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کاخ سفید در تدارک دومین دیدار
دونالد ترامپ و کیم جونگ اون

سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید اعالم کرد که دفتر رئیس جمهور «مشغول هماهنگی» برای تدارک نشست بین رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی است .سندرز گفت« :رئیس جمهور
نامهای از کیم جونگ اون دریافت کرد که محتوایی بسیار گرم و مثبت داشت ».خبر تدارک دیدار مجدد ترامپ و کیم در حالی منتشر میشود که به تازگی برخی از ناظران از پیشرفت ناکافی
در تحقق انتظارات ایجاد شده در نشست سنگاپور سخن گفته و به ویژه منتقدان رئیس جمهور آمریکا او را به مبالغهگویی درباره دستاوردهای این نشست متهم کرد ه بودند.
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تحلیل روز
سید رضا قزوینی غرابی

international@khorasannews.com

مرد روزهای سخت عراق

آیتا...العظمیسیستانیباارائهنظرخوددربارهنخستوزیر
آیندهعراقنشاندادمردروزهایسختوبحرانیعراقاستو
تنهاکسیاستکهدرشرایطفعلیکشور،مردممیتوانندروی
او حساب کنند«:مرجعیت موافق انتخاب نخست وزیر از میان
سیاستمدارانی که در سال های گذشته بخشی از سلطه بوده
اند – چه وابسته به یک حزب و چه مستقل – نیست .زیرا قاطبه
ملتدیگرامیدیبههیچکدامازآنهادربهبوداوضاعومبارزه
بافسادندارد».دیدگاهمرجعیتنجفدوروزپسازبیانیهصدر
بهمعنایتیرخالصبرنخستوزیریدورهدومحیدرالعبادی
است و جلسه دوشنبه شب حزب الدعوه در بغداد که با حضور
مالکی و العبادی برگزار شد ،تالشی برای ســرو سامان دادن
بهوضعیتاینحزبباتوجهبهشرایطفعلیواحتمالازدست
دادن نخست وزیر توســط دعوه ای ها بود.بیانیه دیروز الدعوه
و تأکید بر ضرورت تطبیق دیدگاه مرجعیت نیز عمال به معنای
پذیرش دیدگاه مرجعیت و عقبگرد اجباری العبادی است.در
هرصورت"تااینجایکار"،اهدافمحورآمریکاییازبهکرسی
نشــاندن گزینه خود برای نخست وزیری و ســوار شدن بر موج
بحرانبصرهناکامماندومرجعیتوجریانهایمقاومتوابسته
بهحشدکهباخویشتنداریدرتلهجنگمسلحانهنیفتادند،این
بازیراناکامکردند.بایددیددرنهایتوپسازتحریمچندساله
پذیرش سیاستمداران عراقی توســط مرجع اعلی ،آیا خیابان
الرسولنجف،باردیگرشاهدترددخودروهایمقاماتووزیران
خواهدبود؟

...

اندیشکده روز
بازی دوباره ترکیه با برگه آوارگان
اندیشــکده راهبردی تبیین نوشــت :حتی نشســت تهــران و
مذاکراتسهجانب هترکیه،روسیهوایرانهمنتوانستمخالفت
آنکارا با آغاز عملیات آزادســازی ادلب را از میان ببرد یا شدت
آن را کاهــش دهد .ترکیه اکنون میکوشــد با برگــ ه آوارگان،
کشــورهای اروپایی را تهدیــد کند تا بلکــه آنها با فشــارهای
خود ،ایــن عملیات را متوقف ســازند .بولنــت ییلدریم ،رئیس
هیئت امدادرسانی انسانی ترکیه روز دوشنبه تهدید کرد اگر
کشورهایاروپاییبرایتوقفحملهنیروهایسوریبهاستان
ادلب مداخله نکنند ،ترکیه مرزهای خود برای رفتن آوارگان
سوریبهاروپارابازمیکند.اینتهدیددرصورتعملیشدن،
عالوهبراینکهدوبارهموجبغرقشدنبرخیازآوارگانخواهد
شد ،موجی از ورود آنها به کشورهای اروپایی را رقم می زند و
اینکشورهارابامشکالتمتعددیمواجهخواهدساخت.پیش
ازاین،ترکیهدرسالهای 94و 95باکاهشعامدانهنظارتبر
مرزهایخود،چنینتهدیدیراعملیساخت.استفادهابزاری
ترکیهازمسئلهآوارگان،بهتهدیدکردناروپامحدودنمیشود.
ترکیه در قالب عملیات سپر فرات در سال 95و با این بهانه که
میخواهد حدفاصل اعزاز تا جرابلس در شمال سوریه را برای
اسکان آوارگان مهیا سازد ،به سوریه حمله کرد تا عمال مانع از
پیوستنکانتونکردیعفرینبهدیگرکانتونهایشرقفرات
شود.اکنوناینمنطقهاشغالیدراختیارگروههایتروریستی
نزدیکبهترکیهاستواسکانآوارگانآنگونهکهآنکارامدعی
بود،هیچگاهرخنداد.
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یادداشت
امیرعلی ابوالفتح

