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ابقای رئیس
خوب های ترکیه

در حالی که "مرال آکشنر" پس از شکست سنگین در انتخابات اخیر ریاست جمهوری وعده داده بود که استعفا دهد ،بار دیگر به عنوان رئیس "حزب خوب" انتخاب شد .چند ماه پیش از
برگزاری انتخابات ،آکشنر از حزب جنبش ملی گرا بیرون آمد تا "حزب خوب" را تاسیس کند .آکشنر که تنها کاندیدای زن در انتخابات ریاست جمهوری بود فقط  ۷درصد آرا را کسب
کرد .این حزب به دلیل آن که نتوانست از حدنصاب  ۱۰درصد عبور کند ،در ائتالف با حزب مردم جمهوری خواه توانست به مجلس راه یابد.

...

تحلیل روز
محمد صادق مصدق

طالبان؛ازدوحه تا تاشکند

پس از مذاکرات با آمریکا در قطر حاال طالب ها در اقدامی نادر
ودیپلماتیکهیئتیسیاسیبهتاشکندازبکستانفرستادهوبا
مقامهای ارشد وزارت امور خارجه این کشور نیز دیدار کردند.
مذاکرات هیئتی از طالبان با دولت ازبکســتان برای گشایش
دفتر سیاســی این گروه در تاشــکند در شرایطی اســت که در
صورت موافقت ازبکستان با درخواســت طالبان ،این دومین
دفتر سیاســی این گروه خواهــد بود.طالبان ازســال 2011
درشــهر دوحه پایتخت قطر ،دفتر سیاســی راه انــدازی کرده
و از طریق این دفتــر مذاکراتی را با نماینــدگان آمریکا ودولت
افغانستاندراینسالهاانجامدادهاند.امااکنوناینپرسش
مطرح میشــود که بنابه چه دالیلی طالبان درصدد تاســیس
دفتردومسیاسیخوددرازبکستاناست؟ازنظربرخیمحافل
سیاسیورسانهایدرافغانستانچنانچههدفطالبانتسهیل
روندگفتوگوهایصلحبادولتاینکشورباشد،تاسیسدفتر
سیاسی دیگری از ســوی این گروه هیچ گونه توجیهی ندارد و
دفترسیاسیدرقطرمیتواندبهنیازهادراینزمینهپاسخدهد.
ایندیدگاهمطرحاستکهطالبانقصدداردبهبهانهمذاکرات
صلحبادولتافغانستان،ازطریقتاسیسدفاترسیاسیجدید
در برخی دیگــر از کشــورهای منطقه ،برای خود مشــروعیت
سیاسی ایجاد کند.با این حال سفرهای دیپلماتیک و رایزنی
های طالبان قابل توجه است زیرا در دورهای صورت میگیرد
کهآنهاحمالتبیرحمانهومرگباریراعلیهنیروهایامنیتی
افغانســتان انجــام داده انــدو نتیجه ملموســی از
مذاکراتمیانآمریکاوطالبانروشننشدهاست.
اما پذیرش هیئتهای سیاسی طالبان در دیگر
کشــورهای منطقه این نگرانی را به وجود آورده
استکهاینروندبهضرردولتافغانستانتمامشود
وعمالجایگاهدولتدرروندصلحتضعیفشود.

ازمذاکره با آمریکا و ازبکستانتا جنگ با دولت افغانستان

استراتژی دوگانه طالبان

نبی شریفی -وقتی بزرگ ترین نیروی مخالف افغانستان
که البته به سالح نیز مجهز است ،علیه کابل می جنگد و
نمایندگان شان در قطر ،با آمریکا و ازبکستان وارد مذاکره
می شوند ،ضربه ای مهلک به حیثیت سیاسی اشرف غنی،
رئیس جمهور کشور وارد می شود .اقدامی که می توان آن
را ناتوانی سیاسی دولت وحدت ملی در برخورد با مخالفان
دانست .حاال هیئتی از دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر به
ازبکستانرفتهوبامقامهایعالیرتبهاینکشورمالقاتکرده
است.اماچراوقتییکدولترسمیوقانونیدرکابلمستقر
است،ازبکستانبانمایندهجنگجویانطالبانواردگفتوگو
میشود؟برایپاسخدادنبهاینسوال،بایدعواملدیگراین
اقدامرابررسیکرد.پیشازاین،ادارهبازرسیعمومیآمریکا
برای بازسازی افغانستان (سیگار) اعالم کرده بود که دولت
وحدتملینزدیکبه40درصدازاراضیافغانستانراتحت
نفوذ و کنترل خود دارد .این در حالی است که دولت وحدت
ملی از تنش در کابینه خــود (از اختالفات با ژنرال دوستم
گرفته تا «عبدا ...عبدا »...رئیس اجرایی و  )...نیز رنج می
برد.بهاینهاباید ،ناکارآمدینیروهاینظامیواطالعاتیو
فساددستگاهدولتیرانیزاضافهکرد.حاالطالبانبااستفاده
ازوضعموجوددرحالرکبزدنبهدولتاشرفغنیاست.
طالبانیکهخودراقدرتمنداحساسمیکندوبهدورانبعداز
جنگمیاندیشد.دورانیکهدولتفعلی
افغانستاندرآننقشیندارد.بهگزارش
دویچه وله ،گروه طالبان
در افغانستان از یک
استراتژی

