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سرنوشت دونالدهای جونیور و سنیور

ســرانجام دونالد ترامــپ  ،رئیس جمهــور آمریکا تماس پســر
ارشدش،دونالدجونیورباوکیلروسبرایدریافتاطالعاتی
دربــاره هیالری کلینتــون  ،نامــزد دموکرات هــا در انتخابات
ریاســت جمهوری ســال 2016را پذیرفت  .دونالد ترامپ در
توئیتی ضمن تایید چنین تماســی  ،اقدام پســرش در دیدار با
ناتالیا وسلنیتسکایا  ،وکیل روس را عملی قانونی و مرسوم در
زمان انتخابات در آمریکا توصیف کرد .بــا این حال  ،منتقدان
دونالدترامپ،بهویژهرابرتمولر،بازپرسویژهپروندهدخالت
روسیهدرانتخاباتسال 2016آمریکانظریمتفاوتبارئیس
جمهور آمریکا دارند  .این گروه معتقدند که تالش برای کسب
اطالعات از کشــور خارجی – آن هم کشــوری همچون روسیه
– برای تخریب یک نامزد انتخاباتی اگر عملی خائنانه نباشــد
حتمااقدامیغیرقانونیخواهدبود.ضمناینکهاثباتتماس
پنهانی دونالد جونیور با وسلنیتسکایا  ،دونالد سنیور( دونالد
ترامــپ ) را در معرض اتهــام تبانی بــا روس ها قرار مــی دهد .
تا پیش از این  ،دونالد ترامپ بارها هرگونه اتهام تبانی اعضای
ستادانتخاباتیخودباروسهاراکتمانمیکرد.حتیزمانی
که تماس پنهانی مایکل فلین  ،نخســتین مشــاور امنیت ملی
ترامپباسفیروقتروسیهدرفاصلهزمانیبرگزاریانتخابات
ریاست جمهوری و شــروع دوره ریاســت جمهوری برمال شد ،
ترامپ  ،فلین را به دلیــل دروغگویی به معاون خــود و نه قول و
قرارهای گذاشته شــده برای نقض تحریم های ضد روسیه در
دولتباراکاوباما،سرزنشودرنهایتبرکنارکرد.بااینحال،
جدالآشکاروپنهانجامعهاطالعاتیآمریکابارئیسجمهوری
جدیددرنهایتموجبشدکهرابرتمولر–رئیسپیشینافبی
آی و از چهره های با نفوذ جامعه اطالعاتی – انگشت اتهام را به
درونحلقهخانوادگیدونالدترامپنشانهبرود.اطالعاتدرز
داده شده به مطبوعات آشــکار کرد که در هفته های منتهی به
انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر سال ، 2016دونالد
جونیورباوسلنیتسکایادربرجترامپدیدارکردتااطالعاتیرا
ازهیالریکلینتونبهدستآوردکهازآنعلیهنامزددموکرات
هااستفادهشود.ایناتهامالبتههمازسویدونالدجونیوروهم
ازسویدونالدسنیورردشد.اماباپیوستنمایکلکوهن،وکیل
و کارچاق کن سابق دونالد ترامپ به اردوگاه دشمنان  ،ورق به
ضرررئیسجمهوریآمریکابرگشت.البتهکوهندرابتداقصد
خیانتبهرئیسخودرانداشتامایورشناگهانیماموراناف
بی آی به دفتر و منزل کوهن که با دســتور مولــر انجام گرفت ،
اطالعات ذی قیمتی را در اختیار ماموران تحقیق گذاشت  .از
آن جا که بعد از اطالعات به دست آمده  ،ادامه وفاداری کوهن
به ترامپ خطر زنــدان را برای وکیل ســابق رئیــس جمهوری
آمریکا به همراه داشت  ،ســرانجام کوهن لب به سخن گشود و
در اظهارنظری سرنوشــت ساز شــهادت داد که دونالد ترامپ
شخصا مجوز دیدار با وکیل روس را به پســرش داده بود .البته
پیش از این و با توجه به روحیه ســلطه جویانــه دونالد ترامپ بر
نزدیکان از جمله اعضای خانواده و همچنین  ،وفاداری کامل
اعضایخانوادهبهپدر،تردیدیوجودنداشتکهدونالدجونیور
هرگزجرئتنمیکردبدوناطالعوکسبمجوزازدونالدسنیور
