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یادداشت

مخالفت رئیس جمهور
آفریقای جنوبی
با کناره گیری

«جاکــوب زوما» رئیس جمهور آفریقای جنوبی تاکید کــرد :از قدرت کناره گیری
نمیکنم .زوما با بیان این مطلب ،تاکید کرد :تنها در صورتی که اکثریت عموم مردم آفریقای
جنوبی با ماندن من مخالفت کننــد ،از قدرت کنار خواهم رفت .اظهارات رئیسجمهوری
آفریقای جنوبی در حالی اســت که احزاب مخالــف و در عین حال رقیب آفریقای جنوبی
تظاهرات گســترده ای را در پایتخت این کشور علیه رئیسجمهوری و حزب حاکم کنگره

اصالحات اردوغان رأی آورد

کره شمالی در لبه تیغ

برای بررســی رفتار بازیگران سیاســی در نظام بینالملل نظریات بسیار زیادی
مطرح شده اســت .یکی از این نظریهها« ،نظریه بازی»ها است که به گفته ریچارد
اسنایدر «وسوسه بسیار قدرتمند دستیابی به یک طرح شناختهشده و شسته رفته برای
تحلیل است ».یکی از این نظریات بازی با حاصل جمع غیرصفر است که در آن برد و
باختهای دو بازیگر سربهسر میشود .این نظریه بیشتر در مورد بازیگرانی کاربرد دارد
که از تواناییها یا ظرفیتهای قابلتوجه – اگر نگوییم برابر -برخوردار باشند .در این
نظریه ،برد یا باخت هر یک از بازیگران برد یا باخت طرف دیگر به حساب میآید .این
نظریه در مورد کرهشــمالی -آمریکا قابل انطباق نیست ،چرا که ظرفیتهای طرفین
برابر نیســت .در مورد این دو کشور نظریه بازی با حاصل جمع صفر کاربرد بیشتری
دارد که در آن برد یکی (آمریکا) به یقین باخت دیگری (کرهشمالی) است.
اگرچه از اســتراتژی «مشت بسته» یا «ســیلی نظامی» هم سخن رفته اما به
نظر میرســد نظریه «بازی ترسوها» کاربردیتر باشد .این نظریه میگوید اگر یکی
بترسد و منحرف شــود دیگری میبرد .میتوان این نظریه را قابل کاربست به نزاع
موجود میان آمریکا -کرهشــمالی دانست .در منازعه فعلی ،طرف ترسیده کرهشمالی
است .بازنده به استراتژی تهدید ،ادبیات تحقیر و توهینآمیز و رفتارهای پرخاشگرانه،
تهاجمی و بیثبات ســاز روی میآورد .کرهشمالی با صدور بیانیههایی اعالم کرده در
صورت حمله پیشــگیرانه نظامی از سوی آمریکا ،لسآنجلس ،سئول و مناطق دیگر
را هــدف قرار خواهد داد .این کشــور همچنین « :به یک جنــگ تمام عیار با یک
جنگ تمام عیار دیگر پاســخ میدهیم و با یک جنگ اتمی به شــیوه خودمان پاسخ
خواهیم داد» و دســت به «مقابلهای بیرحمانه» خواهیم زد .از دیگر نمودهای ترس
در بازیگری که دچار وحشــت شده بسیج گســترده مردمی در داخل و تالش برای
مشروعیتسازی با ابزارهای وحشــتآفرینی در داخل است .رژه نظامی گسترده در
کره ،رونمایی از تجهیزات نظامی و چنگ و دندان نشــان دادن همگی حاکی از این
است که بازیگر ترســو تالش دارد تا قدرت خود را با هوچیگری به نمایش بگذارد
درحالی که بازیگر برنده با حالتی ازاعتماد به نفس و به شــکلی خزنده پیش میآید.
بازیگر ترســو (در اینجا کرهشمالی) با پرخاشگری لفظی میگوید« :آمریکا خشن تر،
وحشیتر و تهاجمیتر شده است ...اگر آنها بخواهند آماده جنگیم».
نکته قابل ذکر این است که آزمایشهای هستهای کرهشمالی در حد و اندازهای
نیست که تهدیدی برای «هژمون» به حساب آید .تمام تجهیزات نظامی کرهشمالی
بازمانده از دوران جنگ جهانی اســت .کرهشمالی بیست و چهارمین کشور جهان به
لحاظ قدرت نظامی است .آنچه برای این کشور «قدرت» به شمار میآید و میتواند
به آن ببالد شــمار نیروهای نظامی آن است .گفته میشــود کرهشمالی  13میلیون
نیروی انســانی برای شــرکت در جنگ دارد که از این میان حــدود  10میلیون نفر
مناسب خدمت نظامی هستند .این کشور فاقد ابزارهای قدرت است .تمام تجهیزات
نظامی این کشور -از جمله توان هستهای -همچون «ترقه»ای در برابر تجهیزات و
برتریهای نظامی آمریکا است.
پاورقی

