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یخ روابط در المپیک زمستانی آب شد

کلمبیا روی خط مبارزات انتخاباتی
نما

انتخابــات کلمبیا هنــوز برگزار نشــده ،همراه بوده اســت با
ن موافقــان و مخالفان هر نامزد .در تصویر
درگیریهایی بی 
یکــی از مخالفــان رودریگــو لوندانــو ایچــوری کــه پیشــتر از
فرماندهان گروه شورشــی فارک بود ،در حال سنگ زدن به
نیروهایامنیتیاست.

رؤسای جمهوری دو کره پس از  65سال دیدار کردند

«این» با خواهر «اون» شام خورد « /پنس» و «نام» در حاشیه ضیافت شام دیدار کردند
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قسمت

28

آتشوخشم
درکاخسفیدترامپ

مایکل وولـف  /مترجم :مهوش غالمی

ورود به جرگه خودیهای ترامپ

طرح مصر برای پایان بحران یمن

رئیسجمهــوری مصــر در جریان ســفرش بــه عمان،
خاورمیانه
سندیرابرایحلوفصلسیاسیبحرانیمنپیشنهاد
داد که در نتیجه آن نیروهای انصاراهلل خلع سالح شده
و بهصورت تدریجی به ارتش یمن ملحق خواهند شد.
بــه گزارش ایســنا ،روزنامــه الجریده کویــت به نقل از یــک منبع ویژه اعــام کرد:
«عبدالفتاحسیسی»رئیسجمهوریمصردرجریانسفرشبهعمان«قابوسبن
سعید»پادشاهاینکشوررادرجریانجزئیاتطرحیقراردادهکهمقدمهایبرایپایان
درگیریهادریمنمحسوبمیشودواجازهانجاممذاکراتسیاسیمیانطرفهای
درگیررامیدهد.اینمنبعگفت:مصرخواهانارائهسندیبودهکهدربردارندهاصولی
برایحلبحرانیمن استکه ازجملهآنهاتوقف درگیریهاوتحققیکآتشبس
موقتوسپساجازهبهورودکمکهایانسانیوپسازآننشستنبرسرمیزمذاکرات
و بررسی مسائل اختالفآمیز است .در این سند فاش شده که انصاراهلل ملزم خواهد
شدتاموشکبالستیکبهعربستانسعودیشلیکنکردهومانعکشتیرانیهادرتنگه
بابالمندبنشودودرعینحالازازایراندورشدهوبهصورتمستقلتصمیمگیری
کند.همچنینمصربهانصاراهللپیشنهاد میکند که سالحهای خود را تحویل داده
و به صورت تدریجی به نیروهای ارتش یمن ملحق شــود .این ســند پیشــنهادی
مصر اجازه مشارکت طرفهای بینالمللی از جمله شورای امنیت و سازمان ملل
در مذاکــرات را میدهــد .این منبع تأکید کرد قاهره خواهان این اســت که تمامی
توافقها میان طرفهای درگیر در یمن مکتوب باشــد و رئیسجمهوری مصر بر
ج فارس و از
لزوم نزدیک کردن دیدگاهها میان عمان و کشورهای عرب حوزه خلی 
بین بردن هرگونه اختالفی در دیدگاهها و همچنین همکاری با یکدیگر برای پایان
دادن به اختالفها میان طرفهای عربی تأکید دارد .در شــرایطی که مصر طرح
مــورد نظرش برای پایان درگیریها در یمن را ارائــه داده بود ،ارتش و کمیتههای
مردمی یمن با آغاز عملیات گســترده در استان الجوف واقع در شمال این کشور،
دهها مزدور سعودی را کشته یا به اسارت گرفتند.

نیم نگاه

ëëرئیسهیأتکرهشمالیصبحدیروزجمعهدرفرودگاهاینچئوندرنزدیکیسئولبهزمیننشستورئیسجمهوری
کرهجنوبیکهبراینخستینبارپساز65سال(جنگکرهدراوایلدهه)1950میزبانعالیترینمقامهمسایهشمالی
خودبود،بهگرمیازمیهمانخوداستقبالکردودستکیمیونگنامرافشرد.
ëëبدبینیهابهکرهشمالیدرمنطقهشرقآسیاوشبهجزیرهکرهزیاداستبهطوریکه بهنقلازخبرگزاریرویترز،
شینزوآبه،نخستوزیرژاپنویکیازاصلیترینمتحدانامریکادردیداریکساعتهایکهبارئیسجمهوریکره
جنوبیداشت،ازاینکشورخواست،فریبرفتارهایدوستانهپیونگیانگرانخورد.

