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جی 20؛ضدتبلیغبرایسعودی!
اجالسگروه 20معمو ًالفرصتیبرایکشورمیزبان
استتاپیشرفتهاوظرفیتخودرابهبهترینشکل
ممکنمعرفیوترویجکندامامیزبانیایناجالسدر
عربستانبهیکدردسربرایسعودیهاتبدیلشده
است .محمد بن سلمان ،ولیعهدخام سعودی تحت
تاثیرکرونانتوانست ازفرصتحضورسرانکشورها
بهرهبرداری کند و از سوی دیگر فرصت دیدارهای
دوجانبهسرانکشورهانیزازبینرفت.افزونبراین،
میزبانی سعودی با انتقادهای گستردهای مواجه
شده است .یکی از انتقادها از سالها پیش وجود
داشت و مربوط به عضویت عربستان در این اجالس
است.منتقدانبراینباورهستندکهاساس ًاعربستان
سعودیاقتصادصنعتینداردواقتصادرانتیمبتنی
بر درآمدهای نفتی دارد و شرایط عضویت در گروه
 20را ندارد .انتقاد دیگر این است که نشست جی
 20اساس ًا ماهیت و کارکرد اقتصادی دارد ،اما آل
سعود از این نشست برای اهداف سیاسی خود بهره
میبرد و در تالش است از این نشست برای تطهیر
چهرهضدحقوقبشریخودبهرهگیرد.چهرهایکه
از حمله به یمن و زندانیکردن فعاالن حقوق بشر و
رقبای سیاسی گرفته تا صدور فرمان تکهتکه کردن
یک روزنامهنگار بسیار لکه دار شده است« .لجین
الهذلول» ،فعال زن حقوق بشر سعودی نیز که از
سال  ۲۰۱۸زندانی است اعضای نشست گروه
 ۲۰را ترغیب کرد تا مقامات سعودی را برای آزادی
فعاالنسعودیبازداشتشدهتحتفشارقراردهند
که این درخواست بازتاب فراوانی در بین حاضران
ایناجالسداشت.
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هزاران نفر در پاریس به طرح ممنوعیت عکاسی و
تصویربرداری از نیروهای پلیس ،اعتراض کردند.
براساس الیحه دولــت به پارلمان انتشار تصویر
اعضای پلیس در حین ماموریت ممنوع است و جرم
خواهدبود.

با رای دادگاه فدرال؛شکایت رئیس جمهور آمریکا در پنسیلوانیا هم ناکام ماند

ترامپ۲۰۲۴دوباره میآید!

حدود سه هفته از انتخابات ریاست جمهوری
آمریکا میگذرد،شکایت های حقوقی ترامپ
نیز یکی پــس از دیــگــری نــاکــام مــی ماند اما
وی هنوز تن به شکست نــداده اســت .اکنون
واشنگتن پست می نویسد :ترامپ در مکالمات
تلفنی محرمانه از یک رویکرد متفاوت دیگر
سخن گفته که همانا نامزدی در انتخابات
 ۲۰۲۴است.به نوشته واشنگتن پست ،ترامپ
در تایید این واقعیت که باید در ماه ژانویه (دی
ماه) از کاخ سفید خارج شود ،به جد در فکر

زندگی پس از کاخ سفید است ،اما با این حال
به مشاوران خود گفته که خواستار ماندن در
عرصه سیاست و رسانه هاست و شاید این امر
از طریق تالشی دوباره برای راهیابی به کاخ
سفید محقق شود .ترامپ حتی پس از جنجال
های ریاست جمهوری ،به طور بالقوه حریفی
جدی در سال  ۲۰۲۴برای نامزدی از حزب
جمهوری خواه خواهد بود .وی در انتخابات
 ۲۰۲۰نیز باالتر از سطح انتظارات نظرسنجی
ها عمل کرد و درخواست ها برای «ترامپیسم»
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در آمریکا از سوی گروه های مهمی قوی می
ماند .ترامپ همچنین راه انــدازی یک شبکه
تلویزیونی جدید یا شرکت رسانه اجتماعی را در
نظر دارد تا با کسانی که به باور او خیانت کرده
اند ،پاسخ دهد و به طور مستقیم با آمریکایی ها
ارتباط برقرار کند .یک مقام جمهوری خواه که
در نشست ها با مشاوران کمپین ترامپ حضور
داشته است ،گفت« :به اعتقاد من همه گزینه
ها روی میز است؛ از یک رسانه اجتماعی تا یک
شرکت رسانه ای برای او که بتواند در روزی

