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جایزه برای اطالعات
در پرونده فساد مالی فرناندز

آرژانتین برای اطالعاتی که به بازگرداندن پول اختالس شده در پرونده وابسته به رئیس جمهور سابق این کشور منجر شود ،جایزه تعیین کرده است .کریستینا
فرناندز کرچنر ،رئیس جمهور سابق آرژانتین به رهبری فساد مالی با همکاری مقامات و تاجران متهم است .پاتریسیا بولریچ ،وزیر امنیت آرژانتین دستوری
را مبنی بر اعطای جایزه  675هزار دالری برابر با  5درصد پول اختالس شــده در ایــن پرونده به فردی که اطالعاتی در این خصــوص ارائه دهد ،امضا کرد.

سعودیهابرایپایاندادنبهجنگآمادهمیشوند؟

تحلیل روز
افغانستان؛ نا امن تر از همیشه

...

اندیشکده روز
ترکیه؛به سمت شرق

اندیشکدهمطالعاتجهاناسالمنوشت:باافزایشتنشمیان
ترکیهوناتووحتیزمزمههایتعطیلیپایگاهانجرلیک،ترکیهبه
دالیلمختلفازجملهشکستدرراهبردهایغربیوعضویت
در اتحادیه اروپا سیاست های خود را به سمت شرق بازنویسی
کردهاست.اولینسفرخارجیاردوغانپسازانتخاباتریاست
جمهوریبهآذربایجان،افزایشسطحمناسباتبامسکوولغو
قرارداد اف 35با آمریکا نشــان می دهد آنکارا تمایل زیادی به
شرقدارد.دلیلآنرویکردهایترکیهوافزایشعمقراهبردی
و حضور نظامــی در افغانســتان اســت.در این بیــن همکاری
مشــترک نظامی چین و ترکیــه بیــش از همه بــرای بازیگران
منطقــه ای از جمله ناتــو اهمیــت دارد .چین بر ســر بازیگران
تاجیک و ازبک افغانســتان حســاب باز کرده و می داند ترکیه
در پرونده ایغورها می تواند برای ثبات منطقه غربی چین موثر
باشــد .از طرفی ترکیه نیز نیازمند آلترناتیو در قبال ناتو است.

ترامپدسترسیاطالعاتیرئیسسابقسیارالغوکرد

پروژه حذفمنتقدان

ترامپ پروژه حذف منتقدان خود را در جامعــه اطالعاتی آمریکا کلید زد.
رئیس جمهور آمریکا برای نخستین گام دسترسی امنیتی «جان برنان»،
رئیسپیشینسیاوجدیترینمنتقدخودراقطعکرد.طبققوانینآمریکا،
به روسای پیشین بخشهای اطالعاتی و امنیتی اجازه داده میشود حتی
بعد از پایان کار خود به اطالعات طبقهبندی شده دسترسی داشته باشند.
دلیل این اقدام ،امکان استفاده از مشاوره روسای پیشین اعالم شده است.
امابهگزارشیورونیوز،ترامپتاکیدکرده«هرگونهنفعیکهمسئوالنارشد
امکان دارد از مشاورههای جان برنان به دست آورند ،در مقابل خطر ناشی
از رفتار غیرقابل پیش بینی او از بین میرود ».برنان که برای شش رئیس
جمهور آمریکا کار کرده ،رئیس جمهورفعلی را به دلیل دیدارش با پوتین
در هلسینکی به «خیانت» متهم کرده بود .او در واکنش به تصمیم لغو مجوز
امنیتی خود گفت که «این تصمیم انگیزه سیاســی دارد و بخشی از تالش
های گســترده تر ترامپ برای ســرکوب آزادی بیان و مجازات منتقدانش
اســت ».پیش از این اعالم شــده بود که رئیس جمهور آمریکا تصمیم دارد
دسترسی مجوز امنیتی شش مقام سابق اطالعاتی منتقد خود را لغو کند.
جان برنان یکی از آن ها بود .حاال« ،جیمز کومی» رئیس سابق اف بی آی،
«جیمز کلپر» رئیس پیشین اداره اطالعات ملی آمریکا« ،مایکل هیدن» ،از
دیگر روسای پیشین سیآیای« ،سوزان رایس» ،مشاور امنیت ملی اوباما
و «اندرو مککیب» ،سرپرست پیشین افبیآی در فهرست انتظار هستند!