ترامپ علیه نهادهای بین المللی
با قدرت گرفتن ضد بین الملل گرایان آمریکایی در پی آغاز به
کار دونالد ترامپ  ،دولت آمریکا تقابل با نهادهای بین المللی
راشروعکردهاست.عمدهایننهادهاوپیمانهایبینالمللی
عبارت اند از  – 1:پیمان تغییرات آب و هوایی موسوم به پیمان
پاریس با  195عضو = خروج  – 2مشارکت ترانس پاسفیک با
 12عضو = خروج– 3یونسکو با 195عضو = خروج – 4توافق
هستهایباایران(برجام)باهفتکشورمذاکرهکنندهبههمراه
اتحادیــه اروپای 28عضوی = خروج– 5شــورای حقوق بشــر
سازمان ملل با  47عضو = خروج – 6ســازمان تجارت جهانی
با 164عضــو = تهدید به خروج – 7ســازمان پیمان آتالنتیک
شــمالی (ناتو) با 29عضو = تهدید به خروج – 8پیمان تجارت
آمریکای شمالی –نفتا با سه عضو = تهدید به خروج– 9دیوان
کیفریبینالمللیبا 123عضو=تهدیدبهاعمالتحریم.

...
آمریکا

مایکل مور :شاید ایوانکا قربانی
کودک آزاری پدرش باشد
کارگردان جنجالی آمریکایی که در مستند جدیدش با عنوان
"فارنهایت "۱۱/۹ :به اظهارات رئیسجمهــور آمریکا درباره
دخترش ایوانکا نگاهی میاندازد ،می گوید :ممکن اســت او
قربانی کودکآزاری به دســت پدرش شده باشد.مور در پاسخ
به این که آیا نسبت به دیگران اطالعات بیشتری درباره روابط
یاز
رئیسجمهورآمریکابادخترشدارد،بهذکرالگوهایرفتار 
ترامپماننداینکهاودستشرارویبخشهاییازبدنایوانکا
قرار داده یــا تصاویر ســوالبرانگیز دیگری که از آن ها منتشــر
شــده ،پرداخت .خبرنگاری در آســتانه نمایش این مستند در
جشنوارهفیلمتورنتوپرسید:آیاشماهمهمانیرامیبینیدکه
ما میبینیم؟ آیا این شــما را هم اذیت میکند؟مور پاسخ داد:
منهمهمانچیزیرامیبینمکهشمامیبینید،فقطمسخره
نمیکنم .از نظر من کودکآزاری جوک نیست ،اگر بحث این
است ،ایوانکا احتماال در این جا یک قربانی است.او گفت :اگر
معلمیکمدرسهدولتیبودمودانشآموزدختر ۱۳سالهاینزد
من میآمد و میگفت پدرم هر زمان که میخواهد مرا توصیف
کند از واژه شهوتانگیز استفاده میکند و به دیگران میگوید
کهاگراودخترمنبودقرارعاشقانهبااومیگذاشتمواگرکسی
از پدرش میپرســید که وجه اشــتراک او با دخترش چیست،
پاسخمیداد":سکس" ،یاتصویریازخودشرویپایاوحین
بوســیدنش نشــان میداد ،موظف بودم براســاس قانون این
موضوعرابهاطالعسرویسهایحفاظتازکودکانبرسانم.

