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بین الملل

انفجارقندهارپنجدیپلماتاماراتیرابهکاممرگکشانید
انفجاری در قندهار جان چند مقام سیاسی مهم از جمله پنج دیپلمات
امارات متحده عربی و نیز معاون والی این والیت را گرفت.
طالبان دست داشتن در این حمله را رد کرده است.
پرچمها در دبی به یاد قربانیان
نیمهافراشتهشدند.

وزیــر خارجه ایتالیا در نشســت شــورای امنیت
سازمان ملل متحد گفت :هدف ما بازگشت روسیه
به گروه هشــت ( )G 8اســت ،اما معلوم نیســت
که بتوان تا ماه مه آینــده (زمان برگزاری اجالس
 )G7به این هدف رســید.به گــزارش ایرنا  ،آلفانو
که برای نخســتین بار به عنوان وزیر خارجه ایتالیا در نشست
شــورای امنیت سازمان ملل شــرکت کرده است  ،در گفتگو
با خبرنگاران با اشــاره به برگزاری نشســت آینده  G7در ماه

بازگشت روسیه به گروه 8را هدف قرار داده ایم

مه (اردیبهشــت) آینده در «تائورمینا» در جنوب
ایتالیا بدون حضور مسکو ،افزود :ما نباید امید به
خاتمه تحریم ها علیه مسکو را با زمان انقضای آن
تا ماه مه اشتباه کنیم .صحبت از بازگشت مسکو
به  G8هنوز زودهنگام اســت ،زیرا باید ابتدا یک
ارزیابی از اجرای توافق مینسک انجام شود .وی در مورد تحریم
ها علیه روسیه که آمریکا برای تشدید آن فشار می آورد ،گفت:
تحریم نباید یک روند خودکار شود ،بلکه باید یک ابزار و نه یک

هدف باشــد .روابط میان آمریکا و روسیه در بدترین حال خود
از زمان پایان جنگ ســرد قرار دارد ،اما ایتالیا امیدوار است که
این مسئله حل شود.
آلفانــو در ادامه گفتگــوی خود به موضوعــات دیگری که در
نشست شورای امنیت بحث شد نیز اشاره کرد و گفت :موضوع
لیبی ،اوضاع اضطراری پناهجویان و مدیترانه موضوعاتی اســت
که باید در آنها نقش مرکزی داشــته و در دستور کاری جهانی
قرار بگیرند.

نهادهای امنیتی آمریکا:

روسیه ترامپ راتحتفشارخواهدگذاشت!

رســانههای آمریکایی خبر دادند که نهادهای
امنیتی آمریکا اخیرا اطالعاتی در اختیار دونالد
ترامپ قرار دادهاند که طبق آن ســازمانهای
امنیتی روســیه در مورد زندگی شــخصی و
حســابهای مالی ترامپ اطالعاتی در اختیار
دارند و مســکو میتواند با بهرهبرداری از آنها
رئیسجمهوری آینده آمریکا را تحت فشــار

