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برهم صالح رئیس جمهور
عراق شد

برهم صالح نامزد حزب اتحادیه میهنی کردستان رئیس جمهور عراق شد .در رای گیری دیروز پارلمان عراق پس از آن که دردور نخست برهم صالح  ۱۶۵ ،رای و فواد
حسین  ۸۹رای و سروه عبدالواحد  ۱۸رای را از آن خود کردند ،انتخابات به دور دوم کشیده شد .بنابر این برهم صالح و فواد حسین به دور دوم برای انتخابات ریاست
جمهوری راه یافتند .اما در دور دوم رای گیری فواد حسین کناره گیری کرد و صالح  58ساله که از وی به عنوان نامزد نزدیک به ایران یاد می شود رئیس جمهور عراق شد.
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تحلیل روز
امیر مسروری

International@khorasannews.com

چالش هند برای عمران خان

پیروزی عمــران خــان معــادالت منطقــهای و بیــن المللی را
پیچیدهترکردهاست.ازطرفیپاکستانبهعنواندارندهبمب
اتم نقش مهمــی در تحوالت شــبه جزیره هنــد و منطقه هند و
پاسفیک به عنوان منطقه مورد مناقشــه آمریکا دارد و از طرف
دیگرپاکستاندولتیاستکههرنوعتحوالتدرآسیایمرکزی
منوطبهتصمیموهمراهیاوست.روابطهندوپاکستانیکیاز
پیچیده ترین روابط سیاسی میان دو کشور هم جوار در جهان
است .هر دو کشــور ســابقه ده ها درگیری مرزی و چند جنگ
بزرگرادارند.هردوکشوردریکبازیهستهایبهسالحاتمی
دست پیدا کردند و سیاست تهاجم هســته ای را علیه یکدیگر
دنبال مــی کنند .هنــد و پاکســتان در چندین منطقــه به ویژه
کشمیربایکدیگراختالفاتسرزمینیدارندودهلینوواسالم
آبادمعتقدهستندوجودقدرتمقتدرومستقربهضرریکدیگر
است .پایان یافتن دولت رسمی در اســام آباد و عدم کودتای
نظامی در این کشور و روی کار آمدن عمران خان موجب شده
هندوستان راجع به آینده نگران شــود .اما با این حال طرفین
تمایلچندانیبهافزایشتنشبایکدیگرندارند.هردوبهانرژی
نیاز دارند و ایران می تواند تامین کننده مهمی برای انرژی دو
کشور باشد .به هم خوردن روابط میان اسالم آباد و واشنگتن
و کم رنگ شــدن خط لوله شــمالی انتقال انرژی قطعا به ضرر
پاکستانتمامخواهدشدوبرایهمین،عمرانخانتمایلیبه
افزایشتنشمرزیوامنیتیدرمنطقههندندارد.نخستوزیر
جدید پاکستان می داند افزایش تنش فقط انرژی این کشور را
درمنطقهمهارمیکندوپاکستانبرایدستزدنبهاصالحات
مختلف نیازمند انســجام درونی اســت .برهمین اســاس اگر
وضعیتمنطقهایبههمینمنوالدنبالشودتنشمیانهندو
پاکستانافزایشنخواهدیافتوحتیدربعضیپروندههاشاهد
همکاریایندوکشوربایکدیگرخواهیمبود.
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کویت ضمن رد درخواست ولیعهد سعودی برای افزایشتولید نفت
به دستورترامپ انجام داد

اظهار نظر روز

اخراج بنسلمان ازکویت

ولیعهد سعودی که برای افزایش تولید نفت خود تحت فشار
شــدید ترامپ قرار دارد ،به کویت رفت تا درباره بازگشــایی
میادین نفتی «منطقه بیطرف» که بین دو کشــور مشترک
است ،مذاکره کند اما گســتاخی ولیعهد سعودی باعث شد
که شــیخ صباح امیر کویت دســتور پایان فــوری مذاکرات و
خروج هیئت سعودی از کشــورش را صادر کند .این سفر که
قرار بود دو روزه باشد چهار ســاعت بیشتر طول نکشید وبا
ناکامی ولیعهد سعودی به پایان رســید  .بازگشایی میادین
نفتی «خفجی» و «وفرا» منطقه بیطرف میتوانســت روزانه
 500هزار بشکه نفت خام به ظرفیت تولید بازار نفت که این
روزهادرقیمتباالی 80دالربهسرمیبرد ،اضافهمیکرد.
ترامپکهوعدهصفرکردننفتایرانازآبانرادادهاستهم
اکنونباقیمتهایباالینفت دستبهگریباناستوتالش
وی برای فشــار آوردن به اوپک به منظور افزایش تولید ناکام
مانده اســت .وی در تازه ترین تالش خود در یک ســخنرانی
علنیشاهعربستانراخطابقراردادوتاکیدکرد :ماامنیت
شــما را تامین می کنیم از این رو باید تولید نفــت را افزایش
دهید .سفر بن سلمان در همین زمینه صورت گرفت ولی به