و "نــام" عصــر دیــروز جمعه در حاشــیه
ضیافت شــام رئیس جمهور کره جنوبی
در پیونگ چانگ ،با یکدیگر مواجه شده و
به صورت ناخواسته و کوتاه مدت یکدیگر
را مالقات کردند .این دو نفر ظاهرا سعی
داشــتند از رویارویی مســتقیم با یکدیگر
جلوگیــری کنند اما دیــدار صورت گرفت
و پنــس  5دقیقــه بعــد محــل برگــزاری

ضیافت شام را ترک کرد .در ابتدا قرار بود
پنس در میز اصلی و در کنار میزبان و مرد
شماره دو کره شمالی بنشیند.
بنــا بــر اعــام کاخ ریاســت جمهوری
کــره جنوبی ،دیــروز جمعه پــس از پایان
مراســم افتتاحیه نمایندگان کره شمالی
به ســئول بازگشــتند تا در مراسم ناهاری
که امروز شــنبه قرار است در کاخ ریاست

جمهوری کره جنوبی برگزار شود شرکت
کننــد .برخــی رســانهها احتمــال دیــدار
پنــس و مــرد شــماره دو کرهشــمالی در
ایــن ضیافت ناهار را محتمــل میدانند.
همچنین برخی تحلیلگــران پیشبینی
میکننــد ،خواهــر رهبــر کــره شــمالی
حامــل پیــام کیــم جونــگ اون بــرای
رئیــس جمهــوری کــره جنوبــی باشــد.

یکــی از بزرگتریــن اختالفهــای دو کــره
نگرانیهای امنیتی دو کشــور اســت .کره
شــمالی مانورهــای نظامی امریــکا و کره
جنوبی در شبه جزیره کره را تحریکآمیز
میدانــد و محکوم میکنــد و کره جنوبی
آزمایشهــای موشــکی و هســتهای کــره
شــمالی را .این در حالی است که در سال
 2017و بــه مــدد حضــور ترامــپ در کاخ
سفید و جنگ لفظی گستردهای که با کیم
جونگ اون داشــت ،تهدیدهــای امنیتی
در شــبه جزیره کره با باالترین حد رســید
و جامعه بینالملل را بشدت نگران کرد.
امــا چندی پیش که مذاکــرات دو کره
بــرای شــرکت ورزشــکاران کــره شــمالی
در المپیک زمســتانی آغاز شــد ،جامعه
بینالملل امیدوارانه و با دقت این روابط
را رصد کرد و نگاهها به المپیک زمستانی
 2018کامالً تغییر کــرد؛ به طوری که اکثر
ناظــران ایــن رویداد ورزشــی را فتح بابی
برای حل و فصل یک بحران بینالمللی
میدانستند .دیروز جمعه نیز هنگامی که
رســانهها از مالقات عالیترین مقام کره
شــمالی با رئیس جمهوری کــره جنوبی
خبر دادند ،امیدها بیش از پیش شد.
البتــه بدبینیهــا بــه کــره شــمالی در
منطقه شــرق آسیا و شبه جزیره کره زیاد
اســت به طوری که به نقــل از خبرگزاری
رویتــرز ،شــینزو آبــه ،نخســتوزیر ژاپن و
یکــی از اصلیتریــن متحــدان امریــکا در
دیدار یک ساعتهای که با رئیسجمهوری
کر ه جنوبی داشت ،از این کشور خواست،
فریب رفتارهای دوستانه پیونگ یانگ را
نخورد.

