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عراقدرتکاپویآرایشجدیدقدرت
پنجمین انتخابات پارلمانی عراق که انتخاباتی
زودهنگام بــود یک شنبه گذشته  ۱۰اکتبر با
مشارکت  41درصــدی واجــدان شرایط برگزار
و پس از یک هفته نیز نتایج نهایی آن اعالم شد.
این در حالی است که نتایج اولیه انتخابات روز
 ۱۱اکتبر یعنی یک روز پس از برگزاری اعالم
شد.تاخیر یک هفته ای در اعالم نتایج ،به دلیل
اعتراض برخی گروه ها به نتایج اعالم شده بود.
علت اعتراض نیز موضوع تقلب در انتخابات بود.
با این حال ،در حالی که در انتخابات  10اکتبر
در مقایسه با انتخابات سال  ۲۰۱۸اظهارات
بیشتری درباره تقلب در انتخابات مطرح شد ،اما
میزان شکایت های واصل شده یک پنجم سال
 ۲۰۱۸بود .در مهلت قانونی در نظر گرفته شده
تنها  356شکایت به کمیساریا واصل شد ،در
حالی که میزان شکایت ها در انتخابات دوره قبل
که ادعاهای مربوط به تقلب کمتر از این دوره بود،
 1875مورد بود.عالوه بر این ،اگرچه همچنان
تظاهرات در برخی از مناطق عراق در اعتراض به
نتایج انتخابات ادامه دارد ،اما رهبران گروه های
سیاسی معترض بر طبل بی ثباتی و ناامنی نمی
کوبند.در همین زمینه ،نوری المالکی ،رئیس
ائتالف دولت قانون و نخست وزیر عراق از2005
تا9( 2014سال)دربیانیهایبدونمطرحکردن
تقلب یا دستکاری در انتخابات ،خواستار رفع
اجحاف و خلل موجود در صیانت از حقوق همه
شد .این موضوعات نشان می دهد که بر خالف
برخی تحلیل ها ،عراق در پی اعتراض به نتایج
انتخابات،وارددورهبیثباتیوناامنینخواهدشد
و گروه های سیاسی وارد مرحله دیگر یعنی چانه
زنی برای تشکیل فراکسیون بزرگ تر می شوند
که برای معرفی نخست وزیر جدید اهمیت زیادی
دارد.موضوع دیگر این است که پس از اعالم نتایج
نهایی مشخص شد که ائتالف سائرون به رهبری
مقتدی صدر با اختالف زیاد نسبت به دیگر رقبا
 ۷۳کرسی پارلمان را به دست آورد که تقریبا دو
برابر کرسی های ائتالف التقدم به رهبری محمد
الحلبوسی و ائتالف دولت قانون به رهبری نوری
المالکی اســت که به ترتیب  ۳۷و  ۳۴کرسی
پارلمان را به دست آوردند.مطابق عرف سیاسی
در عراق ،نخست وزیر باید از میان شیعیان معرفی
شود .بنابراین ،جریان صدر شانس اصلی برای
تشکیل فراکسیون بزرگ تر و معرفی نخست وزیر
محسوبمیشود،اماجریانصدربراینیلبهاین
هدف نیاز به ۹۲کرسی دیگر دارد زیرا فراکسیون
بزرگترومعرفینخستوزیرباحمایت ۵۰درصد
به عالوه یک نماینده پارلمان و به عبارتی ۱۶۵
نمایندهتشکیلمیشود.هنوزنیزمشخصنیست
صدرباکدامگروههایعراقیائتالفخواهدکرد.
چانه زنی های سیاسی برای تشکیل فراکسیون
بزرگ تر آغاز شد.مخالفان مقاومت عراق تالش
دارند فراکسیون بزرگ تر از طریق ائتالف جریان
صدر با گروه هایی نظیر التقدم و حزب دموکرات
کردستان به همراه برخی گروه های کوچک تر و
مستقل ها تشکیل شود .پیام مقتدی صدر مبنی
بر آمادگی برای مذاکره با آمریکا و اختالف های
جدی که میان وی و نوری المالکی و همچنین
الفتح وجود دارد ،موضوعی است که مخالفان
مقاومت حساب ویژه ای روی آن باز کرده اند.با
این حال ،پس از تشکیل نخستین جلسه پارلمان
جدید و حتی پس از معرفی رئیس جمهور و رئیس
پارلمانجدید،میتوانباقطعیتبیشتریدرباره
فراکسیون بزرگ تر و نخست وزیر احتمالی آینده
عراق نظر داد.
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دروغگویبزرگجنگعراقدرتابوت