احتماالت انتخابات
پس از هاشمی

ادامه از صفحه اول:
همه سناریوهای محتمل ولو با درصد پایین از
رد صالحیــت گرفته تا عدم حضور روحانی به
دلیل خســتگی ،آزردگی ،اتهام های بی مورد
و  ....را باید در نظر گرفت ،زیرا در بخشــی از
طیف راست این مسئله به شکل جدی پیگیری
میشــود و با نبود هاشــمی نقاط قوت دولت
روحانی بیش از پیش ندیده گرفته خواهد شد .
بنابراین جریان اصالحات باید یک یا چند نامزد
قوی و مبری از هرگونه پیرایه و آشنا به مسائل
بین المللی ،مشکالت مختلف کشور ،تضادهای
موجــود و ....در درون کابینه -که بهترین آنها
ظریف یا زنگنه به نظر میرســند  -را مطرح
ودر مســیر آمادگی آنان برای اعالم داوطلبی
تمهیدات الزم را بیندیشند .
ضمنا ورود افــرادی که علیرغــم انتصاب به
جریان اصلی اصالحات تا به حال محکومیتی
نداشــتهاند و پیش از این نیــز نامزد بوده و
امــکان تاییــد صالحیت مجدد آنــان وجود
دارد ،حتی اگر برخی تایید هم نشوند فضای
انتخابات را مطالبه محور نموده و به ســمت
خواســتههای اصلیتر مردم پیش میبرد ،این
کار به فضای انتخابات ســمت و سو میدهد و
نمیگذارد فضای انتخابات را شعارها و ادبیات
جریان مقابل تحت تاثیر قرار دهد.
جریان خاص عزم خود را برای تکدوره ای کردن
روحانــی جزم کرد ه و رد پــای این تالشها
در تبلیغات شبکهها ،رسانهها و ادبیات آنها با
طــرح ناتوانی در کنترل نرح ارز ،قیمت کاالها
و خدمــات  ،بیکاری  ،حقوقهــای نجومی ،
پولهای حیف و میل شــده میلیاردی ،قانع و
راضی نبودن جامعه و ....قابل مشــاهده است ،
مگر اینکه بــا انتصاب روحانی در راس مجمع
تشخیص مصلحت کشتیبان را سیاستی دگر
افتد ...
این جریان نســبتا مقتدر برای اتخاذ تصمیم
نهایــی منتظر عملکــرد ترامپ مانــده ودر
صدداســت که اگر بتواند روحانی را با صندوق
رای شکست دهد.
اگــر نامزدهــای دیگر اصالحطلبــان که با
توجه به جوسازی های اخیر الزاما منحصر به
روحانی نخواهد بود؛ به شرط پاکدست بودن
این جرات را داشــته باشند که در مناظرههای
انتخاباتی مباحث را به حوزههایی بکشانند که
رقبا سعی میکنند از اظهارنظر و اعالم برنامه
روشن در این باره طفره بروند موفقیت دور از
دسترس نیست .
در بحــث اقتصاد و سیاســت خارجی مراکز
قدرت با روحانی همسو به نظر میرسند ،البته
تعابیر دیگری هم از این همسویی وجود دارد
و آن اینکه در ســال  92انتخاب روحانی اراده
مردم بودکه بر وجهه بین المللی ایران افزود.
اشــارات خطبهها ،تغییرات در نیروها ،ادبیات
تند اخیر و تحرکاتی که برای یک دورهای کردن
روحانی انجام میگیرد به نظر میرسد با این
هدف باشــد که روحانی ضعیفتر شده برای
دور دوم بهتر از دیگری خواهد بود .

قراردهد .گفته میشود که این اطالعات از چند
ماه پیش در محافل سیاسی واشنگتن موضوع
گفتگو بوده است .سیانان جزئیات بیشتری
در این زمینه گزارش نکرده اما ســایت خبری
"باز فید" یک پرونده  ۳۵صفحهای از اطالعاتی
منتشر کرده که گفته میشود مسکو در مورد
دونالد ترامپ در اختیار دارد.
در عرصه بینالمللی بــا ورود ترامپ معادالت
جدیدی برقرار شــده و در شــرایطی که خطر
تحریــم به نوعــی رفع گردیده امــا وضعیت
اقتصادی کشورمان همچنان در وضعيت خاصي
است .بنابراین با تصور اینکه ترامپ این توافق
را بــه هم نمیزند ،شــخصیتی در این مصاف
موفق خواهد شد که بتواند «مطالبات مردم» را
برتمایالت گروههای مقتدر مقدم بداند
با توجه به شرایط موجود به طیف اصالحطلب
و اعتدالی توصیه میشود :
 در برنامــه ها و تبلیغــات در پیش رو برایمردمی کــه در تنگدســتی زندگی میکنند
مبارزه با فســاد کــه آن را باعــث فقر خود
میدانند  ،مهم و حیاتی شمرده شود.
طرح خواسته «صرفه جویی؛ رفاه برای ملت»و تاکیــد بر ضرورت حذف حیف و میل منابع
عمومی ملت ،از اولویت کامل برخوردار باشد .
نامزد اصــاح طلبان دوباره شــعارهایی ازجنس «اگر چرخ ســانتریفیوژها می چرخد،
چرخ اقتصاد هم باید بچرخد » مطرح نمایند،
این برنامه میتواند در جلب نظرو افکار عمومی
موثر بیفتد .
نامزد ریاست جمهوری باید برنامه و شعاریداشته باشد که عالوه بر رای ناراضیان اقتصادی،
رای ناراضیان سیاسی را هم به دست بیاورد.
ترامــپ تیم مســتعدی برای پیــدا کردنزمینههای اختالف با ایران دارد  -در پیرامون
و کابینه وی دوستان صهيونيستي ،عربستان،
مخالفان تندرو غیرملی فارسی زبان و....حضور
دارنــد .تندروهای پیرامــون ترامپ وضعیت
منطقه و سیاستهای ایران را بهانه خوبی برای
تنش بــا ایران میدانند .در این ســوی ماجرا
گروهي هم اوضاع پیــش آمده را بهانه خوبی
برای جوسازی با غوغاساالری (عمدتا مبتنی بر
اطالعــات نادرســت) و فشــار آوردن بــرای
برهم زدن برجــام میدانند .بــا این توصیف
میتوان با مانور بر روی مسائلي یادآور شد که
برجام نه فقط با یک کشــور بلکه با  ۶کشــور
امضا شده و باید با مدیریتی درست و ملی آن
را حفظ کرده و به آن متعهد بمانیم.
مســئله بســیار مهم دیگــر در نــزد جوانان
تحصیلکــرده انبوه  ،آگاه و شــاهد ،توســعه
سیاسی است که میتواند با شعار قانون گرایی
مثال اجرای فصل سوم قانون اساسی ،احترام و
تاکید بر اجرای منشــور حقوق شهروندی و...
صورت بگیرد.
داوطلبی در شــرایط فعلی موفــق و بعنوان
رییس جمهور  -محبوب خواهد شد که بتواند
«مطالبــات مردم» در تعامل قــوی ،با برنامه،
پیوســته و پیگیر طرح ضرورتهــا را تحقق
بخشد .
روحانی در دوره قبل شعار فعال کردن کانونهای
صنفی ،فضای بازتر دانشــگاهها و شــعارهایی
از این دست داد که بخش زیادی از آن محقق
نشــد .انتصابات کشــوری و روســای برخی
دانشگاهها مثال شاخصی در این مورد است .
ایــن روش و منش در این مرحله حســاس ،
بســتر را برای حرکت جامعه مدنی برمبنای
قانون اساسی تسهیل میکند ،همان طور که
میتوانــد وضعیت مادی و رفاهی و به تبع آن
سالمت عمل مردم را بهبود بخشد.

