بینالملل

چهارشنبه  6تیر  13 .1397شوال  .1439شماره 19851

واکنش ترامپ به بیرون انداختن
سخنگویش از رستوران

رئیس جمهور آمریکا با ابراز نظر درباره تصمیم مالک رستوران رد هن ( )The Red Henکه سارا سندرز ،سخنگوی کاخ سفید را از رستورانش اخراج کرده بود ،در صفحه توئیترش نوشته است" :رستوران رد هن باید
بیشتررویپاککردنسایهبانهایکثیف،نردههاودیوارهایش(کهنیازجدیبهرنگشدندارند)تمرکزکند،نهاینکهازارائهخدماتبهچنینانسانعالیمثلساراسندرز،خودداریکند.منهمیشهپایبندبهاین
اصلهستم:اگررستورانتازبیرونکثیفباشد،ازداخلنیزکثیفاست".قبلازاینسندرزدرصفحهتوئیترشنوشتهبودکهبهدلیلکارکردنویباترامپ،مالکرستورانازویخواستهبودتاازرستورانبیرونبرود.

امیرعلی ابوالفتح

تصفیه نژادی به سبک ترامپ
پس از اجرای جداســازی اجباری کــودکان از والدین فاقد
مدارک قانونــی مهاجــرت در آمریکا کــه جهــان را در بهت
فروبــرده اســت ،دونالــد ترامپ جنبــه دیگری از سیاســت
های ضــد مهاجرتــی دولت خــود را بــه نمایش گذاشــت.
رئیس جمهوری آمریکا در توئیتــی ،اخراج فوری مهاجران
غیرقانونی را بدون تشکیل پرونده قضایی یا برپایی دادگاه
خواستار شد .چنین درخواستی با تمامی قوانین و ضوابط
حاکم بر موضوع مهاجرت در آمریکا مغایرت دارد .گفته می
شودهماکنونحدود 11میلیونتندرآمریکابدونمدارک
قانونی مهاجرتی اقامــت دارند و بســیاری از آن هــا دارای
خانواده هســتند و برای ســالیان طوالنی در آمریکا زندگی
کردهاند.اخراجاینتعدادمهاجرغیرقانونیازآمریکا،آشوب
کمسابقهایرادراینکشوربههمراهخواهدآورد.شناسایی
چند میلیــون مهاجرغیرقانونی و بازداشــت آنان و ســپس
اخراج از آمریکا بدون تشــکیل پرونــده و مراجعه به دادگاه،
اینکشوررابهبازداشتگاهیبزرگتبدیلمیکندکهدرآن،
جداســازی کودکان از والدین ،تنها نمونه کوچکی از نقض
حقوق انسانی خواهد بود.جریان مهاجرستیز در آمریکا که
دونالد ترامپ آن را نمایندگی می کند و بر آتش آن می دمد،
درپیشکلدادنبهنوعیتصفیهنژادیدراینکشوردرآغاز
دههسومقرنبیستویکماست 100.سالپیش،فاشیست
های اروپایی با هدایت و رهبری آدلف هیتلر در آلمان و بنیتو
موسولینی در ایتالیا هولناک ترین جنبه های نژادپرستی را
به نمایش گذاشتند .آنان هرغیرآریایی را شامل سامی ها،
کولی ها  ،مسلمانان و دیگر اقوام اروپایی هدف پاک سازی
نژادی قرار دادند تا اروپایی خالص را به وجود آورند .اکنون
 100سال بعد از فاجعه هولناک نژادپرستان اروپایی ،نوبت
بهنژادپرستانآمریکاییرسیدهاستتابهاصطالحآمریکای
خالص را شــکل دهنــد .در آمریکایی که ترامــپ آن را دنبال
می کند ،مســلمانان اجازه ورود ندارند ،مکزیکی ها افرادی
جنایتکار و بیمار جنســی معرفی و کودکان از آغوش والدین
ربوده وچند میلیون انســان به خارج از مرزهــا کوچ داده می
شوندودرنهایت،قراراستبهگردآمریکا،دیواربلندوغیرقابل
نفوذی احداث شود .با این حال ،مغایرت چنین برنامه ای با
اصولاخالقی،انسانیوقانونیبهقدریآشکاراستکهموج
جهانیمحکومیتراازنهادهایبینالمللیتادرونخانواده
رئیس جمهــوری آمریکا بــه راه انداختــه اســت .در روزهای
اخیر تقریبا تمامی سیاســتمداران ،اندیشمندان ،نخبگان
و هنرمنــدان در داخل و خــارج از آمریکا  ،فــارغ از اختالفات
میان خود ،مهاجرستیزی بی سابقه در این کشور را محکوم
کرده اند   .نانســی پلوســی  ،رهبر اقلیت دموکرات مجلس
نمایندگان می گوید  :سیاســت جداســازی خانواده توسط
ترامپلکهایتاریکبرکشورماخواهدگذاشت.جداکردن
کودکانکمسنوسالازوالدینشانجنایتیمطلقاستکه
ارزشهایآمریکاراتنزلمیدهدونورامید،فرصتوآزادی
را خاموش می کند .با این حال  ،چنین انتقاداتی نتوانســته
استازتمایلترامپبرایدعوتبهاخراجفوری 11میلیون
انسان از آمریکا بدون تشکیل پرونده و برپایی دادگاه بکاهد.
پیش بینی می شــود در هفته های آینده ،با توجه به قطبی تر
شدنجامعهآمریکاوطرحاتهاممشارکتمهاجرانغیرقانونی
درباندهای خالفکارهمچون گــروه ام اس  ،13 -برشــدت
مهاجرستیزیدراینکشورافزودهوچهبسابهخشونتهای
فیزیکینیزکشیدهشود.

