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تحلیل روز
دکتر ابوذرگوهری مقدم

روزنه امید برای پایان جنگ یمن؟

باانتخابات2018کنگره

ماموریتممکنیاغیرممکنشاهزاده

مخالفان و رقبای محمد بن ســلمان از جمله احمد بن عبد
العزیز می خواهند از فضای ناشی از شکست سیاست های
محمدبنسلمانچهدرجنگیمنوچهقتلجمالخاشقچی
برای بازگشت به قدرت و کسب موقعیت های از دست رفته
خود استفاده کنند .برخی از این رقبا از جمله احمد بن عبد
العزیز از نســل قدیم هستند و اگر ســنت بنا گذاشته شده از
سویملکعبدالعزیزدرخصوصانتقالقدرتازبرادربزرگ
تربهبرادرکوچکتررعایتمیشد،قاعدتابایدافرادیچون
مقرنبنعبدالعزیزیااحمدبنعبدالعزیزبرمسندولیعهدی
مینشستندوسپسبهمقامپادشاهیمیرسیدندامامحمد
بنسلماننهتنهارقباینسلجدیدهمچونمحمدبننایف
بلکهافرادیازنسلقدیمرانیزکههنوزازموقعیتولیعهدی
و پادشاهی برخوردار بودند با لطایف الحیل کنار زد و بدین
ترتیب زمینه را برای پادشــاهی خود فراهم کــرد .اما به نظر
می رســد این افــراد از فضای موجــود به ویژه بعد از افشــای
رسواییناشیازقتلخاشقچیکهبحرانبینالمللیرابرای
عربستانرقمزد،برایجبرانفرصتهایازدسترفتهخود
استفادهمیکنند.اماآنچهدراینمیانقابلتاملاستواز
آن می توان به عنوان عامل ســوم در این ماجــرا یاد کرد ،این
است که هر یک از این مدعیان قدرت به نوعی از قدرت های

فراخبر

هدف ترمیم بن سلمان است نه حذف او
صابرگل عنبری-پس از باال گرفتن بحــران ترور جمال
خاشــقچی به ویژه بعــد از بازگشــت شــاهزاده احمد بن
عبدالعزیزبرادرپادشاهوعمویولیعهدعربستانومخالف
شیوه حکمرانی هر دو از تبعیدگاه خودخواسته در لندن
بهکشورشبرخیرسانههاوتحلیلگرانازاحتمالحذف
بنسلمانوجایگزینیعمویشاحمدبنعبدالعزیزسخن
گفته و میگویند .واقعیت این اســت که چنین احتمالی
هر چند کامال منتفی نیســت اما فعــا دور از ذهن به نظر

میرسدونهآمریکاوغربباوجودانتقاداتتندازاینگزینه
حمایت جدی خواهند کــرد و نه شــاهزادگان معترض از
جملهشاهزادهاحمدبدونآنتوانحذفمحمدبنسلمان
رادارند.دراینمیانبازگشتسیویکمینپسربنیانگذار
پادشاهیعربستاننیزکهباضمانتهایآمریکاوانگلیس
انجام شــده اســت ،یک هدف عمده را دنبال میکند که
واشنگتنولندنودیگرپایتختهایغربیازآنپشتیبانی
جدی خواهند کــرد .این هدف چیزی نیســت جز ترمیم

علی بیگدلی

خارجینیزبرخوردارندواگرافرادیچونمحمدبنسلمان
از حمایت راستگرایان مسیحی وابســته به حزب جمهوری
خواهدرآمریکابرخوردارند،فردیچوناحمدبنعبدالعزیز
از حمایت محافظــه کاران انگلیس برخوردار اســت و از این
لحاظمیتوانرقابتاینکشورهارانیزدرپشترقابتهای
درونیدرعربستاناحساسکرد.ازایننظر،ظاهراانگلیس
توانســته از ماجراهای اخیر برای خود فرصت ســازی کند و
نه تنها عربستان را به همراهی با مارتین گریفیتس نماینده
انگلیسی تبار ســازمان ملل در امور حل بحران یمن بلکه به
بازگشتاحمدبنعبدالعزیزوادارکندکهدرصورتبرکناری
محمد بن ســلمان می تواند گزینه ای برای ولیعهــدی و در
نتیجه بازگرداندن مجدد قدرت به نسل قدیم و محافظه کار
عربستانباشد.حاالبایدمنتظرروزهایآیندهماندودیدکه
چنین اتفاقی رخ خواهد داد یا نــه؟ نکته ای که درخور توجه
استاینکهچهایناتفاقبیفتدوچهنیفتدباتوجهبهتضعیف
جایگاه محمد بن سلمان و ورود بازیگران خارجی به پرونده
خاشــقچی ،عربســتان وارد دوره ای از کشــمکش ها بر سر
قدرتخواهدشدواگرهماحمدبنعبدالعزیزبهقدرتبرسد
بخشی از جامعه عربستان که انتظار اصالحات را داشته اند
سکوتنخواهندکرد.
شکاف شــدید در میان خاندان حاکم که آینده پادشاهی
را با خطر فروپاشــی مواجه میکند.این شکاف به دنبال
برخورد چکشــی و حذفــی ولیعهد جوان با شــاهزادگان
مقتدریچونمحمدبننایفوثروتمندانیچونشاهزاده
ولیدبنطاللوبهتازگیبهدنبالترورجمالخاشقچیکه
ارتباطنزدیکیبابرخیازآنهاداشت،بهباالترینحدخود
رسید.اینترمیمهمتنهاازطریقشخصیتیمحوریوقابل
قبولواحترامنزدشاهزادگانمخالفبرآوردمیشودوجز
فردبانفوذیازمیانخودپسرانعبدالعزیزمثلشاهزاده
احمد کسی قادر به ایفای این نقش نبود.به احتمال زیاد
در آینده نزدیک شــاهد تغییراتی در این زمینه در خاندان
حاکم باشیم.واقعیت این است که عربســتان با صادرات