اوباما نشان داد باید یک سیاهپوست باشی
تا معنای دموکراسی و تبعیض را بفهمی!

نطق وداع
آفتاب یزد ـ رضا بردستانی :نزدیک به  ۱۸هزار
نفر آمریکایی که برای شــنیدن نطق وداع اوباما
گرد هم آمدند و دریافتند مهم ترین دغدغه اولین
و شاید آخرین رئیس جمهوری سیاهپوست آمریکا
تبعیض اســت و در ادامه دموکراســی زیرا اوباما
خاطرنشان می شود که نابرابری شدید(تبعیض)
اصول اولیه دموکراسی را از هم خواهد گسیخت.
کارنامه هشــت ســاله باراک اوباما را می توان به
صورتی بسیار فشرده و خالصه شده به شرح ذیل
آورد امــا در نهایت باید دید و پرســید که دلیل
تأکید چندین باره اوباما بر تبعیض و دموکراســی
چیست؟ آیا اوباما چون سیاهپوست است توانسته
این چالش بزرگ و این نقطه ضعف ویران کننده را
تشخیص دهد یا دالیل دیگری هم دارد اما آن چه
در آن هیچ ابهامی وجود ندارد آن که اوباما به دلیل
شناخت کافی داشتن از ترامپ به شدت نگران این
دو مقوله است ،دو مقوله ای که ترامپ بدان اعتقاد
چندانی ندارد!
هشت سالی که خیلی زود گذشت!

