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محمدابراهیم رضایی با اشاره به دغدغه جدیدی که در اعزام حجاج به عربستان ایجاد شده است ،اظهار کرد :در جریان مذاکره با عربستان مقرر شده بود تیمی  10نفره از وزارت خارجه اوایل شوال به این کشور
اعزام شوند تا امور کارگزاری را انجام دهند .نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسالمی با اشاره به کارشکنی عربستان در صدور ویزای تیم دیپلماتیک ایرانی تصریح کرد :الزم است پیش از حضور حجاج ایرانی
در عربستان تیمی از وزارت خارجه برای رسیدگی به امور حجاج از قبل در عربستان مستقر شده باشد اما هنوز این کشور اقدام به صدور ویزا برای آنها نکرده است.
وی به خانه ملت گفت :اگر دولت سعودی اجازه حضور این افراد در عربستان را ندهد ،کارشکنی کرده و اجازه اعزام حجاج نیز داده نمیشود و با مشکل جدی مواجه خواهیم شد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در پایان با بیان اینکه وزارت امور خارجه پیگیر این موضوع است ،خاطرنشان کرد :اگر این مشکل برطرف نشود باید در اعزام
حجاج بازنگری شود چرا که فرصتی برای استقرار تیم  10نفره در عربستان نمانده ضمن اینکه کمیسیون امنیت ملی نیز علیرغم تعطیلی مجلس این موضوع مهم را مورد پیگیری قرار میدهد.

روسیه؛ کابوس و رویای ترامپ

آمریکا در سوریه چه میخواهد؟
نفیسه اله دادی  -تحلیل گر سیاسی

ترامپ از جمله رؤسای جمهوری در آمریکا بود که در شعارهای انتخاباتی خود بر خاورمیانه تمرکز
نداشت بلکه بر عکس اکثر رؤسای قبلی ،بر خاورمیانه با ثباتی که خویش سرنوشت خودش را تعیین
کند ،تأکید میکرد .ترامپ در مقابل بشار اسد ،ابتدا موضع گرفت ولی چندی بعد موافق ماندن بشار
اسد بر قدرت شد .اما نکته مهم این است که آمریکا از حضور در سوریه چه منافعی را دنبال میکند؟
در ابتدای امر مشخص شد که ترامپ ،ایران را کشور دوست تعریف نکرده است .به نظر میرسد
این رهیافت تا همیشــه ادامه یابد .واشــنگتن از حضور ایران در سوریه استنباط نموده است که
«ایران به دنبال ایجاد منطقه تحت کنترل خود از تهران تا بیروت است» .دولت آمریکا اعالم کرد
که وارد باتالقی که جنگ داخلی سوریه است و تاکنون جان صدها هزار نفر را گرفته نخواهد شد
اما اکنون نگرانیهایی جدی در پنتاگون به وجود آمده و گفته میشود که ممکن است آمریکا وارد
نبرد منطقهای گستردهتر ،نه تنها با سوریه بلکه با ایران شود .مقامات آمریکایی در خفا نگرانی خود
را از تالشهای کنونی ایران در جهت ســاخت منطقهای برای احاطه بر اوضاع از تهران تا بیروت
بیان کردهاند؛ چراکه این تالشها در نهایت منجر به گستردهتر شدن جنگ آمریکا به دلیل تهدید
نیروهای آمریکایی فعال در جنوب سوریه ،در نزدیکی مرز عراق و اردن خواهد شد .گسترش حضور
ایران در منطقه خاورمیانه به خصوص اکنون که روسیه متحد ایران شده ،برای آمریکا سخت شده
است .و از سوی دیگر اسرائیل با حضور فعال ایران در منطقه ،منزویتر خواهد شد .وجود ایران سبب
قدرت بیشتر در سوریه خواهد شد و این برای اسرائیل تهدید بزرگی است .چرا که سوریه ضعیف
باب میل اسرائیل است.
در این داستان میتوان به حمایت آمریکا از کردها نیز اشاره کرد .آمریکا همچنین به دنبال تثبیت
موجودیت خود در خاک سوریه است بخصوص که روسیه هم در سوریه است و آمریکا میخواهد
توازنی در این زمینه ایجاد کند و اجازه ندهد که عرصه برای افزایش قدرت روسیه بیشتر از وضع
کنونی شود بنابراین آمریکا تالش میکند از طریق ُکردها جای پایی در سوریه پیدا کند و ترکیه هم
با شک و تردید نظارهگر این تحوالت است .اما روسها هم در منبج حضور دارند و از ُکردهای عفرین
حمایت میکنند و معتقدند باید با حضور در مناطق ُکرد نشین آنجا را برای آمریکاییها رها نکنند
بهخصوص که منطقه شرق سوریه منبع ذخایر نفتی سوریه است جنبه اقتصادی این داستان است
اما از لحاظ سیاســی نیز مسکو میخواهد در همه جا رویاروی آمریکا باشد .این در حالی است که
نیروهای ارتش سوریه هم در روستاهای منبج مستقر هستند آن هم از چند هفته پیش که شورای
نظامی منبج این اراضی را به ارتش ســوریه تحویل داد و کردها هم تصریح کردند که کنترل این
مناطق حق ارتش سوریه و نه غیر آن است.از سوی دیگر شبه نظامیان عرب عضو گروههای معارض
مسلح در سوریه برای شرکت در نبرد رقه آماده میشوند و انتظار میرود در پی بازپس گرفته شدن
رقه از داعش بین ُکردها و عربهای عضو نیروهای ســوریه دموکراتیک درگیریهایی رخ دهد .در
همین راســتا ُکردهای ســوریه از طریق نمایندگان خود در نشست ژنو پیشنهاد و نظر خود را در
خصوص درخواست برای تشکیل کشور مستقل کردستان سوریه و الحاق رقه به آن مطرح کردند و
اگر چنین امری امکان پذیر نباشد دستکم کردهای سوریه مثل کردهای عراق حکومت خودمدیریتی
فدرال وابسته به دولت مرکزی سوریه تشکیل بدهند .آمریکا از یک سو رقبای ُکردها یعنی معارضان
عرب را ساکت کرده و همزمان با رد نکردن همه خواستههایشان نمیخواهد کردها را با واشنگتن
بیگانه کند .بنابراین این گونه القا کرده که سوریها سرنوشتشان را تعیین میکنند با این حساب که
ُکردها هم بخشی از مردم سوریه هستند .روسیه با این عمکرد تبدیل به کابوسی برای ترامپ شده
است که نه تنها هنوز در ماجرای هم دستی در انتخابات آمریکا سایه افکنده بلکه در صحنه جنگ نیز
رو در روی آمریکا ایستاده است .آمریکا با حضور نظامی در سوریه نشان داد که نمیخواهد خاورمیانه
را بعد از عدم موفقیت در عراق و افغانستان خالی کند .بلکه در مقابل روسیه و ایران همچنان حضور
خواهد داشت و منافع متضاد خود را با آن دو در سوریه دنبال خواهد کرد .آمریکا رؤیای پلیس جهانی
را در سر دارد اما تا کنون حتی ذرهای به وقوع نپیوسته است .آنچه در تحوالت سوریه مشهود است
حضور موفق اتحاد ایران و روسیه است .هرچه اعراب و آمریکا بیشتر سعی در محدود کردن ایران
دارند ،ایران بیپرواتر قدم میگذارد.

