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گزارش نیویوركتایمز از نفوذ ولیعهد امارات در حلقه نزدیکان ترامپ

روﯾﺪاد

نچیروان بارزانی و چالشهاي
تمامنشدني اقلیم

گمنامتر و قدرتمندتر از بنسلمان

حمله اسرائیل به اهدافی
در خاک سوریه

 عبدالرحمــن فتحالهی :سهشــنبه گذشــته پس از
نزدیک به هشت ماه کشمکش و رقابت سیاسی احزاب
کردی بر ســر تشــکیل دولت اقلیم کردستان عراق ،در
نهایت نچیروان بارزانی ۵۳ســاله که ســابقه ۱۸ساله
نخستوزیری اقلیم کردســتان را در کارنامه خود دارد،
به عنوان دومین رئیس اقلیم کردســتان شناخته شد تا
کماکان سایه حزب دموکرات کردستان عراق و خانواده
بارزانی بر ســر این منطقه از عراق برقرار باشــد .اما در
واقع مشــکالت و چالشهای پیــشِروی رئیس جدید
اقلیم کردســتان عراق چیســت؟ اگر چه ذیل تحوالت
جاری در منطقه چالشهای ریز و درشــت و متعددی
برای ریاســت اقلیم وجــود دارد ،امــا در نگاهی کلی
میتوان گفت این چالشها در ســه حوزه چالشهای
درونکــردی ،چالشهــای درونعراقــی و نهایتــا
چالشهای منطقهای قابل بحث و بررســی است.یقینا
در یک اولویتبندی برای ریاست اقلیم کردستان عراق،
حــل چالشهای داخلی سیاســی و اقتصادی اقلیم و
نیز کاهش تبعات منفی رقابتها و اختالفهای حزبی
درونکــردی از اهمیت جدی برخوردار اســت؛ بهویژه
کــه در جریان انتخاب نچیروان بارزانی به عنوان رئیس
اقلیم کردســتان عراق نیز رســما فراکسیونهای چهار
حزب کردی اتحادیه میهنی )یکیتی( ،نسل نو )نه وهی
نوی( ،اتحاد اســالمی )یکگرتو( و جماعت اســالمی
)کومل( جلســه رأی اعتماد به رئیس اقلیم کردستان
را بایکــوت کردند که در نهایت بــه حضور  ۸۹نماینده
از  ۱۱۱نماینده پارلمان اقلیم انجامید .این مســئله خود
گویای عمق شکافهای سیاســی داخلی در کردستان
عراق اســت .بنابرایــن اگر نچیروان بارزانــی ،به عنوان
رئیس جدید اقلیم ،نتواند در گام نخست چارهای برای
برونرفت از چالشهای درونکــردی بیابد ،از آن ثبات
سیاســی ،اتحاد و حمایت داخلی از دولتش به منظور
حضور هر چه بهتر در تحوالت عراق و منطقه برخوردار
نخواهد بود .از آن ســو ماهیت پیچیده جایگاه ریاست
اقلیم هم میتواند محل چالشهای دیگر درونکردی
باشــد؛ ریاست اقلیم که عالیترین مقام سیاسی رسمی
در اقلیم کردستان عراق محسوب میشود .اگرچه ذیل
تصویب قانون شماره یک سال  ۲۰۱۹در تاریخ هشتم می
سال جاری میالدی پارلمان اقلیم کردستان عراق ،قانون
تعلیق نهاد ریاســت اقلیم ملغی شــد و به احیای این
پســت و همچنین نحوه انتخاب رئیس از سوی پارلمان
انجامیــد ،اما مشــروعیت و کاریزمــای آن میتواند با
اماواگرهای جدی روبهرو شود ،چون پیش از این ریاست
اقلیم با رأی مستقیم مردم انتخاب میشد.مضاف بر آن،
نحوه تعامل این پســت با نخستوزیر اقلیم که احتماال
در یک تقسیم قدرت خانوادگی به مسرور بارزانی )فرزند
مسعود بارزانی ،رئیس ســابق اقلیم کردستان عراق و