...

اندیشکده روز
همراهان جنگ سرد درمعرض جدایی
اندیشکده مطالعات سیاسی اســتراتفوربا بیان این که اگر
ترکیه همچنان در برابر تقاضاهای آمریکا سرپیچی کند ،در
صورت اعمال تحریمهای آمریکا علیــه ایران روابط ضعیف
آنکارا-واشنگتن بیش از پیش زیان خواهد دید،نوشت:در
پیچ و تاب سرنوشت ،ترکیه و آمریکا اینک به واسطه روسیه
که زمانی آنهــا را در کنار یکدیگــر قرار داده بــود ،در حال
جدا شدن از همدیگر هســتند .پس از آن که اتحاد جماهیر
شوروی خواستار کنترل بیشــتری بر تنگههای ترکیه شد،
آمریکابهمتحدیخوشایندبرایترکیهتبدیلشد.درمقابل،
واشــنگتن توانســت از ترکیه به عنوان دروازهبانی در برابر
گسترش شوروی به ســوی خاورمیانه و اروپا استفاده کند.
در ســال  1947دکترین ترومن منجر بــه حمایت آمریکا از
ترکیه شد و نقشی اساسی در کمک به مقابله ترکیه در برابر
درخواست های شوروی داشت و سرانجام در سال 1952
ترکیه به عضویت سازمان پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) در
آمد.باپایانجنگسرد،دشمنمشترکترکیهوآمریکانیزاز
بین رفت .بدون وجود خطر احتمال تهاجم شوروی ،ترکیه
به جای پرداختن به مسائل خارجی ،توجه خود را به مسائل
داخلی معطوف کرد .ارتش روسیه به ویژه اقدامات نظامی
این کشــور در اوکراین ،همچنان برای آنکارا نگران کننده
است،ولیهماکنونمهمتریننگرانیامنیتیترکیهنهضت
جدایی طلب کــرد و در راس آن حزب کارگران کردســتان
(پ .ک .ک) اســت .به نظر ترکیه ،خطر حمایت روســیه از
پ.ک.ک کــه در ســال  1991پایــان یافت ،جــای خود را
به حمایــت آمریــکا از یگان هــای مدافع خلــق (ی .پ .گ)
داده اســت.صفبندیهای راهبردی جدید و نیز اتهامات
مربوط به کودتای نافرجام  2016ترکیه باعث شده است،
روابط ترکیه و آمریکا که زمانی متحدان سرسخت همدیگر
بودند ،به سطح بسیار پایینی تنزل یابد .با وجود تالشهای
حداکثــری ترکیه برای منصــرف کردن آمریکا ،واشــنگتن
از پایــان دادن به مشــارکت و همــکاری با نیروهای ســوریه
دموکراتیــک (اس .دی .اف) شــامل ی .پ .گ خودداری
میکند .از این رو ،ترکیه توجه دیپلماتیک خود را به دوستی
با مسکو معطوف کرده است و این کار آنکارا را قادر ساخت تا
به شکل بهتری از متحدان شورشی خود در سوریه حمایت
و حتی حمایت تاکتیکی روســیه را برای حمله به نیروهای
ی .پ .گ در عفریــن ســوریه جلب کند .با ایــن حال ،ترس
ترکیه از روســیه و ارزش و منزلتی که به واسطه مشارکت با
آمریکاعایدترکیهمیشود،بسیاربیشترازآناستکهآنکارا
مناسبات خود را با واشنگتن قطع کند .عالوه بر قراردادی
که ترکیه به تازگی بر سر منطقه منبج سوریه با آمریکا منعقد
کرده اســت ،آنکارا برای عضویــت در ناتــو ارزش راهبردی
زیادی قائل اســت .از این رو ،ترکیه تالش خواهد کرد بین
دوستی با آمریکا و روسیه نوعی توازن برقرار کند.

شهدای فاطمیون در عملیات بصر الحریر  /فروردین ۹۴

...

تحلیل روز

خشم صهیونیست ها از پیشروی مقاومت در جنوب سوریه با حمله به فرودگاه دمشق

شلمچه «مدافعان حرم» آزاد شد

رحیم پور -ســحرگاه سه شــنبه دو موشک از
سوی نظامیان صهیونیســتی به فرودگاه بین
المللی دمشــق شلیک شــد که ســامانههای
موشکیارتشسوریهموفقبهرهگیریومقابله
با این حمالت شد .خبرگزاری رسمی سوریه
(سانا) اعالم کردکه در چارچوب حمایت رژیم
صهیونیستیازگروههایتروریستیوباالبردن
روحیه از دست رفته آن ها در مقابل یگانهای
ارتش ســوریه به خاطر مناطق جدیــدی که از
چنگالآنهاخارجمیکنند،اینحمالترژیم
صهیونیستیانجامشد.نیروهایسوریهظرف
روزهای گذشــته صدهــا کیلومتــر در منطقه
اللجاة در حومه درعا ،ســویداء و بادیه ســوریه