پاورقی

چشم انداز روابط
ایران و قطر در
سایه بحران عربی
به احتمال زیاد بحران قطر نقطه اوج خود را سپری کرده و حاال دارد همچون آتش زیر خاکستر
میشود و خطر تبدیل به یک بیماری مزمن را به همراه دارد .طوری که شیخ عبداهلل بن زاید آل نهیان،
وزیر خارجه امارات متحده عربی در این روزها اعالم کرد ،گسست ،طوالنی خواهد بود و ما از رسیدن
به راه حل سیاسی بسیار دور هستیم  .چهار قدرت عربی نتوانستند با یک حمله شدید و برق آسا قطر
را بگیرند .این امیرنشین کوچک اما مغرور در برابر  13تقاضای تحقیرآمیز مخالفان خود سرخم نکرد .و
این قابل درک است .صندوق بین المللی پول در سال  2015قطر را ثروتمندترین کشور جهان از لحاظ
درآمد سرانه دانست .دوحه با داشتن زیرساخت مالی منحصربفرد به میزان  2.6تن طال ،ذخیره ارزی
 40میلیارد دالری ،صندوق دولتی سرمایه گذاری  300میلیارد دالری و داشتن اضافه بودجه عمال
دائمی  40میلیارد دالری (چنین ثروتی فقط برای  280هزار تبعه این امیرنشین دارای  1.9میلیون نفر
جمعیت است که بیشترشان مهاجرند) توانست به تمام دعاوی مخالفان نه بگوید .عالوه بر این ایران و
ترکیه به کمک قطر شتافته و حلقه محاصره در اطراف این شبه جزیره را شکستند.
البته بازگشت تنش (مقدم بر همه با تحریکات عربستان سعودی) منتفی نیست اما حمایت علنی
و غیرعلنی از دوحه از جانب آمریکا ،فرانسه ،آلمان ،ترکیه ،روسیه و دیگر کشورها از جمله ایران سطح
رویارویی و جبهه گیری در این نقطه داغ خاورمیانه را به وضوح کاهش داده است .در این اوضاع ایران
در جریان رویارویی سیاسی ـ عقیدتی خود با عربستان در نبرد بر سر قطر مسلما برنده شده و نفوذ
سیاسی و اقتصادی خود هم در قطر و هم در منطقه خلیج فارس را تقویت کرده است.
روابط تهران و دوحه همواره ماهیت صرفا مصلحتگرایانه داشــته و به هیچ وجه رمانتیک نبوده
است .طوری که ناظران هشیارانه مینویسند برای این  900تریلیون دلیل وجود دارد .آخر سهم قطر
در میدان گازی که به طور مشــترک همراه با ایران صاحب آن در خلیج فارس است 900 ،تریلیون
مترمکعب اســت .منظور میدان گازی پارس جنوبی (برای ایران) و شمالی (برای قطر) است .طبق
گزارش رسانهها این میدان گازی عمال تمام گاز تولیدی و بیش از  70درصد درآمد ناشی از صادرات
گاز برای قطر را تأمین میکند .این امر دوحه را مجبور میسازد همواره به دنبال برقراری توازن بین
ایران و منافع اعضای شــورای همکاری کشورهای عرب منطقه خلیج فارس باشد که اغلب با تهران
مخالفتمیکنند.
باید با صراحت گفت که بحران قطر کل جهان عرب را دچار تفرقه و انشعاب کرده است .بخشی از
کشورهای عربی (بحرین ،امارات ،یمن ،مصر و لیبی) بدون قید و شرط به عربستان پیوستند اما حمایت
موریتانی ،موریس ،جزایرمالدیو و جزایر کومور از سعودیها خیلی شدید نیوده است .همچنین کویت
و عمان ،دو عضو شورای همکاری کشورهای عرب منطقه خلیج فارس بیطرفی اختیار کرده و تالش