وارد موضوع حساس تماس با وکیل روس و دریافت اطالعات
علیه رقیب پدرش شود  .با این حال  ،تا پیش از اعتراف کوهن ،
شــواهدی دال بر اطالع دونالــد ترامپ از این موضــوع وجود
نداشت.اکنونسیرتحقیقاتپرونده،صرفادونالدجونیوررابه
دلیلکمکگرفتناطالعاتیازکشورخارجیبرایتاثیرگذاری
بر سرنوشت انتخابات در معرض اتهام قانون شکنی یا خیانت
قرارمیدهد.بهعبارتدیگر،حتیدرصورتمحکومیتدونالد
جونیور  ،خطری  ،تاج و تخت دونالد سنیور را تهدید نمی کند ؛
مگر این که مولر در ادامه تحقیقات  ،از رئیس جمهور زیر قسم ،
بازجوییکندوسپسثابتشودکهدونالدترامپشهادتدروغ
داده اســت  .در چنین وضعیتی ،کنگره ایــاالت متحده اجازه
خواهد داشت رئیس جمهوری را به دلیل قســم دروغ  ،تالش
برای جلوگیری از افشــای حقیقــت و مانع تراشــی در اجرای
وظایفکنگره،استیضاحکند؛همانگونهکهحدود 20سال
پیش درباره بیل کلینتون  ،رئیس جمهوری وقت عمل کردند
.البتهمحکومیتاحتمالیفرزندارشدرئیسجمهوریآمریکا
موضوعینیستکهدونالدترامپتابتحملآنراداشتهباشد
 .از این رو وی به شدت در تالش اســت تماس دونالد جونیور با
وکیلروسراعملیقانونی"،تصادفی"وفاقدسوءنیتمعرفی
کند  .در عین حال  ،به نظر می رســد رئیس جمهــوری آمریکا
برای خالصی فرزنــدش از ماجرای پیچیده حقوقی – امنیتی
 ،از رویارویی آشکار با رابرت مولر پرهیز و دایم گناه این ماجرا را
متوجه" 17دموکراتخشمگین"کنگرهمیکند.امااینکهدر
نهایت  ،در این ماجرای حقوقی – امنیتی  ،دونالدهای جونیور
وسنیورجانسالمبهدربرند،بستگیبهتعاملترامپباروسیه
 ،زور " دولت پنهان "  ،موفقیت رابــرت مولر و وفاداری نزدیکان
سابقوکنونیبهرئیسجمهوریآمریکادارد.
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اندیشکده روز
بازی بی نتیجه در باب المندب
اندیشکدهراهبردیتبییننوشت:وزیرانرژی،صنایعومعادن
عربستان سعودی به تازگی اعالم کرد انتقال نفت این کشور
از طریق تنگه بابالمندب از سرگرفته میشود .این در حالی
استکهعربستانچندیپیشاعالمکردهبودکهموقت ًاانتقال
نفتازطریقتنگهبابالمندبرابهدلیلآنچهحملهانصارا...
بادونفتکششمینامید،متوقفمیکند.عربستانمشخصا
ن جلوه دادن باب المندب از یکســو به
در تالش بود تا بــا ناام 
دلیل رفتارهای انصارا ...و از ســوی دیگر با اینهمانی سازی
انصــارا ...و ایران در شــرایطی که مقامات سیاســی و نظامی
ایرانتهدیدبهممانعتازصادراتنفتازمنطقهتحتشرایط
خاصی میکردند ،زمینه را برای افزایش فشار آمریکا و برخی
بازیگران غربی بر ایران و انصارا ...فراهم ســازد .لذا در حالی
که ریاض هیچگاه میزان خســارت وارد شده به دلیل حمالت
انصارا ...را رسانهای نمیکرد ،این بار از نفتکشهایی سخن
گفت که حامل دو میلیون بشکه نفت بودهاند و مدعی شد که
ایندونفتکشموردحمل هانصارا...قرارگرفتهاند.واقعیتاین
استکهتصمیمعربستانبهقطعصادراتنفتازبابالمندب،
چندانجدیگرفتهنشدوعمالبهشکستانجامید.مهمترین
نشانهبرایاینادعا،ارزیابیقیمتنفتاست.اگراینتصمیم
تهدیدآمیزعربستانمعتبربود،بایدخیلیزوداثرشرابرقیمت
نفت نشان میداد اما چنین نشد .در سطح رسانهای هم ،این
تصمیمچندانموثرواقعنشدودیگربازیگرانموثر،درخصوص
امنیتاینتنگهابرازنگرانینکردند.

