
واشنگتن پســت نوشــت، آرایش نظامی 
خزنده و در خفــای ترامپ رئیس جمهوری 
آمریکا در خاورمیانــه، بوی جنگی جدید را 
بــرای آمریکا می دهد، بی آنکه اســتراتژی 

مشخصی برای آن داشته باشد.
جان پودستا رئیس تیم انتخاباتی هیالری 
کلینتون و بنیانگذار مرکز آمریکن پروگرس 
و برایان کاتولیس از کارشناســان این مرکز 
در این سه شــنبه در آغاز تفسیری در این 
روزنامه نوشــتند: روال کار دولتهای آمریکا 
از آغاز تا به امروز بر این منوال بوده اســت 
که تمام جنگی کــه قوای نظامی آمریکا در 
آنها شــرکت دارد در معرض بحث عمومی 
گذاشته می شد، اما این بار در دولت 'ترامپ'، 
فورانــی از عملیاتهای نظامــی آمریکا بطور 
خزنده در خاورمیانه به جریان افتاده اســت 
و ســالحهایی هم در همین منطقه فروخته 
 می شــود، بدون آنکه ســر و صدای آن بلند 

شود.
 این دو در ادامه تفســیر خــود افزودند: 
سرنگون شدن یک فروند هواپیمای جنگی 
سوریه در روز یکشــنبه این هفته به دست 
یک فروند جت F/A-18 آمریکا و نیز حمله 
ماه گذشته به نیروهای شبه نظامی طرفدار 
رژیم 'بشــار اسد' در سوریه، از مصادیق این 
حرکت خزنــده نظامی آمریــکا در منطقه 

خاورمیانه است.
شــگفتی موضوع در این است که نه تنها 
این عملیاتها در خفای کامل انجام می شود، 
بلکه هیچ اســتراتژی منسجمی هم برایش 
تعریف نشده اســت و افکار عمومی آمریکا 

کامال از آن بی اطالع است.
آمریکا پیش از این هم در عراق در ســال 
2007 در دولت جرج بوش و در افغانســتان 

در دولت باراک اوباما در سال 2010، شاهد 
طرح افزایش نیرو در این دو میدان رزم بوده 
است. اما آن دو مورد با این موردی که اآلن 
در دولت ترامپ رخی می دهد، کامال متمایز 
اســت. این برنامه دولت ترامپ برای خیزش 
عملیاتهای نظامــی آمریــکا در خاورمیانه 
مطلقا به بحث افکار عمومی گذارده نشــده 
است و اصال مشــخص نیست که این شیوه 
چه خطراتی را متوجه دیپلماســی و ســایر 
ابزارهای قدرت ملی کشور خواهد ساخت که 

برای حفظ و حراست از کشور الزمند.
البتــه طرح افزایــش عملیاتهای نظامی 
دولت ترامپ بِدین معنا نیست که صدها هزار 
بزرگ کشورهای  آمریکایی شهرهای  سرباز 
درگیر جنگ را اشــغال خواهند کرد؛ بلکه 
این طرح فقــط بر افزایش حضــور نظامی 
بخصوص افزایش حضور نیروهای عملیاتهای 
ویژه داللت دارد. البتــه همین موضوع هم 

چندان شــفاف نیست. دولت ترامپ در پنج 
ماهی کــه روی کار آمده اســت، در میدان 
متفاوت رزم عراق، ســوریه، یمن و سومالی، 
نیروهای آمریکایی را تا مرز خط مقدم جبهه 
به پیش برده است. ترامپ در افغانستان تمام 
مسئولیت را بر عهده وزارت دفاع )پنتاگون( 
قــرار داده اســت تا خود در مــورد تعداد و 
سطوح نیروها و لزوم کاربرد حمالت هوایی 

تصمیم بگیرد.
در یمن، تعداد حمالت هوایی آمریکا در 
دولت ترامپ فقط در عــرض هفته اول ماه 
مارس )اســفند 95( بــا کل تعداد حمالت 
هوایی انجام گرفتــه در دولت اوباما معادل 
بود. ائتالف ضد داعش به رهبری آمریکا در 
عراق و سوریه در ماه مه )اردیبهشت( آنقدر 
جنگ افزار و مهمات بــه میدان مبارزه برد 
و اســتفاده کرد که پیش از آن این علمیات 

نظامی این تعداد سالح به خود ندیده بود.