میورزند نقش میانجیان را ایفا کنند.
همانطور که میبینیم از جمله شورای همکاری کشورهای عرب منطقه خلیج فارس دچار تفرقه و
انشعاب شده و قطر در آستانه خروج قهری از این سازمان قرار دارد .مخصوصا که دوحه از عربستان،
امارات ،بحرین ،سه عضو شورای همکاری کشورهای عرب منطقه خلیج فارس و همچنین مصر به
خاطرعملیات ضد قطری آنها به دادگاه بین المللی شکایت کرده و این شکایت با خشم و عصبانیت
کشورهای مذکور روبرو شده است .با این حال به عقیده تحلیل گران اخراج یا حتی تعلیق عضویت
قطر در شورای همکاری کشورهای عرب منطقه خلیج فارس نه به دوحه بلکه به مخالفان این کشور و
دردرجه اول خود عربستان ضربه وارد خواهد کرد .آخر ریاض مدتهاست که تالش میورزد مسلمانان
ســنی و اعــراب را برای رویارویی و مبارزه با خطر ایران متحد کند.حتــی درباره ایجاد نوعی ناتوی
ضدایرانی در خاورمیانه صحبت شده است .انشعاب در شورای همکاری کشورهای عرب منطقه خلیج
فارس باعث نقش بر آب شدن چنین ایدهای خواهد شد .با توجه به اوضاع در سوریه که در آنجا عمال
همه کشــورهای عربی (غیر از حزب اهلل) مخالف حضور ایران هستند ،میتوان گفت چنین تفرقه و
انشــعاب در بین اعراب به نفع تهران است .مسلم است که بحران قطر کار را به رسیدن به فاز داغ و
جدی نخواهد کشــاند .آخر همه شرکت کنندگان در این رویارویی از لحاظ مالی ـ اقتصادی دارای
روابط تنگاتنگ و نزدیکی با یکدیگر و بازارجهانی پول و انرژی هستند .اما همچنین نباید در انتظار حل
و فصل سریع این درگیری بود .فاز طوالنی و بسیار کسل کننده و خسته کننده مطرح شدن دعاوی،
گذشتهاو سازشهای متقابل و همچنین وقوع انفجاراتی درپیش است که بیشتر تبلیغاتی و ترقهای
شکل (همچون فیلمهای سینمایی) خواهند بود.
اما نتیجه از همین حاال واضح است.
وقتی آمریکا ارتش صدام حسین را در عراق درهم شکست و رژیم حاکم در آنجا سقوط کرد ،در
ایاالت متحده میگفتند .جنگ تمام شد .ایران پیروز گردید .حاال نیز ایران دوباره دارد در خاورمیانه
پیروز میشود.

بینالملل

وكال دو شيوه را بهطور همزمان بررسي
ميكنند ،نخست اينكه پرونده را به سمتي
عليه مولر پيش ببرند كــه او را متهم به
درگير كردن منافع شــخصي خود در اين
پرونده كنند و همچنيــن راه ديگري كه
در حال بررســي آن هستند اين است كه
رئیسجمهور براي نزديكان خود كه درگير
اين پرونده هستند حكم عفو صادر كند.

در حــال حاضــر بــا توجه بــه ادامه
تحقيقات دخالت روسيه در انتخابات آمریکا
به وضوح روشن است كه وكالي ترامپ در
حال تالش براي محــدود كردن تحقيقات
هســتند ،به خصوص اينكــه قصد دارند از
وظايف و اختيارات دادستان ويژه كم كنند.
طبق گفته مشــاوران حقوقي ترامپ آنها
بهطور جدي در حال تنظيم فهرســتي از
منافع احتمالي مولر در اين پرونده هستند
و معتقدند كه ميتواند تبديل به راهي براي
جلوگيري از كار او باشد.
تضــاد منافع يكــي از داليلي اســت
كــه يك وكيل دادگســتري ميتواند براي