ترامپ به ارتباط پسرش با وکیل روس اعترافکرد

درتله «قانون توطئه

»

نبی شــریفی -وقتی مــدارک رو می شــود ،دیگــر هیچ راه
فراری وجود نــدارد؛ حتی اگــر ترامپ آن ها را «رســانه هایی
جعلــی» بداند .رئیسجمهــوری آمریــکا ســرانجام پذیرفت
که دیدار تابســتان  ۲۰۱۶پســرش با یک وکیل روس ،برای
دریافت اطالعاتی مخــرب علیه «هیالری کلینتــون» رقیب
انتخاباتیاش بوده است .این شــفاف ترین اظهارنظردونالد

ترامپ درباره علت مالقات پســرش «دونالد ترامپ جونیور»
با «ناتالیا وسلنیتسکایا» ،وکیل مرتبط با کرملین در آن سال
اســت .دو هفته پیــش خبرگــزاری آسوشــیتدپرس گزارش
داده بود مدارکی را دیده که نشــان میدهد این وکیل روس،
با مقامهای ارشــد دولت روســیه روابطی بهمراتب نزدیکتر
از آنچه مدعی شــده ،داشتهاســت .پس از آن روز یک شــنبه

واشنگتنپستوسیانانبهنقلازمنابعمطلعگزارشدادند
کهترامپنگراناستپسرشبهدلیلمالقات ۹ژوئن2016
باوکیلروسبهگرفتاریحقوقیدچارشود.ترامپامادیروز
درتوئیترینوشت«اخبارجعلی،بهصورتکامالساختگی،از
شرکتپسرفوقالعادهمن،دونالد،دریکجلسهدربرجترامپ
گزارش میدهند .این جلسهای برای گرفتن اطالعات علیه
یکمخالفبود،کهکامالهمقانونیاستوهمیشهدرسیاست
صورتمیگیرد-اماراهبهجایینبرد.منهمازآنبیاطالع
بودم!» داســتان جدید ترامپ بــا توضیحات ۱۳مــاه پیش او
تفاوت دارد؛ زمانــی که رئیسجمهوری آمریــکا در بیانیه ای
اعالمکرد«مابابتبرنامهایدربارهحضانتکودکانروسیکه
سالهاپیشمورداستقبالوعالقهخانوادههایآمریکاییقرار
گرفت،گفتوگوکردیم».یکنکتهدراینجاقابلتوجهاست.
ترامپدربیانیهجدیدخودبازهمدروغمیگوید.اودرحالیاز
موضوعجلسهاظهاربیاطالعیکردهکه 10روزپیشدر27
جوالی «مایکل کوهن» ،وکیل سابق رئیس جمهوری آمریکا
گفت که «دونالد ترامپ پیش از دیدار ماه ژوئن ســال۲۰۱۶
میالدی بین اعضای ارشد کارزار انتخاباتی خود و روسها از
برنامهاینمالقاتاطالعداشت».
▪چراپذیرشخطایپسرعلیهپدراست؟

هشــت ماه پیــش« ،ناتالیــا وسلنیتســکایا» ،وکیل روســی
جنجالــی در مصاحبه بــا بلومبرگ گفــت :دونالــد ترامپ
جونیور ،از او خواسته تا مدارکی کتبی از درآمد غیرقانونی
کمپین هیــاری کلینتون ،رقیــب دموکرات پــدرش ارائه