اهمیت سوریه در چیست؟

قسمت  هشتم
ژئوپلیتیک از جمله اصطالحات رایج در مباحث سیاسی است که کاربرد فراوان دارد،
اما معانی و تعاریف متنوعی را در بر می گیرد .در ژئوپلیتیک که معنای لغوی آن سیاست
زمین اســت ،نقش عوامل محیط جغرافیایی در سیاست ملل بررسی می شود .بنابراین
تعریف ،ژئوپلیتیک اموری نظیر ســاختار و کارکرد قدرت ،نــزاع ،همگرایی و واگرایی،
حوزه نفوذ ،رقابت ،تصمیم گیری ،بحران ،کنترل سلطه و نفوذ ،صلح و همکاری ،منابع
و محیط زیســت ،فضا ،منافع ملی ،قدرت ملی ،امنیت و ثبات ملی ،وحدت ملی ،روابط
فضایی ،توســعه و رفاه ،محلــی گرایی و جهان گرایی و نظایــر آن که به طور عمده
مفاهیم کلی و پایدار هســتند را در بر می گیرد .به عبارتی ژئوپلیتیک مفهومی ترکیبی
اســت که در آن سه عنصر اصلی جغرافیا ،قدرت و سیاست خصلتی ذاتی دارند .در واقع
مســائل ،موضوعات و پدیدههای مورد توج ه ژئوپلیتیک به گونهای با این ســه عنصر
ارتباط پیدا مینمایند .از اینرو موضوع ژئوپلیتیک روابط متقابل بین ســه عامل جغرافیا،
قدرت و سیاست میباشد  .سوریه از جمله کشورهایی است که تقابل و کنش سه عامل
جغرافیا ،قدرت و سیاست ،موجب شکل گیری نوعی رقابت منطقه ای و بین المللی برای
تأثیرگذاری ،کســب منافع و مدیریت بحران در این کشور شده است .در واقع به جرأت
میتوان گفت عامل اصلی صف بندی نیروهای خارجی در بحران ســوریه ،ژئوپلیتیک
این کشــور می باشد .ژئوپلیتیک این کشــور باعث برانگیخته شدن حس رقابت میان
قدرتهای منطقه ای و فرا منطقه ای شده است.
-1سوریه کشوری کوچک با مساحت ۱۸۵۱۸۰کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر ۲2
میلیون نفر اســت .نزدیک به  ۷۴درصد جمعیت ســوریه به مسلمانان سنی تعلق دارد.
طیف دیگری از مسلمانان این کشــور را علویها ،شیعیان دوازده امامی و اسماعیلیان
با مجموع  ۱3درصد تشــکیل میدهند ۱۰ .درصد جمعیت سوریه نیز مسیحی هستند
و  3در صد بقیه جمعیت شــامل دروزیان و یزیدیان میشود .مسلمانان شیعه بیشتر در
شهرهای دمشــق ،حلب و روستاهای اطراف حمص ساکناند89.3.درصد مردم سوریه
عرب هســتند و بزرگترین اقلیت قومی در این کشور را کردها با رقمی حدود  ۶درصد
جمعیت تشــکیل میدهند .ســوریه یک بازیگر ژئوپلتیک  -محور است که سه عامل؛
واقع شدن در منطقهیاستراتژیک خاورمیانه ،قرار گرفتن بر کنارهی شرقی دریای مهم
مدیترانه و برخورداری از  186کیلومتر ســاحل و همسایگی با فلسطین اشغالی ،لبنان،
ترکیه و عراق ،به وضوح اهمیت ژئوپلتیکی و نقش راهبردی این کشــور را در مناسبات
منطقهای و بینالمللی نمایان میسازد.
-2ســوریه تنها بازیگر عربی است که در میان کشــورهای خاورمیانه و آفریقای
عربی ،نقش مســتقلی را در مناســبات منطقهای و بینالمللی ایفــا مینماید .درگیری
رژیــم صهیونیســتی با ســوریه ،محور اهمیت نظامی و اســتراتژیک این کشــور در
منطقه میباشــد.نقشآفرینی سوریه در معادالت سیاســی لبنان و قرار گرفتن دمشق
بهعنــوان دولت حامــی مقاومت اســامی ،بر اهمیت اســتراتژیک ســوریهافزوده
است.
-3این کشور میتواند از طریق بنادر «بانیاس» و «طرطوس» در ساحل مدیترانه ،مسیر
بسیار مهمی برای صادرات نفت و گاز عراق و ایران بهاروپا باشد .مسیر سوریه وابستگی
عراق و ایران را برای صادرات انرژی به خلیج فارس ،کانال سوئز و حتی ترکیه تقلیل میدهد.
این موقعیت یکی از دالیل برانگیخته شدن حس رقابت ژئوپلتیکی ترکیه با سوریه گردیده
است.
کوتاه از چهار گوشه جهان