واکنش جهانی علیه حمله آمریکا به «دیرالزور» سوریه
نیروهــای ائتــاف بینالمللی تحت
رهبری امریکا که بیش از  3ســال اســت
به بهانه مبارزه با داعش در خاک سوریه
مســتقر شــده و نــام مأموریــت خــود را
مبارزه با نیروهای تروریســتی و بازگشت
صلــح و ثبــات در این کشــور جنــگ زده
اعــام کردنــد ،بــه مواضــع نیروهــای
طرفدار دولت سوریه در دیرالزور حمله
کــرده و بیــش از صــد نفــر از نیروهــای
مردمــی ایــن کشــور را بــه خــاک و خون
کشــیدند .اقدامی که واکنــش تند دولت
ســوریه و روســیه را در پی داشــته و آن را
جنایتــی جنگی و جنایت علیه بشــریت
توصیف کردند .واشــنگتن نیز بیتفاوت
از ایــن حمله وحشــیانه ،این عملیات را
اقدامی تدافعی خواند.
بهگــزارش ایرنــا ،صبــح پنجشــنبه
خبرگــزاری رویتــرز بــا انتشــار گزارشــی
بهنقل از یک مقام امریکایی که نخواسته
نامــش فاش شــود اعــام کــرد :ائتالف
بینالمللی با بمباران مواضع نیروهای
طرفدار ارتش سوریه در منطقهای میان
روستاهای خشــام و الطابیه در دیرالزور

(در شمال شرق سوریه) بیش از 100نفر
از نیروهای مردمی را کشــته اســت .این
حملــه در حالی صورت میگیرد که این
نیروهــا مشــغول به مبــارزه بــا داعش و
«قسد» بودند .در همین حال تلویزیون
رسمی ســوریه با تأیید کشته شدن دهها
نفــر از نیروهــای مردمــی ایــن کشــور در
بمبــاران حومه دیرالزور توســط ائتالف،
آن را محکــوم و این جنایــت را تجاوزی
جدید در راســتای حمایت از تروریســم
دانســت .ایــن رســانه افــزود :ائتــاف
امریــکا بــا بمبــاران مواضــع نیروهــای
مردمی در حال مبارزه با تروریستهای
داعــش و قســد در دیرالــزور ،شــرق رود
فــرات دههــا نفــر از نیروهــای مردمی را
کشــت و مدعــی شــد ایــن امر پاســخ به
حملــه نیروهــای ارتش ســوریه بــه مقر
فرماندهــی نیروهــای دموکرات ســوریه
است .خبرگزاری رسمی این کشور(سانا)
نیــز حملــه ائتــاف را تجــاوزی جدیــد
س از
وحمایت از تروریســتها خواند .پ 
کشتار وحشیانه نیروهای ائتالف موسوم
بــه «نیروهــای ائتــاف بینالمللــی» به
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رینس پریبوس آخرین گزینه برای انتصاب پست رئیس کارکنان کاخ سفید شد.
برای کاخ سفید او تنها رئیس معقول در میان مدعیان بود و خیلی زود در معرض
اعمالنفوذشدیدازطرفپلریان،سخنگویمجلسنمایندگانومیچمککانل،
رهبر گروه اکثریت در ســنا قرار گرفت .اگر قرار بود آنها با یک نفر زبان نفهم مثل
دونالد ترامپ سر و کار داشته باشند ،در این صورت به کمک یکی از هم ردیفهای
خود ،بهتراز این کار برمیآمدند.
پریبوس ،چهل و پنج ساله نه سیاستمدار ،نه کارشناس سیاست و نه استراتژیست
بود .او یکی از کارگران ماشــین سیاســی ،از قدیمیترین حرفهها بــود و در واقع در
زمینه جمعآوری ســرمایه مورد نیاز بودجه فعالیت داشت .او که در خانوادهای از
طبقه کارگر در نیوجرســی و بعد در ویسکانســن بزرگ شــده بود در سن سی و دو
ســالگی برای نخســتین و آخرین بار در انتخابات ســنا شــرکت کرد :اقدامی ناکام
برای عضویت در سنای ایالت ویسکانسن .او به ریاست حزب در این ایالت رسید
و بعداًمشاور کل کمیته ملی جمهوریخواه شد .در سال  2011به ریاست این کمیته
ارتقا یافت .اعتبار او ناشــی از حمایت او از محافظه کاران در ویسکانســن و مراوده
با اســکات واکر ،فرماندار این ایالت بود که ســتارهاش در حزب جمهوریخواه رو به
درخشش گرفته بود (و مدتی کوتاه – خیلی کوتاه – از کاندیدهای مهم در انتخابات
 2016شــد) .در حالــی کــه بخش مهمــی از اعضای حزب جمهوریخــواه مخالف
ترامپ بودند و تقریباً همه در حزب معتقد بودند که ترامپ با شکستی خفت بار
به قعر سقوط میکند و حزب را هم همراه خود به قعر خواهد برد ،بعد از موفقیت
ترامپ در نامزدی ریاســت جمهوری ،پریبوس تحت فشــار شــدید قرار گرفت تا
منابع را به کاندایدهای پایینتر از او منتقل کند یا کالً از ستاد ترامپ خارج شود.
پریبوس خود متقاعد شده بود ترامپ امیدی به پیروزی ندارد با این حال ریسک
نکرد .این حقیقت که او بهطور کامل ترامپ را ترک نکرد احتمال ضعیف پیروزی
را بــه وجــود آورد و پریبوس را به قهرمــان تبدیل کرد(به همین ترتیب ،در تعبیر
کلین کانوی ،اگر باخته بودند او به هدفی منطقی تبدیل شده بود) .به این ترتیب او
به گزینه حتمی برای ریاست کاخ سفید تبدیل شد.
همچنیــن با وجود ایــن ورود پریبوس به جرگه خودیهــای ترامپ ،مثل دیگران
موجب ســرگردانی و بالتکلیفی او هم شــد .بعد از نخســتین مالقــات طوالنی با
ترامپ با این فکر از جلســه بیرون آمد که تجربهای بهطور ناراحتکنند ه عجیب
بــوده اســت .ترامپ بدون وقفه حرف مــیزد و مرتب همه چیــز را خودش تکرار
میکرد .یکی از همکاران نزدیک ترامپ به پریبوس گفت« :برنامه اینطوری که
در یک مالقات یک ساعته با او پنجاه و چهار دقیقه تو به قصههایی گوش میکنی
که بارها تکرار و تکرار میشوند .بنابراین باید یک موضوع برای مطرح کردن داشته
باشی و باید هروقت توانستی آن را مثل رگبار بیان کنی».
انتصاب پریبوس بهعنوان رئیس کاخ سفید که در اواسط نوامبر اعالم شد ،بنن را
هم در سطح همترازی قرار داد .ترامپ کم کم به اخالق طبیعی خود باز گشته بود
که اجازه نمیداد کسی قدرت واقعی داشته باشد .پریبوس حتی در این مقام باال
هم در جمع سنتی اکثر همیاران ترامپ در طول سالها ،چهرهای نسبتاً ضعیف
بود .این گزینه در مورد دیگر رؤســای آینده هم کارگر بود .تام باراک میتوانســت
براحتی پریبوس را دور بزند و همچنان مستقیم با ترامپ صحبت کند .با جایگاه
جارد کوشــنر بهعنــوان داماد ترامــپ و بزودی دســتیار برجســته او نیز ممانعتی
نخواهدشدواستیوبننضمنگزارشدهیمستقیمبهترامپهمچنانبهصدای
بیچون و چرای ترامپیسم در کاخ سفید باقی میماند .بهعبارت دیگر ،اسما یک
رئیــس – بیاهمیــت – و در عمل چندین رئیس مهمتر وجود خواهد داشــت که
متضمــن هرج ومرج و اســتقالل بیچون و چــرای ترامپ خواهد بود .جیم بیکر،
رئیس کاخ سفید در دوره ریاست رونالد ریگان و جرج اچ دبلیو بوش و تقریباًمدلی
برای اداره بخش اداری کاخ سفید به پریبوس توصیه کرد این سمت را نپذیرد.

