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تحلیل روز

معضل"خودپلیسپنداری"
آمریکاییها
امیرعلی ابوالفتح -دونالد ترامپ در یکی از
میتینگ های انتخاباتی خود در ایالت پنسیلوانیا
گفته است  « :ما در خاورمیانه و برخی کشورهای
دیگرجهانمثلپلیسعملمیکردیماماآندوران
به سر آمده است و امروز هر کشوری باید مسئولیت
هایش را بشناسد ».در این میان چند نکته قابل
ذکر است – 1:ایاالت متحده از یک قرن پیش روند
تبدیل شدن به پلیس جهانی و سپس تبدیل شدن
به پلیس خاورمیانه را آغاز کرد – 2.گرچه در برخی
ازامور،نقشآفرینیآمریکابهعنوانپلیسجهانییا
حتیپلیسمنطقهای،سرمنشأبرخیازدستاوردها
بوده است ،با این حال ،در نهایت ،لطمات "خود
پلیس پنداری" آمریکایی ها برای جهان پرهزینه و
مخاطره آمیز بوده است – 3.آمریکا از دوران جنگ
نفتکش ها در خلیج فارس – در اواخر جنگ ایران
و عراق – نقش پلیس را در منطقه خاورمیانه رسما
برعهدهگرفت–4.خاورمیانهتاوانسنگینسیاست
"خودپلیسپنداری"آمریکاییهاراپرداختهاستو
بخشیازمسئولیتویرانیوجنگهادرافغانستان
عراق  ،سوریه  ،یمن  ،لیبی و سومالی متوجه این
سیاست آمریکایی بوده است – 5.این فقط دیگر
کشورها نیستند که تــاوان سیاست " خود پلیس
پنداری " دولت آمریکا را پرداخته اند ،بلکه بخش
زیادی از نابه سامانی ها  ،فقر ،گرسنگی  ،بیکاری ،
وجود زیرساخت های فرسوده و تشدید تعارضات
نژادی در آمریکا به دلیل هزینه فــراوان ادامه این
سیاست در خارج از مرزها بوده است – 6.رئیس
جمهوریکنونیآمریکابهایندلیلسیاست"خود
پلیسپنداری"دولتهایپیشینرانقدمیکندکه
این کشور توان مالی کافی برای حفظ امپراتوری
جهانی خود و پیشبرد این سیاست را نــدارد– 7.
آمریکابرایغلبهبربحرانهایداخلیوحفظقدرت
رقابتبارقبایقدرتمندیهمچونچینواتحادیه
اروپا چاره ای جز تجدید نظر در سیاست خارجی و
امنیتی خود ندارد – 8.ادامه سیاست " خود پلیس
پنداری"آمریکابهشیوهکنونی،روندتضعیفوافول
قدرتاینکشورراشتابخواهدبخشید– 9.عالوه
بر ضرورت ساختاری برای تجدید نظر در سیاست
خارجی و امنیتی دولت آمریکا  ،سخنان ترامپ تا
حد زیادی با هدف اثر گذاری بر افکار ضد جنگ در
آمریکاوافزایششانسپیروزیدرانتخاباتریاست
جمهوری پیش روی آمریکا اعالم شده است10.
– حتی اگر رئیس جمهوری آمریکا نیز در اصالح
سیاست خارجی و پایان دادن به " جنگ های بی
پایان"حسننیتداشتهباشد،بعیدبهنظرمیرسد
ساختار معتاد به میلیتاریسم در آمریکا  ،در آینده
نزدیک اجازه تجدید نظر در سیاست " خود پلیس
پنداری"رابهمنتقدانبدهد.