بزرگترین رزمایشتاریخ روسیه آغازشد

آمادگی خرسها
برای نبرد بزرگ

نبی شریفی« -بزرگترین مانور تاریخروسیه»
با شــرکت حدود  ۳۰۰هزار نیــروی نظامی در
شرق سیبری دیروز آغاز شــد .پیمان آتالنتیک
شــمالی (ناتو) این مانــور را «تمرینــی برای یک
جنگگسترده»اعالمکرد.درمقابل«دیمیتری
پســکوف» ســخنگوی کرملین گفته اســت که

این رزمایش بــا توجه به نگرش «پرخاشــگرانه و
غیردوستانه» موجود به روســیه موجه است .در
همین حال ،وزارت دفــاع آمریکا (پنتاگون) نیز
اعالمکرداینرزمایشراازنزدیکزیرنظردارد.
آخرین باری که روســیه (ســرزمین خرس های
قهوه ای) تمرین هایی را در ابعاد مشــابه برگزار

کرد،سال ۱۹۸۱درجریانجنگسردبود.اما
دررزمایشامسالموسومبه«وستوک»۲۰۱۸
بــه معنــی شــرق  2018نیروهــای بیشــتری
نســبت به  37ســال پیش شــرکت مــی کنند.
بهگفته وزارت دفاع روســیه حدود
 ۳۰۰هــزار ســرباز در رزمایــش

یــک هفتــهای «وســتوک –  »۲۰۱۸شــرکت
خواهنــد کــرد .همچنیــن ۳۶هزار خــودروی
نظامی و تانــک،هزار هواپیما و پهپــاد به همراه
 ۸۰کشــتی جنگی و قایق نظامی در این مانور
حاضرخواهندبود.ارتشهایچینومغولستان
نیز در این رزمایش روســیه شرکت دارند .چین
با ســه هزار و  ۲۰۰ســرباز و تعداد زیادی نفربر
زرهی و هواپیما شــرکت کرده و مغولستان هم
تعدادیازواحدهاینظامیخودرابرایحضور
در تمرینهای این رزمایش اعزام کرده اســت.
ارتش چیــن ،بر خالف روســیه تجربۀ عملیاتی
زیادی نــدارد و حضور چندانــی در میدان های
گ واقعی نداشــته اســت .این مانور فرصت
جن 
مهمیبرایچینیهاخواهدبودتادانشجنگ
راازهمسایۀخودبیشتربیاموزند.ارتشروسیه
ازتجربهکافیبرایمشارکتدرعملیاتنظامی
برون مرزی برخوردار است و در سالهای اخیر
همــراه با سیاســت دیپلماتیک تهاجمــی تر در
خارج،درمواردیازجملهتجزیهکریمهوکمک
بهجداییطلبانروسزبانازاوکراین،جنگبا
تروریستهادرسوریهوحمایتازجداییطلبان
اوســتیای جنوبی و آبخاز در برابر گرجستان از
کاربردنیروینظامیابایینداشتهاست.
وسعتمحلبرگزاری،تسلیحاتوتجهیزاتبه
کار گرفته شــده در رزمایش به حدی زیاد است
کــه بســیاری از خبرگزاریهای بیــن المللی و
کارشناســان مســائل نظامی معتقدند روسیه
خــود را بــرای «جنــگ
جهانی سوم» آماده

می کند.مانور نظامی روسیه در یک دورۀ تنش
سیاسی با غرب برگزار میشود ،به همین دلیل
هم ســازمان ناتو و کشــورهای اروپایی نگرانی
خودراازاینمانورابرازکردهاند.عالوهبربحران
اوکراینووضعیتسوریه،اختالفاتمیانمسکو
و غربیها پروندههای زیاد دیگری را هم شامل
میشــود .ســخنگوی ناتو در انتقاد از این مانور
گفت«:اینهمانگرایشیاستکهازچندیقبل
در روسیه میبینیم ،مسکو حاال اعتماد به نفس
بیشــتری دارد و بودجۀ نظامی و حضور نظامی
خودرابهشکلقابلتوجهیافزایشدادهاست»
به گــزارش دویچه ولــه« ،والری گراســیموف»،
رئیس ســتاد فرماندهی ارتش روســیه تصریح
کرد که ایــن رزمایش علیه هیچ کشــور دیگری
صورت نمیگیــرد .نظامیان روســیه بر خالف
مانور ســال  ۲۰۱۷کــه در مرزهــای غربی این
کشور برگزار شــده بود ،این بار در شرق روسیه
دستبهرزمایشزدهاند.رزمایشسال۲۰۱۷
نگرانــی کشــورهای واقــع در مرزهــای غربــی
روســیه ،از جمله کشــورهای بالتیک ،لهستان
و اوکرایــن را برانگیختــه بود .گفتنی اســت که
رزمایش "وســتوک  "۲۰۱۸چند هفته پیش از
مانور گسترده پیمان آتالنتیک شــمالی (ناتو)
برگزار می شود .کشورهای عضو ناتو قرار است
در روزهای ۳تا  ۱۶آبان ( ۲۵اکتبر تا  ۷نوامبر)
بزرگترین رزمایش خود را از دوران جنگ سرد
به این ســو انجام دهند .قرار اســت بیش از ۴۰
هزار سرباز از  ۳۰کشور عضو ناتو در نروژ دست
بهتمرینهاینظامیمشترکبزنند.