گروه جهان /دیــدار بیســابقه «مون
جائــه این» ،رئیس جمهوری کره جنوبی
با «کیــم یونگ نــام» ،رئیس تشــریفاتی
دولــت کــره شــمالی ،عالیتریــن مقــام
پیونــگ یانــگ در روز جمعــه (دیــروز) و
دو ســاعت مانــده بــه مراســم افتتاحیــه
المپیــک زمســتانی  ،2018مهــر تأییــد
دیگری بر این مسأله بود که این المپیک
زمستانی بیش از آنکه یک رویداد ورزشی
باشــد ،یک رویداد بسیار مهم سیاسی با
تأثیرات جهانی وسیع است .پیش از این
دیدار ،رســانهها اعالم کرده بودند« ،کیم
یــو جونگ» ،خواهر رهبر کره شــمالی که
برای شرکت در مراسم افتتاحیه المپیک
زمستانی به کره جنوبی سفر کرده جمعه
شب در ضیافت شام با حدود  200نفر از
رهبــران و مقامات عالــی جهان از جمله
شــینزو آبــه ،نخســتوزیر ژاپــن و مایک
پنــس ،معــاون رئیس جمهــوری امریکا
شرکتمیکند.
بــه گــزارش «ایــران» بــه نقــل از
خبرگزاری «شینهوا»ی چین ،هواپیمای
جــت خصوصــی کیــم یونــگ نــام،
رئیستشــریفاتی دولــت کــره شــمالی و
رئیــس هیــأت کره شــمالی صبــح دیروز
جمعــه در فرودگاه اینچئــون در نزدیکی
سئول به زمین نشست و رئیس جمهوری
کــره جنوبــی که برای نخســتین بــار پس
از  65ســال (جنــگ کــره در اوایــل دهــه
 )1950میزبان عالیترین مقام همســایه
شــمالی خود بود ،بــه گرمــی از میهمان
خــود اســتقبال کرد و دســت کیــم یونگ
نــام را فشــرد .کیم یونگ نام کــه از زمان

