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تعطیلی دولت ترامپ پایان یافت اما...
ســناتورهای دموکرات برای خروج از بن بست بودجه ای
در آمریکا با ســناتورهای جمهوریخواه به توافق رسیدند
تا با تأیید یک طرح قانونی ،بودجه دولــت فدرال آمریکا تا
هشتم فوریه تامین شــود.اماواقعیت این است که *پیوند
زدن بودجه دولت فــدرال با موضوع سرنوشــت مهاجران
غیــر قانونی  ،دموکــرات هــا را در موضع ضعف قــرار داد و
موجب خشم عمومی از رویکرد " بیگانه پرستی " دموکرات
ها شــد  *.ناتوانــی از ارائــه بودجه مــورد قبــول دو حزب
اصلی  ،موجب تضعیــف موقعیت دونالد ترامــپ به عنوان
رئیس جمهوری آمریکا شد  *.انعطاف ناپذیری جمهوری
خواهان کاخ سفید و کنگره درباره سرنوشت مهاجران غیر
قانونی  ،سبب تشدید اعتراضات علیه حزب جمهوری خواه
شــد  .در نتیجه هر ســه طرف منازعه ( دموکرات ها  ،کاخ
ســفید و جمهوری خواهان کنگره ) تصمیــم گرفتند برای
کاهش پیامدهــای سیاســی – اقتصــادی تعطیلی دولت
فدرال  ،به مصالحه دست یابند  * .با این حال  ،چه بسا در
هشــتم فوریه مجدد بحران بودجه تکرار شود  ،مگر این که
کاخ ســفید به وعده خود برای مذاکره بر ســر آینده برنامه
مهاجرتی داکا عمــل کند    .البته فارغ از هر نتیجه بر ســر
بودجه  ،تعطیلی دولت فدرال  ،شــکاف های اجتماعی را
درباره موضوع چالــش برانگیز مهاجرت تشــدید کرد و به
قطبی تر شدن جامعه انجامید .
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اندیشکده روز
عفرین و انفعال آمریکا

موسسه مطالعات خاور نزدیک در واشنگتن نوشت :آمریکا
در سوریه همواره در حاشیه حضور داشته است نه در متن.
معلوم نیست آیا عملیات نظامی ترکیه درعفرین سوریه این
رویکرد انفعال آمریــکا را تغییــر خواهد داد یا نــه؟ در ازای
موافقت روسیه با حمالت جاری ترکیه درون خاک سوریه،
آنکارا هم چشمانش را به روی حمالت روس ها و سوری ها
به شورشیان در استان « ادلب» که به ظاهر متحد ترکیه علیه
دولتسوریههستند،بست.موضوعمهمایناستکهترکیه
اگر کنترل این نواحی را در دست بگیرد ،آیا به همین اکتفا
می کند یا این که به سمت دیگر نواحی نیز پیشروی خواهد
کرد؟ این موضوعی اســت که برای کردها فوق العاده حائز
اهمیت و همچنین بــرای خود نیروهای آمریکایی مســئله
مهمی است.
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جمهوری خواهان ناراضی از ترامپ چه کسانی بودند؟