حمالت انتحاری درننگرهار ۳۳کشته و 132زخمی به جا گذاشت

سفرههای خونآلود

مردم اســتان شــرقی ننگرهار کــه در اعتــراض به یک
فرمانده محلی پلیــس به خیابان ها آمــده بودند ،هدف
حمالتانتحاریقرارگرفتند.مقامهایامنیتیننگرهار
میگویند کــه در یــک حملــ ه انتحــاری در این اســتان
دستکم ۳۲نفرکشتهشدهاند.اینانفجاردرشهرستان
«مومندره»رخدادهاست.عطاءا...خوگیانی،سخنگوی
والی ننگرهار نیز گفته اســت که در این حمله دستکم
 128نفر دیگــر زخمی شــدند .یــک مقــام امنیتی که
خواســت نامش ذکر نشود ،به بیبیســی گفت :حمله
در داخل خیمهای انجام شــده که معترضــان برپا کرده
بودند .یکی از شــاهدان گفته اســت انفجــار زمانی رخ
داد که غیرنظامیــان ،خبرنــگاران و نیروهــای امنیتی
برای خوردن ناهار وارد این خیمه شــده بودند.به گفته
مسئوالن ،معترضان علیه یک فرمانده پلیس محلی به

نام «بالل پاچا» تظاهرات کرده بودند .تظاهرکنندگان
ادعامیکنندکهاوبهمردمزورگوییمیکندوبایدبرکنار
شــود .تمام جان باختگان و زخمی های این رویداد غیر
نظامیبودند.باتوجهبهاینکهگروهطالباناعالمکرده
درحمالتدیروزنقشینداشته،مسئولیتاینحمالت
تروریستیبرعهدهداعشاست.گفتنیاستصبحدیروز
نیز سه انفجار در سه مدرسه رخ داد که یک کودک جان
باخت و  4تن دیگر زخمی شدند .این حمالت در حالی
اســت که پیش از ایــن گروه داعــش تهدید کــرده بود به
مدارس دخترانه حمله خواهد کرد .به دنبال این تهدید
 ۸۰مدرســه دخترانه در شــهر جاللآباد ،مرکز استان
ننگرهار ،تعطیلشد.ننگرهاروالیتیهممرزباپاکستان
است و بخشهایی از این والیت از پایگاههای داعش در
افغانستانبهشمارمیرود.

سیان ان :رضایتمندی ازترامپ به 36درصدکاهش یافت

وقتی یک صفراشتباه میشود

شبکه ســی ان ان با برگزاری یک نظرسنجی اعالم کرد
کهمیزانرضایتازعملکرددونالدترامپ،رئیسجمهور
آمریکا همچنان رو به کاهش اســت و فقط  36درصد از
مردم از عملکرد او راضی هستند .این در حالی است که
رضایت از عملکرد او در مقایســه با ماه گذشــته میالدی
 6درصد کمتر شده است .در ماه آگوســت  42درصد از
مردمآمریکاگفتهبودندازعملکردترامپراضیهستند.
البتهمیزانرضایتمندیمردمآمریکاازوضعیتاقتصادی
خوب گزارش شده است و 69درصد از پاسخ دهندگان
در این نظرسنجی گفتند اوضاع اقتصادی خوب است.

...