درگذشــت کیم ایل سونگ ،رهبر پیشین
و پدربــزرگ رهبــر کنونــی کــره شــمالی
ریاســت هیأت رئیسه مجمع عالی خلق
(پارلمــان کره شــمالی) را برعهــده دارد،
در برخی رسانهها بهعنوان مردشماره دو
کره شمالی معرفی میشود اما در عمل
و در واقــع رهبر اجرایی این کشــور اســت
و جایــگاه او شــاید همتــراز با اون اســت.
براســاس قوانیــن کــره شــمالی ،رئیــس
مجمع عالــی خلق از لحاظ تشــریفاتی،
رئیــس کشــور و عالیتریــن مقــام دولتی
محسوبمیشود.
اینکه کره شــمالی در بحبوحه بحران
شــبه جزیــره کــره و چالشهــای جــدی
امنیتــیای کــه با همســایه جنوبــی خود
دارد ،عالیترین مقامهای کشــوری خود
را برای شــرکت در یک رویداد ورزشــی به
کره جنوبی میفرستد ،نه تنها برای شبه
جزیــره کره بلکه برای جامعه بینالملل
که بــا نگرانی حــوادث و تحوالت منطقه
را رصــد میکننــد ،امیدوارکننده اســت و
این ســیگنال را میدهد که باب مذاکرات
سیاســی بیــن دو کــره در حــال بازشــدن
است .امریکا نیز این سیگنالها را دریافت
کرده اســت زیرا مایک پنس ،معاون اول
رئیس جمهوری امریکا که برای شــرکت
در مراســم افتتاحیــه المپیک زمســتانی
 2018بــه کره جنوبی ســفر کــرده ،درباره
دیدار با «نام» ،مرد شماره دو کره شمالی
اعالم آمادگی کرده بود.
اگرچه کره شمالی نسبت به این دیدار
ابراز بیمیلی کرده بود .اما به گزارش ایرنا
به نقل از رسانه های کره جنوبی" ،پنس"
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ســرکردگی امریــکا به مواضــع نیروهای
مردمی سوریه در حومه دیرالزور ،وزارت
خارجــه ســوریه نامــهای را بــه دبیــرکل
ســازمان ملــل و رئیــس شــورای امنیت
ارســال کــرده و کشــتار دســته جمعــی و
وحشیانه ائتالف را تجاوزی جدید و یک
جنایــت جنگی و جنایت علیه بشــریت
دانســت .بــه گــزارش ایســنا ،بهنقــل از
شبکه المیادین وزارت خارجه سوریه در
این نامه اعتراضآمیز نوشت این تجاوز
ائتــاف حمایتی مســتقیم از تروریســم
بوده و بر ماهیت مقاصد خبیثانه امریکا

علیه حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه
و وحــدت مــردم آن تأکیــد دارد .وزارت
خارجه سوریه در عین حال توضیح داد
که دولت سوریه مجدداً خواستار منحل
کردن این ائتالف غیرقانونی است چون
حامی و پشتیبان تروریسم است.
در همیــن حــال «واســیلی نبنزیــا»
نماینــده دائم روســیه در ســازمان ملل
نیــز حملــه هوایــی ائتــاف بــه دیرالزور
را «غیرقابــل قبــول» دانســته و آن را
«جنایــت جنگی» توصیف کــرد .وزارت
دفاع روســیه نیز ضمن مخالفت شدید