آمریکا

با وجود افزایش اعتراض ها و انتقادات بین المللی ،جنگنده های متجاوز سعودی
همچنان به بمباران مناطــق غیر نظامی یمن ادامه می دهند.ســعودی ها در تازه
ترین جنایت خود،با بمباران مناطق مسکونی یک خانواده شش نفره شامل چند
کودک و زن را در منطقه حیران به شــهادت رساندند .شــبکه عرب زبان المیادین
هم به نقل از معاون وزیر اوقاف یمن گزارش داد :هواپیماهای سعودی گردهمایی
 ۷۷دانش آموز در پایان دوره تابســتانی در مسجد جامع صعده را بمباران کردند.
با این حال این نخستین جنایت جنگی ائتالف عربی به سرکردگی عربستان علیه
یمن نیست و طی چهار سال گذشته این کشور فقیر عربی بارها شاهد کشته شدن
شهروندان و غیرنظامیان بوده است به صورتی که می توان گفت هدف قرار دادن
غیرنظامیان ،بخشی از استراتژی نظامی ائتالف به رهبری سعودیها بوده است.
در واقع حمله ســعودی ها و متحدان آن به یمن برای ســرکوب انقــاب مردم این
کشور صورت گرفت و انقالبیون اعم از نیروهای انصارا ...هستند.با این حال بیشتر
حمالتی که ائتالف سعودی علیه مناطق مسکونی و غیرنظامیان یمنی طی چهار
سال گذشته دنبال کرده ،به بهانه اســتقرار تجهیزات جنگی در مناطق مسکونی
بوده است ،در حالی که حداقل گزارشهای مجامع حقوق بشری که همواره این
حمالت را محکوم کردهاند ،هیچ گاه ادعاهای عربستان درباره استقرار تجهیزات
جنگی در مناطق مسکونی و غیرنظامی را تایید نکرده است.از سوی دیگر به اعتقاد
برخی کارشناسان ،شاید عربســتان چندان هم ناراضی
نباشدکهباتداومبمبارانمناطقمسکونیوغیرنظامی
یمن ،فشــار بینالمللــی در جنگ افزایــش یابد تا به
بهانه همین فشارها بتواند خود را از باتالق جنگ در
یمن نجات دهد .باتالقی که خروج یک
طرفه ریاض از آن جز به معنای پذیرش
شکست و بی نتیجه بودن چهار سال
جنگ نیست و حال شــاید حتی به
نفع ســعودیها باشد که خروج از
یمن را به بهانه افزایش فشارهای
بینالمللی اعالم کنند.

فلسطین

...

اظهار نظر روز

استراتژیقتل عام دریمن

امیر مسروری

موج عملیات انتحاری هدف دار در افغانستان موجب حذف
فیزیکی بســیاری از چهــره های نزدیــک به مجاهــدان این
کشور شده است .این حذف صرفا در عملیات های انتحاری
و تروریستی نیست و در سیاست داخلی این کشور نیز شاهد
افزایش تنش میــان مجاهدان افغانســتانی بــا دولتمردان
کابل هستیم .مســئله ای که موجب درگیری های ریشه ای
در میان مجاهدان و دســتگیری آنان توســط دولت مرکزی
شــده اســت .در این بین گروه های مختلف در افغانستان از
جمله طالبــان و داعش از فرصت بــه وجود آمده اســتفاده و
بخش های مهمی از اســتان های هلمند ،ارزگان و قندوز را
اشغال کردند .طبق گزارش اداره بازرسی آمریکا  -سیگار -
افغانستان بیش از 41درصد مساحت خود را از دست داده و
اینمساحتازدسترفتهدراختیارگروههایمختلفمسلح
وتروریستیاست.باافزایشنگرانیهامبنیبرانتقالداعش
از خاک ســوریه به افغانستان به نظر می رســد چالش پیش
روی افغانستان بی ثباتی سیاسی این کشور و افزایش موج
تروریستی است .مســئله ای که می تواند افغانستان نا امن
را نا امن تر و این کشور را در بازه زمانی نزدیک به یک بحران
عمیق برای منطقه به ویژه مناطق آسیای میانه ،هند و چین
و غرب آسیا به ویژه ایران تبدیل کند .باید مسئوالن سیاست
خارجی جمهوری اســامی ایران برای چگونگی مواجهه با
آیندهافغانستانتصمیماتبهتریبگیرندودراینزمینهطرح
سپر دفاعی و پیشگیری فرامرزی را در دستور کار قرار دهند.
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استفان والت:

اون و راهبردی به نام «اجتناب»