عطوان:

دوگانه «جنگ و مــذاکــره» پیروی میکند .صدها تن از
جنگجویان طالبان طی یک هفته گذشته به مرکز استان
غزنی در  ۱۵۰کیلومتری کابل در شرق این کشور حمله
کردهاند.هنوزآماردقیقتلفاتمشخصنیست،اما سازمان
مللنیزاعالمکردهاستکهدرپیاینحمالتبیشاز۱۶۰
هزار غیرنظامی آواره شدهاند .طالبان اما در کنار «جنگ»
روند «مذاکره» را نیز آغاز کرده است .اوایل مرداد ماه اعالم
شد که «الیس ویلز» ،معاون وزیر خارجه آمریکا با نمایندگان
سیاسی طالبان در دفتر قطر چند دیدار داشته است .حاال،
وزارتخارجهازبکستاندربیانیهایاعالمکردکهسرپرست
دفتر سیاسی طالبان در قطر« ،محمدعباس ستانکزی» و
وزیرخارجهازبکستان«،عبدالعزیرکمیلاف»از«ششماوت
بهمدتچهارروزدربارهچشماندازفرایندصلحدرافغانستان
بحث و گفت و گو کردند ».در مذاکرات هیئت طالبان با
ازبکستان دربــاره خروج نیروهای خارجی از افغانستان و
تامینامنیتخطریلی،خطوطبرقازبکستان-افغانستان
و همچنین صلح در افغانستان گفت و گو کرده اند .طالبان
اعالمکردهاستکهاینگروهیکدفترسیاسیدر«تاشکند»
پایتختازبکستاننیزگشودهاستتاروابطشرابااینکشور
بهتر کند و نشان بدهد که قصد ندارد از گروه های شورشی
داخلی ازبکستان حمایت کند .پس از  17سال از سقوط
طالبان در سال  ،2001آن ها با دو دفتر خود در قطر و
تاشکندبهدوران
پ ــس از غنی
میاندیشند.
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انقالب خشم جهانی علیه آمریکا در راه است

رویارویی مخالفان و موافقان سرسخت نژادپرستی در واشنگتن

"نازیها برگردید خانه"

در اولیــن ســالگرد خشــونتهای شــارلوتزویل در ایالــت
ویرجینیا گروهی از راســت گرایان افراطــی آمریکا مقابل
کاخ ســفید تظاهرات کردند .هزاران مخالف نژادپرســتی
در آمریکانیز شــعارهای "نازیها ،برگردید خانه"" ،از شهر
من گــورت را گم کــن" و "ننگ ،ننــگ ،ننگ" ســر دادند.بر
پالکاردهایــی که آنــان به همــراه داشــتند شــعارهای "به
حمالت نژادپرســتانه پایان دهید" و "جلوی راستگرایان
بایســتید" نوشــته شــده بــود .شــماری از تظاهرکنندگان
لباسهایسیاهرنگضدفاشیستیبهتنداشتندوبخشی
از چهره خــود را با پارچــه پوشــانده بودند .در حاشــیه این
تظاهراتمتقابلنیزدرگیریرویداد.یکمردویکزنکه
تیشرتهایآنانحاکیازهواداریشانازدونالدترامپ،
رئیسجمهوریآمریکابود،باجمعتظاهرکنندگاندرگیر
شدند.تظاهرکنندگانبهآنانفحشدادند،آنانراهلداده
و آب روی سرشــان ریختند .مأمــوران امنیتی به کمک این
دو نفر شتافتند و آنان را به بیرون همراهی کردند.یک سال
پیش در شارلوتزویل در ایالت ویرجینیای آمریکا در حاشیه
یکگردهماییراستگرایان تحتعنوان"راستهامتحد
شوید"یکنئونازیباخودرویخودبهجمعتظاهرکنندگان
مخالف نژادپرستی حمله کرده و یک زن ۳۲ساله را کشته
بود.این رویداد در سطح بینالمللی خبرســاز شده بود ،به
ویژه آن کــه دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریــکا در پی آن،
عملکرد راســت گرایان و مخالفان نژادپرســتی را یکســان

دستپخت جدیدآنکارا در شام

...

