
نام��زد  ترام��پ،  دونال��د  گ�روه جه�ان| 
جمهوريخواهان در انتخابات رياست جمهوري 
امريكا هر روز با مش��كل جديدي از س��وي به 
اصطالح هم حزبي هاي خود روبه رو مي ش��ود. 
به نظر مي رس��د رفتارهاي تند ترامپ به مانند 
گذش��ته خريدار ندارد. درحالي ك��ه ترامپ در 
آخرين س��خنراني خود به ش��دت عليه باراك 
اوباما، رييس جمهور امريكا تاخت و او را به وجود 
آورنده داعش در خاورميانه دانست اما نتوانست 
موجي را كه دوست داش��ت، به مانند گذشته 

به وجود آورد و حاميان خود را به وجد بياورد.
 انتقاد تند ترام��پ از اوباما اما ب��ا يك توييت 
كوتاه از هيالري كلينتون، نامزد دموكرات ها 
در انتخابات رياس��ت جمهوري امريكا همراه 
بود كه گفت نه! اوباما بنيانگذار داعش نيست. 
اما حاال دردس��رهاي دونالد ترامپ به كاهش 
محبوبيت در نظرس��نجي ها و نامه پنجاه مقام 
سابق دولت هاي جمهوريخواه ختم نمي شود 
بلكه اكنون خبرهايي منتش��ر ش��ده است كه 
حزب جمهوريخواه قصد دارد تا حمايت هاي 

مالي خ��ود از كمپين ترام��پ را متوقف كند. 
بنا به گزارش تاي��م، حزب جمهوريخواه اخيرا 
ترامپ را تهديد كرده كه اگر موقعيت خود در 
نظرس��نجي ها را بهبود نبخشد، حمايت مالي 

خود از او را كاهش خواهد داد. 
به نوش��ته تايم، جمهوريخواهان گفته ا ند كه 
منابع مالي حزب بايد صرف تقويت نامزدهاي 
جمهوريخواهان براي كنگره امريكا شود. تايم 
در گزارش خود نوش��ته اس��ت كه بيش از ۷۰ 
تن از مقام هاي ارش��د ح��زب جمهوريخواه و 

برخي نمايندگان س��ابق كنگ��ره، در نامه اي 
به كميته ملي اين حزب نوش��ته اند، خواستار 
توقف حمايت از ترامپ و اختصاص اين منابع 
ب��ه انتخابات كنگ��ره ش��دند. امضاكنندگان 
نامه نوش��ته اند پس از كنوانسيون ملي حزب 
جمهوريخواه، ترامپ با اظهارنظرها و اشتباهات 
زياد، ميليون ه��ا راي دهن��ده را از خود رانده 
اس��ت. به نظر نويس��ندگان نام��ه، هر دالري 
كه حزب براي كمپي��ن تبليغاتي ترامپ خرج 
 مي كند، هدر دادن پول اهداكنندگان اس��ت. 

اين نامه ترامپ را نامزدي محكوم به شكس��ت 
معرفي كرده كه در ح��ال ضربه  زدن به حزب 
جمهوريخواه اس��ت. با اين وج��ود هم دونالد 
ترامپ و هم س��خنگوي ح��زب جمهوريخواه 
گزارش مجله تاي��م را رد مي كنن��د. اما خود 
ترامپ به ش��بكه فاكس نيوز گفته اس��ت، اگر 
ح��زب جمهوريخ��واه در محروم س��اختن او 
از كم��ك مالي جدي باش��د، او ني��ز مي تواند 
جم��ع آوري كم��ك ب��ه جمهوريخواه��ان را 

متوقف كند. 
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جهان بايد در عمليات موصل متحد شود
عمار حكيم، رييس مجلس اعالي اسالمي عراق در ديدار با برت مك گورك، نماينده ويژه باراك اوباما، رييس جمهوري امريكا در ائتالف ضد داعش با اشاره به لزوم مشاركت داوطلبان مردمي در عمليات آزادسازي شهر 
موصل تاكيد كرد، عمليات موصل نبردي ملي در عراق است كه نيازمند مشاركت همه گروه هاي منطقه اي و بهره مندي از تمامي پتانسيل هاي انساني داخلي بدون اثرگذاري بر ديگر عمليات ها عليه داعش است. رييس 
مجلس اعالي اسالمي عراق افزود: جهان يا بايد براي نابودي داعش در عمليات موصل متحد شود يا اينكه در هر كوچه و خيابان در سراسر جهان با داعش مبارزه كند چرا كه هيچ جا در جهان از خطرتروريسم در امان نيست. 

