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رئیسجمهورآمریکا در گفت و گو با روزنامه دیلی میل تاکید کرد که قصد دارد دوباره در انتخابات  2020شرکت کند .وی افزود" :همه از
من میخواهند" و تاکید کرد هیچ نامزد دموکراتی "نیست که بتواند" مرا شکست دهد .او درباره ملکه سالخورده انگلیس نیز گفت :او زن
فوقالعادهای است .او خیلی باهوش است و خیلی زیبا .وقتی میگویم زیبا منظورم زیبایی درونی و بیرونی است .او زن زیبایی است.

ترامپ :چون "همه میخواهند"
در انتخابات 2020نامزد میشوم

...

تحلیل رسانه ها
ترامپ مدعی پیروزی در نشست پرتنش ناتو
گــاردیــن :ســـران اروپــایــی
نــاتــو از آن چـــه در یکی
از ســرنــوشــت ســاز تــریــن
نشست های عمر 69ساله
این نهاد گذشت و نتیجه گیری رئیس جمهور آمریکا از
این نشست ،متعجب هستند .دونالد ترامپ در پایان این
نشست و در اقدامی که می تواند اتحاد نظامی غرب را با
تهدید جدی روبه رو کند ،اولتیماتومی تا ژانویه 2019
تعیین کرد که در صورت افزایش نیافتن بودجه نظامی
از سوی دیگر اعضای ناتو تا پایان سال  ،2018ایاالت
متحده خــروج از این اتحاد نظامی را بررسی خواهد
کرد .برخی رهبران ناتو اولتیماتوم ترامپ را فقط یک
بلوف قلمداد کرده اند ،اما همین رهبران نیز نشست
پرتنش دوروزه ناتو در بروکسل را خشمگینانه ترک
کردند؛ تنش هایی که حتی تا آخرین ساعات هم از سوی
ترامپ ادامــه داشــت .رئیس جمهور ایــاالت متحده در
ساعات پایانی بزرگ ترین ائتالف نظامی جهان بسیار
دیرتر از دیگر رهبران وارد محل برگزاری نشست شد
و بدون توجه به دستور کار جلسه خواستار جلسه ای
فوری و اضطراری برای بررسی بودجه ناتو شد .پس از
آن هم ترامپ در کنفرانس مطبوعاتی پرحاشیه خود
مدعی شد رهبران اروپایی با خواسته او برای افزایش
بودجه نظامی موافقت کرده اند ،اما این ادعا از سوی
صــدراعــظــم آلــمــان و رئیس جمهور فرانسه تکذیب
شد.ترامپ در گفت وگوی خود با رسانه ها پس از پایان
نشست ناتو گفت رهبران اروپایی موافقت کرده اند به
تعهد خود در اختصاص 2درصد تولید ناخالص داخلی
برای بودجه نظامی ناتو زودتر از زمان برنامه ریزی شده
عمل کنند و حتی ممکن است این تعهد در آینده به
بیش از 2درصــد برسد؛ اما رهبران اروپایی از جمله
امانوئل مکرون ،رئیس جمهور فرانسه ،روایت متفاوتی
از خروجی نشست ناتو دارنــد .او با تکذیب بخشی از
اظهارات ترامپ گفت رهبران درباره هیچ گونه افزایش
تعهد مالی فراتر از 2درصد توافق نکرده اند .به گفته
مکرون همه چیز در بیانیه ای که ناتو در اختیار رسانه ها
قرار داده ،مشخص شده است« .در بیانیه رسمی ناتو،
هدف اختصاص 2درصد از سهم تولید ناخالص داخلی
اعضا به بودجه نظامی ناتو تا سال  2024است»  .اگر
اظهارات مکرون و بیانیه ناتو را مالک قرار دهیم ،هیچ
توافق تــازه ای در نشست ناتو حاصل نشده ،چراکه
در این بیانیه همان جدول زمانی مبهم پیشین برای
افزایش بودجه تکرار شده است .دونالد ترامپ هم در
کنفرانس مطبوعاتی خود در اظهاراتی دوپهلو و ظاهرا
با تعیین مهلت تا ژانویه  2019از خروج ایاالت متحده
از ناتو در صورت افزایش نیافتن بودجه از سوی دیگر
