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انتخاباتی که امروز در آمریکا برگزار می شــود گرچه برای
برگزیدن نماینــدگان کنگره و دولت هــای ایالتی و محلی
است و در آن حتی مقام ریاست جمهوری نیز به رای گذاشته
نمی شــود  ،اما اهمیت آن تقریبا جنبه جهانی یافته است .
در بین کشــورهای جهان که با دقت انتخابــات میان دوره
ای  2018آمریکا را پیگیری می کنند  ،ایران جایگاه ویژه
ای دارد  .همزمــان بــه عمر  40ســاله جمهوری اســامی
ایران  10 ،انتخابات میان دوره ای در آمریکا برگزار شــده
که اغلب آنان از دید ایرانیان دور و نتایج آن برای ملت ایران
فاقد اهمیت بوده است اما همزمانی بازگشت تحریم های
هســته ای آمریکا علیه ایران  ،اوج گیری سیاست های ضد
ایرانی در دولت جمهوری خواه دونالد ترامپ و در نهایت ،
موضع گیری اقلیت دموکرات کنگره کنونی در برابر خروج
آمریکا از توافق هســته ای – برجام – بر اهمیــت این دور از
انتخابات کنگره آمریــکا نزد ایرانی ها افزوده اســت  .البته
نوعی نــگاه راهبردی به جابــه جایی قــدرت در آمریکا بین
حداقل بخشــی از نخبگان ایرانی وجــود دارد و آن این که
اصوال ایرانی ها به پیــروزی حزب اپوزیســیون اهمیت می
دهند فارغ از این که این حزب  ،دموکرات باشد یا جمهوری
خواه  .به عبــارت دیگر  ،اگــر دولت دموکــرات در آمریکا بر
ســرکار باشــد  ،امید به جمهوری خواهان افزایش می یابد
و اگر دولت را دموکرات ها برعهده داشــته باشند  ،پیروزی
جمهوری خواهان اهمیت می یابد  .این رویکرد از نخستین
انتخابات آمریکا در عمر جمهوری اسالمی در سال 1980
که میان جیمی کارتر دموکــرات و رونالد ریگان جمهوری
خواه بود  ،شــروع شــد و تا انتخابات  2018میــان دونالد
ترامپ جمهوری خواه و هیالری کلینتون دموکرات ادامه
یافت ؛ روندی که انتظار می رود تا آینده نامعلوم ادامه یابد.
هرچند که شــدت کم ســابقه خصومت های ضد ایرانی در
دولت جمهوری خــواه کنونی  ،زمینه امیدواری بیشــتر در
میان برخی از نخبگان ایرانی را برای پیروزی دموکرات ها
در انتخابات پیش رو افزایش داده است  .با این حال تردیدی
نیســت که میزان تاثیرگذاری کنگره و حزب اکثریت در آن
برای شکل دادن به جهت گیری سیاســت خارجی آمریکا
محدود است  .به عبارت دیگر  ،حتی غلبه کامل دموکرات
ها بر کنگــره نیز الزاما زمینه ســاز واداشــتن دونالد ترامپ
به اصالح رفتار در قبال ایران یا بازگشــت به توافق هســته
ای نیســت  .از این رو  ،همان گونه که کنگــره تحت کنترل
جمهــوری خواهان عاقبــت موفق نشــد دولــت دموکرات
باراک اوباما را از پیوستن به توافق هسته ای با ایران باز دارد
کنگره تحت کنترل دموکرات ها نیز قادر نخواهد بود دولت
جمهوری خــواه دونالد ترامــپ را به این توافــق برگرداند.
ضمن این که دموکرات ها هم اکنون صرفــا به خاطر دفاع
از میراث سیاســت خارجــی دولت بــاراک اوبامــا از توافق
هسته ای با ایران حمایت می کنند و برخی از اعضای آنان
در کنگره نیز حتی در مخالفت با جمهوری اسالمی از تایید
برجام در زمان رئیس جمهوری وقت سرباز زدند  .گروهی
از دموکرات های کنگره در حمایت از اســرائیل  ،مخالفت
با جبهــه مقاومــت در خاورمیانــه  ،حمایت از آن چــه دفاع
حقوق بشر در ایران می خوانند و طرح اتهامات تروریستی
به مقامات آمریکایی گوی ســبقت را از همتایان جمهوری
خواه خود ربوده اند  .از این رو  ،چه بسا کنگره تحت کنترل
دموکرات ها نیز رویکردی به شــدت ضد ایرانــی – البته به
استثنای موضوع هســته ای – در پیش گیرد تا در فضای به
شدت مسموم ضد ایرانی  ،رقابت را به رقبای جمهوری خواه
واگذار نکند و برای موفقیت در انتخابات ریاست جمهوری
سال  ، 2020ترامپ را از یک کارت برنده برای جلب آرای
البی های ضد ایرانی و افکار عمومی بسیج شده علیه ایران
در آمریکا محــروم ســازد  .در نهایت این که چه بســا همان
گونه که جمهوری خواهــان در کنگره کنونی تالش کردند
توافق آمریکا با ایران به نام دولت دموکرات باراک اوباما به
ثبت نرســد  ،در کنگره بعدی – با فــرض اکثریت دموکرات
– دموکرات ها اجازه ندهند توافقی میان دولت جمهوری
خواه دونالد ترامپ با ایران به دســت آید  .چنین مناسبات
در هم پیچیده و نامتوازنی میان ایران و آمریکا از یک ســو و
جمهوری خواهان و دموکرات ها از سوی دیگر ایجاب می
کند که ایران فارغ از ترکیب حزبی در کاخ ســفید و کنگره
شیوه تعامل خود را با ایاالت متحده تنظیم کند  ،خواه شیوه
تشدید تنش زایی  ،خواه شیوه تشدید تنش زدایی .

