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کنگره برای کنترل پرزیدنت وارد عمل شود
هشدار بلومبرگ برای پاکسازی 

پنتاگون توسط ترامپ
برنامه دونالد ترامپ برای حذف عمده مقام های 
ارشــد غیرنظامی در وزارت دفاع آمریکا قطعا آن 
کودتای در دســت انجامی که برخی منتقدان او 
مدعی شده اند، نیست. با این حال، این پاکسازی 
تهدید تحمیل ویرانی پایــدار روی امنیت ملی 
آمریکا را به دنبال دارد، مگــر اینکه کنگره برای 
کنترل این رئیس جمهوری وارد عمل شــود. به 
گزارش بلومبرگ، اخراج پســا انتخاباتی مارک 
اســپر، وزیر دفاع آمریکا به دســتور ترامپ اصال 
دور از انتظار نبود. اســپر علنا با پیشنهاد ترامپ 
برای اســتقرار نیرو برای سرکوب ناآرامی داخلی 
در تابســتان مخالفت و از تغییر نام پایگاه هایی 
که نام ژنرال های ارتش کنفدراسیون را به دوش 
می کشــند، حمایت می کرد؛ ایــده ای که با نظر 
رئیسش کامال متفاوت بود. کاخ سفید همچنین 
با رد سیاست نظارتی و اطالعاتی مقام های اسپر، 
افراد شدیدا وفادار به ترامپ را جایگزین آنها کرد. 
آشکار نیست که هدف از این پاکسازی، جز فرصتی 
برای ترامپ به منظور کســب امتیازات شخصی 
و فرصتی برای متحدانش بــرای پر کردن رزومه 
کاری خودشان، چه می تواند باشد. این احتمال 
که این مردان رئیس جمهوری بتوانند دستوری 
به ارتش یونیفرم پوش بــرای مداخله به منظور 
نگاه داشــتن ترامپ در جایگاهش دهند، بسیار 
دور از ذهن است. ژنرال مارک میلی، رئیس ستاد 
مشترک ارتش آمریکا بارها گفته است ارتش هیچ 
نقشی در انتخابات آمریکا ایفا نمی کند و فرماندهان 
ارشد قطعا از دستورات غیرقانونی تبعیت نخواهند 
کرد. کریستوفر میلی، جایگزین اسپر در ریاست 
پنتاگون، از کهنه سربازان نیروهای ویژه است که 
بدون شک با هر نوع تالش رئیس جمهوری آمریکا 
برای سوءاستفاده از نظامیان برای اهداف سیاسی 
مخالفت خواهد کرد. با این حال، تا حدی نگرانی 
قابل توجیه اســت. این تغییر و تحوالت، رقابت 
بی پروای دولت ترامپ برای خارج سازی نظامیان 
آمریکایی از ماموریت هایی در سراســر جهان را 
شتاب داده است. ترامپ در ۱۷ نوامبر به پنتاگون 
دستور داد تا تاریخ ۱۵ ژانویه، شمار نیروها در عراق 
و افغانستان را به ۲۵۰۰ تن برساند که این کاهش 
از ۴۵۰۰ نیرو در افغانستان و ۳۰۰۰ نیرو در عراق 
است. این خطر بی ثبات سازی در آن دو کشور را به 
همراه دارد، نیروهای باقیمانده را با خطر بیشــتر 
مواجه می سازد، نقض آرزوهای متحدان ناتویی 
آمریکاست و دولت جو بایدن را از طریق کاهش 

برتری مقابل دشمنان آمریکا تضعیف می کند.

در همین حال، آشوب درون زنجیره فرماندهی 
ممکن است توانایی پنتاگون را در پاسخ به بحران 
غیرمنتظره ناشــی از یک قدرت خارجی یا یک 
سازمان تروریستی به خطر بیندازد. با برکناری 
رهبران ارشــد این وزارتخانه و ترامپ که عمدتاً 
از مسئولیت فرماندهی کل قوا جدا شده است، 
افراد تازه  وارد ممکن است بی قیدی بیشتری در 
سیاستگذاری منفرد و یک جانبه داشته باشند 
و حتی در بدترین ســناریو، مجوز اقدام نظامی 
علیه ایــران را بدهند؛ چشــم اندازی که گفته 
می شود  ترامپ از زمان شکست در انتخابات مورد 
بررسی قرار داده اســت. در حالی که انگیزه های 
اصلی پشت این پاکســازی ترامپ در پنتاگون 
همچنان نامشخص است، رهبرانی از دو حزب 
باید با احتیاط پیش بروند. جمهوری خواهان عضو 
کنگره باید به کاخ سفید هشدار دهند که بیش 
از این در بی ثبات سازی رهبری امنیت ملی این 
کشور اقدام نکنند. آنها همچنین باید خواستار 
اطمینان بخشــی علنی ترامپ با رابرت اوبراین، 
مشاور امنیت ملی او شــوند که این دولت قصد 
اخراج ژنرال میلی، روسای قوای نظامی یا سران 
فرماندهی جنگی را ندارد. دموکرات های مجلس 
نمایندگان آمریکا هم در صورتی که به نظر رسید 
منصوب هــای جدید به نوعــی از طرف رئیس 
جمهوری قصد ســوءرفتار دارند، باید خواستار 
شهادت یا دریافت اسناد مرتبط شوند. تا همین 
تابستان، وزارت دفاع آمریکا عمدتا از لطماتی که 
حمله چهار ساله ترامپ به نهادهای دولتی موجب 