سايه انفجارهاي زنجيره اي
 بر فراز تايلند

امواج ناامني به مناطق توريستي جنوب 
تايلند رس��يد. رش��ته انفجارهايي كه 
در روزهاي پنجش��نبه و جمعه توريست هاي خارجي 
در ش��هر س��احلي هين هوا را ش��وكه كرد. به گزارش 
پليس تايلند، صبح روز گذش��ته )جمعه( براي دومين 
بار طي كمتر از ٢٤ س��اعت انفجاري در شهر ساحلي 
هين هوا، واقع در جنوب غرب بانكوك، پايتخت، روي 
داد. انفج��اري كه در نتيجه آن يك نفر كش��ته ش��د. 
شامگاه پنجش��نبه نيز انفجار دو بمب كوچك در اين 
ش��هر توريستي يك نفر را كش��ت و بيش از بيست تن 
را زخمي كرد. براس��اس گزارش هاي رسيده، ده تن از 
زخمي هاي انفجار ش��امگاه پنجش��نبه از گردشگران 
خارجي بوده اند. برخي منابع خبري مي گويند كه يك 
تلفن همراه در نزديك محل انفجار يافت شده و احتمال 
مي رود از آن براي ارسال عالمت به بمب استفاده شده 
باشد. به گزارش بي بي سي، پليس تايلند همچنين از 
وقوع دو انفجار در ش��هر س��ورات تاني خبر داده كه به 
كشته شدن يك نفر و زخمي شدن چند نفر ديگر منجر 
شد. انفجار يك بمب در بندر ترانگ در جنوب تايلند هم 
يك كشته و ش��ش زخمي برجاي گذاشته و دو انفجار 
در جزيره تفريح��ي فوكت نيز چند نفر را زخمي كرده 
است. هنوز هيچ گروهي مسووليت اين بمب گذاري ها 
را برعهده نگرفته اما گمانه زني هاي رس��انه اي انگشت 
اتهام را متوجه گروه هاي جدايي طلب يا مخالفان دولت 
تحت تس��لط نظاميان كرده است. اس��تان ترينگ در 
جنوب تايلند و نزديك منطقه اي واقع شده كه از سال 
٢۰۰٤، شاهد ناآرامي و شورش مسلحانه جدايي طلبان 
مسلمان بوده اس��ت. ناآرامي در اين منطقه تاكنون به 
كش��ته ش��دن بيش از پنج هزار نفر منجر شده است. 
انفجارهاي ساعات اخير در تايلند با سالروز تولد ملكه 
همزمان بوده است. همچنين پادشاه و ملكه تايلند داراي 
يك كاخ تابستاني در ناحيه هين هوا هستند و گاه مدتي 
را در اين ش��هر به س��ر مي برند. به همين دليل، برخي 
منابع احتمال داده اند كه بمب گذاري توسط گروه هاي 
 تن��درو مخالف دول��ت نظاميان صورت گرفته باش��د. 
درماه مه س��ال ٢۰١٤، نظاميان دست به كودتا زدند و 
دولت انتقالي را بركنار كردند. آنان انگيزه خود را استقرار 
نظم و آرامش و دفاع از حرمت سلطنت اعالم داشتند. 
پليس تايلند ارتباط اين انفجارها با گروه هاي اسالم گرا 
را منتفي دانسته و سخنگوي دولت كساني را مسوول 
دانسته كه »با استقرار امنيت و آرامش تايلند خصومت 
مي ورزند.« در پي وقوع انفجارهاي ساعات اخير، وزارت 
خارجه بريتانيا به ش��هروندان اين كشور توصيه كرده 
اس��ت كه مگر در موارد ضروري، فعال از سفر به تايلند 
خودداري ورزند. همچنين، از مسافراني كه در آن كشور 
حضور دارند نيز خواسته شده است مراقبت هاي الزم را 

در رفت و آمدهاي خود منظور دارند. 
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ادامه از صفحه ١۰سوژه روز

انتخابات امريكا

كمك به كمپين ترامپ، پول هدر دادن است
70 جمهوريخواه خطاب به سران حزب:

دادگاه عالي س��وييس روز پنجش��نبه حك��م خود را 
در حمايت از ايران در مورد مناقش��ه نفتي قديمي با 
اسراييل صادر كرد. به گزارش ايسنا و به نقل از رويترز، 
به دليل اختالف دو طرف در مورد خط لوله نفتي ايران 
و اس��راييل كه پيش از انقالب اس��المي ساخته شده 
بود، اس��راييل بايد ١/١ ميليارد دالر همراه با سودش 
در دهه هاي گذش��ته را به ايران پرداخت كند. دادگاه 
فدرال سوييس س��ال گذشته درخواست تجديدنظر 
در اين حكم را با توجه به وجود نداشتن مدارك كافي 
رد كرده بود. جزييات اين حكم كه در تاريخ ٢8 ژوئن 
صادر شد در وب س��ايت اين دادگاه در لوزان سوييس 
موجود اس��ت. بنابراين حكم، اسراييل همچنين بايد 
٤5۰ هزار فرانك س��وييس )٤6١ ه��زار و 3۰٢ دالر( 
باب��ت هزينه هاي دادگاه و حق الزحم��ه وكال به ايران 
پرداخت كند. اين در حالي است هنوز مشخص نيست 
كه اين رژيم اين پول را به ايران پرداخت كند. وكالي دو 
طرف براي چند دهه درگير صدور حكم دادگاه در مورد 
 )EAPC( مناقشه مربوط به خط نفتي ايالت آشكلون
پروژه مش��ترك كه در زماني كه ش��اه روابط خوبي با 
اسراييل داشت س��اخته شد و قرار بود نفت ايران را به 
منطقه مديترانه انتقال دهد. اين پروژه مشترك نفتي 
براي حدود يك دهه و تا پيش از وقوع انقالب اسالمي 
ايران، نفت ايران را از طريق درياي سرخ به اروپا انتقال 
مي داد. اما پس از انقالب ايران خواستار دريافت سهم 
خود از اموال باقيمانده در اين شركت شد. از زمان قطع 
همكاري با ايران، EAPC به يك شركت دارايي هاي 
انرژي تبديل ش��ده اس��ت كه اغل��ب نيازهاي نفتي 
كش��ورهايي كه پيش تر عضو اتحاد جماهير شوروي 