كنار گذاشــتن دادســتان ويژه به وزارت
دادگستري ارائه دهد اين موضوع ميتواند
نشان دهد كه ادامه روند يك پرونده به نفع
دادستان است؛ از همين رو چنانچه منافع
خود را در يك پرونده گره زده باشد از كار
بركنار خواهد شد.
مشــاور ترامپ ميگويد ،رئیسجمهور
معتقد است مولر از اينكه ميتواند به منابع
مالي او و خانوادهاش دسترسي پيدا كند در
اين پرونده تحريك شــده است .ترامپ در
مورد تحقيقات طــي هفتههاي اخير دچار
ســوءتفاهم شده اســت ،زيرا او با سواالتي
كه از خانوادهاش پرسيده خواهد شد آشنا
اســت .مساله اصلي او اين است كه چرا در
اتهاماتي كه به كمپين او با روســيه مربوط
ميشــود به بررســي معاملههاي چندسال
قبل ترامــپ ميپردازد .او بــه همكارانش
گفته اســت كه بهشــدت از ايــن موضوع
ناراحت اســت ،زيرا مولــر ميتواند از اين
طريق حتي به پرونــده مالياتي ترامپ نيز

دسترسي پيدا كند.
ترامــپ تاكنون بارهــا و بارها از اعالم
حسابرســيهاي مالياتي خود ســر باز زده
است .نخستين ادعاهاي او مبني بر اين بود
كه او نميتواند چنين كاري انجام دهد زيرا
او تحت حسابرســي بــوده و قول داده بود
پس از حسابرسي آن را منتشر كند.
هرچنــد دونالد ترامپ منعــي از نظر
قانوني براي انتشــار اســناد حسابرســي
خود نداشــت امــا وعــده داد در صورت
رياســتجمهوري اســناد مالياتــي خود
را منتشــر كند .امــا اكنون شــش ماه از
رياســتجمهوري ترامپ ميگذرد و هنوز
چنيــن كاري را انجام نداده اســت .همه
روســاي جمهــور از زمان جيمــي كارتر
برگههــاي مالياتي خــود را در رقابتهاي
انتخاباتي منتشــر كردهانــد و تنها دونالد
ترامپ بوده كه تاكنون از اين موضوع ســر
باز زده است.
با اين وجود گفتني اســت سخنگوي
تيم حقــوق ترامــپ ،مــارك كورالو روز
پنجشــنبه اســتعفا داد و به گفته دو نفر
از نزديكانــش با چالشهــاي جدي مواجه
بود .اما كورالو به درخواســتها براي گفتن
داليل كنارهگيري پاسخي نداد .يك مشاور
نزديــك بــه رئیسجمهور گفــت :اگر به
تحقيقات در خصوص دخالت روســيه نگاه
كنيــد ،بازپرداخت ماليــات رئیسجمهور
خارج از اين چارچوب قرار دارد.
جي ســكولو ،يكي از وكالي خصوصي

ترامپ در مصاحبهاي روز پنجشــنبه گفت
كه رئیسجمهور و تيــم حقوقي وي قصد
دارند تــا اطمينان حاصل كنند كه مولر به
عنوان دادســتان ويژه در محدوده وظيفه
خود مشــغول به كار است .او گفت كه در
صورت لــزوم به صورت مســتقيم از مولر
شكايت خواهند كرد.
ســكولو گفت :واقعيت اين اســت كه
رئیسجمهور نگران اتفاقاتي اســت كه در
دفتر دادستان ويژه رخ ميدهد كه از جمله
آن ميتــوان به تغيير در حــوزه تحقيقات
اشاره كرد.
اين سخنان ســكولو در حالي مطرح
ميشود كه به تازگي خبرگزاري بلومبرگ
عنوان كرد كه مولر در حال بررســي برخي
معامالت تجاري ترامپ اســت كه از جمله
آن ميتــوان به فــروش يك عمــارت در
ســواحل پالم در فلوريدا مربوط به ســال
 ٢٠٠٨بــه ارزش  ٩٥ميليون دالر به تجار
روسي اشاره كرد .ســكولو گفت :معامالت
امالك و مســتغالت ســواحل پالم مربوط
به چندين ســال پيش است .به نظر ما اين
فراتر از محدوده تحقيقات مشروع است.
گفتني است ،رئیسجمهور در خصوص
تحقيقات افبيآي در مورد احتمال ارتباط
تيم انتخاباتي خود با روســيه را به عنوان
شــكار جادوگر خواند .امــا كنون ترامپ با
يك تيــم تحقيقاتي قدرتمنــد كه قادر به
بررســي هرگونــه شــواهدي از هر جرمي
اســت .از جمله اين تحقيقــات ميتوان به