«کالینپاول»کهباگزارشخالفواقعدرشورایامنیتدرآغازحملهبهعراقنقش
داشت،براثرابتالبهویروسکرونادرگذشت
خادم-کالین پــاول ،وزیر پیشین امور خارجه
آمریکا در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو
بوش در  ۸۴سالگی و در پی ابتال به بیماری
کــوویــد ۱۹-درگــذشــت .فــردی که شهادت و
سخنان دروغ او صدها هــزار عراقی را به کام
مرگ فرستاد و سایه شوم جنگ را که با اشغال
افغانستان در سال  2001آغاز شده بود ،بر سر
خاورمیانه گستراند .شناختهشدهترین تصویر
جهانازکالینپاول،زمانیاستکهویدرپنجم
فوریه سال  ۲۰۰۳در شورای امنیت سازمان
ملل متحد با نشان دادن یک فلش مموری به
دروغ گفت اطالعاتی دارد که نشان میدهد

عــراق ذخایر تسلیحات کشتار جمعی دارد.
سخنرانیپاولسنگبنایحملهآمریکا،بریتانیا
و معدود همپیمانانش به عراق و سرنگونی رژیم
صــدام حسین در ماه مــارس همان سال بود.
کالین پــاول بعدها پذیرفت که آن سخنرانی
معروف «لکه سیاهی» بر کارنامه سیاسی وی
بوده است و گفت« :این یک لکه سیاه است چون
من کسی بودم که آن سخنرانی را به نام ایاالت
متحده در برابر جهانیان انجام دادم و این ماجرا
همواره در کارنامه حرفهای من باقی خواهد
ماند ».اما این اعتراف نوشدارویی پس از مرگ
سهراب بود!

بحران پسا انتخاباتی در عراق

مجاور-مشارکت 41درصدی عراقی ها و پشت
کردن شمار زیادی از مردم این کشور به صندوق
رای ،اولین بحران انتخاباتی همسایه غربی
ایران نبود و حاال به نظر می رسد نتایج انتخابات
پارلمانی عراق  ،باب میل بعضی از گروه های
عراقی قرار نگرفته است  .موضوعی که باعث
شدهخیابانهایعراقصحنهاعتراضگروههای
سیاسی و احزاب مختلف عراقی به نتایج اعالم
شدهانتخاباتاخیرباشدورفتهرفتهعراقراوارد
بحران جدیدی کند .در این بین تصاویر منتشر
شده از رسانه های عراقی حاکی از آن است که
اعتراضات تنها به استان بغداد معطوف نشده
و بنا به گزارش ها شهروندان دیگر استان های
عراق از جمله دیالی ،بابل و بصره نیز در چند روز
اخیر شاهد اعتراضات خیابانی و مسدود شدن
جادههای اصلی بودند .بنا به گزارش فارس در
بغداد معترضان اعتصاب باز را در مقابل کلیه
ورودیهــای منطقه سبز بغداد آغاز کرده اند.
موضوعی که باعث شده نیروهای حفظ قانون
و یگان ویژه در کلیه مناطق نزدیک به منطقه
سبز در مرکز بغداد مستقر شوند  .برخی منابع
عراقی نیز با اعالم بسته شدن منطقه سبز بغداد
ازسوینیروهایامنیتیمیگویندکهمعترضان
بــا شعارهایی مانند «نــه بــه تقلب» خواستار
بازشماری مجدد و دستی آرای صندوقهای
رأی هستند .تصاویر منتشر شده از اعتراضات
دربخشهایدیگرعراقنیزحاکیازآناستکه
اوضاع در شهر محمودیه واقع در جنوب پایتخت
و منطقه سفوان در جنوب بصره به همین شکل
اســت.در کنار اعتراضات مردمی تعدادی از
چهره های سیاسی و پارلمانی عراق زیر بار نتایج
انتخابات نمی روند؛ به عنوان نمونه حسن سالم
عضو ائتالف الفتح در گفت وگــوی اخیر خود