رئیس حزب دموکرات کردســتان عراق( خواهد رسید،
محل سؤال و ابهام بسیاری است؛ بهویژه آنکه اختیارات
گسترده و وسیع نخستوزیری از یکسو و اختالفهای
آشــکار و پنهــان و نیز تفــاوت نگاه مســرور بارزانی و
نچیروان بارزانی به مســائل اقلیم و عراق از دیگر ســو
میتواند دایره اختالفات را در دولت جدید افزایش دهد
و به اتالف انرژی و ناکارایی آن بینجامد .از طرف دیگر،
با وجود آنکه مسعود بارزانی بعد از تحوالت همهپرسی
اســتقالل اقلیم کردســتان عراق در اول نوامبر  ۲۰۱۷از
سمت خود اســتعفا داد ،هنوز میتوان او را شخصیت
شماره یک اقلیم کردستان عراق ،آن هم در خأل حضور
جالل طالبانی عنوان کرد .پس ســنگینی ســایه رئیس
سابق اقلیم کردســتان عراق بر نحوه مدیریت نچیروان
بارزانی تأثیرهای خود را خواهد داشــت .در ضمن اگر
به نحوه تعامل مســرور و نچیروان بارزانی در تحوالت
اخیــر عراق و مهمتــر از آن َح َکمیت مســعود بارزانی
میان پســر و برادرزاده و دامادش نگریسته شود ،شرایط
گویای آن اســت که رئیس اقلیم سابق کردستان عراق
بیــش از آنکه سیاســتهای نچیروان بارزانــی را تأیید
کرده باشــد ،به حمایت از مســرور بارزانــی ،بهویژه در
مســائل سیاســی و امنیتــی پرداخته اســت .بنابراین
برخالف برخی نگاهها احتمال آن وجود دارد که چالش
ســاختاری حال با شــدت و ضعف در دولت پیشِروی
اقلیم ظاهر شــود.اما در حلقه بعدی مشکالت ریاست
اقلیم کردستان به چالشهای درونعراقی بازمیگردد.
علیرغــم آنکه نچیــروان بارزانــی را معمــار روابط
تخریبشده اربیل–بغداد بعد از همهپرسی  ۲۵سپتامبر
میدانند ،اما کماکان مشــکالت و اختالف نظرهای دو
طرف در سه حوزه بودجهای ،نفتی و امنیتی وجود دارد.
پس از آن که در ســال  ۲۰۱۴بودجه اقلیم کردســتان از
ســوی دولت مرکزی بغداد قطع شد ،نچیروان بارزانی
توانست در سایه کسب توافقاتی با دولت مرکزی عراق
در ســال  ۲۰۱۸به سهم ۱۲٫۶۷درصدي اقلیم از بودجه
عمومی برســد ،اما همچنــان بودجه و نفــت یکی از
محورهای چالشبرانگیز روابط بغداد و اربیل به شمار
میآید چراکه تداوم ســهم ۱۲درصدی اقلیم در بودجه
 ۲۰۱۹عــراق و پرداخت حقوق کارمندان از طرف بغداد
به تحویل روزانه  ۲۵۰هزار بشــکه نفت از جانب اقلیم
کردســتان منوط شد که عدم تحویل آن از جانب اربیل،
توافقــات دو طــرف را درباره تحویــل نفت ،تخصیص
بودجــه و واریز حقــوق به عنوان بزرگترین دســتاورد
کردها در دولت عبدالمهدی در معرض تهدید قرار داده
اســت .مضاف بر آن ،اکنون اختالف نگاه اربیل و بغداد
بر ســر استان کرکوک و مناطق مشمول ماده  ۱۴۰قانون
اساسی عراق یقینا یکی دیگر از چالشهای اساسی دو
طــرف در آینده خواهد بود.حال بایــد دید بعد از ادای
سوگند نچیروان بارزانی در سالن سعد به عنوان رئیس
جدید اقلیم کردســتان ،دور جدید حیات سیاســی این
بخش از خاک عراق در مصاف با چالشهای یادشــده
آبستن چه حوادثی خواهد بود.

