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جان مک کین درمان
سرطانش را متوقف کرد

خانوادهجانمککیناعالمکردندکهاینسناتورجمهوریخواهدرمانبیماریسرطانخودرامتوقفکردهاست.اویکسالپیشبهسرطانمغزمبتالشد.مککیندرجریانانتخاباتسال ۲۰۰۰قصدداشتازسویحزبجمهوریخواه
نامزدریاستجمهوریشود،ولیاینجایگاهنصیبجورجبوششد.درانتخاباتسال ۲۰۰۸نیزاورقیبباراکاوبامابودکهدرنهایتدراینرقابتشکستخورد.اینسناتورجمهوریخواهکهدرجنگویتنامخلبانهواپیمایجنگیبود،به
علتدیدگاهفراحزبیاشدرمیاندموکراتهانیزطرفدارانیداردتاجاییکهجوالی ۲۰۱۷درحالیکهاودوراننقاهتپسازعملشرامیگذراند،ازبیمارستانبهسنارفتتابهالیحهترامپ،درخصوصلغو«اوباماکر»رایمخالفبدهد.

...

اینماجراهستند.پیشتردرماهآوریلسالجاری«ساجدین»
اعالمکردهبود«امروزمطلعشدمتوافقیکهبااینشرکتبرای
منتشر نکردن داستان رابطه با ترامپ داشتم ،از سوی دیگر
رســانه ها به بیرون درز کرده اســت .من هم تأیید می کنم که
زمانیکهدربرجترامپمشغولبهکاربودم،بهمنگفتهشده
بودنبایدکاریبهآنخدمتکارزنداشتهباشمزیرااوباترامپ
رابطهداشتوحاصلاینرابطههمیکفرزندنامشروعبود».
هنوزجزئیاتکاملیازماجرامنتشرنشدهوکاخسفیددرباره
آنموضعینگرفتهاست.ماجرایسکوتنگهبانبرجترامپ
درحالیاستکه،پیشازایننیز«کارنمکدوگال»،درمتنی
هشت صفحه ای مدعی رابطه ای  ۹ماهه با دونالد ترامپ در
سال 2006تا 2007شــده بود .او اما گفته بود که جزئیات
رابطه دوســتی و شــراکت جنســی خود با ترامپ را به نشریه
«نشنال انکوایرر» یکی از موسسات وابسته به «امریکن مدیا»
بهمبلغ ۱۵۰هزاردالرفروختهونمیتوانستهدربارهآنسخن
بگوید.هرچندکهاوطیهفتههایگذشتهلببهسخنگشود
ودربارهترامپسخنگفت.طبقنظرسنجیکهسیاناندر
مارس ۲۰۱۸انجامداد ۵۶،درصدمردمآمریکابراینباورند
رسانه«نشنالانکوایرر»بهنفعترامپفعالیتمیکند.

تحلیل روز
دکتر ابوذرگوهری مقدم

بن بست تدریجی پرونده کره شمالی
اعالم لغو ســفر پمپئو به پیونگیانگ توســط ترامپ ،نشــان از
نارضایتــی وی از اقدامات كره شــمالی و کندی رونــد اجرای
"توافقات احتمالی" طرفیــن دارد؛ ترامپ همچنین از كاهش
نقشچیندراینحوزهاظهارنگرانیكردهمسئلهایكهکام ً
ال
قابل پیشبینی بود .از ســوی دیگــر تعیین نماینــده ویژه كره
شمالی توســط پمپئو در وزارت خارجه -استیو بیگان -جهت
مدیریت و رهبــری مذاكــرات و ارتبــاط با متحدان و شــركای
آمریكا نشــاندهنده كاهش ســریع ســطوح مذاكره از ســران
به سطح كارشناســی و بازگشــت به روند عادی مسئله و عم ً
ال
تحقق هشــداری اســت كه منتقدان ترامــپ در خصوص كره
شمالیمطرحمیکردند.كرهشمالیدرمقطعفعلیخواهان
آن است كه آمریكا در ابتدا گام نخست را بردارد .پیونگیانگ
بهخوبیمیدانددستبرداشتنازمزیتراهبردیایجادشده
درباره توانمندی دسترسی نظامی به خاك آمریكا و توانمندی
بازدارندگیپیونگیانگ،اینكشوررابهشدتدرقبالآمریكا
و متحدانش آسیبپذیر میســازد لذا خواهان آن است كه او ًال
قرارداد صلح رسمی بین آمریكا و كره شمالی منعقد شود و در
گامبعدینیروهایآمریكاازشبهجزیرهكره،خارجوچتراتمی
این كشور از كره شمالی و ژاپن حذف شود .طبع ًا اقدام نکردن
مؤثرآمریكا،ماجرارادرسطحفعلینگاهخواهدداشت.آمریكا
نیزچارهایجزتداومروندفعلیكهافزایشفشاروتحریماست
نخواهد داشــت؛ روندی كــه تداوم آن بنبســت در ایــن حوزه
ایجادخواهدكردوآثاراقدامتبلیغاتیترامپدردیدارسراندو
كشور نیز نمیتواند به اقدام مؤثر تبدیل شود و شكستی برای
دیپلماسیشخصیویمحسوبمیشود.واگذاریاختیارات
وزارت امور خارجه در حوزه كره شــمالی بــه نمایندگی ویژه و
شخصبیگان،بیانگرتمایلپمپئوجهتمدیریتپروندهكرهدر
وزارتخارجهوشخصاوست؛اماجهتتحوالت،نشاندهنده
نقطهعطفیدراینماجرانیست.