اعضا خبر داد؛ اما این مهلت کمتر از شش ماه ترامپ،
از نظر بسیاری از اعضای ناتو غیرعملی است .مکرون
اعتقاد دارد اظهارات ترامپ نباید به معنی تهدید به
خروج تلقی شود« :رئیس جمهور ترامپ نه در مذاکرات
خصوصی و نه در گفت وگو با رسانه ها به خروج ایاالت
متحده از ناتو تهدید نکرده است»  .تفسیرهای متفاوت
از اظهارات رئیس جمهور ایاالت متحده در کنفرانس
مطبوعاتی در شرایطی در رسانه ها مطرح می شود که
ترامپ در این کنفرانس و با وجود اصــرار خبرنگاران
حاضر نشد تأیید کند اظهاراتش را نباید اولتیماتوم
برای دیگر اعضا به شمار آورد .او حتی برای دامن زدن
به این گمانه ها و در پاسخ به این سؤال که «براساس
قانون اساسی ایاالت متحده ،خروج از ناتو باید با تأیید
کنگره انجام شــود» ،پاسخ داد« :فکر می کنم بتوانم
شخصا فرمان خروج را صادر کنم ،اما لزومی به این کار
نمی بینم»  .براساس قانون اساسی آمریکا ،عضویت
ایاالت متحده در ناتو فقط با تأیید دوسوم اعضای سنا
لغو می شود .ترامپ در جمع بندی اظهارات خود در
نشست ناتو از «پایان خــوش» ایــن نشست خبر داد و
تأکید کرد« :توانسته نارضایتی خود از وضع موجود را
به دیگر اعضا تفهیم کند» .از سوی دیگر آنگال مرکل،
صدراعظم آلمان که در دو روز قبل از نشست ناتو هدف
حمالت تــرامــپ قــرار داشــت ،ایــن نشست را «بسیار
پرتنش» ارزیابی کرد .ایاالت متحده حدود  3.5درصد
تولید ناخالص داخلی خود را به بودجه نظامی ناتو
اختصاص داده ،اما این رقم برای آلمان فقط  1.2درصد
است .مرکل هم در پاسخ به پرسش ها دربــاره تهدید
ترامپ به خــروج از ناتو گفت« :رئیس جمهور آمریکا
خواستار آن شد تا در ماه های پیش رو دراین باره بحث
بیشتری شود و در نشست اضطراری ناتو هیچ تصمیم
تازه ای اتخاذ نشد» .ینس استولتنبرگ ،دبیرکل ناتو
نیز با تأیید برگزاری نشست اضطراری ایاالت متحده
و  28عضو دیگر ناتو در اظهاراتی کلی این جلسه را
«مفید بــرای تقویت نقش ناتو و لــزوم قدرتمندبودن
این ائتالف نظامی» دانست.نشست سران ناتو با تمام
تنش های قابل پیش بینی در حالی به پایان رسید که
ترامپ مستقیما از بروکسل به لندن رفت و دوشنبه نیز
در هلسینکی فنالند با والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور
روسیه ،دیدار می کند .پوتین در حالی راهی دیدار با
رئیس جمهور آمریکا می شود که نمی تواند خشنودی
خــود را از تنش در ناتو پنهان کند .نگرانی رهبران
ناتو نیز این است که ترامپ آنچه را در سنگاپور و در
دیدار با کیم جونگ اون ،رهبر کره شمالی ،انجام داد،
این بار در هلسینکی تکرار کند و بدون اطالع و موافقت
متحدان غربی خود امتیازاتی به پوتین بدهد .ترامپ
در گفت وگوی خــود با خبرنگاران در بروکسل و در
پاسخ به این سؤال که «آیا شما در دیدار با پوتین اعطای
امتیازاتی از جمله تعلیق مانورهای نظامی در شرق
اروپا یا به رسمیت شناختن الحاق کریمه به روسیه را
در نظر داریــد؟» ،پاسخی مبهم داد و گفت« :انضمام
کریمه به روسیه در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما
انجام شد .اگر من رئیس جمهور بودم چنین اتفاقی رخ
نمی داد» .