جایپایترامپ
رئیسجمهوربرزیلکهبه«ترامپبرزیل»معروفشده،قصددارد
درسیاستخاورمیانهخودمسیررئیسجمهورآمریکارادرپیش
گیرد .او گفته است سفارت کشورش در فلسطین اشغالی را به
بیتالمقدسمنتقلمیکند«.ژایربولسونارو»افسربازنشسته
برزیلی که چهره سیاســی محبوبش دیکتاتور خونریز شــیلی،
«ژنرال پینوشه» است ،حاال یک گام بزرگ برای حمایت از رژیم
سرکوبگر صهیونیستی برداشته اســت .او که یک سیاستمدار
راستافراطیاست،درپیامیتوئیتریاعالمکرد:چنانکهدر
کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود ،در حال برنامهریزی برای
انتقال سفارت برزیل از تلآویو به بیتالمقدس است .بنیامین
نتانیاهو ،نخســتوزیر اســرائیل از ایــن تصمیم «بولســونارو»
استقبالکرد.اودریکتوئیتبهزبانعبریایناقدامرا«یکگام
تاریخی،صحیحوپرهیجان»توصیفکرد.رئیسجمهورجدید
در حالی از تصمیم خود خبر داده اســت که پیشتر نیز گفته بود
سفارت فلسطین را در برزیل تعطیل می کند؛ «ژایر بولسونارو»
گفتهبودکه«فلسطیندیگرکدامکشوراست؟چرابایددربرزیل
سفارت داشته باشد؟» با این حال ،بولسونارو در مصاحبه اخیر
خود با «اسرائیل هیوم» ،به بستن سفارت فلسطین در برازیلیا،
پایتخت برزیل ،اشــاره صریحی نکرده اســت .در این میان ،در
صورتتحققگفتهوی،برزیلدومینکشوربزرگجهانخواهد
بود که ســفارت خود را به بیت المقــدس منتقل میکند .پیش
از این ،دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا در دسامبر ۲۰۱۷
بیتالمقدسرابهعنوانپایتختاسرائیلبهرسمیتشناختو
در نیمه بهار امسال ،سفارت کشورش را بعد از ۷۰سال به بیت
المقدس منتقل کرد ،اقدامی که موجی از خشم فلسطینیها
را برانگیخت .گشــایش ســفارت آمریــکا در بیــت المقدس در
اواســط ماه می به اعتــراض خونینــی انجامید کــه در آن ده ها
فلسطینیشهیدشدند.اندکیبعددوکشورگواتماالوپاراگوئه
سفارتهایخوددراسرائیلرابهبیتالمقدسمنتقلکردند.
پسازآن،درپیانتخاباتدوماهپیشپاراگوئه،دولتجدیدآن
کشور ،به ســرعت ســفارت را به تلآویو برگرداند .ارزیابیها بر
این است که سیاستهای داخلی و خارجی بولسونارو ،ملقب
به «ترامپ برزیل» ،همســویی زیادی با دونالد ترامپ و بنیامین
نتانیاهو داشته باشد؛ خود او بر این موضوع تاکید کرده است.
وی در کارزار انتخاباتیاش قول داده بود که اسرائیل نخستین
مقصدسفرخارجیاشباشد.برزیلبااسرائیلمناسباتکامل
سیاسی دارد اما در دوران ریاســتجمهوری «لوییس ایناسیو
لوال داســیلوا» و ســپس «دیلما روســف» روابط آن ها سرد بود.
دولتهایچپگرایداسیلواودیلماروسف،مناسباتنزدیکی
باتشکیالتخودگردانفلسطینیداشتند.