که او از کاخ سفید می رود ،نامزدی اش برای
ریاست جمهوری بعدی را اعالم کند ».همه این
ها در حالی است که دادگاهی در پنسیلوانیا
شکایت کمپین ترامپ را که خواستار ابطال
میلیون ها رای پستی در این ایالت کلیدی بود،
رد کرده است .با این تصمیم راه برای پیروزی
نهایی جو بایدن در این ایالت که صحنه مبارزات
شدید انتخاباتی بود هموار می شود .بایدن با
اختالف حدود  ۸۰هزار رای در این ایالت از
رقیب خود جلو است.

آمریکا بمب افکن های «بی»۵۲-
را در خاورمیانه مستقر می کند

دونالدترامپدقایقی درنشستمجازیافتتاحیه
سرانگروه( 20جی)20شرکتکردامادرادامه
نشستترجیحدادبهباشگاهگلفخوددرویرجینیا
برود .البته در حالی که انتظار می رفت ترامپ در
سخنرانی در «گروه  »20با حاضران خداحافظی
کند،ازتداومهمکاریباآنهاخبرداد!

توئیت روز

پشتپردهبازیباغولهایفلزی

مایک پمپئو با هیئت مذاکره کننده طالبان در دوحه دیدار کرد

عکسیادگاری؛دستاورد19سالکشتار
 ۱۹سال بعد از حادثه  ۱۱سپتامبر و حمله به افغانستان،
مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا با نماینده طالبان دیدار کرد
تا به صورت آبرومند شکست سیاست های واشنگتن در قبال
افغانستان اعالم شود .چند روز قبل از این دیدار پنتاگون از
کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان خبر داده بود .اگر
بایدن  20ژانویه راهی کاخ سفید باشد ،این دیدار احتماال
آخرین دیدار پمپئو با طالبان است و معلوم نیست تیم بایدن
عالقهای به تداوم این روند داشته باشد .پیش از این پنتاگون
اعالمکردهبودبهزودیتعدادنظامیاناینکشوردرافغانستان
از 4500به 2500نفرکاستهخواهدشدکهموجیازنگرانی
و بیمسئولیتی آمریکا در قبال مردم افغانستان را به همراه
داشته است  .بر اساس آن چه پنتاگون اعالم کرده تعداد
نیروهای آمریکایی در افغانستان یا عراق تا  15ژانویه باید به
 2500نفربرسد.اگردولتبعدیآمریکابخواهدطرحترامپ
راادامهدهدتاماهمهسال 2021همهسربازانآمریکاییباید
ازافغانستانبروند.بااینحالحاالبحثدستاوردهایآمریکا
درافغانستانبهموضوعمهمیدررسانههایآمریکاییتبدیل

شده است .در همین باره «مت گائتز» عضو کنگره آمریکا در
سخنانی آمریکا را بزرگترین بازنده در جنگ افغانستان
توصیف کــرد .وی در سخنانی گفت :نهتنها من یک عضو
اقلیت در این کمیته هستم ،بلکه یک رویکرد اقلیتی را نیز در
ارتباط با جنگ در افغانستان در این کمیته و علیه این جنگ
دارم .بر اساس سخنان شاهدانی که در این جا حضور یافتند،
فساد در افغانستان غیر قابل حل است .جنگ در این کشور
پیروزی ندارد و راهبردی در ارتباط با این کشور وجود ندارد.
این یک انتقاد از دولت کنونی محسوب نمیشود .این ها
شرایطی است که طی  ۱۹سال گذشته شاهدش هستیم و
این در حالی است که ما در همین روستاها با گروه طالبان یک
سریکشمکشهاداشتهایم.ویافزود:بهنظرمنبزرگترین
بازنده در افغانستان همان کشوری است که بیش از همه در
آن حضور داشته است .ما باید از
این کشور خــارج شویم .استقرار
 2500نظامی در واقع هیچگونه
ارزش نظامی ندارد.