امریکا؛ از ادعا تا عمل

دومین تعطیلی دولت ترامپ پنج ساعت طول کشید
گروه جهان /در کمتر از سه هفته دولت
دونالد ترامــپ ،رئیس جمهوری امریکا
نیمــه شــب پنجشــنبه ب ه وقــت محلی
بــرای دومیــن بــار تعطیل شــد و عامل
اصلــی ایــن تعطیلــی رنــد پل ،ســناتور
جمهوریخواه بود اما عمر این تعطیلی
حدود پنج ساعت و نیم بود .
بــهگــزارشایرانبهنقــلازســایتروزنامه
امریکاییواشنگتنپستسناتورهاکهموفق
نشدهبودنددرپایانضرباالجلنیمهشب
پنجشنبهبودجهموقتدوســاله را به رأی
بگذارنــد ،در ســاعت یک بامــداد دیروز
جمعــه رأیگیــری را انجــام داده و ایــن
الیحه را تصویب کــرده و برای رأیگیری
بــه مجلــس نماینــدگان فرســتادند .در
مجلس نمایندگان نیز این الیحه با 240
رای موافــق و  186رای مخالف تصویب
شــد .الیحــه بودجــه موقت دو ســاله که
ســاعت یــک بامداد جمعــه و با فاصله
یــک ســاعته از دومین تعطیلــی دولت
در مجلس ســنا به رأی گذاشــته شــد ،با
 71رأی موافــق و  28رأی مخالــف در
ســنا به تصویب رســید و برای رأیگیری
بــه مجلس نماینــدگان ارســال شــد در
مجلس نمایندگان نیز این الیحه با 240
رای موافــق و  186رای مخالف تصویب
شد.
به موجب ایــن الیحه بودجه موقت
دو ساله ،صدها میلیارد دالر روانه بخش
نظامیامریکامیشودومحدودیتهای
مربــوط به دریافــت وام که پیشــتر برای

دولت فدرال تعیین شــده بود ،به مدت
یک سال برداشته میشود.
امــا نکته جالب توجــه و قابل تأمل
در دومیــن تعطیلــی دولــت ترامپ و
وقایع پنجشــنبه شــب مجلس ســنای
امریکا این بود که برغم موافقت نسبی
هر دو حــزب دموکرات و جمهوریخواه
بر ســر الیحه بودجــه موقت دو ســاله،
یک ســناتور جمهوریخــواه در اعتراض
به برداشــته شدن ســقف دیون دولت
فــدرال و همچنیــن رونــد عجوالنــه
رأیگیــری در ســنا ،با حضــور چندباره
در صحــن ســنا و ســخنرانی کــردن به
مدت  9ســاعت ،مانع برگزاری مراسم
رأیگیــری در موعد مقرر (پایان ضرب
االجــل نیمــه شــب پنجشــنبه) شــد و
دولت را به تعطیلی کشاند .این سناتور
جمهوریخــواه کســی نبود جــز رند پل.
به عقیــده رند پــل ،این الیحــه بودجه
دوســاله  300میلیــارد دالر بــه کســری
بودجه دولــت اضافه میکنــد و خزانه
دولت را به «تاراج» میبرد.
نکته جالــب توجه دیگر که در الیحه
بودجه موقت دوساله وجود داشت این
بود کــه در این الیحه به مســائل مربوط
بــه مهاجران که جــزو اختالف نظرهای
جــدی دموکراتهــا و جمهوریخواهــان
بویژه شــخص رئیس جمهــوری امریکا
اســت ،اشــارهای نشــده بــود و میــچ
مــک کنــل ،رئیــس اکثریت ســنا در این
بــاره گفــت ،هفتــه آینده بر ســر مســأله

توگــو میکنیم.
مهاجــران بحــث و گف 
بهنظر میرســد دولت ترامــپ با ترفند
نگنجاندن مســائل مهاجــران در الیحه
بودجــه موقــت خــود ،میخواســته از
هجمه گســترده دموکراتها علیه خود
و الیحــهاش بکاهــد و آرای الزم را هــم
در ســنا و هــم در مجلــس نماینــدگان
کســب کند و پس از آنکه خطر تعطیلی
دولــت بــه مــدت دو ســال از بیــن رفت
در جلســات بعــدی بــر ســر مهاجــران
بــا دموکراتهــا چانــه زنــی کنــد .کمتــر
از یــک مــاه پیــش ،دولــت ترامــپ بــه
مــدت ســه روز تعطیل شــد و علت این
تعطیلــی اختالفــات دموکراتهــا و
جمهوریخواهانبرسرقوانینمهاجرتی
بویــژه قانون داکا (حمایت از مهاجرانی
که در ســن کودکی به طور غیرقانونی به
امریکا آورده شــده اند) بود .حساســیت
دموکراتها روی مسأله مهاجران بویژه
 800هــزار مهاجــری کــه از قانــون داکا
منتفــع میشــوند بقدری زیاد اســت که
چهارشنبه شب گذشته نانسی پلوسی،
رهبر دموکراتها در مجلس نمایندگان
امریــکا به مــدت  8ســاعت در مجلس
نماینــدگان دربــاره مهاجــران صحبت
کــرد و رکــورد طوالنیترین ســخنرانی از
ســال  1909بــه ایــن ســو را شکســت و با
ایــن کار رونــد کار مجلــس نماینــدگان
را مختــل کــرد .در ســال  1909چمــپ
کالرک بــه مــدت  ۵ســاعت و  ۱۵دقیقه
بــدون وقفــه در مجلــس نماینــدگان

