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یادداشت

پیشنهاد
جالب محمود
عباس به
صهیونیستها

به گزارش پایگاه خبری روسیا الیوم محمود عباس یک ماه پیش در پاسخ به مخالفت رژیم صهیونیستی با برچیدن گیتهای الکترونیکی که در ورودیهای مسجد االقصی نصب شده بود ،هماهنگی امنیتی با این رژیم را به
حال تعلیق درآورده بود .خبرگزاری رویترز به نقل از بیانیه حزب اسرائیلی چپگرای «میرتس» اعالم کرد که رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین دیروز یکشنبه در دیدار با هیئتی از این حزب ،پیشنهاد از سرگیری هماهنگی
امنیتی با این رژیم را پس از یک وقفه یک ماهه مطرح کرده بود اما دولت رژیم صهیونیستی پاسخی به این پیشنهاد نداده است.
در این بیانیه آمده است :عباس از تالشهای اخیر حکومت فلسطین برای تماس با نیروهای امنیتی «اسرائیل» به منظور از سرگیری برخی موارد همکاری پرده برداشته است.
این در حالی است که یک منبع آگاه در دولت رژیم صهیونیستی دریافت هرگونه پیشنهاد یا اشارهای از محمود عباس با مضمون از سرگیری همکاری امنیتی با این رژیم را تکذیب کرده است.
تشکیالت خودگردان فلسطین نیز تا کنون هیچ اظهارنظری در این باره نکرده است.

چرا آمریکا به فکر
پرونده فلسطین افتاده است؟
تحوالت اخیر در منطقه و جهان نشان از آن دارد که تمایلی بینالمللی
برای رســیدن به راه حل بر ســر قضیه فلســطینی به وجود آمده است،
مســئلهای که ضرورت هماهنگی و مشــورت برای رسیدن به یک موضع
واحد عربی را که تضمین کننــده اصول دیدگاههای عربی در پرونده حل
مسئله فلسطینی باشد ،ایجاب میکند .در این چارچوب روز شنبه نشست
سهجانبهای در قاهره بین وزرای امورخارجه مصر و اردن و فلسطین برگزار
شد.
در راس این تحوالت ،تعدی رژیم اســرائیلی در قبال فلســطینیان به
درجه بیسابقهای رســید ،چه در پی اتفافات اخیری که در مقابل مسجد
االقصی رخ داد چه کارهایی که شــهرک نشینان با تایید و استقبال کامل
دولــت نتانیاهو علیه برادران فلســطینی ما انجام میدهنــد ،تمامی این
اتفاقــات ایجاب میکند که تحرکی عربــی و قاطع در برابر این تعدیها و
ستمها صورت بگیرد.
اضافهبرآن ،تمایل روشــنی از ســوی امریکا وجود دارد که میخواهد
تحرکــی در رکود حاکم بر قضیه فلســطینی به وجــود بیاید و دو طرف
اســرائیلی و فلســطینی به میز مذاکرات برگردند تا دستآوردی به دست
آید ،این فرصتی اســت که برادران مســلمان باید از آن اســتفاده کنند و
قاطعانه و با اراده آهنین حقوق ملت فلسطین را بازستانند.
واشــنگتن به دو دلیل وارد این موضوع شده است ،اوال ،تنگنای داخلی:
اتهامات وارد به دولت ترامپ بر ســر همکاری با روسیه در جریان تبلیغات
انتخابات ریاســت جمهوری افزایش یافته است ،این مسئله سبب میشود
تــا او به دنبال یک پیــروزی خارجی بگردد تا افــکار عمومی امریکا را از
تواناییاش در انجــام کارها مطمئن کند .آیا موفقیتــی بزرگتر از ایجاد
شــکاف در قضیه راکد فلســطینی که یک قضیه ابدی شده است ،وجود
دارد؟
دلیل دومی که واشــنگتن را بر آن میدارد کــه برای این پرونده اقدام
کند ،ترس واشــنگتن از افزایش روز افزون نفوذ روســیه در منطقه عربی
اســت ،به ویژه که مســکو توانســته موفقیتهای پیدرپی در بحرانهای
سوریه و لیبی به دست آورد که مستقیما با منافع آمریکا تضاد دارد.
این دالیل از بارزترین دالیلی بوده که ســبب شده است که هیئت عالی
رتبه امریکایی چند روز پیش به منطقه بیاید و امکان ایجاد تحرک در این
پرونده را بررسی کند.
دیگر میماند اشــاره طرف عربی که آیا حاضر است با مشکالت موجود
رویارو شــود و بر آنها غلبه کند یا خیر .در رأس آنها ضرورت رسیدن به
وحدت در صف طرفهای فلســطینی است ،چگونه فلسطینیها میتوانند
با اسرائیلیها پشــت میز مذاکره بنشینند در حالی که به این شکل دچار
شــکاف و دودستگی هستند؟ از اینجاست که هماهنگی مصری – اردنی
– فلسطینی اهمیت مییابد.
پاورقی

