بینالملل

چهارشنبه  3مرداد  11 .1397ذی القعده  .1439شماره 19874

«آکساناشاچکو»،یکیازسهموسسجنبشبینالمللیزنانفِمِ ن،درپاریسخودکشیکرد.جنازهویدرآپارتمانشدرحالیپیداشدکهرویکاغذینوشتهبود«:همهشماقالبیهستید!»ایندختراوکراینیمتولد
 ۱۹۸۷و در دوسال گذشته دو بار اقدام به خودکشی کرده بود .او به همراه دو دوست اش جنبش زنان فمن را در سال ۲۰۰۸با کمک گروههای فمینیستی اوکراینی تاسیس کرد .این جنبش ،همواره اعتراض خود را
بابرهنهکردننیمتنهباالیخودوحضوردراماکنمهمبهنمایشمیگذاشت.بهطورمثال،فوریه ۲۰۱۱جلویسفارتایتالیادرکییف،پایتختاوکراین،آنها علیهزنبارگیسیلویوبرلوسکونیتظاهراتکردند.

...

تحلیل روز
امیرعلی ابوالفتح

international@khorasannews.com

جنگ ترامپ با اطالعاتی ها
سخنگوی کاخ سفید اعالم کرد که رئیس جمهور آمریکا
در صدد اســت مجــوز امنیتــی افــرادی همچــون «جان
برنــان» ،رئیس ســابق ســازمان ســیا و همچنیــن تعداد
دیگــری از مقامــات امنیتی دولت بــاراک اوبامــا ،رئیس
جمهور ســابق ایــن کشــور را لغو کند .ســارا ســندرز این
اظهــارات را پس از آن مطــرح کرد که «رند پال» ،ســناتور
جمهوری خواه در حســاب توئیتر خود پیشــنهاد کرد که
مجوز امنیتی جان برنان باید لغو شود .رند پال در حساب
توئیتر خود نوشــت« :آیا جان برنان با مجــوز امنیتی اش
پول به جیب می زند؟ آیا جان برنان از طریق فروش اسرار
خود به رســانه ها و حمله به دونالد ترامپ میلیون ها دالر
کاسبی می کند؟»جان برنان و دیگر مقامات سابق دولت
آمریــکا که ترامــپ قرار اســت مجــوز امنیتی شــان را لغو
کند ،از جمله منتقدان سرســخت ترامپ به دلیل موضع
او در قبــال دخالت ادعایی روســیه در انتخابات ریاســت
جمهــوری  2016محســوب می شــوند .رئیــس جمهور
آمریکا هفته گذشــته هم در کنفرانس خبری مشــترک با
والدیمیر پوتین ،دســتاوردهای جامعه اطالعاتی آمریکا
را دربــاره دخالــت ادعایــی روســیه در انتخابــات آمریکا
زیر ســؤال برد.دراین بین توجــه به نکاتی حائــز اهمیت
اســت – 1:جامعه اطالعاتی مرکب از  16سازمان و نهاد
اطالعاتی و امنیتی  ،از عمده تریــن ارکان " دولت پنهان
" در ایــاالت متحــده آمریکا به شــمار می آیــد  – 2 .عموما
روســای جمهوری آمریکا از جــدال و رویارویــی با جامعه
اطالعاتــی پرهیز مــی کنند  - 3 .ســابقه درگیــری میان
دونالد ترامپ و ســران وقــت جامعه اطالعاتــی همچون
جیمز کالپر ،رئیس مدیریت اطالعات ملی و رئیس جامعه
اطالعاتی  ،جان برنان و جیمز کومی  ،رئیس اف بی آی به
دوران رقابت های انتخاباتی سال  2016برمی گردد که
نامزد وقت جمهوری خواهان را فاقــد صالحیت امنیتی
برای تصدی ریاســت جمهوری آمریکا ارزیابی می کردند