تقلب مالياتي ،دروغ گفتن به عوامل فدرال
و دخالت در روند تحقيقات اشاره كرد.
بســياري پرونده كنوني دونالد ترامپ
را پيچيدهتر و حتي ســختتر از زمان بيل
كلينتون بر ســر پرونده رابطــه با مونيكا
لوينسكي ميدانند.
در آن پرونده هرچند كلينتون با اندكي
اغماض تبرئه شد اما عمال او را براي مدتي
بهشــدت درگير پرونده كرد .ولی در حال
حاضر پرونده بســيار گســتردهتر و حتي
پيچيدهتر از گذشته است.
گفتنــي اســت تصميم ترامــپ براي
بركناري جيمز كومي از رياست افبيآي،
معاون دادســتان كل را مجبور كرد رابرت
مولر ،رئیس ســابق افبــيآي را به عنوان
دادستان ويژه اين پرونده با اختيارات ويژه
منصوب كند .اين حكم به او اختيارات براي
بررسي ارتباط بين دولت روسيه و كمپين
ترامــپ داد .در حال حاضــر مولر ميتواند
به هر موضوعي كه بهطور مســتقيم يا غير
مســتقيم به اين تحقيقات مربوط ميشود
ورود پيدا كند.
در حال حاضر ابعــاد اين تحقيقات به
ســمتي پيش رفته كه شــامل بررسي اين
موضوع ميشــود كه آيا ترامپ براي اخراج
كومي عادالنه برخورد كرده يا اينكه با اين
اقدام قصد داشــته جلوي اجــراي عدالت
را بگيرد .همچنيــن در حال حاضر برخي
فعاليتهاي تجاري جرد كوشــنر ،مشــاور
ويژه ترامپ زيرنظر قرار گرفته است.

کنارهگیری سخنگوی کاخ سفید ،ششمین استعفای دولت شش ماهه ترامپ

شان اسپایسر سخنگوی جنجال برانگیز کاخ سفید از مقام
خود استعفا داد .این خبری بود که روز گذشته در آمریکا منتشر
شد.
به گزارش الوقت ،شان اسپایسر ،سخنگوی جنجالبرانگیز
کاخ سفید استعفا کرد .گفته میشود این کنارهگیری در مخالفت
با انتصاب آنتونی اسکاراموچی به سرپرستی روابط عمومی کاخ
سفید صورت گرفته است.
خبر کنارهگیری اسپایسر نخست از سوی گزارشگر شبکه
"ایبیســی" توییت شد .این شبکه نوشــت ترامپ خواهان
کنارهگیری سخنگوی مطبوعاتی خودش نبود و از او خواسته
بود به کارش ادامه دهد .بســیاری از رسانهها سرگرم بحث در
این باره هستند که علت استعفای اسپایسر ،مخالفت او با انتخاب
مدیر جدید روابط عمومی کاخ سفید بوده است .نیویورک تایمز
نقل کرده که اسپایسر به ترامپ گفته تصمیم روی کار آوردن
آنتونی اسکاراموچی یک خطای بزرگ است .به گزارش روزنامه
واشنگتن پست ،اسکاراموچی ،سرمایهدار اهل نیویورک ،روابط
تنش آلودی با شان اسپایسر و رینس پریبوس داشته است.
شان اسپایسر از نخستین روز شــروع کار در تیم انتقال
قدرت ترامپ فردی مناقشــهآفرین بود و با حرارت و وفاداری
تمام در صدد توضیــح و توجیه اظهارات و مواضع بحثانگیز
ترامپ برمیآمد .او در روز تحلیف ترامپ ،با خبرنگاران بر سر
تعداد شرکتکنندگان در مراســم بگومگویی شدیدی به راه
انداخت.
طی شش ماهی که از کار اسپایسر میگذشت ،او همواره
با روزنامهنگاران در کشمکش بود تا آنجا که بسیاری برنامههای
طنز تلویزیونی در آمریکا ،کاراکتر و مواضع اسپایســر را دست

میانداختند .غالبا نیز بحث میشد که ترامپ از کار او ناراضی و
در صدد اخراج اوست.
وی اخیرا کمتر در انظار عمومی ظاهر میشد و سخنگویی
را به معاون خودش ،سارا ساندرز واگذار کرده بود.
همچنین شان اسپایسر از آغاز دولت پرزیدنت ترامپ در
بهمن گذشته در مقام سخنگوی کاخ سفید فعالیت میکرد و
نشستهای او گاه با حاشــیههایی روبرو بوده است .حرکات
عجیب و غریب و نمایشــی او در هنــگام برگزاری کنفرانس
خبری هفتگی کاخ ســفید ،بیاطالعیش در مورد موضوعات
روز و همچنین برگــزاری کنفرانسهای خبری  15دقیقه ای
مهمترین مسائلی بود که موجب انتقاد از او را فراهم میکرد.
یکی از جنجالیترین اقدامات او وقتی بود که به جای پاســخ
دادن به ســواالت خبرنگاران حاضر در باغچه کاخ سفید ،فرار
را بر قرار ترجیح داد .اسپایســر که  ۴۵سال سن دارد پیش از
سخنگویی کاخ سفید ،در دبیرخانه حزب جمهوریخواه شاغل
بود .او قبــا در زمان جرج دبیلو بوش نیــز به عنوان معاون
فرستاده بازرگانی دولت در امور رسانهها و خدمات عمومی کار
میکرد.
اســتعفای سخنگوی کاخ ســفید ،ششمین
استعفا در ششمین ماه دولت ترامپ
استعفای شان اسپایســر سخنگوی جنجال برانگیز کاخ
سفید نخستین استعفای دولت ترامپ نیست و به احتمال زیادی
طی ســه ســال و نیم باقی مانده از عمر دولت ترامپ آخرین
استعفا نیز نخواهد بود.
ترامپ تنها دو هفته پس از آغاز به کارش در کاخ سفید با
نخستین استعفا در دولت خود روبرو بود و مایکِل فلین ،مشاور

