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«عبدالعزیز الفوزان» استاد فقه آکادمی عالی قضایی عربستان توسط نهادهای امنیتی این کشور بازداشت شد .الفوزان به دلیل انتشار توئیت های انتقادی در توئیتر خود بازداشت شده است.
در طول چندماه گذشته سازمان امنیت ملی عربستان که به طور مستقیم از «محمد بن ســلمان» ولیعهد این کشور دستور می گیرد ،موج بازداشت چهره های دانشگاهی و مذهبی نزدیک به
«جریان الصحوه» و جریان های مذهبی عربستان را آغاز کرده است و تا کنون صدها تن از چهره های دانشگاهی ،خبرنگاران ،شعرا و مبلغان مذهبی به زندان افتاده اند.
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دست حاج قاسم چگونه پر شد؟
شاید مهم ترین جمله ای که سردار ســلیمانی در همدان
گفت ،حریف طلبــی آمریــکا در قبال نیروی قدس ســپاه
بود .ایشــان با اشــاره به ایــن که نیــازی نیســت نیروهای
مسلح ایران درگیر شما شــوند از نیروی قدس سپاه برای
کفایت مبارزه با آمریکا ســخن گفت .شــاید برای کسانی
که نیروی قدس را نشناســند جای ســوال دارد که نیروی
قدس یک نیروی مشــترک از خدمات مختلــف نیروهای
مســلح اعــم از هوایــی ،دریایی ،زمینــی و پدافنــد و حتی
ســایبری چگونه می توانــد در برابر یگان هــای نیروهای
ششــگانه ارتش آمریکا ایســتادگی کند؟ آیا تــوان نیروی
قدس در بعد هوایی بــه تنهایی و بدون پشــتیبانی نیروی
هوایــی ارتش و هوافضای ســپاه قــادر به مقابله بــا آمریکا
هســت؟ آیا یگان دریایی نیروی قدس تــوان نبرد دریایی
مســتقیم با جدید ترین ناوهای آمریکایی را دارند یا خیر؟
در جواب دو احتمال وجود دارد .یا آن که سردار سلیمانی
با یک حرف شعاری تنها خواست از کنار حرف های ترامپ
عبور کند؟ یــا حرف هایش به معنای واقعی عملی اســت.
ارجاعاتی که سردار سلیمانی به ترامپ داد و از او خواست
تا از فرماندهان نظامی اش بپرسند نشان می دهد سردار
ســلیمانی با دســت پر در برابر آمریکا خواهد ایســتاد .اما
سوال این جاست این دست چگونه پر شد!؟
یک :مهم ترین دســتاورد نیروی قدس ســپاه در ســاخت
قــدرت و تــوان بازدارندگــی بــرای کشــورمان ،حمایــت
از نهضــت هــای آزادی بخــش و نهادهــای دفاعــی در
فرامرزهاست که از آن به عنوان نیروهای محور مقاومت یاد
می شود .نیروهایی که با توان باال و پشتیبانی لجستیکی
محدود پاشنه آشیل آمریکا در منطقه را هدف قرار دادند.
به طــور مثال در ســخنان فرمانــده نیروی قدس ســپاه به
درخواست رسمی فرمانده آمریکایی در عراق اشاره شده
که از ایران خواست تا واسطه میان مجاهدان عراقی برای
کاهش حمالت بــه ارتش آمریکا شــوند .به عبــارت دیگر
بیش از صد لشــکر و تیپ عملیاتی با عنوان حشدالشعبی
در عراق ،حــزب ا ...لبنان بــا ده ها کالس موشــک کوتاه
برد و میان بــرد و از همه مهم تــر توان نبــرد در زمین های
اشــغالی صهیونیســتی ،ده ها گروه مبارز در غزه و امکان
تسلیح لحظه ای نیروهای حامی و سمپات های مقاومت
در کرانه باختری ،وجــود نیروهای مدافــع حرم همچون
فاطمیون ،زینبیون ،تیپ حضرت سلمان و قدس شریف،
تیپ عملیاتی امام باقر و دفاع وطنی سوریه ،دفاع مردمی
ســوریه ،یگان های عملیاتی نهضت های آزادی بخش در
چندین کشــور متخاصم منطقه ای که تا بــه امروز از آن ها
استفاده نظامی نشده و در صورت لزوم برگ برنده جریان
مقاومت خواهد بــود و از همه مهــم تر تســلیح و همکاری
و اســتفاده از ظرفیــت چند میلیونــی انصــار ا ...در یمن؛
نیرویی که بدون امکانات توانسته در سه سال گذشته بالی