کوتاه از بین الملل

▪آمادگیبراینفوذبهادلب

به نوشــته رویترز« ،ارتش ملی» سوریه تاکنون توانستهاست،
بیش از  ۳۵۰۰نیروی نظامــی از گروههای مختلف مخالف
دولت مرکزی را به استخدام خود درآورد .تاکنون تالشهای
مختلفیازسویکشورهایمختلفبرایتشکیلیکنیروی
نظامی واحد برای جنگ با دولت مرکزی صورت گرفتهاست
کههمهآنهابهدلیلرقابتمیانگروههایمختلفمسلحیا
کشورهایخارجیحامیگروههایمعارضباشکستمواجه
شــدند .رویترز مینویســد :تالش اخیر دولت ترکیه به دلیل
حضورمستقیمنیروهاینظامیترکیهدرمنطقهممکناست،
نتایج متفاوتی داشته باشــد .حضور نظامی ترکیه در شمال
سوریهباانجامدوعملیاتتثبیتشد،ابتداترکیهسال۲۰۱۶
عملیات«سپرفرات»رادرخاکسوریهآغازکردتابتواندزودتر
ازگروههایشبهنظامیکرد،داعشراازاعزازوجرابلسبیرون

کندواجازهندهدکهجایداعش،گروههایکردبراینشهرها
حاکمشوند.بعدازآنازابتدایسالجاریمیالدی،عملیات
شاخه زیتون توســط ترکیه در خاک ســوریه آغاز شدهاست.
هدف این عملیات خارج کردن شــهر عفرین از تســلط گروه
«یگانهای مدافع خلق» بود .نیروی زمینی ترکیه بعد از این
عملیات ،بخشهایــی از خاک ســوریه را تحت اشــغال خود
درآوردهاست.هیثمعفیسیفرمانده«ارتشملی»درگفتوگو
بارویترزتأکیدمیکند«:پشتیبانیازارتشملیکام ً
البرعهده
ترکیهاستوهیچکشورخارجیدیگریدرتشکیلاینگروه
مشارکت ندارد ».به گفته عفیسی ،ترکیه در زمینه «پرداخت
حقوقسربازان،کمکهایلجستیکیودرصورتنیازسالح»
از این گروه حمایت میکند .به گفتــه این فرمانده مخالفان،
هدف اصلی این نیروی نظامی مبارزه با
پککوداعش»است.
«اسد ،

توماس فریدمن:

آقای ترامپ ؛ تو را چه شده است؟

مرگ بالینی ابوبکرالبغدادی؟
یک منبع امنیتی عراق به شبکه سومریه نیوز گفت که ابوبکر
البغدادیبعداززخمیشدنشدرحملههواییدرسوریهدچار
مرگ بالینی شده است .این در حالی است که اختالفات در
داعش بر سر جانشینی او افزایش یافته است.این منبع ادامه
داد که نیروی هوایی این کشور ماه ژوئن گذشته محل نشست
فرماندهان داعش در خاک سوریه را هدف قرار داده و در پی
اینحملهشماریازسرکردگاناینگروهتروریستیبههالکت
رسیدند.وی ضمن تاکید بر این که البغدادی در جریان این
عملیات به شدت زخمی شده ،تصریح کرد ،سرکرده داعش
به مرگ بالینی دچار شده و توانایی انجام کارهایش را ندارد.
به گفته وی،این اتفاق اختالفات و شکافهای بیسابقهای
را در صفوف داعش ایجاد کرده است ،طوری که برخی از
فرماندهان غیرعراقی داعــش" ،ابوعثمان التونسی" را به
عنوان جانشین وی انتخاب کردهاند .این
درحالی است که فرماندهان عراقی با
این موضوع مخالف اند .پیش
از ایــن نیز چندین بار
اخبار مختلفی درباره
ســرنــوشــت ســرکــرده
داعشمنتشرشدهبود.