نمای روز

نخســتین تصاویر از آموزش  s300به نیروهای سوری
توسط روسیه

روزانه  10میلیون بشــکه نفــت نقش مهمــی در اقتصاد
جهانی بازی میکند که بر هم خوردن تــوازن قدرت و هر
گونه آشوب در این کشور تاثیری بســیار منفی بر اقتصاد
جهانیداردواینمسئلهخوشایندآمریکاوغربنیست.از
اینرو،ماموریتاصلیشاهزادهاحمدبنعبدالعزیزفعال
تثبیتقدرتخاندانحاکمازطریقترمیمشکافرخداده
درآنوجلوگیریازتکرویهایمحمدبنسلماناستکه
موجبنگرانیهمپیمانانغربیعربستانشدهاست.اما
اگراینماموریتبراثردخالتهایبنسلمانبیسرانجام
بماندواینتکرویهایدردسرسازویمتوقفنشود،بعید
نیســت آمریکا با اعمال نفوذ مانع پادشــاهی وی شود و از
حذفشحمایتکند.

رئیس جمهور ارمنستان پارلمان را منحل اعالم کرد

حذف مخالفان به سبک پاشینیان

برزیل

برزیل سفارت خود در اسرائیل را به قدس
منتقل می کند

دموکرات ها حریف ترامپ نخواهند شد

عکس:آرشیو

اعالم تقریب ًا همزمــان وزیــران خارجه و دفاع آمریــکا درباره
ضرورت تغییــر فاز جنگ یمــن از منازعه به فراینــد مذاکره و
مصالحه نشــان از تغییر راهبــرد آمریکا و شکســت و ناتوانی
عربســتان در تأمین منافع واشــنگتن پس از مدتها نیابت
سعودی در این فاجعه انسانی دارد .منافع آمریکا در یمن در
سه محور کلی قابلبیان است؛ اول :شکست و مهار القاعده
شــبهجزیره عربی در یمن .دوم :حفظ امنیت کشتیرانی در
منطقه راهبردی بابالمندب و ســوم :خروج ایــران از یمن و
شــکل نگرفتن جریان های موافق ایران در این کشور .طرح
جدید متیس وزیر دفاع آمریکا برای یمن شــامل پنج مرحله
است-1:آتشبس-2.غیرنظامیشدنمرزسعودیویمن
و توقف حمالت موشکی به عربستان -3 .جلوگیری و اتمام
مداخله ایران در یمن -4 ،تشــکیل دولت مرکزی در یمن با
مشــارکت حوثیها -5توقف بمباران یمن توسط سعودی.
هرچند مراحل ایــن طرح به نحوی طراحیشــده اســت که
منافععربستانتأمینشودامابایداشارهکردآمریکادرنهایت
پس از ناکامی سعودی در مدیریت ماجرا ،مجبور به اعتراف
بهنبودراهحلنظامیبراییمنشدکهالبتهنبایدازماجرای
خاشقچی-وتبعاتآن-نیزدرعلتتغییرسیاستبهسادگی
گذشــت .تغییر احتمالی ترکیــب کنگره آمریــکا در مجلس
نمایندگانوزمزمههایمخالفتوزیرسؤالبردنمشروعیت
اقدام نظامی آمریــکا در یمن درباره نبود مجوزهــای الزم در
اینزمینهنیزدرتغییرراهبردبیتأثیرنبودهاست.همچنین
فاجعهبشریمشترکآمریکاوعربستاندریمنکهتابهامروز
بیشاز 16هزارکشتهوزخمیبهجاگذاشته،هزینهفراوانی
برای آمریکا در فضای روانی جهانی به وجود آورده و از سوی
دیگرارزیابیآمریکادربارهکشیدهشدندامنهدرگیریهای
یمنبهدریاوتهدیدمنافعاینکشوردراینحوزهازدالیلاین
تغییر روند در مسئله یمن است .البته باید توجه داشت طرح
متیسبهویژهمواردمربوطبهنظارتبینالمللبرموشکهای
حوثیها-وبهقولآمریکاموشکهایایران-یااجمالدرباره
نحوه تشــکیل دولت آینده یمن ،بســیار مبهم اســت و آینده
روشنی را ترسیم نمیکند اما کلیت تغییر فاز به روند مذاکره
درمقطعکنونیباتوجهبهمسائلذکرشدهقابلتأملاست.