اندیشکده روز
عمرانخان در 2راهی پکن  -واشنگتن
اندیشکده «ویلسون» در گزارشی سیاست خارجی پاکستان
در دوره نخســت وزیری عمران خان را مورد بررسی قرار داد و
نوشت :عمران خان در مســیر بهبود چهره پاکستان در سطح
بینالمللی با چندیــن پرونده مواجــه اســت .از مهمترین این
توگوهای
پروندهها ،بحران با افغانســتان ،روابط با هند ،گف 
تعلیقشدهباآمریکاوشراکتاقتصادیباچیناست.واشنگتن
و کابل ،پاکستان را متهم میکنند که به یک پناهگاه امن برای
تروریســتهای افغانســتان تبدیل شده اســت .موضوعی که
اســامآباد آن را رد میکند .اما اکنون ،عمرانخان در شرایط
خوبیبرایبازآفرینیاعتمادافغانستانیهابهسرمیبرد؛مردم
افغانستانبهاوبهعنوانیکچهرهجدیدوکسیکهمیتوانبه
سخنانشاعتمادکرد،مینگرند.برایناساس«،عمرانخان»
تالشخواهدکرددررابطهاشباآمریکا،بیشازپیشسیاست
موازنه را به کار گیرد ،اما حرکت پاکســتان از پایــگاه آمریکا به
سمتپایگاهچینادامهخواهدیافت.

...

یادداشت
امیرعلی ابوالفتح

«بیماری اعتیاد تحریمی» آمریکا
دولت آمریکا عالوه بر دوســتدار جنگ ،به دوستدار تحریم نیز
شهرت دارد .در بین کشورهای جهان ،کمتر کشوری به اندازه
آمریکا به حربه تحریم علیه دیگران متوسل می شود.با نگاهی
به ســایت رســمی وزارت خزانه داری آمریکا کــه متولی اصلی
نظارت بر اجرای تحریم های اعمال شــده از ســوی این کشــور
اســت 28،تحریم جداگانه اســتخراج می شــود .برخی از این
تحریم ها به طور مستقیم علیه کشــورهایی همچون بالروس،
بوروندی،آفریقایمرکزی،کوبا،جمهوریدموکراتیککنگو،
ایران  ،لیبی ،کره شمالی ،سومالی ،سودان ،سوریه و زیمبابوه
است .تحریم هایی نیز علیه کشــورهای بالکان ،عراق ،لبنان،
سودانجنوبی،روسیه،اوکراین،ونزوئالویمنبهاجراگذاشته
شده است .این درحالی اســت که تحریم های ضد تروریستی،
ضد تجارت مواد مخدر ،ضد حمالت سایبری ،ضد منع اشاعه
تسلیحات کشتار جمعی و ضد سازمان های جنایی فراملیتی،
گسترهایازجهانرادربرمیگیرد.عالقهدولتآمریکابهاعمال
تحریم علیه دیگران به قدری شدت یافته اســت که برخی از آن
به عنوان "بیماری اعتیاد تحریمــی " آمریکا یاد می کنند .البته
پیامدهایاینبیماریفقطگریبانگیرفعاالناقتصادیآمریکا
و کشورهای هدف نیست ،بلکه تقریبا تمامی کشورها را تحت
تاثیرقرار می دهد .تحریم به ویژه درحــوزه اقتصادی و تجاری،
سابقهطوالنیدرتاریخداردوبسیاریازکشورهابرایپیشبرد
اهدافمدنظرخود،بهآنمتوسلمیشوند.بااینحال،آنچه
به "بیماری اعتیاد تحریمی" آمریکا جلــوه خطرناک تری داده،
توسلواشنگتنبهاعمالتحریمهایثانویهعلیهکلیهکشورهای
جهاناست.براساساینروش،واشنگتنبخشهایدولتیو
خصوصیکشورهاییراتحریممیکندکهدرفهرستتحریمی
وزارت خزانــه داری آمریکا قرار ندارند .بــه عنوان مثال ،تحریم
هایی که با خروج آمریکا از توافق هسته ای با ایران برگشته اند،
هرگونههمکاریوتجارتهمهکشورهایجهانراباایرانتهدید
میکند.دولتکنونیآمریکاامیدواراستبهبهانهنارضایتیاز
توافقیکهموردحمایتدولتقبلیاینکشوربودهاست،دایره
اعمالسیاستتحریمیخودرابهسراسرجهانگسترشدهد.
از دید دولت آمریکا ،جهان باید از هر آن چه در واشنگتن درباره
تحریم ها اتخاذ می شــود ،تبعیت کند؛ درغیراین صورت افراد
خاطی ،حتی دولت های هم پیمان ،مجازات خواهند شــد .به
عبارت دیگر ،آمریکایی هــا در لوای اعمال تحریــم های اولیه و
ثانویه در حالتحمیل اینخواسته هستند که قوانین کنگره در
خصوصتحریمعلیهایرانرابرایتمامیکشورهایجهانالزم
االجراومیلوارادهخودرابردیگرانتحمیلکنند.درحالیکه
شدتگرفتن"بیماریاعتیادتحریمی"،نهفقطاصولبنیادین
تجارتآزادورقابتآزادانهدرحوزهتجارتراتهدیدمیکند،بلکه
خطری فوری برای حاکمیت ملی کشورها به شمار می آید .به
همیندلیلنیزبرخالفانتظارترامپومشاورانش،بازگرداندن
تحریم های هســته ای علیه ایــران با واکنــش یکپارچه جامعه
جهانیمواجهشدهاست.بهنظرمیرسدجهانبیشازپیشبه
پیامدهایویرانگر"بیماریاعتیادتحریمی"آمریکاوتاثیرآنبر
مناسباتسیاسی-امنیتیواقتصادی-تجاریپیبردهاست.