تصریح کرد که در این انتخابات صددرصد تقلب
شده است و با این تقلب شوک و ناامیدی به مردم
عراق وارد آمد .در ابتدا و پیش از نهایی شدن
نتایج انتخابات پارلمانی عراق نیز ،این هادی
العامری ،رئیس ائتالف «الفتح» بود که با صدور
بیانیهای کوتاه نتایج اولیه انتخابات پارلمانی
زودهنگام کشورش را رد کرد و حاال گفته می
شــود قــرار اســت تظاهرات بــزرگ طــرفــداران
ائتالف الفتح در میدان «الطابقین» در منطقه
الجادریه در محکومیت عملکرد کمیساریای
انتخابات و اعتراض به نتایج انتخابات آغاز
شود .ائتالف فتح بیش از نیمی از کرسیهای
خود را از دست داده است،همچنین در دیگر
ائتالفهایشیعیان،دوگروهنصروحکمتملی
وابسته به حیدر العبادی و عمار حکیم شکست
سختی را پذیرفتند و با آن که با یکدیگر ائتالف
تحالف القوی الدوله را شکل داده بودند ،اما
شمار کرسی آنها از 5کرسی فراتر نرفت.
▪در مسیر آرایش جدید سیاسی

اما اکنون جــدای از ناآرامی های انتخاباتی،
نگاهها به چگونگی تشکیل فراکسیون اکثریت
درپارلمانبرایانتخابنخستوزیرنیزمعطوف
اســت .جریان صــدر خــود را بــرای کسب پست
نخستوزیری آماده کرده و این احتمال مطرح
شده که ممکن است رایزنیهایی را با حلبوسی
و حزب دموکرات انجام دهد .به همین دلیل
تاحدودی شرایط پیچیدهتر از گذشته است .اما
این موضوع که گروههای شیعی خود بتوانند
فراکسیونواحدیدرپارلمانتشکیلبدهندنیز
به عنوان یکی از احتماالت مورد بحث است .در
این شرایط نباید از مواضع دارای نوسان جریان
صدر غافل بود.یکی از احتماالت دیگری که

 6حزبمخالفدولتدرمجارستاننامزدمشترکخودرا
برایانتخاباتبهارآیندهبرگزیدند

نمای روز

صنعا و  ۱۴استان آزاد دیگر یمن ،خود را برای
یکتجمعباشکوهبهمنظورگرامیداشتسالروز
میالد پیامبر گرامی اسالم (ص) آماده کردهاند.

نامزد مستقل محافظه کار در مجارستان ،پیتر
مرکی زای ،در رقابتهای مقدماتی درون گروهی
مخالفان ویکتور اوربــان ،نخست وزیر این کشور
برایانتخاباتبهارآیندهبرگزیدهشد.بهاینترتیب
مرکیزای،شهردارمحافظهکاریکهپساززندگی
در آمریکا به مجارستان بازگشته است ،نامزد شش
حزب مخالف حزب حاکم در این کشور میشود و
قرار است کارزاری را علیه پوپولیستهای راست
بهراهبیندازند.اوزمانیبهعنواننامزدششحزب
مخالف دولت کنونی مجارستان انتخاب شد که
رقیبش ،کالرا دوبرف از سوسیال دموکراتهای
لیبرال ،روز یکشنبه  ۱۸اکتبر شکست را قبول
کــرد .به گــزارش یورونیوز« ،مرکی زای» پس از
شمارش ۹۸درصد آرا با بیش از ۱۳درصد پیشتاز
شد .او پس از این رویداد انتخاباتی ،پیروزی خود را
«انقالبمردمعادی»خواندوازحامیانهمهاحزاب
مخالفخواستتاازاودرانتخاباتبرنامهریزیشده
در ماه آوریل حمایت کنند .احزاب مخالف با شعار
«هرکسیبهجزاوربان»وعدهدادهاندکهاختالفات
ایدئولوژیکراباهدفبرکنارینخستوزیرکنونی