جان عربســتان و امارات متحده عربی باشد ،می تواند هر
جریانی را در منطقه غرب آســیا به چالش جدی بکشاند.
چه برســد به نیــروی نظامی آمریــکا که در افغانســتان در
برابر طالبان نتوانســت مقاومت کند و تلفاتی فراوان داد
و حاال بعد از یک دهه از جنگ بخــش های مهمی از خاک
افغانســتان در اختیار مخالفان دولت مرکزی این کشــور
قرار دارد .ایــن حجم از درگیری صرفــا یک جنگ جهانی
تمام عیار است که به طور حتم تهران برای پایان آن تصمیم
می گیرد و آمریکایی ها می دانند بــا این وضعیت اقتصاد
درونی و مشکالت مختلف اجتماعی درگیر شدن در یک
جنگ جهانی به معنای نابودی ابرقدرت و هژمونی آن ها
برای همیشه است.
دو :دیگر ظرفیت مهم سردار سلیمانی استفاده از سیستم
اطالعاتی و امنیتی فعال و آشــنا به منطقه است .هرچند
ســازمان اطالعــات مرکــزی آمریــکا ( ســیا) در چند دهه
اخیر در منطقه فعال بوده اما در پرونده سوریه نشان داد،
قــدرت تصمیــم گیری صحیــح و تقابلــی با نیــروی قدس
ســپاه را ندارد .تمام طرح های براندازی ســیا و ســرویس
های اطالعاتی چند کشــور اروپایی برای اشغال دمشق،
تجزیه ســوریه ،حضور دولــت در تبعید و ...بــا طرح ریزی
ضد اطالعاتــی نیروهای قدس ســپاه ناکام مانــد .مقابله
با طرح پــرواز ممنوع در شــرق بــا آزاد ســازی البوکمال،
مقابله با طرح سه الیه محاصره القنیطره با عملیات درعا،
مقابله با طرح تجزیه سوریه با آزاد ســازی حلب ،مقابله با
طرح اشــغال دمشــق با ترســیم نوار امنیتی این شهر و ده
ها طرح دیگر نشــان از بلوغ و بومی بودن نیروی امنیتی –
اطالعاتی سردار سلیمانی در منطقه است .موضوعی که
برای آمریکایــی ها هزینه بردار بوده و واشــنگتن می داند
در برابر چنین نیرویی نمــی تواند به راحتی دســت به هر
اقدامی بزند .این دو ظرفیت مهم که حاال دستان فرمانده
نیروی قدس سپاه را پر کرده ،با اخالص و تالش مجدانه و
مجاهدت برای خدا به دست آمده است .تالشی که برای
به دست آوردنش نیروی قدس سپاه صدها شهید را فدای
امنیت شهروندان ایرانی در خارج از مرزهای جغرافیایی
کرد .حاال دستان سردار ســلیمانی پر تر از گذشته است.
دستانی که با اقتدار روی تریبون به سمت دشمن آمریکایی
نشانه گرفته شده اســت.باور پذیر باید باشد وقتی سردار
ســلیمانی طرف مقابل را به یک چالــش جدی دعوت می
کند .ده ها میلیارد دالر سرمایه زیرساختی و نظامی آمریکا
و دو مرکــز مهم فرماندهی آنان در غرب آســیا قــرار دارد.
مراکزی که هر یک با صرف صد ها میلیارد دالر امکانات و
ساعت ها مذاکره سیاسی تاسیس شده و در صورت هدف
قرار گرفتن هر یک می تواند خسارتی به مراتب سنگین تر
از جنگ جهانی دوم به واشنگتن وارد سازد .آمریکایی ها
خوب می دانند فقط حشدالشــعبی در عراق اگر بخواهد
بالی جان آن ها باشد چه اقداماتی را می تواند انجام دهد.
یا در صورت اعالم جنگ میان ایران و آمریکا و تسلیح یگان
های انصار ا ...به تسلیحات مدرن موشــکی و پهپادی در
باب المندب ،انــرژی جهان در چه وضعیتــی قرار خواهد
گرفت .یــا آن که به جــای بادکنک های حامــل مواد آتش
زا ،پهپادهای انتحاری در اختیار مجاهدان فلسطینی در
نوار غزه قرار گیرد .یا مراکز آمونیاک و هسته ای اسرائیل
زیر موشــک های حزب ا ...نابود شــوند .به نظر نمی رسد
آمریکایی ها برای چنین جنگی آماده باشند .این جاست
که می توان فهمیــد چرا جمهوری اســامی ایــران برای
مبارزه با آمریکا در خارج از مرزهای خود ســرمایه گذاری
کــرده و چــه ســودی از این ســرمایه گــذاری بــرای حفظ
امنیت اش به دست آورده است.

