویج فساد دولتی معضالت اساسی به 
تدریج در جامعه تونس ریشه دواند.رئیس 
جمهور بن علی سال 2002 در 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 
۷۵ سالگی افــزایــش یابد. جمهوری تــا 
نمایندگان اتحادیه آفریقا انتخابات سال 
2009 تونس را منصفانه توصیف کردند 
اما آمریکا به رغم این استدالل که به ناظران 
انتخابات  بر  نظارت  اجــازه  المللی  بین 
داده نشده است، همچنان به همکاری با 
تونس ادامه داد.سیاست خارجی بن علی 
حسن  بر  همسایگانش،  برخی  برخالف 
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. 
 

خانگی  حــبــس  از  46روز  ــه  ک ــی  ــال ح در 
ــط نــظــامــیــان هندی  ــوس ــردم کشمیر ت ــ م
مــی گــذرد،دادگــاه عالی با صــدور حکم لغو 
حکومت نظامی در کشمیر خواستار بازگشت 
ــان گوگی"  ــش به این منطقه شد. "راج آرام
قاضی ارشد دادگاه عالی هند  از دولت نارندرا 
مودی  خواست در مدارس و بیمارستان های 
کشمیر وضعیت عادی و ارتباطات مخابراتی  
ــن منطقه بــرقــرار شود.حکومت نظامی  ای
در کشمیر هنوز ادامــه دارد و مردم به اولین 
امکانات زندگی نیز دسترسی ندارند.برخی 
فعاالن کشمیری از جمله »مشال ملک« در این 
خصوص اعالم کردند: وضعیت کشمیر از یک 
منطقه جنگ زده نیز بدتر است زیرا در مناطق 
جنگ زده امکان انتقال دارو و غذا وجود دارد 
ولی نظامیان هندی اجازه انتقال دارو و غذا 
را به داخل کشمیر نمی دهند.از سوی دیگر با 
تعطیل شدن بازارها و مراکز آموزشی روزانه 
میلیون ها روپیه به تجار و بازاریان خسارت وارد 
می شود.طبق آمار روزانه شش بیمار در کشمیر 
به دلیل نرسیدن داروهای مورد نیاز جان خود 
را از دست می دهند، ولی حبس خانگی مردم 
ــت دهلی نو دستور  همچنان ادامه دارد.دول
بازداشت هزاران آزادی خواه کشمیری را نیز 

صادر کرده تا سیاست های دلخواه خود را در 
منطقه پیاده کند. حاالحکم دادگاه عالی هند 
نشان می دهد که این نهاد نگران تاثیرات به 
شدت منفی اقدامات افراطی حزب حاکم بی 
جی پی این کشور در لغو خود مختاری کشمیر 
بر منافع ملی هند است که در حکم دستگاه 
ــاره شــده است.  قضایی ایــن کشور به آن اش
البته اقــدام حزب حاکم بی جی پی هند در 
لغو خودمختاری کشمیر و پس از آن برقراری 
حکومت نظامی در این منطقه، تنها با مخالفت 
دادگاه عالی این کشور مواجه نیست و شماری 
از نهادهای مدنی و همچنین حزب کنگره 
به عنوان رقیب جدی حزب حاکم به شدت 
با سیاست های تحریک آمیز دولت هند  در 
کشمیر مخالف هستند و آن را در تضاد با حقوق 
انسانی و منافع ملی این کشورارزیابی کردند. 
وضعیت وخیم در کشمیر پس از آن آغاز شد که 
هند با لغو دو قانون ۳۷0 و ۳۵ عمال تالش خود 
را برای به اقلیت کشیدن مسلمانان منطقه آغاز 
کرد.طبق اعالم خبرگزاری های فرانسوی 
به رغم حکومت نظامی سنگین و بسته شدن 
ــه 20  سیگنال های موبایل و اینترنت روزان
تظاهرات بزرگ علیه دولت دهلی نو در کشمیر 

برگزار می شود.  

بن علی،دیکتاتور سابق تونس در 83 سالگی درگذشت 

آغاز در تونس، پایان در عربستان

دادگاه عالی هند حکم لغو حکومت نظامی در کشمیر را صادرکرد 

مردم کشمیر همچنان در زندان خانگی 

  دکتر ابوذرگوهری مقدم 
international@khorasannews.com

آخرین تقالهای 
»بی بی« 

چرا تداوم حضور در قدرت، برای  
نتانیاهوحکم مرگ و زندگی دارد؟ 

نقض آتش بس در حدیده از سوی ریاض 
سعودی ها مراکز تولید مین های دریایی و قایق های انصارا... را بمباران کردند 

سعودی ها آتش بس حدیده را نقض کردند.این 
بار جنگنده های 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 
ــد. ترکی المالکی مدعی اســت کــه نیروهای  ان
انــصــارا... از این سایت ها در حدیده بــرای پرتاب 
موشک های بالستیک، هدایت هواپیماهای بدون 
سرنشین)پهپاد( و ساخت قایق های کنترل از راه دور 
استفاده می کردند. در حالی حمله ائتالف عربی به 
بندر حدیده انجام شده است که آمریکا و عربستان در 
حال بررسی چگونگی پاسخ به حمالت به تاسیسات 
نفتی شرکت آرامکو در بقیق و میدان نفتی خریص 
هستند. پهپادهای ارتش و کمیته های مردمی یمن 
که در ساخت آن ها طبیعتا از فناوری خیلی پیشرفته 
ای استفاده نشده، با عبور از تجهیزات چند میلیارد 
دالری پدافندی عربستان به تاسیسات آرامکو 
ضربه زدند و موجب اختالل در تولید و صادرات 
۵0 درصد 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 
ضدموشکی پاتریوت به تور حفاظتی تاسیسات نفتی 
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 
شدن سیستم های هوشمند و فوق پیشرفته نظامی 
در برابر تسلیحات نظامی به ظاهر ساده تر و ارزان 
قیمت در این عملیات ،موجب ورود مولفه ای جدید 
در وزن کشی های آینده قدرت دفاعی کشورهای 

مختلف در برابر یکدیگر شده است. 

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


