بینالملل

پنج شنبه  18مرداد  26 .1397ذی القعده  .1439شماره 19887

پایان لفاظی های
یک هفته ای آمریکا و ترکیه

پرچمآتشبسبینترکیهوآمریکابهاهتزازدرآمد.لفاظیهایدوطرفدرکمترازیکهفتهبهسمتگفتوگوبایکدیگرهدایتشد.همزمانباگفتوگویتلفنیوزیران
امورخارجهآمریکاوترکیه،اعالمشدکهآنکارایکهیئتدیپلماتیکرابهواشنگتناعزاممیکند.تالشبرایعادیسازیروابطپسازیکهفتهتنش،درحالیاستکه
ارزشلیربراثرتحریمهادرحالکاهشاست«.هدرناوئرت»،معاونوسخنگویوزارتامورخارجهآمریکانیزخبرسفرهیئتدیپلماتیکترکیهبهآمریکاراتاییدکرد.

...

تحلیل روز
سید رضا قزوینی غرابی

international@khorasannews.com

قدرنشناسی برای بقا در قدرت
همزمان با آغاز دور جدید تحریم های آمریکا علیه ایران ،حیدر
العبادی نخســت وزیر عراق اظهــارات جنجالــی را درباره این
تحریمهابیانکرد.العبادیگفتهتحریمهایآمریکاعلیهایران
غیر صحیح و ظالمانه است اما برای حفظ منافع ملت عراق به
تحریم ها پایبند خواهــد بود!این اظهارات العبــادی درحالی
بیان می شــود که وی ریاســت دولت موقت را بر عهــده دارد و
میتواندباسکوتتوپرابهزمیندولتومجلسبعدیبیندازد.
واشنگتن هم می داند که نخست وزیر دولت موقت معذوریت
هایی دارد و اجرای تحریم های آمریکا منوط به تصمیم دولت
جدیداست.اماسخنانوینشانمیدهداوبهشدتبهدنبال
جلبحمایتهایآمریکاازخودبرایتصدیدورهدومیاحتی
ناراضی نکردن واشــنگتن از خــود در صورت نــاکام ماندن در
نخست وزیر شدن اســت.قطعا در صالحیت و اختیار نخست
وزیر یــک دولت موقت نیســت کــه چنین تصمیم مهمــی را به
تنهایی اتخاذ کند و این موضوع مهم در این مقطع مهم باید در
میانسایرشرکایسیاسیوینیزمطرحشود.عالوهبراینکه
العبادی باید پاسخ دهد چگونه وقتی تحریم های آمریکا علیه
جمهوریاسالمیایرانراظالمانهمیداندحاضربهایستادن
درکنارظالممیشود؟جمهوریاسالمیایرانازآغازتشکیل
نهادهای حکومتی در عراق جدید و در جنگ فرسایشی عراق
علیه داعش در کنار کشورمان ایســتاد و حمایت عملی خود را
در غیاب برادران! عرب و حتی آمریکا انجام داد .لذا شایســته
این است که در این شــرایط در کنار ایران قرار گرفت.العبادی
اگرنمیتوانستدرموضوعتحریمهادرکنارکشورهاییمانند
روسیه،چینوترکیهقراربگیردوسیاستوقتکشیاتخاذکند
بهتر بود به جای اتخاذ چنین موضع متناقضی آن هم در پایان
دورهخود،سکوتاختیارمیکرد.
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اندیشکده روز
کردهای سوریه در میانه  3تجربه
اندیشکدهراهبردیتبییننوشت:طیهفتههایاخیر،روابط
کردهای سوریه و دولت بشار اســد محل توجه تحلیلگران و
رســانهها بود .این دو بازیگر ملی و فروملی اکنون بیشتر از هر
زمانی طی ســالهای بحرانی ،بر مســیر تعامل تاکید دارند.
به نظــر میرســد کردها اکنــون ســه تجربــه را در مقابل خود
میبینند و دیگر شــعارهای حداکثری استقاللخواهانه سر
نمیدهند اگرچه گاهی اوقات از این شعارها ،برای دستیابی
بهخواستههایخود،استفادهابزاریکنند.اینسهتجربه
عبارتنداز-1:تردیددرهمراهیحامیان؛عملکردایاالت
متحدهآمریکادرهمهپرسیاستقاللاقلیمکردستانعراق
از یکســو و عملکرد این کشــور در قبال رفتارهای هجومی
ترکیه دربرابر کردهای ســوریه از ســوی دیگر ،آنها را به این
باور رســانده که در طرح کالن آمریکا برای ســوریه و منطقه،
چندان ارزش راهبردی ذاتی نداشته و عمدتا بهعنوان یک
ابزار تلقی میشــوند .لذا اطمینان به چنین دولتی و آغاز
ریسک استقاللخواهی و تجزیهطلبی میتواند عمال
آنهاراازشرایطفعلیشاننیزعقببراند-2.شکست
تاریخیبارزانی؛اصرارکورمسعودبارزانیرئیسپیشین
اقلیم کردستان عراق بر برگزاری همهپرسی استقالل
این اقلیم ،ناشی از یک تحلیل اشــتباه بود .بارزانی فکر
میکرد در شرایط پســاداعش ،میتواند خواست ه خود را
عملیسازددرحالیکهآنچهرخداد،وادارسازینیروهای
پیشمرگبهعقبنشینیبهمرزهایمشخصشد هاقلیمبود.
لذاکردهایسوریهمیکوشندازاینتجربهشکستخوردهدر
عراق درس گرفته و مدبرانهتر حرکت کنند-3 .وضعیت تلخ
پیش از بحران ؛ کردهای ســوریه با همه مشکالتی که اکنون
با آن روبه رو هســتند ،در جایگاهی بسیار رفیعتر از سالهای
قبل از بحران ایســتادهاند .آنها در ســالهای ریاست حافظ
اسدوحتیپسرشبشار،بهلحاظکرامتانسانیواثرگذاری
و آزادیهای سیاســی ،وضعیت وخیمی داشــتند .کردهای
سوریهحتمابهایناندیشیدهاندکههرگونهاقدامیبرایبهبود
وضعیتشــان در آینده ،نباید بهگونهای باشــد کــه آنها را به
سالهایبدپیشازبحرانبازگرداند.لذاارزششرایطکنونی
رابهخوبیمیدانند.