احتماالت جنگ آمریکا و کره شمالی

آمریکا با جدیت تمام درباره به پا کردن جنگ درکره شمالی تعمق میکند .برای
تدارک جنگ علیه کره شــمالی آمریکا به ایجاد بیثباتی در دیکتاتوریهای آسیای
مرکزی و تعویض رژیمهای حاکم در آن کشــورها به دولتهای گوش بهفرمان خود
احتیاج دارد.
«روستیسالو ایشــچنکو» رئیس مرکز تجزیه و تحلیل و پیشبینی موقعیتهای
اســتراتژیک روسیه نوشت :آمریکا در آستانه جنگ با کره شمالی قرار گرفته و چین
وعده داده ،اگر پیونگ یانگ در جنگ پیشدســتی نکند از این حکومت جانبداری
خواهد کرد .اروپا ترسیده و از این حادثه فاصله گرفته است.
آمریکا در جنگ با کره شــمالی به این محتاج اســت که راه روسیه به چین قطع
شــود ،برای همین الزم اســت که ایاالت متحده در کشورهای قزاقستان ،ازبکستان،
ترکمنستان ،قرقیزستان و تاجیکستان به قدرت برسد .بدینسان کل راهها در مثلث
روســیه ،چین ،افغانستان و ایران برای روســیه بلوکه خواهد شد .برای آمریکا فقط
دادن تضمین عدم مداخله روسیه در این درگیری کم است.
عجالتــا محافل حکومتی کشــورهای آســیای مرکزی در حیطه نفوذ روســیه و
چین قــرار دارند ،آنها معتقدند کــه در حال حاضر که سیاســت آمریکا غیر قابل
پیشبینی اســت ملحق شدن به واشــنگتن محال است .به این خاطر آمریکا باید در
این کشــورها مقدمات قیام گسترده ضد نظامهای کنونیشــان را تدارک ببیند که
بسیار وقتگیراست.
حاال در جنوب ایاالت متحده اختالفات بســیاری وجــود دارد و برای پایان دادن
به آن واشــنگتن باید جنگی با پیروزی زودرس انجام دهد .برای این منظور به قصد
منســجم شدن جامعه مدنی آمریکا کره شــمالی دارای سالح هستهای انتخاب شده
اســت .ولی این جنگ نباید طوالنی و طاقت فرســا باشد .اقتصاد و روان آمریکاییها
توان آنرا ندارند .به این خاطر شرکت چین در آن حذف شده است.
اگــر آمریکا تصمیــم بگیرد جنگ در کره را به تعویق بیاندازد و به آماده ســازی
میدان نبرد برای این جنگ بپردازد و کاری کند تا روســیه و آمریکا در آن شــرکت
نکننــد در این صورت ما در ماههای نزدیک شــاهد متزلزل شــدن موقعیت ایاالت
متحده در همه جمهوریهای آســیای مرکزی خواهیم بود و آمریکا ســعی خواهد
کرد تا برای این کار تروریســتهای متحد روسیه از کشورهایی که در آنجا شکست
خوردهاند از لیبی ،ســوریه ،یمن و افغانســتان به آســیای مرکزی منتقل شده و به
عملیات تخریبی بپردازند.
دیمیتری کورنیف مؤســس پایگاه " "Military Russiaگفت :کره شمالی در
صورت وقوع حمله ،برای مقاومت و بســیج کردن یک ارتش عظیم آمادگی دارد .اگر
ســخن از ســناریوی جنگی گسترده اســت ،باید گفت که پس از حملهای از جانب
آمریکا و یا متحدانش ،میبایســت از پیونگ یانگ انتظار داشــته باشــیم که به کره
جنوبی حمله کند .کره شــمالی در سالحهای کشتار جمعی و تعداد نظامیان برتری
دارد و بنــا به احتماالت مختلــف ،تعداد نظامیان کره شــمالی از  690هزار تا 1.2
میلیون نفر است.
این کارشناس در گفتگو با روسیا الیوم اظهار داشت :با این وجود به سرعت شانس
به پیونگ یانگ پشت خواهد کرد زیرا هیچ کسی از آن حمایت نخواهد کرد و به نظر
میرســد که چین و روســیه موضعی بیطرف اتخاذ خواهند کرد .آمریکا نیز به کره
جنوبی کمک خواهد کرد .اقتصاد بســیار ضعیف ،فرصتهای کره شمالی را که حتی
در زمان صلح نیز نمیتواند به ساکنان خود غذا بدهد ،تضعیف خواهد کرد.
کورنیف خاطرنشــان کرد که پیونگ یانگ با شکستی قریب الوقوع روبهرو است.
اما امریکا ناچار خواهد شــد تا نیروهای زمینی خود را مشــارکت دهد که به صورت
عملیات هوایی و زمینی خواهد بود همان چیزی که در افغانســتان و عراق شــاهد
بودیم .در واقــع این عملیات یک تفریح نخواهد بود ،زیرا برای تخریب نیروهای کره
شمالی به حدود شش ماه زمان نیاز است.
وی افزود :کره شــمالی بهشدت مقاومت خواهد کرد و دست به اقدامات مخرب و
ویرانگر خواهد زد و برای یک ســانتیمتر خــاک خواهد جنگید و عدم حمایت مالی
را با اقدامات قهرمانانه دســته جمعی جبران خواهد کرد .این کارشناس نظامی اظهار
داشت :پیونگیانگ عواقب جنگ را خوب میداند و به تشدید اوضاع وقعی نمینهد.
کورنیف توضیح داد :گمان نمیکنم که قدرتهای بزرگ از جمله آمریکا به صورت
جدی برای مقابله مســلحانه در شــبه جزیره کره آمادگی داشته باشند .زیرا این امر
بــه درگیریهای خونینی خواهد انجامید که از جنگ جهانی دوم تاکنون بیســابقه
بوده است.

