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دادستانسابقونزوئالپسازآنکهازسویمجلسموسسانجدیداینکشوربرکنارشد،بهکلمبیافرارکرد.اورتگاگفتهاستنگرانجانوسالمتی
اش بوده اســت.وی از اواخر مارس به یکی از منتقدان جدی نیکوالس مادورو رئیس جمهور ونزوئال تبدیل شــده بود و این مسئله در نهایت منجر
شد تا مجلس موسسان ونزوئال وی را برکنار کند .ولی او و برخی کشورهای آمریکای التین حاضر به پذیرش تصمیمات مجلس موسسان نشدند.
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با صاحب نظران
چامسکی  :جمهوری خواهان برنامه ای
مخفی دارند
نوام چامسکی به طور کل یکی از
قوی ترین صداهای جریان چپ
برای چندیــن دهه بوده اســت.
اما نــام او به شــکلی غیرمنتظره
در رســوایی هــای دور و اطراف
ترامــپ دربــاره توافق با روســیه
شــنیده می شــود .این پروفسور
 88ساله دانشگاه ام آی تی ،که به عنوان یک زبان شناس و
فیلسوف شناخته می شود ،فکر می کند داستان روسیه یک
حواس پرتی بزرگ و اشــتباهی از ســوی دموکرات هاست
که انــرژی خــود را روی آن متمرکــز می کنند .بــه گزارش
دیپلماســی ایرانی ،در گفت وگویی کــه انجمن جغرافیای
آمریکا برگزار کــرد ،چامســکی  ،ترامپ را فــردی توصیف
کرد که باورهای مرکزی محکمی نــدارد و تنها ایدئولوژی
او «من» اســت .در مقابل آن چه از سوی جمهوری خواهان
به رهبری پل رایان روی می دهد برنامه ای وحشیانه است
که طــی چندین دهــه برنامه ریزی شــده اســت تــا صورت
کارها را به نفع ثروتمندان پیش ببرد .چامسکی گروه تحت
رهبــری رایان در میــان جمهــوری خواهــان را «خطرناک
ترین و وحشــی ترین گــروه در کشــور» نامیده اســت که به
دنبال اجرای طرحی مخفی در دولت هستند .این طرح از
ســوی گروه رایان طراحی شده و قرار اســت کابینه ترامپ
آن راپیش ببرد .چامسکی ادعا می کند تیم ترامپ با اجرای
عملیاتی دوجانبه ،توجهات را از برنامه اصلی دور می کند.
رئیس جمهور مدام با یک حادثه وحشــتناک یا یک توئیت
خشمگین توجه رسانه ها و مردم را جلب می کند ،رسوایی
ها و شــایعات خیلی ســریع به وجود می آید و فراموش می
شود درحالی که مسائل واقعی ناشــناخته باقی می ماند.
چامسکی همچنین دموکرات ها را متهم می کند که در این
بازی گرفتار شــده و با آن ها همکاری می کنند .بزرگترین
بخش این همکاری ،اصرار آن ها برای از پشت پرده بیرون
انداختن رســوایی های رابطه ترامپ با روس هاست و این
مسئله به طور عمده مانع می شــود که مشکالت مهم دیده
شود .چامســکی معتقد است رســیدن به زبانی مشترک با
روس ها یک ضرورت اســت حتــی اگر فکر کنیــم که آن ها
انتخابات ســال  2016آمریکا را هک کرده باشند .ایاالت
متحدهنهتنهاخوددرانتخاباتکشورهایدیگرمداخلهمی
کند بلکه بسیاری از کودتاهای نظامی را در آن سوی آب ها
به راه انداخته است در نتیجه صالحیت اخالقی برای بازی
در این زمین را ندارد .نوام چامسکی در مصاحبه اخیر خود
با راشاتودی ،در انتقاد از حزب جمهوری خواه گفت :آن ها
«سازمان دهی شده اند تا زندگی سازمان یافته کنونی روی
زمین را تخریب کنند ».او می گوید « :حزب جمهوری خواه
را می توان وجه وحشی سرمایه داری آمریکادانست ».