▪نیرویمنظمبایونیفرم

بشار اســد ،وعده دادهاســت که سانتیمتر به ســانتیمتر از
خاک سوریه را از اختیار مخالفان خارج کند و در این مسیر از
پشتیبانیایرانوروسیهبرخورداراست.اوتاکنونموفقشده
بخش اعظم خاک ســوریه را از اختیار گروههای تروریستی و
معارضانمسلحخارجکندوحاکمیتدولتمرکزیراتقریب ًا
دربیشترنقاطسوریهجزادلبومناطقشرقرودخانهفراتکه
تحتتسلطآمریکاست،بازیابیکردهاست.بهگزارشرویترز،
نقشترکیهدرشمالغربیسوریه،روزبهروزبیشترمیشودو
ازکمکهایبشردوستانهونظامیفراتررفتهاست.براساس
اینگزارش،طیماههایگذشتهترکیهجزکمکبهبازسازی
بیمارستانها و مدارس در این مناطق دستکم پنج شعبه از
پستترکیهراهمدراینمناطقراهاندازیکردهاست.همزمان
قرار اســت یک یونیفرم مشــترک تــازه بــرای نیروهای تحت
رهبریسرهنگیبهنامعفیسیباآرمارتشملیتهیهشود.اما
«ارتشملی»بامشکالتیازطرفگروههایمعارضرقیبهم
مواجهاست.یکهفتهپیشزمانیکهدریکیازپایگاههایاین
گروهمسلحدرشهرالباب،مراسمسانگروهیازنیروهایتازه
استخدامشده«ارتشملی»برگزارمیشد،یکیازگروههای
مسلحرقیببااستفادهازتوپخانهبهآنحملهکرد.

دانسته بود .او تصریح کرده بود« :به گمان من هر دو طرف
مقصرهستند».اوهمچنینگفتهبودکهدرجمعهردوگروه
"انسانهای بسیار نیکویی" حضور داشتهاند.ترامپ اما در
آستانه سالروز خشونتهای شــارلوتزویل با انتشار پیامی
درشبکهتوئیترتأکیدکردکه"هرگونهنژادپرستیواعمال
خشــونتآمیز" را محکوم میکند.دختــر او ایوانکا ترامپ
نیز در این خصــوص موضعگیری کــرده و در پیام توئیتری
خود نوشــت« :در آمریکا جایی برای اقتدار سفیدپوستان،
نژادپرســتی و نئونازیسم نیســت ».حاال طبق نظرسنجی
مشترکشبکهسیبیاسنیوزوموسسهمطالعاتییوگاو  ،
حدوددوسومآمریکاییهابراینباورندکهتنشهاینژادی
درآمریکااززمانبرپاییتظاهراتنژادپرستانهسفیدپوستان
در شارلوتزویل افزایش یافته است 58.درصد از آمریکایی
هانیز سیاست های دونالد ترامپ را در خصوص برخورد با
مسائلنژادیعاملاینتشدیدتنشمیدانندوآنراردمی
کنند 82 .درصد از سیاهان و 73درصد از هیسپانیک ها
سیاست های ترامپ را در این باره محکوم کرده اند اما51
درصدازسفیدپوستانآمریکاییسیاستهایترامپرادر
خصوصمسائلنژادیردو 49درصدآنراتاییدکردهاند.
همچنین 83درصــد از جمهوری خواهان سیاســت های
نــژادی ترامــپ را تاییــد و 90
درصد از دموکــرات ها آن
راردکردهاند.
عفیسیازفرماندهانگروهموسومبه«ارتشملی»

مخالفان بشاراسد با حمایت ترکیه "ارتش ملی" تشکیل می دهند

ترکیه در حال ایجاد یک مجموعه جدید از گروههای مسلح
مخالف دولت ســوریه در شــمال غربی این کشــور اســت.
به نوشــته رویترز ،این اقــدام ترکیه در صــورت موفقیت در
بلندمدت میتواند یک مانع جدی در برابر دولت بشار اسد
برای تســلط مجدد مناطق شــمال غربی باشــد که اکنون
بخشهایی از آن در اشــغال ترکیه قرار گرفتهاست .ترکیه
در آغاز عملیات خود با عنوان شاخه زیتون در شمال غربی
سوریه،ازگروهیباعنوان«ارتشآزاد»بهعنوانچتریبرای
گروههای مسلح همراه خود اســتفاده کرد ،اما حاال تالش
میکند تا این چتر را به گروههای قومی و مذهبی دیگر هم
گســترش دهد ،به خصوص که با پایان مراحل آزادســازی
مناطق جنوب ســوریه ،توجه ارتش ســوریه به شمال غربی
این کشور ،ادلب و مناطق تحت کنترل ترکیه جلب خواهد
شد.تالشترکیهایناستتابااستفادهازگروههایمعارض
تحت حمایت خــود یک نوار تحت تســلط «ارتــش ملی» در
اطرافمناطقباقیماندهتحتتسلطمعارضانایجادکند؛
منطقهای که به دلیــل حضور نیروهای ترکیــه و احتما ًال به
دلیل خودداری ارتش سوریه از رویارویی مستقیم با ارتش
ترکیه،ازگزندحمالتدولتمرکزیدرامانخواهدماند.