آمریکا :کره شمالی در حال ساخت موشک های بالستیک جدید است

زیر پوست مذاکرات

شریفی -ترامپتالشداردنزدمردمشنقش
یک قهرمــان را بازی کنــد .او در چنــد نوبت که
مایکپمپئورابهکرهشمالیفرستاده،توانسته
اســت ســه گروگان آمریکایی را به کشورشــان
برگرداندوهمزمانباشصتوپنجمینسالگرد
ترک مخاصمه دو کره ،بقایای اجساد نظامیان
آمریکایی کشته شده در جنگ را پس بگیرد .به
این ها باید اقدام کره شــمالی در انهدام پایگاه
آزمایش اتمی «پیونگــی ری» را هم اضافه کرد.

کیم جونگ اون نیز توانسته نزد مردمش نقش
یکقهرمانرابازیکند.پسازدیداراوباترامپ
در ســنگاپور ،خطــر مانورهای نیــروی دریایی
آمریکادرنزدیکیشبهجزیرهازبینرفتهاست.
اماچیزیکه«اون»بهآنمیبالدایناستکهبه
رغمتوافقاتکلیومبهمدرسنگاپور،اینکشور
همچنانبهتولیدموشکهایبالستیکوتوسعه
پایگاههایاتمیخودادامهمیدهد.ایندرست
مقابل ادعــای یک مــاه و نیم پیش

ترامپ بود که گفت ســایه جنگ را از سر آمریکا
برداشتهاست.بهگزارشواشنگتنپست،رهبر
کره شــمالی به طور رســمی برای خلع ســاح
اتمی اعــام آمادگی کرده اســت اما گزارشــی
میگوید که پیونگ یانگ در حال ســاخت یک
موشک بالستیک اســت .منابع آگاه به روزنامه
واشنگتنپســت گفته انــد که به نظر میرســد
کره شــمالی در تاسیسات «ســانومدونگ» که
نزدیکبهپیونگیانگقراردارددرحالساخت

ترامپ از نخست وزیر ایتالیا برای سختگیری با پناهجویان تقدیرکرد

اروپاگریزها درکنارهم

رئیس جمهورایاالت متحده آمریکا در دیدار با
جوزپه کونته ،نخست وزیر ایتالیا در کاخ سفید
از رویکرد ســختگیرانه او راجع به پناهجویان
تقدیر کــرد .ترامــپ خطاب بــه نخســت وزیر
ایتالیا گفــت« :من کامــا با اقدامات شــما در
ارتباط با پناهجویان غیر قانونی و حتی قانونی
موافقم».ترامپ خوشــحال از این که نخســت
وزیر ایتالیا مواضعی مشــابه مواضــع او درباره
پناهجویان اتخاذ کرده است ،افزود« :او موضع
خیلی ســختگیرانهای در مرزهــا پیش گرفته
است .موضعی که کشــورهای کمی مانند آن
عمل کرده اند و صادقانه بگویــم که از نظر من
او کار درستی انجام داده است».جوزپه کونته
نخست وزیر ایتالیا ماه گذشته به مقام نخست

وزیری رســید.خبری که بــرای اتحادیــه اروپا
بسیارناگواربود.اووعدهدادهاستکهاقدامات
ســختگیرانهتری علیه پناهجویان در ایتالیا به
اجــرا بگذارد.موضوع پناهجویــان و مهاجرت
پس از آن به موضــوع دعواهــای انتخاباتی در
ایتالیا تبدیل شــد کــه موج صدها هــزار نفری
پناهجویان در چند سال گذشته ایتالیا را بیش
از بســیاری از کشــورهای اروپایی درگیر خود
کرد .فقط در سال  ۲۰۱۴بیش از  ۶۵۰هزار
پناهجوواردایتالیاشدند.کونتهدرپیآناست
که ورود پناهجویان به ایتالیا را به شدت کاهش
دهد و بنــادرش را به روی کشــتی هایی که در
دریای مدیترانه ماموریت بشردوســتانه برای
نجات پناهجویان انجام می دهند ،ببندد .او در