کند .خانواده ترامپ اطالع داشــتند که این وکیل نماینده
دولتروسیهاستو«ناتالیا»میتوانداطالعاتمخربیعلیه
کلینتون ارائه کند« .ناتالیا وسلنیتسکایا» در این مصاحبه
گفته بود ،او در جلســه مذکور حاضر شــد تا مدارکی از فرار
مالیاتیاهداکنندگانمالیدموکراتارائهکندودرمقابل
علیه «قانون مگنیتســکی» که کنگره آمریکا ســال۲۰۱۲
تصویب کرد و طبق آن حــدود  ۴۰تبعه روس بــا اتهامهای
نقضهای حقوق بشــری جدی تحریم شــدند ،البی کند.
«البی کردن» بخشی از ماجراست که هنوز مدارکی موثق
از آن در دســترس نیســت .اما بخــش دیگر ماجــرا به نقض
«قانون توطئه» توسط ستاد انتخاباتی ترامپ باز می گردد.
در فصــل کارزارهای انتخاباتــی در آمریکا عادی اســت که
سیاستمداراندربارهحریفانخودبهتحقیقبپردازند.اما،
هم اکنون چندین نهــاد غیرانتفاعی آمریکا ،دادخواســت
مشترکی علیه ترامپ جونیور و کوشنر (پسر و داماد دونالد
ترامپ)بهاتهامنقضقانونانتخاباتبه«کمیسیونمرکزی
رسیدگیبهانتخابات»تسلیمکردهاند.براساساینقانون
بهرهگیری از «حمایتهای خارجــی» در جریان انتخابات
ممنوع اســت .واکنش مشــتاقانه پســر ترامپ به پیشنهاد
اطالعات درباره هیالری کلینتــون میتواند ناقض قانون
توطئه()Conspiracylaw
باشــد .برخی از محافل
دموکــرات حتــی از
«خیانت» تیم انتخاباتی
ترامپسخنمیگویند.

چرا دموکراتها درباره موفقیت بایدن درانتخابات  ۲۰۲۰تردید دارند؟

ستاره بیفروغجو

نتایجنظرسنجیهایاولیهحاکیازآناستکهجوبایدن،
معاون رئیس جمهور پیشین آمریکا نه تنها گزینه مناسبی
برایحزبدموکراتاستبلکه ازبختباالییبرایپیروزی
در رقابتهای انتخاباتی ســال  2020آمریــکا برخوردار
است.بر اساس این نظرسنجی ها ،او ممکن است به رقیب
جدی دونالــد ترامپ ،تبدیل شــود و چه بســا در انتخابات
نیز پیروز شــود.این در حالی اســت که برخی اعضای سنا
در خصوص نامزدی او در رقابت های انتخاباتی و پیروزی
او در انتخابات ســال  2020دچار شــک و تردید هستند.
آن ها با اشــاره به موضوعاتی همچون ســن معــاون رئیس
جمهور ســابق آمریــکا ،حمایــت او از جنگ عراق در ســال
 2006ودودورهشکستاودرانتخاباتریاستجمهوری
ســال های  1988و  2008معتقدند بایدن ممکن است
بار دیگر بخت ورود به کاخ ســفید را از دســت بدهد.بایدن
 76ســاله پیش از آن که در ســمت معــاون بــاراک اوباما،
رئیس جمهور ســابق آمریکا فعالیت داشته باشد ،به مدت

چند دهه در مجلس سنا بود .او یک ســناتور باتجربه است
ولی همقطاران او در مجلس سنا نظر دیگری دارند .آن ها
با پیش کشیدن بخش هایی از سابقه سیاســی و سن او ،تا
حدودی در خصــوص پیروزی در انتخابــات 2020تردید
دارند .در ســال 2020او وارد 78ســالگی می شــود و در
صورت پیروزی در انتخابات عنوان پیرترین رئیس جمهور
آمریکا را پس از دونالد ترامپ و رونالد ریگان به دســت می
آورد.موضوعیکهدموکراتهارابهشدتنگرانمیکند.
یکسناتوردموکراتکهنخواستنامشفاششود،گفت:
نظرسنجیهایاولیهقابلاعتمادنیستند.نتایجنظرسنجی
سایتپولیتیکوومورنینگکانسالتکهچهارشنبهگذشته
منتشر شــد ،نشــان می دهد بایدن با 44درصد آرا ترامپ
را با 37درصد آرا شکست می دهد .اما در این نظرسنجی
به احتمال حضــور نامزدهــای دیگری که مخالــف ترامپ
هستند ،توجهی نشده است.برخی دیگر از اعضای حزب
دموکراتشکستهایبایدندرانتخاباتریاستجمهوری