بــا حمله ائتــاف بــه مواضــع نیروهای
مردمی ســوریه اعالم کــرد هدف نهایی
امریــکا در ســوریه نــه مبــارزه بــا داعش
بلکه کسب منافع اقتصادی است.
ëëتدافعی خواندن حمله به دیرالزور
در پاســخ بــه اعتراضــات دولــت
ســوریه« ،جیمــز ماتیــس» وزیــر دفاع
امریــکا هرگونــه حمله تهاجمــی علیه
نیروهــایهمپیمان ارتش ســوریه را رد
کرده و مدعی شــد :ایــن عملیات خود
تدافعــی بوده اســت .ماتیس با اشــاره
بــه درگیریهــای رخ داده در نزدیکــی
شــهر دیرالــزور تأکید کرد :ایــن اقدامی
خرابکارانــه و در واقــع اقدامــات انجام
شــده برای دفع حمالت علیه متحدان
ُکردتبــار بــوده اســت .ماتیــس گفــت:
نمیتوان اعالم کرد که مهاجمان دقیقاً
چه کســانی بودنــد .فقط مــا میدانیم
کــه آنها طرفدار رژیم اســد هســتند .در
همیــن حــال «دانــا وایت» ســخنگوی
وزارت دفاع امریکا نیز گفت واشــنگتن
قصدی برای درگیری مستقیم با ارتش
سوریه ندارد.

ëëشکستشورایامنیت
در اعالم آتش بس انسانی
در بحبوحه حمله نیروهای ائتالف
به نیروهای موافق بشار اسد در حومه
دیرالــزور ،شــورای امنیــت بــا هــدف
بررسی اجرای آتشبس یک ماهه در
سوریه تشکیل جلسه داد اما نتوانست
بــه نتیجــهای ملمــوس دربــاره اعالم
آتشبــس انســانی در ســوریه دســت
یابــد ،این در حالی اســت که ســازمان
ملــل نســبت بــه افزایــش خطــر در
مناطق مختلف بویژه در غوطه شرقی
در نزدیکی دمشــق هشدار داده است.
به گــزارش اســپوتنیک ،روز پنجشــنبه
تعــداد زیــادی از ســفیران  ۱۵کشــور
عضو شــورای امنیت از نشســت پشت
درهای بســته که به درخواســت کویت
و سوئد برگزار شــده بود با چهرههایی
عبــوس بــدون اینکــه اظهارنظــری
بکننــد ،خــارج شــدند .فرانســوا دالتر،
ســفیر فرانســه در ســازمان ملــل نیــز
تأکیــد کــرد بایــد آتشبــس فــوری در
سراسر سوریه برقرار شود.