شد، در امان مانده بود.
رئیس جمهــوری  آمریکا اکنــون این پیام 
را ارســال کرده کــه پنتاگون هــم در معرض 
دمدمی مزاجی او قرار دارد. کنگره نباید چنین 

چیزی را تحمل کند.
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فرشاد گلزاری

 مســاله رقابت میان کشــورهای 
اسالمی از گذشته تاکنون در دو بخش 
خاومیانه و حاشــیه خلیج فــارس با 
موضوعات و در قالب روندهای مختلف 
جریان داشته و حاال هم به نوعی دیگر 
در حال مشــاهده این تقابل با یکدیگر 
هســتیم. آنچه در این میــان به نوعی 
باعث تغییر روند مذکور شد، تحوالتی 
بود که در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ میالدی 
در قالب »بهار عربی« یکباره در عرصه 
سیاست بین الملل ظاهر شد و به نوعی 
موجِب ایجاد گسســت های سیاسی 
- ایدئولوژیک شــد. این گسست ها به 
یک بهم ریختگی آشکار منجر شد که 
درنهایت قطب بندی هــای جاری در 
مقیاس منطقه ای را تشدید. بدون تردید 
در رأس این قطب بندی ها عربســتان 
سعودی که حامل ایدئولوژی وهابی است 
و خود را به عنوان قبلة مسلمانان به دنیا 
معرفی کرده، مهمترین بازیگر به حساب 

می آید که امروزه هم به دنبال آن است تا 
به هر ترتیب که شده جایگاه قبلی خود 
را مجدداً احیا کند. این کشور تنها جریان 
مذهبی قالب در منطقه تا سال ۲۰۱۰ 
به شــمار می آمد که تمام دولت های 
حاشیه خلیج و حتی دولت های مستقر 
در شمال آفریقا از سیاست های او تبعیت 
می کردند. ریاض در این میان توانست 
امارات متحده عربی  و بحرین را با خود 
همراه کند و دلیل اصلی این اقدام را باید 
نخســت در مصر و پس از آن در سوریه 
و ســایر کشــورها بررس کرد. زمانی 
که حســنی مبارک، رئیس جمهوری 
پیشــین مصر در جریان انقالب سال 
۲۰۱۱ میالدی با مشــکل روبرو شد و 
تن به کناره گیری داد، سعودی ها و در 
کنار آنها اسرائیل به شــدت از اوضاع و 
احوال آن هنگام نگران شــدند. دلیل 
اصلی این نگرانی روی کار آمدن »محمد 
مرسی« از جناِح اخوان المسلمین بود که 
سیاست های او دقیقاً برخالِف عربستان 
و رژیم صهیونیستی بود. اما نگرانی دوم 
که تاحدودی عربستان را به ستوه آورد، 
ورود ترکیه به معادالت قاهره و حمایت از 

ُمرسی بود. به زبان گویاتر معادالت مصر 
بود که باعث ایجاد اختالف میان آنکارا و 
ریاض شد و اوضاع و احوال تا جایی پیش 
رفت که سعودی ها تمام تالش خود را 
کردند تا بتوانند ُمرسی و تیمش را راهی 
زندان کنند و اتفاقاً در این راه موفق شدند. 
سعودی ها با حمایت از »ژنرال عبدالفتاح 
السیسی« او را به قدرت رساندند و همین 
موضوع باعث شد تا اسرائیل هم از کنار 
زدن اخوان المسلمیِن هماهنگ با آنکارا 
احساس امنیت بیشتری کند. پرونده 
بعدی که به نوعی موجب شد تا عربستان 
و امارات دســت به ماجراجویی بزنند، 
سوریه بود. این دو کشور با هزینه های 
بســیار زیاد و آتش زدن پترودالرهای 
خود در حمایت از جریان های تروریستی 
عماًل ســوریه را به میدان جنگ قرن 
بیســت و یکم تبدیل کردند. در سوی 
دیگر این معادله قطر هم با هزینه های 
هنگفت به دنبال آن بود تا بتواند از کیِک 
سوریه برای خود قطعه ای بزرگ و خوش 
آب و رنگ دست و پا کند. دوحه در این 
مسیر به دنبال تزریق ایدئولوژی خود 
بود و ســعودی ها متوجه شدند که اگر 