بوده اند را كنترل مي كند. 

اسراييل بايد 1/1 ميليارد دالر 
به ايران بپردازد

چهره ها- خبرها

 مرز ونزوئال با كلمبيا بازگشايي مي شود.
  بازداش�تي هاي كودتاي تركيه از م�رز ۳۵ هزار 

نفر گذشت.
  ابراهيم جعفري: الحشد الشعبي در عمليات هاي 

ضد داعش حضور خواهد داشت.
  آل خليفه از اقامه نماز جمعه در بحرين جلوگيري 

كرد.
  آمادگي نيروهاي دموكراتيك سوريه براي آغاز 

مرحله پاياني آزادسازي »منبيج«.
  استاندار نينوي: يكي از بزرگ ترين مشكالت آتي 

موصل، »كودكان جهادالنكاح« است.
  بازداشت گسترده فلسطينيان در قدس و الخليل.
  پاكستان، هند را به مذاكره درباره كشمير دعوت 

مي كند.
  سفير روس�يه در چين: س�امانه تاد امريكا براي 

شبه جزيره كره خطرناك است.

درخواست 
رندپال 

از  پ�ال  رن�د  س�ناتور 
ح�زب جمهوريخ�واه با 
اس�تناد ب�ه نگران�ي اي 
كه از بحث حقوق بش�ر 
در عربس�تان ب�ه وجود 
آمده رس�ما اع�الم كرد 
به دنبال راهي در سناي 
امريكاس�ت ت�ا بتوان�د 
معامل�ه 1/1۵ ميلي�ارد 
دالري با رياض كه شامل 
فروش 1۳0تانك آبرامز، 
20وسيله نقليه زره پوش 
و ديگر تجهيزات نظامي 

مي شود را متوقف كند.

جايگاه عربستان س��عودي در ساختار سياسي اياالت 
متحده هر روز كمرنگ تر از ديروز مي شود. اتحاد نانوشته 
هنوز به قوت خود باقي اس��ت اما براي نخستين بار در 
چنددهه گذش��ته مخالفاني قدعلم كرده اند كه ميان 
خطوط نوشته شده ش��ك و ترديد مي آفرينند. زماني 
كه تس��ليحات نظامي خطرن��اك جه��ان در اختيار 
دولتي كه عواقب استفاده از آن را درك نكند قرار گيرد، 
مي تواند تخريب هاي مالي و جاني را به بار بياورد كه تا 
ساليان سال جبران ناپذير باشد. اكنون اين تسليحات 
خطرناك در اختيار عربستان سعودي قرار گرفته كه با 
آنها در حال پياده كردن سياست زمين سوخته در يمن 
است و به هيچ عنوان به عواقب حمالتي كه تاكنون در 
يمن انجام داده فكر نمي كند. شرايط در يمن به گونه اي 
پيش مي رود كه حتي برخي از مقامات امريكايي نگران 
تسليحاتي هستند كه تاكنون در اختيار عربستان قرار 
داده اند و قصد دارند تا جلوي قرارداد جديد با عربستان 

سعودي را بگيرند. 
س��ناتور رند پ��ال، از حزب جمهوريخواه با اس��تناد به 

نگراني اي كه از بحث حقوق بشر در عربستان به وجود 
آمده رسما اعالم كرد به دنبال راهي در سناي امريكاست 
تا بتواند معامله ١/١5 ميليارد دالري با رياض كه شامل 
فروش ١3۰تان��ك آبرامز، ٢۰وس��يله نقليه زره پوش 
و ديگر تجهيزات نظامي مي ش��ود را متوقف كند. اين 
اقدام رند پال در حالي صورت مي گيرد كه عربس��تان 
سعودي از روزهاي گذشته پس از يك دوره آتش بس، 
بمباران هاي خود را در پايتخت يمن از سر گرفته و عمال 
اندك اميدي كه پس از شكست مذاكرات صلح كويت 