...
و نزوئال

مادورو :مطمئنم ترامپ اجازه نمی دهد
در آمریکا علیه رهبران جهان توطئه شود

خوش بینی مادورو به ترامپ؟

به نظر می رســد دمدمی مزاجی ویژگی رهبران پوپولیســت
آمریکایشمالیوجنوبیاست.حاالپسازترامپاینمادورو
است که به صورت لحظه ای ســخنان خود را تغییر می دهد.
رئیس جمهور ونزوئال که این هفته مــورد حمله دو پهپاد قرار
گرفت ،بر این باور اســت کــه همتای آمریکاییاش به کســی
اجازه نمیدهد که در خــاک آمریکا برای قتل ســایر رهبران
جهان توطئه کنند .این موضع کامال خالف اظهاراتی بود که
نیکوالسمادوروپسازسوءقصدقرارگرفتناعالمکردهبود.
او پیشتر ،از یک سو کلمبیا و «خوان مانوئل سانتوس» ،رئیس
جمهورسابقاینکشوررابهطورمستقیمپشتیباناینحمله
خوانده بود و از ســویی دیگر ،گفته بود که افــرادی در «ایالت
فلوریدا»ی آمریکا نیز در این حمله نقش داشــتهاند .او همان
روز از دونالد ترامپ خواست که با «تروریستها»ی کشورش
مبارزهکند.رئیسجمهورونزوئالحاالمیگویدکهبه«حسن
نیت» دونالد ترامپ و این که او اجازه توطئه برای قتل رهبران
نظامیومدنیکشورهاییهمچونونزوئالرانمیدهد،ایمان
دارم .ایمان «مادورو» به حســن نیت «ترامپ» در حالی است
که حدود ســه ماه پیش ،رئیس جمهوری آمریکا تنها یک روز
پس از برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری ونزوئال با صدور
دســتوری اجرایی تحریم های جدیدی علیه این کشور وضع
کرد .ایاالت متحده ،کانادا ،اتحادیه اروپا و حدود ۱۰کشــور
آمریکای جنوبی پیروزی نیکوالس مادورو ،رئیس جمهوری
ونزوئال در انتخابات « 21می» را به رسمیت نشناخته اند .بنا
بهدستور ترامپ،شهروندانآمریکاییاز خریدو فروشاوراق
قرضه ونزوئال منع شــده انــد .از طرفی ،مایک پنــس ،معاون
رئیس جمهور آمریکا همان زمان نتیجــه انتخابات ونزوئال را
«ساختگی»خواندهبود.