جنجال لباس
وزیر دفاع نروژ

تحلیل ها درباره چرایی بازگشت «احمدبن عبدالعزیز» رقیب بن سلمان به ریاض اوج گرفت

بازگشت شاهزاده کهن سال سعودی احمد بن عبد العزیز
برادر ناتنی ملک ســلمان از لنــدن به ریاض عالمت ســوال
بزرگی را پیــش روی کارشناســان ایجادکرده اســت،اما به
نظر می رسد بازگشــت این شاهزاده70ســاله را در فضای
تحوالتناشیازقتلخاشقچیوفشارهابرمحمدبنسلمان
بایدتحلیلکرد.بنعبدالعزیزچندماهپیشدراظهاراتیدر
لندن اعالم کرد که باید حساب آل سعود را از حساب محمد
بن ســلمان درباره جنگ یمن جــدا کرد .او با ایــن اظهارات
مســئولیت جنگ یمن را متوجه شــخص محمد بن سلمان
ولیعهد عربســتان کرد .این اظهارات بعد از آن بیان شــد که
شورایحقوقبشرسازمانمللبههمراهچندسازماندیگر
گزارشهاییدربارهجنایاتعربستاندرجنگیمنمنتشر
کردندودریکیازاینگزارشهابهارتکابجنایاتجنگیاز
سوی عربستان اشاره شد و محمد بن سلمان به همراه چند
نفر دیگر از مقامات ســعودی و اماراتی در فهرست مرتکبان
جنایاتجنگیقرارگرفت.بهنظرمیرسدچندعاملدراین
اظهارات موثر بوده و از این منظر هم می توان علل بازگشت
احمد بن عبــد العزیز به ریاض را بررســی کرد .نخســت این
که مخالفت ها با تجاوزعربستان به یمن به داخل این کشور
و حتی خاندان سعودی نیز تسری یافته اســت .دوم این که

سیســتم تحریمــی علیه یک کشــور بوده اســت.
از191عضوحاضردرمجمعسازمانملل ۱۸۹،کشوربهتحریمهایواشنگتنعلیه
اگرچهتحریمهاییکجانبهآمریکاعلیهکوباسال
کوبا«نه»گفتند
هاســت با واکنش منفی اعضای ســازمان ملل و
متحداناروپاییواشنگتنمواجهوجامعهجهانی
خواســتار توقــف ایــن تحریم ها شــده اســت،اما
مقامات واشنگتن همچنان بر ادامه این سیاست
مجمع عمومی ســازمان ملل در حالــی با اکثریت شود،چنانکهپسازانتخاب«میگلدیازکانل»به نه تنها در قبــال این کشــور بلکه در قبــال برخی
قاطــع آرا بــه قطعنامــه لغو تحریــم هــای تجاری ،عنوانرئیسجمهورجدیدکوبا،وزارتامورخارجه دیگر از کشــورهای آمریکای التین چون ونزوئال
اقتصــادی و مالی واشــنگتن علیــه کوبــا رای داد آمریکااعالمکردسیاستواشنگتندرقبالهاوانا نیز اصرار دارند.در این زمینه جان بولتون ،مشاور
که آمریکا و اســرائیل به عنوان تنهــا مخالفان این هیچ تغییری نکرده اســت.این در حالی است که امنیت ملی رئیــس جمهور آمریکا روز گذشــته از
قطعنامه،در انزوای کامل بودند .حاضران در این طی ســالیان گذشــته موضوع تحریم کوبا توسط اعمال تحریم های جدید به ویژه در بخش طالی
ونزوئــا و تشــدید تدابیــر
مجمعبا 189رایموافق،دورایمخالف(آمریکا آمریــکا در ســطح جهانــی
تنبیهــی علیه هاوانــا خبر
واسرائیل)وبدونهیچرایممتنعیاینقطعنامه بســیار بحث برانگیز بوده و
داد.در حالی واشنگتن بر
را تصویب کردنــد ،این در حالی اســت که «نیکی مجمععمومیسازمانملل
هیلی» نماینده مســتعفی آمریکا در سازمان ملل تاکنون چندین بار با صدور محاصره اقتصادی ،تجاری ادامه سیاســت های خود
در ایــن زمینه تاکیــد دارد
تالش کرد در مسیر این رای گیری اختالل ایجاد قطعنامــه ،خواهــان پایان
کند،اماناکامماند.آمریــکاپسازپیروزیانقالب بخشیدنبهاینتحریمهای و مالی آمریکا ضد کوبا از آغاز
که دولــت هــای چپگرای
کوبا به رهبــری فیدل کاســترو و اتخاذ سیاســت ظالمانهشدهاست.بهگفته آن در اکتبر ،۱۹۶۰یک
آمریکای التیــن بی نتیجه
های عدالــت خواهانه و ضد اســتعماری ،همواره مقاماتهاوانا،تحریمهای جانبه ترین ،طوالنی ترین ،بودن ادامه چنین سیاست
هایی از سوی واشنگتن را
رویکــردی خصمانه درباره این کشــور داشــته و از اقتصادی ،تجــاری و
مالی ناعادالنه ترین و سخت ترین
بارهایادآورشدهاند.میگل
سال  1960تحریم های گسترده ای را علیه کوبا آمریکاآسیبهایجدیبه
درعرصههایمختلفتجــاری،اقتصادیومالی این کشور وارد کرده است سیستمتحریمیعلیهیک
دیــاز کانل رئیــس جمهور
کوبادراینزمینهمیگوید:
وضع کرده اســت که تاکنــون ادامــه دارد.اگر چه که به مثابه نقض گسترده،
کشور بوده است
آمریــکا در سیاســت های
«باراک اوباما» و «رائول کاسترو »در ژوئیه  2016آشــکار و نظام منــد حقوق
مناسبات دو کشــور را به طور رســمی احیا کردند بشر است.نمایندگان کمیســیون روابط خارجی تحریمی خود شکست خورده و از این پس نیز راه
و روند عادی ســازی روابط آغاز شــد اما با راهیابی پارلمــان کوبا چنــدی پیــش در این زمینــه اعالم به جایی نخواهد بــرد .در این زمینــه ،رای قاطع
ترامپبهکاخسفید،سیاستخصمانهآمریکاعلیه کردند :محاصره اقتصادی ،تجاری و مالی آمریکا اعضای مجمع عمومی سازمان ملل به لغو تحریم
کوباازسرگرفتهشد.اتخاذمواضعتندترامپعلیه ضد کوبــا از آغــاز آن در اکتبــر ،۱۹۶۰یک جانبه ها علیه کوبا را نیز می توان تاییدی بر شکســت و
هاوانا،سببشدهباردیگرروابطمیاندوکشورتیره ترین ،طوالنی ترین ،ناعادالنه ترین و سخت ترین انزوای آمریکا دانست.