امتداد یافتــه در حومههای حمص ،دمشــق و
دیر الــزور را آزاد کردهاند .برخی مدعیاند که
حملهبهفرودگاهدمشقانبارمهماتحزبا...
لبناندرسوریهراهدفگرفتهبود.خبرگزاری
روسی اســپوتنیک نیز گفته اســت که نیروی
هوایی رژیم صهیونیســتی در تالش بــود تا دو
محموله هوایــی ایــران را که در فــرودگاه بین
المللیدمشقتخلیهشدهبود،هدفقراردهد
که موفق نشــد .از ابتدای جنگ در ســوریه در
سال  ۲۰۱۱رژیم صهیونیستی بارها اهداف
نظامی ارتش ســوریه و حــزبا ...لبنــان را در
این کشور هدف گرفته است.اطراف فرودگاه
بینالمللیدمشقآوریلسالگذشتهمیالدی

نیز به بهانه ممانعت از انتقال سالح از ایران به
حزبا ...لبنان در سوریه که ادعای ساختگی
رژی مصهیونیستیاست،هدفحمالتهوایی
اینرژیمقرارگرفت.
▪قطعخطامدادیتروریستها

اما در جنوب ســوریه یگانهای ارتش ســوریه
موفق شــدند شــهرک «بصر الحریر» در حومه
شرقیدرعاراکهبهمرکزراهبردیتروریستها
معروفاست،ازتروریستهای«النصره»بازپس
بگیرند و بدین گونه خط امدادی تروریستها
در حومه درعا را قطع کنند .شهر بصر الحریر و
ملحیهالعطشکهازآنبهعنوانمهمترینمرکز

الوروف ،امروز با جان بولتون در مسکو دیدار میکند

درآستانهآشتی

در ادامــه گمانهزنیهــا درباره ســفر مشــاور
امنیت ملــی دونالد ترامپ به مســکو ،وزارت
خارجه روســیه در بیانیه ای خبر رســانهها را
درباره دیدار «ســرگئی الوروف» وزیر خارجه
این کشور با «جان بولتون» مشاور امنیت ملی
کاخ سفید تایید کرد .انتظار میرود این سفر
به آماده کردن مقدمــات دیدار دونالد ترامپ
و والدیمیر پوتین رؤســای جمهوری آمریکا و
روسیهمنجرشود.بهگزارشاینترفکس،بنابر
اعالم این وزارتخانه الوروف و بولتون امروزدر
مســکو دیــدار میکنند.این در حالی اســت
که بولتون پیش از حضور در این سمت بارها
انتقادهایــی تنــد دربــاره حکومت روســیه و
والدیمیــر پوتیــن مطرح کــرده بــود .بولتون
ســال گذشــته با انتشــار مقالهای در روزنامه
بریتانیایی تلگراف ،مداخلههای روســیه در
انتخابــات ریاســتجمهوری ســال 2016
ایاالت متحده را «اقدام آشکار جنگی» دانسته
و هشدار داده بود که «واشنگتن هیچ نرمشی
در برابر این اقدام نشان نخواهد داد» .بولتون
بارها پوتین را بــه دروغگویی درباره تحوالت

جهانــی متهــم کــرد و در ماجــرای حمایــت
روســیه از ادوارد اســنودن ،افشــاگر اســناد
آژانس امنیت ملی ایاالت متحده ،خواســتار
آن شــده بــود تــا «واشــنگتن درس خوبی به
شــخص پوتین بدهــد» .بااینحال هــر زمان
کــه بولتون عهــدهدار ســمتی دولتــی بوده،
تا حد زیــادی از اظهــارات جنجالــی خود در
حوزه سیاســت خارجی فاصله گرفته است.
عالوه بر خبرسازبودن سفر بولتون به مسکو،
مقدمهچینــی برای دیــدار رهبران روســیه و
ایاالت متحــده نیز نگرانیهایــی را در داخل
ایاالتمتحدهوهمچنیننزدمتحداناروپایی
واشنگتن به وجود آورده اســت .برنامهریزی
درباره زمان و مکان اولین دیدار رسمی ترامپ
و پوتیــن بیــش از پروندههای دیگــر از جمله
ایران ،ســوریه و کرهشــمالی مورد توجه قرار
گرفته اســت .مقامهــای آمریکایــی احتمال
میدهند که دیدار ترامپ و پوتین قبل یا بعد
از نشست ساالنه ناتو انجام شــود .سران ناتو
 11و  12جوالی در بروکســل نشســت خود
را برگــزار خواهنــد کــرد .برنامهریــزی برای

هزینه نیم میلیارددالری ارتش آمریکا

به سوی جنگ زیرزمینی
ارتــش آمریــکا بــا وجــود کاهــش تنشهــا بــا
کرهشــمالی بــه دنبــال گســترش برنامههای
آموزشــی نظامی بــرای جنگهــای زیرزمینی
اســت که بیش از نیممیلیــارد دالر هزینه برای
این کشــور در پی دارد .ارتش آمریــکا به تدریج
میپذیــرد که جنــگ بعــدی آن ،ممکن اســت
علیه «رقیبان همتایش» نظیر روســیه ،چین یا
کرهشمالی باشد و احتماال جنگ زیرزمینی را