نتیجهاینرسید«.فوادابراهیم»،پژوهشگرعربستانیدراین
خصوصنوشت«:محمدبنسلمانبهمنظورخدمتبهدونالد
ترامپبهکویتسفرکردتاخواستههایرئیسجمهورآمریکا
رابرایافزایشنفتبرآوردهکند،امادستخالیبازگشتزیرا
کویت شروط ولیعهد سعودی را برای جبران کمبود نفت در
بازارنپذیرفتهاست.همینموضوعنیزموجبشدسفریکه
قراربوددوروزبهطولانجامدبهچهارساعتتقلیلپیداکرد».
دونالدترامپ،رئیسجمهورآمریکاطیروزهایگذشتهگفته
بود که بــدون ایاالت متحــده «خدا می داند برای عربســتان
ســعودی چه اتفاقی مــی افتــاد» او گفتــه بود که کشــورش
باید در مقابل «امنیتی» که برای عربســتان ســعودی تأمین
می کند از تریلیون ها دالر در خزانه های عربســتان سهمی
داشته باشد .بر این اساس عربستان در تماسی با کاخ سفید
اطمیناندادهبودکهاینکشورکسرینفتیناشیازکاهش
صادراتایرانراجبرانمیکند.تالشیکهدرسفربهکویت
بهشکستانجامید .بهلحاظروانشناختیمحمدبنسلمان
شخصیتیدوگانهدارد.ویدرحالیکهکام ً
المقابلدولتو
شخصیتهای آمریکایی تسلیم اســت و تحقیر را میپذیرد،

نفتایجدیدبهخاطرانتخاباتمیاندورهای!

در مقابل دولتهای کوچک حوزه خلیج فارس آشکارا نگاه
باال به پایین دارد .این نگاه در بروز و گسترش تنش میان قطر
و عربستان سعودی طی 15ماه گذشته نقش زیادی داشته
است .مطابق گزارش منابع خبری ،ولیعهد سعودی در سفر
به کویت نیز چنین نگاهی به مقامهای کویتی داشته و رفتار
همراهباغروروتحکمآمیزانجامدادهکهباواکنشامیرکویت
مواجهشدهبهطوریکهویدستورپایانهرگونهگفتوگوبا
محمد بن ســلمان را صادر کرده است .موضوع دیگر مربوط

به مطالبههای محمد بن ســلمان از مقامهای کویتی است.
ولیعهدسعودیدرسفربهکویتخواستارحلایناختالفها
بهنفععربستانسعودیشدهاست.محمدبنسلمانبا نگاه
سلطه گرایانه خود خواســتار الحاق مناطق تقسیم شده بی
طرفبهعربستانیاپرداخت 20میلیارددینارکویتیجریمه
شدهاست،امااینمطالبهتوسطدولتکویتردوحتیکویت
باعصبانیتازاینرفتارومطالبهمحمدبنسلمان،خواستار
پایاناینسفروبازگشتویبهریاضشد.

اندیشکده روز
شاخ آفریقا وشیوخ عرب

اندیشکده بنیاد صلح جهانی نوشت:شاخ آفریقا نه تنها دارای
منافعاقتصادیبرایکشورهایعربحوزهخلیجفارساست
بلکه از نظر نظامی نیز اهمیت دارد .این کشــور پایگاهی برای
بزرگترینحمالتنظامیبودهاست.اماراتپایگاهیدراریتره
داشتهوجیبوتیمیزبانسربازانسعودیاستودرمقابلترکیه
وقطرهردوپایگاههاوروابطنزدیکباسومالیوسوداندارند.
عربستاندرعملیاتهایشعلیهیمنکشورهایشاخآفریقارا
نیزدخیلکردهوحمالتهواییازحریمهواییاریتره ،سومالی،
جیبوتیوسوداناستفادهمیکندوپایگاههاینظامیودریایی
آنها برای جنگ فراهم اســت .نیروهایی از اریتره و سودان در
نبردهایزمینیومیدانیدریمنحضوردارندامامقاماتاین
دوکشوراینموضوعراردکردهاند.همچنینگزارشیمنتشر
شده است مبنی بر این که زندانهای محرمان ه و سری در بندر
اریتره قرار دارد .در ژوئن ۲۰۱۷خبرگزاری آسوشیتدپرس با
نزدیکانبازداشتشدگانیمنیدرچنینزندانهاییگفتوگو
کردهاست.درحالیکهآیندهصلحبرایاریترهواتیوپینامعلوم
استاتفاقاتاخیرنشاندهندهتحوالتیدرحوزهشاخآفریقاو
یکتحول سیاسیدرروابطمیانکشورهایحوزهخلیجفارس
وشاخآفریقاست.ایندوکشوربیشترازاتحادیهآفریقادرحال
گردشبهسمتعربستانسعودیهستند.
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قاب بین الملل