کنار بگذارند و از یک نامزد مشترک حمایت کنند.
این شش حزب اعالم کردهاند که همکاری آنها
تنهاراهغلبهبرمحیطنامتعادلرسانهایوسیستم
انتخاباتی طراحی شده توسط حزب حاکم «فیدز»
است.حزبفیدزازبیشازیکدههپیشبرسیاست
مجارستانمسلطاستواوربانباتوجهبهاینکهاز
حمایتدوسومپارلماناینکشوربرخورداراست،
تغییراتیرادرنظامسیاسیدرجهتتقویتقدرت
سیاسی خود و حزبش ایجاد کرده است .مرکی
زای در سال  ۲۰۱۸و پس از پیروزی در انتخابات
شهردارییکشهرکوچکجنوبیطرفداراوربان،
واردعرصهسیاسیشد.اوبدونهیچگونهحمایت
سیاسیومالیازسویاحزابمخالفبهعنوانیک
نامزد مستقل وارد رقابتهای اولیه شد .او که خود
را یک مسیحی محافظه کار میداند و پدر  7فرزند
است ،ادعا میکند که میتواند رای دهندگان را
از طیفهای مختلف سیاسی از جمله طرفداران
ناراضیحزبفیدز،بسیجکند.ویهمچنینمتعهد
شدهکهباهمهگروههایعضوائتالفمخالفانعلیه
«دیکتاتوریفاسد»اوربانکارکند.

پیشخوان بین الملل

تیتر یک روزنامه فرانسوی «ال کروا»«کووید،۱۹-
ورشکستگی بــولــســونــارو»«در بــرزیــل ،یک
کمیسیون تحقیق فردا باید گزارشی از مدیریت
فاجعه بار رئیس جمهور در مقابله با کووید ارائه
دهد و تا آن جا پیش می رود که از «جنایت علیه
بشریت» صحبت کند» برزیل با ثبت بیش از 21
میلیون مبتال به ویروس کرونا و مرگ و میر حدود
 601هــزار نفر بر اثر آن ،پس از آمریکا و هند
بیشترین آمار ابتال را ثبت کرده است.

چهره روز

گریزبایدنازمصاحبهرسانهای

درپیاعتراضاتبهنتایجانتخاباتپارلمانی،مناطقمختلفعراقهمچنانشاهد
ناآرامیهایخیابانیوبستنبرخیمحورهایمواصالتیاست

هماورد اپوزیسیون مقابل«اوربان»
بيل كلينتون رئيس جمهور پيشين آمريكا از
بيمارستان مرخص شـــد.او بــه دليل عفونت
غيرمرتبطباكرونادربيمارستانبسترىشدهبود.

امــا ماجرای دروغ جنایت بــار «پــاول» چه بود؟
بــه گ ــزارش بــی بــی ســی ،خبرسازترین «منبع
اطالعاتی» آمریکا در باره برنامه های تولید سالح
هایکشتارجمعیدرعراق،یکمهندسشیمی
عراقی متقاضی پناهندگی در آلمان در سال
 ۱۹۹۹بود .نام واقعی وی« ،رافد جنابی» بود اما
مقام های آمریکایی ،از او با نام مستعار ِ
«کروبال»
یادمیکردند(اصطالحیدربیسبالکهدرمفهوم
استعارهایمعنی«غیرمنتظره»میدهد)«جنابی»
در آن زمان به سازمان اطالعاتی آلمان گفته بود
که بیش از ۷ماه در یک کارخانه فراوری دانه های
کشاورزیدرنزدیکیبغدادکارمیکردهامادرآن
جا،درگیریکپروژهمحرمانهبودهکهموضوعش،
ساخت «آزمایشگاه های متحرک» شیمیایی و
میکروبی (نصب شده روی کامیون و قطار) بوده
اســت .دستگاه اطالعاتی آلمان ،آمریکایی ها
را درجریان ادعاهای جنابی قرار داد اما اجازه
مالقات حضوری با او را به سیا نداد .در دسامبر
،۲۰۰۲آگوستهنینگرئیساطالعاتخارجی
آلمان،پیامیمحرمانهرابهرئیسسیا،جورجتنت
فرستادودرآن،دربارهجنابیوادعاهایشهشدار
داد .سازمان اطالعات خارجی بریتانیا ،ام آی
 ۶نیز در گزارشی عجیب اعالم کرد که «جنابی»
به لحاظ شخصیتی فردی «دروغپرداز» است اما
احتما ًال بخش مهمی از ادعاهای او در باره پروژه
هاینظامیعراقصحتدارد.درپیاینگزارش
هایپراشکال،کالینپاولوزیرامورخارجهوقت
آمریکا ،سرانجام در  ۵فوریه  ،۲۰۰۳سخنرانی
معروفخوددرشورایامنیترادردفاعازادعای
وجــود برنامه های تسلیحاتی ممنوع در عراق