با انتخابات  ۲۰۱۸کنگره

شکست سنگینسوچی

امیرعلی ابوالفتح

ایران وانتخابات امروز آمریکا

...

حزب حاکم میانمار کرسی های پارلمانی خود را
در  ۶حوزه از دست داد

تحلیل روز

حساس ترین انتخابات میان دوره ای آمریکا
امروز برگزار می شود

رقابت سخت سرخابیها

فارغازاینکهترامپنزدافکارعمومیکشورشچگونهعملکرده،سیاستهای
او باعث شده مردم آمریکا انتخابات میان دوره ای کنگره را که امروز برگزار می
شود مهم ترین انتخابات سال های اخیر بدانند .میان دموکرات ها و جمهوری
خواهان هم یک چیز مشــترک اســت؛ هردو مــردم را به حضــور حداکثری در
انتخاباتتشویقکردهاند.حتیستارههایهالیوودیهمدراینماجرامشارکت
کرده انــد .در ویدئوی کوتاهــی برد پیت و لئو نــاردو دی کاپریــو از حضور مردم
برایتعیینسرنوشتسخنمیگویند.دیکاپریودراینویدئومیگوید«:این
انتخاباتشایدپراهمیتترینانتخاباتعمرمانباشد.خیلیچیزهادرخطرند.
ازقوانینایمنیاسلحهگرفتهتاسیاستهایمهاجرتی،آبوهوایسالمواینکه
آیامیلیونهانفردسترسیبهمراقبتهایبهداشتیسالمرادارندیاخیر».نتایج
نظرسنجی مشترک وال استریت ژورنال و ان بی سی نیوز در آستانه انتخابات
نشانمیدهدکهدموکراتها(بارنگآبی)بااختالفهفتدرصدازجمهوری
خواهان(بارنگقرمز)پیشهستند.اماممکناستهمهچیزبروفقمرادآنها
پیشنرودوهمچوننتایجانتخابات 2016جمهوریخواهانپیروزنبردفیلها
واالغهاشوند.آدامهاگ،رئیساندیشکدهانگلیسی«مرکزسیاستخارجی»
گفت:نشانههایکمیوجودداردکهترامپبخواهدشخصامسئولیتشکست
هایانتخاباتمیاندورهایرابپذیرد.حاالبایددیدازمیاندموکراتهایی کهبا
تنوعفرهنگیبهمیدانآمدهاندوجمهوریخواهانیکهبردستاوردهایدوساله
خودتاکیدمیکنند،کدامیکپیروزخواهندشد.گفتنیاستکهبهمحضبسته
شدنهرحوزهانتخابیهفرایندشمارشآراآغازمیشود.
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حزب«اتحادملیبرایدموکراسی»بهرهبری«آنگسانسوچی»،درانتخابات
میان دوره ای میانمار شکست سنگینی متحمل شــد .حزب «سوچی» در این
انتخاباتکهدرسیزدهحوزهانتخاباتیبرگزارشددرششحوزهشکستخورد.
«میونیونت»سخنگویاینحزبدرواکنشبهشکستدرانتخاباتمیاندورهای
آنراناشیازکاهشموقعیتاینحزبوشخص«آنگسانسوچی» نزدمردم
میانماردانست.تردیدینیستانتخاباتدماسنجاحزاببرایتعیینموقعیت
شاندرمیانمردماستوشکستحزبحاکم،بیانگرنارضایتیگستردهمردم
میانمار از سیاست ها وعملکرد این حزب و شخص سوچی است .حزب «اتحاد
ملیبرایدموکراسی»درسال 2015بهقدرترسید.اگرچهیکیازمهمترین
اهدافمردمازدادنرایبهاینحزبپایاندادنبهچنددههحاکمیتنظامیان
درمیانماربوداماآنهاانتظارداشتندسوچیکهسالهابرایتامینحقوقمردم
اینکشوربانظامیانمبارزهکردهبودباایجادتغییراتالزمضمنتقویتوحدت
ملی،صلحوآرامشرانیزبهمیانماربازگرداند.دراینزمینهیکیازخواستههای
مردم این کشور از ســوچی ،پایان دادن به بحران مسلمانان روهینگیا است که
مشخصاازسال 2012تحتآزاروستمنظامیانتندرو،بوداییانوملیگرایان
افراطی قرار دارند«.آنتونی کارتالوچی» ،کارشناس و محقق
جغرافیای سیاسی گفت" ،آن چه از آن در حقوق بین الملل
تحت عنوان «نسل کشی» یاد می شــود ،در حال رخ دادن
در اســتان راخین میانمار ضد مســلمانان روهینگیا است
و ســوچی چشــمان خود را بر آن بســته اســت".با توجه به
شعارهاییکه«سوچی»درزمانحبسخانگیاشدردفاع
از حقوق مردم میانمار مطــرح می کرد پایــان دادن به بحران
روهینگیا مهم ترین انتظار آنان از رهبر حزب لیگ ملی برای
دموکراسی بود اما درعمل نه تنها این گونه نشد بلکه بی
توجهی«سوچی»بهحقوقمسلمانانروهینگیاازیک
سووحمایتازجنایاتنظامیانضدآنانازسوی
دیگر،باعثشدتاعملکردوسیاستهایشبا
مخالفتهایجهانیروبهروشود.
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ترکیه