دونالــد ترامپ با جایگزینــی تصویر هریت تابمــن ( فعال
ضدبرده_داری)باتصویرآندروجکسونهفتمینرئیس
جمهور آمریکا و از حامیان برده داری ،روی اسکناس20
دالریمخالفتکرد.ایناولینبارنیستکهترامپارادت
خود را به جکسون اعالم می کند .او پیشتر و هنگام ورود
به کاخ ســفید به عنوان رئیس جمهور آمریکا ،پرتره اندرو
جکسونرابهدفترکارخودمنتقلکرد.
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خبرهای متفاوت
ترامپ :هرگز لب به الکل نزدهام
هیل :دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا در پاســخ به سوالی
دربارهعادتشرابخواریبرتکاوانا،نامزدعضویتدردیوان
عالیاینکشورگفت،ازاینکهاینقاضیبهاینصراحتگفت
کهالکلدوستداردوتمایالتخودرادربارهالکلتوصیفکرد،
تعجبکردم.ترامپدریکنشستخبریدرکاخسفیدگفت:
صادقانه به شــما میگویم که هرگز در طول عمرم لب به الکل
نزدم.اینیکیازعادتهایخوبزندگیمناست.هرگزالکل
وآبجونخوردهامبههردلیل.تصورکنیدمنالکلبنوشم....چه
میشود؟بدترینمستجهانمیشوم.امارئیسجمهورآمریکا
ازاظهارنظردرخصوص پرسشخبرنگاریدربارهاینکهآیادر
صورت تایید استفاده از الکل توســط کاوانا در دبیرستان ،وی
یکاواناراپسمیگیرد؟امتناعکرد.
نامزد 

شباهت مدل موی ترامپ با مادرش
وبســایت اســنوپز :مدل موهای دونالد ترامپ ،از دهه های
گذشتهوحتیپیشازوروداوبهعرصهریاستجمهوریپرسش
های زیادی را به وجود آورده است .به تازگی تصویری از مادر او
منتشر شده است که نشان می دهد این مدل مو به «پمپادور»
معروفبوده و درخانوادهترامپیکسنتاست.پمپادورمدل
مویی است که به قرن هجدهم برمی گردد و در آن مو به سمت
باالپیچمیخوردودرباالیپیشانیبرآمدهمیشود.

 2شقه شدن حزب محافظهکارانگلیس درباره برگزیت

یک بام و  ۲هوای می

کنگرهساالنهحزبمحافظهکاربریتانیابهجدالدوجریان
خروج سخت یا نرم از اتحادیه اروپا تبدیل شده است.ده ها
نفر از اعضای حزب محافظه کار گردهم آمــده اند تا درباره
یکی از چالشــی ترین مســئله بریتانیا در چند دهه گذشته
تصمیمگیریکنند.ورودبریتانیابهاتحادیهاروپاباسختیو
پسازمرگ«مارشالدوگل»تحققیافت.امابهنظرمیرسد
خروجبریتانیاازاتحادیهاروپاسختترازورودبهایناتحادیه
است.تبعاتاقتصادیکهبابرگزیتمتوجهبریتانیامیشود،
جامعهبریتانیارادوقطبیکردهاست.پسازگذشتدوسال
از همه پرسی برگزیت جامعه بریتانیا دو قطبی تر از گذشته
شده اســت.این دو قطبی نه فقط در حزب محافظه کار که
در حزب مخالف کارگر نیز به شــکل دیگری وجود دارد اما
حزب محافظه کار به عنوان حزب حاکم و شخص ترزا می،
نخستوزیردرشرایطسختومتزلزلیقراردارد.طرفداران
برگزیتسختباآخرینطرحترزامیموسومبهطرح«چکرز»
برای خروج از اتحادیه اروپا مخالفت کرده اند .در صدر این
مخالفانبوریسجانسون،وزیرخارجهسابققراردارد.البته
این فقط ترزا می نیست که در موقعیت دشــواری قرار دارد
بلکه این حزب محافظه کار و جامعه بریتانیاست که چالش
بزرگی را پیش رو دارد.حزب محافظه کار در شــرایط فعلی
گزینهبهترازترزامینداردکهمذاکراتبرگزیتراپیشببرد.
بریتانیابهنخستوزیرینیازداردکهبتوانددیدگاههایدو
جریان سیاسی در داخل حزب را برای پیشبرد مذاکرات به
همنزدیککند.بوریسجانسونچهرهاینیستکهچنین
نقشی ایفا کند .نخست وزیر بریتانیا در چارچوب ضرورت
هایحزبشبرایوحدتدرجمعمحافظهکارانازاعضای
حزب محافظه کار خواست تا برای حمایت از طرح برگزیت