انجام داد .پاول در این سخنرانی ،در حالی که
جورج تنت رئیس وقت سیا پشت سر او ایستاده
بود،بااستنادبهادعاهای«کروبال»(رافدجنابی)
گفت« :عراق دارای تجهیزات متحرکی با هدف
تولید سالح های میکروبی است .این تجهیزات،
قابل رد یابی نیست و قابلیت بقای زیادی دارند».
برنامه معروف فرانت الین شبکه آمریکایی پی بی
اس ،در  ۲۴مارس  ۲۰۰۸مستندی را با عنوان
«جنگ بــوش» پخش کــرد که تصریح می کرد
کالین پاول در حالی به ادعاهای کروبال استناد
کرده بود که آمریکایی ها ،به دلیل ممانعت آلمان
نتوانسته بودند با وی صحبت کنند و حتی از نام
واقعیاوخبرنداشتند.آنهمدرشرایطیکهتاآن
زمان ،تنها دستگاه اطالعاتی بازجویی کننده از
کروبال(جنابی)دستگاهاطالعاتیآلمانبودکه
به صراحت او را غیرمعتبر می دانست .یک سال
بعدازحملهبهعراقودرحالیکهآمریکاوبریتانیا
هیچ ردپایی از سالح های کشتارجمعی در این
کشور به دست نیاورده بودند ،افسران سیا و ام آی
 ۶سرانجام موفق شدند حضوری از رافد جنابی
بازجوییکنند.نتیجهاینجلسه،تاییدصریحاین
واقعیتبودکهتمامادعاهایجنابیدربارهتولید
تجهیزاتمتحرکسالحهایکشتارجمعیدروغ
است.یکهفتهبعد،درسومژوئن،۲۰۰۴جورج
تنتازریاستسیااستعفاکرد،هرچندانگیزهاین
تصمیم را دالیل «شخصی» و «خانوادگی» اعالم
کرد.باوجوداینرسوایی،آمریکاخروجنیروهایش
رادردسامبر ۲۰۱۱بهپایانرساندوبهجنگعراق
خاتمهداد.هرچندواشنگتنسهسالبعدبهبهانه
مبارزه با داعش دوباره نیروهای نظامی اش را به
عراقاعزامکرد.
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ممکناستموردمناقشهقراربگیرد،تالشهای
احتمالی حزب دموکرات برای به دست گرفتن
پست ریاستجمهوری اســت که ایــن مسئله
میتواند به تنشهای داخلی در کردستان عراق
بین این حزب و رقیب دیرینهاش اتحادیه میهنی
که در  15سال گذشته پست ریاست جمهوری
را در اختیار داشتند ،بینجامد.البته مسئوالن
حزبدموکراتگفتهاندکهاینباربرایبهدست
گرفتنپستریاستجمهوریجدیهستندوچه
بسا ممکن است گزینههایی مانند فواد حسین و
هوشیارزیباریرامدنظرقراردهند.ایندرحالی
استکهدرمیانکردهابرهمصالحآزموننسبتا
خوبی را در دوره ریاست جمهوری به نمایش
گذاشته است.در طرف دیگر و داخل گروههای
اهلسنتکهبهطورمعمولپستریاستمجلس
رادردستداشتهاندنیزگاهیبحثهاییمبنی
بر تــاش بــرای به دســت گرفتن پست ریاست
جمهوری وجود دارد .شاید حلبوسی که اکنون
شمارکرسیهایشافزایشیافتهاستنیمنگاهی
به پست ریاست جمهوری داشته باشد که این
احتماالت بر فرایند رایزنی و توافق سیاسی بین
کردها،اهلسنتوشیعیانوبهویژهجریانصدر