یک انتخابات با چهار اهمیت

استقبال با شکوه رهبر کره شمالی
از رئیس جمهور کوبا

دورهمیدوستان«کمونیسم»

شریفی -میگل دیاز کانل ،که اواخر فروردین ماه پس از کناره گیری رائول
کاسترو به ریاست جمهوری رسید ،در نخستین سفر بین المللی خود راهی
کشورهای متحد ســابق خود در آسیا شده است .این ســفر در حالی انجام
شده که به نظر می رسد صلح کوتاه مدت هاوانا-واشنگتن به پایان رسیده
است .باراک اوباما در دوسال پایانی ریاست جمهوری خود توانسته بود پس
از نیم قرن دشــمنی ،ارتباط صلح آمیزی را با کوبا برقرار کند .رابطه ای که
به بازگشایی سفارت در دوکشــور انجامید ،اما با آمدن ترامپ ،این رابطه با
تصویب تحریم های جدید توســط کنگره و تنش بر ســر بیمــاری کارمندان
سفارت آمریکا در هاوانا ،دوباره سرد شده اســت .این باعث شده که رئیس
جمهور کوبا با متحدان سابق خود دیداری دوباره داشته باشد .میگل دیاز
کانل ،دیروز با استقبالی گرم و با شکوه به کره شمالی رفت و کیم جونگ اون
رهبر کره شمالی او را در آغوش کشــید .رسانه دولتی کرهشمالی گزارش
داد که این دو رهبر با تاکید بر تاریخ سوسیالیستی مشترکشانوعده دادند
تا همبستگی خود را ادامه دهند« .دیاز کانل» در حالی به کره شمالی رفته
که روزهای پیش از آن سه روز در روســیه حضور داشت و با والدیمیر
پوتین و چند مقام روس دیدار و مذاکره داشــت .این سفر موجی
از گمانه زنی ها برای احیای پایگاه شــوروی ســابق در هاوانا را
به عنوان گزینه مســکو برای مقابله با واشــنگتن در پی داشــته
اســت .آن هم پس از آن که ترامپ درباره خروج از پیمان هســته
ای موشک های میانبرد ( )INFسخن گفته بود.
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کرواسی

فرانسه

اعزام تیم پاک سازی برای محو
شواهد قتل خاشقچی

تهدید نفوذ  ۲۰هزار
«پناهجوی مسلح» به اروپا

 9روز پــس از اعالم رســمی قتل خاشــقچی ،یک
گــروه  11نفــره از ســوی ســعودی هــا بــا ادعای
بررسی ناپدید شدن او به استانبول اعزام شد؛ اما
تحقیقات نشان می دهد که آن ها با هدف محو آثار
شــواهد قتل و ابزار مورد اســتفاده در این جنایت
وارد ترکیه شــده بودنــد .در میــان ایــن تیم ،یک
کارشناس سم شناســی (خالد یحیی الظهرانی)
و یک شیمی دان (احمد عبدالعزیز الجانوبی) نیز
حضور داشته اند.