وجود داشت را از بين برد. 
رند پ��ال در بيانيه اي اع��الم كرد كه من ب��ا دو حزب 
كار خواهم كرد تا بتوانيم مس��ير فروش تسليحات به 
عربس��تان را مسدود كنيم. زيرا عربس��تان سعودي با 
توجه به كارنامه حقوق بشري، خود را غيرقابل اعتماد 
نشان داده و ما نبايد با عجله به آنها سالح هاي پيشرفته 
بفروش��يم و يك مسابقه تس��ليحاتي در خاورميانه را 

ترويج كنيم. 
س��ازمان هاي بشردوس��تانه در طول ماه هاي گذشته 
انتقاد هاي فراواني در خصوص معامله تسليحاتي جديد 
امريكا با رياض انجام داده اند و با اين كار تمام فشارها بر 

عربستان براي توقف عمليات نظامي خود در يمن را از 
بين برده اند. به گفته سازمان ملل تاكنون حداقل 6٤۰۰ 
غير نظامي در درگيري هاي يمن كشته شده اند و بيش 

از ٢/8 ميليون نفر نيز از خانه هاي خود آواره شده اند. 
س��ناتور كريس مورفي، نماينده كانتيكت در س��ناي 
امريكا اوايل هفته گذش��ته از فروش تسليحات نظامي 
به عربس��تان ابراز نگراني كرد. او در بيانيه اي اعالم كرد 
كه تلف��ات غيرنظامي درگيري يمن و رياض نقش آنها 
را در عملي��ات نظامي عليه داع��ش كمرنگ مي كند. 
م��ن مي خواهم ببينم كه آنها دوباره به مبارزه با داعش 
بپيوندند و فروش تسليحات جديد نيز در راستاي اين 

مبارزه استفاده شود. 
اگر س��ناتورها بخواهند اين ق��رارداد را متوقف كنند، 
نيازمن��د يك مبارزه س��خت هس��تند. زي��را ذي نفع 
اصلي اين معامله تس��ليحاتي جن��رال دايناميك لند 
سيستم )GDLS( است كه زير مجموعه يك شركت 
عظيم تر به ن��ام جنرال دايناميك اس��ت كه به عنوان 
يكي از پيمانكاران اصلي تجهي��زات نظامي امريكا به 
حس��اب مي آيد. اما اين شركت از نفوذ قابل توجهي در 
كنگره امريكا برخوردار است و متحدان آن در مجلس 

سنا براي جلوگيري از فروش اسلحه به عربستان سعودي تالش مي كند

شكاف در اتحاد  بي قيد و شرط 
واشنگتن- رياض 

نمايندگان و سنا به طور مداوم در برابر هرگونه مخالفت 
 با قراردادهاي اين ش��ركت مي ايس��تند و نمي گذارند 
هيچ چي��زي عليه آن در دو مجلس اجرايي ش��ود. كه 
همين موضوع مي تواند ف��ردي مانند رند پال كه قصد 
دارد در برابر قرارداد با عربستان سعودي بايستد را قطعا 

با مشكل روبه رو كند. 
از سوي ديگر وزارت خارجه امريكا در دفاع از اين قرارداد 
عنوان كرد: فروش تس��ليحات امريكا به عربس��تان در 
راستاي حمالت عربستان سعودي به يمن نيست. اين 
پيشنهاد فروش، تقويت توانايي هاي دفاعي بلندمدت 
عربس��تان س��عودي را هدف قرار داده است. مقامات 
پنتاگ��ون عن��وان كردند كه اگ��ر اين ق��رارداد نهايي 
شود بخش��ي از آنها در راستاي نوسازي ذخاير موجود 
عربستان استفاده مي شود و تجهيزات در طول دوره اي 

چند ساله تحويل داده مي شود. 
با اين وجود گروه هاي حقوق بشري در مقابل مي گويند 
اين حركت مي تواند يك پيام اش��تباه را به عربس��تان 
سعودي بفرستند. اسكات پل، مش��اور ارشد آكسفام 
امري��كا مي گويد: فروش عمده س��الح به عربس��تان 
سعودي سيگنالي اش��تباه را ارسال مي كند كه امريكا 
موافق يك جنگ بي معني است كه يكي از بزرگ ترين 
شرايط بحراني انساني را در جهان به وجود آورده است. 