قاب بین الملل

یسازد!
روسیههواپیمای«روزقیامت»م 
نیروهایمسلحروسیهبرایافزایشتوانعملیاتی
در صــورت بــروز جنگ گسترده و نابودی تمامی
مراکز فرماندهی کالسیک زمینی این کشور،
به هواپیمای جدیدی بــرای فرماندهی «جنگ
آخر» مجهز خواهد شد .یک مقام هواپیماسازی
روسیه گفت :تصمیم گرفته شده است سیستم
هواپیمایمدیریتنظامیموسومبه«هواپیمایروز
قیامت» از هواپیمای ایلیوشین ۸۰-به هواپیمای
جدید ایلیوشین ۴۰۰-۹۶-ام منتقل شود .به
گفته این مقام روس که رسانه های روس به نام وی
اشاره نکرده اند ،انتقال مدیریت نظامی هوایی به
هواپیمای جدید ایلیوشین ۴۰۰-۹۶-ام مدت
پرواز هواپیمای روز قیامت و شعاع مدیریت نظامی
نیروهایمسلحراافزایشخواهدداد.

اظهار نظر روز

پکن:آمریکاازابرقدرتی
ساقطشدهاست

سخنگوی وزارت خارجه
چــیــن ،ژائـــو لیجیان ،در
سخنانی گــفــت :آمریکا
متحدان مهمش را از خود
دور کـــرده و مــواضــع این
کشوردرموضوعاتیمانندبرنامههستهایایران
(برجام) ،کووید ،۱۹-تغییرات اقلیمی و شبه
جزیره کره در حال تضعیف و منزوی کردن آن و
باعث بیثباتی ،ناامنی و درد و رنجش بشریت
شدهاست.نهتنهادرآمریکا،بلکهدرسراسرجهان
از جمله میان شرکا و متحدان آمریکا هم این باور
گستردهبهوجودآمدهاستکهامروزآمریکابههیچ
وجهدیگریکابرقدرتبهنظرنمیرسد.

مناظراتتلویزیونیچهمقداردرراینهاییشهروندانآمریکاییتاثیرگذاراست؟

نقشمعاونهادرجدالپیرمردها

شریفی -از هفته ها قبل ،امــروز  15اکتبر به
عنوانتاریخدومینمناظرهتلویزیونینامزدهای
انتخاباتریاستجمهوریآمریکاتعیینشدهبود،
اما به دلیل ابتالی دونالد ترامپ به ویروس کرونا
و تمایل نداشتن جو بایدن دموکرات برای دیدار
رو در رو با وی ،کمیسیون مناظرههای انتخاباتی
آمریکا رسما مناظره حضوری و مجازی نامزدها
را لغو کــرد .مناظره نخست بــرای آمریکاییها
چیزیجز 90دقیقهجنجالوآشوبنبود.حاال،
تنها فرصتی که برای دیدار دو نامزد انتخابات
باقی مانده مناظره  ۲۲اکتبر (یکم آبان) است،
اما مناظرههای تلویزیونی چقدر در جلب نظر
رایدهندگانآمریکاییتاثیردارد؟آخرینباری
که مناظرات تلویزیونی در آمریکا بر نظرسنجی
ها اثر گــذار بــود ،مناظرات سال  1984میان
رونالد ریگان  73ساله به عنوان مسن ترین
رئیسجمهورآمریکاتاآنزمانورقیبجوانوی
والتر ماندیل بود که به پیروزی ریگان منجر شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه ،مایکل سوکولو
مــورخ رسانه ای در دانشگاه مین می گوید از

زمان نخستین دوئل تلویزیونی آمریکا (مناظره
انتخاباتی) در سال های  1960میان ریچارد
نیکسون و جــان اف کندی ،مناظره ها کمتر
آموزنده بودهاند .در سال  1976جیمی کارتر
دموکرات توانست ایده های جدیدی را در برابر
جرالدفوردرئیسجمهوروقتارائهدهد،اماهم
اکنون بینندگان پیش از برگزاری مناظره آن چه
رانامزدهامیخواهندبگویندمیدانندومناظره
تنهایکنمایشاست.جانکچمیگوید:بهویژه
آن که افرادی که هنوز درباره نامزد منتخب خود
تصمیمنگرفتهاند،نادرهستند.درواقعمناظره
بهکسانیکههنوزاندکیمرددهستنداجازهمی
دهدانتخابخودراتاییدکنند.درسال،2016
حدود  10درصد رای دهندگانی که مناظره ها
را تماشا کردند اعالم کردند در طول مناظرات یا
پس از آن تصمیم قطعی گرفته اند .اکنون ،تنها
با برگزاری یک مناظره میان نامزدهای ریاست
جمهوری و یک مناظره میان نامزدهای معاون
اولــی ،بر اســاس گزارشی که یورونیوز به نقل
از منابع اطالعات انتخاباتی دانشگاه فلوریدا