درنظرسنجی ازشهروندان  25کشور

پیو :وجههآمریکا
با ترامپ خرابترشد

نتایجنظرسنجی«پیو»نشانمیدهد،باگذشتیکسال
ازحمالتلفظیرئیسجمهوریآمریکاعلیهکشورهایی
نظیرآلمانوکانادا،وجههایاالتمتحدهدرمیانمتحدان
ی خودش خرابتر شده اســت .به گزارش رویترز،
ســنت 
نظرســنجی مرکــز پیــو از  ۲۵کشــور همچنین نشــان
میدهــد میــزان اعتمــاد اکثریــت پاســخدهندگان در
سراسر جهان به توانایی دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری
آمریکا در رهبری به نســبت توانایی والدیمیــر پوتین در
روســیه یا شــی جین پینگ در چیــن کمتر اســت« .پیو»
از پرسششــوندگان  ۲۵کشــور خواستهاســت درباره
میزاناعتمادخودبهرئیسجمهورآمریکادونالدترامپ،
رئیسجمهــور روســیه والدیمیر پوتیــن ،رئیسجمهور
فرانســه امانوئل ماکرون ،صدراعظم آلمان آنگال مرکل
س دولت چین شــی جینپینــگ اظهارنظر کنند.
و رئی 
نتیجه این نظرســنجی کــه بیــش از ۲۶هزار نفــر در آن
شــرکت کردند نشــان میدهد که صدراعظــم آلمان از
روسایجمهورآمریکاوروسیهاعتباربیشتریدارد۵۲ .
درصد پرسششــوندگان گفتهاند که به مــرکل اعتماد
دارندوبراینباورهستندکهسیاستهایاوبرایجهان
ششــوندگان
خــوب اســت .در مقابــل  ۷۰درصد پرس 
گفتهانــد که بــه رئیسجمهــور آمریــکا اعتمــاد ندارند.
یدهد که تنها  ۱۰درصد
نتیجه این همهپرسی نشان م 
پرسششوندگان آلمانی به دونالد ترامپ اعتماد دارند.
درفرانسهتنها ۹درصدپرسششوندگانگفتهاندکهبه
ترامپ اعتماد دارند .در مکزیک ایــن رقم ۶درصد بوده
است .در همهپرسی مشــابهی که دو ســال پیش ،پایان
دوران ریاستجمهوری باراک اوباما صورت گرفته بود،
 ۸۶درصد پرسششــوندگان آلمانی گفته بودند که به
رئیسجمهورآمریکااعتماددارند.
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باویمتحدباشند.ترزامیدرمصاحبهبابیبیسیگفت:
پیاممنبهحزبمحافظهکارایناستکهبیاییدبرایدست
یابیبهبهترینتوافقبرایبریتانیامتحدشویم.درقلبطرح
موســوم به چکرز ،توافق تجارت آزاد با اتحادیــه اروپا وجود
دارد .در شــرایط کنونی چکرز تنها طرح روی میز است که
مطابق بــا رای برگزیت و عــزم و اراده مردم ایرلند شــمالی
اســت .نخســت وزیر بریتانیا تنها با مخالفان سرسختی در
حزب محافظه کار مواجه نیســت بلکه در اتحادیــه اروپا نیز
پیشنهادهای ترزا می مورد اســتقبال قرار نگرفته است.به
اعتقاد کمیســیون اروپایی این که ترزا می می خواهد تردد
آزادانه کاال و نه خدمات و افراد را با اتحادیه اروپا حفظ کند،
انسجامبازارداخلیبهعنوانیکستوناصلیاتحادیهاروپا
را به خطر مــی اندازد«.آنگال مرکل» ،صــدر اعظم آلمان در
نشستسالزبورگاینمسئلهراروشنکردکهدرزمینهبازار
داخلیهیچتوافقینمیتواندبابریتانیاشکلگیرد.نخست
وزیربریتانیافرصتکمیتازمانخروجازاتحادیهاروپاتاماه
مارسدارد.ویبایدتاپایانماهاکتبربهتوافقیهمهجانبهبا
اتحادیه اروپا برسد تا فرصت برای تایید آن در پارلمان های
کشورهایعضواتحادیهاروپاباشد.ترزامیدرصورتتوافق
بااتحادیهاروپابامشکلرایگیریدرمجلسعوامنیزمواجه
است.حزبمحافظهکارباحمایتحزبکوچکاتحادگرای
ایرلندشمالیاکثریتشکنندهپارلمانرادراختیاردارد.اگر
تنهاچندنمایندهمحافظهکارباتوافقبرگزیتمخالفتکنند
شرایط سیاسی جدیدی حاکم خواهد شد ،به خصوص آن
که «جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر اعالم کرده اســت با
هرشکلتوافقترزامیبااتحادیهاروپامخالفتخواهدکرد.