شــاید هیچیــک از اعضــای خانــواده ســلطنتی
کشــورهای عربی به اندازه محمد بنســلمان ،ولیعهد
عربستانســعودی ،در افــکار عمومی غربیها شــهره
نباشد؛ مردی که به باور بسیاری ،خشنترین و همزمان
قویتریــن فرد در خاندان ســلطنتی کشــورهای عربی
حاشــیه خلیجفــارس بــه شــمار مــیرود .بااینحال
نیویورکتایمــز ،در گزارشــی از فــرد دیگــری بهعنوان
قدرتمندتریــن حاکم عربی نام میبــرد :محمد بنزائد،
ولیعهد امارات متحده عربی.
به گــزارش نیویورکتایمز ،محمــد بنزائد ،ولیعهد
امارات متحده عربی ،زمانی که فقط  ۲۹ســال داشــت
و فرماندهی نیروهای هوایی این کشــور برعهده او بود،
راهی واشنگتن شد تا سالح بخرد .در سال  ۱۹۹۱و چند
ماه بعــد از حمله عراق به کویت ،ایــن ولیعهد جوان
میخواســت برای محافظت از این پادشاهی نفتخیز
ســختافزارهای تســلیحاتی بخرد ،ولی کنگره آمریکا
نگــران بود که فروش ســالح به او منجــر به بیثباتی
منطقه شود.
اما پنتاگون که میخواســت متحدانی در حاشــیه
خلیجفارس برای خود دستوپا کند ،ولیعهد محمد را
یک شــریک بالقوه دید .ولیعهد محمد که پسر محبوب
بنیانگذار امــارات متحده عربی بود ،در بریتانیا آموزش
خلبانــی دیده و پــدرش را متقاعد کــرده بود که چهار
میلیــارد دالر به خزانــهداری ایاالت متحــده واریز کند
تا بــه هزینههای جنگ ســال  ۱۹۹۱عــراق کمک کند.
ریچارد کالرک ،دســتیار وقت وزیر امور خارجه آمریکا،
به نمایندگان کنگره اطمینان داده بود که ولیعهد جوان
اماراتی هیچگاه از این سالحها برای اهداف تجاوزگرانه
اســتفاده نخواهد کرد .کالرک در جلســهای در کنگره
گفت» :امــارات متحده عربی نه حــاال و نه هیچ زمان
دیگری تهدیدی بــرای ثبات و صلــح منطقه نخواهد
بود .تصور چنین چیزی خیلی دشــوار اســت .درواقع،
امارات متحده عربی نیروی صلح است« ۳۰ .سال از آن
روزها گذشته و اکنون ولیعهد محمد  ۵۸ساله ،ولیعهد
ابوظبی و حاکــم دوفاکتوی امارات متحــده عربی ،بر

اســاس برخی ادعاها تقریبــا قدرتمندترین رهبر جهان
عرب به شــمار میرود .او همچنین یکی از پرنفوذترین
نیروهای خارجی در واشــنگتن است و پیشبرنده خط
خصمانه بیش از پیش آمریکا در منطقه.
بااینهمه ولیعهــد محمد تقریبا بین جامعه آمریکا
ناشناخته است و جمعیت کشــور کوچکش هم کمتر
از ایالت رودآیلند آمریکاســت .بااینهمه میتوان گفت
که او ثروتمندترین مرد جهان اســت .او کنترل صندوق
ثروت ملی این کشور را برعهده دارد که چیزی به ارزش
یک تریلیــارد و  ۳۰۰میلیارد دالر اســت؛ یعنی بیش از
هر کشــور دیگری .نفوذ او در واشنگتن افسانهای است
و آقای کالرک از ِقبَل او ثروتمند شــد .ارتش این کشور
بهخاطر همکاری با آمریکا مجهز به باالترین تکنولوژی
نظارت و عملیاتهای رزمی فرامرزی اســت .در طول