عربستان تمامی برنامه های درمانی،تحصیلی وپروازهایکانادا را متوقفکرد

«شهباز شریف» برای نخست وزیری
پاکستان نامزد شد

تداوم دشمنی با متحد

خطر برای
عمران خان

شــمار دشــمنان عربستانســعودی در ســایه حکومــتداری
بنســلمان روبه افزایش اســت.با اوج گیری تنش میان ریاض و
اتاوا،وابستهبهداشتیعربستاندرآمریکاوکاناداازتوقفتمامی
برنامههای درمانــی در کانادا و آغاز هماهنگیهــا برای انتقال
تمامی بیماران عربســتانی از کانادا به بیمارســتانهایی خارج
از این کشــور خبر داد .عربســتان پروازهای کانادا را نیزمتوقف
کرد.سعودیهاحتیبهایناقداماتبسندهنکردهوبالغوبورس
تحصیلی 16هزار دانشجوی ســعودی که در کانادا مشغول به
تحصیل هستند ،به آنان دســتور داد این کشــور را ترک کنند و
جایدیگریرابرایبرنامههایآکادمیکخودپیداکنند.شرکت
هواپیمایی «الســعودیه» هم اعالم کرده تمامــی پروازهای این
شرکت به شهر تورنتو در کانادا متوقف شدهاست« .السعودیه»
تنهاشرکتهواپیماییعربستاناستکهبهکشورهایآمریکای
شــمالی پرواز دارد .مصر وبحرین و روســیه نیز اعالم کردنددر
جریان مناقشــه به وجود آمده میان عربســتان و کانادا از ریاض
حمایت میکنند.همزمان،به نوشــته رویترز  ،اتــاوا به دنبال آن
است که از امارات و انگلیس بخواهد برای کاهش تنش با ریاض
واسطه شوند.گرچه این اولینباری نیست که کشوری غربی از
عربستانسعودیبهخاطرنقضحقوقبشرانتقادمیکند،امابه
نظرمیرسداززمانبهقدرترسیدنمحمدبنسلمان،ولیعهد
عربستانسعودی،اینپادشاهیبهاینانتقادهاحساسترشده
اســت .واکنشهای پیشبینیناپذیر و سختگیرانه ریاض هم
حاکی از آن اســت که این پادشــاهی که از زمــان رویکارآمدن
محمد بن سلمان تالش کرده رسانههای غربی را با خود همراه
کند ،نمیخواهد هیچ کشــوری به هیــچ قیمتی بــه این وجهه
اصالحطلبانه جدیــدش لطمــهای وارد کند .واکنش شــدید و
غیر متعارف عربستان به انتقاد کانادا از نقض حقوق بشر در آن
کشوراینسوالرابهذهنمتبادرکردهاستکهچراسعودیها
در خصوص انتقادهایی که پیش از این از سوی اتاوا از آن ها می

حزب مسلم لیگ شاخه نواز پاکستان به صورت رسمی موافــق و مخالــف در پارلمــان پاکســتان دارد«.جفری
«شهبازشــریف» رئیس این حزب را به عنوان نامزد خود گتلمن»، JeffreyGotlmanکارشناسمسائلسیاسی
کتایمزدراینبارهمیگوید:اگرچهحزبخان
برای تصدی پســت نخســت وزیری این کشــور معرفی درنیویور 
کرد .تحریک انصاف پاکستان نیز که در انتخابات اخیر «تحریک انصاف پاکستان» اکثریت مطلق کرسیهای
پارلمانی این کشــور با کســب 114کرســی به پیروزی پارلمانراب هدستنیاورداماازشانسبسیارباالییبرای
چشمگیری دست یافت؛ «عمران خان» رئیس حزب را تشکیل دولت ائتالفی برخوردار است و به نظر میرسد
به عنوان نامزد خود برای تصدی پســت نخست وزیری با توجه به جو جامعه ســایر احــزاب نیــز وی را همراهی
کنند .از دیدگاه محافل سیاسی در پاکستان دو عامل
این کشور معرفی کرد.پارلمان
ممکن است مانع از پیروزی «شهباز شریف» در رقابت
پاکســتان  342کرســی دارد و
با عمران خان برای کسب پســت نخست وزیری شود؛
از آن جــا کــه تحریــک انصــاف
اول آن که افکار عمومی با رای
نتوانســت اکثریــت قاطــع آرا را
بــه تحریــک انصــاف خواهان
کســب کند ،باید برای تشــکیل حزب مسلم لیگ نواز این شانس را
تغییر در ساختارهای سیاسی
کابینــه با ســایر احــزاب ائتالف برای خود قائل است که با تحریک
پاکســتان هســتند و دوم آن
کند که گفته می شود با جنبش
انصاف برای کسب کرسی نخست
کــه ارتــش پاکســتان درعمل
متحــده قومی در ایــن خصوص
به توافق رســیده اســت.مطابق وزیری رقابت کند
نشان داده اســت که خواهان
بازگشت مجدد خانواده «نواز
قانون اساســی پاکستان ،چنان
چه حزبی نتواند اکثریت کرســیهای پارلمــان را برای شــریف» به قــدرت نیســت و ممکــن اســت در صورت
تشکیل دولت غیر ائتالفی کســب کند سایر احزاب نیز پیروزی «شــهباز شــریف» مجــدد این کشــوربا بحران
روبه رو شود.ذیشــان افضل کارشناس امور اقتصادی
میتواننــد برای تشــکیل ائتــاف و معرفی نامــزد خود
جهت کسب پست نخست وزیری تالش کنند .از این رو پاکســتان هــم در ایــن خصــوص معتقد اســت :دولت
به نظر میرسد حزب مســلم لیگ نواز نیز این شانس را آینده پاکســتان برای توســعه اقتصادی به برنامه های
برای خود قائل اســت که با تحریک انصاف برای کسب جامع نیاز دارد ،لذا رشــد اقتصاد پاکستان بستگی به
کرســی نخســت وزیری رقابت کند.در این میان به نظر همکاری و حمایت های همه جانبه بخش های مختلف
میرسدنقشحزب«مردم»که 43کرسیرادرانتخابات به خصوص احــزاب مخالف در پارلمــان دارد تا بتواند
اخیرکسبکردونامزدهایمستقلکه 12کرسیرابه برای حل مشــکالت افسار گســیخته پاکستان تالش
دست آوردهاند مهم و تعیین کننده است.هر چند حزب کند .در هر حال از دیدگاه ناظران سیاســی اگر چه در
«مردم»موضعخودرابرایهمکاریباتحریکانصافیا معادالت سیاسی در پاکستان شانس «شهباز شریف»
پیوستنبهحزبمسلملیگنوازبرایتشکیلفراکسیون برای کســب پســت نخســت وزیــری ضعیف اســت اما
مخالفاندرپارلماناعالمنکردهاستامابهنظرمیرسد تالش وی برای ائتالف با احــزاب مخالف به خصوص
حزبمسلملیگنوازامیدواراستبتواندحزب«مردم»و حزب «مــردم» می تواند منجر به تشــکیل فراکســیون
نامزدهایمستقلراجذبورقابتفشردهایبا«عمران قدرتمندی از مخالفان در پارلمان شود که دولت آینده
خان»برایکسبپستنخستوزیریداشتهباشد.این پاکستان به رهبری تحریک انصاف را در اجرای برنامه
وضعیتبستگیبهآرایشسیاسیوشکلبندیاحزاب های انتخاباتی اش با دردسر رو به رو کند.