 – 4 .ترامپ با هدف اثبات عزم خود در مبــارزه با "باتالق
فساد واشنگتن" ،جامعه اطالعاتی را زیر حمالت توفنده
قرار داد  – 5 .اختالفات میان ترامــپ و جامعه اطالعاتی
در دوران انتقــال قدرت رئیس جمهــوری منتخب ترامپ
به قدری شــدت گرفت کــه در همــان روز تحلیــف رئیس
جمهوری جدید  ،کالپر و برنان از سمت خود کناره گیری
کردند  ،اقدامــی که پیش از این معمول نبــود – 6 .جامعه
اطالعاتی آمریــکا در پی ناکامی در جلوگیــری از انتخاب
ترامپ به ریاست جمهوری  ،با درز دادن اطالعات محرمانه
در پرونده تبانی با روسیه و فساد اخالقی ترامپ  ،به جنگ
رئیس جمهوری رفتند  – 7 .ترامپ نیز متقابال با برکناری
تحقیر آمیز جیمــز کومی  ،رئیس وقت اف بــی آی  ،اصلی
ترین نهاد تامین امنیت در درون مرزهای آمریکا  ،حمالت
بی امــان جامعه اطالعاتــی را پاســخ داد  – 8 .در اقدامی
متقابل  ،رابرت مولر  ،رئیس پیشــین اف بی آی و از چهره
های متنفــذ جامعــه اطالعاتی آمریــکا عهــده دار تصدی
سمت حساس بازپرس ویژه پرونده تبانی ستاد انتخاباتی
ترامپ با روس ها شد  – 9 .اصرار ترامپ به گسترش روابط
دوستانه با روسیه و شخص والدیمیر پوتین بر خالف توصیه
و هشدارهای جامعه اطالعاتی سبب شد تا برنان به عنوان
رئیس پیشین سازمان سیا  ،رسما رئیس جمهوری آمریکا
را به " خیانــت " متهــم کنــد  – 10 .همزمان بــا نزدیک تر
شــدن ترامپ به پوتین ،اطالعات بیشــتری از تبانی ستاد
انتخاباتــی ترامــپ بــا روس هــا و روابــط غیراخالقی وی
با برخــی سوپراســتارهای پورنوگرافــی به رســانه ها درز
داده شــد – 11 .ترامپ در پی عبور اعضای ســابق جامعه
اطالعاتی از خطوط قرمز مرســوم و طــرح اتهام خیانت به
مقام ریاســت جمهوری  ،در تالش اســت دسترسی های
امنیتی برخی از روسای ســابق و منتقد جامعه اطالعاتی
را لغو کند ؛ اقدامی که تاکنون ســابقه نداشته است 12 .
– قابل پیش بینی است که اعالن جنگ ترامپ به روسای
سابق جامعه اطالعاتی آمریکا که پیش از این بخش متنفذ
" دولت پنهان " را در آمریکا تشکیل می دادند  ،به افشاگری
های بیشــتری علیه ترامپ بینجامد  – 13 .ائتالف بخش
هایــی از جامعه اطالعاتــی آمریکا با رســانه هــای جریان
اصلی در آمریکا که هــر دو از ارکان " دولت پنهان " در این
کشــور به شــمار می آیند ،به عمده ترین چالش سیاسی –
اخالقی رئیس جمهوری کنونی آمریکا تبدیل شده است.
 – 14در این جنگ  ،یــا جامعه اطالعاتی بــه کاهش نفوذ
خود در برابر قدرت رئیس جمهوری تن خواهد داد یا این
که ترامپ در نهایت مقهور " دولت پنهان " خواهد شد.
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رئیس جمهور آمریکا
مجوز امنیتی جامعه
اطالعاتیمنتقد خود
را لغو میکند