دوکره شروع به جمعآوری مینهای مرزیکردند

پاکسازی مسیرصلح

ســران دو کره پــس از دیدار هفته گذشــته خود دســتور
به پاک ســازی مســیر صلح داده اند .مســیری که 800
هزار میــن را در دل خــود پنهان کرده اســت .گروههایی
از کــره شــمالی و جنوبــی مشــغول
جمعآوری بخشــی از مینهــای کار
گذاشته شده در مرز دو کشور شدند.
در کــره جنوبی عملیات پاک ســازی
از «منطقــه غیر نظامی مشــترک» در
نزدیکــی دهکــده «پانمونجــام» آغاز
شده است .برخالف نام این منطقه،
«منطقــه غیرنظامــی» اعالم شــده از
جملهنظامیترینمناطقجهانبوده
و در سراسر آن استحکامات نظامی و
دیوارهــای دفاعی ایجاد شــده ،مین
های زیادی کار گذاشــته شده است.
گفته می شود پاک سازی مرز از مین
دو ماه طول خواهد کشید .نام گذاری
این منطقه به پایان جنگ شبه جزیره
کره – در سالهای  ۱۹۵۰تا ۱۹۵۳
– بازمــی گردد کــه فرمانــده نظامی
آمریکایــی نماینــده ســازمان ملــل
متحد و ژنرالهای چین کمونیســت
و کره شــمالی پیمان متارکه را امضا
کردند و منطقــه غیرنظامی شــده را
به عنــوان منطقه حایــل دو کره تــا زمان امضــای پیمان
صلح ایجــاد کردنــد .پیمانــی که هیــچ گاه امضا نشــد.
«منطقه غیــر نظامی» بیــن دو کره نواری مــرزی به طول

 ۲۵۰و عــرض  ۴کیلومتر اســت کــه هم اینک به شــدت
مسلح و مینگذاری شده است و در آن سیمهای خاردار،
دوربینهای ویدئویی و حصارهای الکتریکی ،قرار دارد.
پاک ســازی بخشــی از مناطــق مین
گذاری شده پس از آن انجام شد که دو
طرف توافق کردند از انجام رزمایش
در اطراف منطقه مــرزی و پروازهای
نظامی برفراز مرز خــودداری ورزند.
«منطقــه غیرنظامی اعالم شــده» نیز
تغییر نام یافــت و «منطقه صلــح» نام
گرفت .از این پس گردشــگران هر دو
کره می توانند آزادانــه در این منطقه
مرزی گشت بزنند .حاال با گرم شدن
روابط دو کــره ،وو یون کئون ،ســفیر
کره جنوبی در روســیه به خبرنگاران
گفته است که اگر وضعیت تغییر نکند
و تغییر چشــمگیری در روابط بین دو
کره بــه وجــود نیاید کیــم جونگ اون
ممکن اســت تــا پیــش از پایان ســال
 2018به ســئول ســفر کند .کاهش
تنشهستهایدرشبهجزیرهدرحالی
اســت که به گزارش آسوشیتدپرس،
چو میونگ گیون ،وزیر اتحاد در دولت
کرهجنوبیبهپارلماناینکشورگفته
اســت که برآوردها حاکی از آن هســتند که در زرادخانه
هســتهای کره شــمالی بین  ۲۰تــا  ۶۰بمب هســتهای
وجود دارد.

«منطقهغیرنظامی
مشترک»
بین دو کره
نواری مرزی
به طول ۲۵۰
و عرض۴
کیلومتراست
که  800هزار مین
را در دل خود پنهان
کرده است

گروه های تروریستی یک به یک توافق روسیه و ترکیه درسوچی را رد میکنند

اردوغان و حوضش!

بیســت و ششــم شــهریور بود که خبر ایجاد "منطقه عاری از
ســاح" یا به اصطالح DMZدر اســتان ادلب از سوی ترکیه
و روسیه اعالم شد؛ خبری که شاید بسیاری را غافلگیر کرد.
دوهفته از زمان اعــام این خبر می گــذرد و تقریبا یک هفته
دیگر تا زمان اجرایی شــدن این توافق زمان باقی اســت؛ اما
شواهد میدانی چیز دیگری را نشــان می دهد .پس از دیدار
رئیس جمهور روســیه والدیمیر پوتین و رئیس جمهور ترکیه
رجب طیب اردوغان در ســوچی روســیه ،اعالم شــد که یک
منطقه حایل و عاری از ســاح به عمق  ۱۵تا  ۲۰کیلومتر در
بین خطوط تماس ارتش سوریه و مســلحین در شمال غرب
سوریهایجادخواهدشدونیروهایمسلحینوارتشسوریهاز
این مناطق عقب نشینی خواهند کرد و تنها نیروهای روسی
و ُترک در آن مستقر خواهند شــد.هرچند هیچ گاه متن این
توافق و بندهای آن به صورت رسمی از سوی روسیه یا ترکیه
منتشر نشــد؛ اما به صورت کلی مواردی که گفته شد از مهم
ترین توافقات صورت گرفته(هرچنــد ابتدایی) در خصوص
این مسئله بود که توســط مقامات رسمی روســیه و ترکیه به
صورت شفاهی اعالم شــد.به نوشــته کانال تحوالت جهان