شده ،چنین عکس العملی را نشان نمی دادند؟در پاسخ به این
سوال به نظر می رســد می توان به دو نکته اشــاره کرد :نخست
این که این واکنش شدید را می توان در چارچوب دست داشتن
دولتترامپدراینتشدیدتنشتحلیلکردواینموضوعبرمی
گردد به اختالفاتی میان آمریکا و کانادا در خصوص تعرفه های
تجاریکهدرنشستسرانجیهفتخودرانمایانکردواکنون
نیزواشنگتناعالمکردهاستدرمناقشهریاض/اتاوابیطرف
است .روزنامه "سعودی گازت" درباره لغو بورس تحصیلی16
هزاردانشجویسعودیکهدرکانادامشغولبهتحصیلهستند
نوشــته اســت با این که عربســتان همچنان هزینــه برنامه های
آکادمیک این دانشــجویان را تامین خواهد کــرد ،آن ها مجبور
خواهندبودفرصتهایجدیدیدرکشورهایدیگرپیداکنند.
منابعدولتیبهاینروزنامهسعودیاعالمکردنداینبرنامههای
آکادمیکبهاحتمالزیاددرآمریکادنبالخواهندشد.دوماینکه
برخالفادعاهایمحمدبنسلمانمبنیبراصالحاتفرهنگیو
اجتماعیدرداخلعربستان،درماههایاخیردستگیریفعاالن
حقوقبشرشدتیافتهوحتیشماریازمتفکرانوروحانیانیکه
خطمشیسعودیهارازیرسوالبردهاند،دستگیر وزندانیشده
اندودرواقعاوضاعهیچتفاوتیباگذشتهنداشتهاست.سعودی
ها در یمن نیز مرتکب جنایت های جنگی بی شــماری شده اند
که از میان آن ها می توان به بمباران بیمارستان حدیده و کشته
وزخمیشدنصدهاغیرنظامیاشارهکرد.ایناقداماتسبب
شدهاستکهاکنونهمسازمانمللنتوانددربرابراینجنایات
ســکوت کند و هم برخی کشــورهای دیگر که تاکنــون در برابر
اقداماتعربستانسکوتپیشهکردهبودندمجبورشوندسکوت
خود را بشــکنند .بنابر این می توان واکنش شدید عربستان به
انتقاد کانادا از وضعیت حقوق بشر در آن کشــور را در چارچوب
باج گیری و زهره چشــم گرفتن از دیگر کشــورها بــرای این که
سکوتکنند،تحلیلکرد.

تالشها برای شکست ترامپ درانتخابات میان دوره ایکنگره ادامه دارد

تمرکزدموکراتها روی جوانان

کمترازصدروزبهانتخاباتمیاندورهایکنگرهدرماهنوامبر
باقیماندهودموکراتهابهلطفجنجالهایدونالدترامپ
امید زیادی برای پیــروزی در این انتخابات و کســب اکثریت
کرسیهایسناومجلسنمایندگاندارند.بااینحال،اغلب
استراتژیستهاوتحلیلگرانمعتقدندکه
در انتخابــات مــاه نوامبر(15آبان)
میــزان مشــارکت تعیینکننــده
حــزب پیــروز خواهــد بــود .هر
کــدام از احــزاب دموکــرات و
جمهوریخواه که بتواند شــور
و اشتیاق بیشتری ایجاد کند،
میتواند پیروز انتخابات
مــاه نوامبر باشــد .جدا
از رأیدهندگانــی
کــه بــه طــور ســنتی به
جمهو ر یخو ا هــا ن
یــا دموکراتهــا رأی
میدهنــد ،تعــداد
زیــادی رأیدهنــده
مــردد هســتند کــه