سیانان  :رئیسجمهورآمریکا فرزندنامشروع دارد

▪سه گانه حق السکوت

داستانهای هزار و یک شب ترامپ

نبــی شــریفی-وقتی امضایش یــک خط خطــی پیچیده و
طوالنی اســت ،معلوم نیست که نقاشــی اش چطور است .با
این همه ،رئیس جمهور آمریکا در ماهی که هر ســاعت زاویه
ای جدید از رســوایی های سیاسی یا جنســی اش آشکار می
شــود ،به همراه همســرش مالنیا در ســفرش بــه «اوهایو» به
بیمارســتان کودکان رفتــه و در کنار آن ها نقاشــی کشــیده
است .حضور ترامپ در کنار کودکان و رنگ آمیزی با ماژیکی
که در دست دارد در حالی است که نگهبان سابق برج او خبر

...
عراق

از فرزند نامشــروع رئیس جمهور داده اســت .حاال یک برگ
دیگرازداستانهایهزارویکشبترامپ،روشدهوپاییک
خدمتکارزنورابطهبااودرمیاناست.داستانیکههمچون
رسوایی«کارنمکدوگال»،یکنشریهحقانتشارآنراخریده
و از انتشار آن ممانعت کرده بود .اما ،اکنون به نوشته سی ان
ان ،مارک هلد ،وکیل «دینو ســاجدین» ،نگهبان ســابق برج
جهانیترامپ،میگویدکهقرارداد«حقالسکوت»موکلشبا
موسسهرسانهای AMIبهپایانرسیدهومیتوانددرخصوص

...

فلسطین

رابطهپنهانیترامپبااینزنوفرزندنامشروعویحرفبزند.
«دینو ســاجدین» در نوامبر  ۲۰۱۵با «امریکن مدیا» شرکت
مادر «نشنال انکوایرر» قراردادی را به امضا رساند که در ازای
پرداخت ۳۰هزار دالر تمام حقوق انحصاری درباره این ادعا
رابهآنهاواگذارمیکرد.دراینسندقیدشدهاستکهاوحق
ندارد این مطلب را در اختیار طرف دیگری قرار دهد و در غیر
اینصورتبایدیکمیلیوندالربهاینشرکتموسومبهAMI
پرداخت کند .سکوت او شکسته شده و همه منتظر جزئیات

...
سوریه

باافشایخبرترامپحاالپروندهحقالسکوتهایترامپبه
سه فقره رسیده است .استورمی دنیلز ،مک دوگال و نگهبان
برجترامپ.اینرسواییهادرحالیاستکه«مایکلکوهن»،
وکیل شــخصی ســابق ترامپ ،پس از ادای ســوگند اعتراف
کرد که ترامپ از وی خواسته بود با «دیوید پکر» ،رئیس و مدیر
اجرایی موسسه «امریکن مدیا» ،برای پرداخت پول به عنوان
حقالسکوت،کارکند.روزهایتاریکترامپدرحالیسپری
می شــود که پل منافورت ،نخستین رئیس ســتاد انتخاباتی
ترامپ در رقابت های ســال 2016از 18مورد اتهامی در8
موردمحکومشدهومایکلکوهن،وکیل وکارچاقکنسابق
ترامپ نیز داوطلبانه اتهامات وارد شــده از جمله تالش برای
تاثیرگذاری بر نتایج انتخابــات ســال  2016را پذیرفته تا با
مجازاتکمتریمواجهشود.

...