استفان والت

نظریه پرداز و استاد دانشگاه هاروارد

روزی که رئیس جمهور باالخره کاخ ســفید را ترک کند،
همهمابایدبهسرعتآمادهکنارآمدنباجهانیباشیمکه
او برای ما به جا میگذارد.یکی از برخوردهای تاسف بار
رئیس جمهور ترامپ با موضوعهای مربوط به سیاســت
خارجی ایاالت متحده این اســت که او درباره موضوعات
روز دنیا آینده نگری ندارد .از این بدتــر این که او در بحث
سیاســت خارجی ،ایــاالت متحــده را به تدریــج تضعیف
میکند .برای درک بهتر این موضوع خوب اســت بدانیم
بســیاری از افراد مرتبط با موضوعات سیاســت خارجی
شب و روز در تالش هســتند خســارتهایی را که ترامپ
وارد میکند  ،به حداقل ممکن برســانند .آن ها مثل پدر
و مادرهایی هســتند که تــاش میکنند کــودک نوپای
غیرقابلکنترلیرادریکبازارشلوغچینیکنترلکنند:
تمرکــز روی نجــات دادن قوریهای چینی بازار اســت و
کســی به این فکر نمیکند وقتــی آن کــودک نوپا کارش
تمامشد،بایدچهکاریانجامدهد.کدامرئیسجمهوردر
جریان مرگ یک سناتور برجسته (جان مک کین) سعی
میکندخودرادرمرکزتوجهاتقراردهد؟آیاکسیبرای
اینکهمخالفتشرابارهبریکمتحدمهمکشورشنشان
دهد ،به سمت او آب نبات پرتاب میکند؟ ترامپ شاید در
ادارهدولتفاجعهباشداماتواناییجلبتوجهاوبااستفاده
از رفتارهــای عصبی کننده آن قدر باالســت کــه "مدونا"
( خواننده پاپ ) در این زمینه یک آماتور به نظر میرســد.
همه ما باید در مقابل درخواست ها برای ماندن در حالت
دفاعی مقاومت به خرج دهیم .بله ،ضربههای زیادی در
این روزها متحمل شدهایم اما باید برای بدترین ضرب ه ها
همآمادهباشیم.زمانیکهبایدبرایسیاستخارجیبعد
از ترامپ فکری بکنیم نزدیک نیست اما از هم اکنون الزم
است شــرایط را بررسی کنیم .شکی نیســت که همگان
فهرستی از اولویتهایشان دارند اما من فهرستی از مهم
ترینهاتهیهکردهام:
▪معماریسیاستقدرتهایبزرگ

بیل کلینتون یــک بار در جریــان کمپیــن انتخاباتی اش
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میزانرضایتمندیازعملکرداقتصادیترامپدرحالی
است که وی دو روز پیش در توئیتی به اشتباه نوشته بود:
«نرخ رشــد تولید ناخالص داخلی آمریــکا ( 4.2درصد)
برای اولین بار در صد سال گذشته بیشتر از نرخ بیکاری
( 3.9درصد) شــده اســت ».اقدامی که واکنش تحلیل
گراناقتصادیرادرپیداشت.پسازآن«کوینهاست»،
رئیس شورای مشــاوران اقتصادی کاخ سفید گفت که
افزایشنرختولیدناخالصداخلیدر 10ونه 100سال
اخیربیسابقهاست.احتماالیکنفرصفریبهاینعدد
اضافهکردهاستکهنبایداینکارراانجاممیداد.

نخست وزیرسابق مالزی دریافت رشوه ازریاض را تأییدکرد

اعتراف نا «نجیب» به دریافت رشوه سعودی
پسازآنکهکمیتهمبارزهبافسادمالزی 408حسابمربوط
به نخســت وزیر ســابق به ارزش 272میلیون دالر را مسدود
و ده ها میلیون دالر ارز و طال در خانه وی کشــف و ضبط کرد،
«نجیب» لــب به ســخن گشــود .نجیــب رزاق که در  9ســال
گذشتهحکومترادرمالزیدردستداشت،درصفحهفیس
بوک خود تایید کرد که مبلغ 100میلیون دالر از عربســتان
ســعودی در ســال ۲۰۱۱به عنــوان هدیه (رشــوه) دریافت
کرده است .رسانه های مالزی نامه پادشاه عربستان را که در
تاریخ اول فوریه ( 2011هفت ســال پیش) به نشــانی منزل
شخصی نجیب ارسال شده است منتشر کرده اند .بر اساس
اینگزارشسلمانبنعبدالعزیزدرنامهاشخطاببهنجیب
نوشته « :با توجه به دوستی ما که طی ســال ها روبه پیشرفت
بوده و ایده های شــما به عنوان یک رهبر توسعه اسالم مدرن
 ،مبلغ 100میلیون دالر اهدا می شــود .شــما اختیار مطلق
برای نحوه مصرف این مبلغ دارید» نخست وزیر سابق مالزی
که ممنوع الخروج است اعالم کرد که این نامه را منتشر کرده
تا خود را از اتهامات مرتبط با فســاد مالی مبرا کند .براساس
گزارشرسانههایمالزیایی،مبلغمذکوردرچندینمرحلهبه
حسابشخصینجیبواریزشدهواسنادارسالیمالینیزبه
امضای«فیصلترکی»وزیرامورمالیعربستانرسیدهاست.
دادگاه رســیدگی به اتهامات هفت گانه مرتبط با فساد مالی