اشرف غنی از عمران خان برای سفر به کابل دعوت کرد

فصلتازه دو همسایه

رئیسجمهورافغانستاناز«عمرانخان»رهبر
حزبپیروز«تحریکانصاف»درانتخاباتاخیر
پارلمانی پاکســتان برای ســفر به کابل دعوت
کرد .بــه نظر مــی رسدســخنان اخیر«عمران
خان» دربــاره لــزوم برقراری روابط دوســتانه
بین پاکســتان و افغانســتان و تاکید بر این که
این کشــور بیــش از همــه در مبــارزه بــا افراط

گرایی زیان دیــده اســت ،مقامات کابــل را به
برقراری مناســبات جدیــدی با اســام آباد بر
مبنایاعتمادسازیوهمکاریمتقابلامیدوار
کرده است .موضع گیری عمران خان در اولین
نشستخبریخودبعدازاعالمنتایجانتخابات
پارلمانی پاکستان و توجه جدی وی به مسئله
افغانســتان و مســئولیت های اســام آبــاد در

ماه گذشته مانع پهلو گرفتن یک کشتی حامل
پناهجویاننجاتیافتهدردریایمدیترانهشد،
موضوعیکهانتقادهایزیادیبههمراهداشت
و سرانجام این اسپانیا بود که از کشتی حامل
پناهجویان اســتقبال کرد .یکی دیگر از نکات
مشترک میان ترامپ و کونته به غیر از تجارت
و مهاجرت ،مســئله پیوســتن مجدد روسیه به
گروههفتاستکهمورداستقبالنخستوزیر
ایتالیا قرار گرفته است .رهبران آمریکا و ایتالیا
هر دو خواستار روابط حسنه با روسیه هستند.
مسئله ای که موجب رنجش همتایان اروپایی
کونته شده اســت.واقعیت این اســت که روند
قدرت یافتن مجدد راســتگرایان افراطی در
اروپا از حدود  10ســال پیش آغاز شده است.

کمک به این کشور برای مقابله با افراط گرایی
و برقراری ثبات و آرامش ،حاکی از جایگاه مهم
ومنحصربهفردافغانستاندرسیاستخارجی
این کشور است که چنین رویکردی با استقبال
افغان ها روبه رو شده است.
▪برقراریصلحدرافغانستان

اشرف غنی تالش کرد با دعوت از عمران خان
برای ســفر به افغانســتان ،باردیگــر انتظارات
کابل از پاکســتان برای کمک بــه ایجاد صلح
دایمی در آن کشــور را برای وی تشــریح کند.
ازنظردولتافغانستان،پاکستاننقشمهمی

مناسبات آنکارا -واشنگتن رو به خزان است

تنشآری ،بحران هرگز

کامیــار -از اســترداد فتــحا ...گولــن گرفته تــا خریدهای
تســلیحاتی ترکیه از روســیه و چین ،اجباری شدن دریافت
روادید آمریکا برای ترک ها ،تسلیح کردهای شمال سوریه
توســط آمریکا و جدیدترین موضوع نیز دعوا بر سر کشیش
آمریکاییمحبوسدرترکیه.امااین تمامتنشهاواختالفها
نیست.مناسباتمیانآمریکاوترکیهازابتدایهزارهجدید
( )2000تا کنون ،ســطحی از دگرگونیها را به خود دیده
اســت .پس از به قدرت رســیدن حزب عدالت و توســعه در
سال 2002برای اولینبار یک حزب اسالمگرای میانهرو،
موفق شد عالوه بر در دست گرفتن دولت ،جایگاهی پایدار
را در عرصه سیاسی ترکیه کســب کند .هر چند در گذشته
احزاب اسالمگرا همچون حزب ســعادت موفق به پیروزی
در انتخابات شــده بودند امــا نظامیان و نیروهای ســکوالر
اجازه تداوم قــدرت را به آنها نمیدادند .بــا روی کار آمدن
حزب عدالت و توســعه و افزایش قــدرت تدریجی این حزب
عرصهای جدید از سیاســتگذاری بر دســتگاه دیپلماسی
ترکیه حاکم شد که اساس آن بر گذار از نگاه صرف به غرب و
اتحادراهبردیبااینمحوربهرهبریآمریکابود.باتماماین
اوصاف،اختالفمواضعترکیهباآمریکا،ازآغازجنبشهای
مردمی در کشورهای عربی موســوم به «بیداری اسالمی»
بهتدریجافزایشپیداکردودردورانریاستجمهوریباراک
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اوباما تنش در مناســبات آنکارا  -واشنگتن شکلی جدی به
خودگرفت.اینروندبعدازبهقدرترسیدندونالدترامپنیز
تداومداشتوحتیدرمقطعکنونی،تنشهایمیانایندو
متحددیرینهبهمرحلهایرسیدهکهرهبراندوکشوریکدیگر
را به صورت علنی در زمینههای مختلــف تهدید میکنند.
در مجموع ،شــرایط کنونی این مسئله را پیش میکشد که
اختالفات میان آمریکا و ترکیه در چه ســطحی قــرار دارد و
نیز این ســطح از اختالفات چه تاثیری بر آینده مناسبات دو
طرفخواهدداشت؟باتوجهبهسطحتنشهایلفظیمیان
رهبرانسیاسیآمریکاوترکیهاکنونمیتواناظهارکردکه
دوطرفدرسطوحمختلفتنشهایجدیبایکدیگردارند
حاال ودر وضعیــت جدید این محورهای اختــاف ،زمینه را
برایایجادگسستمیاندومتحدتاریخیمهیاکردهاست.
درحقیقت،اززمانپایانجنگجهانیدوم()1945ترکیه
در نقش متحد اســتراتژیک محــور غرب و آمریکا بــود اما در
وضعیت جدید ســطح منازعات میان آنکارا و واشنگتن ،به
شکلی بیســابقه افزایش پیدا کرده است .بنابراین ،دوران
ریاســت جمهوری دونالد ترامپ را میتوان عصر گسســت
در اتحاد تاریخــی ترکیه و آمریــکا ارزیابــی کرد.همزمان با
گسست در مناسبات میان ترکیه و آمریکا ،در سطحی دیگر
میتواناختالفاتدوطرفرانهادینهوروبهگسترشارزیابی