 ۲۳۰سال از تاســیس دولت آمریکا میگذشت.
روز  ۲۰ژانویــه  ،۲۰۰۹بــاراک اوبامــا به عنوان
نخستین رئیس جمهور سیاهپوست آمریکا وارد
کاخ ســفید شد .تحلیلگران معتقدند که اوباما در
عرصه اقتصاد موفقیتهای بســیاری داشت .او با
تزریق  ۸۰۰میلیارد دالر به شــریانهای اقتصاد
آمریکا موفق به نجات صنایع خودروسازی کشور
شد و نرخ بیکاری را از  ۱۰درصد در سال ۲۰۱۰
به  ۴،۶درصد رســاند .اما تالشهای دولت اوباما
برای مقابله با بحران اقتصادی کشور و بهبود ناشی
از سیاســتهای پولــی و مالی دولــت او تاثیر
تعیین کنندهای در وضعیت زندگی مردم آمریکا
به دنبال نداشت.
بیمه درمانی شــاید ماندگارترین میــراث اوباما
محسوب شــود ،میراثی که قطعا از سوی ترامپ
دســتخوش تغییراتی خواهد شــد زیــرا زمانی
کــه اوباما به قدرت رســید بیــش از  ۱۵درصد
آمریکاییها بیمه درمانی نداشتند .اوباما با اصالح
قانون بیمه این کشــور کوشید بخش بیشتری از
جامعه آمریکا را زیر پوشش بیمه درمانی قرار دهد.
در پایان کار ،او موفق شــده بود تعداد کسانی که
فاقد بیم ه درمانی هســتند را به  ۹درصد کاهش
دهد .ولی همین اصالحات باعث افزایش عوارض
بیمه در کشــور شد .کمتر از یک سال از پیروزی
اوباما میگذشــت که کمیته نوبل جایزه صلح را
بــرای تالشهای اوباما به او اهدا کرد .اما حمالت
پهپادها و کشــته شــدن غیرنظامیان در اثر این
حمالت انتقادهای بسیاری برانگیخت.
به ظاهر پیروزی اوباما در عرصه نبرد با تروریســم
کشــتن رهبر القاعده بود .در مــاه مه  ۲۰۱۱در
جریان یک حمله برنامهریزی شده ،آمریکا موفق
به کشتن اسامه بن الدن شد .اما سازمان القاعده
پس از آن نیز به عنوان یک جریان تروریستی به
حیات خود ادامه داد.
از دیگــر چالش هــای پیــش روی اوباما بحران
اوکراین بود که باعث ســردی و تیرگی مناسبات

آمریکا و روسیه شد .تیرگی مناسبات دو کشور در
جریان کارزار انتخاباتی آمریکا به اوج خود رسید.
آمریکا روســیه را متهم به حمالت هکری کرده
و مدعی اســت که این کشور در انتخابات آمریکا
مداخله کرده اســت .اوباما در واپســین روزهای
زمامداری خــود تحریمهای گســتردهای علیه
روســیه تصویب کرد و در همین رابطه اقدام به
اخراج  ۳۵دیپلمات روسیه از آمریکا کرد که نشان
می دهد این دو کشور همچنان در حال و هوای
جنگ سرد به ســر می برند .در زمینه مهاجران،
اوبامــا مایل بود که به  ۴میلیون از کســانی که
به طور غیرقانونــی در آمریکا زندگی میکنند،
اجازه اقامت بدهد .سیاســتی که در اثر مخالفت
دادگاه عالی این کشور اجرایی نشد.
شروع  4ساله دوم

اوباما اما موفق شــد در نوامبر ســال  ۲۰۱۲برای
دومیــن بار انتخابات آمریکا را به ســود خود رقم
بزنــد .او تالش برای حفظ محیط زیســت و حل
مشکل مهاجران غیرقانونی را از جمله برنامههای
دوره دوم ریاســت جمهوری خود اعالم کرده بود.
در بحث سیاست های بین المللی محافل سیاسی
داخل آمریکا معتقدند سیاستهای ناپیگیر اوباما
در سوریه باعث افزایش نقش روسیه در این کشور
شده است زیرا اگرچه اوباما ابتدا بشار اسد را تهدید
به حمله نظامی کرده بود اما سیاســتی که عمال
اجرا نشد به این نتیجه منتهی شد که سوریه عمال
به یــک چالش بزرگ برای آمریــکا و متحدانش
تبدیل شود .بسیاری از منتقدان سیاسی اوباما بر
این باورند که در اثر خطاهای سیاســی اوباما در
ســوریه ،دولت این کشور موفق شده کنترل خود
را بر حلب احیا کند.
در همیــن عرصه یعنی سیاســت بیــن الملل
عادی سازی مناسبات دیپلماتیک با کوبا به ظاهر
یکی از موفقیتهای سیاست خارجی دولت اوباما
بود با این وجود که بســیاری از جمهوریخواهان
مخالف عادی سازی مناسبات آمریکا با کوبا بودند.
يكي ديگر از دســتاوردهاي دولت اوباما در عرصه
سیاســت خارجی توافق هســتهای با جمهوری
اسالمی ایران است .اوباما موفق شد چالش عظیم
هسته ای را با نشست ها و گفتگو ها به یک فرصت
پیش رو تبدیل کند فرصتی که شاید دیگر تکرار
آن ممکن و میسر نباشد.
اوباما به عنوان نخستین رئیس جمهور سیاهپوست
آمریکا تصمیم داشت از مشکالت نژادپرستانه در
آمریکا بکاهد .امــا در دوران زمامداری او حمالت
مرگبار پلیس آمریکا به شــهروندان سیاهپوست
بارها اعتراضات گسترده سیاهپوستان این کشور
را به همراه داشــت! و در نهایت یکی از وعدههای
دولت اوباما بستن زندان گوانتانامو بود .اوباما ظرف
 ۸سال زمامداری خود موفق به اجرای این برنامه
نشــد .اما شــمار زندانیان گوانتانامو در این مدت
کاهش یافت و از  ۲۴۲زندانی به  ۵۵زندانی رسید.
حال قرار است که ظرف روزهای آینده  ۲۰زندانی
دیگر نیز آزاد شوند.