عربستان

مخالفت «العبادی» با خروج
الحشد الشعبی از شهرهای بزرگ

لغو  ۲۰۰میلیون دالر از کمکهای
آمریکا به غزه وکرانه باختری

درخواست رسمی دمشق از حزبا...
برای ماندن در سوریه

تمجید علنی وزیر ارشاد  سعودی
از رژیم صهیونیستی

«حیدر العبادی» نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای
مســلح عراق ،در دیدار با مسئوالن الحشد الشعبی،
تأکید کــرد که بغــداد ایــن گــروه نظامی-مردمی را
بخشیازدولتووابستهبهنیروهایمسلحعراقمی
داند .العبــادی همچنین گفت« :خــروج این نیروها
از شــهرهای بزرگ نباید تحت فشــار سیاسی باشد؛
چرا که بهرغم شکست و اخراج گروههای تروریستی
داعشازعراق،هنوزهستهها،تفکروایدئولوژیاین
گروه در بین آنهــا وجود دارد لذا بایــد به جنگ با آن
ادامهبدهیم».

وزارت امورخارجــه آمریکا اعــام کرد بنابر دســتور
دونالــد ترامــپ  ۲۰۰میلیــون دالر از کمکهــای
اقتصادیبهغزهوکرانهباختریرامتوقفکردهاست.
روابطمیانواشنگتنوتشکیالتخودگرداناززمان
ورودترامپبهکاخسفیدروبهسردیگراییدهوبعداز
آن که رئیسجمهوری آمریکا دستور انتقال سفارت
کشورش به بیتالمقدس را صادر کرد دو طرف وارد
جدالهایعلنیشدند.پیشترنیزآمریکا ۶۵میلیون
دالرازکمکهایخودبهدفترامدادیسازمانمللبه
فلسطینیانراقطعکردهبود.

حزب ا ...درخواستی رسمی از دمشــق درباره لزوم
ماندن نیروهایــش در ســوریه دریافت کرده اســت.
در ایــن درخواســت آمده اســت که نیروهــای حزب
ا ...برای مدتــی دیگر حتی پس از اتمــام عملیات در
مناطق شــمال غربی و شــمال شــرقی در این کشور
بمانند.بهگزارشاالخبار،حزبا...اقداماتداخلی
را جهــت برنامهریزی بــرای ماندن نه چنــدان کوتاه
مدت نیروهایش در ســوریه در پیش گرفته است .آن
ها همچنین ،بر بازگشــت آوارگان از لبنان و سامان
دهیاوضاعدرطولمرزهایمشترکنظارتدارند.

وزیرارشادسعودیدراظهارنظریجنجالیگفتکه
اسرائیلباوجودآنچهدربارهآنمیدانیم،مانعآمدن
مسلمانان به عربستان برای ادای مناسک حج نشده
است ،در حالی که کشور دیگری (قطر) مانع رسیدن
شــهروندانش برای ادای حج شــده اســت! او مدعی
است که فقط انسانهای منحرف و دشمنان اسالم و
مسلمانانباپادشاهیسعودیبهدشمنیمیپردازند.
کاربرانشبکههایاجتماعیضمنمحکومکردناین
اظهارات نوشتند که «عادیسازی روابط عربستان با
اسرائیلبهفریضهحجرسیدهاست».