دیدن این که ترامپ به تازگی نخست وزیر کانادا را متهم به
خیانت کرده است ،من را وادار به جست و جوی یک جمله
ســاده کرد :از آوریل 2002چند نفــر از کانادایی هایی که
در کنار آمریکا در افغانســتان جنگیده اند ،کشته یا زخمی
شده اند؟ پاسخ این بود 158:نفر کشته و 635نفر زخمی
شده اند.به این موضوع فکر کنید :این آمریکا بود و نه کانادا
که در 11ســپتامبر مورد حملــه قرار گرفت .بــا وجود این،
متحد ما در شــمال هــزاران نفــر از زن و مرد جوانــش را به
افغانســتان فرســتاد تا به ما در نابودی القاعده کمک کند
و  158کانادایی جانشــان را در این راه دادند.با این حال،
وقتی نخست وزیرشان با مالیمت خواســته آمریکا ،مبنی
بر کاهش تعرفه کانادا بر شــیر ،پنیر و ماست را نمی پذیرد،
ترامپ و تیمش او را متهم به خیانت مــی کنند و می گویند
لیاقتش "ته جهنم اســت".ته جهنم؟ به خاطر تعرفه شیر؟
برای کشوری که در سخت ترین شرایط در کنار ما ایستاد؟
واقعا چندش آور اســت.ولی این مســئله به شما نشان می
دهد که ترامپ چقدر متفــاوت تر از همتایان پیشــینش به

دنیا نگاه می کند .همه چیز یک معامله است .آن آمریکایی
که قبال آخرین راه حل برای مسائل قوانین جهانی و حقوق
بشر را در اختیار داشــت -همان آمریکایی که گاهی کمی
از منافع اقتصــادی اش می زد تا جوامــع دموکرات تقویت
شــوند و ما متنعم از دنیایی ســالم و کشــورهایی دموکرات
با بازار آزاد شــویم – دیگر وجود ندارد.چاپلوســی ترامپ از
رهبر کره شمالی ،کیم جونگ اون ،اگر منجر به جلوگیری
از جنگ و خلع ســاح شبه جزیره کره شــود ،مورد حمایت
است .اما ترس اصلی این اســت که به نظر می رسد ترامپ
کالدیکتاتورهارابهمتحداندموکراتمانترجیحمیدهد.
با وجود این کــه این رویکرد ممکن اســت برای مــا در قبال
کره شمالی کمی وقت خریده باشــد ،اما از طرق دیگر به ما
و متحدانمان آســیب می زند ،چون به منزله مجوزی برای
دیکتاتورها در سرکوب انقالبیون و حتی مخالفان میانه رو
است.مصر را ببینید .در 31می دیده بان حقوق بشر اعالم
کردپلیسمصر"ازاوایلماهمی 2018موجیازدستگیری
منتقدانرئیسجمهور،عبدالفتاحالسیسیرابهراهانداخته

است".منبرخیازدستگیرشدگانرااززمانبهارعربیمی
شناسم .آن ها نه تندخو و نه رادیکال هستند .آن ها افرادی
فوق العاده اند که به دنبال صلح و حاکمیت قانون هستند.
همین مسئله درباره ترکیه نیز صادق است که رجب طیب
اردوغانبرآنحاکمیتدارد.منمتوجهشدمکهاینخلیفه
ستمگر،تقریباتمامدوستانژورنالیستترکمنرایازندانی
کردهیااخراجوتبعیدکردهاست.شاهزادهمحمدبنسلمان
عربستان ســعودی ،تالش های بسیار مهمی برای کاهش
قدرت تندروها و قدرت بخشیدن به زنان انجام داده است.
اما دستگیری مخفیانه و بازجویی از کسانی که ادعا کردند
مقاماتتجاریفاسدعربستانبودند–وهمچنین 17فعال
حقوق زنان – نشان دهنده جو ترس حاکم بر آن جاست.در
بحرین نیز که متحد آمریکاست ،عبدالجلیل السینگاس،
وبالگنویسومدافعحقوقبشر،درسال 2011محکومبه
حبسابدبراینوشتن"انتقادعلیهنقضحقوقبشر،تبعیض
فرقهایوسرکوبمخالفانسیاسی"شدهاست.درفیلیپین
نیز که متحد آمریکاست ،لیال دلیما ،سناتور و کمیساریای