شــامل خواهد شد .بســیاری از قدرتمندترین
یرادراختیار
ارتشهایجهانامکاناتزیرزمین 
دارند که برای اســتقرار یگانهای فرماندهی،
سپر دفاع موشکی در حمالت هستهای و دیگر
حمــات و حمــات مخفیانــه علیــه نیروهای
روی زمین ســاخته شــدهاند .در ســال گذشته
تخمینزدهشدهکه 10هزارمجموعهتجهیزات
زیرزمینی در سراســر جهان وجود دارد .عالوه

دیــدار پوتیــن
و ترامــپ در
حالــی انجام
میشــود کــه
در یــک ســال
اخیــر تحقیقات
دربــــاره مداخــــله
روســیه در انتخابــات
ریاستجمهوری سال
 2016آمریــکا ادامــه
دارد .رو سهــا همچنیــن
بهتازگــی از ســوی لنــدن و
متحدانش متهم به تالش برای
ترور یک جاسوس سابق روس در
بریتانیا شدهاند .حمایت پوتین از
بشار اسد ،رئیسجمهور سوریه و
نقش مسکو در تنشهای اوکراین
و انضمــام شــبهجزیره کریمــه بــه
خاک روســیه از دیگــر موضوعاتی
اســت که رابطه غرب و مســکو را در
سردترین وضعیت پس از پایان جنگ
بر این ،کالنشهرهایی نظیر نیویورک ،لندن و
مسکو کیلومترها تونل زیرزمینی دارند .مجله
«ونیتیفــر» نوشــته اســت کــه تنهــا در متروی
نیویورک  443مایــل مســیر زیرزمینی وجود
داردکهدراینآمارحتیفاضالبها،مسیرهای
ریلیفعالوغیرفعالودیگرمسیرهاهملحاظ
نشــدهاند .براســاس ایــن گــزارش ،افزایــش
احتمال درگیری زمینی با کرهشمالی در سال
 2017موجب شــد تا ارتش آمریکا این مسئله
را جدیتر بگیرد .دونالد رامســفلد ،وزیر دفاع
سابق آمریکا ،کره شمالی را «تونلکنهایی در
سطح جهانی» نامیده است .همچنین تخمین
زدهشدهاستکهکرهشمالیپنجهزارمجموعه

ملکه انگلیس به طور رسمی با خروج این کشور از اتحادیه اروپا موافقت کرد

ُمهر ملکه بر جدایی
ملکه الیزابت با تاییــد رســمی برگزیت(جدایی انگلیس
از اتحادیــه اروپا) اجــرای آن را قانونی کرد.پــس از این که
ماه هــا پارلمــان بریتانیا دربــاره برگزیت گفــت وگو کرد،
ســرانجام نمایندگان به اجــرای آن رای دادند و مهر تایید
نمادین ملکه ،جدایــی انگلیس از اتحادیه اروپا را رســمی
کرد .قانون برگزیت در ژوئیه ســال ۲۰۱۷توســط دولت
محافظه کار بریتانیا به پارلمان ارائه شــد.طبق این قانون
قراراستبریتانیادرتاریخ ۲۹مارسسال ۲۰۱۹جدایی
خودازاتحادیهاروپارابهطورکاملنهاییکند.لیامفاکس،
وزیر تجارت بین الملل بریتانیا می گوید« :با تایید پارلمان
و امضای این قانون توسط ملکه الیزابت تعلیق این قانون
تقریبــا غیرممکــن اســت».جاکوب ریس مــاگ ،نماینده
محافظه کار پارلمــان بریتانیا و یکــی از حامیان «برگزیت
سخت» می گوید با حمایت پارلمان و ملکه بریتانیا ،دولت
محافظه کار بریتانیــا باید بتوانــد از این پس
از موضــع قــدرت در مذاکــرات برگزیــت بــا
کمیسیون اروپا ظاهر شود.جدایی بریتانیا
از اتحادیه اروپا طی یک همه پرســی در
تاریــخ ۲۳ژوئــن ســال ۲۰۱۶به رای
گذاشتهشدوبارایبیشتراز ۵۰درصد
مردم به برگزیت این جدایی به جریان
افتاد.بریتانیا همــواره می تواند
در صورت موافقت نشدن با
برگزیت در هشــت سال
آینــده ،از مفــاد آن به
دادگاه عالــی اروپا
شکایت کند .به
نظر می رســد