آمریکا؛ جزیره تنهایی

نیروهای آمریکایی برای ممانعت از تحرکات ترکیه بین دجله و فرات مستقرشدند

جدال ترامپ-اردوغان برسرشام

پــس از اعالم قصــد ترکیه مبنی بــر عملیات علیــه ُکردها
گروه موســوم به «دیده بان حقوق بشر ســوریه» اعالم کرد
که نیروهای آمریکایی در منطقه بین دجله و فرات مستقر
شدهاند.سرویساطالعاتیترکیهروزپنجشنبهباگروههای
مسلح حاضر در عملیات های «سپر فرات و شاخه زیتون»
که با حمایت آنکارا در ســوریه انجام شد ،نشستی در شهر
«عفرین» واقع در شمال غرب حلب برگزار کرد .ترک ها به
عناصرمسلحوابستهبهگروهتروریستی«ارتشآزاد»سوریه
گفته اند که آنــکارا قصد دارد در ســوریه عملیات جدیدی
انجامدهد.پیشتراردوغاننیزگفتهبودکهکشورشقصد
دارد شمار «مناطق امن» در سوریه را افزایش دهد تا شرق
رودفراتهمجزومناطقامنشود.ویهمچنینادعاکرد
ارتش ترکیه طی عملیاتهای ســپر فرات و شــاخه زیتون
موفق شده ۲۵۰۰مایل مربع (برابر با چهار هزار کیلومتر
مربع) را از عناصر داعش و یگانهای مدافع خلق ()YPG
پاک سازی کند.شرق فرات دارای مهم ترین و بزرگ ترین
میادیننفتیازلحاظمساحتوتولیداست.الرقهبهتنهایی
 ۷۰درصد از منابع آبی ســوریه را در خود دارد و همچنین
دارای زمین هــای حاصل خیز و محل کشــت محصوالت
کشاورزی سوریه است .مســاحت منطقه راهبردی شرق
فرات حدود یک سوم اراضی ســوریه است و سبد غذایی و
اقتصادیسوریهمحسوبمیشود.اینمنطقه۹۰درصداز
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درآمدهاینفتیوگازیوبیشازنیمیازگندموپنبهسوریه
رادرخوددارد.استاندیرالزوردرشرقفراتدومیناستان
سوریه از لحاظ مســاحت(حدود  ۳۳هزار کیلومتر مربع)
محسوبمیشود.بیشترتولیدنفتسوریهدراینمناطق
استوغنیترینمنابعگازیسوریهرادارد.حاالشرقرود
فرات در سوریه به کانون توجه طرف های درگیر در سوریه
از جمله ترکیه تبدیل شده اســت چرا که سیطره کردها بر
اینمنطقهنزدیکبهخودراتهدیدیبرایامنیتملیاش
میداندوبرغلبهبراینتهدیدتاکیدداردامامیداندکهاین
موضوع سبب می شود وارد رویارویی با آمریکایی ها شود.
در این منطقه غیر از آمریکایی ها و کردهای مورد حمایت
واشنگتن،تروریستهایتکفیریداعشهمهستندکهبه
تازگیدستبهاقداماتیعلیهنیروهایسوریهدموکراتیک
زده اند .نیروهای سوریه دموکراتیک مورد حمایت آمریکا
در جنگ با داعش در شــرق فرات با دشــواری زیادی روبه
رو هســتند و تکفیری ها هرازگاهی دست به حمالتی زده
و برخی را به گروگان گرفته اند .سخنان اخیر اردوغان بار
دیگر نشــان داد که آنکارا به کردهای شرق فرات به عنوان
یک خطر جــدی می نگــرد و بــرای رفع ایــن خطر مصمم
اســت .اما این نگرانی می تواند از ســویی به نفع دمشــق و
مسکو باشد به طوری که روسیه می تواند از نگرانی ترکیه
در قبال بلندپروازی های کردها به نفع دولت سوریه بهره