از سرکوب های رژیم بعث تا عافیت طلبی و بی تفاوتی امروز

روشنفکرانعراقیمقصرند

هنگامــی کــه اروپــا ،بــه ویــژه اروپــای مرکــزی،
دستخوش خشونت و سرکوب گســترده فاشیسم
و نازیسم در ایتالیا و آلمان و اتریش شد طبقه ای که
به شدت با آن ها برخورد شــد و تالش شد تا از روند
اجتماعی و فرهنگی کشــور کنار گذاشــته شوند،
اندیشــمندان ،صاحب نظران ،دانشــمندان علوم
اجتماعی و علوم انســانی و اســتادان دانشــگاه ها
بودند .در پی این قلع و قمع بسیاری از آنها مجبور
بــه مهاجــرت از کشورهایشــان بــه ســمت ایاالت
متحده آمریــکا و تا انــدازه کمتری بریتانیا شــدند.
دانشــمندان و فرهیختــگان بســیاری بــه ویــژه از
آلمان ،ایتالیا ،اتریش ،لهستان ،چک ،مجارستان و
لهستان مجبور به مهاجرت شدند که از جمله آنها
می توان به هرمان هســه ،لودوویگ ویتگنشتاین،
زیگمونــد فرویــد ،فرانتس نویمــان ،اریــک فروم،
توماسمان ،گائتانو سال وه مینی ،هربرت مارکوزه،
ماکس هورکهیامر ،تئودور آدورنو و بســیاری دیگر
اشــاره کرد .اگر چه بســیاری از این دانشــمندان و
فرهیختگان به دلیل یهودی بــودن مجبور به ترک
دیارشــان شــدند امــا در میــان آن هــا کســانی هم
بودند کــه یهــودی نبودند و به واســطه فشــارهای
حکومتهای فاشیسم و نازیسم مجبور به مهاجرت
شدند .بسیاری از آنها یا حاضر به قبول نظام حاکم
برکشورشان نشدند و ترجیح دادند مهاجرت کنند
تا به افشاگری علیه حکومتهای استبدادی حاکم
بر کشورشــان مبادرت ورزند ،مثل ســال وه مینی
یا فضا را آن قدر ســخت دیدند که احســاس کردند
دیگر مجالی بــرای تنفس فرهنگــی و علمی وجود
ندارد ،مثل لودوویگ ویتگنشــتاین یا توماس مان.
نکته بارز اقدام آن هــا در این بود کــه تقریبا تمامی
ایــن افراد بــا مهاجــرت خود هویــت خــود را حفظ
کردند و رسالت خود را به تقویت فرهنگ کشورشان

و تربیــت نیروهــای انســانی با هــدف بازگشــت به
کشور و خدمت به کشورشان تعریف کردند .بیشتر
آن ها هنگامی کــه به ایاالت متحده  -کشــوری که
از تمامی آن ها بــه خوبی اســتقبال و فضــا را برای
فعالیت آزادانه شــان در تمامی ســطوح اجتماعی
فراهم کرد و از توانایی های شــان تقدیــر فراوان به
عمل آورد و از آن ها برای تقویت بنیه فرهنگی خود
استفاده کرد و آنها هم همیشه به واسطه موقعیتی
که آمریکا در اختیارشــان گذاشــته بود قدردان آن
بودند  -مهاجــرت کردنــد هویت خود را از دســت
ندادند و دچار خودباختگی نشدند و حتی یک روز
هم فراموش نکردند کــه باید روزی به کشورشــان
برگردند و تجربیات خــود را در اختیار جامعه خود
قرار دهند و به مردمان کشــور خــود خدمت کنند.
آن ها هیــچ گاه شــیفته آمریکا نشــدند و بــا تربیت
نیروی انســانی ورزیده و پویــا تالش کردنــد آن ها
را بــرای احیای اروپــای جنگ زده فــارغ از دیدگاه
و تمایــات مذهبی و سیاسی شــان ،ترغیب کنند.
نتیجه آن را هم دیدیم ،وقتی کــه آن ها بعد از پایان
جنگ جهانــی دوم به کشــورهای خود بازگشــتند
چنان شأن و منزلتی داشتند که به راحتی توانستند
جایگاه اصلی خــود را در بدنه اجتماعی و فرهنگی
کشورشــان بیابنــد و تبدیل به حلقه ای مســتحکم
میان جامعه خود با حاکمان جدید شــدند .اگرچه
بسیاری از این دانشمندان ترجیح دادند در دوران
جدید اروپــا وارد قدرت نشــوند و تنها روشــنفکر یا
استاد دانشگاه یا در نهایت مشــاور باقی بمانند اما
نفــوذ اجتماعی و فرهنگی و سیاسی شــان دســت
کمی از سیاستمداران نداشت .تشکیل اتاق های
فکر و مکاتبی نظیر مکتب فرانکفورت یا حلقه وین
ماحصل همین دوران است .این حلقه واسط سبب
شد تا آنها بتوانند از یک سو به خوبی خواستههای