سرانکره شمالی و جنوبی برای سومین باردر پیونگ یانگ دیدار میکنند

آماده باش تیم پزشکی "ملک سلمان"

سریال وصل دوکره

«مجتهد»کهدرشبکههایاجتماعیبهافشاگریدربارهدربار
آلســعود معروف اســت ،در توئیتهای تازه خــود از وضعیت
جسمی«سلمانبنعبدالعزیز»پادشاهعربستانسعودیخبر
داد.مجتهدبااشارهبهآمادهباشناگهانیتیمپزشکیمخصوص
ملکسلمان،نوشت«:معلومنیستآیااینآمادهباشدرراستای
اقدامات پیشــگیرانه انجام شــده یا در خصوص درمان پادشاه
است».بهگفتهوی،اینموضوعکهملکسلمانآیامیتوانددر
مراسماستقبالازهیئتهایحجاجحضورداشتهباشدیاخیر،
جایتردیدداردوالبتهدرخاندانحاکم،
صحبتهایی فراتر از این نیز شــنیده
میشود.ملک ســلمان(  ۸۲ساله)
اوایــل ســال ۲۰۱۵بــه جــای
برادر ناتنــی خود «عبــدا...
بنعبدالعزیــز» بر کرســی
پادشاهیتکیهزد.

کره شــمالی و جنوبــی موافقت کردند که ســومین نشســت
رهبران دو کشــور مــاه ســپتامبر (شــهریور) در پیونگ یانگ
برگزار شــود .این توافق در مذاکرات دیروز هیئت های عالی
رتبه دو کشــور در روســتای مرزی پانمونجوم به دســت آمده
است«.مون جا این» رئیس جمهور کره جنوبی به طور جدی
خواهان پایــان دادن به تنش با کره شــمالی و تبدیل قرار داد
آتش بس به پیمان صلح میان پیونگ یانگ و سئول است و به
همینجهتبهرغمفشارهایآمریکاهمچنانپایبندیخودرا
بهتوافقبارهبرکرهشمالینشانمیدهد.حمایتهایهمه
جانبه افکار عمومی کره جنوبی از تنش زدایی با کره شمالی
دولت سئول را برای ادامه این مسیر امیدوارتر کرده است.با
توجهبهپیامدهایاقتتصادیتشدیدتنشدرشبهجزیرهکره
بر اقتصاد کره جنوبی ادامه مذاکرات صلح با کره شمالی هر
چندآهستهبرایسئول،اماازاهمیتزیادیبرخورداراست.
«جمی تامســون»  Jamie Thompsonکارشناسان مسائل

...

اظهار نظر روز

قاب بین الملل

تســنیم -برای اولین بار در تاریخ ایران و پاکستان ،پیام
تبریکسالروزاستقاللپاکستاندرنمایشگرهایشهری
و متروی مشهد به نمایش درآمد .این اقدام که مورد توجه
ویژهمردمورسانههاقرارگرفتهاست،نشاندهندهدوستی
وپیوندعمیقمیاندوملتبزرگایرانوپاکستانخواهد
بود.دراینپیامفرهنگی،سخنانمقاممعظمرهبریمبنی
براینکه«ملتمسلمانپاکستانهموارهپشتیبانانقالب
اســامی ایــران بودهاند» به چشــم میخورد .بــا پیروزی
تحریک انصاف در انتخابــات پاکســتان و روی کار آمدن
عمرانخان،بهنظرمیرسدمسیردوستیایرانوپاکستان
هموارترازقبلشدهواتفاقاتمثبتفراوانیپیشرویدو
کشورباشد.پاکستاندر 14اوتسال 1947ازهندجدا
شــد و به این ترتیب اولین بیداری اسالمی در منطقه رقم
خورد.طبقنظرسنجیواشنگتنتایمز،مردمپاکستاندر
بینکشورهایجهانباثبترکورد 75درصدرایمثبت،
بیشترینعالقهرابهانقالباسالمیایراندارند.
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اقتصادیدرموسسهآکسفورداکونومیکسمیگوید؛«یکی
از پیامدهای فوری هر گونه تنش در شــبه جزیره کره ،سقوط
شــاخصهای بورس در کرهجنوبــی و حتی ژاپن اســت و نیز
در نرخهای برابری ارزهای منطقه و جهان تاثیرات زیادی به
دنبال خواهد داشت ».اگر چه کره جنوبی از متحدان آمریکا
در منطقه شرق آسیا محسوب می شود اما برای مردم و دولت
اینکشورکامالمشخصشدهاستکهآمریکاصرفابهمنافع
خود در شــبه جزیره کــره می اندیشــد و از کره جنوبــی و کره
شــمالی به عنوان ابزاری برای دامن زدن به بحران و افزایش
حضورنظامیاشدرمنطقهاستفادهمیکندتابیشازپیش
سیاســت مهار چین را در منطقــه تقویت کند.بــه گفته «ویل
مارتین»کارشناسمسائلاقتصادی«،شدتگرفتنتنشبین
کرهشمالیوکرهجنوبینتیجهایجزرسیدنبهنقطهبحرانی
و آغاز احتمالی جنگ ندارد و این وضعیت مطلوب واشنگتن
در منطقه است که به دنبال توجیه حضور نظامی اش در کره