میانه دو حزب قرار دارند و جزئی از پایگاه این احزاب به شمار
نمیآیند .امــا تالشهای احزاب در روزهــا و هفتههای آینده
نقشــی تعیینکننده در قرمز یا آبیشــدن این رأیدهندگان
مردد دارد (قرمز رنگ حزب جمهوریخواه و آبی رنگ حزب
دموکرات اســت) .تــا این جــا به نظــر میرســد دموکراتها
و اکثریــت هــواداران شــان دریافتهانــد کــه بــرای کســب
اکثریت مجــدد در کنگــره در قــدم اول و قبــل از رویارویی با
جمهوریخواهان و مســتقلها بایــد رهبــران و چهرههایی
مترقی و محبــوب را برگزینند .الکســاندرا اوکاســیو کورتز،
سیاستمدار28سالهوسوسیالیستکهبهتازگیتوانستهجو
کروالی ،رهبر 10ســال اخیر حزب دموکرات در نیویورک را
شکستدهد،یکیازبهتریننمونههابرایتغییرنسلرهبران
و چهرههای شاخص حزب دموکرات به شمار میآید .میشل
اوباما ،بانوی اول سابق ایاالت متحده ،نیز با انتشار ویدئویی
اعالم آمادگی کــرد تا «بــرای مقابله بــا خطــر افراطگرایی و
پوپولیسم» که دونالد ترامپ به نماد جدید آن تبدیل شده ،به
میدان بیاید و رأیدهندگان مردد را جــذب حزب دموکرات
کند.باراکاوباما،رئیسجمهورسابقآمریکا،همتنهاراهکار
پیروزی بر حزب جمهوریخواه و کسب اکثریت کرسیها را
رأییکپارچهبهنامزدهایحزبدموکراتمیداند.باتوجهبه

گام ضد سعودی ماهاتیر

جرقههای تنش درقفقاز

نمیتواند در برابــر تهدیدات روســیه مقاومت كند.
والدیمیر پوتین معتقد است كه هرگونه تالش برای
گســترش ناتو میتواند یك تهدید اســتراتژیك برای
روسیه باشــد .به خصوص این كه متحدان این بلوك
در نزدیكی مرز با روسیه قرار داشته باشند و كرملین
بهشــدت از این موضوع نگران میشــود .در نشست
ناتوی ســال  ٢٠٠٨در رومانی ،كشورهای اتحادیه
توافقكردند،كهگرجستانواوكراینبتواننددرآینده
عضوناتوشوند.گرچهزمانآنبهطوردقیقمشخص
نشد ،اما كرملین آن را تالشی برای محاصره روسیه
توسطدشمنانشخواند.ینساستولتنبرگدبیركل
ناتو در بروكسل قصد دارد تا گرجســتان را به عنوان
یك عضو كامل ناتو به رســمیت بشناسد و به تصویب
اعضا برســاند .هم اکنون هزاران سرباز گرجستانی
طی دو هفتــه اخیر تمرینــات نظامی ســنگینی را با
نیروهای ناتو آغاز كردهاند و عمال این كشــور تبدیل
به یك شریك جدی این اتحادیه در سال ٢٠١٨شده
است.رئیسجمهوریگرجستاندرآغازاینرزمایش
نظامی در اولین بخش از ســخنان خود به گروههای
جداییطلب مورد حمایت روسیه اشاره كرد و گفت:
امروز شــما در قلمروی كشوری ایســتادهاید كه٢٠
درصدآنكامالبهصورتغیرقانونیتوسطهمسایه
ماروسیهاشغالشدهاست.

جنجالآفرینیهایترامپکهبهعقیدهبسیاریازآمریکاییها
جایگاهبینالمللیاینکشوررادچارسقوطکردهاست،اوباما
محبوبیتی فزاینده کســب کــرده و رهبران حــزب دموکرات
نیز برای افزایــش تعداد کرســیهای خود در ســنا و مجلس
نمایندگانامیدزیادیبهمحبوبیترئیسجمهورسابقآمریکا
دارند .بر اســاس آمارهای حزب دموکرات ،چهار میلیون نفر
از رأیدهندگانی که در ســال 2012با رأی بــه باراک اوباما
پیروزی او بر میت رامنی جمهوریخواه را تسهیل کردند ،در
انتخاباتسال2016کهبهپیروزیترامپبرهیالریکلینتون
انجامید ،اصال رأی ندادند .اکنون استراتژیســتهای حزب
دموکرات بر این باورند که اگر میزان مشارکت در انتخابات را
به سود خود افزایش دهند و حدود چهار میلیون دموکراتی را
کهدوسالقبلحاضرنشدندبههیالریکلینتونرأیدهند،
مجاب به انداختــن رأی آبی به صندوق کننــد ،قادر خواهند
بود در همه ایالتها جمهوریخواهان را شکســت دهند .در
سال 2016حدود 59درصد آمریکاییهای آفریقاییتبار و
 48درصد آمریکاییهای التینتبار به هیالری کلینتون رأی
دادندوازآنسوحدود 65درصدآمریکاییهایسفیدپوست
به سود ترامپ رأی دادند .به نوشــته شرق،در مجموع انتظار
میرود میزان مشــارکت در انتخابات ماه نوامبر در مقایسه با