نجیبرزاقنخستوزیرپیشینمالزیقراراستدرماهفوریه
سالآیندهمیالدی(بهمن)97برگزارشودکهدرصورتاحراز
آن ها وی احتماال با 15تا 20سال زندان روبه رو خواهد بود.
وکالینجیب 65سالهاعالمکردندویتاکنونباهفتاتهام
مختلف از جمله تخلف مجرمانه نقض اعتمــاد عمومی ،پول
شویی و سوء اســتفاده از قدرت مرتبط با گم شدن میلیاردها
دالر از صندوق توســعه مالزی واحد روبه روست .نجیب رزاق
باوجود این کهبا هفتاتهامجدیروبه روستاماباقیدوثیقه
آزاداستوسهموردازاتهاماتویمرتبطباپولشوییاست.
پیشتراعالمشدهبودنخستوزیرسابقمتهمبهدریافترشوه
ازعربستانسعودیبرایتبلیغاتدرانتخاباتپیشیناست.
به نظر می رســد نجیب مبلغ دریافتی از عربستان سعودی را
بسیارکمترازآنچه بوده ،اعالمکردهاست.دادستانیمالزی
پیشتراعالمکردهبودکهرزاقمبلغ ۶۸۱میلیوندالر،پیش
از انتخابات سال  ۲۰۱۳از عربستان سعودی دریافت کرده
است .بررسی پرونده فساد نخست وزیر ســابق مالزی بعد از
روی کار آمدن دولت «ماهاتیر محمد» 92ساله ،سیاستمدار
کهنهکارمالزیآغازشدهاست.دولتجدیدمالزیبهنخست
وزیری ماهاتیــر محمد در ســه ماه گذشــته مبارزه با فســاد و
مدیریت بدهی هــای کالن خارجی این کشــور را در اولویت
برنامههایخودقراردادهاست.

...

اظهار نظر روز
نانسی پلوسی:

استیضاح ترامپ در اولویت نیست

اگر هیالری کلینتــون در انتخابــات 2016برنده می شــد و
قانونخدماتدرمانیوبهداشتیحفظمیشدمنازسیاست
کناره گیری می کــردم اما تــا زمانی که دونالــد ترامپ رئیس
جمهور آمریکاســت من هم در مجلس حضور خواهم داشت.
انجمنهایحزبیحزبدموکراتنیزتعیینخواهندکردکه
ریاستحزبدموکراتآمریکابرعهدهچهکسیباشد.اینکه
گفتهمیشودنبایدرهبریحزبدموکراتآمریکابرعهدهیک
زن باشــد و با توجه به این که قانون خدمات درمانی با خطر از
بینرفتنمواجهاستاعالممیکنمتازمانیکهدونالدترامپ
رئیس جمهور آمریکاســت من هم در سیاست حضور خواهم
داشت .وی افزود:اگر انتخابات میان دوره ای مجلس آمریکا
امروز برگزار شــود حزب دموکرات با کســب اکثریت آرا برنده
خواهد شد .نانســی پلوســی پیش از این عنوان اولین رئیس
مجلس نماینــدگان آمریــکا را از آن خود کرده اســت و اکنون
برخی از رســانه ها می گوینــد در صورتی که دموکــرات ها در
انتخاباتمیاندورهایآمریکابرندهشونداحتماالویباردیگر
بهعنوانرئیسمجلسنمایندگانآمریکاانتخابخواهدشد.
نتایج نظرسنجی ها در آمریکا نشــان می دهد که نمایندگان
حزبدموکراتدرانتخاباتمیاندورهایاینکشورازرقبای
جمهوریخواهخودپیشیگرفتهاند.هفتهگذشتهبرایاولین
بار مجله تایمز تصویر نانسی پلوســی را روی جلد خود منتشر
کرد .در همین حال ،نانســی پلوســی اظهار کرد :در صورتی
که دموکرات ها بار دیگر اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا را
کسبکنند،ویسههدفکاهشهزینههایخدماتدرمانی
و بهداشــتی ،افزایــش حقوق و دســتمزدها و تشــدید قوانین
کنترل حمــل و نگهداری ســاح را با جدیت بیشــتری دنبال
خواهدکرد.همچنینبایدبافسادرایجدرواشنگتنهممقابله
شود و در این چارچوب تشــدید نظارت ها ضروری است .وی
گفت :هنوز مشخص نیســت اقدامات و مواضع دونالد ترامپ
به عنوان رئیس جمهــور ،ما را در چه وضعی قــرار خواهد داد.
تعداداندکیازنمایندگاندموکراتدرکنگرهآمریکاموضوع
استیضاحرئیسجمهوراینکشوررامطرحکردهاندولینانسی
پلوســی با اشــاره به این که تالش می کند این خواسته حزب
متبوعخودراکنترلکندتصریحکرد:استیضاحرئیسجمهور
اکنوناولویتمانیست،اولویتکنونیمااتحاداست.نانسی
پلوســی نماینده دموکرات کالیفرنیا در مجلس آمریکا افزود:
استیضاحرئیسجمهوردرشرایطکنونیتفرقهافکنانهاست
وتنهاانتخاباتمیتواندتعیینکندچهکسیریاستجمهوری
آمریکارابرعهدهبگیرد.اگررئیسجمهورقوانینرانقضکرده
باشد ،فراتر از قوانین نیست و بر اســاس قوانین با وی برخورد
خواهد شد .وی بابیان این که جمهوری خواهان به راحتی از
قدرتدستنخواهندکشیدوهمهبایدبدانندکهبرایکسب
قدرتدرمجلسبایدسختمبارزهکنیم افزود:اگرنقشپول
رادرسیاستمانکاهشدهیمودرمقابلنقشجامعهمدنی
را افزایش دهیم ،شــاهد افزایش نقش زنــان در فعالیت های
سیاسیواداریخواهیمبود.