چندیــن دهه ،ولیعهــد محمد اماراتــی ،متحد کلیدی
آمریــکا و تحت رهبری این کشــور بود ،ولــی حاال راه
خود را میرود .نیروهای ویژه این کشــور در یمن ،لیبی،
ســومالی و صحرای ســینای مصر فعالیت میکنند .او
بــرای جلوگیری از تغییــرات دموکراتیک در خاورمیانه
تالش کرده و به رویکارآمدن دیکتاتور خودکامهای در
مصر و شــاگرد تحتالحمایهاش در عربستانسعودی
کمک کرده است.
در برخــی موارد ،امارات کشــورهای همســایهاش
را بیثبــات کــرده ،گروههای حقوقبشــری از ولیعهد
بهخاطــر محبوسکردن مخالفان داخلی ،ایجاد بحران
انســانی در یمن و حمایت از ولیعهد عربســتان انتقاد
کردهاند.
بااینحــال در دولت ترامپ ،نفــوذ ولیعهد امارات

در واشــنگتن بیش از گذشــته شــده اســت .او رابطه
دوســتانهای با دونالد ترامــپ ،رئیسجمهوری ایاالت
متحــده ،برقرار کــرده و ترامپ هم نظــرات ولیعهد را
دربــاره قطر ،لیبی و عربستانســعودی قبول میکند و
در برخی مــوارد حتی نظرات ولیعهد را به توصیههای
مقامات کابینــه و کارمندان ارشــد امنیت ملی ترجیح
داده است.
دیپلماتهای غربی آشنا با ولیعهد امارات میگویند
که او نگران دو دشــمن اســت؛ یکی ایــران و دیگری
اخوانالمســلمین .ترامپ علیه هر دو موضع گرفته و
هفته گذشــته هم با وجود مخالفــت کنگره ،گامهایی
در راســتای فروش اســلحه بــه عربستانســعودی و
امارات برداشــت .یکی از مشــاوران امنیت ملی دوره
باراک اوباما ،رئیسجمهوری پیشــین ایاالت متحده ،به
نیویورکتایمز گفته که ولیعهد امارات متحده با روشی
فوقالعاده منافع کشــورش را به آمریکا منتقل میکند،
ولی جوری نشان میدهد که گویی توصیه خوبی برای
منطقه است.
ولیعهد امارات ،قبل از انتخابات ریاســتجمهوری
ســال  ۲۰۱۶آمریــکا ،مرتب تــالش کرد که بــه حلقه
نزدیــکان ترامپ نفوذ کند و توانســت در دوره انتقالی
دیداری مخفی با جرارد کوشــنر ،داماد ترامپ ،داشــته
باشــد .این ولیعهد همچنین تالش کــرد که مذاکرات
بین دولت ترامپ و روســیه را برهم بزند؛ قماری که در
نهایت به ضررش تمام شد و در تحقیقات ویژه مداخله
در انتخابات آمریکا ،دست او نیز رو شد.
دســتکم پنج نفــر از نزدیکان ولیعهــد امارات در
پی این تحقیقات گیــر افتادهاند و خود ولیعهد هم که
برای نزدیک به سه دهه مرتبا به واشنگتن سفر میکرد،
اکنون از ترس مورد بازجویی قرارگرفتن ،دو ســال است
از آمریکا فاصله گرفته و جرئت نمیکند به این کشــور
ســفر کند .مدافعان ولیعهــد امــارات میگویند او در
پی مصلحت کشــورش بوده و مثل هر کشــور دیگری
میخواســته تالش کند که خطمشــی ایاالت متحده را
شکل دهد.