آخرین انتخابات میاندورهای که ســال  2014برگزار شد،
افزایش یابد .براســاس آمارهای حزب دموکرات ،تا ماه ژوئن
 2018حدود  13.6میلیون دموکرات اعــام کردند که در
انتخاباتمیاندورهایمجلسنمایندگانرأیخواهندداددر
حالیکهاینآماردرسال 2014فقط 7.4میلیوننفربود.این
تحوالتبهخوبینشانمیدهدکهرویدادهاییکسالونیم
اخیردرایاالتمتحدهوتنشهاییکهترامپدرداخلوخارج
آمریکاآفرید،برایدموکراتهاموهبتیبزرگبهشمارمیآید.
ی کــه اوبام ا و دیگــر چهرههای محبوب
به شــرطی که موج آب 
دموکراتها ایجاد کردهاند ،فقط محدود به حومه شــهرها یا
زنان تحصیلکرده نشود و به نســل جوان آمریکایی هم توجه
کندچراکهبرخینظرسنجیهاحاویآماریاستکهمیتواند
باعثنگرانیدموکراتهاشود.براساسنظرسنجیمشترک
مؤسسهتحقیقاتعمومیمذهبیونشریهآتالنتیکفقط28
درصدجوانان 18تا 29سالاعالمکردهاندکهبهطورحتمدر
انتخاباتمیاندورهایشرکتخواهندکرد.درحالیکهبرای
افرادمیانسالاینآمارحدود 74درصداست.بهنظرمیرسد
در فاصله تقریبا سهماهه تا انتخابات میاندورهای باید تمرکز
دموکراتهابراینبخشازجامعهآمریکاییبیشترباشدتاباز
هممانندانتخابات 2016دچاراشتباهمحاسباتینشوند.

وزارتدفاعمالزیازلغومجوزفعالیتمرکزموسومبه"مرکزصلح
ملک سلمان" پادشــاه عربســتان در آن کشــور خبر داد .فعالیت
این مرکــز از 14ماه پیش در دوره نخســت وزیــری «نجیب رزاق»
در کواالالمپورآغاز شــد و بــا توجه به روابط بســیار نزدیــک وی با
عربستان،رزاقدرقبالکمکهاییکهازحکامعربستاندریافت
میکرد امتیازات ویژهای به آنــان داده بود که ازجملــه آن ،ایجاد
مرکز موسوم به «صلح ملک سلمان» بود.هرچند در نام این مرکز
برای عوامفریبی از کلمه صلح استفاده شــده است اما بسیاری از
محافل سیاسی و مذهبی در مالزی درباره پیامدهای فعالیت آن
بر وحدت ملی و انســجام اجتماعی و مذهبی این کشــور هشدار
دادهبودند،چراکهیکیازمهمتریناهداففعالیتمراکزمتعلق
به سعودیها گســترش وهابیت اســت که پیامدهای خطرناک و
خشونتبارآنبهوضوحدرپاکستانقابلمشاهدهاست.گسترش
فرقهگرایی وخشونتهای مذهبی مهم ترین کارکرد آموزههای
غلط وهابیت از اسالم است که در مدارس دینی پاکستان آموزش
دادهمیشودوفرقهگراییوتروریسمپیامدهایعملیآناستکه
پاکســتان را با بحرانهای اجتماعی روبهرو کرده است.به همین
دلیل دولت مالزی بــه رهبری «ماهاتیر محمد» نخســت وزیر این
کشــور درچارچوب مقابله با افراطگرایی و تروریســم در اقدامی
هوشمندانه درحال ممنوع کردن هرگونه فعالیتهای فرهنگی
ومذهبیمرتبطباوهابیونودولتعربستاناست.اینموضوعبا
توجه به نگرانیهایی که درباره انتقال عناصر تروریستی وابسته
به داعش به منطقه جنوب شرق آسیا و سامان دهی آن ها ازسوی

گروههای بومی و وابســته به عربســتان مطرح بوده ،مهــم و قابل
توجهاست«.آیسیس-یوسفاسحاق»کارشناسمسائلسیاسی
دراین باره میگوید :آل ســعود با اهداف ظاهری گسترش روابط
اقتصادیوسرمایهگذاریدرحالگسترشافراطیگریوتفکرات
وهابیدرجنوبشرقآسیاست.بههمیندلیلمردممالزیحضور
بیشازحدسعودیهادراینکشورونفوذدرساختارهایدولترا
نامطلوب میدانند.دولت اندونزی نیز برای جلوگیری از فعالیت
گروهها و احزاب تندرو وابسته به وهابیون و رژیم آل سعود اقدام به
لغومجوزفعالیتآنهاکردهکهازجملهحزبالتحریرو«جماعت
النشــره الدوله» Jamaah Ansharut Daulahوابســته به گروه
تروریستیداعشاست.محدودشدنفعالیتعربستاندرجنوب
شرق آسیا کمک بسیار زیادی به کاهش خشونتهای خونین در
اینمنطقهازجملهدرمالزیواندونزیکردهاست.بهگفته«فیصل
موسی» اســتاد دانشــگاه ملی مالزی در موسســه تمدن و جهان
ماالیی؛وهابیونوحامیانآنهادرمالزیراهبهجایینخواهندبردو
نخواهندتوانستمردمودولتاینکشوررااحمقفرضکنند،زیرا
تاریخبهگونهایاستکهنمیتوانحوادثآنراکهبهنفعوهابیون
نیست،حذفکردواینتاریخآنهارابهآتشمیکشد.درهرحال،
برخوردهای منطقی و اصولی دولت مالزی با فعالیت وهابیون و
نهادهای وابسته به حکام آل سعود نشــان میدهد که دولت این
کشــور کامال به اهداف و نیات فعالیت فرقهگرایان در مالزی آگاه
است.اینبدانمعناستکهآناندرحالازدستدادنبزرگترین
پایگاهخوددرجنوبشرقآسیاهستند.