آمریکا ضمنا در سکوت کامل یک توپخانه 
دوربرد را در جنوب شرق سوریه آرایش داده 
اســت، بدون آنکه قبل از انجام این کار آن 
را به بحث و بررســی گذارده باشد. در انبار 
باروت خاورمیانه، هر کنشــی واکنشی را به 
دنبال دارد. اصال هیچ معلوم نیســت ترامپ 
با این شــیوه ای که در خاورمیانه در پیش 
گرفته، آیا اصال به این فکر کرده اســت که 
اگر محاسباتش غلط از آب درآید چه اتفاقی 
خواهد افتاد. مسلم ترین عواقب قابل پیش 
بینی یک محاســبه غلط، وقوع یک جنگ 
مستقیم با ایران و یا حمله شیمیایی داعش 
علیــه نیروهای آمریکایی اســت. در مبارزه 
طوالنی مدت با داعش که از دولت اوباما کلید 
خورده است، یقینا این حرکت دولت ترامپ 
مقدمه گام بعدی او بخصوص در عراق و در 
ســوریه برای آزاد سازی شهر رقه در شمال 
این کشور اســت. در مجموع واقعیتی که از 
همه این تحرکات ترامپ می توان اســتنباط 
کــرد این اســت که این رئیــس جمهوری 
آمریکا هیچ اعتقادی به دیپلماســی و سایر 
ابزارهــای الزم برای خاتمه دادن به جنگ و 
ایجاد ثبات درازمــدت در میدان رزم ندارد. 
کاهش بودجه وزارت امــور خارجه و خالی 
نگاه داشتن پست های کلیدی دیپلماتیک و 
امنیت ملی در این وزارتخانه از مصادیق بارز 

این نوع نگرش ترامپ است.
ترامپ یک شــیرین کاری دیگری هم در 

این عرصه بروز داده است.
در نبرد فرقه گرایانه سنی و شیعه که روح 
کلی تمام منازعات منطقه را تشــکیل می 
دهد، ترامپ بوضوح موضع گیری کرده و در 
صف سنی ها ایستاده است. این روش کامال 

با روش دو مقام سلف ترامپ منافات دارد.

صفحه 2

صفحه 2

خرب اول

در دولت یازدهم حسن روحانی برای تشکیل کابینه مورد دلخواه خود با موانع بسیاری روبرو بود. شاید به جرات بتوان گفت سه تن از بهترین وزرای 
پیشنهادی وی در دولت پیشین با مانع تراشی های مختلف از هدایت سکان وزرات خانه مطبوع خود باز ماندند. محمد علی نجفی با مانع مجلس روبرو 
شد و آرای الزم برای تصدی وزارت خانه آموزش و پروروش را به دست نیاورد. رضا فرجی دانا نیز با مشکالت مشابه روبرو شد. وی که چیزی بیش از 
یکسال وزیر علوم بود، عملکردی درخشان درمقابل رانتهای بجا مانده از دولت دهم از خود به نمایش گذاشت بدیهی بود که حافظان منافع دولت دهم 
تحمل این اقدامات را نداشته و زمینه برکناری فرجی دانا از وزارت علوم را مهیا کنند. علی جنتی یکی دیگر از اعضای موثر و مورد وثوق اصالح طلبان 
و حسن روحانی بود. جنتی نیز پس از گذشت کمتر از سه سال با فشار از نواحی مختلف مجبور به استعفاء گردید. اما امروز وضعیت متفاوت با گذشته 
است. حماسه 29 اردیبهشت و مجلس نسبتا همراه با ریاست جمهوری فرصت مناسبی است که روحانی بتواند از نزدیکان و مهره های قابل اعتمادش 
استفاده الزم را بکند. خبرها حکایت از حضور این سه تن در کابینه آینده دارد. قطعا حضور این سه فرد می تواند تا حدودی مطالبات حماسه آفرینان 

29 اردیبهشت یعنی مردم ایران را برآورده سازد. به امید آنکه مابقی افراد کابینه نیز با چنین خط و مشی انتخاب و معرفی گردند.