بینالملل

اعالم استراتژی جدید ترامپ درباره افغانستان

رئیسجمهوری آمریکا در تشــریح سیاستهایش در قبال
افغانســتان متعهد شد تا کشورش تا «پیروزی» به جنگ ادامه
دهد .گرچه او بر مخالفت خود بــا خروج نظامیان آمریکایی از
این کشــور جنگزده تأکید کرد امــا رقمی برای افزایش تعداد
نیروها هم اعالم نکرد.
به گزارش ایســنا ،به نقل از شبکه خبری سیانان ،دونالد
ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا دوشنبه کمپین نظامی  ۱۶ساله
کشورش در افغانستان را با پیشنهاد «افزایش حضور نظامی»
تمدید کرد و همزمان به ســایر کشورهای منطقه برای کمک
به برقراری امنیت در افغانســتان فشــار وارد آورد .او در جمع
زنان و مردان نظامی در پایگاهی در نزدیکی واشــنگتن گفت
به این نتیجه رســیده اســت که آمریکا نمیتواند به سادگی از
این درگیری خارج شــود .ترامپ همچنین از پاکســتان و هند
خواست تا اقدامات بیشتری در خصوص افغانستان انجام دهند.
رئیسجمهوری آمریکا گفت که خــروج نیروها بیاحترامی به
ســربازان آمریکایی کشته شــده در افغانستان است و میتواند
خالئی ایجاد کند که منجر به توســعه شــبکههای تروریستی
شود؛ «درست همان کاری که تروریستها پس از خروج کامل
نیروهای آمریکایــی از عراق انجام دادنــد» .گرچه ترامپ به
مسئله افزایش ســطح نیروهای آمریکایی در افغانستان اشاره
کرد اما نگفت که چند هزار سرباز آمریکایی دیگر در این کشور
مستقر خواهند شــد .او همچنین درباره طرحهای بیشتر برای
فعالیتهای نظامی هم صحبتی نکــرد .به گفته ترامپ ،تعداد
نظامیان آمریکایی در افغانســتان بر اســاس شرایط این کشور
تعیین خواهد شــد .او گفــت :خروج عجوالنه (از افغانســتان)
خالیی ایجــاد خواهد کرد که تروریســتها از جمله داعش و
القاعــده فورا آنرا پر خواهند کــرد  -همان طور که قبل از ۱۱
سپتامبر سال  ۲۰۰۱اتفاق افتاد .همان طور که میدانید آمریکا
در سال  ۲۰۱۱عجوالنه و به اشتباه از عراق خارج شد .در نتیجه