تحلیل روز

گروه بین الملل-کنگره آمریکا بــا رای مثبت خود
برای پایان دادن به تعطیلی سه روزه دولت آمریکا،
موجب شــد فعالیت دولت ترامپ بــه حالت عادی
بازگردد.تعطیلی که به موضوعی داغ در این کشور
تبدیل شــده بود .هر یک از رسانه های وابسته به دو
حزب دموکــرات و جمهــوری خواه درصــدد بودند
حزب رقیب را مقصــر تعطیلی دولت فــدرال جلوه
دهنــد.در این میان ،نــام «دونالد ترامــپ» و «چاک
شومر»بیشازنامهایدیگرموردتوجهقرارگرفت.
چاک شومر رهبر دموکرات های سنا (که در اقلیت
هستند) از سوی جمهوری خواهان متهم است که
با زیاده خواهی خود و انعطــاف ناپذیری در مذاکره
با ترامپ ،موجبات تعطیلی دولت فــدرال را فراهم
ساخته بود.از سوی دیگر ،چاک شومر معتقد است
که اصرار دونالد ترامپ بر مواضع نســنجیده و غیر
کارشناسانه خود به حاصل نشدن توافق میان کاخ
سفیدودموکراتهایسناودرنتیجهتعطیلیدولت
فدرال منجر شده بود.با این حال در این میان نکته
ای وجود دارد که از سوی ترامپ به صورت عامدانه
نادیده انگاشته شده اســت! به عبارت بهتر ،رئیس
جمهوری آمریکا و بســیاری از جمهــوری خواهان
اساســا قصد ندارنــد از جمهوری خواهان ســنا که
با تعطیلــی دولت فــدرال موافق بوده اند ،ســخنی
بگویند!ایندرحالیاستکهپنجسناتوردموکرات
به نفع الیحه بودجه موقت و چهار سناتور جمهوری
خواه علیه آن رای دادند.آن چه مسلم است این که
عالوه بر سناتورهای دموکرات ،برخی سناتورهای
حزب جمهوری خواه نیز به تعطیلــی دولت فدرال
و تصویب نشــدن بودجه موقت رای داده بودند .در

چنین شــرایطی نمی تــوان دموکرات هــا را عامل
تعطیلیدولتآمریکادانست.بااینحالجمهوری
خواهــان و در راس آن ها دونالــد ترامپ در صددند
همچنان دموکرات ها را عامل تعطیلی دولت جلوه
دهند.واقعیــت این اســت که طی یک ســال اخیر،
مخالفت هــای پنهانی و آشــکاری از ســوی برخی
جمهوریخواهانبادولتترامپشکلگرفتهاست.
ســناتورهایی مانند «جان مک کیــن»« ،راند پال»،
«جف فلیک» و ...به رغــم این که به حزب جمهوری
خواه تعلــق دارند اما بــه طور کلی مخالــف رویکرد
ترامپ در حوزه های اقتصادی ،سیاســت داخلی و
سیاستخارجیایاالتمتحدهآمریکاهستند.البته
مشخصنیستکهاینافرادبهتعطیلیدولتفدرال
رای مثبت داده باشند اما به صراحت می توان بیان
کردکهمخالفتسناتورهایجمهوریخواهباترامپ
نیز وارد فاز تازه ای شده اســت .این مخالفت ها در
انتخاباتمیاندورهایکنگرهدرسال ۲۰۱۸برای
ترامپ دردسر ساز خواهد شد.فراتر از آن ،استمرار

این مخالفت هــا می توانــد زمینه شکســت رئیس
جمهور فعلی ایاالت متحده آمریــکا را در انتخابات
ریاست جمهوری ســال  ۲۰۲۰فراهم ســازد .اگر
سناتورهایجمهوریخواهازنفوذوالبیخودبرای
جلوگیریاز رایآوردن ترامپ در حوزه هایایالتی
شان استفاده کنند ،در آن صورت رئیس جمهوری
آمریکاکارسختیرابرایپیروزیدرانتخاباتبعدی
وبقادرکاخسفیدپیشروخواهدداشت.نکتهمهمتر
این که آخرین نظرســنجی های صــورت گرفته در
آمریکا نشــان می دهد که  ۳۱درصــد از جمهوری
خواهان دیگر حضور ترامپ در کاخ سفید را بر نمی
تابنــد ،آن هم در حالــی که تنها یک ســال از حضور
ترامپ در راس معادالت سیاســی و اجرایی آمریکا
سپری شده است .نظرســنجی موسسه گالوپ نیز
نشــان می دهد  ،فقط  38.4درصد مــردم آمریکا
در نخستین ســال ریاســت جمهوری ترامپ از وی
رضایت دارند .روندی که به نظر می رســد طی سه
سالآیندهباشدتبیشتریطیخواهدشد.