دستگیری پزشک داعش در جنوب تکریت

یک نیروی امنیتی در استان صالح الدین با اعالم این خبر افزود :نیروهای پلیس
عــراق" ،احمد ابراهیم حمد نجم الجبوری" معروف به "احمد کنوط" را در الضلوعیه
دستگیر کردند .این منبع که خواست نامش فاش نشود ،به وبگاه شبکه السومریه گفت:
پزشک داعش ،در بیمارستان الجمهوری در موصل کار می کرد ،این شخص مسئول
ِ
درمان عناصر داعش و پدر یکی از عناصر تروریســت داعش به نام "یاســین احمد"
است .منطقه الضلوعیه در جنوب تکریت ،در تاریخ  30دسامبر ،به طور کامل از چنگ
عناصر داعش آزاد شد.

ملی آفریقای جنوبی (ای.ان.سی) سازماندهی کردند.
بر اســاس گزارشهای منتشره ،شماری از شهروندان آفریقای جنوبی در اعتراض به
گســترش روزافزون فساد ،بیکاری و کاهش رشــد اقتصادی در این کشور در خیابانهای
شــهرهای مختلف آفریقای جنوبی تظاهرات کردند و خواســتار استعفای رئیسجمهوری
آن شدند.

طرفــداران حزب حاکم عدالت و توســعه پس از اعالم
قطعی شــمارش آرا ،با حضور در خیابانها به جشن و شادی
پرداختند.
مردم ترکیه روز یکشنبه برای شرکت در رفراندوم قانون

اساســی پای صندوقهای رای رفتند تا با رای خود مشخص
کنند کــه آیا با تغییرات مــورد نظر رجب طیــب اردوغان،
رئیسجمهــوری ترکیه ،که موجب خواهد شــد قدرت او به
مراتب افزایش یابد ،موافق هستند یا خیر.

نتایج این همهپرسی حاکی از رای مثبت به تغییرات مورد
نظر اردوغان است.
خبرگزاری آنادولو درباره نتایج این همهپرســی گزارش
داد 51.36 :درصد شرکتکنندگان به اصالحات قانون اساسی
«آری» و  48.64درصد «نه» گفتهاند .میزان مشارکت در این
همهپرسی نیز حدود  ۷۶درصد اعالم شده است.
ناظران احتمال میدهند که با پیروزی حزب حاکم و رأی
مثبت برای تغییرات قانون اساســی ،اردوغان تا سال ۲۰۲۹
رئیسجمهوری ترکیه باقی بماند.
درخواست بازشماری 60درصد آرا
به گزارش پایگاه اســکای نیوز عربی ،نایب رئیس حزب
جمهوریخواه خلق ترکیه با بیان اینکه شــاهد مشکالتی در
روند برگزاری همهپرســی بوده است ،بازشماری ۶۰درصد آرا
را خواستار شد.
خبرگزاری آناتولی درباره نتایج این همهپرســی گزارش
داد 51.36 :درصد شرکتکنندگان به اصالحات قانون اساسی
«آری» و  48.64درصد «نه» گفتهاند .میزان مشارکت در این
همهپرسی نیز حدود  ۷۶درصد اعالم شده است.
واکنش اتحادیه اروپا
برخی رسانههای غربی به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس
اعالم کردند که ،ژان کلود یونکر رئیس کمیســیون اتحادیه
اروپا ،فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی این اتحادیه و
یوهانس هان کمیســر اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی اعالم