فارین پالیسی:

ترامپ با دور زدن وزارت خارجه ،در پی
ضربه زدن به توافق هستهای ایران است
وبسایت فارین پالیسی در مطلبی نوشت:
ترامپ که از شیوه برخورد رکس تیلرسون وزیر
امور خارجه آمریکا با ایران ناخشنود است ،حاال
به سراغ دستیاران مورد اعتمادش رفته است.
ترامپ که هفته گذشته مالقاتی جنجالی و
پرتنش با تیلرسون داشت ،از گروهی از مقامات
ارشد کاخ سفید خواســته است تا شرایط الزم
برای اعالم تخطی ایران از برجام را در مهلت 90
روزه آتی ارزیابی توافق هستهای بررسی کنند.
دلیل اتخاذ این تصمیم ،دستیابی به هدفی است
که ترامپ تصور میکند وزارت خارجه از رسیدن
به آن عاجز مانده اســت .این هدف نیز گزینه
اعالم تخطی ایران از توافق هستهای است.
به گفته یک منبــع آگاه ،ترامپ از برخی
مقامات کاخ ســفید خواسته است گزینه تمدید
نکردن لغو تحریمهای هستهای ایران را در پایان
مهلت  90روزه آتی که در ماه اکتبر (مهرماه) به
پایان میرسد ،بررسی کنند .ترامپ پیشتر این
وظیفه را به رکس تیلرسون و وزارت امور خارجه
محول کرده بود.
گفته میشود این وظیفه روز سهشنبه هفته
گذشته به تیم جدیدی که ترامپ اعضای آن را
منصوب کرد محول شد .به گفته این منبع آگاه،
ترامپ میخواهد از این موضوع که دیگر مجبور
نخواهد بود لغو تحریمهای هستهای ایران را هر
 90روز یکبار تمدید کند ،مطمئن شود.
فارین پالیســی بــه  3منبع کــه یا برای
مشارکت در این فرایند جدید دعوت شده اند و یا
درباره آن اطالع دارند صحبت کرده است .تمامی
آنها این فرایند جدید را روشــی برای دور زدن
وزارت امور خارجه میدانند .ترامپ معتقد است
وزارت خارجه وی را بدون داشــتن گزینههای
دیگر ،به تأیید و تمدید لغو تحریمهای هستهای

ایران وادار کرده است.
هر  3منبع میگویند ترامپ در مهلت 90
روزه پیشین از تیلرســون خواسته بود زمینه را
برای تمدید نکردن لغو تحریمهای ایران فراهم
کند؛ وظیفهای که به گفته آنها ،تیلرســون از
عهده انجام آن برنیامد.
آنها میگویند هنوز مشــخص نیســت
ترامپ چطور میخواهد به این هدف دست پیدا
کند .قرار است نخستین دیدار اعضای این گروه
در اوایل هفته جاری برگزار شود.
به گفته ســومین منبع آگاه ،اســتیو بنن
استراتژیست ارشد کاخ سفید و سبسشن گورکا
معاون دســتیار رئیسجمهور آمریکا در جلسه
هفته گذشته بســیار بیپرده سخن گفتند و به
کرات از تیلرسون خواستند درباره تأمین منافع
امنیت ملی آمریکا از طریق تأیید لغو تحریمهای
هســتهای ایــران توضیح دهد .اما تیلرســون
نتوانست به این پرسش پاسخ دهد.
به گفتــه وی ،رئیسجمهــور آمریکا به
کرات درباره علت ضــرورت تأیید و تمدید لغو
تحریمهای ایران ســؤال کرد؛ اما پاســخهای
تیلرسون خشم او را به همراه داشت.
البته مشــاور ارتباطی تیلرسون وقوع این
ماجــرا را تکذیــب میکند .وی معتقد اســت
علیرغم بروز اختالفاتی در آن نشســت ،قرار
نیســت وزارت خارجه در این فرایند به حاشیه
رانده شود.
این در حالی است که به گفته یکی از منابع
آگاه گرچه ترامپ در گذشته تیلرسون را ستوده
است ،رئیسجمهور آمریکا حاال از این موضوع
سرخورده است که وزیر خارجه نتوانسته گزینه
تمدید تحریمهای ایــران را در اختیار وی قرار
دهد.