قطر برنده این میدان شوند، مجدداً باید 
با تفکر اخوانی روبرو شوند. بر این اساس 
بود که ترکیه با بهانة تامین امنیت ملی 
خود وارد مرزهای شمالی سوریه شد و 
به صورت کامالً آشکار به مداخله در امور 
این کشور پرداخت. ورود ترکیه به عنوان 
ارتِش دوم ناتو و همچنین حضور ایران و 
روسیه به عنوان متحد دمشق، معادالت 
را تغییــر داد و در اینجا بــود که آنکارا 
توانست تا حد زیادی ریاض را از شطرنج 

سوریه خارج کند. 

 حمله به منافع ریاض 
در شمال آفریقا

در شــمال آفریقا و به خصوص در 
لیبی هم، چنین اتفاقی رخ داده است. 
ترکیه با حمایت از دولت وفاق ملی لیبی 
که رهبری آن را »فائز السراج« در دست 
دارد و بر ساحل و مناطق غربی این کشور 
حکومت می کند، علناً مقابِل ارتش آزاد 
لیبی به فرماندهی »ژنرال خلیفه حفتر« 
قرار گرفت که در شهر ُطبرق )واقع در 
شرق لیبی( واقع  شده و مورد حمایت 
امارات و عربستان قرار دارد. پرونده دیگر، 
ورود و مداخله ترکیه در معادله قره باغ 
به نفع جمهوری آذربایجان بود که این 
موضوع منافع زیادی برای آنکارا از حیث 
اقتصادی، سیاسی و خصوصاً تسلیحاتی 
- نظامی دارد و از منظر سعودی ها، ترکیه 
با این کار می خواهــد آمایش مذهبی 
مسلمانان قفقاز را به نفع خود تحت تاثیر 
قرار دهد. اما آنچه در این میان بسیار مهم 
است، احساس خطِر پادشاهی عربستان 

از ورود احتمالی ترکیه به یمن است. 
این مولفه ها به خوبی نشان می دهد 
که سعودی ها به هیچ وجه از وضعیت 
فعلی و اقدامات ترکیه راضی نیســتند 
و به تازگی هم مقاماِت ریاض دســتوِر 
تحریم کاالهای ترکیه را صادر کرده اند 
که بــرای اردوغان و تیمــش از حیث 
اقتصادی بسیار گران تمام شده است. 
اما نکته اصلی دیگر این است که اخیراً 
یاسین اوکتای، مشاور سیاسی اردوغان 
و یکی از نزدیک ترین شــخصیت ها به 
او، مقاله ای برای روزنامه »ینی شفق« 
وابســته به حزب حاکم ترکیه نوشته 
است که به ســرعت در تمام پایگاه ها و 
دستگاه های اطالع رسانی حامی دولت 
ترکیه بازنشــر شــد. این مقاله با بیان 
اینکه »آیا ترکیــه همانطور که لیبی و 
آذربایجان را نجــات داد، برای نجات 
یمن هم از راه »طوفان قاطعیت« وارد 
عمل خواهد شد؟«، پیام تهدیدآمیز و 
بسیار خطرناکی برای عربستان و امارات 
بود؛ چراکه مداخله آنکارا در یمن تمام 
معادالت سیاســی و نظامی را در آنجا 
تغییر می دهد، به ویژه اینکه ترکیه به 
دلیل مداخله های نظامی اش در لیبی، 
ســوریه، ســومالی و اخیرا آذربایجان 
مهارت های بزرگی در عرصه میدانی به 
دست آورده است. این مسائل را اگر کنار 