بازي توييتري عربستان
رند پال براي گام نخس��ت خود در راستاي جلوگيري 
از قرارداد فروش تس��ليحات به عربس��تان س��عودي 
نظرس��نجي اي را در صفحه ش��خصي توييتر خود به 
راه انداخت و يك س��وال را مطرح كرد كه آيا با قرار داد 
١/١5 ميليارد دالري تس��ليحاتي امريكا با عربس��تان 
موافقي��د يا خير. ام��ا نتيجه نهايي بس��يار فاجعه بار و 
نگران كننده بود. چرا كه اين نظرسنجي نشان مي داد 
كه از مجموع 5٢هزار نفري كه در آن شركت كرده بودند 
۷3 درصد آن موافق اين قرارداد بودند و تنها ٢۷درصد 
شركت كنندگان در اين نظرسنجي مخالف اين قرارداد 
بودند. اما پس از گذشت مدتي از پايان اين نظرسنجي 
تحليل و بررسي ها نش��ان مي داد كه اصل نتيجه چيز 
ديگري بوده كه به ناگاه تغيير كرده است. چرا كه پس 
از گذشت س��اعاتي از قراردادن اين نظرسنجي بر روي 
 صفحه ش��خصي رند پال و زماني كه تنه��ا نزديك به 
هفت هزار نفر در اين نظرس��نجي شركت كرده بودند 
نتيجه آن نشان مي داد كه 89 درصد مخالف اين قرارداد 
نظامي بودند. اما با گذشت چند ساعت و باال رفتن تعداد 
ش��ركت كنندگان اي��ن فاصله كمتر ش��د و زماني كه 
شركت كنندگان به ١٤ هزار نفر رسيد اختالف ميان دو 
راي كمتر شد و اختالف فاحش اوليه تنها به شش درصد 
رسيد. اما با باال رفتن ش��ركت كنندگان شرايط تغيير 
كرد و در نهايت نتيجه فاحش ۷3 به ٢۷ رقم خورد. اما 
بررسي ها نشان داد كه دليل اين نتيجه راي شهروندان 
امريكايي نبود بلكه بررس��ي حس��اب هاي كاربري در 
اين نظرسنجي نشان داده صفحه رندپال شاهد حمله 
كاربران عربس��تاني به صفحه ش��خصي او در توييتر و 
ش��ركت در اين نظرسنجي بود كه در نهايت نتيجه آن 
را تغيير داد و نظر ش��هروندان امريكايي را مي توان در 
همان ساعت هاي اوليه ديد كه نتيجه واقعي را رقم زد. 

ميثم سليماني 

تنش روسيه – اوكراين به 
دنبال يك اعتراف تلويزيوني 
پرون��ده اوكراين بارديگر روي ميز ق��رار گرفت. اواخر 
روز چهارش��نبه بود كه مسكو، كيف را متهم به تعرض 
مسلحانه به كريمه كرد؛ اتهامي كه با توجه به تجربه اي 
كه اوكرايني ها از روس��يه دارند براي به صدا در آمدن 
زنگ ه��اي خط��ر در كيف كاف��ي بود. براس��اس اين 
اتهام، نيروهاي اوكرايني مس��تقر در طول مرز كريمه 
و نيروهايي كه در ش��رق كش��ور با شورش��يان روبه رو 
هستند به حالت آماده باش در آمده اند. پس از اظهارات 
روسيه در خصوص تحركات كيف، نماينده اوكراين در 
سازمان ملل متحد از روسيه خواست شواهد ادعاي خود 
را ارايه كند و گفت، حدود ٤۰ هزار سرباز روس در طول 
مرز كريمه و اوكراين تجمع كرده اند. اين مقام اوكرايني 
همچني��ن ادعا كرد كه تجمع اين ميزان نيرو توس��ط 
روسيه ممكن اس��ت منعكس كننده نيات خيلي بدي 
باشد. نماينده روس��يه در سازمان ملل هم در برابر اين 
اظهارات همتاي اوكرايني خود سكوت نكرد و تاكيد كرد 
كه مسكو از اين تعرضات ادعايي »نگران و خشمگين« 
اس��ت. تنش سياسي بين روسيه و اوكراين در روزهاي 
اخير ش��دت گرفته اس��ت. پيش تر والديمير پوتين، 
رييس جمهوري روس��يه، دولت اوكراين را به اقدامات 
تروريستي متهم كرد و هشدار داد كه اينگونه اقدامات 
بدون پاسخ نخواهد ماند. روسيه كريمه را در سال ٢۰١٤ 
پس از يك همه پرسي در اين منطقه خودمختار به خاك 
خود منضم كرد و البته در اين مدت هم دو طرف يكديگر 
را به بي ثبات كردن اوضاع متهم مي كنند. اين درحالي 
است كه كيف براي بيست و پنجمين سالگرد استقالل 
اوكراين از روس��يه در روز ٢٤ اوت آماده مي ش��ود و در 
همين حال روسيه روز ١8 سپتامبر انتخابات پارلماني 
دارد. تلويزيون روسيه اعترافات مردي به نام ايون پانف 
را پخش كرده كه مدعي است بخشي از نيروي وزارت 
دفاع اوكراين بود كه براي انجام »خرابكاري« به كريمه 
فرستاده شده بود. براس��اس اين اعترافات آقاي پانف 
گفت كه گروه او همچنين ش��امل افس��ران اطالعاتي 
اوكراين ب��ود. گزارش ها در اوكراين حاكي اس��ت كه 
پانف قبال يك رزمجوي داوطلب ب��ود كه اخيرا با يك 
سازمان خيريه كار مي كرد. در اين ميان وزارت خارجه 
امريكا از دو طرف خواس��ته است آرامش خود را حفظ 
كنند تا اوضاع »از قبل متشنج از كنترل خارج نشود.« 
والديمي��ر پوتين اخيرا تاكيد كرده اس��ت كه اوكراين 
دست به بازي خطرناكي زده و بديهي است كه روسيه 
چنين اقدامات��ي را ناديده نخواهد گرف��ت. اظهارات 
رييس جمهوري روس��يه كه با لحني س��تيزه جويانه 
همراه بود، باعث نگراني در اين مورد ش��ده كه ممكن 
است او درصدد دس��ت زدن به اقدامات جديدي عليه 
اوكراين باشد. در دو س��ال گذشته، بيش از 9 هزار نفر 
در تنش ميان روس��يه و اوكراين جان خود را از دست 
داده اند و با وجود تالش هايي كه براي حل اختالف دو 
طرف صورت گرفته، هنوز نشانه اي از پايان جنگ ديده 
نمي شود. دولت روسيه خواهان آن است كه اوكراين با 
تغيير قانون اساسي خود و استقرار يك نظام فدرال، به 
ساكنان مناطق شرق اين كشور حق خودگرداني بدهد 
اما مقام��ات اوكرايني، با ي��ادآوري جدايي جمهوري 
خودگ��ردان كريمه، گفته اند كه هدف بعدي روس��يه 