اختالف میان ایران و عربستان
 به نفع اسرائیل است

جمهوری اسالمی ایران با برگزاری همه پرسی 
برای جدایی یک بخش از عراق مخالف است
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سرمقاله

حدود پنجاه روز دیگر عمر کابینه اول روحانی به پایان می رسد.
منتخب ملت در 29 اردیبهشــت در نخستین گام می بایست تیم دولت دوازدهم را 
به مجلس شــورای اســالمی جهت رای اعتماد معرفی کند. تجربه دولت تدبیر و امید 
البته با توجه بــه ترکیب مجلس دهم به روحانی مجال نداد تا دولتی همگن با فاتحان 
24 خرداد 92 داشــته باشد.اما در برهه فعلی و با توجه به بافت مجلس دهم که همسو 
با رئیس جمهور اســت این فرصت را به روحانی می دهد که صبغه اصالح طلبی دولت 
دوازدهــم را پر رنگ تر نماید. حداقل انتظار24 میلیــون حامی انتخاباتی روحانی این 
است که سکان هدایت وزارتخانه ها در دولت آینده به دست کسانی بیفتد که از جنس 

29 اردیبهشت باشند.
بنابر تعبیر زیبای رئیس جمهور دولت فعلی بایســتی از بین پاشــنه ورکشیده های 
انتخابات اخیر باشــند. روحانی نیک می داند کسانی که در معرکه انتخابات از حمایت 
حداقلــی رئیس جمهور خودداری کردند هرگز قابلیت حضور در کابینه آینده را ندارند. 
در بین اســتانداران فعلی هم افرادی بودند که نماینده عالی سیاسی این دولت را یدک 
می کشیدند اما در سفرهای انتخاباتی جناب رئیسی به استقبال ایشان رفتند و با زیرکی 
خاص  نماینده روحانی بودند و  کمال مهربانی و شــفقت را با ســتاد انتخاباتی رقیب 
داشتند. آقای روحانی بخوبی واقف است که اصالح طلبان،حامیان جامعه مدنی، تحول 
خواهان و دگر اندیشــان بی انکه تمنایی برای رسیدن به پست و مقامی داشته باشند با 
تالشــی زائد الوصف به پای صندوق های رای آمدند و دیگران را هم به حضوری پرشور 
در انتخابات 29 اردیبهشت فرا خواندند. تحقق مطالبات مردم از روحانی حداقل انتظار 
جامعه رای دهندگان ایرانی از منتخب 29 اردیبهشــت است. کسانی می توانند در این 
کارزار رئیس جمهور را یاری کنند که  گفتمان اصالح طلبانه روحانی در ایام انتخابات و 
مناظره های دیدنی اردیبهشت 96 را باور داشته باشند. از سوی دیگر برخی از نزدیکان 
فعلی رییس جمهور در حوزه فرهنگی با رفتاری مشــکوک در هفته گذشــته سخنانی 
سخیف ایراد کردند و اصالح طلبان حامی روحانی را با تعبیرهایی چون کاسبان اصالح 
طلبی مورد عنایت خاص!؟قرار دادند. این مشاور محترم البد نمی داند که شخص سید 
محمد خاتمی و جامعه اصالح طلبی با پارادایم "به عقب باز نمی گردیم"جامعه ایرانی را 
به حمایت از حسن روحانی ترغیب کردند! نکته دیگر اینکه با پیروزی روحانی کار تمام 
نشده است بلکه اعتدالگرایان و اصالح طلبان برای تحقق جامعه مدنی و شتاب بخشیدن 
به لوکوموتیو دموکراسی راهی طوالنی در پیش دارند. حضور چهره های اصالح طلب به 
آهنگ حرکت دولت دوازدهم نشــاط می بخشد و موجبات دلگرمی مردم از روحانی را 
فراهم می نماید.  اگر ریاســت جمهوری به دو نکته توجه نمایند قطعاً با واکنش مثبت 