...

نمای روز

برنامه ریزی برای دوران پساترامپ
در سال  92گفت« :محاســبات غیرواقعی قدرت واقعی
سیاست ،پذیرفتنی نیست .این مسئله مناسب این دوره
جدید نیست ».او آن زمان یکی از میلیونها نفری بود که
اعتقاد داشتند بشــریت از گردنه جنگ سرد عبور کرده و
گ بین کشورهای قوی شده
منطق قدیمی که باعث جن 
بود،قابلپذیرشنیست.کلینتونمتاسفانهکامالاشتباه
میکرد و حاال سیاســت قدرت بزرگ برای انتقام گرفتن
برگشته است .البته شــکل و میزان تقابل قدرتها ثابت
نیســت و رابطه کشــورهای بزرگ نیازمند شفاف سازی
است .آیا ایاالت متحده از اروپا و آسیا جدا میشود و اجازه
میدهد آن ها راه خودشــان را بروند؟ آیــا ایاالت متحده ،
همپیمانهایشدرناتووژاپنبرایمقابلهباچین،روسیه
وهمپیمانهایآنهاباهممشارکتمیکنند؟
▪دنیایجدیدوشجاعسایبری

من اولین نفری نیستم که پیش بینی میکنم دیجیتالی
شــدن ،شــبکههای مجــازی و دیگر جنبــ ه هــای دنیای
ســایبری ،سیاســتهای داخلی و خارجی دنیا را شــکل
خواهندداد.درسالهایاخیرسروصدایزیادیدرباره
امنیتسایبری،جنگسایبریوهرچیزسایبریدیگری
وجود داشته اما در سال 2018نمیتوانیم این مسئله را
در نظر نگیریم که مسائل سایبری تاثیر بسیار زیادی روی
جنبههایمختلفزندگیمادارند.دونالدترامپالبتهبه
جایاینکهبرایاینمسائلبرنامهریزیکند،مدیربخش
امنیت سایبری کاخ ســفید را اخراج و این سمت را حذف
کرد .کســی که ادعا میکند برای پیــروزی در انتخابات
ســال 2016کمک خارجی دریافت نکرده ،به جای این
کهسیاستهایدولتشدربارهمسائلسایبریرامنسجم
کند،دربارهاینکهگوگلعلیهاوست،توئیتمیکند.
▪مراکزجدیدبرایاقتصادجهانی