ﻫﯿﻮ ﻫﻮﯾﯿﺖ
مدتهاســت کــه زنگ خطــر برای دشــمنان
آمریکا به صدا درآمده است :رئیسجمهور آمریکا
دیگر فردی آکادمیک و ســخنور نیســت .یک تاجر
و دالل بیرحــم و شــومن برنامههــای تلویزیونی
در کاخ ســفید اقامت دارد که تــرک میز مذاکره و
بیپردهگوییهایــش از مهمترین ســالحهای او در
برابر رقبا و دشمنان به شمار میآید.
مکزیــک تازهتریــن قربانــی این ســالح ترامپ
محسوب میشــود و بعید نیست که رئیسجمهور
ایاالت متحده در مورد چهــار چالش جدی که در
آســتانه انفجار قرار دارند هم رفتــاری هیجانی و
از روی غضب نشــان دهد .به نظر میرسد شرایط
امروز جهان بهاندازهای بحرانی است که بهتر است
موضوع انتخابات ریاستجمهوری آمریکا در سال
 ۲۰۲۰را کنار بگذاریــم و بر چالشهایی که ترامپ
میتواند آنها را به انفجار برساند ،تمرکز کنیم.
اولین چالش را میتوان تقابل با چین دانســت.
اخیرا ســخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به
اعمال تعرفههای تجــاری برای کاالهای صادراتی
چین به آمریکا هشــدار داد که» :اگر ایاالت متحده
به این جنگ تجاری ادامه دهد ،پکن نیز تمهیداتی
بــرای مقابله با واشــنگتن خواهد اندیشــید« .این

رئیسجمهوري آمریکا امروز وارد بریتانیا ميشود

ﻧﺴﺨﻪﭘﯿﭽﯽ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺮاي ﻟﻨﺪن
دونالد ترامــپ ،رئیسجمهوری آمریــکا که قرار
اســت امروز برای دیدار رسمی ســهروزه وارد لندن
شــود ،گفت که از نظر او نخستوزیر آتی بریتانیا باید
بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج شود .او روز جمعه
هم از بوریس جانســون ،وزیر خارجه سابق بریتانیا و
از مدافعان سرسخت برگزیت به عنوان بهترین گزینه
برای رهبری حزب محافظهکار نام برده بود چراکه او
از سرســختترین مدافعان خروج بریتانیا از اتحادیه
اروپــا )برگزیت( اســت و ترامپ این امــر را به نفع
اقتصــاد آمریکا میداند و خواهان سرعتبخشــیدن
به آن اســت.ترامپ در گفتوگو با نشریه تایمز گفت
کــه اگر او جای نخســتوزیر جدید بریتانیــا بود ،زیر
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بــار پرداخت مبلغ  ۵۰میلیارد دالر بــه اتحادیه اروپا
نمیرفت چراکه از نظر او این رقم بسیار بزرگی است
و نخســتوزیر بعدی باید آماده شــود که در صورت
برآوردهنشــدن انتظاراتش از مذاکره با رهبران اروپا،
ایــن اتحادیه را بــدون هرگونه توافقی تــرک کند .او
در ادامه افزود :نخســتوزیر بعدی باید نایجل فاراژ،
حامی اصلــی برگزیت را بــرای انجــام مذاکرات با
اتحادیه اروپا بفرســتد چراکه او پیشنهادات بسیاری
برای ارائه دارد و فرد بســیار باهوشــی اســت .آنها
نایجل را وارد مذاکرات نمیکنند ،اما به نظرم اگر آنها
این کار را کرده بودند چقدر پیشــرفت بهتر و بیشتری
داشتند .آنها هنوز به این موضوع نرسیدهاند.
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مدرک فارغالتحصیلی اینجانب سیدمحمدبصام فرزند سیدعبدالحمید به شماره
شناسنامه ۸۹صادره از کرمانشاه در مقطع کارشناسی رشته شیمی شاخه کاربردی
صادره از واحد دانشــگاهی تهران مرکز با شــماره  ۴۲۵۰و تاریخ ۱۳۷۴/۹/۲۸
مفقود شده است .از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تهران مرکزی ،به نشانی  :تهران ،خ آزادی ،خ اسکندری شمالی ،خفرصت
شیرازی ،پالک ۱۳۶صندوق پستی  ۱۳۱۸۵/۷۶۸ارسال کنید.