یک یا دو موشک بالســتیک قارهپیما با سوخت
مایع است .چیزی که تصاویر ماهوارهای نشان
میدهنــد ورود و خروج خــودرو به تاسیســات
«سانومدونگ» است و میزان پیشرفت ساخت
موشکمعلومنیست.اینخبردرحالیاهمیت
داردکهبدانیم،نخستینموشکقارهپیمایکره
شمالیکهمیتواندخاکآمریکاراهدفبگیرد،
درهمینتاسیسات«سانومدونگ»ساختهشده
است.تکاپویکرهشمالیمیتواندبهاینمعنی
باشدکهاینکشورتعدادبسیارمحدودیازاین
نوعموشکرادردستدارد؛پستالشمیکند
با توسعه و افزایش تعداد آن ،پیش از رسیدن به
توافقبزرگ،موشکهایبالستیکقارهپیمارا
بهعنوان«عاملبقا»و«اهرمفشار»افزایشدهد.
همزمان،نهادهایاطالعاتیآمریکابهارادهکره
شــمالی در رها کردن برنامه تسلیحاتی اش به
دیده تردید می نگرند .روزنامه واشنگتنپست
پیشازاینگزارشکردهبودکهمقاماترسمی
اطالعاتــی آمریکا بــه این نتیجه رســیدهاند که
کره شــمالی قصد ندارد به طور کامل از ذخایر
هســتهایاش دســت بکشــد و در حال بررسی
راههاییاستکهبتواندشماریازتسلیحاتیرا
کهداردمخفینگهدارد.البتهاینبیاعتمادی
هموارهبینطرفینوجودداشتهاست.طییک
ماه و نیم گذشته از دیدار ترامپ و اون ،در حالی

که مذاکرات بین طرفین ادامــه دارد ،دو طرف
همچنان برنامه های سابق خود را دنبال کرده
اند .به عبارتــی می توان گفــت دو طرف تمایل
دارند خــط ارتباطی شــان کــه پس از ســال ها
وصلشده،قطعنشوداماهمزماننتوانستهاند
طی چندین دوره مذاکرات به توافقی که مورد
حمایت طرفین باشد ،دست یابند .برای مثال
سههفتهپیش،وزیرخارجهآمریکاازروندمثبت
مذاکرات خبر داد اما دقایقی پــس از آن وزارت
خارجه کره شــمالی اعــام کرد اظهــارات وی
خالف واقع است و «عدم پیشرفت در مذاکرات
این کشــور با آمریکا بــه دلیل رفتار گســتاخانه
و قلدرمآبانه واشــنگتن» اســت .او همچنین با
تاکید بر زیــاده خواهی آمریکا گفــت که «خلع
سالحهستهایبازورگویی،قلدریورفتارهای
گانگســتری» به نتیجــه نمیرســد .تنش بین
دوکشــور در حالی ادامه دارد که کنگره آمریکا
طرحی جنجالی را به بحث گذاشــته اســت که
طیآنادارهملیامنیتهستهای()NNSAکه
اززرادخانههستهایآمریکانگهداریمیکند،از
کنترلمستقیمدولتخارجخواهدشد .چنان
چهاینطرحبهتصویببرسد،ضربهایسنگین
به جاهطلبــی دونالد ترامــپ ،رئیسجمهوری
آمریکا وارد میشــود که به گسترش تسلیحات
هستهایآمریکاوعدهدادهبود.