بازگشت نظامیان به قدرت؟

انتقام
به سبک
ترامپ

شــریفی -رئیسجمهور آمریکا در فکر لغو مجوز امنیتی
برخی از مق امهای بلندپایه ســابق دستگاههای امنیتی و
اطالعاتیاینکشوراست.اینافرادوجهمشترکیدارند:
همه آنها منتقدان دونالد ترامپ هستند .مجوز امنیتی،
یک مجوز رســمی اســت که دولــت ایاالت متحــده صادر
میکند و برپایه آن افراد به اسناد محرمانه دسترسی پیدا
میکنند .ساراســندرز ،ســخنگوی کاخ سفید میگوید،
رئیس جمهور آمریکا در حال بررســی لغــو مجوز امنیتی
شش تن از مقامهای امنیتی و اطالعاتی مشغول خدمت
در دولت باراک اوباماســت .این افراد عبارت اند از« :جان
برنان»« ،جیمز کومــی»« ،جیمز کلپــر»« ،مایکل هیدن»،
«ســوزان رایس» ،و «انــدرو مککیــب» « .برنــان» ،رئیس
پیشینسیآیای،کهپیشازتحلیفترامپازسمتخود
کناره گیری کرد ،چندین بار گفته بود ترامپ از پوتین می
ترسد .او به تازگی هم گفته سخنان ترامپ در هلسینکی
«چیزیکمترازخیانت»نبوده.تنفرترامپاز«جیمزکومی»
رئیس اف بی آی که خود او را اخراج کرد اما پس از انتشــار
خاطراتجنجالبرانگیزشازکاخسفیدباعنوان«وفاداری

باالتر :حقیقت ،دروغ ها و رهبری» به اوج خود رســید .اما
ماجرای «جیمز کلپر» رئیس پیشــین اداره اطالعات ملی
آمریکا ،کمی متفاوت است .او در آخرین روزهای ریاست
جمهوری باراک اوباما موسوم به دوره انتقال قدرت ،نامه
اســتعفای خود را به رئیس جمهوری این کشور ارائه کرد.
اوگفتهبودکهنمیخواهددردورهرئیسجمهوریجدید
(ترامپ) در ســمت خود باقــی بماند« .مایکل هیــدن» ،از
دیگر روسای پیشــین ســیآیای ،کســی بود که پیش از
انتخابات 2016گفتهبود،ترامپ«شخصیت،ارزشهاو
تجربه الزم» برای رئیس جمهور شدن را ندارد .او اکنون از
منتقدان اصلی جدا کردن کودکان مهاجر از والدین شان
است«.سوزانرایس»،مشاورامنیتملیاوبامانیزدرحالی
مجوزامنیتیاشلغومیشودکهازمنتقدانجدیسیاست
خارجی ترامپ در قبال روسیه اســت« .اندرو مککیب»،
سرپرست پیشین افبیآی اســت .او به دلیل انتقادهای
ترامپاستعفاکرد.اوازنخستینافرادیبودکهیادداشت
هایی را درباره مکالمــات خود با دونالــد ترامپ به بازرس
مولر،بازرسویژهپروندهروسگیتارائهکرد.

گــروه بین الملــل -در هفت دهه گذشــته که پاکســتان
توانســت اســتقالل خود را از بریتانیا بــه دســت آورد این
دومینباراستکهیکحکومتغیرنظامیتوانستهدوران
خود را به پایان برســاند .حاال مردم این کشور امروز به پای
صندوق هــای رای مــی روند تــا نماینــدگان مجلس ملی
(فدرال)و مجلس ایالتی (در پنجاب ،ســند ،بلوچستان و
خیبرپختونخواه)راانتخابکنند.باانتخابنمایندگاندو
مجلسسرنوشترئیسجمهوروازآنمهمترنخستوزیر
این کشور مشخص خواهد شد .نخست وزیر در این کشور
همچوندیگرنظامهایپارلمانی،توسطحزبیاگروهی
کهدارایاکثریتپارلمانیباشدبهقدرتمیرسد اکنون
میانسهحزباصلی«تحریکانصاف»بهرهبری«عمران
خان»« ،مسلم لیگ» شاخه نواز به رهبری «نواز شریف» که
اکنون در بازداشت به سر می برد و حزب «مردم پاکستان»
که چهره اصلی آن «بالول بوتو» فرزند بی نظیر بوتو است،
جنگقدرتبرقراراست.اینانتخاباتدرحالیبرگزارمی
شود که «نواز شریف» از دخالت ارتش در انتخابات به نفع
«عمران خان» ســخن می گوید .رادیو فرانسه در گزارشی