 ارتش اســرائیل تأیید کرد در پاسخ به حمالت
راکتی ســوریه ،نقاطی را در این کشــور هدف قرار
داده اســت .تلویزیون دولتی ســوریه با تأیید این
خبر اعالم کرد موشکهای شلیکشده به بخش
جنوبی حومه دمشــق از ســوی ارتش این کشور
هدف قرار گرفته و ساقط شدند.

هشدار چین درباره تایوان
 وی فنگه ،وزیر دفاع چین ،هشدار داد کشورش
آماده دســتزدن به اقدام نظامی در قبال مسائل
مــورد اختالف با آمریکا و دیگر کشــورها در مورد
تایوان و جزایر دریای جنوب چین اســت .او گفت
اگر کســی بخواهد تایوان را از چیــن »جدا کند«،
چین »تــا آخر خواهــد جنگیــد« .همچنین وزیر
خارجه چین در آستانه ســیامین سالگرد واقعه
ســرکوبی معترضان چینی در میــدان تیان آنمن
پکن ،اقــدام دولــت را »تصمیم صحیــح« برای
بازگشت کشورش به ثبات ارزیابی کرد.

واکنش خلیلزاد
به پیام رهبر طالبان
 زلمــای خلیــلزاد ،نماینــده ویــژه آمریکا در
مذاکرات صلح افغانستان ،در صفحه توییتر خود
نوشــت پیام رهبر طالبان ،آمریکا را به خشــونت
ترغیــب میکند اما ایــاالت متحده به خشــونت
بیشتر ،متوسل نخواهد شد .از سوي دیگر ،انفجار
در جــاده ســیلو در غرب کابل در اســتان غزنی و
در حوزه پنجم امنیتی پلیس افغانســتان که یک
مینیبــوس دانشــجویان دانشــگاه برهانالدین
ربانــی را هدف قرار داد ،به کشتهشــدن یک نفر و
زخمیشدن  ۱۱نفر دیگر منجر شد.

برگزاری نشست
»متحدان علیه معامله قرن«
 احزاب و گروههای عربی و اسالمی در واکنش
به کنفرانــس بحرین ،بــرای ابراز همبســتگی با
فلســطین یک دیدار سیاســی با عنوان »متحدان
علیه معامله قرن« برگزار کردند.