2قطبی سازی ،استراتژی واشنگتن برایخروج ازتنگنای سیاسیدرعراق

خطرتداومکشمکش العبادی -المالکی

با گذشــت حدود  100روز از برگزاری انتخابات پارلمانی
عراقهمچنانبحثتشکیلدولتجدیدوبرگزارینشست
پارلمانبرایتشکیلفراکسیوناکثریتپارلمانیدرجریان
است.هرچندعلتاصلیتاخیرکنونیرامیتواناعتراضات
مطرحشدهجناحهایسیاسیدربارهنتایجنهاییاعالمشده
از سوی کمیسیون مستقل انتخابات عراق ارزیابی کرد اما
واقعیتآناستکهطیاینزماننسبت ًاطوالنیجناحهای
سیاســی پیروز در انتخابات نیز در مذاکرات قبل از تشکیل
جلسهاولپارلماننتوانستهاندبهتوافقبایکدیگردستپیدا
کنند.باتمامایناوصاف،تاییدرسمیونهایینتایجانتخابات
پارلمانیازسویدادگاهفدرالعراقدر 28مرداد رامیتوان
رخدادی مهم و قابل توجه برای زمینه سازی جهت تشکیل
سریع کابینه و شــروع به کار دولت ارزیابی کرد .زمانی این
موضوعجدیتربهنظرمیرسدکهحیدرالعبادینخستوزیر
و فواد معصوم رئیسجمهــوری عراق ،بر ضرورت تشــکیل
سریع اولین نشست پارلمانی برای تعیین رئیس پارلمان و
رئیسجمهوری جدید و اجرایی شدن روند مدون در قانون
اساسیبرایتشکیلکابینهدولتجدید،تاکیدکردهاند.در
راستایایجاددولتجدیدنیزمتعاقبتاییدنتایجانتخاباتاز
سویدادگاهفدرال،رهبرانچهارلیستانتخاباتیسائرون
به رهبری مقتــدی صدر ،النصر به رهبــری حیدر العبادی،
الحکمة بــه رهبری عمــار حکیــم و الوطنیه به رهبــری ایاد
عالویهفتهگذشتهنشستیمشترکرادرهتلبابلبغداد
برگزار کردند و بر اساس بیانیه مشترک پایانی این نشست،
آنها برای ایجاد هســته اولیه و اصلی فراکســیون اکثریت
پارلمانی بــه توافق رســیدند.در ابتــدای امر برگــزاری این
نشست و حصول توافق میان این جریانهای سیاسی برای
ایجاد دولت جدید در عــراق را میتوان امری مثبت ارزیابی
کرد اما در ســوی دیگر معمــای ایجاد فراکســیون اکثریت
پارلمانی،شاهدایجادقطببندیدیگریهستیمکهتالش
برای تشکیل آن از سوی دفتر اطالع رسانی نوریالمالکی
نخستوزیرسابقومعاونفعلیرئیسجمهوریعراقبود.
براساساعالمدفترنوریالمالکیرهبرائتالفدولتقانون،
ففتحبهرهبریهادیالعامریو
گفتوگوهاییمیانائتال 
دولتقانونبهرهبرینوریالمالکیودوحزباصلیبرنده
انتخابــات پارلمانی عــراق در اقلیم کردســتان یعنی حزب
دموکراتکردستانعراق()pdkبهرهبریمسعودبارزانی
وحزباتحادیهمیهنیکردستان()pukبهرهبریکوسرت
رسولعلیانجامگرفتهاست.بانظربهاینمعادالتسیاسی
در عرصه سیاســی عــراق ،اکنون بــه نظر میرســد فضای
سیاسیبعدازانتخاباتپارلمانیاینکشور،درمسیرنوعی
دو قطبی یا بلوکبندی تقابلی میان دو چهره شــاخص
حزبالدعوهیعنینوریالمالکیوحیدرالعبادیقرار
گرفتهاست.هرچندبااحتیاطمیتوانازاینفرضیه
سخنبهمیانآورد؛زیراتاکنونهیچگونهاظهارنظر
رسمی درباره این بلوکبندی مطرح نشده است.
امااکنونمیتوانگفتکهفضایسیاسیعراقبه
گونهای است که دستیابی هر یک از این دو بلوک
احتمالی ممکن و قابل تحقق به نظر میرسد و در
اینبینایناحزابکردیواعرابسنیهستندکه
میتوانند بیشترین نقش را ایفا کنند .اما در میانه
اینمباحثایننکتهقابلتاملاستکهقطببندی

کنونی میان جریانهای سیاســی پیروز در انتخابات ،تا چه
اندازهمیتوانددرراستایمنافعملتعراقباشد؟همچنین،
این پرسش نیز قابل طرح است که ورود جناحهای سیاسی
عراقی به ویژه شیعیان به دوگانه رقابت سیاسی در پارلمان
و دولت در راســتای منافع کدام جریانهاست؟در پاسخ به
اینپرسشهاتوجهبهاینمسئلهضروریاستکهدرمقطع
کنونیشکلگیرینوعیرقابتودوقطبیدرعرصهپارلمان
و دولت هرچنــد بر روی کاغذ قابل اجراســت امــا در عرصه
معادالت عینی تحقق این امر بسیار دشوار خواهد بود؛ زیرا
در صورت موفقیت هریک از جناحهای مذکور ،این مسئله
به شــکل جدی مطرح میشــود که آیا جناح دیگر حاضر به
ایفاینقشاپوزیسیونخواهدبودیاخیر؟واقعیتایناست
که امکان پذیرش نقش اپوزیسیون قدرت در فضای کنونی
عراق برای جناحهای برنده در انتخابات تا حدودی دشــوار
بودهوایجادفشاربرایاجراییکردنچنینامری،میتواند
بحران سازی بزرگ در فضای سیاسی عراق را در پی داشته
باشد و حتی منجر به تعطیلی دولت شــود .نتایج انتخابات
پارلمانی نشان داد که جریانهای سیاسی ضدآمریکایی از
سویشهروندانعراقیموردبیشتریناقبالقرارگرفتهاند.
در نتیجه واشنگتن که خود را بازنده اصلی صحنه سیاسی
ی بیند تالش دارد از هر طریق ممکن ،مانع از ایجاد
عراق م 
دولتی ضدآمریکایی شــود و تنها راهحل ممکــن برای آنها
ایجاد دوقطبی میان جریان های سیاســی عراقــی ،به ویژه
میانائتالفسائرونبهرهبریمقتدیصدروهمپیمانیفتح
به رهبری هادیالعامری بود که در مقام جریانهای اصلی
ضد آمریکایی به ترتیب با  53و  48کرسی بیشترین رای را
در انتخابات کســب کرده بودند .در نتیجه به نظر میرســد
شــایدبهترین ســناریوی ممکن ایجاد ائتالفــی در پارلمان
باشدکهدرقالبآنتمامیجناحهاواحزابسیاسیفارغاز
وابستگیهاوتعلقاتفرقهای،توسعهوبهبودوضعیتعراق
رادرمقامهدفملیواحدموردتوجهقراردهند.
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اظهار نظر روز
توماس فریدمن:

چطور به ترامپ ضربه بزنیم؟

این روزها یک سری بحث و تفکر خوب در فضاهای خبری کل
کشــور به وجود آمده اســت درباره این موضوع که آیا رسانه ها
باید هر پیام ترامپ در توئیتر و تهدیدش را پوشش دهند .پاسخ
من این است :قطعا! از نظر حرفه ای این درست ترین کار است
که باید انجام دهیم و از نظر سیاســی نیز همــان طور که نتایج
انتخابات مقدماتــی اخیر اوهایونشــان داد ،اگــر می خواهید
ببینید قدرت دونالد ترامپ تا چه حد است کار درستی است.
به نظر می رســد که ترامپ در پیام ها و ســخنرانی هایش فقط
دروغگوییوقلدریورفتارهاییکهدرشأنیکرئیسجمهور
نیســت را از خود نشــان داده – که ما اصحاب رســانه هم تماما
پوشــش داده ایم – این رفتارهای ترامپ باعث شــده است که
حمایتجمهوریخواهانتحصیلکردهومیانهرووزنانحومه
شهر را کم کم از دســت بدهد .ترامپ به رای آن ها برای حفظ
اکثریت حزب جمهوری خــواه در مجلس نیــاز دارد.بنابراین
به پوشــش خبری ادامه دهید.نرخ بیکاری آمریکا 3.9درصد
اســت ،میزان تورم هم اکنون متوسط اســت ،بازار سهام مدام
رکورد مــی زند و رئیس جمهور ســربلند از یک نشســت با کره
شــمالی که جلوی یک بحــران را گرفت ،بیرون آمده اســت .با
این حال ،آخرین نظر سنجی ها نشان می دهد که  43درصد
موافق شــخص ترامپ و 53درصد مخالف عملکرد او هستند
و در انتخابــات ویژه ای کــه در اوهایــو برگزار شــد ،کاندیدای
جمهوری خواهان  -که ترامپ و کل حزب جمهوری خواه از او
حمایت کردند – با تفاضل بسیار کمی از رقیب دموکراتش در
صدر قرار گرفت ،آن هم در منطقه ای که بیش از سه دهه است
که هیچ نماینــده دموکراتی در مجلــس ندارد.این اتفاق برای
ترامپ و چشم انداز میان مدتش خوب نیست ،اما به نفع مردم
آمریکاوجمهوریخواهانیاستکهاهلتفکرهستند.بهنظر
میرسدکههنوزهمگروهیازجمهوریخواهانوجدانشان
را به ترامپ نباخته اند .کاری که معموال هر کســی در حمایت
از نماینده منتخبش در واشنگتن می کند .به نظر می رسد که
هنوز جمهوری خواهانی هســتند که شخصیت ،شایستگی و
حقیقت گویی یک رئیس جمهور برایشان مهم است.بنابراین
بهپوششخبریادامهدهید.نتایجانتخاباتبهاینمعنانیست
کهدموکراتهادرانتخاباتسال 2018یا 2020کارآسانی
پیشرودارند.آنهابایدکاندیداهایمحبوببیشتریداشته
باشند.امانتایجبرایمنبهاینمعنابودکهبایدتمامسخنرانی
ها و صحبت ها و پیام های ترامپ را پوشش کامل دهم چون آن
هاشخصیتواقعیاورانشانمیدهندوشخصیتترامپدارد
بر ریاســت جمهوری او تاثیر می گذارد.فقط کافی است موج
کوچکی از نفرت میان جمهوری خواهان میانه رو ایجاد شــود
تا بخش های کلیدی کشور علیه ترامپ شوند.بی شک رسانه
ها نباید اجازه دهند که در سخنرانی های ترامپ چیزی از قلم
بیفتد و بهتر است که به جای جایگاه خبرنگاران در میان مردم
بنشینند.تمام کشور باید از هر توئیت ،سخنرانی و هر واکنش
ترامپ با خبر باشند تا از خودشــان بپرسند" :این همان کسی
استکهمیخواهمبهکودکانمبگویمرئیسجمهورکشورمان
است؟"منهنوزمعتقدمکهبسیاریازآمریکاییهاباهررویکرد
سیاسی،بهترازترامپهستندوهرزمانکهفرصتبعدیپیش
بیاید ،آن ها خود را نشــان خواهند داد.من مــی دانم که حزب
جمهوری خواه کنگره و فاکس نیوز باید بسیار اغماض کنند تا
ترامپ را "کافی" بدانند .اما هنوز جمهوری خواهان میانه رو و
فروتنی هستند ،که شاید به نفع یک دموکرات رای ندهند ،اما
احتمالشهستکهآنقدرمنزجرشدهباشندکهرایندهند.
این بهترین حالت اســت .پس بیایید آن هــا را کامال در جریان
اقداماترئیسجمهورمانقراردهیم.