افزایش حضور نظامی

دستآوردهایی که به سختی به دست آورده بودیم به راحتی به
دست دشمنان تروریست ما افتاد .دونالد ترامپ همچنین ضمن
حمایت از دولت افغانستان خواهان تقویت نیروهای امنیتی این
کشور شــد .ترامپ گفت :من بارها گفتهام که چقدر غیرسازنده
است که آمریکا از قبل تاریخ آغاز یا پایان اقدامات نظامی مورد
نظر خــود را اعالم کند .ما در مورد تعــداد نیروها یا برنامه ما
برای فعالیتهای نظامی بیشتر صحبت نمیکنیم .از این به بعد،
شرایط افغانســتان و نه جدولهای زمانی دلخواه استراتژی ما
در این کشور را هدایت میکند .دشمنان آمریکا نباید نقشههای
مــا را بدانند یا فکر کنند کــه میتوانند آنقدر صبر کنند که ما
برویم .به گفته ترامپ آمریکا به همکاری با دولت افغانســتان
ادامه میدهد اما تعیین سرنوشت این کشور در اختیار مردم آن
اســت .او تأکید کرد :تعهد ما نامحدود نیست و حمایت ما یک
چک سفید امضا شده نیست.
ترامــپ در یک ســخنرانی تلویزیونی در یــک پایگاه در
نزدیکی گورســتان نظامــی آرلینگتون در نزدیکی واشــنگتن
صحبت میکــرد که محل دفن تعداد زیادی از  ۲۴۰۰ســرباز
آمریکایی اســت که در افغانستان کشته شدهاند .در حال حاضر
 ۸۴۰۰نظامی آمریکایی در افغانســتان حضور دارند که بیشــتر

آنها مشــغول آموزش نظامیان افغان و فعالیتهای مستشاری
هســتند .ژنرال نیکلســون ،فرمانده ارشــد نظامی آمریکا در
افغانستان پیشتر خواستار اعزام چهار هزار نظامی دیگر به این
کشور شــده بود .دونالد ترامپ در ســخنانش نسبت به خروج
عجوالنه از افغانســتان هشــدار داد و گفت نمیخواهد اشتباه
رهبــران آمریکا در خروج ســریع و گســترده نظامیان ایاالت
متحده از عراق در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما را تکرار
کند .بخش دیگری از اســتراتژی اعالم شــده از سوی ترامپ
درباره پاکســتان بود .ترامپ گفت آمریــکا دیگر نمیتواند در
قبال حضور گروههایی مانند طالبان در پاکســتان ساکت بماند.
رئیسجمهوری آمریکا گفت واشنگتن میلیاردها دالر در اختیار
پاکستان گذاشــته اما آنها به گروههایی که عوامل بینظمی
و خشــونت هســتند ،فضای امن دادهاند .او گفت :پاکستان به
ســازمانهایی پناه داده که هر روز تــاش میکنند مردم ما را
بکشــند .ما به پاکســتان میلیاردها دالر پرداخت کردهایم ولی
آنها به تروریســتهایی پناه دادهاند که ما با آنها میجنگیم.
این وضع بایــد تغییر کند و این تغییر فورا انجام خواهد شــد.
هیــچ همکاریای نمیتوانــد در مورد پاکســتان دوام بیاورد؛
کشــوری که پناهگاه شــبهنظامیان و تروریستهایی است که
نظامیان و مقامات آمریکایــی را هدف قرار میدهند .زمان آن
فرا رســیده که پاکســتان تعهدش به تمدن ،نظم و صلح ثابت
کند .به گفته ترامپ زمان آن فرا رســیده که پاکســتان تعهد
خودش را به تمدن ،نظم و صلح نشــان دهد .ترامپ همچنین
خواهان نقشآفرینی بیشــتر هند در کمک به ایجاد امنیت در
افغانســتان از جمله گسترش همکاریهای اقتصادی شد .پیش
از این ســخنرانی ،مایک پنس ،معاون رئیس جمهوری آمریکا
با اشرف غنی ،رئیسجمهوری افغانستان تلفنی صحبت کرد تا
او را در جریان تصمیم تازه ترامپ قرار دهد .رکس تیلرســون،
وزیر امور خارجه آمریکا هم در تماس با نخســت وزیر پاکستان