همــه چیــز بــر وفــق مــراد «نیکــول
پاشــینیان» نماینده ای کــه از انقالب
صلح آمیز «میــدان جمهوریت» ایروان
بــه نخســت وزیری رســید ،پیــش می
رود .آرمن سرکیسیان ،رئیس جمهور
ارمنســتان با امضای حکمی پارلمان
این کشور را که نتوانسته بود در دو رای
گیری ،نخست وزیر را برگزیند ،منحل
اعالم کرد .بــه این ترتیب ارمنســتان
بایــد در تاریــخ  9دســامبر امســال
( 18آذر مــاه) انتخابــات پارلمانــی
زودهنگام برگزار کنــد« .آرا بابلویان»
رئیس پارلمان ارمنستان درباره نتایج
دومین دور رای گیــری گفت 13 :نفر
از نمایندگان رای ممتنع دادند و هیچ
یک از نمایندگان رای مخالف یا موافق
بــه پاشــینیان ندادنــد .بر این اســاس
فراکسیون های حزب حاکم جمهوری
خــواه ارمنســتان« ،ســاروکیان» و
«داشناکسوتیون» در رای گیری اخیر
پارلمان شرکت نکردند؛ ضمن این که
فراکســیون «یلک» هم که پاشــینیان
را معرفــی کــرده بــود ،از شــرکت در
رای گیــری خــودداری کرد تــا زمینه
برای انحــال پارلمــان فراهم شــود.
طبق قانون اساســی ارمنســتان ،پس
از اســتعفای نخســت وزیــر ،پارلمــان
ایــن کشــور اگــر نتوانــد در دو دور،
نخســتوزیر جدیــد را انتخــاب کند،
منحل میشــود .پارلمان ارمنســتان
در حالــی منحــل شــده اســت که
پاشــینیان حــدود ســه هفته
پیش ،با هدف انحالل آن
و برگزاری انتخابات
ز و د هنــگا م
از ســمت
نخســت

وزیری استعفا کرد .دلیل پاشینیان در
تالش بــرای انحالل پارلمــان این بود
که باور داشــت شــماری از نمایندگان
در حمایــت از «ســرژ سرکیســیان»
نخســتوزیر ســابق ،بــا برنامههــای
وی مخالفــت میکننــد .او پیشــتر
گفتــه بود کــه ترکیــب فعلــی پارلمان
ارمنســتان بازتــاب حقیقت سیاســی
این کشــور نیســت و وابســتگان حزب
سرژ سرکیســیان نخســت وزیر سابق
همچنان بیشتر کرسی ها را در اختیار
دارنــد .در واقــع« ،پاشــینیان» در پی
مجلسی اســت که به طور کامل گوش
به فرمان وی باشــند .پاشــینیان که با
شعار مبارزه با فساد و حمایت از مردم
معترض در خیابان های این کشــور به
قدرت رســیده اســت ،پس از نخســت
وزیری شــمار زیادی از اعضای کابینه
دولت ،اســتانداران و مقام های ارشد
دولتی را با هدف مبارزه با فساد مالی
در سطوح مختلف حکومتی برکنار یا به
دادگاه معرفی کرده است .او حاال خود
را آماده می کنــد تا با به دســت آوردن
اکثریــت حزبــی پارلمــان و پیــروزی
در انتخابــات زودهنــگام دور جدیــد
نخست وزیری را با
اختیارات بیشتر
آغاز کند.