انضمام مناطق شرق اوكراين است. 

افغانستان

اگر حوصله نداري، لياقت رياست هم نداري 
حمله بي سابقه رييس اجرايي دولت وحدت ملي به رييس جمهور افغانستان 

گروه جهان|  شايد آخرين چيزي كه افغانستان به آن 
نياز داشت تنش در ارگ رياست جمهوري بود. دو سال 
از عمر دولت وحدت ملي در افغانستان مي گذرد و البته 
كه اين دو س��ال بس��يار آرام تر از چيزي گذشت كه در 
ابتداي ش��كل گيري دولت وحدت ملي تصور مي شود. 
عبداهلل عبداهلل به عنوان رييس اجرايي كشور و اشرف 
غني احمدزي در جامه رييس جمهور افغانس��تان در 
دو س��ال گذش��ته تمام اختالف ها را پشت صحنه نگه 
داشتند تا يازدهمين روز از ماه آگوست سال ٢۰١6 كه 
ناگهان عبداهلل عبداهلل بازي را تغيير داد. بازي جديدي 
كه عده اي مي گويند مصرف درون حزبي داشته است اما 
نمي توان از تاثير آن بر افكار عمومي و شخص اشرف غني 
به سادگي گذشت. تقسيم قدرت شكننده در افغانستان 
كه مديريت و هدايت آن را اياالت متحده امريكا بر عهده 
داشت با سخنان عبداهلل عبداهلل به سد بزرگي برخورد 
كرد. عب��داهلل اين بار به صراحت تع��ارف را كنار نهاد و 
تاكيد كرد كه اش��رف غني لياقت رياست جمهوري را 
ندارد يا به زبان ديگر براي اين پست مناسب نيست. به 
گزارش نيويورك تايمز همه چيز از گفت وگوي صميمانه 
عبداهلل عبداهلل با تعدادي از جوانان در باغ محل كارش 
آغاز ش��د. وي در اين گفت وگو تصريح ك��رد كه تمام 
تالش خود را در دو س��ال گذشته از عمر دولت وحدت 
ملي به رياست اش��رف غني به كار گرفته است تا بحث 
اصالح��ات انتخاباتي را پيش ببرد اما ره به جايي نبرده 
است. اصالح سيستم انتخابات نخستين شرطي بود كه 
عبداهلل عبداهلل براي تقسيم قدرت با اشرف غني در سال 
٢۰١٤ مطرح كرد و غني نيز در توافق تقسيم قدرتي كه 
مبتكر و مجري آن جان كري، وزير امور خارجه امريكا 
بود ش��اهد پذيرش اين امر از سوي اش��رف غني بود. 
اگر كه اين تقس��يم برابر قدرت در سال ٢۰١٤ توسط 
امريكايي ه��ا ميان غني و عبداهلل ص��ورت نگرفته بود 
افغانستان با وضعيت سياسي و امنيتي موجود عمال به 