و همتایانش در افغانســتان و هند آنها را در جریان تصمیمات
ترامپ گذاشت .اعالم اســتراتژی جدید آمریکا در افغانستان و
جنوب آسیا پس از چندین ماه بررسی اعالم شده است .طوالنی
شــدن این روند باعث شد تا برخی از چهرههای برجسته حزب
جمهوریخواه در کنگره از جمله سناتور جان مککین و سناتور
لیندســی گراهام از او بخواهند در این باره تالش بیشتری کند.
دونالد ترامپ پس از آن که جمعه گذشــته با فرماندهان نظامی
و مشاورانش در کمپ دیوید دیدار کرد ،در توییتر نوشت درباره
سیاستش در افغانســتان به نتیجه رسیده است .ترامپ پیشتر
از دســتآورد حضور نظامی  ۱۶ساله آمریکا در افغانستان ابراز
نارضایتی کرده بود و خواهان بازنگری در آن شــده بود .ترامپ
به جیمز ماتیس ،وزیر دفاع آمریکا اختیار داده بود تا در صورت
صالحدید نیروی نظامی بیشتر به افغانستان بفرستد اما ماتیس
ترجیح داده بود منتظر بماند تا تکلیف استراتژی نظامی آمریکا
در این کشــور مشخص شــود .دونالد ترامپ در زمان ریاست
جمهــوری باراک اوباما حضور نظامی آمریکا در افغانســتان را
اتالف منابع مالی دانســته بود و خواهان خروج سربازان ایاالت
متحده از این کشور شده بود .او در سال  ۲۰۱۱توییت کرد" :چه
زمانی به اتالف پولمان در بازسازی افغانستان پایان میدهیم؟
اول باید کشــور خودمان را بازســازی کنیــم ".او در توییت
مشــابهی در سال  ۲۰۱۲از راه ســازی و احداث مدرسه برای
مردم افغانســتان که به گفته او از آمریکا تنفر دارند ،انتقاد کرده
بود .پیشتر هم گزارشهایی درباره دودســتگی میان مشاوران
ترامپ در رابطه با سیاســت آتی این کشور در افغانستان منتشر
شــده بود .وزیر دفاع آمریکا از جمله افرادی است که خواهان
تقویت حضور نظامی ایاالت متحده در افغانستان بوده است .از
ســوی دیگر ،استیو بنن ،استراتژیست ارشد کاخ سفید که هفته
گذشته اخراج شــد ،از افرادی است که خواهان کاهش حضور
نظامی آمریکا در افغانستان بوده است.

اردوغان :همکاری نظامی مشترک با ایران علیه شورشیان ُکرد

رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهوری ترکیه از همکاری
احتمالی کشــورش با ایران برای اقدام مشــترک نظامی دو
کشور علیه «شورشیان کرد» مستقر در عراق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فرانســه ،آقــای اردوغان گفت:
«یــک عملیات مشــترک با ایــران علیه ایــن گروههای
تروریستی [پکاکا و پژاک] در دستور کار قرار دارد».
این ســخنان كمتر از یک هفته پس از سفر سرلشکر
محمدحسین باقری ،رئیس کل ستاد نیروهای مسلح ایران
به ترکیه بیان شــده اســت .به گزارش خبرگزاری فرانسه،
روزنامه «تورکیه» گزارش کرد در جریان این ســفر «ایران
یک پیشــنهاد غافلگیرکننده برای عملیات مشترک علیه
شورشیان ُکرد در شهرهای سنجار و قندیل در شمال عراق،
به ترکیه داده اســت ».آقای اردوغان روز دوشنبه و پیش از
سفر به اردن در پاسخ به پرسش یک خبرنگار درباره صحت
این خبر ،محتوای آن را تایید کرد و گفت« :فکر میکنیم اگر
ما دو کشــور همکاری کنیم ،خیلی سریعتر نتیجه خواهیم