برداری کند به ویژه کــه روابط گرمی میان مســکو و آنکارا فرات انجام شــود و این موضوع به دالیل متعددی از جمله
پس از توافــق منطقه عاری از ســاح در ادلب ایجاد شــده نیروهای سوریه دموکراتیک اســت که تعداد آن ها حدود
است .ترکیه که از روند توافق ادلب اطمینان خاطر کسب بیشازصدهزارنفرمیشود.ازسوییآمریکاییهادرشرق
کرده است هم اکنون نگاه خود را متوجه تهدید خطرناک فراتحضورنظامیدارندکهاینمانعرویآوردنآنکارابه
تر یعنی مناطق تحت ســیطره کردها در شــمال ســوریه و ماجراجویی می شــود.در مقابل ترکیه برگه های دیگری
در اختیار دارد کــه می تواند با آن ها
شمال شــرق آن کرده است.آنکارا
بازیکنداماقبلازآنبایدبادمشق
هم اکنون احســاس می کند که از
بهتوافقیدستیابدواینموضوعی
ناحیه آمریــکا فریب خورده اســت
استکهمسکوهمبهدنبالآناست.
زیــرا توافق منبــج ظاهرا از ســوی
شرق فرات دارای مهم
این مســئله زمانی اهمیت پیدا می
آمریکاییها اجرایی نشــده است و
کردها همچنان در منبج هســتند ترین و بزرگ ترین میادین
کند که فقط به ُبعــد نظامی محدود
نمیشودوازلحاظسیاسینیزمهم
وترکیــهازایــنتعللواشــنگتنبه نفتی از لحاظ مساحت و
شدتناخرسنداست.ترکیهبراین تولید است .الرقه به تنهایی است.واشنگتنبرمشارکتکردها
در کمیتــه قانــون اساســی ســوریه
باوراستکهآمریکاعمداآنکارارابه
 ۷۰درصد از منابع آبی
اصــرار دارد و ایــن موضوعی اســت
منبج مشــغول کرده تا در راستای
که با مخالفت آنکارا و دمشــق با این
تقویت قــدرت کردها در شــمال و
سوریه را در خود دارد و
شمالشرقسوریهازطریقحمایت همچنین دارای زمین های مشــارکت روبه روســت .رای الیوم
در مطلبی در این باره نوشته است:
نظامی بیشتر از آن ها گام بردارد.
البتهاکنونبسیاریازکارشناسان حاصل خیز و محل کشت
«ترکیه به شــدت از حمایــت مالی و
بعید می دانند که ترکیه دســت به محصوالت کشاورزی سوریه تسلیحاتیآمریکاازکردهادرسوریه
که آنکارا آن را تهدیدی برای امنیت
ماجراجویی در شرق فرات مشابه
است
و ثبات خود می داند ،نگران اســت.
عملیاتسپرفراتدرسال۲۰۱۶
بزند که طی آن موفق شد کردها را از شهر الباب در استان اوضاع شــرق فرات بسیار پیچیده اســت .آیا با توجه به این
حلب بیرون کند .عملیات بعدی ترکیه با نام شــاخه های که ترکیه با نیروهای آمریکا و پایگاه های آن در شرق فرات
زیتون در ژانویه گذشته رخ داد که طی آن موفق به سیطره روبه رو می شود می توان گفت که ماه عسل میان ترامپ و
بر عفرین شــد .از نگاه ناظران امور عملیــات های نظامی اردوغان به پایان رسیده اســت و بهبودی که پس از آزادی
که ترکیــه در حومه حلــب انجــام داد نمی تواند در شــرق کشیشآمریکاییحاصلشدهبودازبینرفتهاست؟»

فضایعمومیایاالتمتحدهدرآستانهانتخاباتمیاندورهای
رابایددرراستایبرخیازرخدادهاوحوادثیکهبهتازگیدر
عرصه سیاسی این کشور اتفاق افتاده است ،تحلیل کرد .به
عنوان مثال بی تفاوتی ترامپ به حقوق بشر و محافظهکاری
او در محکومیت نقش عربستان در پرونده خاشقچی یکی از
موضوعاتی اســت که برخی از طرفداران جمهوریخواهان
و شــخص رئیسجمهور آمریــکا را در دوگانــه تصمیمگیری
قرار داده است .از این منظر بسیاری از تحلیلگران آمریکایی
معتقدند که ایــن فضا باعث شــده ترامپ از ســوی منتقدان
و طرفــداران خود محــک زده شود.بســیاری دیگر معتقدند
که رفتــار ترامــپ در طول دو ســال ریاســت جمهــوریاش
در عرصه سیاســت داخلــی و خارجی بــه گونهای اســت که
بســیاری از شــعارهای وی محقق شــده اما مــدل مواجهه با
پناهجویــان یا برخورد بــا خبرنگاران و رســانهها و همچنین
فســاد مالی و اخالقی او تــا حدودی باعث شــده بخشــی از
طرفداران رئیسجمهور آمریکا مدل نگاه شــان بــه اردوگاه
جمهوریخواهانتغییرکند.ایندستهمعتقدندکهخروجی
انتخاباتمیاندورهایبرانتخاباتریاستجمهوری۲۰۲۰
ایاالت متحده تاثیرگذار خواهد بود .آن چه مشخص خواهد
بود این اســت که ترامــپ در داخل توانســته با زبــان عامیانه
طرفداران خود را مشغول سناریوهایی کند که ممکن است
در دور دوم اعتبار آن ها ساقط شــود.به عنوان مثال موضوع
مهاجران و انتقــاد تند ترامپ که بایــد آن را «حمله به اقلیت»
دانست،یکیازموضوعاتیاستکهدرآستانهانتخاباتمیان
دورهایبهیکبارهموجبشدملیگراییآمریکاییدرایاالت
متحده همانند زمان انتخابات ۲۰۱۶برجسته شود و از این
منظر است که مردم آمریکا با تحریک کاخسفید برای مبارزه
با پناهجویان و مهاجران به خیابانهــا آمدهاند .این موضوع
دقیق ًا جهت دادن افکار عمومی توسط رئیس جمهور ایاالت
متحدهبهحسابمیآیدکهنشانمیدهدترامپمیکوشدتا
بااستفادهازیکعنصرعمومیومعرفیکردنآنبهعنوانیک
تهدید،بهرهبرداریسیاسیوحزبیخوددرآستانهانتخابات
رابهثمربرساند.دراینبیندادههانشانمیدهدکهمجلس
سنادردستجمهوریخواهانخواهدماندورقابتلیبرالها
ومحافظهکاراندرمجلسنمایندگانتنگاتنگخواهدبود.
این بدان معنی است که دموکراتها اگر هم بتوانند اکثریت
رادرمجلسنمایندگانبهدستبیاورندبیشتردرموضوعات
داخلی حریف ترامپ خواهند بود تا مسائل خارجی .چراکه
ماهیت مجلس نمایندگان و تمرکز آن ،روی مسائل داخلی
آمریکاست .در این بین عدهای معتقدند که اگر دموکراتها
در مجلس نمایندگان پیروز شــوند ،عرصه بر ترامپ ســخت
خواهدشدامابهنظرمیرسداینتحلیلنادرستاست.باید
توجه داشــت که اختیارهای رئیس جمهور در آمریکا بسیار
گسترده اســت ،هرچند پس از جنگ ویتنام این اختیارها تا
حد زیادیکاهش پیدا کرد اما باعث نمیشود رئیسجمهور
در تمامی تصمیمهای خود با دیگران هماهنگ باشد .البته
موضوعمطرحشدهبهمسائلبیرونیودرونیزیادیبستگی
داردامابهصورتکلینمیتوانیمبگوییمکهاگردموکراتها
درانتخاباتمیاندورهایپیروزشوند،برتصمیمهایترامپ
(بهویژهسناریوهایعلیهایران)تاثیرگذارخواهندبود.