رئیــس کمیســیون دفاعــی و امنیتــی ســنای
افغانستان با پیشنهاد شــرکت امنیتی آمریکایی-
صهیونیســتی بلک واتر بــرای برقــراری امنیــت
افغانســتان مخالفت کرد« .محمد هاشم الکوزی»
تاکید کــرد ،افزایــش حضــور نظامیــان خارجی و
پیشنهاد شرکت امنیتی آمریکایی  -صهیونیستی
بلک واتــر بــرای تامیــن امنیــت افغانســتان ،بــه
امیدواری برای برقراری صلح در افغانستان لطمه
بزرگی وارد میکند.به گفته وی تجربه نشان داده،
برقراری صلــح و امنیت در این کشــور از راه نظامی
و ادامه جنــگ امکان پذیر نیســت و ورود نیروهای
شرکت امنیتی آمریکایی -صهیونیستی بلک واتر
به مســئله امنیت در افغانســتان به ناامنــی در این
کشور دامن می زند« .فرینس ایرک» Prince Erik
موســس بلک واتــر پــس از نشســت اخیر ســازمان
پیمــان آتالنتیک شــمالی ناتو در بروکســل درباره
افغانستان پیشنهاد کرد ،شــماری از نیروهای این
شرکت جایگزین نظامیان آمریکایی در افغانستان
شــوند .پس از حمله آمریکا به افغانســتان در سال
 2001و اشــغال این کشــور ،وزارت دفــاع آمریکا
تامیــن امنیــت ســفارت خانه ها و مراکــز اداری و
نظامی متعلــق به نیروهــای خارجی را به شــرکت
امنیتی خصوصــی بلک واتر واگذار کرد.بســیاری
برارتباط مالی و امنیتی این شرکت با وزارت دفاع و
امور خارجه آمریکا نیز تاکید دارند .جنایات صورت
گرفته ازســوی نیروهــای بلک واتر در افغانســتان
و عراق کــه اعتراض شــدید «حامد کــرزی» رئیس

تغییر مسیر ترامپ به سوی خصوصی سازی جنگ افغانستان

نخبگانعراقی
نیز در این جمود
و رکود فکری
و اجتماعی و
فرهنگیموثر
بودند .بسیاری
از کسانی که از
حکومتبعثی
فرار کردند و
راهی اروپا و
آمریکا شدند
بعد از سقوط
صدام حسین
از بازگشت
خودداری کردند
وعافیتطلبی
را برخدمت به
کشورترجیح
دادند

خوابآشفته
«بلک واتر»
برای افغانها
جمهور قبلــی افغانســتان را نیــز برانگیخت باعث
شــد ،بلک واتر با تغییر نام و به شکل چراغ خاموش
به فعالیت خود در افغانستان ادامه دهد .زیرا دولت
این کشور بر اساس بند  75قانون اساسی فعالیت
شــرکت های امنیتی خصوصــی در افغانســتان را
ممنوع اعالم کرد.امارئیس جمهور آمریکا درتالش
است تعریف جدیدی از حضور نیروهای آمریکایی
در افغانســتان ارائه دهد و به همین دلیل پیشنهاد
واگذاری امور امنیتی این کشور به شرکت بلکواتر
را داد که با نام آکادمــی فعالیت می کند .بالفاصله
موســس این شــرکت طرح خود را برای جایگزینی

االخبار :سفر نتانیاهو به روسیه تکراری وبدون برگ برنده بود

دستهایخالی«بیبی»

آن گونه که از شــواهد و قرائن بر می آید نتانیاهو
در ســفر اخیر خود به روســیه چیزی دستگیرش
نشده است و اال اخبار پرمی شد از دستاوردهای
ســفر وی همچنان کــه در گذشــته نیــز هرگونه
دســتاورد ولو جزئی ســفر وی برجســته و روزها
درباره آن تبلیغ می شــد .االخبار ،سفر نتانیاهو
به روســیه راتکراری وبدون برگ برنده دانست.
روزنامه «اسرائیل الیوم»هم نوشت :درست است
که اسرائیل دورکردن آنها (ایرانیان و حزب ا)...
از مرزها و سپس اخراجشان از سوریه را خواستار
است اما مسئوالن روسیه و آمریکا در پاسخ به این
مطالبات ،تنها به تکان دادن سر و ابراز همدردی
اکتفا خواهند کرد .به نظر می رســد دو عامل در
این زمینه موثر بود :نخست سفر همزمان نماینده
رهبری ایران به روســیه که بااســتقبال گسترده
همراه شد و گســتره این ســفر و نتایج آن به کلی
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ســفر نتانیاهو را به محاق برد و دوم این که ســفر
نتانیاهو در مقطعی صورت گرفت که تقریبا رژیم
صهیونیستی تمام برگههای خود را در سوریه
ســوزانده بود و برای این ســفر برگــه ای در
اختیار نداشت .نتانیاهو در سفرهای قبلی
خود به اقدام نظامی علیه سوریه تهدید و به
گونهای وانمود میکرد که گویا آمریکا را در
این اقدام نظامی به همراه خواهد داشت اما
در عمل مشخص شد که تهدیدهای این رژیم
تو خالی اســت و اکنون ارتش ســوریه
خود را به یک قدمی جوالن
رسانده است حال آن
که تمام تالش این
رژیم بــر دور نگه
داشــتن ارتش
ســوریه از چند