طالبان :سفیر آمریکا و اعضای«بلک واتر»
هدف اصلی ما بودند
ذبیح ا ...مجاهد ،سخنگوی طالبان در گفت وگو با یک رسانه افغانستانی،
جزئیات جالبی را از حمله ایــن گروه به هتــل اینترکانتیننتال مطرح کرد.
وی در گفت وگو با وبسایت خبری دری نیوز اظهار کرد:حمله ما با همکاری
برخی از کارکنان این هتــل بینالمللی صورت گرفــت.وی افزود :پیش از
این حمله تجهیــزات مهاجمان به داخل هتــل انتقال یافتــه بود.مجاهد با
پیچیده خواندن طرح این حمله تاکید کرد که بــه دلیل محرمانه بودن این
عملیات از ارائه اطالعات بیشتر خودداری میکند.پس از این حمله مجله
«اشپیگل» به نقل از یک شاهد عینی گزارش داد که درست لحظاتی قبل از
شروع حمله «جان بس» سفیر آمریکا در کابل هتل اینترکانتیننتال را ترک
کرد.به گزارش «صنا» ،سخنگوی طالبان نیز در این باره گفت :هدف اصلی
از این حمله ســفیر آمریکا بود که با مسئوالن شــرکت امنیتی «بلک واتر» و
مقامات دولت کابل نشست مشترکی داشت.با این حال ،دیدار سفیر آمریکا
و مقامات افغان با مسئوالن شرکت امنیتی «بلک واتر» خود پرسش برانگیز
است.شــرکت امنیتی بلک واتر که کشــتار غیرنظامیان و ارتکاب جنایات
جنگی را در کارنامه خود دارد پیش از اعالم راهبرد جدید آمریکا بارها تالش
کرد تا کاخ سفید را برای اعزام سربازان اجیر به افغانستان متقاعد کند.پیش
از این نیز یک رسانه عربی در گزارشی نوشته بود« :اریک پرنس» رئیس سابق
شرکت امنیتی بلک واتر نفوذ زیادی در دولت ترامپ دارد بنابراین امکان
اعزام مخفیانه سربازان اجیر در قالب نظامیان ارتش این کشور به افغانستان
وجود دارد.پرنس به تازگی نیز با انتشار طرح  19صفحهای تاکید کرده بود
که این طرح شامل اعزام سربازان اجیر و نیروهای ویژه آمریکایی برای جنگ
در کنار نیروهای افغان است.وی برای نخستین بار به صراحت برای دست
یابی ثروت بالقوه معدنی افغانستان در این طرح عالقه نشان داد.بنیان گذار
بلک واتر در این گزارش تصریح کرده بود که بیش از یک تریلیون دالر مواد
معدنی نادر در خاک افغانستان نهفته اســت و نیروهای امنیتی میتوانند
برای استخراج آن به افغانستان اعزام شوند.

اردوغان :نبرد عفرین با موافقت مسکو است
کردند.ایــن در حالــی اســت کــه رئیسجمهــور ترکیه
با انتقاد از درخواســت آمریــکا مبنی بر این کــه زمان و
وسعت عملیات نظامی خود را در شمال سوریه محدود
و مشــخص کند ،گفت :خــود آمریکا تا کــی میخواهد
در عــراق و افغانســتان بماند؟!به گزارش راشــاتودی،
رجــب طیــب اردوغــان در مراســمی در آنــکارا اعــام
کرد :عملیات شــاخه زیتــون (عفرین) زمانی بــه پایان
میرســد که این عملیات همانند عملیات "سپر فرات"
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اظهار نظر روز
عطوان:

پس پرده "شاخه زیتون"