وقتی بادبادک ها محاصره نوارغزه را میشکنند

حماسدرمسیرتوافق پرسود

اســت :لغو محاصره غزه و بازگشــایی تمامــی گذرگاهها از
جملهگذرگاهرفح؛پرداختحقوقتمامکارمنداننوارغزه،
چهکارمندانوابستهبهتشکیالتخودگردانوچهحماس؛
جایگزینشدنبندر«پورسعید»مصربهجایبندرقبرسبه
نحوی که تمام کاالها و نیز سفرها از طریق بندر پورسعید به
غزهوبالعکسانجامشود؛بازسازینوارغزه.دراینشرایطو
بااجرایاینتوافقاتبهنظرمیرسدمقاومتحماسبدون
ازدستدادنامتیازوباحفظمواضعمقاومتخودتوانسته،
برگبرندهلغومحاصرهنوارغزهرابهدستآورد.ایندرحالی
استکهدرکرانهباختری،تشکیالتخودگردانفلسطینی
باانتقادتندازحماساینتوافقاترازیرسوالبردهوخواستار
اجرا نکردن این توافقات شده است .در عین حال مخالفت
تشکیالتخودگردانفلسطینکهبهموضعسازشمعروف
استدرحالیاستکهاینتشکیالتدرمسیردستیابیبه
اهدافگروهیوحزبیخودهموارهبیشترینعقبنشینیرا
دربرابرخواستههایصهیونیستهاوآمریکاداشتهاست.

تحرکات دیپلماتیک در مصر این روزها برای فلســطینیان
ســاکن نوار غزه از اهمیت ویژه ای برخوردار است .موضوع
،میانجیگری مصر درخصوص لغو محاصره  10ساله نوار
غزهطییکهفتهاخیراست.غزهایهاچشمانتظارمشاهده
ثمربخش بودن مقاومت محکم و تزلــزل ناپذیر خود و پایان
یکدههحصارکشیظالمانهباسکوتبینالمللیوحمایت
تمام عیار آمریکا و حکومت های سازشــکار عرب هســتند.
البتهجزئیاتدقیقیازتوافقصورتگرفتهازسویحماس
که میتواند منجر به پایان محاصره نوار غزه شــود ،منتشــر
نشده اســت اما برخی خبرگزاریها از جمله العربی جدید
در گزارشــی به این موضوع پرداختهاند.طبق این گزارش،
به نظر میرســد محتوای توافق دارای ســه ُبعد است؛ اول:
آتشبسنظامیمتقابلبهنحوی
که گروههای فلســطینی از
ارسالبادبادکوبالنهای
آتشزاونیزراهپیماییهای
بازگشــت در مرز نــوار غزه
دســت بردارند و در مقابل،
«اســرائیل» به جنایتهای
با اجرای این توافقات به نظر میرسد
خــود علیــه فلســطینیها
مقاومت حماس بدون از دست دادن امتیاز
پایاندهد.دوم:کمکردن
واقعیاز(شدت)محاصره
و با حفظ مواضع مقاومت
اســرائیلی-مصری علیه
خود توانسته،
نوار غزه به همراه اجرای
برگ برنده لغو
طرحهــای توســعه.
محاصره نوار
ســوم( :آغاز) مذاکرات
مربــوط بــه آزادی
غزه را به دست
اســرای اســرائیلی در
آورد
دســت حماس.هفتــه
گذشــته ،خبرگــزاری
«قــدس نــت» بــه نقل
از «فایــز ابوشــماله»
تحلیــل گر فلســطینی
نوشــت ،تـــوافقــــات
مقاومتفلسطیندرنوار
غزه شــامل چهــار مرحله
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اظهار نظر روز
فرانک برونی:

پنس بدتر از ترامپ است

درمحافلسیاسیآمریکاگاهتالششدهازمایکپنس،معاون
دونالدترامپ،رئیسجمهورآمریکاکهخودشراازحاشیههای
ترامــپ دور نگاه مــیدارد تصویر فــردی با ویژگیهــای کام ً
ال
متضاد با خود او ترســیم شــود اما واقعیت این اســت که پنس
بیش از آن چه شــما میدانید به رئیسش شــباهت دارد .او هم
خودشــیفته ،جزماندیــش ،دروغگو و بیرحم اســت.پنس در
دورانفعالیتشبهعنوانفرماندارایالتایندیانادستوردوخت
لباسهایــی را داده بود کــه روی آن هــا نام خــودش ،همراه با
سمتش«فرماندارایندیانا»،گلدوزیشدهبود.پنساحترامی
برای علم قائــل نیســت و زمانی اصــرار می کــرده که مصرف
دخانیات موجب سرطان نمیشــود؛ یا این که بحث تغییرات
جویواقعینیستودولتآمریکاآنرابرایافزایشکنترلروی
مردم مطرح میکند .دیدگاههای پنس درباره آمریکاییهای
آفریقاییتبار را نیز در بهترین حالت میتوان «عاری از مروت»
توصیف کرد .پنس زمانی که فرماندار بوده تن به عذرخواهی
از مرد سیاهپوســتی که علیرغم بیگناهی یک دهه به زندان
پوستانیکیازمناطق
گرفتنسیاه
بحرانقرار
افتاده،ندادهیا
ِ
ِ
ِ
فقیرنشین این ایالت را در برابر سطوح خطرناک سرب نادیده
گرفتهاستاز«دیآنتونیو»نویسندهکتابیدربارهپنسپرسیدم
اوضاعآمریکاباترامپوخیمترخواهدشدیاباپنس؛واودرپاسخ
گفتهاست«:بایدبگویمترامپراترجیحمیدهم».

...

نمای روز

ســال های 2008و 1988را مورد توجه قرار داده اند و با
اشــاره به این شکســت ها اعالم کردند بایدن ممکن است
کاندید قدرتمندی برای انتخابات 2020آمریکا نباشــد.
آنهابراینباورندکهالیزابتوارن،سناتوردموکراتایالت
ماساچوســت؛ برنی ســندرز ،ســناتور دموکرات ورمونت؛
کریستنگلیبرند،سناتوردموکراتنیویورکوکوریبوکر،
ســناتور دموکرات نیوجرســی ،گزینه های مناسبی برای
شرکت در انتخابات ســال  2020هســتند.با وجود این،
عده ای نیز معتقدند بایدن از قابلیت زیادی برای ریاســت
جمهوری آمریکا برخوردار اســت و کارنامه حرفــه ای او به
خصوصبهعنوانمعاوناوباما،شرایطرابرایپیروزیاش
در انتخابات 2020فراهم می کند .هم اکنون ،او در راس
فهرست گزینه های حزب دموکرات برای حضور در رقابت
هایانتخاباتیسال 2020استوبیشتردموکراتهافکر
میکنندنامزدیبایدنفرصتمناسبیبرایشکستدادن
ترامپخواهدبود.

اردوغان،رئیسجمهورترکیهیکروزپسازحملهپهپادی
علیهمادورو،رئیسجمهورونزوئالازمسجدیتحتتدابیر
شدیدامنیتیبازدیدکرد.تدابیرامنیتیتاحدیبودکه
یکیازمحافظاناوراکتاندازدوشپرتابحملمیکرد.