مردم را به هیئت حاکمه منتقل و از ســوی دیگر در
شــکل گیری حکومت های جدید بعد از فروپاشــی
حکومت هــای فاشیســتی و نازیســم در اروپا نقش
آفرینیکنند.بیشکشکلگیریدموکراسیهای
اروپایــی مــدرن و موفق بعــد از جنــگ جهانی دوم
مرهون وجود چنین نخبههایی است.این مقدمه را
نوشتیم تا شاهدی داشته باشیم و بتوانیم به بررسی
وضعیت کشــوری مثل عراق کــه بعد از فروپاشــی
حکومت اســتبدادی آن به آزادی رسید ،بپردازیم.
با سرنگونی حکومت به شــدت پلیسی حزب بعث،
در عراق گشــایش فضای باز سیاســی و فرهنگی و
اجتماعی را شــاهد بودیــم که تا آن موقــع در عراق
ســابقه نداشــت؛ بالفاصله بعد از ســقوط حکومت
صــدام حســین فضای بــاز رســانه ای به شــدت در
عراق شکل گرفت و خیلی ســریع به سمتی رفت تا
هدایت افکار عمومی عراق را به دست گیرد .سرعت
اخبار بســیار زیاد بــود و فضای کامال باز رســانه ای
بــه عراقی ها کمــک می کرد بــه هر نــوع خبری در
هر ســطحی دسترســی داشــته باشــند .در چنین
فضایی که ســیلی از اخبار به مخاطــب بحران زده
عراقی می رســید ،حتی اخبار دروغ به جای اخبار
حقیقی به خورد مخاطب داده می شد .اما این فضا
یک عنصر مهم را نداشت؛ نخبگانی که نبض افکار
عمومی را به دســت گیرند و چنان جایــگاه رفیعی
داشــته باشــند که مورد احترام تمامی طرف ها ،از
جامعه تا سیاســتمداران باشــند .تا اندازه بسیاری
حــوزه علمیه نجــف و مراجــع عظام تــاش کردند
که این مســئولیت را بر عهده بگیرند و انصافا هم تا
اندازه ای موفــق عمل کردند اما تحمــل تمامی بار
این مسئولیت که ابعاد گســترده ای دارد ،بر دوش
حــوزه امکان پذیر نیســت .بــرای همین شــاهدیم
که حلقه مفقوده ای میــان جامعه با حاکمیت پدید
آمده اســت .نبــود ایــن حلقه حتــی باعث شــده تا
شــکل گیری حکومت در بعــد از زمامــداری صدام
حسین پر از اشــکال باشــد و نتواند آن چه مطلوب
کشور پیچیدهای مثل عراق است ،شکل بگیرد .این
مسئله دو دلیل عمده دارد؛ سرکوب شدید دوران
صدام حســین و عافیــت طلبی و شــیفتگی و ذوب
روشــنفکران و متفکران عراقی در فرهنگ غربی و
کشورهایی که به آنها مهاجرت کردهاند.سرکوب
شدید حکومت بعثی و شــخص صدام حسین که از
اوایل دهه هفتاد میالدی آغاز شد و تا ابتدای هزاره
جدید حدود  30ســال را در بر می گرفــت ،آن قدر
شــدید بود که دانشــگاه های عراق را از هر متفکر و
اندیشمندی تهی کرد .دانشگاه بغداد که تا قبل از
روی کار آمدن حکومت بعثی از دانشگاههای معتبر
آســیا بود چنان افتی کرد که حتــی در میان هزار و
 500دانشگاه دنیا ردی از آن دیده نمیشد .اهالی
فکر و نخبــگان فرهنگــی و علمی همگی یــا اعدام
شدند یا خانه نشین و مهجور یا مجبور به مهاجرت.
دستگاه سرکوب صدام حسین ،به خصوص در دهه
هشتاد میالدی ،حتی در قلب پاریس و لندن فضای
جامعه مهاجر عراقی را رصد می کــرد و به تصفیه و
ترور مخالفان صدام حســین می پرداخت .سکوت
کشــورهای اروپایی در قبال این نــوع برخورد و در
بعضی حالت ها حتی باز گذاشــتن دســت عوامل
بعثــی در انجــام چنیــن عملیاتــی ،خود بــه نوعی

نیروهای بلک واتر به جای نیروهای امنیتی آمریکا
مطرح کرد که براین اساس حدود  5500پیمانکار
نظامــی جایگزین ســربازان آمریکایــی و نیروهای
ویژه می شــوند که آموزش ســربازان افغانســتان و
همچنین کمک بــه مبارزه علیه طالبــان را برعهده
خواهند داشــت .طرح این موضوع از سوی ترامپ
با واکنش منفی و اعتراض دولت افغانستان روبهرو
شد«.دیوید سندی»  David SANDYمعاون اسبق
ســفارت آمریکا در کابل معتقد اســت« :رفتارهای
ناشایست شرکت های امنیتی خصوصی ،دیدگاه
دیگــران را به آن ها مســموم کرده اســت .برخی از
افراد شــاغل در این شــرکت ها ،در حالت مســتی