منتشر کرده ،نزدیک به ۱۰میلیون و ۴۰۰هزار
آمریکایی تا  13اکتبر ( 22مهر) در رایگیری
زودهنگام شرکت کردهاند .این اما تنها رکورد
انتخاباتریاستجمهوریآمریکانیست.رکورد
دیگر مربوط به سن نامزدهای ریاست جمهوری
است .جو بایدن ،نامزد حزب دموکرات در روز
انتخابات 3نوامبر ( 13آبان) تنها 17روز با تولد
 78سالگیاشفاصلهدارد.دونالدترامپ،رئیس
جمهورآمریکاونامزدحزبجمهوریخواهنیزدر
آنزمانحدود 74سالو 5ماهسندارد.بنابراین
هردونامزدانتخاباترکوردسنیراکهپیشازاین
دردسترونالدریگانبود،شکستهاند.
▪هریسوپنسمهمترازبایدنوترامپ؟

در این رقابت نامزدهای پیر ،گزینههای معاون
اولی نقش به سزایی خواهند داشت .نامزدهایی
کهدرصورتمرگیابیماریسختروسایجمهور
منتخب،سکاندارادارهدولتفدرالخواهندبود.
از طرفی این جایگاه برای دموکرات ها اهمیت
بیشتری هم دارد چرا که اگر بایدن انتخاب شود

آتشتلآویو-آنکارا برآتشبسقره باغ

گفتوگوهایدولتافغانستانوطالباندرقطرپساز 12روزازسرگرفتهشد

ناکام؛ مثل مذاکرات صلح

رئیسجمهوریآذربایجانازتصرفچندروستادرقرهباغخبرداد
جــنــگ جــمــهــوری آذربــایــجــان و ارمــنــســتــان با
دخالتهای خارجی هر روز ابعاد گسترد هتر و
فاجعهبارتری را تجربه میکند.مدیر اجرایی
اداره امور اضطراری جمهوری خودخوانده قره
باغ اعالم کرد ،مقادیر زیــادی تجهیزات نظامی،
مهمات و سالح ساخت اسرائیل و ترکیه در شهر
خانکندی (مرکز جمهوری خودخوانده قره باغ)
کشف شده است و نیروهای امداد و نجات قره باغ
همچنان به جست وجوی بمبها و مینهای منفجر
نشده به فعالیتهای مینروبی ادامه میدهند.
با وجــود تمایل طرف های متخاصم به برقراری
آتش بس و نشستن پای میز مذاکره ،دخالتهای
خارجی مانع تحقق این هدف میشود .دخالتهای
بیگانگان به ویژه در زمینه فروش تسلیحات کشتار
جمعی و قرار دادن دو طرف در شرایط بحرانی،
تاثیرات جبرانناپذیری بر غیرنظامیان در جمهوری
آذربایجان و ارمنستان داشته است.تاکنون عالوه
بر جنگ در خطوط تماس و مناطق مورد مناقشه،
بخشی از شهرها و مناطق غیرنظامی دو کشور
اهــداف حمالت متقابل قــرار گرفته است.حتی
الهام علی اف " رئیس جمهوری آذربــایــجــان از
تصرف و آزادســازی چند روستای جدید از سوی
ارتش این کشور در منطقه مورد مناقشه "قره باغ"
خبر داد  .در این شرایط« ،زهراب مناتسکانیان»
وزیر امور خارجه ارمنستان به عنوان طرف اصلی
جنگ با جمهوری آذربایجان به تازگی بار دیگر
پیشنهاد آتــش بس دولــت ایــروان را تکرار کرده
است .در واکنش به این پیشنهاد دولت ارمنستان،
وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیهای
اعــام کــرد :نیر وهای این کشور به طور کامل به