...

یادداشت
مصطفی غنی زاده

ترامپ؛ازاستیضاح تا تعلیق

روسیه :آمریکا ،فرانسه و انگلیس درتدارک حمله به سوریه هستند

تکرار سناریوی«شیمیایی»

گروه بین الملل-کمتر از دو هفته دیگر تا عملیات بزرگ
ارتش ســوریه علیــه گروهکهای تروریســتی حاضر در
شــمال ســوریه مانده اســت .در این مدت ،رایزنیهای
بسیاری توســط حامیان این گروههای تروریستی برای
جلوگیری از حمله احتمالی و حتمی نیروهای مقاومت
به شمال غرب سوریه صورت گرفته اما هیچ کدام راه به
جایی نبردهاند .شــاید مهم ترین این رایزنیها را هیئت
ســه نفره مقامــات ارشــد ترکیهای در ســفر به مســکو با
مقامات ارشد روس داشتند .ســفری که در آن عالوه بر
وزیر امور خارجه ،وزیر دفاع و رئیس ســازمان اطالعات
و امنیــت ترکیه هــم حضور داشــتند .هــدف اصلی این
هیئت از دیدار با مقامات روس ،قانــع کردن آن ها برای
خودداری از حمله متحدانشــان به مناطق تحت اشغال
تروریســتها بود ،مســئلهای که بهنظر میرســد مسکو
چندان حق انتخابــی درباره آن ندارد و دمشــق تصمیم
خود برای نهایی کردن سرنوشت این مناطق را گرفته و
همه شواهد نشــان از حمله قریبالوقوع دارد.به نوشته
کانال اخبار سوریه،از ســوی دیگر ،حامیان بینالمللی
گروهکهای تروریســتی فعال در این مناطق نیز دست
به کار شده و طبق معمول سناریوهای متعددی را چیده
و در حال چینش سناریوهای جدیدتری هستند .آن ها
که در مناطق مختلف سوریه در برابر اراده نیروهای
مقاومــت بــرای بازپسگیــری همــه مناطــق
آلوده شکســت خوردند ،اکنــون با همان
راهکارهای قدیمی به سراغ ادلب و غرب
حلب آمــده و انتظــار دارند کــه یک بار
دیگر بخت خود را بیازمایند .در حالی
که طی روزهای گذشــته ســه کشــور
آمریــکا ،انگلیــس و فرانســه بهعنوان
اصلیتریــن قدر تهــای جهانــی
حامی تروریســتها در ســوریه فعال
شــده و در خصوص حمله شیمیایی
جدیــد در این کشــور هشــدار داده و
میگویند در صورت وقوع دوباره دست
به کار خواهند شــد ،همه قرائــن حاکی از آن
است که کالهســفیدهای ســاخته و پرداخته
سازمان جاسوسی انگلیس و تروریستهای
القاعده مورد حمایت آمریــکا در این مورد به

هماهنگیهای جدیدی برای درست کردن بهانه حمله
رسیدهاند.ســه روز پیش بــود که برخی از منابع ســوری
تاکید کردند که هشت محموله کلر از شهر مرزی اطمه در
شمال سوریه به سمت جسرالشغور حرکت کرده و تحویل
تروریســتهای جبهــه النصره (القاعده) شــده اســت.
سناریو ،همان سناریوی قدیمی است و کالهسفیدهایی
که نام خود را دفاع شهری و کمک به بیماران و اقدامات
خیرخواهانه پزشــکی و نجــات مجروحان گذاشــتهاند،
میخواهند آخرین نقشآفرینی خود در بحران ســوریه
را شکل داده و ســپس برای همیشــه از این کشور خارج
و به سوی کشــورهای مادر خود حرکت کنند .در حالی
که همه میدانند که نیروهای متحد و ارتش سوریه هیچ
نیازی به اســتفاده از گازهای شــیمیایی مانند کلر برای
ســرکوب تروریســتها در هر حملهای به مناطــق آلوده
ندارند ،اما برای آن که بهانهای جدید برای خالی کردن
عقدههای شکســت حامیــان بینالمللی تروریســتها
فراهم شود ،آن ها برای ایجاد سناریوی حمله شیمیایی
ارتش ســوریه دســت بــه کار شــدهاند و بهنظر میرســد
در همیــن روزها عملی شــود.هر چند که اتــاق عملیات
متحدین در باالترین سطح سخنگویی (بر اساس تقسیم
کار صــورت گرفته ،در ایــن مورد وظیفه اصلــی بر عهده
وزارت دفاع روســیه قــرار دارد) هشــدارهای جدی در
این باره داد و تاکید کرد که سه کشــور فرانسه ،انگلیس
و آمریکا خود را برای حملهای جدید به زیرســاختهای
ســوریه آماده میکننــد ،امــا بهنظر میرســد که حرکت
ناوگان دریایی و هواپیماهای راهبــردی آمریکا که توان
شــلیک موشــکهای کروز را دارند به ســمت اهداف از
پیشتعیینشدهسوریه برایشلیکصورت گرفتهاست.
حتی خبرنگاران اســکای نیوز نیز برای پوشــش خبری
سناریوی حمله شیمیایی به حالت آماده باش درآمده اند.
سخنگوی وزارت دفاع روسیه در همین باره به حرکت ناو
موشکانداز آمریکایی در خلیج فارس و همچنین آماده
شــدن هواپیماهای  B2آمریکا در فــرودگاه العدید قطر
برای انجام این کار خبر داده است .به گفته این سخنگو،
همچنین ســازمان جاسوســی انگلیس کالهسفیدها را
ســر خط کرده تا در ســاعت معین اقدام به صحنهسازی
برای حمله شیمیایی کنند ،اقدامی که همه برآوردهای
اطالعاتی بیانگر وقوع احتمال قریب به یقین آن است.