کیلومتری جوالن و زمینه سازی برای تبدیل آن
به منطقه حائل استوار بود و از طرف دیگر دولت
ترامپ نیز نشــان داد که علــی رغم حمایت های
گســترده ای کــه تاکنــون از دولــت نتانیاهو در
زمینه های مختلــف از جمله انتقــال پایتخت به
بیت المقدس یا خــروج از برجام بــه عمل آورده
است اما حاضر نیســت تجربه تلخ جنگ عراق را
در سوریه تکرار کند و به نفع رژیم صهیونیستی
وارد جنــگ شــود .بر این اســاس بــا توجه به
امتنــاع آمریــکا از ورود به جنــگ در جبهه
جنوبی علی رغم محکــم بودن عقبه آن به
رژیــم صهیونیســتی و اردن بعیــد به نظر
می رسد آمریکا ریسک رویارویی نظامی
با سوریه را در جبهه شمالی به خود بدهد
که این امر دلگرمی دولت و ارتش سوریه
را برای آزادســازی مناطق اشغالی خود

همدستی غرب با صدام حسین برای تهی ساختن
جامعه فرهنگی عــراق از هر گونه عنصر مطلوبی را
القا میکرد.
▪خودداری نخبگان از بازگشت

از ســوی دیگــر خــود نخبــگان عراقی نیــز در این
جمود و رکــود فکری و اجتماعــی و فرهنگی موثر
بودند .بسیاری از کسانی که از حکومت بعثی فرار
کردند و راهی اروپا و آمریکا شــدند بعد از ســقوط
صدام حسین در حالی که جامعه عراقی به شدت
انتظار بازگشــت آن ها را می کشــید از بازگشــت
خــودداری کردنــد و عافیــت طلبــی را بر خدمت
به کشــور ترجیــح دادند .البتــه بســیاری از آن ها
هــم ،چنــان در فضای جامعــه غربی ذوب شــدند
که بــا جامعه عــراق به شــدت احســاس بیگانگی
می کردند و در بســیاری مــوارد بــه جامعه ای که
به آن مهاجــرت کرده بودند وابســتگی بیشــتری
تا جامعــه مادری خود احســاس می کردند .برای
همیــن شــاهدیم روشــنفکران و اندیشــمندان
عراقی بســیاری هســتند که می توانند در فضای
فرهنگــی و اجتماعی کشورشــان بســیار اثرگذار
باشــند اما اثری از آن ها دیده نمی شــود .افرادی
مثل کنعان مکیه ،احمد مطر ،لیث کبه و بسیاری
دیگر کــه از اعضای گروه هــای سیاســی مخالف
حکومت بعث بودنــد و از چهره های فرهنگی بارز
اپوزیســیون محســوب می شــدند ،بعد از ســقوط
صدام حســین حاضر به نقــش آفرینــی در جامعه
خود نشــدند و ترجیــح دادند در هجــرت بمانند و
در فضایی که حضور آن هــا را پذیرفته بود به ســر
ببرند و به کشورشــان بازنگردند.اگر بخواهیم در
مقام مقایســه کشــوری عربی را برای عراق مثال
بزنیم ،تونس و مصر مثال های روشــنی هســتند.
در هر دو کشــور در دوره زین العابدیــن بن علی و
محمد حسنی مبارک اســتبداد آهنین حاکم بود
اما جامعه روشنفکر و فرهنگی آن ها چنان جایگاه
رفیعی داشــتند که در برهه بعد از سرنگونی شان
به خوبی توانستند نبض اجتماعی و فرهنگی را به
دســت بگیرند و فضا را به سویی ببرند که کمترین
هزینه هــا مترتــب کشورشــان شــود .بزرگ ترین
نویســنده ها و متفکــران جهــان عــرب در مصــر
هستند ،این جامعه همیشه پویا بوده و با وجود این
که مصر با مشــکالت عدیده اقتصادی ،اجتماعی
و سیاســی دســت به گریبان بوده ،عرصه را خالی
نکرده اند .روشــنفکران مصری همواره با جامعه
خود در ارتباط بودند و اگر هم دســت به مهاجرت
زدند هیچ گاه خانه پدری و جامعه خود را فراموش
نکردند و ارتباط خود را با آن هــا حفظ کردند .در
حالی که چنین رابطه ای برای اهــل فکر عراق با
خانه پدری در حداقل ســطح ممکن بوده اســت.
بی شک روشنفکران و نخبگان فرهنگی عراقی با
بی تفاوتی که نســبت به جامعه خود داشته اند در
شــکل گیری فضای نامطلوب فعلی عراق بســیار
مقصرند .نبود آن ها ســبب شــده اســت تا صدای
ملــت نتواند بــرای هیئــت حاکمه ترجمه شــود و
حکومت نتواند به شــکل مطلوبی ســامان بگیرد.
تداوم این وضعیت می تواند حتــی عواقبی از این
شدیدتر به دنبال داشته باشد.