بینالملل

کردند که منتظر گزارش ناظران بینالمللی این همهپرســی
هستند.
در این بیانیه عنوان شــده که اصالحات قانون اساسی
ترکیــه با توجه بــه تعهداتی که آنکارا به عنــوان کاندیدای
عضویت در اتحادیه اروپا دارد ،مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
مقامــات اتحادیه اروپا گفتهاند« :با در نظر گرفتن نتیجه
نزدیک همهپرســی و تغییرات عمیق قانون اساســی ،ما از
مقامات ترکیه میخواهیم که در سطح ملی به دنبال بیشترین
اجماع ممکن بر سر این تغییرات باشند».
این همهپرســی نظام حکومتی ترکیــه را از پارلمانی به
ریاســتی تغییر خواهد داد و پست نخســتوزیری نیز حذف
میشود.
بــه گزارش ایرنــا ،رجب طیب اردوغان بــا پیروزی در
این همهپرســی میتواند پس از پایان دوره ریاستجمهوری
خود در ســال  2019برای دو دوره دیگر هم نامزد انتخابات
ریاستجمهوری شود.
شمارش  167هزار و  140صندوق همه پرسی تغییرات
قانون اساســی ترکیه پایان یافت و بر اساس اعالم نتایج غیر
رســمی ،مردم ترکیه با  51.3درصد رای مثبت ،به این همه
پرسی «آری» گفتند.
معاون دبیرکل حزب جمهوری خواه خلق ترکیه به عنوان
حزب مخالف دولت در ترکیه اعالم کرد که این حزب خواهان
بازشماری  60درصد آرای همه پرسی امروز ترکیه است.

پاپ خواستار برقراری صلح در خاورمیانه و سوریه شد

رهبر کاتولیکهای جهان روز یکشنبه خواستار برقراری
صلح در خاورمیانه به ویژه در کشور جنگزده سوریه شد.
به نوشته روزنامه فرانسوی فیگارو ،پاپ فرانسیس طی
ســخنرانی در سنت پییر گفت« :از خدا میخواهم صلح را در
سراســر خاورمیانه برقرار کند و به تمامی کسانی که فعاالنه
برای بازگرداندن آسایش به مردم سوریه کمک میکنند ،یاری
برساند».
رهبر کاتولیکهای جهــان در ادامه ضمن محکومیت
انفجار اخیر در نزدیکی اتوبوسهای حامل ساکنان «الفوعه»
و «کفریا» در محله «الراشــدین» حلب و کشته شدن 112
نفر از ســاکنان این دو شــهرک که پس از سالها محاصره
توانســت ه بودند خالصی یافته و به حلب بیایند ،آن را اقدامی
نفرتانگیز و بیشرمانه خواند .نهاد موسوم به «دیدهبان حقوق
بشر سوریه» نزدیک به معارضان سوری اعالم کرد که تعداد
کشتههای حادثه انفجار در محله «الراشدین» حلب به 112
تن رسیده است و پیشبینی میشود که این عدد افزایش یابد.
به گفته شــاهدان عینی ،خــودروی انتحاری خودروی
حامل مواد غذایی بود و هنگامــی که کودکان برای گرفتن
چیپس دور آن حلقه زده بودند منفجر شده است.
روسیه پیوستن به ائتالف آمریکایی در سوریه
را رد کرد
بوریس جانسون وزیر امور خارجه انگلیس که در مقالهای
برای روزنامه ســاندی تلگراف اعالم کرده ،مســکو باید به
حمایتهای خود از حکومت بشار اسد پایان دهد ،نوشته است:
روســیه باید با اقدام معقول پایان حمایت از حکومت سوریه

بشار اسد ،به ائتالف مبارزه با گروه تروریستی داعش بپیوندد.
فرانتس کلینتسویچ معاون اول کمیسیون امور دفاعی و
امنیتی شورای فدراسیون (مجلس سنای روسیه) این پیشنهاد
وزیر خارجه انگلیس را برای پیوستن روسیه به ائتالف غربی
در سوریه ناممکن خواند .روزنامه راسیسکایا گازتا چاپ مسکو
روز یکشنبه به نقل از کلینتسویچ نوشت :بهتر است ،انگلیس
و غرب مبارزه واقعی با گروه تروریستی داعش را شروع کرده
و به روسیه در این عرصه بپیوندند.
مقام روس گفت :پیوستن به ائتالف غربی در سوریه که
فقط تظاهر به مبارزه با گروه داعش می کند اقدام درســتی
نخواهد بود.
آلکسی پوشــکوف رئیس کمیســیون سیاستگذاری
اطالعاتی شورای فدراســیون هم پیشنهاد وزیر امور خارجه