دست کم دو تا سه سال طول می کشد تا بریتانیا تمام حق
رای در نهادهای اروپایی را از دســت بدهد .به این ترتیب
تا دو ســال آینده همچنــان این کشــور در کنــار  ۲۷عضو
اتحادیه در راهبردهای اروپایی شــرکت خواهد کرد .این
کهبعدازجداییکاملتکلیفرابطهاتحادیهاروپاوبریتانیا
چه خواهد شد ،مســئلهای دیگر است.مسئله حل نشده
مذاکرات برگزیت بحران مرز بین دو ایرلند است .ایرلند
شمالیبهعنوانبخشیازخاکبریتانیاوجمهوریایرلند
به عنوان یک کشور مستقل و عضوی از اتحادیه اروپا پس
از ســال ها جنگ داخلی به آرامش رســیده اند و مقامات
اروپایینگرانندکهجداییبریتانیابهتنشدرجزیرهایرلند
دامنبزند.اولینمرحلهمذاکراتبرگزیتدرماهدسامبر
با وجود تمام موانع پس از شــش ماه گفت وگو با نتیجه به
پایان رســید .برخی از طرفداران برگزیت در دولت می بر
اینباورندکهدولتبایدبدونامضایهرگونه
توافقی از اتحادیــه اروپا خارج شــود .آن ها
معتقدنداتحادیهاروپانیزنیازمندیکجدایی
نظاممند اســت و بریتانیا بایــد در برابر
هر فشــاری مقاومت کند .با این حال
یک دیپلمات ارشد اروپایی بر این باور
استکهبرایزمینهسازیخروجبریتانیا
از اتحادیــه اروپــا نباید شــتابزده
عمل کــرد .آن هــا در اظهار
نظرهایرسمیخودمی
گویند که بریتانیاییها
بــرای خــروج بایــد با
دســتی پر پول وارد
مذاکراتشوند.
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تکفیریهادرشرقدرعایادمیشودوشهادتگاه
دههاتنازرزمندگانفاطمیونوایرانیبود ،به
صورت کامل پاک ســازی شــد تا به این ترتیب
مرحله اول عملیات در درعا با موفقیت به پایان
برسد30 .فروردین ســال 94عملیات بزرگ
بصرالحریربههمتنیروهایمقاومت،مدافعان
حرم افغانستانی و جمعی از مستشاران ایرانی
در ســوریه آغاز شــد .طی این عملیــات حدود
 100تــن از رزمنــدگان ایرانی و افغانســتانی
لشــکر فاطمیون در نبرد بــا گرو ه تروریســتی
جبههالنصرهوارتشآزادسوریهدراینمنطقهبه
شهادترسیدندکهپیکرتعدادیازشهداماهها
در اختیار دشمن تکفیری بود ،به همین دلیل
منطقه به شــلمچه «مدافعان حرم» نیز معروف
شد.باپاکسازیبصرالحریروملحیهالعطش،
عمال تروریســت هــای جبهــه النصــره و ارتش
آزاد که در منطقه اللجاه در شــمالی ترین نقطه
اشغالیمقاومتمیکردند،ناچاربهفرارشدند
و این منطقه با ده ها روســتا و شهرک به صورت
کامل به کنترل ارتش سوریه درآمد .راهبردی
بودن موقعیت جغرافیایی درعا در طول تاریخ،
وجود برخی تاسیســات نظامی ســوریه در این
منطقهبهدلیلنزدیکیباسرزمینهایاشغالی
بهمنظورمقابلهاحتمالیباتجاوزهایآن،وجود
یکــی از مناطــق آزاد اقتصادی در این اســتان،
شــهرک صنعتی و هم مرز بــودن آن بــا اردن به
عنواندروازهتجارتاینکشوربااروپاوبزرگراه
ترانزیت مهم متصل به «حلب» در شمال سوریه
بهعنوانیکیازمنابعدرآمداقتصاداینکشورو
اردنموجبشدهاستتادرعابهیکیازمناطق
مهمسوریهتبدیلشود.بههرروی،ایناحتمال
هم وجود دارد که جنــگ در روزهــای آینده در
مناطق جنوبی سوریه به خاطر نزدیک شدن به
مرزهایاردنبرایارتشسوریهسختترشود،

چرا که این کشــور بــه خوبی واقف اســت که در
صورتورودتروریستهابهخاکخودنمیتواند
در آینده روی آرامش ببیند و رژیم صهیونیستی
نیز چندان تمایلی به ناامن شدن اردن به دلیل
هم مرزی با این کشــور ندارد.تروریست ها نیز
به خاطر بسته شدن مرزهای اردن در روزهای
آینده مجبور به تســلیم یا جنگ با ارتش سوریه
خواهند بود و می تــوان پیش بینی کــرد که در
صورت تسلیم نشدن آنان ،باید شاهد درگیری
هایگستردهباارتشسوریهباشیمکهدرچنین
شرایطیودرسایهحمایتهایهواییروسیهدر
جریاندرگیریهایجنوبماننددیگرمناطق،
بسته شدن پرونده تروریســت ها در این منطقه
نیز مانند دیگر مناطق آزاد شده سوریه چندان
دور از ذهن نیســت .در شرایط کنونی می توان
چنینارزیابیکردکهرژیمصهیونیستیباتوجه
به اطالعات دقیقی که از وضعیت تروریست ها
درجنوبسوریهوکنارمرزهایمناطقاشغالی
خود دارد ،برای روحیــه دادن به آنان و حمایت
از این افــراد در برابر عملیــات نیروهای نظامی
ســوریه ،دســت به کار شــده تا در روزهای باقی
مانده ،متهم به کوتاهــی در برابر ادامه حمایت
های هشت ســاله خود از تروریســت ها نشود.
این پیش بینی نیز وجود دارد که صهیونیســت
ها در ساعات آینده بار دیگر دست به کار شوند و
باشلیکموشکیاحمالتتجاوزکارانههوایی
بخواهنــد هواداری خــود را از تروریســت های
مستقر در جنوب و شمال ســوریه نشان دهند
و حتی در این زمینه برخــی از هم اکنون پیش
بینی تهیه سناریویی مانند حمله شیمیایی به
«دوما» را به منظور وارد کردن گسترده تر دیگر
کشــورهای غربی (آمریکا ،انگلیس و فرانسه)
برای حمایت از تروریست ها و حمله نظامی به
سوریه،مطرحمیکنند.