وکیل ســابق ترامپ تخلف مالی انتخاباتی را پذیرفتــه و با این
اعترافدوبارهمسئلهاستیضاحترامپرابرسرزبانهاانداخته
اســت .اما وضعیت سیاسی آمریکا هم اکنون نشــان می دهد،
تنش سطح باالیی بسیار کم است .طبق قانون
احتمال چنین ِ
اساسیایاالتمتحده،برایمحاکمهواستیضاحرئیسجمهور،
بایدنیمیازنمایندگانکنگرهباآنموافقتکنندوپسازآنبیش
ازدوسومنمایندگانمجلسسنابهآنرایمثبتدهند.امریکه
باتوجهبهاکثریتجمهوریخواهدرهردومجلسبسیاربعیدبه
نظرمیرسد.گرچهبرخیجمهوریخواهانبهترامپاعتراض
دارند یا از موضوع تقلب مالی در انتخابات ناراحت هســتند اما
طبیعی است که نمی خواهند اولین رئیس جمهور استیضاح
شده تاریخ را به خاطر چنین اموری به نام حزب جمهوری خواه
ثبتکنند.البتهبایدمنصفانهگفتکهاینموضوعچنداناثری
درانتخاباتنداشت؛بهیادداریمکهدقیقایکهفتهقبلازرای
گیریانتخابات،پیامصوتیازترامپباحضوردونفرازدوستانش
منتشر شد که در آن ،وی یکی از تجربیات جنسی خود با زنی را
بابدترینورکیکترینکلماتتعریفمیکرد،صوتیکهدرآن
زمان به عنوان تیر آخر علیــه ترامپ و خارج کــردن او از گردونه
تصور میشد،درحالیکهنتیجهانتخاباتبهنفعاورقمخورد.
لذا پرداخت پول به دو بازیگر فیلم های مســتهجن برای پنهان
کردنرابطهخودباترامپاحتماالموجبتغییراساسیدرنتایج
انتخابات نمی شد .در وضعیت کنونی و با توجه به نظرسنجی
ها احتمال اســتیضاح ترامپ بســیار کم اســت و او را با تمامی
فشارهایموجودبایدرئیسجمهورایاالتمتحدهدانست.اما
متغیردیگریتوسطکوهنمطرحشدهاستکهمیتواندمعادله
کنونیرابهطورکلیتغییردهد.وکیلسابقبرایمولر-بازرس
ویژه پرونده روسیه -پیغام فرســتاده که حاضر است در پرونده
دخالتروسیهدرانتخاباتآمریکانیزهمکاریداشتهباشد.اگر
اعترافات او درباره دخالت روسیه به اندازه اعترافات اخیرش از
غنایحقوقیبرخوردارباشدمیتوانانتظارداشتکهجمهوری
خواهان نیز از او تبری بجویند و به ســمت بیــرون انداختن او از
کاخ سفید و پس از آن محاکمه حقوقی او باشند .متغیر دیگری
که می تواند مسیر کنونی را تغییر دهد انتخابات میان دوره ای
چندماهآیندهاستکهمیتواندموجبتغییرترکیبنمایندگان
شودودموکراتهارابهاکثریتبرساندوطبیعتاپسازآنطرح
استیضاحمطرحشود.آنچهاکنونوجودداردتعلیقترامپدر
مقامریاستجمهوریاستواینحالتآنقدربرایاوازنزدیک
احساسمیشودکهتوئیتزدهوهمهطرفهایسیاسیوغیر
سیاســی به ویژه حامیان ســرمایه دارش را تهدید کرده که اگر
استیضاحشود"بازارهاسقوطمیکند".قطعاچنینتعلیقیدر
درونساختارحاکمیتایاالتمتحدهبرایهمهکشورهاییکه
باآمریکادرزمینههایمختلفدرتنشودرگیریهستندخوب
ومفیداست.
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