یکدیگر قرار دهیم به خوبی درمی یابیم 
که چرا سحرگاه جمعه گذشته، پادشاه 
عربستان سعودی طی تماس با اردوغان 
از او بــرای حضــور در اجالس مجازی 
جی۲۰ دعوت به عمــل آورد و پس از 
آنکه این اجالس در روز یکشنبه به پایان 
رسید، اردوغان در اولین موضع گیری 
به عربستان به دلیل موفقیت برگزاری 
این اجالس تبریک گفت! این اظهارنظر 
اردوغان در پی آن اســت که فیصل بن 
فرحان، وزیر خارجه عربســتان اخیراً 
اعالم کرد روابط خــوب و مثبتی بین 
ریاض و آنکارا وجود دارد. این اظهارات 
باعث شد تا رســانه های تمام دنیا نگاه 
خود را بــر رد و بدل شــدن این پیام ها 

متمرکز کنند. 
از روزی که این پیام ها میان آنکارا و 
ریاض علنی شده بسیاری از تحلیلگران 
در نوشتارهای خود به این موضوع اشاره 
کرده اند که به زودی شاهد آب شدن یِخ 
روابط میان دو طرف خواهیم بود، ولی 
باید توجه داشت که این تحلیل بیشتر 
به یک پیش داوری و قضاوِت زودهنگام 
شبیه است تا یک اظهارنظر کارشناسانه؛ 
چراکه ترکیه با اینکه فعاًل در بسیاری 
از پرونده ها دست برتر را دارد ولی توان 
ادامه این روند با وجود بحران اقتصادِی 

برآمده از پاندمی کرونا را ندارد. 
از ســوی دیگر ســعودی ها هم از 
تحوالت منطقه و تحرکات ترکیه ترس 
دارند امــا جالب اینجاســت که هر دو 
کشور از به روی کار آمدن »جو بایدن« 
بیمناکند و به نظر می رسد بهترین راه 
را در حل و فصل اختالفــات دیده اند. 
حال باید دید ایــن اقدامات را می توان 
»ارسال ســیگنال های صلح آمیز؟« 

دانست یا خیر؟!

مبادله پیام های صلح آمیز ملک سلمان و  اردوغان خبرساز شد؛

نمایش تفاهم! 
ترکیه و عربستان هر دو 
از به روی کار آمدن »جو 

بایدن« بیمناکند و به نظر 
می رسد بهترین راه را 

در حل و فصل اختالفات 
دیده اند. حال باید دید این 

اقدامات را می توان »ارسال 
سیگنال های صلح آمیز« 

دانست یا خیر؟!

ریاض به هیچ وجه از 
وضعیت فعلی و اقدامات 

آنکارا راضی نیست و اخیراً 
هم شاهد آن بودیم که 

مقامات عربستان دستوِر 
تحریم کاالهای ترکیه 
را صادر کردند که برای 

اردوغان و تیمش از حیث 
اقتصادی بسیار گران تمام 

شده است
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بازداشت کرد. رویترز اعالم کرد، چندین رسانه بالروسی گزارش دادند که هزاران تن در اعتراضات اخیر به خیابان های 
مینسک آمدند و پلیس برای متفرق کردن آنها متوسل به استفاده از نارنجک های گیج کننده شد. گروه حقوق بشری 
»وسنا96« اعالم کرد، تاکنون ۲۰۵ تن بازداشت شده اند. وزارت کشور بالروس اواخر روز یکشنبه این بازداشت ها 
را بدون ارائه هیچ گونه تعدادی تایید کرد و گفت: بازداشت شدگان نظم عمومی را 
برهم زده بودند و در برابر نیروهای پلیس مقاومت کرده بودند.  مخالفان الکساندر 
لوکاشنکو، رئیس جمهور بالروس به دنبال انتخابات ریاست جمهوری جنجالی 
اوت ســال جاری میالدی اعتراضات منظمی برگزار کرده اند. آنها لوکاشنکو را به 
تقلب در انتخابات برای بسط دادن ســلطه ۲6 ساله خود بر قدرت متهم کرده اند. 

این در حالی است که لوکاشنکو از استعفا امتناع کرده است. 

نیکوال سارکوزی، رئیس جمهور اسبق فرانسه روز گذشته )دوشنبه( در ارتباط با اتهام تالش برای رشوه دادن به یک 
قاضی و همچنین اعمال نفوذ در دادگاه محاکمه می شود؛ یکی از چند پرونده تحقیقات قضایی که تهدید رسوایی را 
علیه چند دهه حرفه سیاسی او در بردارند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادستانها سارکوزی را متهم کرده اند به اینکه 
به قاضی ژیلبر آزیبر، وعده شغلی آسان و پردرآمد در موناکو را در ازای اطالعات محرمانه تحقیقات مربوط به پذیرش 
پولهای غیرقانونی لیلیان بتنکور، مالک شــرکت اورئال توسط سارکوزی برای 
کمپین انتخاباتی ۲۰۰۷ داده بود. سارکوزی که از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ رئیس جمهور 
فرانسه بود ارتکاب هرگونه خطا در تمامی تحقیقات مطرح شده علیه خود را رد 
کرده و شدیداً برای لغو این پرونده های قضایی مبارزه می کند. بازرسان همچنین 
مشغول شنود مکالمات میان سارکوزی و وکیلش »تی یری هرتزوگ« در ضمن 

بررسی حمایت های مالی از جانب لیبی در کمپین ۲۰۰۷ سارکوزی بوده اند. 