دربارهعمرانخانکه اکنونبهرقیبیپرقدرتتبدیلشده
است،نوشت:او«تاچندیپیش،درغرببیشتربهعیشو
عشرتشهرتداشتواینکتسبیحبهدستگرفتهاست».
ژفرلو» ،پژوهشگر ارشد مرکز ملی تحقیقات
«کریســتوف ُ
علمی فرانسه نیزمعتقد است «ارتش مایل نیست که یک
خانوادۀ غیرنظامی که به ویژه همواره خواســتار برقراری
صلح با هند بودهاست ،به اقتدار و استقالل کامل در برابر
نظامیان دســت یابد .تمایل به آرام کــردن روابط با هند با
نگرش نظامیان در تضاد اســت» .حاال «اکسپرس نیوز» بر
اساس نتایج نظرسنجی اعالم کرده که شمارش معکوس
برایتکیهزدن«عمرانخان»برکرسینخستوزیریآغاز
شدهاست .هماینک،بسیاریازناظراننظرشانایناست
کهعمرانخاننامزدمدنظرارتشوایننهاددرتالشاست
تا رقبای او را تضعیف کند .خان و ارتش ،هر دو اتحاد با هم
را رد میکنند؛ اما به تازگی عمران خان درباره قمر جاوید
باجوا،رئیسارتشگفت":اواحتماالجدیترینفردحامی
دموکراســی اســت که تاکنون دیدهایم".حاال ســوال این
است:آیانظامیانبهقدرتبرمیگردند؟

ردپیشنهادمسکوتوسطتلآویوهمزمانباورودجنگندهسوریبهحریمهواییاسرائیل

روزهای پرالتهاب درانتظارجوالن

نخستوزیر رژیم صهیونیســتی در دیدار غیر مترقبه با وزیر
خارجهروسیهپیشنهادمسکودربارهحضورنیروهایمقاومت
در ۱۰۰کیلومتریبلندیهایجوالناشغالیراردکرد.در
ایندیدارکهدوشنبهشبدرتلآویوانجامشد،نتانیاهوتأکید
کردکههمهواحدهایمقاومتکهدرسوریهحضوردرازمدت
دارند باید از سراسر این کشــور خارج شوند .به عالوه ،ایران
باید همه موشــکهای بلندبرد و ســامانه ضد موشکی خود
را از ســوریه خارج ســازد .همزمان ،جنگنده ارتش سوریه با
رویکرد تهاجمی علیه تروریســت ها برای اولین بار به عمق
دو کیلومتر وارد آســمان رژیم صهیونیســتی شــد که هدف
موشــک قرار گرفت .نتانیاهو در گفتوگوی دو هفته پیش

خود با پوتین نیز بر این نکته تأکید کرده بود که اگر نیروهای
ایرانی از سوریه خارج شوند ،اسرائیل در پی سرنگونی بشار
اسد نخواهد بود .پافشاری تلآویو برای خروج ایران از تمام
نقاطسوریهبامخالفتروسیهروبهروشدومسکواینخواسته
تلآویوراغیرواقعبینانهمیدانداماتلآویوبهخوبیبراینامر
واقفاستکهکنترلمجددحکومتمرکزیسوریهبرمناطق
جنوب غربی کشور وبلندی های جوالن ،عمق استراتژیک
دمشقراافزایشخواهددادودیگرمناطقاستراتژیکرژیم
صهیونیستی به ویژه در مناطق شمالی ،در معرض حمالت
توپخانهای و موشــکی دولت ســوریه خواهــد بود.نیروهای
دولتی ســوریه و متحدانــش ،از چنــد هفته پیــش عملیات