اسالم،تصاویریکهگاهیدرفضایمجازیازاینتوافقنامه
منتشریابازنشرمیشودغیرقابلاستنادوغیررسمیاست.
همان طور که پیش بینی می شــد پس از اعــام این موضوع
گروه های تروریســتی مانند ُح ّراس الدین و تحریرالشام این
توافق را رد کردند اما تصور عمومی ایــن بود که زیرمجموعه
های ارتش آزاد که به طور مســتقیم زیر نظر ترکیه هســتند و
پشتیبانی مالی و لجســتیکی خود را از این کشور تامین می
کنند؛ در برابر این توافق و خواســت ترکیــه تمکین کنند ،اما
چنین نشــد.طی روزهای گذشــته دو گروه مهم و تاثیر گذا ِر
وابستهبهارتشآزادیعنیجیشالعزةوفیلقالشامضمنرد
توافقسوچیاعالمکردندکهاز"منطقهعاریازسالح"عقب
نشینی نکرده اند و نخواهند کرد.از ســوی دیگر در روزهای
اخیر شــاهد ســکوت هیئت تحریرالشــام بوده ایم و اخباری
شنیده می شود که این سکوت به دلیل مذاکرات پشت پرده
تحریرالشامبامقاماتترکیهبرسرمنطقهعاریازسالحوآینده
ادلباست؛مذاکراتیکههمچنانادامهدارد.مشکلترکیهبا
تحریرالشامازیکطرفومشکلتمکیننکردنزیرمجموعه
هایارتشآزادازطرفدیگر،همهنشاندهندهآناستکهبه
احتمالزیادترکیهنخواهدتوانستدرزمانمقررشدهیعنی
 ۱۸مهرماه ،گروه های مختلف مســلح را به پیــروی از توافق
سوچی مجاب کند .بیایید یک بار دیگر ماجرای شمال غرب
ســوریه را به صورت بســیار خالصه مرور کنیم.ارتش سوریه
ستونکشیهایبزرگوپرسروصداییبهسمتشمالغرب
سوریه برای آغاز عملیات بزرگ ادلب انجام داد .همه خود را
برایاینعملیاتبزرگآمادهمیکردند؛رسانههایمسلحین
وجریانغالبغرببرایجلوگیریازعملیاتبهتکاپوافتادند
وپویشرسانهایبزرگیبرایصحنهسازیحملهشیمیایی
دروغین به راه انداختند .اما این بار این حیله با هوشیاری
وسیع جبهه مقاومت و روسیه برمال شد.
و جنگ روانی
ِ
فشارهای روسیه و سوریه به ترکیه افزایش
یافت و ضرب االجل ارتش ســوریه و روسیه

بهمسلحینبهاتمامرسیدواعالمشدکهعملیاتارتشسوریه
در ُشرف آغاز است .ترکیه برای جلوگیری از عملیات ادلب و
خطراتیکهاینعملیاتمیتوانستبرایکشورترکیهداشته
باشد(سرازیرشدنآوارگانوتروریستهایمختلفبهداخل
ترکیهومشکالتامنیتیآنها)باردیگربهمیزمذاکرهکشانده
شد.اردوغانبهتهرانآمدوصحبتهاینهاییصورتگرفت.
اردوغانبهسوچیرفت.تصمیماتنهاییاعالمشد:منطقه
عاریازسالحبهعمق ۲۰کیلومترواکنونتوپدرزمینترکیه
است!اکنونازهرطرفکهبهمسئلهادلببنگریمبرایجبهه
مقاومتوروسیه ُبردمحسوبمیشود.جبههمقاومتباعلمبه
اینموضوعکههیچگاهگروههایمختلفمسلحبرسراجرای
چنین توافقی اتفاق نظر نخواهند داشــت ،چنین سناریویی
را برای ترکیه و مسلحین اش پیاده سازی کردند.بهتر است
این طور بگویم کــه توافق "منطقه عاری از ســاح" تله ای بود
برایترکیهومسلحین؛چراکهاگرگروههایمختلفمسلحبر
اجرایاینتوافقتمکیننکنند،درواقعمجوزقانونیعملیات
درشمالغربسوریهبرایروسیهوارتشسوریهفراهمخواهد
شد.ازسویدیگرحتیاگرتوافقمنطقهعاریازسالحاجرایی
شود ،این توافق یک توافق موقت است و نه دایم و در گام های
بعدی گروه های تروریســتی مانند تحریرالشام همچنان در
نوکپیکانحمالتارتشسوریهخواهندبودوبهصورتکلی
در انتهای کار تمامی این مناطق باید دوباره به خاک ســوریه
ضمیمه شود.هرچند که مورد اول محتمل تر است اما در هر
دو صورت موفقیت نهایی از آن دولت ســوریه خواهد شد و در
پایان "این اردوغان اســت که می مانــد و حوضش" هم اینک
مذاکرات بین ترکیه و گروه های مختلف مســلح ادامه دارد و
گفته می شــود که زمان بیشتری برای سر و ســامان دادن به
مسئلهادلبنیازاستوبهاحتمالزیادترکیهوقتبیشتریاز
روسیهطلبخواهدکرد.همچنینممکناستتوافقسوچی
بهدالیلگفتهشدهدستخوشپارهایازتغییراتمانندتغییر
مقدارعمق DMZشود.