سارکوزی برای محاکمه به دادگاه می رودبازداشت بیش از ۲۰۰ معترض در بالروس

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان در 
یک سخنرانی در بخش مقدماتی نشست ژنو در مورد 
راه های توسعه اقتصادی کشورش حرف زد و تاکید کرد 
که افغانستان از جامعه جهانی کمک خیریه نمی خواهد 

بلکه اتصال می خواهد. 
به گزارش بی.بی.سی نشست ژنو درباره افغانستان 
با حضور نمایندگانی از ۷۰ کشور جهان و ۳۰ سازمان 
بین المللی در شهر ژنو دوشنبه، ۲۳ نوامبر، با سخنرانی 
محمد حنیف اتمر، وزیر خارجه افغانستان رسما آغاز 
شد. نشست رسمی حاشیه ای روز گذشته )دوشنبه( 
در نخســت با موضــوع آوردن صلح پایدار آغاز شــد. 
ریاســت این بخش را حنیف اتمر و یانــز لینارچیچ، 
کمیســر اتحادیه اروپا برای مدیریت بحران به عهده 
داشــتند. گردهمایی اصلی کشــورهای جهان برای 
مشخص کردن مقدار تعهداتشان برای افغانستان فردا 
برگزار می شود که در آن دبیرکل سازمان ملل و رئیس 

جمهوری افغانستان صحبت خواهند کرد.  غنی دیروز 
در یک نشست حاشیه ای گفت که رویای افغانستان این 
است که به چهارراه منطقه تبدیل شود. او همچنین بر 
اهمیت تاریخی جغرافیایی افغانســتان برای اقتصاد 
منطقه اشاره کرد. غنی یکبار دیگر اعالم کرد که اجماع 
منطقه ای قوی برای دســتیابی به یک صلح پایدار در 
افغانستان مهم است. او با اشاره به موقعیت افغانستان 

خواستار سرمایه گذاری هدفمند در این کشور شد.

ارتش یمن بامــداد روز گذشــته )دوشــنبه( از 
هدفگیری دقیق تاسیســات نفتی آرامکــو در جده 

عربستان با موشک بالدار قدس۲ خبر داد. 
به گزارش المسیره، یحیی سریع، سخنگوی ارتش 
یمن وابســته به انصاراهلل گفت: نیروهای موشــکی 
یمن توانســتند ایســتگاه توزیع آرامکو در جده را با 
موشــک بالدار »قدس« هدف قرار دهند. وی افزود: 
موشــک قدس ۲ اخیراً پس از آزمایش های عملیاتی 
موفقیت آمیز در عمــق خاک عربســتان که تاکنون 
اعالم نشــده بود، مورد اســتفاده قرارگرفت. ســریع 
ادامــه داد: : به لطف خــدا هدف گیری بســیار دقیق 
بود و آمبوالنس هــا و خودروهای اطفــای حریق به 
محل مــورد نظر شــتافتند. وی گفت: ایــن عملیات 
منحصر به فرد در پاســخ به ادامه محاصره و تجاوزات 
ســعودی ها علیه یمن صورت گرفــت و در چارچوب 
آنچه نیروهای مسلح چند روز قبل از اجرای عملیات 

گسترده در اعماق خاک عربستان متعهد شدند انجام 
شــد. ســخنگوی ارتش یمن همچنین خاطرنشان 
کرد: ما به شــهروندان و شــرکت های خارجی فعال 
در عربســتان اعالم می کنیم که ایــن حمالت ادامه 
دارد و آنها باید از تأسیســات حیاتی که بســیار مهم 
هســتند دور شــوند؛ زیرا این تاسیســات در بانک 
 اهداف ارتش یمن قرار دارند و هر لحظه ممکن اســت 

علیه آنها اقدام شود. 

غنی در نشست ژنو: افغانستان کمک خیریه نمی خواهدحمله انصاراهلل یمن به تاسیسات نفتی آرامکو
خبرخبر