در پایان دوره اول ریاستش او  81ساله می شود
و احتماال نامزدی دوره بعدی دموکرات ها را به
معاون خود یعنی کامال هریس واگذار می کند .از
میان این دو نامزد ،کامال هریس متعلق به جناح
چپدموکراتها(البتهنهبهاندازهسندرز)ومایک
پنسمتعلقبهجناحمحافظهکارانجمهوریخواه
(منتهیالیهراستافراطی)هستندیعنیازلحاظ
سیاسی کامال مخالف یکدیگر و حتی دشمن هم
هستند ،اما با توجه به این نکته که دموکرات ها
معمو ًالباهسته قدرتشریکهستندنبایدخیلی
امیدوار بود که سیاست سوسیالیستی چپ ها را
سرلوحهکارخودقراربدهند.بنابراینحتیبااین
که خانم هریس جزئی از جامعه اقلیت ها و سیاه
پوستاناستودرمناظرههابسیاربهسیاستهای
حاکم بر آمریکا خرده میگرفت (و حتی خواهان
برکناری پلیس فدرال آمریکا بود) به نظر میرسد
هم برای جذب جناح محافظه کاران دموکرات و
همبرایبهقدرترسیدنانتظارمیرودازسیاست
هایچپخویشعدولکندوبیشتربهسمتمیانه
روها رود .از طرفی همان طور که گفته شد پنس
از محافظه کاران افراطی آمریکاست و در صورت
انتخاب شدنش بسیار تندرو تر از ترامپ است و در
ضمنبسیارمتعصباستودرعینحالبرخالف
ترامپ به پرستیژ رئیس جمهور آمریکا اهمیت
میدهد.از لحاظ سخنوری و جدال در مناظرهای
کهبرگزارشد،احتماالدستباالراهریسداشت،
از طرفی چون می تواند به عنوان اولین معاون زن
رئیسجمهورآمریکاباشدوشایدهمدردورهبعدی
اولین رئیس جمهور زن آمریکا شناخته شود بخت
زیادتری برای پیروزی خود قائل است و با انگیزه
بیشتریدرکناربایدنمبارزهمیکند.

آتش بس بشردوستانه پایبند هستند و عملیات
نظامی از طرف نیروهای این کشور متوقف شده
است ،اما تردیدی نیست که برقراری مقررات آتش
بس میان نیروهای آذری و ارمنی به آسانی امکان
پذیر نیست .با توجه به مجموعه شرایط موجود
میان دو طرف متخاصم در مناقشه قره باغ به ویژه
مداخالت خارجی ،نمیتوان به برقراری مقررات
آتش بس جدید ،چندان امیدوار بــود .در همین
بــاره« ،محسن پا کآیین» سفیر پیشین ایــران در
جمهوری آذربایجان و کارشناس سیاسی ،با اشاره
به نقض آتش بس توسط دو کشور همسایه ،به ایران
پرس گفت :آتش بس درصورتی میان ارمنستان و
جمهوری ارمنستان پایدار خواهد ماند که به مسئله
اشغال  7شهر جمهوری آذربایجان پایان داده شود
و تا زمانی که مسئله اراضی جمهوری آذربایجان
مشخص نشود ،بعید است که آتش بس پایدار میان
دو کشور برقرار شود .جدا از واقعیتهای جنگ
میان نظامیان آذری و ارمنی ،باید گفت :تاکنون
هشدارهای کشورهای مستقل منطقه و نهادهای
بین المللی مانع ادامه مناقشه ارضی باکو و ایروان
نشده اســت .در حالی که در سه هفته گذشته،
دهها هزار تن از اتباع غیرنظامی دو کشور بار دیگر
آواره کوه و بیابان شدهاند .بدیهی است که با تداوم
مناقشه قــره بــاغ ،رونــد آوارگ ــی ملتهای طرف
های متخاصم گسترش بیشتری خواهد یافت .در
حقیقت،با تحریک جمهوری آذربایجان و ارمنستان
به ادامه جنگ از سوی دولتهای بیگانه ،ملتهای
منطقه مغبون خواهند شد .درحالی که دولتهای
بیگانه از تحریک دو طــرف متخاصم ،سودهای
کالنی نصیب خود خواهند کرد.