پیمان جدید نفتای ترامپ که میان آمریکا ،کانادا و مکزیک به
امضا رســید ،در زمانی مناســب برای انتخابات میان دوره ای
کنگره آمریکا حاصل شد .امضای این پیمان به دونالد ترامپ،
اجازه می دهــد که به خــود ببالد و بــه طرفداران خــود و دیگر
شــهروندان آمریکایی بگوید که من نه تنها بــه وعده انتخاباتی
خودعملکردمبلکهمواضعقاطعیکهدرخاللمذاکراتبادو
همسایهشمالیوجنوبیآمریکاگرفتم،باعثشدتوافقتجاری
جدیدیبهدستآیدکهبرایشرکتهاوکارگرانآمریکاییبه
مراتب منصفانه تر از توافق اولیه نفتاست .علت این که ترامپ
تصور می کند این حرکتی مناسب پیش از برگزاری انتخابات
میاندورهایکنگرهوفرمانداریهایایالتهایآمریکاست،
این است که وی در مصاحبه با شــبکه فاکس نیوز در اول ژوئیه
(بیش از ســه ماه پیش) گفته بود که تمایــل دارد برای امضای
توافق جدید نفتا ،تا پــس از برگزاری انتخابات میــان دوره ای
کنگره صبر کند .این در حالی اســت که با وجود مشکالتی که
میانآمریکاوکانادادرمسیرمذاکرهبرایامضایتوافقجدید
نفتا به وجود آمــده بود ،ترامــپ -برخالف اظهاراتــش در اول
ژوئیه -تمام تالش خود را کرد که در فاصله ای مناسب (کمتر
از یک ماه و نیم) مانده به انتخابات میــان دوره ای به این توافق
تجاریکهمکرردربارهآنصحبتکردهبود،دستپیداکندتابه
نامزدهایجمهوریخواهمجلسنمایندگان،سناوفرمانداری
های ایالت های مختلــف آمریکا که از ســوی رقبای دموکرات
خود تحت فشار قرار گرفته اند ،کمکی قابل توجه کرده باشد.
ترامپ در طول تبلیغات انتخاباتی خود همــواره می گفت که
نفتا یکی از بدترین پیمان های تجاری است که آمریکا در طول
تاریخ خود امضا کرده و من اگر رئیس جمهور شــوم ،دوباره در
خصوص این توافق با دو کشور کانادا و مکزیک مذاکره خواهم
کردتاتوافقیمناسبترومنصفانهتربرایآمریکابهدستآورم.
درعینحال،ترامپبایددرخاللمدتباقیماندهتاانتخابات
میان دوره ای یاد شده ،مردم شکاک آمریکا را متقاعد سازد که
این توافق جدید به نفــع کارگران آمریکایی خواهــد بود ،زیرا
طبقهکارگرآمریکاییطیدودههگذشته-براثرسیاستهای
جهانی ســازی دولت های پیشــین آمریکا و همچنین به علت
انتقال مشــاغل آمریکا به خارج از این کشــور به دست شرکت
هایبزرگآمریکایی-فشارهایشدیدیرامتحملشدهاند.
ترامپ تالش دارد حداکثر بهره برداری سیاســی را از امضای
این توافق بکند .یکی از چالش های ترامپ این است که پایگاه
هوادارانخودراکهازجنگهایتجاریوتعرفهایترامپضربه
خوردهاند،قانعکندکهاینتوافقجدیدبهمراتببهترازنفتای
قبلیاست.ازهمینروترامپحتیناماینتوافقراتغییرداده
است ،زیرا اصول   نام نفتا در ذائقه طرفداران وی که بیشتر در
میانکشاورزانوکارگرانبخشخودروسازیآمریکاهستند،
کمیتلخیاحتیمنفوربهنظرمیآید.ازاینرو،ترامپنامتوافق
جدیدخودراکهصرفا ملغمهایازهماننفتایقدیمیوتوافق
تجارت آزاد دو سوی اقیانوس اطلس است ،کامال   تغییر داده
است.ایندرحالیاستکهترامپدرهماننخستینروز کاری
خودبهعنوانرئیسجمهورآمریکاازتوافقتجارتآزاددوسوی