انگلیس برای پیوستن مسکو به ائتالف آمریکایی در سوریه را
ناممکن خواند و آن رد کرد .مقام روس در یادداشت توییتری
خود به سیاســت و رفتار ضد و نقیــض وزیر خارجه انگلیس
اشاره کرده و افزوده است :جانسون نمی تواند وجهه سیاسی
خود را حفظ کند .گاهی اوقات خواســتار اعمال تحریمهای
جدید علیه روسیه میشود و گاهی نیز برای پیوستن ائتالف
غربی دعوت میکند.
وزیر خارجه انگلیس که کشورش از اعضای اصلی گروه
غربی-عربی ضدســوری حامیان گروههای مســلح با هدف
براندازی حکومت ســوریه اســت ،در مقاله خود در روزنامه
ساندی تلگراف نوشته بود :در زمان حاضر بیش از  60کشور
با پیوستن به ائتالف بینالمللی با گروه داعش مبارزه میکنند.
وی مدعی شــد :روسیه باید  60کشور حاضر در ائتالف

بینالمللی را همراهی کند و در کنار حفظ منافع راهبردی خود
در سوریه ،روابط سازندهای نیز با دونالد ترامپ رئیسجمهوری
آمریکا برقرار کند.
به گزارش ایرنا ،وزیر خارجه انگلیس پس از شکســت
تحقیرآمیز در متقاعد کردن همتایانش در نشست گروه جی7
در ایتالیا ،برای تشدید تحریمها علیه مسکو ،از سوی رسانهها
و جریانات داخلی به دلیل این ناکامی که ســبب بی اعتباری
لندن شد ،به شدت تحت فشار و انتقاد قرار گرفته است.
منتقدین میگویند شکست جانسون در تشدید تحریمها
علیه روسیه ،سبب بی اعتباری انگلیس شده است.
روزنامه انگلیســی دیلی میل نیز روز چهارشنبه نوشت:
هرچند وزیر خارجه انگلیس بــرای حفظ آبرویش هنوز ادعا
میکند که احتمال تحریم مقام های نظامی روسیه وجود دارد،
اما اعضای ارشد حزب محافظه کار انگلیس عملکرد وی را به
شدت مورد انتقاد قرار داده اند.
القاعده نبرد در شرق دمشق را واگذار کرد
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک روسیه ،عناصر القاعده
به مواضع ارتش ســوریه در مناطق القابون ،تشــرین و جوبر
حمله کردند اما حمالتشان با شکست رو به رو شد و نتوانستند
هیــچ یک از مناطقی را که از آن طرد شــده بودند ،باز پس
گیرند .پس از شکســت القاعده در این حمله ،ارتش ســوریه
پاتکی را علیه مواضع آنان در منطقۀ القابون به اجرا گذاشت.
شبکۀ زویزادی روسیه نیز گفت در جریان این درگیریها،
ارتش سوریه ده تروریست را کشت و سه خودری زرهی آنان
را منهدم کرد.

پیشنهاد قاهره برای اعزام 40هزار نیرو به یمن

احمد عسیری به شــبکه سعودی العربیه
گفت :قاهره در گذشته به عربستان و ائتالف،
پیشنهاد اعزام نیروی زمینی به یمن را داده بود.
وی افــزود :در آن موقع ،مــا از تعداد 30
تا  40هزار نیروی زمینی صحبت می کردیم.
بــه نظر می رســد که منظور عســیری
ســال  2015میالدی باشــد که ائتالف تحت
فرماندهی عربستان برای تجاوزگری علیه یمن
تشکیل شد.