سرد قرار داده است .دونالد ترامپ با
وجود این که بارها از حمایت مسکو از
حکومت سوریه انتقاد کرده و حتی دو
بار با ادعای اســتفاده نظامیان
ســوریه از سالح شــیمیایی
در برابــر غیرنظامیــان،
حمالتــی موشــکی بــه
مواضــع ارتش ســوریه
انجــام داده اســت اما
تمایــل زیــادی دارد
تــا رابطــه خــود را بــا
پوتین بهبود بخشــد و
این موضــوع نگرانی
مخالفــان ترامــپ
در داخــل آمریکا و
متحدان غربیاش
را برانگیخته است.
از سوی دیگر پوتین
انتظــار دارد دیــدار
بــا ترامــپ فرصتــی
باشد تا بخشــی از تحریمهایی
کــه غــرب علیــه مســکو بر ســر
اقدامات ماجراجویانه روسیه در
اوکراین و مداخلــه در انتخابات
آمریــکا اعمال کــرده اســت ،لغو
شــود.دونالد ترامــپ از زمــان
مهای
یکارآمدن ،اعمال تحری 
رو 

اقتصادی علیه روســیه را که در دولت باراک
اوباما آغاز شــده بــود ،ادامــه داد و تعدادی از
دیپلماتهــای روس را نیز از ایــاالت متحده
اخــراج کــرد امــا از ســوی دیگر تــاش کرد
رابطهای دوستانه با پوتین برقرار کند .ترامپ
به تازگی و در نشست سران گروه  7خواستار
بازگرداندن روسیه به جمع هفت اقتصاد برتر
جهان شد .روســیه در ســال  2014و در پی
جنگ داخلی اوکراین و انضمام شــبهجزیره
کریمه به خاک خود از این گروه اخراج شد.با
وجود تمایل ترامپ و خوشبینــی او به دیدار
با پوتین ،برخی نزدیکان ترامپ به او هشــدار
میدهنــد که انجــام ایــن دیــدار درحالیکه
تحقیقــات درباره رابطــه کمپیــن انتخاباتی
ترامپ و روســیه ادامه دارد ،میتواند تبعات
منفــی بیشــتری بــرای او داشــته باشــد.
رئیسجمهــور ایــاالت متحــده بارهــا اعالم
کرده است ،روسیه میتواند شریک مناسبی
برای غــرب در مبــارزه با تروریســم باشــد اما
دیگر رهبــران غربی چنین اعتقــادی ندارند
و پوتیــن را رهبــری میدانند کــه ارزشهای
غرب از جمله دموکراسی را زیر پا میگذارد.
اقداماتیکجانبهترامپعلیهمتحدانغربی
خود و خــروج او از معاهدههای بینالمللی از
دیگر موضوعاتی اســت که میتواند در دیدار
رؤسایجمهور آمریکا و روسیه مورد استفاده
پوتین قرار گیرد و او را با خود همراه کند.

تجهیزات زیرزمینی داشــته باشــد .گســترش
شبکههایتونلیکهداعشودیگرتروریستها
در جنگ داخلی سوریه از آن استفاده کردهاند
نیز نشــان داده که این یــک پدیده رایج اســت.
ارتش آمریکا ســال گذشــته بررسی چهارماهه
آموزشهاوفنونزیرزمینیرابهپایانرساندوآن
هارابراساسواقعیتهایقرن 21ب هروزرسانی
کرد.مرکزمانورهایجورجیامسئولیترهبری
اصالحاتمبارزهآمریکادرفضاهایزیرزمینی
را بر عهده دارد .فرمانده دانشــکده پیادهنظام
این مرکــز نظامی گفت :در یک کالنشــهر که
تجهیزات زیرزمینی ،فاضــاب ،مترو و چنین
امکاناتی دارد ،باید از خودمان بپرسیم چگونه

میتــوان از ایــن امکانات اســتفاده کــرد .یک
منبع آگاه که نخواســت نامش فاش شــود ،به
این ســایت گفت :فنونی که برای پاکســازی
فضاهای زیرزمینی اســتفاده میشود ،بسیار
شبیه به همان فنونی است که برای پاکسازی
ساختمانهای روی زمین از آن بهره میگیریم
اما واضح اســت که چالشهای ویژهای در زیر
زمین وجود دارد و تجهیزاتــی که برای غلبه بر
محدودیتهــای زیرزمینی بــه آن نیازمندیم،
بســیار گرانقیمــت هســتند و هزینههایی که
برای تأمین ایــن تجهیزات الزم اســت ،بخش
زیــادی از بودجــه 572میلیــوندالری ارتش
آمریکا را به خود اختصاص میدهد.