خبر متفاوت
راز ازدواج مالنیا با ترامپ
دیلیمیل:بعضیاززناناغلبمردانیراانتخابمیکنندکه
برایشانپدرباشندنههمسر.مالنیاترامپبانویاولآمریکانیز
از این دسته زنان شمرده می شود .این موضوع در کتاب جدید
نینابرلیبهنام«دستبندطالیی:راززنانتاریخیترامپ»دقیقا
ذکرشدهاست.بهگفتهنویسنده،مالنیا،ترامپراانتخابکرد
که 24ســال از او بزرگ تر بود ،زیرا نیاز به یک «پدر» داشت تا از
او محافظت کند .نویسنده در این کتاب زندگی عجیب و غریب
همه زنان ترامپ را تجزیه و تحلیل کرده اســت .او به نقل از یک
دوستخانوادگیدربارهزنسومترامپ(مالنیا)نوشت:مالنیا
دختریکرانندهماشینهایسنگینباترامپازدواجکردچون
تمایلداشتشخصیمانندپدرش،ازاومحافظتکند.برلیمی
نویسد:دونالدترامپوویکتورکناوس(پدرمالنیا)تنهاچندسال
اختالف سنی دارند و به نظر می رسد از نظر اخالقی و ظاهری
بسیارشبیههمهستند؛هردوچاقوجنگجو.

چهره روز

امل نومیدانه رفت!

"امل" دختر خردسال یمنی مظهر مظلومیت کودکان
دیاری اســت که امروز گرفتار جنگ ویرانگر خارجی و
جنگ قدرت داخلی اســت .دو میلیون کودک یمنی،
گرســنگی مفرط دارند؛ نه غذایی دارند نه پســماندی
در زبالهها برای خوردن پیدا میکننــد .چند امل باید
گرسنه از دنیا بروند تا وجدان جهانیان بیدار شود و این
گ متوقف شــود.اگر جمال خاشقچی چند ساعت
جن 
زیر ســختترین شــکنجهها جان داد ،ایــن دختر بچه
و امثــال او هر روز بر اثر گرســنگی و تبعــات آن چند بار
میمیرندوبانیمنفسیرنجورانهزندهمیشوندوپدران
و مادرانشــان نیز مرگی بــه مراتب ســختتر را تجربه
میکنند .مرگ تدریجی بدترینهاست.ای کاش این
جنایتها نیز چون مرگ فاجعهبار برخی ســلبریتیها
در کانون توجــه جهانــی قــرار میگرفت".مریم علی"
مادر امل بــه نیویورک تایمز گفــت :املم دیــروز از دنیا
رفت ،نگذارید دیگر بچههایم چون او پرپر شوند.چندی
است که عکس نیمه جان امل برخی نگاهها را در جهان
متوجه این وضعیت تکاندهنده کــرده و عدهای برای
نجاتش اندک کمکی جمعآوری کردنــد ،اما دریغا که
نوشدارو بعد از مرگ سهراب بود ،با این حال ،میتوان
جان املهای دیگر جان داد.
جان بی ِ
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