آنطور که آمارهای انتخاباتی نشان میدهد،
این احزاب با ادبیات پوپولیستی توانستهاند،
آرای روســتاییان و جامعه کارگری را بهدست
بیاورند .بهعنوان نمونــه در انتخابات 2012
فرانسه حزب راستگرای افراطی جبهه ملی
 35درصد از آرای خود را از روســتاها و حدود
 35درصد از آرای خــود را از کارگــران گرفته
است .سال گذشته میالدی در اروپا را میتوان
سال راســتهای افراطی دانســت .در اتریش
«حزب راســتگرای مردم اتریــش» که کانون
مبارزاتسیاسیاشضدیتبامهاجرتبهاروپا
بود ،درصد کرســیهای پارلمانی را تصاحب
کرد.درمجارستاننیز،حزبملیگرایراست
«فیدز»بهرهبریویکتوراوربانباکسبنزدیک
به نیمی از آرا ،برنده انتخابات پارلمانی شــد و
اوربان راست گرا نخســتوزیر این کشور شد.
در فنالند ،رهبر حزب ملیگرای فنالندیها،
بعد از این که این حزب ســال گذشته به دولت
این کشور پیوســت ،بهعنوان وزیر امور خارجه
انتخاب شــد.در ایتالیا نیز حزب راستگرای
افراطــی «لیگ شــمال» توانســت یکــی از دو
جریان تاثیرگذار در مجلس باشد .درنهایت نیز
باانتخاب«جوزپهکونته»بهعنواننخستوزیر،
ایتالیا تبدیل به نخســتین کشور عضو اتحادیه
اروپا با دولتی اروپاگریز و پوپولیستی شد.

گسســتهای احتمالی آینده آمــاده کند .اما
فقط اروپا درگیر این گرایشهای نژادپرستانه
نیســت .در آمریکا نیز با روی کار آمدن دونالد
ترامپ ،گرایشهای ناسیونالیســتی و عمدتا
نژادپرستانهرشددوچندانیداشتهاست.این
تفکرات نژادپرســتانه به قدری در آمریکا رشد
پیدا کرده که در انتخابات پارلمانی این کشور
نیــز برخــی از چهرههــای نژادپرســت حضور
خواهند داشــت .در ایالت ویسکانســین« ،پل
نهلن»،نامزدحزبجمهوریخواهبرایکنگره
است که هم اکنون توســط «پل رایان» ،رئیس
مجلــس نماینــدگان آمریــکا اداره میشــود.
وی بهعنــوان یکــی از رهبران جنبش راســت
افراطیرویکارآمد؛فردیکهمنتقدانهشدار
میدهند قصد دارد در سیاســتها و فرهنگ
آمریکا،جاپایقویتربرایناسیونالیستهای
سفیدپوست بهوجودآورد«.ریکتیلر»کهیکی
از طرفداران پروپا قرص دونالد ترامپ است از
ایالت تنیسی برای بهدســت آوردن کرسی در
کنگرهرقابتمیکند.روییکیازبیلبوردهای
انتخاباتیوینوشتهشدهبود«آمریکارامجددا
سفیدپوست بسازیم».کارشناسان میگویند
امســال تعــداد بیســابقهای از نامزدهــای
نژادپرســت در انتخابات حضور دارند و فردی
که راه را برای آن ها هموار میســازد و به آن ها
قدرت میدهد به احتمــال زیاد رئیسجمهور
آمریکاســت .یکــی از کارشناســان گفــت:
«اســتفاده ترامــپ از موضوعــات مربــوط بــه
نژادپرســتی و مهاجرت کــه همگی بــا الفاظ
متعصبانه مطرح شــدهاند دری را در سیاست
روی افراد متعصب و افراطگر باز کرد که امری
بیسابقه در تاریخ آمریکا محسوب میشود».