رانندگی و اقدام به تیراندازی می کردند و جنایات
زیــادی را مرتکب شــدند ».درهرحــال؛ حدود 20
شــرکت امنیتــی خصوصــی در افغانســتان فعــال
هستند که شرکت بلک واتر با حمایتهای مستقیم
دولت آمریکا درصدد ایفای نقش فعال تر در عرصه
امنیتی افغانســتان اســت اما مهم تریــن هدف آن
تســلط بر منابع معدنی این کشور است .زیرا ارتش
آمریکا از نظر مســئولیت قانونــی نمی تواند بر امور
معدنی افغانستان مسلط شــود که ارزش آن بیش
از ســه هزار میلیارد دالر اســت .از این رو واشنگتن
درصــدد تعریف جدیــدی از ماموریــت بلک واتر در
افغانستان است.

در جبهه شــمالی هم بیشــتر می کند و بر همین
اساس بعد از پیشرویهای ارتش سوریه در جبهه
جنوبیاینذهنیتایجادشدهاستکهسرنوشت
مشابهی در انتظار جبهه شمالی خواهد بود و لذا
ارتش ســوریه به نبرد نهایی برای بســتن پرونده
درگیری هــای داخلــی نزدیک می شــود .البته
جبهه شمالی با توجه به شرایط ویژه در خصوص
تجمــع نیروهــای مســلح و تکفیــری در ادلب یا
حضور ارتش ترکیه یا عوامل وابسته به آن در این
مناطق از حساسیت خاصی برخورداراست و به
خصوص نقش و همکاری ترکیه اهمیت کلیدی
دارد و در صورت وجود چنین همکاری می توان
بــه احیای کامــل یکپارچگــی و تمامیــت ارضی
سوریه و بازگشت آن به دوران قبل از سال2011
امیدوار شد.

...

با صاحب نظران
ماری دوسکی:

پایان دیپلماسی!