اقیانوس پاسیفیک خارج شــد  .البته از آن جایی که این توافق
به تازگی امضا شده اســت ،هنوز نظرسنجی های کافی برای
درک تأثیرگذاری آن بر رأی دهندگان آمریکایی منتشر نشده
است .در عین حال ،نظرســنجی های سابق حاکی از حمایت
مردمآمریکاازمذاکرهمجددبرسرتوافقنفتابودهاستوشاید
نتایج همان نظرســنجی ها به ترامپ انگیزه داده است که این
توافق را هرچه زودتر به سرانجام مطلوب برساند .نکته اصلی
این اســت که حدود 30درصــد از آمریکایی ها -کــه رقم قابل
توجهی اســت -اظهار کردند کــه نمی دانند آیــا توافق جدید،
«مثبت»یا«منفی»خواهدبود.قانعکردناینافراد دودلبرای
هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه پیش از انتخابات میان
دوره ای ،حائز اهمیت است .اگر ترامپ و دستیارانش بتوانند
اکثریتاینافرادرامتقاعدکنندکهنفتایجدیدبهمراتببهتر
ازنفتایقدیمیاستوبرایاقتصادآمریکاومعیشتمردماین
کشورمفیدخواهدبود،ممکناستباعثکمکبهنامزدهای
جمهوری خواه در انتخابات میان دوره ای شــود .این در حالی
اســت که دموکرات ها تالش خواهند کرد از این توافق انتقاد
کنند،یادستکمبگویند،اینتوافقفرقچندانیبانفتایقبلی
ندارد،جزاینکهاسمشعوضشدهاست.یکیدیگرازبخش
هایایننظرسنجیکهشایدخبرخوبیبرایترامپنباشداین
استکهنزدیکبهسهچهارمازآمریکاییها-صرفنظرازاین
که نفتای جدید را خوب یا بد می داننــد -گفته اند :توافق نفتا
بر زندگی شخصی ما هیچ تأثیری ندارد .یکی دیگر از چالش
ها برای ترامپ این است که برخی از بندهای توافق جدید «یو
اس ام ســی ای» تا ســال 2020عملیاتی نخواهد شد و از این
رو تأثیر ملموسی بر شرایط داخلی آمریکا یا معیشت مردم این
کشورنخواهدگذاشت.باوجودیکهترامپمدعیشدهاست
کارگران بخش خودروسازی آمریکا کامال از توافق جدید نفتا
پشــتیبانی می کنند ،ریچارد ترامکا ،رئیس اتحادیه کارگری
«ای اف ال-سیآیاو»کهبزرگترینگروهمادربرایاتحادیه
هایکارگریآمریکاستوبسیاریازاتحادیههایکارگریاین
کشور را تحت پوشش خود دارد ،روز دوشنبه بیانیه ای مبهم و
فاقدهرگونهتعهد صریحبهحمایتازتوافقجدید،موسومبه«یو
اس ام سی ای» منتشر کرد .در بخشی از این بیانیه آمده است:
«هنوزبایددربارهبسیاریازجزئیاتاینتوافقکنکاشوبررسی
هایالزمانجامشودتاطبقه کارگروزحمتکشآمریکاییبتواند
قضاوتی نهایی درباره این توافق (نفتــای جدید) انجام دهد».
ریچارد ترامــکا افزود« :تاریخ مــا (آمریکا) که مملــو از توافقات
تجاریاستکهزندگیخانوادههایزحمتکش(طبقهکارگر)
رانابودکردهاست،مارابراینمیداردکهباالترینسطحمداقه
و ارزیابی های موشکافانه را انجام دهیم ،پیش از آن که بتوانیم
ازاینتوافق(رسما)اعالمحمایتکنیم».
جاستین سینک/   بلومبرگ  
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نمای روز
طــرح جلــد مجلــه
اكونوميســت بــه
مناسبتيكسالگی
جنبش/metooدر
اين جنبــش زنان از
آزار و اذيت جنســی
گفتنــد و بســياری
از مــردان صاحــب
نام رســوا يا محكوم
شدند.
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