سرمقالهاعتراضی 350روزنامهبهجنگرسانهایترامپ

«ما خود مردمیم»

سیصدوپنجاهروزنامهآمریکاییدراقدامیمشترکضمندادنپاسخمثبت
بهفراخوانروزنامه«بوستونگلوب»،سرمقالهخودرابهانتقادازرویکردهای
ترامپ اختصاص دادند .رویکردی که باعث می شــد وی رســانه های منتقد
خود را( Fake newsمنتشر کننده اخبار جعلی) بنامد .نیویورک تایمز یکی
ازرسانههایبزرگیبودکهبهاینفراخوانپیوستودرسرمقالهخودنوشت:
«اینکهحقایقیکهموردعالقهشمانیسترا"اخبارجعلی"مینامیدوبراین
اشتباهخوداصرارهممیورزید،دموکراسیراباخطرمواجهمیکندودشمن
مردم نامیدن خبرنگاران نیز بیشک خطرناک است ...ما همه در یک قایق
نشستهایم».روزنامه«سیراکوسنیوتایمز»کهدرنیویورکمنتشرمیشودهم
درسرمقالهخودنوشت«:مادشمنمردمنیستیم،خودمردمیم.اخبارجعلی
منتشرنمیکنیم».اینواکنشهابهفراخوانروزنامه«بوستونگلوب»بازمی
گردد که از رسانه ها خواسته بود با هم متحد شوند .این روزنامه در فراخوان
خود نوشته بود« :جایگزین کردن رســانههای آزاد با رسانههایی که از سوی
دولت کنترل میشــوند پیوســته از اهداف و اقدامات اولیه دولتهای فاسد
ت رسیدن شــان بوده اســت .ترامپ از جمله به اشاعه این دروغ
بعد از به قدر 
مشغولبودهکهرسانههاییکهحامیسیاستهایاونیستند"دشمنمردم
اند"نهشهروندانکشور».البتهروزنامهمحافظهکار«والاستریتژورنال»پر
تیراژ ترین روزنامه آمریکا ،به این کمپین نپیوسته و گفته که ترامپ هم مانند
مخالفانشازحقآزادیبیانبرخورداراست.

آمریکا

پاکستان

تعویق یک ساله رژه مد نظر ترامپ به
دالیل نامعلوم

جزئیات توافق آتشبس غزه
به روایت «هاآرتص»

دستور «سشنز» برای اخراج هرچه
سریعتر پناهجویان

با رأی پارلمان عمران خان رسما
نخست وزیر پاکستان شد

وزارتدفاعآمریکااعالمکرد:رژهنظامیکهرئیس
جمهوراینکشوردرخواستکردهبود،تاسالآینده
میالدیبهتعویقافتاد.ترامپدرماهمیازپنتاگون
خواستهبودرژهنظامیبزرگیباحضورتمامارکان
ارتــش و نیروهای مســلح آمریکا بــرای قدردانی از
کهنهســربازها و همچنین صدمین ســالگرد پایان
جنگجهانیاول،برگزارکند.اماسخنگویوزارت
دفاع آمریکا بدون اشــاره به دلیل عقب افتادن رژه
نظامی ،گفت« :ما ابتدا  10نوامبر  2018را برای
این مراســم انتخاب کــرده بودیم اما اکنــون توافق
کردیم،آنرادرسال 2019برگزارکنیم».

سهمقامصهیونیستدرگفتوگوباروزنامه«هاآرتص»،
شــش بند توافق آتشبس با حماس را که با وســاطت
مصر و ســازمان ملل حاصل شده ،رســانهای کردند.
به گزارش الحیات این شــش بنــد عبارت انــد از-1:
آتشبسفراگیر-2.بازگشاییتمامگذرگاههایغزه
وگسترشمحدودهماهیگیریدرسواحلاینمنطقه
(به 14.5کیلومتر)-3ارسالکمکهایپزشکی-4.
تبادلزندانیانفلسطینیباصهیونیستهایمفقود
در نوار غزه-5بازســازی زیرساختهای غزه با منابع
مالی خارجی(-6گفتوگــو درباره) ســاخت بندر و
فرودگاهبراینوارغزه.