فراردادستان سابق ونزوئال
به کلمبیا از ترس جانش
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دالیل و پیامدهای اخراج استیو بنن استراتژیست ارشدکاخ سفیدتوسط ترامپ

تحلیل رسانه ها

خروج اززیرسایه پدرخوانده

دکترعلیرضارضاخواه-رئیسجمهورآمریکا
باالخرهتسلیمفشارهایداخلوخارجازکابینه
شد و استیو بنن استراتژیست ارشد کاخ سفید
را اخراج کرد ،فــردی که به اعتقاد بســیاری از
تحلیل گران به دلیــل نقش مهمش در پیروزی
ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ،2016
پدر خوانده کاخ ســفید محســوب می شــد .به
نوشــته روزنامه نیویورک تایمز ،ســارا هاکبی،
سخنگوی کاخ ســفید در بیانیهای گفت :جان
کلی ،رئیس دفتر کاخ سفید و استیو بنن هر دو
موافقت کردند جمعه آخرین روز کاری اســتیو
باشد .ما از خدمات او ســپاس گزاریم و برایش
آرزوی موفقیت داریــم .اوایل روز جمعه دونالد
ترامپ ،به مشــاوران ارشــدش گفتــه بود قصد
برکناریاستیوبننرادارد.امایکمقامنزدیک
به بنن تاکیــد دارد کــه دوطــرف روی این ایده
توافقداشتندوایناستراتژیستارشددرهفتم
اوتاستعفایخودشراتقدیمکردهبود  .بااین
حالتحلیلگرانمعتقدندبرکناریبننبیشتر
به دلیل واکنش های جنجالی رئیس جمهور به
اعتراضات نژادی در ویرجینیا است .بنن که از
ناسیونالیستهایجناحراستاست،بهتحقق
برخیازوعدههایانتخاباتیترامپکمککرد.
اودرپیخشونتهایشارلوتزویلباانتقادهای
بیســابقهای روبه رو شــد .تاکید ترامپ بر این
که "دو طرف" مقصر خشــونتهای رخ داده در
اعتراضات ناسیونالیســتهای سفیدپوســت
هستند ،سبب شد فعاالن حقوق بشر از ترامپ
بخواهند که این به اصطالح ناسیونالیســتها
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را که در کاخ ســفید کار میکنند ،اخراج کند.
برخــی رســانههای آمریکایــی نیــز میگویند
دلیل برکناری اســتیو بنــن ،مصاحبه چند روز
پیــش او و مخالفتــش بــا راه حــل نظامــیکره
شمالی بودهاست .بنن که سابقا مدیر مسئول
نشریه راســت گرا و افراطی بریت بارت بود و از
ملیگرایان تندرو شــناخته میشــود ،رهبری
گروهــی از پوپولیســتهای راســت افراطی را
در کاخ ســفید بر عهده داشــت .رئیسجمهور
آمریکا سهشــنبه گذشــته گرچه از بیان این که
امنیت شــغلی اســتیو بنن تضمین شده است،
امتناع کرد ،اما گفت :او "نژادپرســت نیســت"
بلکه یک "دوست" است .او همچنین به شوخی
گفتهبودکهبنندرکارزارترامپتاز هوارداست.
ترامپ که از او به عنوان یک "دوســت" و نه یک
"نژادپرســت" یاد کرد ،افزود :خواهیم دید چه
بر سر بنن میآید! کنار رفتن این چهره کلیدی
در ستاد انتخاباتی ترامپ ،پس از آن قطعی شد
که ژنرال جان کلی ،رئیس دفتر جدید ترامپ،
جایگاه کاری بنــن را بازبینی کــرده بود .کلی
خ ســفید راه پیدا کرده
که خود به تازگی بــه کا 
و جای راینــس پریبس ،رئیس دفتر مســتعفی
ترامــپ را گرفته اســت ،تــاش دارد ســاختار
اداری و ارتباطاتی کاخسفید را که بارها "هرج
و مرج زده" ارزیابی شده اســت سامان بخشد.
رسانههای آمریکا گزارش کردهاند ژنرال جان
کلیوبننبعدازیکجلسهدونفرهبهایننتیجه
رسیدند که روز جمعه آخرین روز حضور بنن در
کاخســفید باشــد .با وجود این ،کنار گذاشتن