آن چه در نطق وداع گذشت

باراک اوباما برای آخرین بار در مقام ریاستجمهوری
آمریکا خطاب به شــهروندان سخنرانی کرد .او با
دفاع از دستاوردهای  ۸ساله ریاستجمهوریاش
از مردم آمریکا خواســت تا از نظام دموکراسی در
کشــور دفاع کنند .باراک اوبامــا در آخرین نطق
خــود در مقام ریاســتجمهوری آمریکا از مردم
این کشــور خواست تا اتحاد با یکدیگر را از دست
ندهند ،زیرا به گفته او دموکراسی در آمریکا تنها
زمانی میتواند عمل کند که "همگی ما صرفنظر
از وابســتگی حزبی یا منفعت خاص کمک کنیم
تا حس سرنوشت مشــترک را که در حال حاضر
نیــاز فوری بــه آن داریم ،بازگردانیــم ".نزدیک
به  ۱۸هزار نفر برای شــنیدن نطــق وداع اوباما
که در شهر شیکاگو ایراد شــد ،گرد آمده بودند.
رئیسجمهــوری آمریکا از "نابرابری شــدید" در
کشــور انتقاد کرد و هشــدار داد که این موضوع
موجــب از هم گســیخته شــدن اصــول اولیه
دموکراسی میشــود .اوباما در این سخنرانی که
ده روز مانده به پایان دوران دوم ریاستجمهوریاش
صورت گرفت ،از شــهروندان خواست تا به افکار
متفاوت احترام بگذارند زیرا در غیراینصورت اجماع
و مصالحهکاری ناممکن خواهد بود.
اوباما در این سخنرانی  ۵۰دقیقهای تنها یک بار با
ذکر نام از دونالد ترامپ ،جانشــین آینده خود یاد
کرد .او نسبت به روا داشتن تبعیض علیه اقلیتها
همچون سیاهپوســتان ،مهاجران و مســلمانان
هشدار داد و گفت ،سفیدپوستان باید بپذیرند که
آمریکاییهــای آفریقاییتبار در جریان اعتراضات
خــود خواهان آن نبودند که بــا آنان "برخوردی
ویژه" شود ،بلکه میخواستند تا با آنها به صورتی
"برابر" برخورد شود.
چرا دموکراسی؟ چرا تبعیض؟!

پاســخ به این دو ســؤال خیلی ســاده اما خیلی

اشک های اوباما

غیر منطقی است اشک ریختن اوباما را به ترک

باراک اوباما در
آخرین نطق خود در
مقامریاستجمهوری
آمریکا از مردم این
کشور خواست تا اتحاد
با یکدیگر را
از دست ندهند ،زیرا
به گفته او دموکراسی
در آمریکا تنها زمانی
میتواند عمل کند که
«همگی ما صرفنظر
از وابستگی حزبی
یا منفعت خاص
کمک کنیم تا حس
سرنوشت مشترک را
که در حال حاضر نیاز
فوری به آن داریم،
بازگردانیم»

ظریفانــه اســت! ســاده زیــرا اوبامــا بیــش از
هر شــخصیتی حاال به خوبی مــی داند که درد
آمریکا نه ثروت اســت ،نه شــغل است ،نه بیمه
درمانی است و نه احساس بزرگی و ابرقدرتی! اوباما
با گوشت و پوست و استخوانش حس کرده و شاید
لمس هم کرده باشــد که درد آمریکای قرن 21
تبعیض است؛ تبعیضی که دموکراسی مورد ادعای
آمریکایی ها را به سخره گرفته است .اوباما راست
گفته اســت! آمریکا دچار دموکراسی دروغین اما
تبعیضی دردناک و واقعی اســت و شــاید این دو
در آغاز دوران ترامپیســم! چالش ها را افزون تر
و دردسرهای آمریکایی ها را بیشتر و بیشتر کند.
کاخ ســفید ربط بدهیم اما منطقی است این
اشک ها را بدان سوی هدایت کنیم که به آینده
آمریکا و سرنوشت سیاهپوستان منتهی شود!