امنیت ملی ،در پی گزارشهایی گســترده درباره تماسهایش
با مقامات روسیه مجبور به استعفا شد .همچنین پس از فلین،
ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا مشاور جنجالی و پرنفوذ خود
«استیو بنن» را از شورای امنیت ملی کاخ سفید کنار گذاشت.
همچنین کی.تی .مک فارلند ،معاون مشاور امنیت ملی
دونالــد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا ،تنهــا پس از حدود ۳
ماه حضور در کاخســفید ،مجبور به استعفا و رفتن به سنگاپور
به عنوان ســفیر آمریکا شــد .جدایی خانم مکفارلند از دایره
مشــاوران کاخسفید تنها چند روز پس از آن روی داد که آقای
ترامپ استیو بنن ،استراتژیست ارشد خود را نیز از شورای امنیت
ملی کنار گذاشته بود.
عالوه بر این استعفای «مایک دوبکه» مدیر روابط عمومی
و ارتباطات دونالد ترامپ چهارمین استعفای خبرسازی بود که
در اویل خرداد ماه جاری در دولت ترامپ اعالم شد 2 .روز پس
از این اســتعفا« ،والتر شوئب» رئیس دفتر مالحظات اخالقی
آمریکا در نامهای به ترامپ از استعفای زودهنگام خود خبر داد
و باعث شد تا تعداد استعفاهای مقامات ارشد ترامپ طی کمتر

از شش ماه به پنج استعفا برسد .سرانجام استعفایی که در پایان
ششــمین ماه آغاز بکار ترامپ خبرساز شد استعفای اسپایسر
ســخنگوی کاخ سفید بود که باعث شــد تا تعداد استعفاهای
مقامات بلندپایه دولت ترامپ طی شــش ماه از آغار بکارش
به شــش استعفای خبرساز برسد .این بدین معنا بود که دولت
ترامپ حداقل طی شش ماه نخست دولتش بطور متوسط هر
ماه با یک استعفای جنجالی روبرو بوده است.
با این حال این تعداد اســتعفاها جدای از اقدامات ترامپ
برای برکناری برخی از مقامات بلند پایه از جمله دستور او برای
برکناری رئیس اف.بی.آی بوده اســت که گفته شده مرتبط با
اطالعات درباره پرونده ترامپ و روســیه صورت گرفت .حتی
یک ماه پیش هنگام برکناری رئیس پلیس اف.بی.آی توسط
ترامپ اعالم شــد که دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا
دومین رئیس جمهوری این کشور است که رئیس پلیس فدرال،
اف.بی.آی را از ســمتش برکنار کرد ،اما گویی موج استعفاها و
برکناریها در دولت ترامپ قرار نیست در دولت او پایان یابد.
هرچه هست این موضوع دیگر برای همگان بدیهی و مشخص
است که در حالی که همچنان با گذشت شش ماه از آغاز بکار
دولت ترامپ ،این دولت با استعفاهای جنجالی مقامات بلندپایه
روبروست ،نمیتوان انتظار انسجام و کارکرد طبیعی کاخ سفید
را در دوره ترامپ داشــت .در شرایطی که برخی استعفاها و از
جمله استعفای اخیر مرتبط با اختالف نظر شخصی با ترامپ
عنوان میشــود شاید اعتبار این موضوع بیشتر مشخص شود
که رئیس دولــت فعلی ایاالت متحده فاقد وضعیت طبیعی و
سالمت روانی مناســب برای کنترل دولتش است .دولتی که
ادعای مدیریت امورجهانی و بینالمللی نیز به همراه دارد.

بازی رخت و پخت (شاهزاده بن سلمان)

به قلم  :گلن کری

کالکو :عربستان سعودی هیچگاه دموکراتیک نبوده است و چندین دهه
اســت که حکومت در آن توســط یک توافق در میان یک خانواده سلطنتی
گسترش یافته و حکمرانی شده است.
شاهزاده محمد بن ســلمان ،یک قدم تا تخت پادشاهی فاصله دارد و
به عنوان یک شــخصیت چیره در این سرزمین بیابانی ظهور کرده است .او
تقریبا تمام اهرمهای دولت ،از وزارت دفاع تا بانک مرکزی و کمپانی عظیم
نفتی یعنی  Aramcoرا که پشتوانه مالی کشور است کنترل میکند.
همچنین محمد بن سلمان  31ساله برنامههای رادیکال فروش کسب
و کارهای دولتی و کاهش دســتمزدهای دولتی را اعالم کرده است و برای
مبارزه علیه یک قدرت منطقهای یعنی ایران پیش قدم شــده است .داستان
بازی قدرت در ماههای گذشــته عربســتان نتیجتا سلطنت نسل گذشته را
کنار گذاشــت .به گفته نیویورک تایمز ،محمد بن نایف ،وزیر داخله همچنان
تحت بازداشــت خانگی قرار دارد .بن نایف که روزی مورد احترام بود حاال
بســیاری از قدرتها و منزلت خود را توسط حکمهای سلطنتی از بین رفته
میبیند .گرگوری گوست ،استاد امور بینالملل و متخصص امور عربستان در
دانشگاه تگزاس گفت“ :این تمرکز قدرت در دست یک نفر است و از زمانی
که پادشــاه فیصل در اوایل دهه  1960قدرت را در دســت گرفت بیسابقه
اســت”.او توضیح میدهد که قدرت و حکومت از آن زمان طی توفقنامهای
به صورت کمیتهای از شــاهزادگان و یک پادشــاه با اختیارات برابر کنترل
میشده اســت .او میگوید“ :این روش حاال دیگر به سر آمده است” قدرت
قاطع شــاهزاده در ماه ژوئن در یک روند ناگهانی ظاهر شد و او را رهنمون
به تخت سلطنت پادشاه سلمان کرد .در ریاض ،شایعات گستردهای در حال
گسترش هستند که گام نهایی به سوی قدرت میتواند به زودی شکل گیرد
و پادشاه که در حال حاضر  81ساله است میتواند تا زمان مراسم حج تخت
را به پســر خود واگذار کند تا تسلســل را در حکومت برای انتقال قدرت به
پســرش حفظ کند  .مقامات ســعودی میگویند که داستان نیویورک تایمز
بیاســاس است؛ و بن نایف تحت فشار قرار نگرفت تا قدرت را کنار بگذارد
و یا تحت بازداشــت خانگی قرار گیرد .اما بسیاری از دیپلماتها و نخبگان