ادلب سوریه؛ نقطه تعامل ایران -ترکیه

اســتیو بنن ،کســی که نقش بنیادی در شــکل
دادن به شــعار "اول آمریکا"ی ترامپ داشــت،
بسیار دشــوار به نظر میرسید چرا که بسیاری
بنن را نماینده بخش مهمــی از حامیان ترامپ
میدانستند که توانسته بود با جلب آرای راست
افراطی و لیبرالهای راستگرا زمینه پیروزی
ترامــپ را در رقابــت انتخاباتی ســال گذشــته
مقابل هیــاری کلینتــون فراهم کنــد .حاالبا
کنار رفتن بنــن  ،جنگ قــدرت در واشــنگتن
میان تشکیالت سیاســی با ترامپ تازه وارد به
مرحله سرنوشت ساز رسیده است  .به نظر می
رسد ترامپ  ،بنن  ،فردی را که به عنوان " رئیس
جمهوری " در سایه " شــناخته می شد  ،قربانی
کردهاستتابهاینترتیبرئیسجمهوریخود
را نجات دهد اما این که چنین راهکاری نتیجه
دهد هنــوز مشــخص نیســت  ،نبرد قــدرت در
ایاالت متحده به باالترین سطوح رسیده است .
▪بنن :ریاست ترامپ برای ما به پایان رسید

در همین حــال بنن یک روز پــس از برکناری
از ســمت خود در کاخ ســفید در مصاحبه ای
کــه بــا «ویکلــی اســتاندارد» داشــت ،گفت:
ریاســت جمهوری ترامــپ که ما (ایــن همه)
برایــش جنگیدیــم و پیــروز شــدیم ،بــه پایان
رســید .گفتنی اســت این اظهار نظر بنن که
از جمعــه دوبــاره بــه شــغل قبلی خــود یعنی
مدیریــت اجرایــی ســایت جنجالــی «بریــت
بارت» برگشــت ،اشــاره ای بود به افول لحن
پوپولیســتی که ترامــپ در ســتاد انتخاباتی

فرا خبر

 ۲۰۱۶اتخاذ کــرد تا با آن رای مــردم آمریکا
را به نفع خود جلــب کند .بنن ادامــه داد :ما
همچنــان از جنبــش بزرگــی برخورداریــم و
از ریاســت جمهــوری ترامــپ هــم نتیجه ای
عایدمان می شــود امــا (بخش دلخــواه ما از)
ریاســت جمهوری ترامپ به پایان رســید و از
این پس ریاســت جمهوری وی از نوع دیگری
خواهد بــود( .در ایــن نــوع جدید نیــز) همه
جور جنــگ را تجربه خواهیم کــرد و روزهای

بد و خوبــی را در پیش خواهیم داشــت اما آن
ریاســت جمهوری (کــه متکی بر وعــده های
پوپولیســتی بود) دیگر تکرار نمی شود .بنن
همچنین بار مســئولیت تغییرات به قول وی
ناخوشــایندی را که در رفتار ترامپ به وجود
آمده اســت به گردن «ایوانکا ترامپ» و «جرد
کوشــنر» دختر و داماد رئیس جمهور آمریکا
و جمهوریخواهان سنتی انداخت که حمایت
خود را از وی دریغ کردند.

خبر مرتبط

اخراج بنن و تضعیف جناح ایدئولوژیک کاخ سفید

اخراجیهای ترامپ از تیم کاخ سفید

دکتر ابوذرگوهری مقدم-استیوبننبدونتردیدجنجالیترینچهرهحاضردرکاخسفیددرهفتماهگذشتهبودهاست.
ویرهبرجناحایدئولوژیککاخسفیدونقشجدیدرشکلگیریدستورکارهایملیگرایانهترامپوپیروزیویدرانتخابات
داشت،مردیکهازاینحیثترامپمدیونویمحسوبمیشود.کنارگذاشتنبننبدونتردیدبخشیازقدرتنماییجان
کلی رئیس کارکنان کاخ سفید و در راستای پاکسازی بخش غربی کاخ ســفید از افراطگرایی در سیاستگذاری است .در
روزهایاخیرترامپبهبنندرموردافشایاطالعاتدرونیکاخسفیدمظنونشدهبودوبخشیازاختالفاتدرونیکاخسفید
را ناشی از رویکرد بنن میدانست .از سوی دیگر اختالف جرد کوشنر داماد ترامپ با بنن نیز ماجرایی قدیمی و مفصل بوده
است.احتما ًالفشارواردشدهبهترامپپسازواکنشضعیفبهحادثهشارلوتزویلکهبسیاریآنراتحتتأثیرعقایدملیگرایانه
افراطیبننمیدانند،باعثتسریعدراخراجبننازکاخسفیدشدهاست.خروجبننباعثتضعیفجناحایدئولوژیککاخسفید
ونزدیکیآنبهجریاناصلیحزبجمهوریخواهخواهدشد.بهنظرمیرسدجانکلیتوانستهباشدگامنخستدرساماندهی
کاخسفیدراباقدرتانجامدهد،اقدامیکهمسلم ًاموردحمایتبزرگانحزبجمهوریخواهوکنگرهآمریکاازهردوحزباست.