امریکا صحبت کرد .پنجشنبه و جمعه
ســخت دولــت ترامپ بــرای جلوگیری
از تعطیلــی مجدد دولــت در حالی بود
که ســایه سنگین پرونده تبانی احتمالی
روســیه بــا فراخــوان انتخاباتــی ترامپ
در انتخابــات  2016لحظهای از ســر این
دولت پرحاشــیه کم نمیشود و بهنقل
از خبرگــزاری آسوشــیتدپرس ،جــورج
بــوش پســر ،رئیــس جمهــوری ســابق
امریکا در نشســتی در ابوظبی ،پایتخت
امارات اعالم کرد ،اســناد کامالً شــفافی
وجود دارد که نشان میدهد روسها در
انتخابات ریاستجمهوری ســال ۲۰۱۶
میالدی امریکا مداخلــه کردهاند .ژانت
مانفــرا ،رئیــس واحــد امنیت ســایبری
در وزارت امنیــت داخلــی امریکا نیز در
توگــو بــا شــبکه خبــری ان بیســی
گف 
ادعا کــرد ،در جریان انتخابات ریاســت
جمهــوری  ۲۰۱۶ایــن کشــور ،روســیه
توانســته اســت در سیســتم ثبتنــام
از رأی دهنــدگان 21ایالــت امریــکا بــا
موفقیت نفوذ کند .خبــر دیگر از امریکا
اینکــه« ،راب پورتــر» یکی از همــکاران و
مشــاوران نزدیک ترامپ پــس از متهم
شدن به اعمال خشونت علیه دو همسر
ســابقاش کنارهگیــری کــرد .روزنامــه
«دیلی میل» عکسهایی از همســر اول
پورتر منتشــر کرد ه کــه در آنها زیر یکی از
چشــمان او کبود است و او میگوید ،این
آثار ضرب و شتم همسرش است ،البته
پورتر این اتهام را رد کرده است.

فراسو

برای کشتار وسیع
نیازی به سالح اتمی نیست

الکساندرجیلسپی
از زمان حمله ســبعانه تیم امریکا به دو شــهر ژاپن در
مترجم :وصال روحانی
جریان جنگ جهانی دوم تالشها حول این محور بوده
اســت کــه از هرگونه حمله با ادوات اتمی به کشــورها و
ملتها جلوگیری شود اما این باور درست و منطقی از یاد ما رفته است که هرگونه
حمله مدهشی لزوماًنیازمند رویکرد به سالحهای هستهای نیست.
امــواج یــک جنگ اتمی «هنوز شــکل نگرفته» بیــن امریکا و کرهشــمالی بر پایه
تهدیدهای دو ســو ،چند ماهی اســت که نه فقط شــبهجزیره کره بلکه کل دنیا را
در نگرانــی محض فرو برده اســت ولی نگاهی به جنگهــای مجتمع یا پراکنده
در ســالهای طوالنی پساز حمله شــوم اتمی نیروی هوایی امریکا به شــهرهای
هیروشــیما و ناکازاکــی ژاپــن گویای آن اســت که برای تخریب وســیع میتوان به
ســاحهای غیــر اتمی هــم روی آورد و با فناوریهای شــیمیایی هــم میتوان به
شکلی هستهای وار ملتها را به مسلح مرگ سوق داد .بدتر و سادهتر از تمامی
آنها اجازه غیر رسمی سازمان ملل به هرکشور و هر نهادی است که خیال تولید
وســیع سالح و تجارت با آن را داشته باشد .امروزه گروههایی متخاصم در سطح
جهــان میتواننــد با هزینههایی نــه چندان نجومــی زرادخانههایــی را تصاحب
کنند که با آن میتوان کشــورهای مختلف را کوبید یا نســل کشیهای وحشتناک
بــهراه انداخــت و چون این حمالت غیر اتمی اســت ،از نکوهشهای آن نیز مبرا
ماند .عجیب اســت که ســازمان ملل در پی وضع و تصویب انواع قطعنامهها با
هــدف جلوگیری از تولید ســاحهای هســتهای بوده اما همســو با آن بــا افزایش
بیمهار سالحهای غیرهســتهای مخالفت نورزیده و این امر جهان را به پادگانی
با وسعت این سیاره بیمهار تبدیل کرده است .بر این اساس ،هزینه تولید سالح
در کشورهای مختلف از اوایل دهه  1960به این سو حداقل  20برابر بیشتر شده و
از  82میلیارد دالر به  1/69تریلیون دالر ارتقا یافته اســت .شــاید استدالل شود که
بخشی از این افزایش صرف پرداخت حقوق تصاعدی کارمندان نظامی شده اما
سهم مربوط به تولید سالح بسیار افزونتر از دستمزد نظامیان است .دلیل تمام
این نابسامانیها سودجویی پایانناپذیر برخی دولتهای بزرگ غربی است که
برای قدری سود بیشتر از کشتن میلیونها انسان نیز ابا ندارند و کرهشمالی را در
حالی تهدید به حمله اتمی میکنند که برای این کشور و نظایر آن هیچ راهی بجز
مسلح ساختن خویش در قبال «دیو»ی مانند امریکا باقی نگذاشتهاند.