گســترده ای را آغاز کرده اند و برای به دست گرفتن کنترل
مناطقجنوبیسوریهواردعملشدهاند.ارتشسوریهدرروز
هایگذشتهپسازپیشرفتهایپیدرپیدربرابرتروریست
ها چند روستای دیگر را آزاد و بار دیگر به مناطق استقرارش
درکنارخطوطحایلباجوالناشغالیرسید.تلاالحمریکی
دیگرازارتفاعاتراهبردیمشرفبرجوالناشغالیاستکه
به تصرف ارتش در آمده است.ظاهرا حضور قدرتمند ارتش
سوریه و متحدان پشــت مرز های اراضی اشغالی و پیروزی
های قاطع آن ها در برابر شورشیان و تروریست ها مهم ترین
عامل نگرانی رژیم صهیونیســتی و متحدانش است .حتی
تشدید حمالت ماه های اخیر رژیم صهیونیستی به مواضع

نظامی ارتش ســوریه را نیز مــی توان ناشــی از نگرانی های
این رژیم درباره پیشروی های ارتش سوریه به سمت جوالن
اشغالیارزیابیکرد.همزمان،رسانههایرژیمصهیونیستی
شکستسامانهضدموشکیارتشاینرژیمموسومبهفالخن
داود را در نخســتین آزمایــش عملی و واقعی تأییــد کردند.
سامانهضدموشکیفالخنداودنتوانستهدوفروندموشکی
را که از ســوریه شلیک شــده بود ،بر فراز بلندی های جوالن
رهگیریوسرنگونکند.رسانههایاسرائیلیاعالمکردند
که ارزیابی تصمیم برای شــلیک موشک رهگیری  ،تصمیم
درستی بود اما عملیات رهگیری شکســت خورد در نتیجه
سامانهفالخنداودکاراییخودراثابتنکرد.

اظهار نظر روز
کادلین پارکر:

خطری آنی و عیان برای آمریکا
امروز میتوانیم تصدیق کنیم که اجازه دادن به دونالد ترامپ
برای این که رئیسجمهور ترامپ باشــد دیگر محلی از اعراب
ندارد .در طول یک سال و نیم گذشــته ما از طرفداران ترامپ
بارها شــنیدهایم «:به آن چه که او انجام میدهد توجه کنید نه
آنچهکهمیگوید.اومطمئنابیمالحظهوخاماستامااومی
رود تا دوباره آمریکا را بزرگ سازد» .نه او قرار نیست این کار را
انجامدهد.اوازاولهمقرارنبودبزرگیرابهآمریکابرگرداند.
پاسخترامپرازمانیکهدرارتباطباموضعمشکوکاودرباره
نهادهای اطالعاتی آمریکا ســوال شــد در نظــر بگیرید « :من
اطمینان زیادی به افراد اطالعاتی خودم دارم اما به شــما می
گویمکهپوتیندرانکارخود(دربارهدخالتروسیهدرانتخابات
آمریکا ) بسیار قدرتمند و قاطع بود ».این وضعیت ما را به کجا
میرساند؟ازاجالسهلسینکیچهچیزیمیتوانبرداشت
کرد؟یاترامپبیشازآنبیلیاقتاستکهکارخودرابهعنوان
رئیس جمهوری ادامه دهد یا طبیعت غارتگــر او همچنان در
فعالیت های تجــاری اش خود را نشــان می دهد.مــن در روز
انتخاباتبانوشتنمقالهایگفتمکهآمریکابزرگباقیخواهد
ماند،مهمنیستچهکسیبرندهشود.خوشبینیمنصرفابر
اعتقادمبهقانوناساسیآمریکاوچفتوبستهاوتوازنهای
درونی توصیف شــده در ایــن قانون بود .اما اشــتباه میکردم
چون زمانی که نبود توازن روی می دهد این چفت و بســت ها
هماعمالنمیشود.مااکنوندراینوضعیتهستیم.ترامپ
از تمام خطوط رفتارهای قابــل قبول یک رئیس جمهور فراتر
رفتهودرحکمخطریآنیوعیانبرایآمریکاست.اغلبگفته
میشودکهآمریکابزرگاستچونآمریکاخوباستامایک
سرطاندربینمازندگیمیکندومردمآمریکابایددرقطعآن
دقیقباشند.اگرجمهوریخواهاناینکاررااالنانجامندهند
دموکراتهااحتماالآنرادرماهنوامبرجاروخواهندکرد.