امروزه برای همه مشخص شده جهانی سازی آن طور که
پیش بینی می شــد جواب گو نبوده و کمکی به قشرهای
کمدرآمدنکردهاست.مشخصاستکهنحوهتجارتهای
بینالمللی نیازمند بازنگری هســتند .یکی از دالیل این
وضعیت این است که بعضی کشــورها (مثال چین) توجه
کمیبهقوانیندارند.البتهکارنامههیچکشوریبینقص
نیســت.درباره این مبحــث میتوان گفت دولــت ترامپ
از قدرت اقتصــادی آمریــکا بــرای آزار کشــورهای دیگر

سوءاســتفاده میکند .این همان تجارت "زیبایی" است
که ترامپ سال  2016قولش را داده بود .این رفتار را در
قبال کره شــمالی دیدیم و به زودی در قبال NAFTAهم
خواهیمدید.
▪خاورمیانهکجاست؟

اگرقرارباشدسیاستهاییکقدرتبزرگبرایتشکیل
دیپلماســی کاربردی دوباره معماری شــود و تغییر کند،
بخشهای مرتبط با خاورمیانه پر از مشــکل باید دو برابر
تغییر کننــد .دولت ترامپ به تازگــی حمایتهای آمریکا
از همپیمانهایــش در خاورمیانه را دو برابر کرده اســت.
باز گذاشتن دست اســرائیل برای توسعه شهرک سازی
هایش ،حمایــت از ارتش عبدالفتاح السیســی دیکتاتور
مصر و تشــویق محمد بن ســلمان شــاهزاده ســعودی به
انجام اصالحات بلندپروازانه داخلی در عربســتان که به
رفتارهایبیپروایاودرمنطقهمنجرشدهاستوهمین
طور فشار مضاعف به دشمن قدیمی آمریکا در خاورمیانه
یعنی ایــران ،جزو تصمیم هــای پر رنگ دولــت ترامپ در
خاورمیانه هستند .ترامپ در ترکیه هم خرابکاری کرده
امارئیسجمهوراردوغاننیزبهاندازهترامپناامیدکننده
است و این طور به نظر میرسد که دو رئیس جمهور به هم
می آیند.باوجود این که ممکن است جان بولتون مشاور
امنیت ملی بــه آرزوی دیرینهاش برســد و آمریــکا و ایران
وارد جنگ شوند  ،ســوال بزرگ این جاســت که در آینده
دورنقشایاالتمتحدهدرخاورمیانهچهخواهدبودواین
کشور چطور میخواهد با مشکالتش در این منطقه کنار
بیاید؟ بیل کلینتون ،جرج بــوش و باراک اوباما روســای
جمهورقبلی ایاالت متحــده همگی به راه حل دو کشــور
در بحث فلسطین اعتقاد داشتند و هرکدام سعی کردند
بحران موجود را به روش خودشــان حل کنند.راه حل دو
کشوراگرتاامروزنمردهباشد،یکراهحلدرحالمرگبه
شمارمیرودچونشعار"دوکشوربرایدوملت"یکشعار
محققنشدنیاست.

بعد از ترامپ نیازمند یک تالش مســتمر برای ساخت دوباره
بنای متخصص سیاســت خارجی این کشــور است .داشتن
سیاستهایداخلیوخارجیموثروحرفهایبرایسیستمی
مثلسیستمایاالتمتحدهبسیارمهماستچونزمانیکهکاخ
سفید به فرد دیگری سپرده میشود ،بســیاری از شغلهای
مهم به اشــخاص دیگری ســپرده میشــوند و این یک پروسه
بسیارزمانبراستکهممکناستماههاوحتیسالهاطول
بکشد.هماکنونبیشترصاحبانپستهایمهمیکیادوسال
آنپسترادراختیاردارندواینیعنیدردسربسیاربیشتر.

نقشرویناخنشاهدختآکیکویمیکاسادردیدارباوزیر
امورخارجهترکیهنظرعکاسانخبریرابهخودجلبکرد.
بررویناخناینشاهزادهژاپنیپرچمژاپنوترکیهنقاشی
شده است .شــاهدخت آکیکوی فرزند اول و بزرگ ترین
دختر شــاهزاده توموهیتوی میکاساست .وی همچنین
اولیننوهدخترشاهزادهمیکاساست.

▪بازسازی ظرفیتها و تخصص موجود در سیاست
خارجی

متاسفانهایاالتمتحدهدرحالیبایدباهمهاینمشکالت
روبه رو شــود که ظرفیتهای سیاست خارجی این کشور
به شــدت کاهش پیدا کردهاند .برنامه ریــزی برای دنیای
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