كشوري چندپاره تبدل شده بود. عبداهلل روز پنجشنبه 
اشرف غني را به تصميم گيري به تنهايي و بدون مشورت 
با وي متهم كرد. وي همچنين تاكيد كرد كه بحث هاي 
دو طرف در خصوص اصالحات انتخاباتي پيشرفت هاي 
بسيار كمي داشته است. وي با مخاطب قرار دادن غني 
گفت: در سه ماه گذشته شما فرصت نداشتيد كه رييس 
اجرايي كشور را به مدت يك تا دو ساعت ببينيد؟ شما 
وقت خ��ود را صرف چه كارهايي مي كنيد كه براي اين 
مالقات وقت نداريد؟ در هر دولتي جر و بحث هايي وجود 
دارد اما اگر يك نفر صبوري الزم براي بحث را نداش��ته 
باشد بايد گفت كه لياقت رياست جمهوري را هم ندارد. 
عبداهلل در ادامه سخنانش با اشاره به بخشي از سخنان 
روز گذش��ته رييس جمهوري افغانستان كه گفته بود 
حامد كرزي، رييس جمهوري پيش��ين، به او نصيحت 
كرده كه »زمان بي حوصلگي هايت گذش��ت«، از آقاي 
غني خواس��ت به نصيحت آقاي ك��رزي گوش كند و 
با حوصله س��خنان او را بش��نود. رييس اجرايي دولت 
افغانستان در ادامه افزود: من نخستين كسي بودم كه 
توافقنامه تش��كيل حكومت وحدت ملي را امضا كردم 
و از اين طريق به رياس��ت جمهوري محمد اشرف غني 
مشروعيت داد. پست رياست اجرايي »تحفه اي« به من 
نبوده است. حكومت وحدت ملي نتيجه بزرگواري يك 
شخص به شخص ديگر و خيرات )صدقه( يك نفر به نفر 
ديگر يا گروهي به گروه ديگر نيست. نتيجه قرباني اي 
بود كه ما داديم. اين قرباني براي به دست آوردن پستي 

نبود بلكه به خاطر نجات  افغانستان بود.«
عبداهلل در ادامه سخنانش با اشاره به افزايش ناامني ها 
در افغانستان گفت: »وضع مملكت به اين شكل است؛ 
اما آرزوي بزرگان ديگر چيز است انگار برگي از درخت 
تكان نخورده است.« رييس اجرايي دولت وحدت ملي 
افغانستان از تروريسم، كشت و قاچاق مواد مخدر، فقر 
و بيكاري و مشكالت اقتصادي ياد كرد و گفت حكومت 

وحدت ملي بايد متوجه اولويت هاي كاري اش باشد. وي 
افزود: »بايد تصميم را با مشورت بگيريم. با تصميم بدون 
مشورت تمام حكومت وحدت ملي زير سوال مي رود، 
مردم همين توقع را از ما دارند. اگر موافقتنامه حكومت 
وحدت ملي به معناي وتوي امر رييس جمهوري نيست 

به معني خودسري هم نيست.«
ريي��س اجراي��ي افغانس��تان در ادام��ه خاطرنش��ان 
كرد كه همكاران��ش در دوران رقابت ه��اي انتخابات 
رياس��ت جمهوري، اكنون از او به خاطر صبر و سكوت 
در مقاب��ل بعضي تصميم ها انتق��اد مي كنند. او گفت: 
»اميدوارم عقل سليم حاكم باشد و درك از واقعيت هاي 
افغانستان حاكم باشد. حاال زماني كه كسي را با كلوچه 
و شيريني بازي بدهيم يا با حرف بازي بدهيم، گذشته 

است.«
در حال��ي كه اين س��خنان عب��داهلل تن��د و تيزترين 
موضع گيري ه��اي وي عليه اش��رف غني در دو س��ال 
گذشته بوده است اما يك منبع نزديك به وي مي گويد 
كه با وجود اين انتقادهاي بي پرده اما عبداهلل بيشترين 
همسويي را با رييس جمهور دارد. اين منبع در گفت وگو 
با بي بي سي ادعا كرده است كه سخنان آقاي عبداهلل در 
آستانه برگزاري كنگره حزب جمعيت اسالمي )حزبي 
كه آقاي عبداهلل به آن تعلق دارد( بيان ش��ده و با توجه 
به اينكه جمعيت اس��المي، »بيشترين انتقادات« را از 
آقاي عبداهلل دارد، اين سخنان »بيشتر مصرف داخلي« 

و حزبي دارد. 
ساكنان هلمند در جست وجوي سرپناه 

عبداهلل عب��داهلل در حالي اختالف ها با اش��رف غني را 
عيان كرده اس��ت كه درگيري ميان نيروهاي دولتي و 
طالبان در اس��تان هلمند در چند روز گذش��ته به اوج 
خود رسيده است. در نتيجه اين درگيري هاي سنگين، 
هزاران غيرنظامي خانه هاي خود را ترك كرده اند و در 
مركز نظامي اين استان پناه گرفته اند. مناطقي از هلمند 

طي چند ماه گذشته هدف حمالت مستمر شورشيان 
طالبان بوده اس��ت. طالبان اخيرا در سراسر افغانستان 
دست به حمالت نظامي بس��يار جدي و پرتلفات زده 
است. بر اساس گزارش هاي داخلي، سي هزار خانواده 
از شهرستان هاي مختلف هلمند به دليل درگيري هاي 
اخير مجبور به ترك خانه هاي شان شده اند. در حالي كه 
مقام هاي متعدد دولتي در افغانستان اعتقاد دارند كه 
خارج ش��دن يكباره نيروهاي خارجي از اين كشور در 
سال ٢۰١٤ منجر به بحران امنيتي وسيع در افغانستان 
شده اس��ت. گزارش هايي از عمليات هوايي امريكا در 
حمايت از نيروهاي افغان در هلمند منتشر شده است. 
نيروهاي بريتانيايي از سال ٢۰۰6 مسوول حفظ امنيت 
هلمند بودند اما دو س��ال پيش با پايان ماموريت رزمي 
ناتو در افغانستان آنجا را ترك كردند. مقام هاي نظامي 
امريكايي و افغان مي گويند كه اجازه نخواهند داد طالبان 
يك ش��هر بزرگ و مهم ديگر در افغانستان را نيز تحت 
سلطه خود درآورد. سپتامبر گذش��ته بود كه طالبان 
موفق شد پس از ١5 سال در يك حمله شهر قندوز را به 
تصرف خود درآورد. اقدامي كه جرات نظامي بسياري به 