وزارت امور خارجــه اتریش اعالم کرد بیش از ۲۰
هزار پناهجــو از خاورمیانه و آفریقای شــمالی که
به سالح سرد مجهز هستند ،منتظر فرصتی برای
تعرض به مرز بوسنی -کرواسی و نفوذ به اتحادیه
اروپا هستند ۹۵ .درصد از این پناهجویان ،مردان
جوان پاکســتانی ،الجزایری و مراکشی هستند.
اکنون ،پلیس ضد شورش کرواسی ورود آن ها را
به اتحادیه اروپا برای رسیدن به کشور های آلمان،
انگلیس و نروژ مسدود کرده است.

اکثــر ســاکنان «آخریــن مســتعمره فرانســه» در
همهپرسی استقالل ،با رای  57درصدی به ماندن
تحت مالکیت فرانســه رأی دادنــد .ماکرون ،رئیس
جمهوریفرانسهازنتیجهاستقبالکرد.اینمجموعه
جزایرکهدراقیانوسآراموشرقاسترالیاقراردارد،از
نیمهقرننوزدهم()۱۸۵۳تحتمالکیتاستعماری
فرانسهاستکهدرابتدامحلنگهداریزندانیانبود.
اینمجموعهجزایربهدلیلداشتنمعادنغنینیکل
ازنظرپاریساهمیتراهبردیبسیاریدارد.

یونیســف ،صندوق کودکان ســازمان ملل متحد،
اعالم کرد در کشــور جنگزده یمن هــر ۱۰دقیقه
ی میمیرد .ســوء تغذیه،
یک کودک به دلیل بیمار 
آلودگــی آب هــا و کمبــود امکانات پزشــکی ،نبود
پوشش واکسیناسیون کودکان زندگی بسیاری از
کودکانیمنیرابهخطرانداختهاست ۱۱.میلیون
ازمجموع ۱۵میلیونکودکیمنی( ۸۰درصد)به
کمکهای انساندوستانه جهانی نیاز دارند و یک
میلیونو ۸۰۰هزارکودکدراینکشورگرسنهاند.

...

اندیشکده روز

جنگیمنو عمرکوتاه موضعآمریکا
اندیشــکده راهبردی تبییــن نوشــت:چند روز قبــل ،وزیر
خارجهووزیردفاعایاالتمتحدهآمریکادرمواضعیهمسان
و همزمان ،خواستار پایان جنگ یمن و آغاز مذاکرات صلح
میانیمنیهاتایکماهآیندهشدند.اینکهچراآمریکاچنین
موضعی را اعالم کرد ،به ســرعت به یکی از سواالت مهم در
رسانههاتبدیلشدتاجاییکهبرخیآنرابهدلیلهمزمانی

باپروندهقتلجمالخاشقچی،روزنامهنگارمنتقدعربستان،
بیانگر تالش آمریکا برای مهار بن سلمان یا حتی برکناری
آن معرفی کردند .اما همچنان این سوال مطرح بود که این
موضعآمریکارابایدواقعیدانستیاخیر؟حاالباگذشتچند
روز از اعالم موضع آمریکا ،به نظر میرسد واقعی یا نمایشی
بودن چنین موضعی آشکار شــده است .پمپئو که پیشتر از

بازدید کرده و نشســتی با فرماندهان بسیج مردمی عراق
داشت .عبد المهدی در این دیدار با اشاره به این که حشد
الشعبیبهارتش،پلیسودیگردستگاههایامنیتیقدرت
بخشیده ،تاکید کرد :حشدالشــعبی دستاوردی تاریخی
برای عراق محسوب میشود .نخست وزیر عراق در ادامه
گفت :حشدالشعبی حقیقت بزرگی است که نمیتوان از

قاب بین الملل

...