تــیــم مـــذاکـــره کــنــنــده صــلــح دولـــت
افغانستان و گــروه طالبان در قطر،
گفت و گــوهــای خــود را در خصوص
موارد اختالفی از سر گرفتند .به گفته
سخنگوی تیم مذاکره کننده صلح دولت
افغانستان  ،طرف ها توافق کردند برای
حل موارد اختالفی مذاکره کنند .بدین
ترتیب ،مــذاکــرات دولــت افغانستان
و طالبان پــس از  12روز تــوقــف ،بار
دیگر از سرگرفته شــده اســت«.ســرور
دانش» معاون رئیس جمهور افغانستان
به تازگی گفته بــود ،دولــت به طالبان
پیشنهاد کرده که مبنای حل اختالفات
قــرآن و سنت و شریعت قــرار گیرد ،اما
طالبان همچنان بر موافقت نامه این
گروه با آمریکا و فقه حنفی اصرار دارد.
در همین حال« ،عبدا ...عبدا »...رئیس
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان
و «محمد اشرف غنی» رئیس جمهوری
این کشور آخرین تحوالت در روند گفت
وگــوهــای صلح بــا طالبان را بررسی
کردند .توافق تیم مذاکره کننده دولت
افغانستان و طالبان برای از سرگیری
مذاکرات صلح که قطر در شهر دوحه
پایتخت ایــن کشور میزبان آن است،
می تواند نشانه ای از درک دو طرف
در ضــرورت تعدیل مواضع خود برای
پایان جنگ و برقراری ثبات و آرامش در
افغانستان باشد .به رغم آن که طالبان
همواره مدعی آمادگی برای ادامه جنگ

در افغانستان بوده اند اما واقعیت آن
است که توانایی های این گروه هم پس
از نزدیک به دو دهه نبرد در این کشور رو
به ضعف است و پذیرش مذاکره توسط
طالبان حاکی از تمایل آنان به خاتمه
درگیری ها در افغانستان است.البته
همزمان با شروع مذاکرات بین االفغانی
در قطر ،گــروه طالبان با هدف اعمال
فشار بر دولت افغانستان و تیم مذاکره
کننده ایــن کشور بر حمالت خــود در
افغانستان شدت بخشیده است.تازه
ترین گــزارش ها نشان می دهند که
طالبان حمالت گسترده ای را در والیت
هلمند آغاز کرده که به گفته برخی منابع
بخش هایی از شهرهای لشگرگاه،
نادعلی و ناوه در این والیت به تصرف
نیروهای این گروه درآمده است .با وجود
آن که انتظار می رفت طالبان همزمان با
برگزاری مذاکرات صلح افغانستان در
قطر ،حمالت خود در آن کشور را کاهش
دهد اما این گروه با تشدید درگیری ها،
درصدد امتیاز گیری از دولت افغانستان
در روند این گفت وگوهاست .هم اکنون
بهانه اصلی طالبان در مانع تراشی و
کارشکنی در رونــد مــذاکــرات صلح با
دولت افغانستان در قطر ،عدم اجرای
تعهدات آمریکا در قالب توافق این کشور
با این گروه است که موجب شده تا گفت
وگوهای بین االفغانی هم تحت تاثیر این
بدعهدی کاخ سفید فعال ناکام بماند.