تاثیرگذار است و به همین دلیل است که به نظر
میرسد توافق برای تقسیم سه پست اصلی با
دشواری روبه رو خواهد شد .این در حالی است
که بــرای پست نخست وزیــری ،افــرادی مانند
مصطفیالکاظمیخودراآمادهکردهاندکهمورد
توجه ائتالفها و جریانات شیعی قرار بگیرند
اما اگر صدریها پافشاری کنند و در فراکسیون
واحدشیعیانواردنشوندانتخابنخستوزیری
مانند چند دوره گذشته با پیچیدگیهایی روبه
رو خواهد شد؛ نباید از نظر دور داشــت که در
چند دوره گذشته به مدت یک تا دو ماه گفت
وگوها برای انتخاب نخستوزیر به درازا کشید.
اکنون با توجه به نتایج انتخابات که بر پیچیدگی
فضای سیاسی عراق افزوده است بحث درباره
اولویتهایسیاستخارجیدولتجدیددراین
کشوروجهتگیریبهسویکشورهایمنطقهای
یاچگونگیروابطباآمریکادردرجهدومقراردارد
اما این نکته را باید مورد توجه قرار داد که یکی از
خواستههایبرخیجریانهایسیاسیوبخشی
از جامعه عراق  ،تعیین چارچوب و جدول زمانی
برای خروج آمریکاییها از این کشور به عنوان
مطالبهاصلیاست.

میانماراعالمکرد ۵هزارو ۶۳۶زندانیراکهدرپیاعتراضهایخونینبهکودتا
بازداشتشدهبودند،آزادمیکند

نتیجه زودهنگام تحریم «آسهآن»؟
مین آنــگ هلینگ ،رهبر شــورای نظامی
دولتکودتایمیانماردریکنطقتلویزیونی
اعالمکردکهاینکشوردرچارچوباقدامی
نوعدوستانه بر آن است تا  5هــزار و 600
زندانی سیاسی را آزاد کند .زندانیانی که
در اعتراض به کودتای نظامی مــاه فوریه
بــازداشــت شــده بودند .بر اســاس گــزارش
انجمنکمکبهزندانیانسیاسی،درجریان
سرکوب معترضان به کودتا در میانمار که
پس از برکناری آنگ سان سوچی از قدرت
انجامشد،دستکمهزارو ۱۷۸نفرکشتهو
 ۷هزارو ۳۵۵نفربازداشت،متهمیامحکوم
شدند .ژنــرال مین آنــگ هلینگ گفته که
این گروه از زندانیان به مناسبت تعطیالت
بودایی در ماه اکتبر آزاد میشوند .اما اعالم
اینآزادیعمومیدوروزپسازآنکهاتحادیه
کشورهایجنوبشرقیآسیا«،آسهآن»ازاو
برای شرکت در نشست ساالنه این اتحادیه
دعوتنکرد،خبرازاهدافدیگریمیدهد.
آخر هفته گذشته بود که «آس ـهآن» تصمیم

گرفت یک نماینده غیرسیاسی از میانمار
را به جای ژنــرال مین آنگ ه ِلینگ دعوت
کند«.دولتدرسایه»میانمارکهنمایندگان
خلع شده پارلمان این کشور آن را تشکیل
دادهاند،ازاینتصمیمآسهآناستقبالکرده
اند.دعوتنکردنازژنرالهلینگ،یکاقدام
بیسابقهبرایبلوکیبودکهبهطورتاریخی
ازدخالتدرامورداخلیاعضایخودپرهیز
میکند.آسهآندربیانیهایاعالمکردکهدر
نشستاضطراریروزجمعهباحضوروزیران
خارجه  10کشور عضو نتوانسته در باره
حضورمیانماردراجالس ۲۵تا ۲۸اکتبر(3
تا 6آبان)بهاجماعبرسد.اینگروهاعالمکرد
که رهبران ارتش میانمار به عهد خود برای
گفتوگوبامخالفانورفعتنشعملنکرده
اند و نماینده این گروه از مالقات با آنگ سان
سوچی رهبر مخلوع و زندانی میانمار منع
شدهاست.پیشترنظامیانحاکمدرمیانمار
بیش از  ۲هزار معترض ضد کودتا را در ماه
ژوئیهاززندانآزادکردهبودند.