کشته شدن  ۱۲۰سیاستمدار در آستانه انتخابات ریاست جمهوری مکزیک

جنایت پیش از رقابت
گروه بین الملــل -مردم مکزیــک در حالی خــود را برای
انتخابات روز یک شــنبه آماده می کنند که نامزد ها با قتل
هــای زنجیــره ای از صحنــه رقابت حــذف می شــوند .در
کارزار انتخاباتی جاری بیش از  ۱۲۰سیاســتمدار کشته
شــدهاند .گفته میشــود  ۱۶تن از قربانیــان زن بودهاند.
به گزارش دویچــه وله« ،روبن ســاالزار» ،مدیر انســتیتوی
«الکت»کهاعمالخشونتآمیزعلیهسیاستمدارانراثبت
ی کند  ،میگوید ،بیش از ۲۰ســال است که کارزارهای
م 
انتخاباتی دچار موجی از خشــونت هســتند .عالوه بر این
در طول  ۱۰مــاه گذشــته  ۴۰۰فقره عمل خشــونتآمیز
علیه سیاستمداران به ثبت رسیده اســت .بهویژه نامزدها
و مقامهای محلی هدف سوءقصدها بودهاند .شهروندان
این کشــور واقــع در آمریکای التیــن در اول ژوئیــه نه فقط
رئیسجمهورجدیدراانتخابمیکنندبلکهبیشاز۳۰۰۰
مقام دولتی انتخاب خواهند شــد ،از جملــه تمام اعضای
کنگره،هشتفرماندارجدیدوحدود ۱۶۰۰شهردار.

از ســوی این مامــوران در جریان اســت .آن ها بــه جزئیات
بیشتری اشاره نکردند .روز پنج شنبه گذشــته خوآرز که از
جانبحزبچپگرایانقالبدموکراتیکنامزدشدهبود،
به قتل رسید .با این حال ،گفتنی است که موج خشونتها
فقطمتوجهسیاستمدارانومقامهایمحلینیست.بیش
از۲۹هزارفقرهقتلدرسالگذشتهمیالدیبهثبترسیده
که خونینترین ســال در تاریخ معاصر مکزیک بوده اســت.
عالوهبراینحدود۳۶هزارنفربهعنوانمفقودشدهبهثبت
رسیدهاند.درمحافلقدرتمندتبهکاران،جنگبرسرقدرت
و تقســیم معامالت جنایی غیرقانونی ،تقسیم حوزه نفوذ و
مسیرهای قاچاق با شدت و حدت تمام در جریان است .در
اینمیاندولتنقشیعاجزودرماندهداردوقادربهمقابلهبا
اینموجسنگینجنایاتسازمانیافتهنیست.

...

اظهار نظر روز
دیوید گراهام:

چرا ترامپ بحران سازی می کند؟
دونالــد ترامپ برای حفــظ حمایــت اش نیاز به بحــران ها
دارد .اگر بــه اتفاقــات در  10روز گذشــته در آمریــکا نگاه
کنیــد ،به ســادگی می تــوان گفــت رئیس جمهــور ترامپ
تمایل دارد بحران سیاســی برای خود ایجــاد کند.من این
را می دانم برای این کــه دیدم وی دســتور اجرایی را برای
پایــان دادن به جداســازی غیرقانونــی خانواده هــا در مرز
امضا کرد .همچنیــن بحران در جریــان راهپیمایی برتری
جویان سفیدپوســت در شــارلوتزویل ویرجینیــا  ،رفتن به
آستانه جنگ با کره شمالی ،برکناری جیمز کومی و بحران
های کوچک تر فراموش شــده دیگر را می توان دید .چرا او
چیزی یاد نمی گیرد؟ حقیقت این است که ترامپ به بحران
ســازی ادامه می دهد زیرا به آن ها نیاز دارد .نامزد شــدن
ترامپ براساس بحران سازی بود .حضور وی در انتخابات
شــاهکار نبود با توجه به این کــه باراک اوبامــا به عقالنیت
معروف و اقتصاد در حال رشد بود اما تالش ماهرانه ترامپ
برای ایجاد بحران ها موجب شــد کمی کمتر از اکثریت در
این کشور به او رای دهند با وجود این که وی نامزد ضعیفی
بود .وی دربــاره افزایش مهاجران تبلیغــات به راه انداخت
و این در حالی بود که عبور از مرز کم شــده بود .او تصویری
تاریک از افزایش جنایت در کشور ترسیم کرد در حالی که
نرخ جنایت به کمترین حد در تاریخ رسیده بود و هشدار داد
که چین در حال سرقت مشاغل اســت و ارز را دست کاری
می کند ،در حالی که از دست رفتن شــغل به خاطر چین و
کاهش ارزش یوان سال های قبل افزایش یافته بود .حرف
بحران هم در سخنرانی وی برای نامزد شدن در مجمع ملی
جمهــوری خواهان و هم ســخنرانی وی در مراســم تحلیف
نمایان بود.ترامپ گفت که به جداســازی خانواده ها پایان
خواهد داد،کاری که خود انجام داده بود .عقالنیت متعارف
می گوید در زمانی که اقتصاد در حال رشــد اســت ،رئیس
جمهوری باید محبوبیت داشته باشد(نه ترامپ) و آن رئیس
جمهوربایدتمرکزشرابهرشداقتصادمعطوفکند(.ترامپ
درحالانجاماینکارنیست)ویدربارهاقتصادبلوفمیزند
و شکایت ها در این زمینه در لنز رسانه ها پوشش داده نمی
شود .رسانه ها وقت انجام این کار را ندارند زیرا آن ها سرگرم
پوشش دادن بحران هایی هستند که کاخ سفید ایجاد کرده
است و کاخ سفید می خواهد که این بحران ها را ایجاد کند
زیرا این راهی برای حفظ پیوندهای حامیان رئیس جمهور
با اوست.ترامپ رئیس جمهور روزهای خوش و خوش بینی
نیســت ،تنها چیزی که او دارد عشــق به گلف است .ترامپ
خودرارئیسجمهوردورانبحراننشاندادهاست.اگرهمه
چیز خوب پیش رود ،رای دهندگان به سمت دولت توانمند
دیگریاعمازجببوشیاهیالریکلینتونمتمایلخواهند
شد .آن ها فقط در زمان فاجعه در کنار ترامپ خواهند بود.
اگر همه چیز به خوبی پیش رود ،بودن در کنار ترامپ بسیار
خسته کننده خواهد بود.