برخالف بولتون،ترامپ خلع سالح هسته ایکره شمالی را درحال پیشرفت دانست

صداهای متناقض از واشنگتن

در حالی که مشــاور امنیــت ملی کاخ ســفید مــی گوید کره
شمالی تدابیر الزم را برای خلع سالح هستهای انجام نداده
اســت،دونالد ترامپ تاکید کرد که کره شــمالی در برچیدن
برنامه هستهای خود در حال پیشرفت است .به گزارش سی

...

تحلیل رسانه ها
پشت ترامپ را خالی کنید

مایــک پنــس ،معــاون رئیسجمهــور آمریــکا گفتــه بــود کــه
رئیسجمهور ایاالتمتحــده باید از باالترین اســتانداردهای
اخالقی برخوردار باشــد ،در غیر این صورت باید اســتعفا کند
یا از پســت خود برکنار شــود .پنس چنین اســتداللی را در دو
یادداشت در دهه ۹۰مطرح کرده بود ،زمانی که بیل کلینتون
رئیسجمهورآمریکابودوافشاشدکهویباکارآموزکاخسفید
روابطغیراخالقیداشتهوپیشترنیزدرباباینرابطهبهمردم
دروغ گفته است ،درحالیکه رئیسجمهور در مراسم سوگند
خود گفته اســت که هرگز دروغ نگوید اما اگر اخالق را رعایت
نکردبایدازپستخودبرکنارشودیاشخصااستعفاکند.پنس
درخصوص پرونده بیل کلینتون ،حتی قدمی فراتر گذاشــت
و گفت :اخالق تنهــا مربوط به رئیسجمهور نمیشــود ،بلکه
این اخالق باید در تیم رئیسجمهور و بخــش اداری آن رعایت
شود.پنس این ســخنان را زمانی گفت که در آن هنگام مجری
یــک برنامه رادیویــی در ایندیانــا بود و ایــن رادیو بــه مهمترین
صدایمحافظهکاراندرآندورانتبدیلشدهبودتااخالقیات
کلینتون را زیر سوال ببرد .یکی از یادداشتهایی که پنس در
آن برهه نوشــت عنوان «دو مکتب فکری از کلینتون» داشت و
درآناینسوالرامطرحکردهبودکهچراکلینتونبایداستعفا
کندیا استیضاح شــود؟هر دو یادداشتی که پنس داشته است
در آرشــیوهای اینترنتی موجود است .پنس نوشــته بود« :اگر
هر کدام از ما مــردم عادی کار بدی از نظر اخالقــی انجام داد،
در واقع به خانواده ،به کارکنان و دوســتانش لطمه زده است.
رئیسجمهورآمریکاامامیتواندیکسیارهراآتشبزند.درطول
تاریخ ما ،ریاســتجمهوری بهعنوان باالترین امیال و آرمانها
و ارزشهای یک ملت شناخته شده است و اگر کمتر از استعفا
یااخراجویداشتهباشیم،عدالترابهپایخونهاییکهبرای
آزادیریختهشدهاست،قربانیکردهایم».ایندرحالیاستکه
بهنظرمیرسدچنینمسئلهایحاالبهدرخانههمسایهرسیده
اســت .با افشــای این یادداشــت از پنس که در زمان کلینتون
نوشــته شــده اســت میتوان آن را به زمان حال بســط داد که
رئیسجمهور آمریکا دستکم در دو پرونده رابطه غیراخالقی
بابازیگرفیلمهایمستهجنومدلمجلهپلیبویداشتهاست.
ترامپهمچنینپرداختهرنوعرشوهایرادربارهایندوپرونده
تکذیبکردهاست.ایندرشرایطیاستکهبهرغمتکذیبهای
ترامپ صدای او توسط وکیل خصوصیاش ضبط شده است.
پنس بهطــرز عجیبی در برابــر این وقایع ســاکت مانده و حتی
ادعاهایاستورمیدانیلز،بازیگرفیلمهایمستهجنرابیپایه
واساسخواندهاست.درمجموعبحثاخالقیکهپنسدرزمان
بیلکلینتونمطرحکردهاستمربوطبهزمانیمیشودکهبیل
کلینتون در داخل کاخ سفید بوده است و دروغ گفتن او بهرغم
سوگندی که خورده است ،تخطی از قانون به حساب میآید.
اما اتهاماتی که به ترامپ وارد شده است زمانی بوده که هنوز پا
بهکاخسفیدنگذاشتهوهنوزسوگندریاستجمهورینخورده
بود .اما پنس صرفا ب ه دلیل این که به سوگند ریاستجمهوری
خیانت شده نگران نبوده است .او نگران وجهه رئیسجمهور
ت جمهوری بوده که به آن لطمه وارد شــده
آمریکا و نهاد ریاســ 
بود.هنــوز مایک پنس واکنش مســتقیمی به یادداشــت خود
نشانندادهاست.ترامپامادربارهارتباطکارزارانتخاباتیاش
با روسیه با ســوالهای زیادی روبهرو ست .در روز شنبه ترامپ
بهطور رسمی اعالم کرد که پســرش و برخی از اعضای کارزار
انتخاباتیاشباوکیلروسکهباکرملینارتباطداشته،دیدار
کرده است .در یادداشــت دومی که پنس نوشت ،گفته بود که
بیل کلینتون مکــرر درباره رابطــهاش دروغ میگویــد و این به
قانوناساســی و نهاد ریاســتجمهوری آســیب وارد میکند.
اگر یک رئیسجمهوری دروغ بگوید تنها به خانوادهاش دروغ
نگفتهاوبهملتیدروغگفتهاست،پسبرکنارییااستعفاحداقل
خواســته مردم اســت .این اتفاق را میتوان به دروغهای اخیر
ترامپهمنسبتداد.