ت های
وزیــر دادگســتری آمریــکا در ادامــه سیاســ 
ضدمهاجری دولــت این کشــور ،تســریع در اخراج
مهاجرانغیرقانونیراازآمریکاخواستارشد.دستور
«جف سشــنز» مورد انتقاد شــدید قرار گرفته است.
دولت ترامپ با اتخاذ سیاســت «تحمل صفر» درپی
اخراج مهاجران یا جلوگیری از ورود آن ها به آمریکا
بودهاست.براساساینسیاستها،بیشاز1300
کودکمهاجرازوالدینخودجداشدندکههنوزبیش
از 500نفرآنهانزدخانوادههایشانبازنگشتهاند.
آمریکاتنهاکشوریاستکهمتنبینالمللیحمایت
ازحقوقبنیادینکودکانراتصویبنکردهاست.

نمایندگان پارلمان پاکســتان عمران خان ،برنده
انتخابات پارلمانی و رهبــر حزب "تحریک انصاف"
را به عنــوان نخســتوزیر برگزیدند.با ایــن رأی راه
برای تشکیل دولت ائتالفی توسط بازیکن پیشین
کریکت و مربــی تیم ملی این کشــور ،هموار شــده
است.پارلمانپاکستانبا ۱۷۶رأینخستوزیری
عمران خان را تثبیت کرده اســت .او برای پیروزی
به  ۱۷۲رأی نیاز داشت .شهباز شریف ،رقیب او از
حزب "مسلم لیگ" شاخه نواز ،توانست ۹۶رأی به
دست بیاورد .نخستوزیر جدید پاکستان ایران را
بهعنواننخستینمقصدخارجیخودانتخابکرد.

دولتهاییکهموازنهآشکاررادربرابرآمریکابرنمیگزینند،
میتوانندازتغییررویکردهاوسیاستهایخوداجتنابواز
همراهیباخواستههایآمریکاامتناعکنند.حتیآمریکای
قدرتمند هم به آن اندازه قوی نیست که تمام اقدامات دیگر
کشــورها را زیر نظر قرار دهد و اراده خود را بر همگی آن ها
تحمیل کند؛ موضوعی که به دیگر دولت ها اجازه می دهد
هر جا که برآورده کردن خواســته های آمریکا در چارچوب
منافع آنان نبود ،صرفا به واشــنگتن جــواب منفی بدهند.
کره شمالی بدون شک از ماهرترین کشورها در به کارگیری
این راهبرد است ،راهبردی که پیونگ یانگ در پیش گرفته
باعث کاهش فشارهای شدید اقتصادی ،ایجاد شکاف های
تازه میان سئول و واشنگتن و تثبیت موقعیت اون به عنوان
یک سیاستمدار جهانی شد .اون بدون آن که حتی یک عدد
از کالهک های هسته ای خود را نابود کند یا توانمندی های
هسته ای کره شــمالی را به اندازه یک اتم کاهش دهد همه
این ها را انجــام داد.اما چگونه ؟ در این بــاره اجتناب به این
علتجوابمثبتدادکهآمریکاگزینههایجذابتریبرای
فشــار بر پیونگ یانگ ندارد و از سوی دیگر اون نیز به خوبی
میداندواشنگتنبهطورهمزماندرگیرمسائلمتعددیدر
سراسرجهاناست.درنتیجهراهبرداجتنابدراینشرایط
و دادن وعده امتیازاتی که هیچ گاه عملی نمی شوند برای
کره شمالی معقول است.

...

خبرهای متفاوت
▪تعطیالت تابستانی سران اروپا

دیلی میل :همزمان با فرا رســیدن فصل تعطیالت ،سران
اروپا هم مانند شــهروندان عادی چند روزی از دنیای پر شر و
شورسیاستفاصلهگرفتند.صدراعظمآلمان ۱۰سالاست
کههرتابستانبرایگذراندنتعطیالتماهژوئیهباشوهرش
راهی کوهپایه های آلپ در ایتالیا میشود .امانوئل ماکرون
و همســرش راهی جزیره «فور دو برگانســون» مقصد سنتی
روسای جمهور فرانسه در جنوب این کشور شدند .ترزا می،
نخستوزیربریتانیاهمتعطیالتشرادرایتالیاگذراند.
▪عزم پوتین برای رفتن به«عروسی»

رویترز :سخنگوی کرملین اعالم کردکه پوتین ۱۸ ،آگوست
سفری به اتریش خواهد داشت و در جریان این سفر در مراسم
ازدواجرئیسدستگاهدیپلماسیاتریششرکتمیکند.حضور
پوتین در این مراسم رویدادی نادر محسوب میشود که وی به
دعوتیکمقامخارجیدرچنینمراسمیشرکتمیکند.
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