سعودی میگویند که به این حقیقت باور دارند .عده ای میگویند که اگر این
خبر درست نیست چرا دادگاه سلطنتی از آن زمان تصاویر و فیلمهای جدیدی
از شاهزاده منتشر نکرده است .گفتنی است قطع روند رسیدن پادشاهی از پدر
به پسر توسط  31نفر از  34عضو کنسول پادشاهی عربستان مورد تایید قرار
گرفته است .جین کینیمونت ،معاون برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در اتاق
مشــاوره ای  Chathamدر لندن ،گفت“ :بسیار سخت است که بگوییم که
در خانواده ســلطنتی چه میزان ناآرامی در اثر اوج گرفتن ناگهانی بن سلمان
شــکل گرفته اســت ”.به گفته جوزف کچیچان ،عضو ارشد مرکز مطالعات
اســامی شــاه فیصل در ریاض ،ظهور بن سلمان ،لزوما به معنای حکومت
یک نفر نیســت .او گفت که شــاهزاده محمد هیچ گزینهای جز انصراف از
قدرت ندارد .او گفت“ :به طور سنتی موقعیتهای حکومتی گوناگونی وجود
دارد که به اعضای خانواده حکمران ســپرده میشود و این اتفاق در آینده نیز
ادامه خواهد یافت”.برای شــاهزاده ممکن است موفقیت در سیاستهایش
به تثبیــت و یکتایی او در قدرت کمک کند :اصالحات اقتصادی در خانه و
موضع گیری قویتر در خارج از کشــور ،که البته تا به امروز هیچ نتیجهای
در بر نداشــته است .پادشــاهی امروز عربستان در اختالفات منطقهای غرق
شده اســت .جنگ در یمن که در ماه مارس ســال  2015توسط عربستان
سعودی و امارات متحده عربی آغاز شده است ،هزینه زیادی را تحمیل کرده
اســت و همچنان هرگونه نتیجه از این جنگ به حالت تعلیق درآمده است.
اختالف اخیر با همسایگان خلیج (همیشه) فارس من جمله قطر ،باعث حضور
قدرتهای خارج از منطقه شــده است که از سر اتفاق با عربستان هم راستا
نیســتند :ســربازان ترکیه در قطر نظام گرفتهاند و ایران نیز مواد غذایی را
برای قطریها تهیه میکنند .جیمز دورزی ،یکی از اعضای ارشــد مطالعات
خاورمیانه و شــمال آفریقا در دانشــگاه تکنولوژیی  Nanyangســنگاپور،
گفت“:در عربستان ،بن سلمان صاحب مزایایی است از جمله توانایی برقراری
ارتباط با جوانان حکومت پادشاهی آن هم به گونه ای که نسلهای قدیمیتر
قادر نبودهاند و در این زمینه تحقق انتظارات ،به ویژه از لحاظ چشم اندازهای
اجتماعی و اقتصادی ،یک بحث کلیدی اســت”.اگر شاهزاده محمد پادشاه
شــود ،او هفتمین پادشاه کشور عربستان سعودی خواهد بود ،اما اولین کسی
است که پسر بنیانگذار این کشور ،ابن سعود نیست .تحت سلطنتهای قبلی
عربستان ،معموال شاهزادههایی ارشد بودند که کنترل وزارتخانهها یا استانها
را در اختیارداشــتند و در بســیاری از تصمیمات سیاسی مورد مشورت واقع
میشــدند Steffen Hertog .از دانشکده اقتصاد لندن ،میگوید“ :اکنون
همه بازیگران وتو ،رفتهاند .محمد بســیار ریسکپذیرتر از همه پیشینیانش
است و این برای اصالحات اجتماعی و شکستن تابوها و گسترش اقتصادی
ضروری است .اما این اتفاق همچنین منجر به اتخاذ تصمیمات خطرناکی در
آینده میشود که احتماال در گذشته اتفاق نیفتاده است” .