حزبکارگر برزیل داسیلوا را نامزد انتخابات ریاست جمهوریکرد

رقابت ازپشت میلهها؟

حزب کارگــر برزیل لــوال داســیلوا ،رئیس جمهور پیشــین
این کشــور را که به اتهام فســاد در زندان بهســر میبرد ،به
عنوان نامزد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری معرفی
کرد .هنوز مشــخص نیســت که کاندیدایی که در زندان به
ســر میبرد آیا میتوانــد از نظر حقوقی نامزد مقام ریاســت
جمهوری شــود یا نه .این احتمال وجود دارد که دیوان ویژه
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با نامزدی فردی که در
زندان اســت مخالفت کند.انتخابات برزیل مهر ماه برگزار
میشــود .در جریــان برگزاری کنگــره حزب کارگــر برزیل
بسیاری از اعضای این حزب با گذاشــتن ماسک کاغذی از
چهرهلوالداسیلواشعار"منلوالهستم"راسردادند.اعضای
حزب کارگر برزیل با ایــن عمل حمایت خــود را از اعالم نام
لوال داســیلوا به عنوان کاندیدای این حزب برای شرکت در
انتخابات ریاســت جمهوری اعالم کردند .لوئیس ایناسیو
لوال داسیلوا که در فاصله سال های  ۲۰۰۳تا  ۲۰۱۰مقام
ریاســت جمهوری برزیــل را برعهده داشــت به اتهام فســاد
دولتی به ۱۲ســال زندان محکوم شــده است .داسیلوا
از بنیان گذاران حزب کارگر برزیل است.وی که از ماه
آوریل ســال جاری میالدی زندانی شــده است تمام
اتهاماتمربوطبهخودراردمیکندوآنراساختگی
میداند.اوخودرایک"قربانیسیاسی"درسیاست
برزیلخواندهاست .گلیسیهافمن،رهبرحزب
کارگربرزیل،نامزدیداسیلوارا"راهیبرای
برونرفتازیکسیستمفاسد"خواند.به
گزارشروزنامه"زوددویچهتسایتونگ"
آلمان ،داسیلوا در پیامی که در زندان
ضبط شده گفته اســت« :کسانی که
مرا محکوم کردهاند دروغ میگویند و
دموکراسی در برزیل دوباره باید احیا
شود تا این کشور باز هم خود را بیابد و
دوباره رضایتمندی ایجاد شود».امکان
شرکت یا شرکت نکردن داسیلوا که ۷۲
ســال دارد در انتخابــات ۷اکتبــر ریاســت
جمهوری برزیل نامعلوم است .کاندیداهای
اینانتخاباتتا ۱۵اوتفرصتدارندتقاضای
رسمی خود را به هیئت برگزاری این انتخابات

ارســال کنند.نظرســنجیهای انجام شــده نشــاندهنده
پیشتازی داسیلواست .گفته میشود اگر رئیس جمهوری
پیشیننتواندنامزداینانتخاباتشودحزبکارگرکاندیدای
دیگری را معرفی خواهد کرد.چند هفته پیش قاضی یکی
از اســتانهای برزیل به طور غیر مترقبهای خواستار آزادی
داسیلوا شده بود؛ خواستی که با موافقت رئیس دادگاه این
پروندهروبهرونشد.دردور هزمامداریداسیلوا،برزیلشاهد
اعتالی اقتصادی بیسابقهای بود .افزون بر آن
اینسیاستمدارچپگرابابرنام هاجتماعی
خود به میلیونهــا برزیلی کمــک کرد تا
از شــرایط فقــر بیــرون بیایند.طرفداران
داســیلوا همچنــان از موضعگیریهــای
سیاســی او حمایت میکنند .حــدود یک ماه
پیش ۸۰هزارنفردراعتراضبهشرایطداسیلوا
بهخیابانآمدندوخواستارآزادیرئیسجمهوری
پیشیناینکشورشدند.

...