3
توئیت روز

ترامپ در توئیتر خود شعار"بایدن برای ریاست
جمهوری" را با خط کشیدن روی pتبدیل کرده
به بایدن برای سکونت و تصویر سالمندان در
آسایشگاه را باالی آن گذاشته است(کنایه از
آن که جای بایدن در خانه سالمندان است)

پیشخوان بین الملل

تیتر یک روزنامه فرانسوی"لومانیته" (بشریت)
آزمایش -ردیابی -قرنطینه"شکست کامل"با
شروعموجدومکرونادرفرانسهبخشهایزیادی
از این کشور در شرایط هشدار حداکثری قرار
گرفتهومحدودیتهایجدیداعمالشدهاست.
شمار مبتالیان کرونا در  ۲۴ساعت گذشته در
فرانسه ۱۲هزار و ۹۹۳نفر و کل مبتالیان۷۵۶
هزارو ۴۷۲نفرگزارششدهاست.

خبر متفاوت

همسرکیمکارداشیانکهبهتازگیدرفاصلهسه
هفته باقی مانده به انتخابات ریاستجمهوری
آمریکا کمپین انتخاباتی خود را آغاز کرده ،ادعا
میکند در ایالت کنتاکی که دیروز شاهد آغاز
فرایند رایگیری پیش از موعد برای انتخابات
سوم نوامبر بــوده ،از دونالد ترامپ و جو بایدن
جلوتراست.کانیهوست،رپر ۴۳سالهآمریکایی
در توئیتی گفت« ،بال غربی کاخ سفید را آماده
کنید» که اشاره به محل قرارگیری دفتر ریاست
جمهوری آمریکا در کاخ سفید دارد .توئیتر که
گفته با انتشار اطالعات دروغ و اخبار جعلی
دربــاره انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در
آمریکا برخورد میکند ،به این پست کانیه وست
برچسب«دستکاریشده»زدهاست.

چهره روز

اولیندورمذاکراتلبنانورژیمصهیونیستیبرسرمرزهایدریاییبرگزارشد

لبناندرتلهعادی سازی؟

مذاکرات ترسیم مرز دریایی میان لبنان و رژیم
صهیونیستی دیــروز آغاز شد و دو هیئت مذاکره
کننده به میزبانی سازمان ملل متحد در جنوب
لبنان با یکدیگر مالقات کردند.این در حالی بود
که روز گذشته «میشل عون» رئیس جمهور لبنان
با «یــان کوبیچ» هماهنگ کننده ویــژه سازمان
ملل در این خصوص دیدار کرده و با او تحوالت و
موضع لبنان در قبال مذاکرات ترسیم مرز دریایی
جنوبی را مورد بررسی قرار داده بود .میشل عون
به تیم مذاکره کننده لبنانی دستور داده بود که
این مذاکرات ،صرفا فنی و مربوط به ترسیم مرز
دریایی است و گفت وگوها باید به این موضوع
منحصر باشد .وزیــر خارجه دولــت پیشبرد امور
لبنان نیز در آخرین موضعگیری خود تاکید کرده
بود که بیروت توافقی برای به رسمیت شناختن
اسرائیل نخواهد کرد و تنها برای ترسیم مرزهای
دریاییمذاکرهمیکند.درهمینحالاواخروقت

روزسهشنبه،حزبا...لبنانوجنبشاملباصدور
بیانیهای اعالم کردند که با ساختار کنونی هیئت
مذاکره کننده لبنانی در خصوص پرونده ترسیم
مرزهابارژیمصهیونیستیمخالفهستند.دراین
بیانیه آمده بود که هیئت مذاکره کننده لبنانی
نباید دربرگیرنده اشخاص مدنی باشد و این اقدام
در تضاد با چارچوبی است که «نبیه بری» رئیس
پارلمان لبنان آن را اعالم کرده و به ضرر لبنان و
منافع این کشور است .حزبا ...و امل تاکید کرده
بودندکههیئتمذاکرهکنندهلبنانیدربرگیرنده
شخصیتهای سیاسی و اقتصادی است که این
مسئلهمطلوبدشمنصهیونیستیاست،بنابراین
باید ساختار هیئت لبنانی بر اســاس توافقنامه
 ۱۹۹۶و قطعنامه  ۱۷۰۱بازسازی شود.به هر
شکل؛دورنخستاینمذاکراتدرمنطقهناقورهدر
جنوب لبنان و در داخل چادرهای آبی به میزبانی
نمایندهسازمان ملل در حالیانجام شد که هیئت