در موفقیت یا ناکامی برنامه کابل در مبارزه یا
مذاکره بــا طالبان به عنوان اصلــی ترین گروه
مســلح مخالف دولــت کابــل دارد و تــا زمانی
که اســام آباد با سیاســت هــای افغانســتان
همراهی نکنــد ،برقراری صلح در این کشــور
امــکان پذیــر نخواهــد بود«.صدیــق چکری»
کارشــناس مسائل سیاســی در افغانستان در
این بــاره گفت«:اختالفات اســتراتژیکی بین
افغانستان و پاکستان وجود دارد که مهم ترین
آن ها خط فرضی دیورند اســت؛ تا وقتی که از
طرف افغانستان مطابق میل پاکستان دراین
باره تصمیم گرفته نشود پاکســتان هیچ وقت

نمــی خواهد که تنش و تشــنج در افغانســتان
کم شود .مســئله بعد نگرانی پاکستان از نفوذ
هند در افغانســتان اســت».البته این دیدگاه
وجود دارد که بیش از دولت ،ارتش پاکســتان
درتحوالتافغانستاننقشداردوبایدایننهاد
دربرنامههایخوددرقبالاینکشوربازنگری
کند«.حشــمت غنی احمــدزی» کارشــناس
مسائلسیاسینیزدربارهروندصلح افغانستان
گفت":صلحدرافغانستاندرگرورویکردارتش
پاکستاناستوتازمانیکهنهادهاینظامیو
استخباراتیاینکشورتمایلینداشتهباشند،
جنگافغانستاننیزمتوقفنخواهدشد".

▪نژادپرستهادرانتخاباتآمریکا

قدرت گرفتن راســت گرایان افراطی در اروپا و
تاکید آنان بر ملیگرایی و هویــت ملی ،اروپای
یکپارچــه را بــا تهدیــدی جــدی مواجــه کرده
اســت .حاال اروپا عالوهبــر نگرانــی از تفکرات
نژادپرســتانه و افراطــی ،بایــد خــود را بــرای

...

اظهار نظر روز
نوآم چامسکی:

مداخله اسرائیل در آمریکا
بسیار فراتر از مداخله روسیه است
هرکاری که احتماال از ســوی روســیه صورت گرفته باشــد به
سختیمیتواندباکاریکهاسرائیلبهطورعلنی«،گستاخانه»
و با برخورداری از حمایت عظیم انجام میدهد ،برابری کند.
مداخالت اســرائیل در انتخابات آمریکا به شــدت از اقدامات
احتمالیازسویروسیهپیشیمیگیرند.اینمسئلهتاجایی
پیش میرود که نتانیاهو ،نخســت وزیر اســرائیل حتی بدون
مطلع کردن رئیس جمهور به طور مســتقیم به کنگره آمریکا
میرود،سخنرانیمیکند،موردتشویقبسیاریقرارمیگیرد
تا سیاســتهای رئیس جمهور را تضعیف کند؛ اتفاقی که در
2015میاناوباماونتانیاهورخداد.درمارس 2015نتانیاهو
بدون اطالع بــه کاخ ســفید و به دعــوت رئیــس وقت مجلس
نمایندگانآمریکابهکنگرهاینکشوررفتومخالفتعلنیخود
را با توافق هستهای ایران که درآن زمان هنوز به امضا نرسیده
بود ،اعــام کرد .آیــا پوتین بــدون آن که حتــی رئیس جمهور
را مطلع کند به جلســه مشــترک کنگره آمــده و از نمایندگان
خواسته است که در سیاســت آمریکا تجدید نظر کنند؟! این
تنها بخش کوچکی از مداخالت گســترده اســرائیل اســت.