اين گروه براي تصاحب مناطق بيشتر بخشيد. 
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با وجود آنكه به نظر مي رسد هم اينك ايران، 
روس�يه و تركيه در ح�ال نزديكي با يكديگر 
هس�تند اما ترك ها هنوز درباره نقش بش�ار 
اسد، بر مواضع قبلي شان تاكيد مي كنند. آيا 
تاكي�د بر اين نظر و آن اخت�الف، باعث از بين 

رفتن همكاري ها نمي شود؟ 
واقعيتي كه وجود دارد، آن اس��ت كه تركيه نزديك به 
پنج سال است كه شعار رفتن بشار اسد از قدرت را سر 
مي دهد. نه تنها تركيه، بلكه بسياري از كشورهاي ديگر 
هم اين شعار را مي دهند ولي بايد دانست كه مساله شعار 
و مذاكره، دو امر جدا از يكديگر هس��تند. در مذاكرات 
سياسي آنچه كه طرح مي ش��ود و مورد گفت وگو قرار 
مي گيرد، با اين ش��عار متفاوت است. هر كشوري براي 
رعايت ش��أن خود و حفظ ژس��ت و اعتب��ارش، حتما 
مقداري چسبندگي هايي به شعارهاي پيشين خود دارد. 
من فكر مي كنم با وجود اظهارنظر مقامات ترك درباره 
بشار اسد، تمام اين مسائل در مذاكرات حل خواهد شد 
چون اين مسائل راه حل هاي خود را دارد. من چندان به 
اين سخنان، اعتقادي ندارم چون دنيا فهميده است كه 
بشار اسد در شرايط كنوني جانشيني ندارد اما متاسفانه 
حاضر به پذيرش اين واقعيت نيستند ولي روزي مجبور 

به قبول اين واقعيت خواهند شد. 
ن�گاه و واكن�ش احتمال�ي بازيگران�ي چون 
عربس�تان و امريكا به اين همكاري احتمالي 

چه خواهد بود؟ 
ايران و روسيه از گذشته روابط بسيار خوبي داشته و با 
يكديگر همكاري هايي داشته اند. مولفه تازه مطرح شده، 
حضور ترك ها است. عربس��تان قطعا از اين همكاري 
احتمالي خوش��حال نخواهد ش��د و امريكايي ها هم با 
دي��ده ترديد به آن مي نگرند ول��ي اردوغان با توجه به 
مرز طوالني تركيه و روسيه و متوجه شدن واقعيت ها و 
تحمل فشارها به اين نكته رسيده است كه براي حل و 
فصل بحران سوريه بايد حتما با تهران و مسكو گفت وگو 
و همكاري كند. راهكار حل بحران سوريه نيز در دستان 
ماست و طرف مقابل ابتكارعملي در شرايط كنوني در 
دس��ت ندارد و عربس��تان و حتي امريكا كار چنداني 
نمي توانند بكنند. اگر ترك ها به اين تصميم برس��ند 
كه بحران سوريه بايد حل شود، مي توان به حل بحران 
اميدوار بود، چراكه مرز طوالني مشترك ميان تركيه 
و سوريه مولفه بسيار مهمي است و تنفس گاه اكثريت 

گروه هاي تروريستي از ناحيه تركيه است. 
اردوغان روس�يه و تركي�ه را دو بازيگر اصلي 
در حل بحران سوريه دانس�ته و گفته بود در 
ش�رايط بعد مي توان ايران، قطر، عربس�تان 
و امري�كا را در دور يك ميز جم�ع كرد. تا چه 
اندازه به اين ائتالف مي توان اين نگاه بدبينانه 
را داشت كه همكاري دوجانبه روسيه و تركيه، 
به تضعيف نقش ايران در سوريه منجر شود؟ 

من چنين تصوري را ندارم چراكه او در سخنانش پس 
از ديدار با پوتين اعت��راف كرد كه براي حل بحران نياز 
به ايران دارد. اردوغان از نقش تاثيرگذار و مهم ايران در 
سوريه آگاه است. با اين حال، بايد منتظر نتايج سفر وزير 
امور خارجه به آنكارا و س��فر هيات ترك به مسكو بود. 
من فكر مي كنم تا دو هفته  ديگر، بايد ش��اهد تحوالت 

جديدي در منطقه باشيم. 
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