قاب بین الملل

فعاالنشبکههایاجتماعیدرعربستانتصاویرمربوط
بهقایقتفریحیمجللمحمدبنسلمانولیعهدعربستان
را در سواحل شهر «نیوم» واقع در شمال غرب این کشور
منتشــر کردند.به گفته آن هــا ،قایق مذکور توســط بن
سلمانچندماهقبلبهمبلغ ۵۵۰میلیوندالرخریداری
شده اســت.گفته می شــود که این قایق مجلل در واقع
پانزدهمین قایق بزرگ جهان به حساب آمده و در سال
 ۲۰۱۱ساختهشدهاست.طولاینقایقبه ۴۳۹فوت
میرسدودارای ۱۲اتاقوامکاناتکاملرفاهیاست.
بنسلمانکهداعیهمبارزهبافساددارد،چندیقبلاین
قایقرابههمراهیککاخمجللدرپاریسخریداریکرد.

...
لبنان

حزب ا : ...مداخله سعودی ها تشکیل دولت
را به تاخیر می اندازد
شیخ «علی دعموش» ،نایب رئیس شــورای اجرایی حزب ا...
لبنان ،کارشکنی عربستان سعودی را یکی از موانع اصلی در
تشکیلکابینهجدیدلبناندانست.درانتخاباتپارلمانیلبنان
ائتالفمقاومتموفقبهکسباکثریتکرسیهاشد.پارلمان
لبنان  128کرســی دارد .ائتالف مقاومت  68کرســی را در
اینانتخاباتبهدستآوردکهبیشاز 51درصدکرسیهای
پارلماناست.نتایجانتخاباتپارلمانیلبنانبرایعربستان
سعودی یک شوک سیاسی بود زیرا آل سعود هزینه مادی و
سیاسیزیادیبرایپیروزیگروههایهمسوباخوددراین
انتخاباتانجامدادهبود.

تنش بین اتاوا و ریاض

وال استریت ژورنال :عربستان در دوره بن سلمان کم تحمل تر شده است
عربستان سعودی ،ســفیر کانادا در این کشور را «عنصری
نامطلوب» خوانده و از وی خواســته اســت که عربســتان را
ترککند.ریاضهمچنینسفیرخوددرکانادارافراخوانده
و تعامالت تجاری بــا اتاوا را به دلیل آن چه «مداخله آشــکار
کانادادرامورداخلیعربستان»توصیفکرده،بهحالتعلیق
درآورده است .تنش ناگهانی دیپلماتیک در روابط ریاض با
اوتاوا نشان میدهد که عربستان ،کشوری که اجازه آزادی
بیان را نمیدهد چگونه در مقابل انتقادهــا و آرای مخالف
چشمپوشیومدارایکمتریداردوکمتحملترشدهاست
و از مرحله ارائه یادداشــتهای اعتراضآمیز به دولتهای
خارجی درباره اظهــارات مداخلهجویانه بــه مرحله اخراج
دیپلماتوسفیررسیدهاست.والاستریتژورنالبهمواضع
دیپلماتیکعربستاناشارهکردهکهدرسالگذشتهبهبهانه
حمایت قطر از "تروریسم" ،روابط دیپلماسی و تجاری خود
را با همپیمان دیرینه خود قطع کرد و در پی آن با مداخله در

امور لبنان نشــان داد که یارای تحمل حضور افراد وابسته
به حزبا ...در سوریه و نقش آن ها در دولت و اداره کشور را
ندارد؛موضوعیکهدولتعربستانرادرمعرضانتقادهای
بســیاری قرار داد .ایــن روزنامه همچنین اشــاره میکند،
پس از این که کانــادا با فروش خودروهای زرهی ســبک به
عربســتان موافقت کرد ،از ســوی نهادهای حقوق بشــری
تحت فشار و نظارت قرار گرفت و سازمانهای غیردولتی،
کانادا را برای انجام تحقیقات درباره امکان استفاده از این
خودروها در حمالت علیه یمن و نقضهای حقوق بشــری
تحتفشارگذاشتند.بهنوشتهوالاستریتژورنال،تصمیم
تعلیقروابطتجاریعربستانباکاناداهرگزبهنابهسامانی
اقتصادیمنجرنخواهدشدزیراتجارتمیاندوکشوربسیار
محدوداستوطبقهمهبیانیههایرسمی،صادراتکانادا
بهعربستانبیشازیکمیلیارددالرکانادایی(معادل۷۷۰
میلیوندالرآمریکا)درسال ۲۰۱۷بود.
CMYK