تحلیل گر مســائل راهبــردی منطقــه در مقالهای با اشــاره به
سیاستهایاقتصادیترامپنوشتکهدونالدترامپازطریق
مبالغه در اعمال تحریم ضــد دیگــران و ورود در درگیریهای
اقتصادی همزمــان در جبهه های مختلف خدمــت بزرگی به
دشــمنان خــود کــرده و بحرانهای زیــادی را بــرای متحدان
کشورشایجادمیکند.اینمقالهمیافزایدکهاگرآمریکابهاین
سیاستهاادامهدهد،غیرازاسرائیلوعربستانسعودیهیچ
دوستی در جهان پیدا نخواهد کرد.این مقاله به سیاستهای
اقتصادی ترامپ در قبال ترکیه ،ایران ،روســیه ،کره شــمالی
و چین و دیگر کشــورهای اروپایی اشــاره و تاکید کرد که رژیم
صهیونیستیدرپشتپردهتماماینمحدودیتهاومحاصرهها
قراردارد،چراکهبیشتریننفوذرابررئیسجمهورآمریکادارد.
این مقاله میافزاید کــه جنگ اقتصادی ترامپ ضد روســیه و
ترکیهوایرانبهعنوانسهکشورعضوسازمانمنطقهایسوچی
سببتقویتهمگراییمیاناینسازمانمیشودوکشورهای
دیگرنظیرچینوپاکستانوهندرانیزبهآنهااضافهمیکند.
این کشــورها پیــش از این اعــام کردهانــد که بــه تحریمهای
آمریکا پایبند نخواهند بود.عطوان میافزاید که ترامپ ،ایران
و ترکیه رابه عنوان مهم ترین و قویترین دولتهای اســامی
در خاورمیانه در اردوگاه مخالف خود و دولتش قرار داده و این
موضوع ضربههای زیــادی به طرحهــای این کشــور در ایجاد
ناتوی سنی و عربی بر اساس مبانی فرقهای وارد خواهد کرد.
نکته جالب این جاســت که پاکســتان در دوران عمــران خان
نخستوزیرآیندهاینکشوراعالمکردهکهازدیکتههایآمریکا
سربازمیزند.محمدفیصلسخنگویوزارتخارجهاینکشور
اعالم کرده که پاکستان به تحریمهای آمریکا ضد ایران پایبند
نمیماند و مناســبات تجاری خود با ایران را بدون تغییر ادامه
میدهد.ویتأکیدکردکهپاکستانیکدولتدارایتمامیت
مستقل است و سیاستهای خود را بر اساس منافعش ترسیم
میکند.بر اســاس این گزارش ،این موضع ناگهانی پاکستان
به این معناست که این کشــور از اردوگاه سعودی خلیج فارس
خارجشدهوتصمیمگرفتهاستدرکنارایرانودرمقابلدونالد
ترامپودولتویقراربگیرد.مالزینیزبهزودیبهاینکشورها
خواهد پیوست ،کشوری که نیروهای خود را از ائتالف نظامی
اســامی خارج کرده و در اولیــن اقدام نیروهایــش را از جنگ
یمن فرا خوانده است.این تحلیل گر مسائل راهبردی منطقه
میافزاید که محاصره و تحریم نمیتواند ســبب تسلیم شدن
ایران شود و شاخههای قوی این کشــور در دولتهای منطقه
را از بین ببرد و توافق هستهای جدید و اصالح شدهای را به این
کشورتحمیلکند.تحریمهاهمچنیننمیتواندسببتزلزلو
بیثباتیحاکمیتتهرانشودیاتغییریدرحاکمیتایرانایجاد
کند.ویبااشارهبهایننکتهکهآمریکاتنهاقدرتبزرگومسلط
برجهاننیستوچینوروسیهودولتهایهستهایدیگرنظیر
کره شــمالی ،پاکســتان و هند نیز در این عرصه حضور دارند،
اعالم کرد که اگر مثلث روسیه و ایران و ترکیه در جبهه واحدی
درمقابلتحریمهایآمریکاقرارگیرند،پیروزخواهندشدواین
تحریمهاراشکستخواهنددادوهیبتآمریکارابهعنوانیک
قدرتبزرگجهانیازبینخواهندبرد.بهنوشتهعطوان،دنیا
میتواند بدون دالر آمریکا و بدون بازارهای این کشور زندگی
کند.شایددراینتحریمهاخیرینهفتهباشدوآغازیبربیداری
جهانیضدآمریکاوایجادنظاماقتصادیجدیدومستقلدردنیا
مبتنی بر مجموعهای از ارزها باشــد که دالر آمریکا در میانآن
هاحضورندارد.آمریکاباسیاستهایمتهورانهرئیسجمهور
خوداقدامبهخودزنیکردهوباعثایجادتنفرعمومیضدخود
نهتنهادرخاورمیانهوجهاناسالم،بلکهدرتمامدنیامیشود.
تنفر از آمریکا در گذشــته تنها منحصر به حمایت این کشــور از
رژیم صهیونیســتی در فلسطین اشــغالی و جنگهای عراق و
افغانستانبود،امااالنمحاصرهوجنگهایاقتصادینیزبهاین
عواملاضافهشدهاست.انقالبخشمجهانیضدآمریکااتفاقی
قریبالوقوعوتوفانهایسرکشآندرحالجمعشدناست.
هیچ کس نمیتوانــد نتایج چنین انقالبــی را پیشبینی کند،
انقالبی که حتی ممکن است آمریکا و نظام این کشور را قبل از
بروزتغییردرایرانیاترکیهیاروسیهتغییردهد.