گرفت».
همزمان سرلشکر محمدحسین باقری ،رئیس ستاد کل
نیروهای مسلح ایران با تشریح جزئیات سفر خود به ترکیه،
بار دیگر بر مخالفت تهران و آنکارا با برگزاری همهپرســی
اســتقالل اقلیم کردســتان از عراق تأکید کرد .وی گفت:
«اشتراک نظر بین دو کشور وجود دارد که جغرافیای سیاسی
کشورهای منطقه از جمله عراق به هیچ وجه نباید تغییر کند
و هرگونه مســئله مورد اختالف راجع به استقرار کردستان و
حاکمیت مرکزی بغداد باید در چارچوب قانون اساسی عراق
صورت گیرد».
آقای باقری با هشــدار نســبت به دگرگونی جغرافیای
سیاســی در منطقه گفت« :تغییر جغرافیای منطقه با توجه
به اختالفاتی که بین کردها و دولت مرکزی درباره کرکوک
و ســایر مناطق وجود دارد ،میتوانــد موجب آغاز تنشها و
درگیریها در داخل عراق باشد که این موضوع بههیچوجه در
داخل جغرافیای عراق محدود نخواهد شد و ناامنی بهسرعت

پسر ترامپ ژن خوب دارد

مایکل دآنتونیو ،نویسنده کتاب «حقیقت درباره
ترامپ» از مکالمهای با پســر دونالد ترامپ میگوید
کــه در آن وی از ژن خوب خود پــرده برمی دارد.
دآنتونیو نوشــته است« :براساس آنچه دونالد ترامپ
جونیور (پســر دونالــد ترامپ) به من گفته اســت،
خانواده ترامــپ در زمینه تکامل بشــر به «تئوری
نژادهای اصالح شــده» بــاور دارد و اینکه آنها به
لحاظ ژنتیک نســبت به ســایرین برتری دارند ».او
بر این باور اســت که از زمان تولد ،نسبت به افرادی
که عقاید و تجربیاتشان موجب ناراحتی وی میشد،
برتر بوده است.
دنیــای اقتصاد نوشــت :توهم بهــره مندی از
ژن برتر یــا «ژن خوب» از دیربــاز در میان برخی
از هنرپیشــگان ،هنرمنــدان ،دولتمــردان و افراد
مشــهور جهان وجود داشته است .گویی این بخشی
از پیامدهای شهرت و قدرت است .امروز هم بسیاری
از «آقازاده»هــای دنیا فکر میکنند که از این «ژن
خوب» برخوردارند و همین مســئله باعث قدرتشان
شــده است .خبرگزاری سی ان ان در گزارشی فاش
ساخته است که پسر دونالد ترامپ هم چنین باوری
دارد .براساس این گزارش ،مایکل دآنتونیو ،نویسنده
کتاب «حقیقت درباره ترامپ» ،از مکالمهای با پسر
دونالــد ترامپ میگوید کــه در آن وی از ژن خوب
خود پرده بر میدارد .دآنتونیو نوشته است« :براساس
آنچه دونالد ترامپ جونیور (پســر دونالد ترامپ) به
من گفته است ،خانواده ترامپ در زمینه تکامل بشر
به «تئوری نژادهای اصالح شده» باور دارد و اینکه
آنها به لحاظ ژنتیک نسبت به سایرین برتری دارند.
در گزارش ســی ان ان آمده است که دونالد ترامپ
در بیشــتر سالهای عمر خود به عارضه نوع خاصی
از زندگی که منجر به انزوای او از قشر عادی جامعه
شــده بود ،مبتال بــود .او در مواجهه با چالشهای
زندگــی که اغلب مــردم عادی به خوبــی با آنها
آشنایی دارند ،مورد حمایت قرار گرفت و در فضایی
زندگی کرد کــه همچون حبابی پالســتیکی او را
احاطه کرده بود .او در مدارس خصوصی درس خواند
و از ثروت زیادی برخوردار بود .او با ســبک زندگی
افراد مرفه رشد کرد و همیشه نگهبانان مسلحی در
اطرافش بودند که جهــان او را از جهان واقعی جدا
میکردند .تردیدی نبود که هر آنچه ارزش داشــت
میتوانســت در امپراتوری ترامپ جــای گیرد .در
چنین فضایی توهم «نژاد اصالح شــده» جای خود
را پیدا میکند .این همان داستانی است که در فیلم