خط و نشان کشیدن معاون ترامپ برای کره شمالی

«مایک پنس» در حالــی امروز با حضور
در کــره جنوبی اولین تور آســیایی خود را آغاز
کــرد ،که به دنبال اقدامات تحریکآمیز نظامی
آمریکا در شبه جزیره کره ،تنش در این منطقه
و همچنین تنش بین واشنگتن و پیونگ یانگ
در روزهای اخیر به شدت افزایش یافته است.
وی که قرار است از فردا دیدارهای رسمی
خود را با مقامات کره جنوبی از جمله «هوان کیو
آهین» کفیل ریاست جمهوری و نخست وزیر
کره جنوبی با محوریت بررسی راههای مقابله با
کره شمالی آغاز کند ،امروز در بدو ورود به سئول
در یکی از پایگاههای نظامی آمریکا در این شهر
حضور یافت و در جمع نظامیان سخنانی را علیه
کره شمالی بر زبان راند.
وی که بر اساس گزارش یونهاپ ،سفرش
با آزمایش موشــکی ناموفق امروز کره شمالی
همزمان شده بود به انجام این آزمایش واکنش
نشان داد و به شدت آن را محکوم کرد.
معــاون دونالد ترامپ گفــت که در پیش
گرفتــن اینگونــه آزمایش ها عــاوه بر آنکه
تحریک آمیز اســت باعث خواهد شــد اراده و
تعهد آمریکا بــه همپیمانان منطقه ای به ویژه
ائتالفش با کرهجنوبی بیــش از پیش قوی تر
شود .مایک پنس در عین حال گفت که فعالیت
های هســتهای و آزمایش های موشــکی کره
شــمالی نظامیان آمریکایی و کرهجنوبی را به
شدت تهدید میکند و باید متوقف شود.

کره شمالی در حالی این موشک را آزمایش
کرد که پیونگ یانگ در روزهای اخیر شــاهد
فشارهای مضاعفی از جانب آمریکا و همچنین
برخی کشــورهای منطقه از جمله کره جنوبی،
ژاپــن و حتی چیــن برای توقــف برنامههای
هستهای خود بود.
معاون رئیسجمهــوری آمریکا همچنین
با ابراز خرســندی از «رهبــری» دونالد ترامپ
در آمریــکا ،خطاب بــه نظامیــان آمریکایی
گفت :عــزم آمریکا بــرای ایســتادن در کنار
کــره جنوبــی هرگز تــا این حد قــوی نبوده
است.
کره شمالی شنبه یکصد و پنجمین سالگرد
تولد «کیم ایل سونگ» اولین رهبر کره شمالی
را جشن گرفت و به همین مناسبت رژه نظامی
بزرگــی در پیونگ یانگ ،پایتخت این کشــور
با حضور «کیم جونــگ اون» رهبر جوان این
کشــور برگزار شــد .در همین مراسم «چوئه
رایونگ هائه» از مســئوالن ارشد نظامی کره
شمالی در ســخنانی از آمادگی کشورش برای
مقابله و پاسخ دادن به یک جنگ تمام عیار خبر
داد و تاکید کرد که کشــورش آمادگی دارد به
شــیوه خود به هر تهاجم اتمی با حمالت اتمی
پاســخ دهد .مایک پنس در سفر  ۱۰روزه خود
به آســیا عالوه بر کره جنوبی ،از کشــورهای
ژاپــن ،اســترالیا و اندونزی نیز دیــدن خواهد
کرد.

مقامات رسمی مصری هنوز به این ادعای
عسیری واکنشی نشان نداده اند.
تظاهرات گسترده ضد سعودی-یمنیها

به گزارش المســیره ،شهروندان یمنی با
شرکت در تظاهرات گســترده با عنوان «ضد
مزدوران و ســتون پنجم» در صنعــا ،تجاوز
عربســتان به این کشــور را محکــوم کردند.
شــرکت کنندگان در این تظاهــرات در حالی
که پرچمهای یمن را در دســت داشتند علیه

عربستان و آمریکا شعار سر دادند و سیاستهای
دولت آمریکا و رژیم سعودی را محکوم کردند.
شهروندان یمنی همچنین پارچهنوشتههایی در
دســت داشتند که روی آن شعار اتحاد در برابر
ائتالف متجاوز سعودی و مزدوران و مخالفت
با سیاســتهای آمریکا نوشته شده بود .کمیته
سازماندهی تظاهرات یمن از مردم این کشور
خواســته بود کــه در تظاهرات پرشــور علیه
مزدوران و ستون پنجم شرکت کنند.