...

نمای روز
سابق حقوق بشر ،که منتقد رئیس جمهور رودریگو دوترته
بوده اســت ،در فوریــه  2017به زنــدان انداخته شــد و در
لهستانیکهزمانیحامیغرببود،یاروسالوکاچینسکی،
بــرای جایگزینی قــوه قضاییه مســتقل با قضــات انتخاب
شــده ،صرفا بر اســاس وفاداری به وی و حزبش تالش می
کند ،موضوعی که توهینی به ارزش های حاکمیت قانون و
لیبرالاتحادیهاروپابهشمارمیرود.مایکلپزنر،مدیرمرکز
تجارت و حقوق بشر در نیویورک می گوید" :ما امروز رئیس
جمهوری داریم که نه تنها انتقاد نمی کند بلکه به رهبرانی
کهباتقلبدرانتخاباتپیروزشدندتبریکمیگویدوبهنظر
میرسدکهعملکردبدآنهاراتاییدمیکند".پزنرمیگوید:
"بهیادداشتهباشیدکهاینرهبران،رادیکالهایتندخورا
سرکوبنمیکنند،آنهاواقعا"مخالفتومناظرهراتبدیل
به جرم می کنند" و شهروندانشــان نیــز فکر می کنند خب
این کار درستی است و اگر این رون د ادامه داشته باشد ،دنیا
به تدریج تبدیل به مکانی خطرناک تر برای همه ما خواهد
شد".آقایترامپ؛توراچهشدهاست؟

آخرین دقایق !

سی ان ان -تصاویرویدئوییازیکتراژدیبهدستآورده؛
تصاویریکهمربوطبهآخریندقایقزندگیکودکانیمنی
در اتوبوســی اســت که در حمله هوایی عربســتان هدف
قرار گرفت .این تصاویر توســط «اســامه زید الحمران» از
همکالسیهایایندانشآموزانازداخلاتوبوسگرفته
شدهاست؛کودکیکهجسدویساعاتیبعددرمیانالشه
هماناتوبوسپیداشد.

...

پیشخوان بین الملل
جنوبــی و ژاپــن اســت».برگزاری
دور جدید مذاکرات مقامات ارشد
کره جنوبی و کره شمالی در منطقه
مرزی«پانمونجوم»ازاهتمامدوکشور
برای پیگیری روند تنش زدایی در شبه
جزیره کــره حکایت دارد و ایــن که دولت
ســئول به ایــن نتیجه رســیده
است که مشــکالت خود را
با کره شــمالی بدون توجه
به موضع آمریــکا در قبال
پیونگ یانگ پیگیری کند
کــه بــدون تردیــد حمایت
های افکار عمومــی دو کره
را بیــش از پیــش بــه دنبال
خواهدداشت.

هفتهنامه "ویک" ســناریوهای احتمالی مداخله
روســیه در انتخابــات پارلمانی آبان مــاه ایاالت
متحدهآمریکارابررسیکردهاست.
CMYK