...

نمای روز

مرکزصلح ملک سلمان درمالزی بسته شد

روسیه به گرجستان درباره پیوستن به ناتو هشدارداد
شاید جهان هم اینک تنها چیزی كه نمیخواهد یك
نبردنظامیمیانغربوروسیهاستولیدرمواردی
حریم امنیتی تعریف شده از سوی روسیه در صورت
تهدید غرب میتواند شرایط را سختتر از هر زمانی
كند.بحراناوكرایننشاندادكهطرفهایروسیو
اروپاییتاچهحدمیتوانندواردیكتنشجدیشوند
و اكنون این تنش به گرجســتان نیــز در حال انتقال
است.دیمیتریمدودفنخستوزیرجمهوریفدرال
روسیههشداردادهاستكهاگربرنامههایگرجستان
برای پیوستن به اتحادیه نظامی ناتو ادامه پیدا كند،
میتواند منجر به یك مناقشــه جدی میان روســیه و
غرب شــود .گرجســتان كشــوری كوچك در رشــته
كوههای قفقاز قرار دارد كه در چالش میان روسیه و
اروپاودراوجانقالبهایرنگیتبدیلبهیكیازمراكز
درگیری شد .منطقه جداییطلب اوستیای جنوبی
و آبخازیا در گرجســتان منجر به یك درگیری نظامی
میانروسیهوگرجستانشد.روسیهازاستقاللاین
منطقه حمایت میكند و همواره از ارتش گرجستان
خواســته تــا از این منطقــه فاصلــه بگیــرد .مدودف
میگویــد كه جنگ در صورت پیوســتن گرجســتان
به ناتــو اجتنابناپذیــر خواهد بود .ولی گرجســتان
پس از جنگ سال ٢٠٠٨به این نتیجه رسیده است
كه بدون حمایت یك اتحادیــه چندملیتی مانند ناتو
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انان،ترامپضمناعالمآمادگیدوبارهبرایمالقاتباکیم
جونگاون،افزودکهپیونگیانگبهتوافقیکهدرنشست12
ژوئندرسنگاپوربااون،رهبرکرهشمالیبهدستآمد،پایبند
اســت .این بیانات ترامپ به شــدت با اظهارات جان بولتون،

متفاوتاست.بولتونچندساعتپیشازاینمراسمگفتهبود،
کره شمالی اقدامات الزم را برای خلع سالح هستهای انجام
نداده است.همچنین به نظر میرســد که ترامپ در سخنان
خود اشــارهای هم به نقش پکن در کند کردن روند پیشرفت

اقدامات کره شمالی کرده است .او اظهار کرد :احتمال دارد
چیندرحالانجاماقداماتیعلیهماباشد.بااینحال،مقامات
کرهشمالیبارهاتاکیدکردهاندکهروندخلعسالحاتمیشبه
جزیرهکرهبایدبارفعتحریمهایکرهشمالیهمزمانباشد.

دفترریاستجمهوریسوریهباانتشارپستیدرشبکههای
اجتماعی از ابتالی اســماء اســد به ســرطان ســینه خبر
داد .در ایــن اطالعیه آمده ،پزشــکان موفق به تشــخیص
زودهنگام این تومور بدخیم شــدهاند و همســر  ۴۲ساله
رئیسجمهور سوریه مراحل نخســت درمان را آغاز کرده
است.آنها تصویریرانیزازاسماءاسددرکنارهمسرش
در بیمارســتان دمشق منتشر کرده اند  .اســماء در اولین
مصاحبه تلویزیونی بعد از آغاز جنگ سوریه تصریح کرده
بودکهازپیشنهادترکبشارودریافتپناهندگیبههمراه
فرزندانش ناراحت شده است .او تصریح کرد این موضوع
از نظر او اص ً
ال جالب و فرحبخش نیســت و تنها یک تالش
عمدیبرایسلباعتمادمردمازبشاربودهاست.

...

قاب بین الملل

شورای شــهر وست هالیوود دوشنبه گذشــته به اتفاق آرا
با حذف ستاره دونالد ترامپ از پیادهروی خیابان مشهور
« »Walk of Fameموافقــت کــرد .این تصمیــم به دالیل
مختلفی از جملــه موضع رئیس جمهــوری آمریکا درباره
تغییراتآبوهوایی،رفتارونگرشاودربارهزنانودستور
او برای جدا کردن فرزندان از خانوادههای مهاجر در مرز
مکزیکگرفتهشدهاست.
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