عملیات شاخه زیتون ترکیه در شهر عفرین سوریه و اکتفای
روسیه و همپیمانانش به چند بیانیه به همراه سکوت برخی
طرفهای منطقهای ،نشــان میدهد کــه احتماال توافقی
در پس پرده میان سوریه و ترکیه حاصل شده است.دعوت
نیروهــای ســوریه دموکراتیــک از ائتــاف ضــد داعش به
رهبری آمریکا بــه عنوان مهم ترین حامیانــش به پذیرفتن
مسئولیت خود پس از حمله ترکیه به شهر عفرین در شمال
غرب سوریه که غالب ساکنان آن را کردها تشکیل میدهند
و دریافت نکردن هیچ گونه پاسخی از سوی آمریکا ،خطوط
کلی در عرصه سیاسی و نظامی منطقه را مشخص کرد .تا
لحظه نوشتن این تحلیل به نظر میرسد که اردوغان ،اگر
به تمامی اهدافش در عفرین نرسیده باشد ،به بیشتر آن ها
از جمله نفوذ نظامی در شــهر عفرین و بمباران پایگاههای
یگانهای مدافع خلق کرد در طول سه روز گذشته دست
یافته اســت و بعید نمیدانیم که او در حــال آمادگی برای
آغاز مرحله پس از این ورود به عفرین یعنی ایجاد منطقهای
حائل و خالــی از اســلحه متعلــق بــه نیروهای کــرد تحت
حمایت آمریــکا باشــد.این چهارمین یا دهمین بار اســت
که برادران کرد ما از سوی آمریکایی–اسرائیلی ها گزیده
میشوند .امیدواریم که آن ها به خوبی از این مسئله درس
بگیرند و توهم حمایت آمریکا از خود برای تشــکیل دولتی
مستقل را کنار بگذارند .آمریکا از آن ها به عنوان برگی در
درگیریاش با روسهــا و قدرتهای منطقهای اســتفاده
کــرد و خیلــی زود آن ها را تنها گذاشــت .شــاید یــادآوری
این نکته مفید باشد که مســعود بارزانی و قبل از او پدرش
مصطفی بارزانی در شــمال عــراق از آمریکا ناامید شــدند
و اکنــون نیز صالح مســلم و دوســتانش در عفریــن و منبج
نمونههایی از این ناکامی هستند.
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خبر متفاوت

درگیری های خشونت آمیز در آلمان بین ترک های موافق دولت ترکیه و کردها

با ادامه عملیات ترکیه در شــمال غرب ســوریه و نبرد با
نیروهای کرد ،شهرهای آلمان شاهد چندین درگیری
خشــونت آمیز میان ترکهای هواداراردوغان و کردها
بودنــد.در هانوفر زد وخورد چنان شــدید بود که پلیس
بــرای متفرق کــردن جمعیت متوســل بــه اســتفاده از
اسپری فلفل شد .همزمان یگان های مدافع خلق ُکرد
نیزبه همراه دیگر گروه های ُکرد برای مقابله با حمالت
ترکیه بــه شــهر عفرین ســوریه ،اعــام بســیج عمومی
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بتواند به اهدافش دســت یابد.وی ادامه داد:
آمریــکا میگویــد ایــن عملیــات نباید بســیار
طوالنی شــود اما من ایــن ســوال را از آمریکا
میپرســم ،خودت تا چه زمانی در عراق
و افغانســتان خواهــی ماند؟ آیــا زمان
حضــورت بــه پایان نرســیده اســت؟
همچنیــن رئیسجمهــور ترکیــه در
بخش دیگری از اظهاراتش افزود:

آنکارا در عملیاتــش علیه یگانهای مدافع
خلق در عفرین سوریه حتی یک گام به
عقب برنخواهد داشــت.وی ادامه
داد :ما در این باره با دوســتان
روسی خود گفتوگو کرده
و به یک توافق رســیدهایم
و «عقبگــردی در کار
نخواهد بود».

جراحی زیبایی شترهای سعودی
العربیه :بزرگ ترین جشنواره شتر در جهان با نام جشنواره
شترعبدالعزیزکهازنخستینروزژانویه 2018درعربستان
ســعودی آغاز شــده اســت ،در این هفته وارد مرحلهای مهم
میشــود .رقابت برای پیروزی در این جشنواره به حدی باال
گرفته است که برخی از صاحبان شترها روی حیوانات خود
جراحیپالستیکانجاممیدهندتاشانسبرندهشدنشتر
خود را بیشــتر کنند! تاکنون بیش از 20جراحی پالستیک
وزیباییرویشترهاگزارششدهاست.