انگشت ترامپ روی ماشه

ســرمقاله یک روزنامه انگلیسی حاکی از
این است که رای دهندگان آمریکایی ماه نوامبر
گذشته هشداری دریافت کردند مبنی براین که
دونالد ترامپ بی تجربه و دمدمی مزاج اســت
و نشســتن او بر صندلی کاخ ســفید می تواند
خطرناک باشد.
او هــم اکنون دنیا را به بی ثباتی ســوق
میدهد .با پشــت کردن به تمــام وعده های
خود ،هم چنان به سیاســت مداخله در مسائل
دیگر کشــورها دســت ادامه می دهد و مانند
ژاندارم جهان رفتار می کند.
ایــن روزنامه افزود :ترامــپ فعالیت خود
رابا حمالت زمینی به یمــن آغاز کرد ،این در
حالی بود کــه اوبامــا وی را از چنین اقدامی
نهی کــرده بود و در نهایــت نیز این عملیات
زمینی پایان خوشایندی نداشت .ترامپ سپس
به سمت ســوریه و عراق رفت تا بر بخشی از
خسارتهای خود سرپوش بگذارد و نگاههای
دنیــا را به جای دیگری بــدوزد؛ زیرا در عراق
و ســوریه بمباران آمریکا و ائتالف بین المللی

تحت رهبری اش شمار قربانیان غیر نظامی را
به شکل محسوسی افزایش داده بود.
ترامپ در ســه مــاه اخیر ثابــت کرده
نمیتواند تصمیمات درستی بگیرد و از انسانیت
کافی برای مواقع ضروری بی بهره است.
ترامپ فردی ناآگاه
به گزارش شــبکه تلویزیونی سی.ان.ان،
باکاری ســیلرز در گفتگو با این شبکه گفت:
همه میدانیم فردی برای ریاســتجمهوری
ایــاالت متحده انتخاب شــده کــه در زمان
تصدی مســئولیت با کمبود اطالعات مواجه
بــود .دموکرات ها و جمهوری خواهان همگی

در این زمینه اتفاق نظر دارند .یکی از مســائل
اصلی مــن درخصوص رویکرد دولت جدید در
حوزه سیاســت خارجی این اســت که دولت
جدید درباره مســائلی ازقبیل کره شــمالی یا
سوریه یا افغانستان آمادگی الزم را ندارد .برای
نمونه ،مقامات آمریکایی با شــی جین پینگ
رئیسجمهور چین مالقات می کنند بدون آنکه
برای این کار آمادگی داشته باشند .وی افزود:
ما هنوز در چین سفیر جدید نداریم.
ســفیر جدید آمریــکا در ژاپن نیز معرفی
نشده است .ما در کره جنوبی نیز سفیر نداریم.
حتی معاون وزیر امورخارجه در مسائل خاوردور
مشــخص نشــده اســت .همه اینها نشان
میدهد که کاخ ســفید کامال ازهم پاشــیده
اســت و نمیتواند به چالش هــای مطرح در
ایــن زمینهها بپردازد .کشــور ما در آســتانه
جنــگ قراردارد و چنین عملکــردی از رئیس
جمهور آمریکا اعــم از اینکه فردی دموکرات
باشــد یــا جمهوری خــواه ،مرا به وحشــت
میاندازد.

رئیسجمهوری فیلیپین تاثیرگذارترین چهره سال

رودریگــو دوترته ،رئیس جمهوری فیلیپین
با قرارگیری در صدر  100چهره تاثیرگذار ســال
 2017توانست با کسب بیشترین امتیاز این عنوان
را به خود اختصاص دهد .تارنمای روزنامه «فیل
اســتار» اعالم کرد «دوترته» با کسب پنج درصد
کل آراء کــه از هفته آخر مــاه مارس به صورت

آنالین رای گیری شده است ،سایر رقبای فهرست
 100نفره مجله «تایمز» را پشــت سرگذاشــت.
رئیــس جمهوری فیلیپین که از اواســط ســال
گذشــته و همزمان با به قدرت رســیدن ،مقابله
جــدی خود را با قاچاقچیــان و مصرف کنندگان
مــواد مخدر آغاز کرد ،توانســته اســت«ترودو»

نخســت وزیر کانادا« ،پاپ فرانســیس»« ،بیل
گیتــس» ثروتمندتریــن مرد جهــان و «مارک
زوکربرگ» موســس شــبکه اجتماعی «فیس
بوک» را که هر یک سه درصد از آراء پاسخگویان
را بــه خــود اختصــاص داده اند ،پشــت ســر
بگذارد.