...

یادداشت
دکتر ابوذرگوهری مقدم

برای ستون نویس واشنگتن پست
حــدود دو دهه اســت کــه آثــار چارلــز کراتامــر (Charles
 )Krauthammerرا پیگیری و رصد میکنم .در ماههای
اخیر ســتون ثابت جمعههای واشــنگتن پســت را به دلیل
بیماری نمینوشــت و غیبــت وی محل ســؤال بــود تا خبر
بیماری ،نامه وداع و فوتش منتشر شد .کراتامر که به جناح
فکــری نومحافظهکاران وابســته بــود ،تالش شــدیدی در
پیشــبرد راهبردهای طیف متبــوع خود در حوزه رســانه و
مطبوعات داشت و به شــکل خاصی به انجام کارویژه خود
در نشــریات مربوط میپرداخت .نگاه کالن و نظری وی به
پدیدههای مختلف سیاســت آمریکا ،به خصوص سیاســت
خارجی و تالش برای تبیین دکترینهای روســای جمهور
آمریکا از ویژگیهای وی بود .این موضوع به لحاظ روشی،
به آثار وی جایگاهی خاص داده بود .کراتامر تالش داشت
سیاســت خارجی آمریکا را در مقاطع مختلــف تئوریزه و به
لحاظ مفهومــی دکترین روســای جمهوری نظیــر ریگان،
بوش و اوباما را نیز با نگاه کلنگر خود تبیین کند .به عنوان
مثال وی بازه بین فروپاشی شــوروی و وقوع حادثه یازدهم
ســپتامبر را که سیاســت خارجی آمریکا دچار بحران معنا
شده بود و پس از آن با تغییر پارادایم صورت گرفته از «مبارزه
با کمونیسم» به «مبارزه با تروریسم» صورتبندی جدیدی
در این سیاست انجام شد ،چنین توصیف میکند« :در 10
ســال گذشــته آمریکایی ها ازنظر تاریخــی در تعطیالت به
سر بردهاند .سردرگمی در مســیر سیاست خارجی آمریکا
كه پس از پایان جنگ سرد به وجود آمده بود  ،امروز به پایان
رسیده و جای خود را به یك اصل سازمان دهنده یعنی جنگ
با تروریسم داده اســت .افراط گرایان ،جانشین فاشیسم و
كمونیسم و تهدیدی علیه آمریکا شده اند .»...در این مجال
قصد ورود محتوایی بــه آثار وی نداریم امــا نکته قابلتوجه
دربــاره چنیــن افــرادی ،اســتمرار فعالیت و تبدیلشــدن
بــه «برند» در حــوزه فعالیــت خود بــا هدف تحقــق اهداف
کشورشان اســت .ازاینرو باید گفت صرفنظر از محتوای
آثار نویسندگانی نظیر کراتامر -که قطع ًا در راستای منافع
آمریــکا و حداقل دربــاره ما با رویکــرد ضدایرانی نگاشــته
میشد -وجود افرادی با رویکردهای نظری و نظام مند در
فضای رسانه و مطبوعاتی کشور ضرورتی انکارناپذیر است.

▪تمامافسرانیکشهر،مظنونقتل

افزایشخشونتبانزدیکشدنبهزمانانتخاباتدرحالی
استکهشبهههاییازمشارکتپلیسدرقتلهایزنجیره
ای یک شهر مطرح شده است .رسانه های محلی گفته اند
که افســران مظنون به مشــارکت در قتل «فرنانــدو آندلس
خوآرز»،نامزدحزبانقالبدموکراتچپکهبرایمنصب
شهرداری شــهر «اوکامپو» مبارزه می کرد ،بازداشت شده
اند .به گزارش ایندیپندنــت ،ماموران بخــش امور داخلی
پلیسمکزیکتمام 28نیرویپلیسشهراوکامپورادراین
باره دستگیرکردهاند.مقامهایدولتدربیانیهایگفتند،
تحقیقاتی درخصوص «نقض بالقوه قوانین رفتاری پلیس»
CMYK