تحلیل رسانه ها

تشابه روشترامپ وچنگیزخان مغول درسیاست
روزنامه ســوئدی "داگنز نیتــر" ( DNبزرگ تریــن روزنامه
ســوئدی) در مقالهای به قلم پیتر فرانکوپان ،استاد تاریخ
بیزانــس در دانشــگاه آکســفورد ،بــه مقایســه روشهای
سیاسی ترامپ و چنگیزخان مغول پرداخته که مهم ترین
تشابه آنها ،بهره گیری از ایجاد ترس برای پیشبرد اهداف
اســت .خالصه مقاله به این شــرح اســت :جهان در ۸۰۰
سال پیش ،مانند امروز ،در دوره گذار بود .اروپاییها پس
از ناکامی در جنگ صلیبی ،تحت فشــار اقتصادی بودند.
بی ثباتی در قلب آســیا ،مســیر قدیمی بازرگانــی را تحت
تاثیر قرار داده بــود و امپراتوری چین نیــز در تالطم و فراز
و فرود بود .در میانه این آشــوبها ،مردی پیدا شــد به نام
چنگیزخان که شــخصیتی کاریزماتیک ،متوهم ،ناپایدار
و خطرناک داشت .با این اوصاف ،بســیاری به او به عنوان
فرصتی برای ایجاد ثبات و برگرداندن نظم نگاه میکردند.
چهلوپنجمیــن رئیس جمهور آمریکا همیــن ویژگیها را
دارد .وی نیز مانند چنگیزخان ،خود را محدود به شرایطی

که او را به قدرت رســاند ،نکرد .پا را فراتــر نهاد و محیطی
جدیــد برای خــود ایجاد کــرد .ترامــپ ،حلقــهای از افراد
همانند خود گرد آورد :سفیدپوست ،ثروتمند ،مردساالر و
محافظه کار.رهبر مغول به خشونت زیاد مشهور بود ،ولی
این خشونت را حسابشده و انتخاب شده ،اعمال میکرد،
مثال در شهرهای مرو و نیشابور ،دســتور داده بود که همه
انسانها ،حتی حیوانات را هم بکشند .با این روش ،چنان
ترســی در دل دیگــران انداخت کــه نخواهنــد در برابر او
مقاومت کنند و با این روش ،به ابرقدرت آسیا و اروپا تبدیل
گشــت.ترامپ هم همین روش چنگیز را در پیش گرفت؛
موشــک باران ســوریه ،انداختن بزرگ ترین بمب دنیا در
افغانستان ،فرستادن ناو هواپیمابر به سواحل کره ،تهدید
کره شــمالی به نابودی کامــل ،تهدیــدات بازرگانی علیه
کشورهای مختلف مثال انتقاد از فروش انبوه خودروهای
آلمانی در آمریکا.کســانی که قانــون بــازی او را بپذیرند،
وارد حلقه دوستانش میشوند و پاداش میگیرند .یکی از

این بازیگران ،عربستان سعودی بود که به عنوان پاداش،
میلیاردها دالر تسلیحات زیبا دریافت میکند چون "هیچ
کس ماننــد آمریــکا نمیتواند چنیــن کار خوبــی را انجام
دهــد" .در جبهه دیگر ،قطر که میخواســت نقش میانه را
بازیکند،قربانیبازیبزرگشد.حتیدرزمینهاقتصادی
نیز شــباهتهایی میان ایــن دو رهبر وجــود دارد .ترامپ
برای تسهیل کار شرکتهای بزرگ ،مالیات آن را کاهش
داد ،چنگیز هم با برداشــتن مــرز کشــورها ،راه بازرگانی
تجار بزرگ را آسان کرد.نه ترامپ و نه چنگیز ،هیچ کدام از
افکار عمومی و انتقادها ناراحت نمیشوند .برای هیچ یک
از دو رهبر مهم نیست که مردم درباره آن ها چه میگویند و
چه مینویسند .شاید یکی از دالیل محبوبیت مصیبت بار
کنونی چنگیز ،این باشد که تاریخ نویسان را مجبور نکردند
فقط درباره خوبیهای آنها بنویسند.روش تصمیم گیری
ترامپ هم مانند چنگیز ،فردگرایانه و متکی به خود است.
ترامپ راحتتر از اوباما تصمیم میگیرد .ضعف اوباما ،در
روش تصمیم گیری مبتنــی بر اجماع و اقنــاع بود .برخی
معتقدند روش ترامپ ،موفقیت آمیزتر است.
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