خبر متفاوت
ترامپ مجتمع تفریحی می سازد
تایمز:رئیسجمهورآمریکابرایاحداثیکمجتمعتفریحی
به ارزش  150میلیون پوند در نزدیکی زمینهای گلف اش
در اســکاتلند برنامه دارد .در این طرح قرار است 500واحد
مســکونی 50،هتل ،یک مرکز ورزشــی و تعــدادی مجتمع
تجاری ساخته شود .مشخصات طرح یادشده که در منطقه
بالمدی و توســط شــرکت خصوصی ترامپ اجرا می شود به
شورایشهرابردینشایرتحویلشدهاست.درصورتموافقت
شورایشهر،کاراحداثآنازاوایلسالآیندهآغازمیشود.بر
اساساینگزارش،مجتمعیادشدهبهناماریکترامپ،فرزند
رئیسجمهوریآمریکانامگذاریخواهدشد.

وخامت وضعیت جسمی پادشاه سعودی
المنارنوشتهاستکهحالپادشاهعربستانوخیماست
و به زودی محمد بن سلمان به عنوان پادشاه این کشور
انتخاب خواهد شــد .المنار مینویســد که بن سلمان
در پی مخالفت مادرش با اقداماتش که از ســوی ملک
ســلمان و با نظــر ســازمانهای اطالعاتی عربســتان و

اسرائیل برای جانشینی پادشاه انتخاب شده ،او را در
بازداشت خانگی قرار داده است .المنار در پایان فاش
میکند که فهرســت مهمانان برای تعیین جانشــینی
سلمان بن عبدالعزیز آماده شــده و مراسم انتصاب بن
سلمان به عنوان پادشاه عربستان بسیار نزدیک است.

...

اندیشکده روز
ترامپ باید در خانه می ماند
اندیشکده بروکینگز نوشــت:هرچند در روزهای نخست
ریاســت جمهــوری ترامپ انتظــار می رفــت وی با کمک
بزرگ ترها بتواند مهار شود ،اما امروز بر همه آشکار شده
است که ترامپ دیگر قابل کنترل نیست .وی تمام کسانی
که ســعی داشــتند اقدامات وی را کنترل کننــد ،اخراج
کرده یــا نادیده گرفته اســت .تندروهایی هــم که اطراف
وی باقی مانده اند ترســوهایی هســتند که فقط درصدد
خوشایند وی قدم برمی دارند .چشم انداز «جان بولتون»
مشاور امنیت ملی کاخ ســفید هم برای سیاست در پیش
گرفته در خصوص «کیم جونگ اون» رهبر کره شــمالی و
والدیمیر پوتین ریاست جمهوری روسیه هیچ چیز خارق
العاده ای ندارد .بنابرایــن در این میان وظیفه هر کدام از
اعضای کابینه ترامپ این خواهــد بود که چگونه با تالش
برای محــدود کردن آســیب های اعمال شــده از ســوی
رئیس جمهوری بــا هدف حفظ منافع ملــی عمل کنند یا
این که حتــی در نهایت اســتعفا دهند .کســانی هم که به
تازگی از کابینه ترامپ خارج شــده اند مانند «ژنرال مک
مستر» مشاور پیشین امنیت ملی و «رکس تیلرسون» وزیر
پیشــین امور خارجه فــارغ از هرگونه اختالفاتــی باید به
مردم آمریکا در خصوص دســتورالعمل سیاست خارجی
رئیس جمهوری اطالع رسانی کنند .با توجه به توفانی که
ترامپ راجع به متحدان اروپایی اش در بروکسل و لندن به
راه انداخت ،اگر این هفته در خانه مانده بود ،منافع ملی
آمریکا اکنون در شرایط بهتری قرار داشت.
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