قاضی َب ِرتازپاسخبهسواالت
کلیدیطفرهرفت

لبنانیازگرفتنعکسمشترکباهیئتاسرائیلی
امتناع کردند و هیچ گفت وگوی مستقیمی بین
دو هیئت صورت نگرفت.همچنین نمایندگان
لبنان خود را به زبان عربی متعهد دانسته و ترجمه
مکالمات آن ها را یک مترجم آمریکایی انجام داد.
پیشبینی میشود این مذاکرات بیش از دو یا سه
جلسه طول نکشد.مرزهایی که دولت لبنان در
جریان این مذاکرات بر سر آن ها گفت وگو خواهد
کرد تنها شامل مرزهای دریایی خواهد بود و نه
مرزهای زمینی .علت این مسئله هم آن است که
مرزهای زمینی میان لبنان و اراضــی اشغالی،
مرزهای مشخص و از پیش ترسیم شده هستند.
بنابراین مذاکرهای در خصوص مرزهای زمینی
میان دو طرف در جریان مذاکرات ترسیم مرزی
وجود نخواهد داشت.دامنه جغرافیایی مرزهای

زمینیمیانلبنانواراضیاشغالیبهتأییدسازمان
مللمتحدنیزرسیدهاستومسئلهمرزهایزمینی
کام ً
ال نهایی است و دربــاره آن مذاکرهای انجام
نخواهد شد .بنابراین ،منطقهای که در خصوص
آن مذاکره صورت میگیرد ،منطقه اقتصادی در
دریاست .این منطقه حدود  ۷۰کیلومتر مربع را
شامل میشود .منطقه مذکور به شکل یک مثلث
اســت که از  ۳نقطه تشکیل میشود .برخی از
کارشناسان معتقدند؛ رژیم صهیونیستی با هدف
فراهمکردنزمینهبرایورودبیروتبهروندعادی
سازی با تل آویو ،از رهگذر مذاکرات ترسیم مرزی
تالش خواهد کرد تا از چارچوب نظامی و فنی
خارج و وارد چارچوب سیاست و دیپلماسی شود و
به همین دلیل حزبا ...با حضور افراد غیرنظامی
درهیئتلبنانیمخالفتکردهاست.

ایمی َب ِرت ،نامزد دونالد ترامپ برای عضویت
در دیـــوان عالی آمریکا ،از پاسخ گفتن به
سواالتی درباره دیدگاههایش راجع به مسائل
کلیدی طفره رفته اســت .ایــن قــاضــی ،که
دیدگاههای محافظهکارانه دارد ،در دومین روز
جلسات تایید نامزدی اش در سنا ،مکرر از ورود
به بحث درباره مسئله سقط جنین ،نظام بیمه
درمانی و حقوق «ال جی بی تی» (همجنس
گرایان ،دو جنس گرایان و تراجنسیتی ها)
خودداری کرد .او تاکید کرد که هیچ «دستور
کاری» ندارد و قول داد به «حاکمیت قانون»
پایبند باشد .جمهوری خواهان که اکثریت
مجلس سنا را در اختیار دارند ،مایلند نامزدی
او را تا پیش از برگزاری انتخابات سوم نوامبر به
رای بگذارند .در صورت ورود او به دیوان عالی
اکثریت محافظه کاران در برابر قضات لیبرال
 ۶به  ۳خواهد بود.