سوریه

همزمان با آزادسازی مرزهای جوالن بخشی
از مخالفان مسلح به ارتش سوریه پیوستند

معارضان دیروز؛ متحدان امروز
ارتش سوریه با پیشــروی خود در منطقه حوض الیرموک در
حومه شمال غربی درعا مرزهای مشترک با جوالن اشغالی
را در پی تسلط بر دو شهرک الشجره و عابدین به طور کامل
پسگرفت.نیروهایارتشسوریهدرسال ۲۰۱۱همزمانبا
آغازجنگ داخلیدرسراسراینکشورازمرزهاعقبنشینی
کردند .در پی آن نیروهای شورشی همپیمان داعش به این
منطقه گسیل شده بودند اما به تازگی گزارشهای میدانی
از ســوریه حاکی از آن اســت که برخی گروههای شورشــی
معارض با پیوستن به ارتش سوریه و ائتالف با دولت ،در حال
مبارزه علیه دیگر گروههای شورشی و تروریستی هستند.در
تازهترین تحوالت از این دســت ،دیدهبان حقوق بشر سوریه
اعالم کرده است که نیروهای دولت سوریه در کنار مخالفان
سابق خود در حوض (دریاچه) الیرموک وارد درگیریهایی
علیه اعضای گروه خالد بن الولید وابسته به گروه تروریستی
داعش شدند.گفته شــده ،در این درگیریها اعضای گروه
"شباب السنه" (از گروههای مخالف سابق) در کنار نیروهای
ارتش سوریه حضور داشتند و به عملیات خود در محورهای
بخش غربی حومه درعا ادامه دادند.تا پیش از این الشــباب
السنه از گروههای متحد ارتش آزاد سوریه به شمار میرفت
که عملیات تروریســتی و جنگی خود را در جبهه جنوب این
کشــور علیه دولت مرکزی و نیروهای ارتش دنبال میکرد.
اما این تنها شباب السنه نیست که به ویژه از چند ماه گذشته
با تحویل سالحهای خود از جنگ علیه دولت مرکزی دست
کشیدهاند.سال گذشته نیز مرکز آشتی «حمیمم» وابسته به
وزارتدفاعروسیهاعالمکردکهشمارزیادیازعناصرمسلح
وابســته به «ارتش آزاد» تحت فرماندهــی «وجدی ابوثلیث»
به ارتش ســوریه پیوســته اند و بعد از آن روند پیوستن برخی
شورشــیان مســلح به ارتش ســوریه همواره از اخبــار اصلی
تحوالت میدانی و جنگی این کشور بوده است.

کرد و نه امری سطحی و گذرا .از یک سو ،اردوغان در قالب
بازگشــت به رویکرد نئوعثمانیگرایی نمیتوانــد ترکیه را
تنها در حلقه متحدان آمریکا ببیند و حتی بیشتر از غرب ،بر
محور شــرق و غرب آسیا تمرکز دارد .از ســوی دیگر ،اکنون
در نتیجه پیروزی خواســت و اراده دموکراتیک شهروندان
ترکیه ،حزب عدالت و توسعه در ساختار قدرت ترکیه حاکم
استکهنمادهویتخواهیاسالمیشهروندانترکاست.
هویتخواهیاسالمیکهدراساسبابسیاریازارزشهای
غربیبهطوربنیادیاختالفدارد.بنابراین،درترکیهاکنون
خواستمقابلهبازیادهخواهیهاورویکردیکجانبهگرایانه
واشنگتنبهطورگستردهوجوددارد؛زیراآمریکاییهانشان
دادهاندکهدرتعهداتخودبهترکیهصادقنیستند.درنتیجه
دولتمردانترکنیزبهایندرجهرسیدهاندکهاکنونزمان
ایستادندربرابرآمریکابودهوهمخوانیواتحادسابقممکن
نخواهد بود.با ایــن حال اختالفات ترکیــه وآمریکا هرچند
ممکن اســت از فاز جنگ لفظی به فاز تحرکات سیاســی و
مث ً
ال فراخواندن ســفرا پیش برود ولی هرگز تنش به بحران
و قطع روابط منجر نمیشود .ترکیه و آمریکا بهطور طبیعی
دالیــل زیادی بــرای حفــظ اتحاد خــود دارند بهطــوری که
ترکیهحتیدربارهکمکهایتسلیحاتیآمریکاازکردهای
شمالسوریهکهچالشبرانگیزترینمسئلهبرایاینکشور
محسوب میشود و ارتباط مستقیم با امنیت ملیاش دارد،
تنشها با واشنگتن را به حد بحران نرســانده است .همان
الگوییکهتاحدیبااسرائیلنیزدارد.ترکیهبهطورطبیعی
و برای پیوســتن به اتحادیه اروپا نیاز به غــرب و آمریکا دارد.
از ســوی دیگر آمریکا هم به طور طبیعی نیاز بــه ترکیه دارد
زیرا موقعیت ژئوپلیتیک انحصاری این کشــور کــه در واقع
بال شرقی ناتو محســوب میشــود برای آمریکا بسیار حائز
اهمیت اســت .عالوه بر این و مهمتر از همه مسئله اسرائیل
است .ترکیه اگرچه از فلســطینیان حمایت همه جانبهای
میکنــد و در مجامع بینالمللــی با تصمیمهایــی که علیه
فلسطینیان گرفته میشــود نظیر انتقال سفارت آمریکا به
قدس یا تصویب «کشور یهود» مخالفت خود را آشکارا اعالم
و این اقدامها را محکوم کرده اســت امــا درعین حال روابط
با اســرائیل را قطع نمیکند و در واقع ترکیــه از نظر آمریکا
یک عقبه قوی برای رژیم صهیونیســتی در منطقه اســت و
آمریکا هرگز مایل نیســت چنین عقبهای را از دست بدهد.
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