حامیان خویش مواجه خواهدشد.
1-دولــت دوازدهم از وزرایی کــه در دوره اول در بزنگاههای خاص به جای حمایت 

شفاف از گفتمان دولت 24 خرداد مواضع چند نبش اتخاد کردند، استفاده ننماید.
2-افــراد هزینه داده کابینه اول نظیر آقایان علی جنتی، رضا فرجی دانا و محمدعلی 
نجفی که با کارشــکنی تندروهای مجلس نهم از قطار کابینه پیاده شدند، در دولت 29 

اردیبهشت به کار گرفته شوند.
از ســوی دیگر اهالی حــوزه فرهنگ،جوانان،بانوان و دانشــگاهیان که بازوان اصلی 
روحانــی در انتخابــات 96 بوده اند بــر حضور چهره های کار آمــد و  اصالح طلب در 

وزارتخانه های محوری دولت آینده تاکید دارند.
بهتر اســت مشاوران غیر شفاف روحانی که در تقسم بندی های سیاسی نه در زمره 

اصولگرایان می گنجند و نه اصالح طلب هستند،سکوت پیشه کنند.
سمت و سوی کابینه دوازدهم را مردم ایران در 29 اردیبهشت 96 مشخص کرده اند 

و اتفاقا رئیس جمهور شجاع و با کفایت بر این نکته واقف است.

جنتی، نجفی و فرجی دانا در کابینه آینده

آرایش نظامی خزنده ترامپ در خاورمیانه بوی جنگ می دهد
واشنگتنپست:

سمت و سوی کابینه آینده روحانی

نهادهای نظارتی ای که عمداً 
چشم خود را بستند

محمد آقازاده

پریا فردوس

چرا فقط »دیگری« در 
خدمت به باور ملی است؟

امیرمقدور مشهود

علی نظری- سردبیر

ولیعهد تازه کار سعودی به ایران اعالن جنگ کرد
پســر ملک ســلمان که امروز به سمت 
ولیعهدی وی منصوب شــد، در تازه ترین 
ادعــای خود هرگونه مذاکره با تهران را رد 

کرد و طالب جنگ با ایران شد.
به گزارش تیک به نقل از مهر، شــبکه 
»الجزیره« در صفحه توئیتر خود نوشــت: 
محمد بن ســلمان ولیعهد تــازه منتصب 
شده عربســتان ســعودی هرگونه شانس 

برای گفتگو با ایران را رد کرد و مدعی شد 
که جنگ را به ایران خواهد کشید.

گفتنی اســت ســلمان بــن عبدالعزیز 
پادشاه عربستان با صدور فرمانی محمد بن 
سلمان را به عنوان ولیعهد و معاون رئیس 
شــورای وزیران با حفظ سمت وزیر دفاع 

انتخاب کرد.
این اولین بار در تاریخ عربســتان است 

که حکومت از پدر به پسر منتقل میشود، 
از زمان تأسیس پادشاهی آل سعود تخت 

و تاج از برادر به برادر منتقل می گردید.
محمد بن سلمان با حفظ سمت وزارت 
دفاع بــه عنوان ولیعهد جدید عربســتان 
منصوب شــد. وی نقشــی تعیین کننده 
در شــروع جنگ یمــن و قربانی شــدن 

شهروندان بی دفاع این کشور دارد.

علی محمد نظری

افزایش نقدینگی یا 
بازی با اعداد