توهین،خشونتوتهدید؛اینتمامآنچیزیاستکهترامپ
علیه ترزا می ،نخست وزیر انگلیس طی سه روز سفر به این
کشور نشــان داد اما در عمق این گفتمان چه چیزی نهفته
اســت؟ ترامپ گفت وگویــی جنجالی را با روزنامه «ســان»
انجــام داد ،مصاحبه ای که قــرار بود تنهــا  10دقیقه وقت
رئیسجمهوری آمریکا را بگیرد اما این گفتوگو  28دقیقه
طول کشــید .خبرنگار سان شاید خوش شــانس ترین فرد
در فضای سیاسی روابط انگلیس و آمریکا باشد ،چرا که او
توانسته جمالت آتشــینی را علیه دولت ترزا می از البه الی
صحبت های ترامپ اســتخراج کند؛ «توافــق تجاری میان
آمریکا و انگلیس در کار نخواهد بود»« ،سیاستهای خروج
از اتحادیه اروپایی می قابل قبول نیست» و جمالت دیگری
از این قبیل .اما در فضای رسمی ترامپ عکس این رفتار را
از خود نشان داد؛ تالش کرد می را نخستوزیری قدرتمند
معرفی کند و در عیــن حال گفت قصدی بــرای دخالت در
امــور داخلی انگلیس نداشــته اســت .برگ هــای دفترچه
خاطرات سفر ترامپ اما یکی پس از دیگری ورق می خورد
تا جایی کــه رئیس جمهــور آمریکا گفت :مــن فکر می کنم
آن چه مردم انگلیس برای خروج از اتحادیــه اروپایی به آن
رای داده اند بــا آن چه امروز دولت می دربــاره طرح خروج
انجام می دهد متفاوت اســت .در میان اظهارنظرهایی که
ترامپ در انگلیس کــرد نمی توان تنها بــه گفت وگوی او با
نشریه سان تکیه داشــت اما از برآیند تحوالتی که در لندن
رخ داد می تــوان این نتیجه گیری کلی را کــرد که انگلیس
در فضــای عمومــی اش از رئیس جمهور آمریکا اســتقبال
نکــرد و او را مجبور کــرد برای جلســاتش به خارج از شــهر
برود تا شــاید امنیتــش حفظ شــود و مجبور نباشــد با موج
عظیمی از معترضان سرشــاخ شــود.درگیری اصلی میان
ترزا مــی و ترامپ را باید در این جملــه رئیس جمهور آمریکا
جســت وجو کرد« :من صحبت های زیادی با می کرده ام و
راه حل هایی به او ارائه داده ام ،او نمی خواهد به من گوش
دهد و راه خودش را رفت»  .دخالت در سیاســت انگلیس تا
جایی از سوی رئیس جمهور آمریکا پیش رفت که او بوریس
جانســون ،وزیر خارجه مســتعفی دولت ترزا مــی را فردی
باهوش و گزینهای مناسب برای تصدی مقام نخستوزیری
دانســت .آیا گفتمان ترامپ از این هم پیشتر خواهد رفت؟
آیا رئیسجمهوری آمریکا با این گفتمان میتواند همچنان
مسئله دیپلماسی را در دستور کار خود حفظ کند؟
بعید به نظر میرسد آمریکاییها بتوانند با چنین گفتمانی،
شــرکای خــود را در ســطح بین المللــی متقاعــد کننــد تا
همچنان هم پیمانی شان را با واشنگتن حفظ کنند .رفتار
غیرمتعارف ترامپ و گفتمان او در عرصه سیاســت جهانی
عمال مواضع واشنگتن را در قبال شرکا و رقبایش در سطح
جهان متزلزل کرده اســت .زبان ترامپ و رفتار او سواالتی
را درباره مفید بودن و نبــودن اتحادیه هایی نظیر ناتو پیش
می آورد و هر نــوع ارتباط با آمریکا را در معرض ســوال قرار
می دهد .در این بین ســوال دیگری که مطرح می شــود آن
است که بسیاری میگویند ترامپ صادقانه در قبال رهبران
اروپایی رفتار می کند و از هر گونه سیاســت ورزی در قبال
آنها پرهیز میکند ،آیا هم اکنون صداقت داشتن در عرصه
روابط بینالملل آن هم به سبک ترامپ که مواضعش چه در
میان دوستان و دشمنانش کامال آشکار است مسئله است
که هزینه هــا را برای ایــاالت متحده کم کند؟ بعیــد به نظر
می رسد آمریکایی ها در قبال شرکای اروپایی خود بتوانند
توان این حجم از فشــار و دخالت را داشته باشند و مادامی
که ترامپ بــه رفتارهای خــارج از عــرف خود ادامــه دهد،
عمال باید شاهد افزایش کشــمکش ها و چالش های میان
رهبران اروپا و وی باشــیم .ســفر ترامپ به انگلیس را شاید
بتوان به پایان دیپلماسی تعبیر کرد ،زیرا نتیجه مذاکرات او
با رهبران اروپایی چندان خوب نبود و پساز آن دیدارهایش
در انگلیس نیز مشکالت فراوانی را ایجاد کرد .مسائلی که
دو ســوی آتالنتیک و شــرکای قدیمی را به یکدیگر بدبین
کرده است.

برت استفنز:

آمریکا اول ،آمریکا منفور
آمریکا تنها
ترامپ قصد دارد تا نظم بین الملل لیبرال را به فروپاشی
بکشــاند .ریاســت جمهــوری خــود را صرف صدمــه وارد
کردن ذیل تابلوی «اول آمریکا» کرده اســت .این آســیب
و لطمه طــی هفته جــاری به اوج خــود رســید ،زمانی که
رئیس جمهور آمریکا در نشست ناتو در بروکسل ،آلمان را
با حالت قهرآمیزی سرزنش کرد .در پی این اقدام ترامپ
ترزا می ،نخســت وزیر انگلیس را طی مصاحبه ای تحقیر
کــرد .او احتمــاال در گام بعدی پیشــنهاد خواهــد داد که
پوتین مجدد عضو گروه هفت شــود ،عالوه بر آن که او این
کار را یک ماه پیش در کانادا انجــام داد و همزمان با آن با
کانادا ،مکزیک و اتحادیه اروپا جنگ تجاری را شروع کرد.
تردیدی در این نیست که قصد ترامپ فروپاشی نظم بین
الملل لیبــرال ،گروه هفت ،ناتو ،اتحادیه اروپا و ســازمان
تجارت جهانی است .این رفتار تاســف آور رئیس جمهور
فقط محصول شــخصیت معیوب او نیســت ،بلکــه نتیجه
یک ایدئولوژی خودســر و خودرای اســت .انتظار این که
اعضای ناتو باید میزان بیشتری از تولید ناخالص داخلی
خــود را صرف ناتــو کنند منصفانه اســت .این که تا ســال
2 ،2024درصــد را افزایــش دهند هم منصفانه اســت.
اما این منصفانه نیست که آن ها به 2درصد افزایش تا ماه
ژانویه برسند و بعد 4درصد افزایش دهند .این یک فاجعه
تاریخی برای آمریکاست .آمریکا فقط می تواند جهانی را
هدایت کند که آماده باشد پیروی کند.
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