آﻣﺎدهﺑﺎش دﺷﻤﻨﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ
نخســتینبار نیســت که چیــن تعییــن تعرفههای
تجــاری را به مثابه اعالم جنــگ در نظر میگیرد و
تهدید به مقابله به مثل میکند.
دومیــن چالــش را بایــد در حمــالت لفظی و
تهدیدهــای متقابــل ترامــپ و دولتمردانــش از
یکســو و مقامهــای ایرانی از ســوی دیگر در نظر
گرفت .حملــه به نفتکشهــا در خلیج فارس و
آسیبرســاندن به خط لولههای انتقــال نفت در
عربستان اقداماتی است که میتواند با یک واکنش
خشــمگینانه از ســوی ترامپ ،کل خاورمیانه را در
آتش جنگ شــعلهور کند .بحران سوم به روسیه و
مداخلههای مسکو برای ایجاد تغییرات مورد نظر
خود در غرب مربوط میشــود .حکومت روسیه در
ســالهای اخیر از طریق شــبکههای اجتماعی و با
انتشار اخبار تحریفشــده سعی در جهتدهی به
افکار عمومی کشــورهای غربی در راســتای منافع
خود داشــته که بارزترین این اقدامات را در جریان
حمله سایبری روسیه به ایمیلهای حزب دموکرات
و نیــز انتشــار اخبــار تحریفشــده در انتخابــات
ریاستجمهوری آمریکا در سال  ۲۰۱۶شاهد بودیم.
رابــرت مولر ،بــازرس ویــژه تحقیــق در مورد
مداخله روسیه در انتخابات آمریکا به سود ترامپ
در گزارشــی که اخیرا منتشــر کرد ،توانست نوری
هرچنــد اندک بــر رابطه کمپیــن انتخاباتی ترامپ
و روسهــا بتاباند .افشــاگریهای مولر با حمالت
ترامپ و نزدیکانش روبهرو شــد اما رئیسجمهور
آمریکا میدانــد که هنوز کنگــره در مورد گزارش
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رابــرت مولر به جمعبندی نهایی نرســیده اســت
و احتمال اســتیضاح ترامپ بــه دلیل تالش برای
جلوگیری از اجرای عدالت وجود دارد.
بحــران چهــارم در نزدیکــی آمریــکا در حال
رقمخــوردن اســت .ونزوئــال در ســالهای اخیر
با بحــران فزاینده اقتصادی و بنبســت سیاســی
دســتوپنجه نرم میکند و بــا باالگرفتن بحران و
ادعای قدرت از سوی خوان گوایدو ،رقیب نیکالس
مــادورو ،رئیسجمهــور ونزوئال ،پــای قدرتهای
بینالمللــی از جملــه ایاالت متحده و روســیه به
ایــن بحران باز شــد .دونالد ترامــپ ،مایک پمپئو،
وزیــر خارجه آمریکا و جان بولتون ،مشــاور امنیت
ملی کاخ ســفید تا جایی پیش رفتند که خواســتار
کنارهگیری نیکالس مادورو از قدرت شــدند و حتی
تهدید به مداخله نظامــی آمریکا در ونزوئال کردند
اما پــس از مذاکره ترامــپ و پوتین ،واشــنگتن از
موضع تند خود علیه ونزوئال عقبنشینی کرد .نکته
جالب در این میــان واکنش تقریبا مشــابه ترامپ
به چالشهای بینالمللی و داخلی اســت .رقبای
سیاسی داخلی ترامپ و دشــمنان خارجی آمریکا
هــر دو با تاکتیک ترک میز مذاکره ،حمالت توییتری
و موضعگیریهای افراطی و گســتاخانه از ســوی
ترامپ روبهرو شــدند .ترامپ در مــورد تنشهای
اخیر با چین بهویژه بر ســر مســائل تجاری معتقد
اســت که چین درحالیکه مشــغول انجام مذاکره
بــا آمریکا برای توافق تجاری جدیــد بود ،در عمل
رفتاری در جهت ضربهزدن به مذاکرات انجام داد.

در مورد ایران هم رئیسجمهور آمریکا بارها تأکید
کرده که خواهان جنگ با ایران نیست اما نمیداند
که راه مذاکره با ایران چیست و این مذاکره با اعزام
ناوهای جنگی به خلیج فارس میســر نمیشــود.
ترامــپ در مورد کرهشــمالی نیز تجربــه ناموفقی
داشــت و باعث شــد تا کیم جونگ اون ،رهبر کره
شمالی به سوی پوتین و روسیه چرخش کند.
یک تفاوت عمده ترامپ و اوباما این اســت که
ترامــپ به دلیــل بیتجربگی در دنیای سیاســت،
واکنش تنــدی به برخی خط قرمزهــای نهچندان
مهم ترسیمشده نشان میدهد و در مقابل چشمان
خــود را روی فجایع دیگر میبنــدد .ترامپ دو بار
در مورد ســوریه و در واکنش بــه اقدامات دولت
بشــار اســد و متحدانــش ،حمالت موشــکی به
مواضع نظامی سوریه ترتیب داد .آنچه در هانوی،
پایتخــت ویتنام و در جریان مذاکــره ترامپ و کیم
جونگ اون شــاهد بودیم نیز امری بود که از کمتر
سیاســتمداری انتظار میرفت .ترک میز مذاکره و
به بنبستکشاندن روند خلع سالح هستهای شبه
جزیره کره بیش از آنکه به ســود واشــنگتن باشد،
پیونگیانگ را خشنود کرد .ترامپ در مورد تمام این
چالشهــا ابتدا باید به شفافســازی مواضع خود
و تعیین رویکردهای جایگزین بپردازد و ســپس در
راســتای حل بحران برآید .در غیــر این صورت این
چهار چالش به بحرانهایــی هولناک برای ایاالت
متحده تبدیل خواهند شد.
منبع :واشنگتن پست