«پسری داخل حباب پالستیکی» تولید سال 1976
با شرکت جان تراولتا به تصویر کشیده شد .پسر بچه
نقصی در سیســتم ایمنی بدن خود داشــت و برای
پیشــگیری از عفونت بدنش بایــد همه عمر خود را
در یک حباب پالستیکی زندگی میکرد .همه آنچه
او درباره جهان خارج میدانســت از طریق تلویزیون
به او منتقل شده بود .حاال روانشناسان بر این باورند
کــه دونالد ترامپ هم همه طول عمر خود در چنین
شرایطی قرار داشته و از این انزوا رنج میبرده است.
این تافته جدابافته شــدن موجب شد او تصور کند از
«ژن خوب» برخوردار است و به دلیل اعتقاد به «ژن
خوب» ،رئیس جمهوری آمریکا دلیلی برای مطالعه
مســائل یا به طور کلی جهان واقعی نمیبیند .او بر
این باور است که از زمان تولد ،نسبت به افرادی که
عقاید و تجربیاتشــان موجب ناراحتی وی میشود،
برتر بوده است پس چه دلیلی وجود دارد که بخواهد
چیز بیشــتری بداند؟ حاال کــه او رئیس جمهوری
آمریکا شــده است واکنشها به این موضوع تازه رخ
نمودهاند .او رهبری یک کشــور وسیع و متنوع را به
دست گرفته اســت که مشکالتش بسیار پیچیده تر
از حد تصور هســتند اما با توجه به پیشینه طوالنی
انزوای او از واقعیات زندگــی مردم در آمریکا ،هیچ
یک از مسائل بر خود او روشن نیست.
بیوگرافــی رئیــس جمهوری آمریکا سراســر
داســتان انزوای مطلق از دنیای افرادی اســت که
در پیــاده روها راه میروند ،خودروی خود را میرانند
و ظرف هایشان را خودشــان میشویند .همه اینها
توضیحی است برای درک جهان بینی متحیرکننده
او و واکنشــی کــه وی به تظاهرات هفته گذشــته
نژادپرستان در شــارلوتزویل نشــان داد ،رویدادی
خشونت بار که به بهانه برداشته شدن یک مجسمه
شکل گرفت و او همچنان با توییتهای عجیبش بر
آتش آن دامن میزند.

به کشورهای همجوار از جمله ایران و ترکیه سرایت میکند
که قابلپذیرش نیست».
از ســال  ۱۹۹۱و از زمان ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر
فراز آسمان کردستان عراق و ناتوانی نیروهای دولت صدام
برای ورود به این منطقه ،گروهها و احزاب مخالف کرد ایرانی
و همچنین گروهک مســمی به کارگران کردســتان ترکیه
(پکاکا) پایگاههای خود را در کردســتان عراق گســترش

دادنــد .با وجود چندین مورد مداخلــه نظامی ایران و ترکیه
در خاک عراق برای ســرکوب این گروهها ،حضور احزاب و
سازمانهای سیاسی-نظامی کرد ایرانی و ترک در قلمروی
اقلیم کردستان تاکنون ادامه یافته است.
روابط میــان احزاب تروریســتی بهاصطــاح کرد با
جمهوری اسالمی ایران در دهههای گذشته پرفراز و نشیب
بوده اســت .پس از پایان دفاع مقــدس برخوردهای نظامی
میان گروهکهای بهاصطالح دموکــرات و کومله با مردم
بیگناه و سپاهیان و ارتشیها کاهش یافت .در سال ۲۰۰۳
پژاک که شــاخه پکاکا در ایران به شــمار میرود ،مشی
تروریستی در پیش گرفت.
اگرچه مردم شریف کردســتان در طول  ۳۹سال پس
از انقالب ،همیشــه حامی نظام مقدس جمهوری اسالمی
بودهاند ،این سوءاســتفادهگران تروریست ،با جعل عنوان و
ســیاهنمایی ،بهدنبال ایجاد تفرقه در میان مردم متحد ایران
بوده و هستند.