جو بایدن برخالف باراک اوباما و دونالد ترامپ در
مدتکمترازیکسالریاستجمهوری،فقط10
مصاحبه انجام داده است .درحالی که اوباما در
 10ماه اول ریاست جمهوری خود 113مصاحبه
با رسانه ها داشــت و ترامپ نیز در این مدت در
 50مصاحبه ویژه حضور داشت .تسلط و قدرت
بیان بایدن  78ساله در ماه های گذشته به حدی
افول کرده است که مقام های کاخ سفید برای
کنترل و مدیریت نحوه تعامل بایدن با خبرنگاران
بسیار تالش می کنند.رئیس جمهور آمریکا که
در مواجهه با مسائل مختلف داخلی و بین المللی
با کاهش میزان محبوبیت روبه رو بوده ،در هفته
های اخیر نیز تا حد زیادی از سواالت خبرنگاران
اجتنابکردهاست.آخرینمصاحبهبایدنباجورج
استفانوپولوسازشبکهایبیسیدرماهآگوست
بود.درآمریکابهطورمعمولروسایجمهورقبلاز
حضوردرکنفرانسخبری،سواالتخبرنگارانرا
دریافتمیکنندامادرمصاحبههایرودرروتمام
سواالت خبرنگار به صورت ناخودآگاه مطرح می
شود و بایدن تا کنون از انجام این نوع مصاحبه ها
اجتنابکردهاست/.نشریههیل

خبر متفاوت

بادیگاردبنالدنتسلیمعمانمیشود
دولت آمریکا با آزادی مشروط یک عضو القاعده
که بادیگارد مخصوص اسامه بـنالدن از زندان
گوانتانامواستوانتقالاوبهعمانبهجایکشورش
موافقتکرد«.سندیسلمالکاظمی»تبعهیمنکهبه
جرم عضویت در گروه القاعده دستگیر و زندانی
شدهبود،ازگوانتاناموآزادخواهدشد.دولتآمریکا
در دوره ریاستجمهوری باراک اوباما با مسقط بر
سر تسلیم و بازپروری ۳۰زندانی به توافق رسیده
بود.الکاظمی  ۴۱ساله ژانویه  ۲۰۰۳در دبی
دستگیر شد و سرویسهای امنیتی آمریکا در آن
زمان گفتند که او بادیگارد اسامه بنالدن است.
وکیل مدافع این عضو القاعده گفته است ،انتقال
الکاظمی به عمان بنا بر خواست او صورت گرفته؛
اودرخواستکردهبودبهکشوریعربزبانمنتقل
شود و قرار است بعد از آن همسر ،چهار فرزند و
نوههایش نیز برای دیــدار با او به این کشور سفر
کنند/.نیویورکتایمز

اظهارنظر روز
رابــــرت گــیــتــس،وزیــر دفـــاع پیشین آمــریــکــا:
قطبیشدنشدیدآمریکا،بزرگترینتهدیدبرای
دموکراسیماست.بزرگترینتهدیددرفاصلهدو
مایلمربعیکهکاخسفیدوساختمانکنگرهرادر
بر میگیرد ،یافت میشود.حمله به کنگره اولین
باریبودکهدشمناندموکراسیبهشکلمسلحاز
زمانجنگ۱۸۱۲درکنگرهحضورداشتند.دیدن
افرادیکهباپرچمکنفدراسیوندرحالواردشدن
بهکنگرهبودند،هرگزدرجنگداخلیرخنداد.به
نظر میرسد کل جامعه ما در حال از دست دادن
تعادل خود است .من هرگز این قدر نفرت ندیده
بودم.ادعاهایانتخاباتیترامپبرموضوعیتأکید
دارد که چین در سراسر جهان به صدا در میآورد،
مبنیبراینکهسیستمسیاسیایاالتمتحدهکار
نمیکندوآمریکایکقدرتروبهزوالاست.