ادامه اعتراضها در خارطوم
 در پــی تیراندازی نیروهای امنیتی ســودان در
محــل تجمــع تحصنکننــدگان در خارطوم یک
نفر کشــته و  ۱۰نفــر دیگر زخمی شــدند .کمیته
مرکزی پزشــکان سودان گزارش داد سه نفر دیگر
از معترضــان بر اثر تیرانــدازی نیروهای نظامی و
تعدادی دیگر با ضربات باتوم زخمی شــده و یک
مرد نیز زیر خودروی پلیس رفت و زخمی شد.

تحریم مقامات اروپایی
به وسیله روسیه
 وزارت خارجــه روســیه در بیانیهای اعالم کرد
فهرست اشــخاص مورد تحریم خود در اتحادیه
اروپا را گسترش داده است تا به اقدام متقابل اروپا
پاسخ مناسبی داده باشد .در این بیانیه آمده است
اتحادیه اروپا در توجیه تحریمهای خود اتهامهای
اثباتنشــده و در مواردی بیاساس به شهروندان
روس وارد کرده است.

خداحافظي مشاور ترامپ
 اِمِــت فلود ،مشــاور و عضو تیم حقوقــی دونالد
ترامــپ که به منظــور کمک بــه او بــرای مدیریت
تحقیقات مربوط به پرونده دخالت روسیه در انتخابات
سال  ۲۰۱۶به کاخ سفید دعوت شده بود ،ماه ژوئن این
اقامتگاه رسمی رئیسجمهوری آمریکا را ترک میکند.
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شــهرداری هشتگرد در نظر دارد به استناد مجوز شــماره /۲۰/۳۴۱۷ش مورخ  ۱۳۹۷/۱۲/۷شــورای اسالمی شهر هشتگرد و
صورتجلسه هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری و در راستای تحقق اهداف توسعه شهر و ایجاد منابع درآمدی پایدار جهت
پروژه مشــارکتی احداث مجتمع تجاری و اداری واقع در ضلع غربی بلوار مدرس)با روش مشــارکت مدنی( با زمان ساخت ۲
ساله و با تامین مالی ،سرمایه و مشارکت بخش خصوصی طبق اصل  ۴۴قانون اساسی اقدام نماید .لذا عالقمندان به شرکت
در فراخــوان میتوانند جهت دریافت اســناد و مدارک یک هفته پــس از چاپ آگهی نوبت اول به واحد امور ســرمایه گذاری
و مشــارکت های مردمی شــهرداری هشــتگرد مراجعه و یا با شــماره تلفن های  ۰۲۶-۴۴۲۲۲۰۲۲-۴تماس حاصل فرمایند.
ســپرده شرکت در فراخوان مبلغ ۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال میباشد که می بایســت به صورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی در
وجه شــهرداری به حســاب شماره  ۱۰۶۷۶۱۳۷۶۱نزد بانک رسالت شعبه هشتگرد کد شــعبه  ۶۳۶به نام شهرداری هشتگرد
واریز گردد.به پیشــنهادات مخدوش،مبهم،فاقد سپرده یا واصله پس از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .سپرده نفرات
اول،دوم و ســوم تا زمان انعقاد قرارداد مشارکت نزد شــهرداری باقی میماند و چناچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده
آنان به ترتیب به نفع شــهرداری ضبط خواهد شد .ســایر اطالعات و جزئیات مربوط به پروژه در اسناد فراخوان مندرج است
و هیات عالی ســرمایه گذاری در رد یا قبول هریک از پیشــنهادها مختار است .ضمنا پرداخت هزینه چاپ آگهی و کارشناسی
بعهده برنده فراخوان می باشــد و پیشنهادات می بایست در پاکتهای جداگانه الف و ب بصورت الک و مهر شده تا پایان وقت
اداری روز پنجشنبه مورخ  ۱۳۹۸/۳/۳۰به دبیرخانه شهرداری تحویل داده شود
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