آمریکا خدمات صدور روادید را در روسیه متوقف کرد
آمریکا از روز چهارشــنبه به مدت حدود یک هفته
ارائه خدمات مربوط به صدور روادید این کشور در روسیه
را به حالت تعلیق در میآورد.
بنــا بــر اعالم ســفارت آمریــکا در مســکو از روز
چهارشنبه هفته جاری کلیه امور مربوط به صدور روادید
غیر مهاجرتی به حالت تعلیق در خواهد آمد .واشــنگتن
دلیل این تصمیم را محدودیت اعمال شده توسط مسکو
در مورد شــمار کارکنان سفارتخانه و کنسولگریهای
ایاالت متحده عنوان کرده اســت .بنا به اعالم ســفارت
آمریکا امور مربوط به صدور ویزا از روز اول ســپتامبر در
مسکو از سر گرفته خواهد شــد اما تعلیق ارائه خدمات
مربــوط به صدور روادید در کنســولگریهای آمریکا در
سایر شــهرهای روســیه به طور نامحدود ادامه خواهد
یافت .این اقدام ایاالت متحده شــامل درخواســتهای
صــدور روادید برای تجار ،گردشــگران و دانشــجویان
میشود .روابط واشــنگتن و مسکو در سالهای اخیر به
دنبال بحران در شرق اوکراین ،جنگ داخلی در سوریه و
همچنین طرح ادعای دخالت روسیه در انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا به سردی گرائیده است.
ســرگی الوروف ،وزیر خارجه روسیه در واکنش به
تصمیم واشــنگتن در کاهش خدمــات مربوط به صدور
روادید ،این اقدام را در راســتای ایجــاد نارضایتی بین
شهروندان روســیه علیه مقامات کشورشان ارزیابی کرد.
به گفته وزیر خارجه روســیه این تصمیم در راســتای
همان «منطقی» اتخاذ شــده که به دنبال سازماندهی
انقالبهای رنگی در کشورهای دیگر است.

با به قدرت رســیدن دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری
امریــکا در ماه ژانویه روزنههای امیدی در زمینه احتمال
بهبود روابط دو کشــور پدید آمده بود .والدیمیر پوتین،
رئیس جمهوری روســیه ســه هفته پیش در واکنش به
تحریمهای جدید واشنگتن علیه کشورش دستور کاهش
شمار کارکنان ســفارتخانه و سه کنسولگری آمریکا به
بیش از نصف را صادر کرده بود.
ی اســت که رئیس جمهوری روسیه روز
این در حال 
دوشــنبه ســفیر جدید این کشــور در آمریکا را معرفی
کرد .آناتولی آنتونوف ،معاون وزیر خارجه روســیه که به
عنوان یکی از مدافعان اتخاذ خط مشــی سرسختانه در
قبال واشــنگتن شناخته میشود ،سفیر جدید مسکو در
واشنگتن خواهد بود .ســرگی کیسلیاک ،سفیر پیشین
روسیه در آمریکا از سوی رسانههای آمریکا به تبانی برای
به قدرت رســاندن دونالد ترامپ متهم شده بود .آناتولی
آنتونــوف به دلیل نقش احتمالی خود در بحران اوکراین
در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار دارد.

سفر ملک سلمان بر اقتصاد مغرب مؤثر بوده است

روزنامه هاآرتص در گزارشی به بررسی هزینههای پادشاه
عربســتان در تعطیالت یک ماههاش در شهر طنجه مغرب و
تاثیر این سفر بر اقتصاد آن کشور پرداخت.
در این گزارش آمده اســت؛ بیش از هزار نفر در فرودگاه
محلی طنجه از هواپیما پیاده شــدند که از وزرا ،مشــاوران،
نزدیکان و محافظان امنیتی ملک ســلمان بودند .حدود 800
اتاق در هتلها و ســوئیتها به عالوه  200خودرو -البته غیر
از خودروهایی که ملک سلمان با خودش برده بود -برای این
افراد رزرو و اجاره شــد و در مجموع پیشبینی میشود هزینه
گــذران یک ماه تعطیالت در این شــهر مغربی بیش از 100
میلیون دالر شده باشد.
هاآرتص افزود :شــاه ســعودی تنها کســی نیست که
از گذرانــدن تعطیــات در طنجه لذت میبــرد بلکه وزارت

دارایی مغرب و صنایع محلــی از جمله در بخش هتلداری و
گردشــگری نیز شکوفا شدهاند و پیشبینی میشود تعطیالت
ســلمان حدود  1.5درصــد از درآمدهای این کشــور از راه
گردشــگری خارجی در ســال جاری را (که جمعا معادل 6.5
میلیارد دالر اســت) ،تأمین کند .این درحالی است که بخش
گردشگردی مغرب 12.5 ،درصد از تولید ناخالص داخلی این
کشور را به خود اختصاص داده است و در مقابل ،درآمد حاصل
از صنعت فســفات (که مغرب با آن شــناخته میشود) به 18
درصد میرسد.
از دیگر علل سفر سلمان به مغرب ،دور بودن این کشور
از حمالت تروریســتی اســت هرچند دولت در سال گذشته
از کشــف  18هسته تروریســتی خبر داد اما مغرب به اندازۀ
همسایه خود تونس شاهد عملیات تروریستی نبوده است.