مقابل دوربین رسانه ها به سمت در خروجی حرکت می کنند ،اما در
پس پرده ،از باالی دیوار به داخل می پرند .این نمایش روزهای اخیر
آمریکای ترامپ در خاورمیانه است .هنوز عکس دیدار مایک پمپئو،
وزیرخارجهآمریکاومالعبدالغنیبرادر،رئیسهیئتمذاکرهکننده
طالبان در صدر اخبار است که فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم
به «سنتکام» در وب سایت خود اعالم کرد :دو بمب افکن بی۵۲-
متعلق به نیروی هوایی از داکوتای شمالی برای انجام ماموریت
به منطقه خلیج فارس در خاورمیانه فرستاده شدهاند .حضور این
بمب افکن ها در خاورمیانه آن هم پس از عزل مارک اسپر از ریاست
پنتاگون این پرسش را ایجاد کرده است که هدف آن آمادگی برای
اقدامی تهاجمی در منطقه است یا این که صرف ًا تمهیدی دفاعی در
ِ
جهت بازدارندگی نیروهای مخالف آمریکاست؟ در زمانه پهپادها و
هواپیماهایبدونسرنشینوجنگسایبریاینپرندهفلزیقدیمی
که سه سال پس از جنگ جهانی اول ساخته شده همچنان یکی از
اهرمهای نظامی آمریکاست .درخور ذکر است که اردیبهشت سال
 98نیز یک هفته پس از اعزام ناو هواپیمابر آمریکایی آبراهام لینکلن
به خلیج فارس ،چهار بمبافکن مدل بی ۵۲متعلق به آمریکا در
پایگاه نظامی «العدید» در قطر فرود آمدهاند .در این میان با توجه
به حضور طیفی از مشاوران جنگ در اطراف رئیس جمهور شکست
خورده آمریکا ،گروهی از شائبه جرقه های جنگ سخن می گویند
اما وارد نشدن به جنگی جدید ،جزو معدود شعارهای انتخاباتی
محقق شده ترامپ از سال  2016بوده است .هرچند که کاخ سفید
در  4سال ریاست وی ،به اقدامات تنش زا و تحریک آمیز دست زده
است .با این حال ،بسیاری نیز معتقدند که حضور این بمب افکن
ها برای دلگرمی اعراب خلیج فارس است و بیشتر جنبه تدافعی
دارند تا تهاجمی.

سناتورجفمرکلیازایالتاورگان:ترامپ،قانون
گذاران میشیگان را به کاخ سفید آورد تا آن ها را
برای ابطال نتایج انتخابات تحت فشار قرار دهد.
اگرایناتفاقدرکشوردیگریرخمیدادبهعنوان
تالشبرایکودتا،ازسویهردوحزبمحکوممی
شد.جمهوریخواهانکنگرهبایدباقاطعیتبااین
حملهبهقلبدموکراسیمامخالفتکنند.

چهره روز
خــانــم دب هالند اولین
بومیآمریکاییاستکهدر
انتخابات  ۲۰۱۸از حزب
دموکراتایالتنیومکزیکو
به مجلس نمایندگان راه
یافت .حــاال  ۵۰نماینده
مجلس نمایندگان طی
نامه ای به بایدن خواهان انتخاب او به عنوان وزیر
کشورشدهانداقدامیکهآمریکارابهسویمشارکت
اقشار بیشتری از جامعه در قدرت عمومی خواهد
راند .بومیان آمریکا در بیش از  ۵۰۰قبیله مختلف
در اقصی نقاط آمریکا جمعیتی حدود ۵میلیون نفر
راتشکیلمیدهند.