ترجیح «کالدونیای جدید»
به مستعمره بودن

عبدالمهدی :حشدالشعبیدستاوردتاریخی
و نیاز همیشگی عراق است

میلیون ها آمریکایی امروز به پای صندوق های رای می روند
تا بخشیازاعضایکنگرهایاالتمتحدهآمریکاوتعدادزیادی
از مقامــات ایالتی و محلی را برگزیننــد  .چنین انتخاباتی هر
چهارسالیکباردرآمریکابرگزارمیشود،اماچراانتخابات
امسالانتخاباتمهمترلقبگرفتهاست؟ – 1انتخاباتمیان
دوره ای عالوه بر تعیین میزان اعتمــاد عمومی به نهاد قانون
گذاری  ،عمومــا نوعی همه پرســی درباره عملکرد دوســاله
ریاستجمهورینیزبهشمارمیآیدوانتخابات2018محکی
بر میزان رضایت شــهروندان از عملکرد دولت دونالد ترامپ
است  – 2 .نتایج انتخابات  2018تعیین کننده این موضوع
استکهآیااتفاقیکهدرسال 2016رخدادوفردیهمچون
دونالد ترامپ ســوار بر موج کوبنده نارضایتی عمومی به کاخ
ســفید راه یافت  ،حادثه منحصر به فرد و بدون اســتمرار بوده
استیااینکهاینروندقابلیتبازتولیددرآیندهرانیزخواهد
داشت– 3.ترکیبحاصلشدهازانتخابات 2016مشخص
میکندکهآیاملتآمریکابررویکردجدیدملیگرایی،امنیت
گرایی ،حمایت گرایــی و هویت گرایی آمریکایی پافشــاری
خواهد کرد یا به مســیر گذشــته بیــن الملل گرایــی  ،آزادی
خواهی،جهانیشدنوهویتچندنژادیبازخواهدگشت.
 – 4نتایج انتخابات  2018تعیین خواهد کرد که آیا پرونده
هایسیاسی،مالیواخالقیرئیسجمهوریآمریکادرمسیر
محاکمهواستیضاحبهجریانخواهدافتادیااینکهتادوسال
بعدساکنکاخسفیدازخطربرکناریرهاییخواهدیافت.

یمن

هر  ۱۰دقیقه یک کودک
در یمن میمیرد

در ســایه جنجال به راه افتاده پس از موضعگیری سفارت
آمریکا علیه نیروهای حشــد الشــعبی و طایفهای توصیف
کردن آن ها،نخســت وزیر عراق با اشــاره به این که حشــد
الشعبی یک نیاز همیشگی این کشور است ،بر تالش برای
تامینمنابعمالیبرایحمایتازحشدالشعبیتاکیدکرد.
به نوشته سومریه نیوز ،عادل عبد المهدی ،از مقر الحشد
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آن عبور کرد و حمایت از آن وظیفه ماســت .مــا با هم برای
تامین منابع مالی بــرای حمایت از حشدالشــعبی تالش
خواهیمکرد.رئیسدولتعراقگفت:حفظحشدالشعبی
از مهمترین مســئولیتهای ماســت و مــا با قــدرت از این
تشــکل حمایت خواهیم کــرد .برخی تــاش میکنند که
بگویند حشدالشــعبی موقت اســت اما من تاکید میکنم
حشدالشعبینیازیدایمیبرایعراقاست.عبدالمهدی
در ادامه گفت :عمر دولت کوتاه است اما من تمام تالشم را
انجام خواهم داد تا حشدالشــعبی بــه تمامی حقوقش در
این دوره دست یابد .همچنین شهدای حشدالشعبی باید
به نحوی که شایسته آن هاست ،مورد احترام قرار گیرند.

کوآرتز :صورت حســاب هزینههای مالنیــا ترامپ در
جریــان اقامت در هتــل بینالمللی «ســمیرامیس» در
قاهره 95 ،هزار دالر شــده اســت؛ در حالی که او فقط
شش ساعت در این هتل اقامت داشت.

قاب بین الملل

هفتهنامه"تایم"باتیتر"فراترازنفرت"بهکاهشمشروعیت
بینالمللیآمریکادرعصرترامپپرداختهاست.

عربستان و متحدانش خواسته بود به هیچ نقطهای از خاک
یمن حمله نکند و در مقابــل از انصارا ...هم خواســته بود تا
حمالتموشکیوپهپادیاشرامتوقفسازد،حاالبهادامه
وتشدیدجنگازسویعربستان،هیچواکنشینشاننداد.
واقعیتایناستکهصحن هجنگیمنرابدوندرنظرنگرفتن
آمریکانمیتوانتحلیلکرد.اینجنگ،بدونحمایتآمریکا
شروع نمیشد و ادامه هم نمییافت .البته این بهمعنای آن
نیست که آمریکا در پایان دادن به آن هم دارای همین نقش
اســت .حتی اگر موضع پمپئو در خصوص پایــان جنگ نیز
واقعی میبود ،عالوه بر اینکه عقبنشینی از قطعنامهها و
شروطپیشینواشنگتنتلقیمیشد،ضمانتیبرایاجرای
آن،بدوندرنظرگرفتنمشروعیتانصارا...وجودنداشت.
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