با کنار رفتن استیو بنن ،استراتژیست ارشد کاخ سفید ،پنج نفر از افرادی که در مراسم ادای سوگند حضور داشتند
نیزدیگر در کاخ ســفید کار نمیکنند:راینس پریبس :رئیس دفتر ترامپ بود که پس از اظهارات ترامپ درباره این
مسئله که قصد دارد تغییراتی در این سمت ایجاد و شغل را به جان کلی پیشنهاد کند از سمت خود استعفا کرد.
شان اسپایســر :معاون مطبوعاتی جنجالی ترامپ که پس از اختالف نظر با ترامپ درباره استخدام اسکاراموچی
به عنوان مدیر بخش ارتباطات از سمت خود اســتعفا کرد.کتی والش :معاون رئیس دفتر ترامپ که تنها پس از دو
ماه فشار جرد کوشنر و دیگر مقامات بال غربی مجبور به استعفا شد.مایکل فلین :مشاور امنیت ملی ترامپ که تنها
پس از سه هفته از کار کناره گیری کرد .ترامپ تنها دو هفته پس از این که متوجه شد فلین به معاون رئیسجمهور
دروغ گفته و در برابر اخاذی روسها آسیب پذیر بوده است از وی خواست استعفا کند.البته در این بین افراد دیگری
نیز هستند که در تصویر فوق دیده نمیشــوند .از آن جمله میتوان به مایک دوک ( استعفا بعد از سه ماه) ،کی تی
مک فارلند ( استعفا بعد از چهار ماه) ،آنتونی اسکاراموچی ( استعفا بعد از یک هفته) و پنج نفر دیگر نیز اشاره کرد.

بسیاری بر این باورند که بیشتر
تحوالت در ســوریه این روزها به
نفع «بشار اســد» رئیس جمهور
سوریه است .پس از چاپ عکس
اسد روی اســکناس های جدید
و توقــف حمایت مالــی و نظامی
آمریــکا از گــروه هــای مســلح
مخالف و مشغول شــدن کشورهای حاشــیه خلیج فارس
به بحران داخلــی روز افزون شــان و نیز افتتاح نمایشــگاه
بین المللی دمشــق و آغاز بازگشــت برخی از معارضان به
دمشــق باید گفت پس از همه ایــن تحوالت می تــوان این
«خوش بینی» برخی از ناظران که در هر صورت بیشتر آن
ها خارجی هســتند را فهمید .مســئله قطعی این است که
حمایت های ایران و روســیه و ایســتادگی ارتش ســوریه و
توافقنامه های آتش بــس و آرامش در مناطق کاهش تنش
همه این ها نقش مهم و بزرگــی در وقوع این تحوالت بازی
و اعتمــاد به نفس نظــام در دمشــق را تقویت کرد و دســت
ارتش سوریه را برای توسعه چارچوب سیطره جغرافیایی
اش در شــرق و جنوب ســوریه باز کرد آن هم پــس از آن که
مناطق غربی در استان های«حمص»«،حلب»و «حماه» یا
همه آن ها را امن کرد .اســتان «دیرالزور» و نه «ادلب» این
روزها برای رهبران نظامی و سیاسی سوریه تبدیل به یک
اولویت شده اســت زیرا این استان که در مرزهای همسایه
عراقی امتــداد دارد و اراضی آن ثروت هــای نفت و گاز در
کمیت زیاد دارد ،منبع اقتصادی مهمی برای سوریه است
البته اگر آن را از چنگال داعش که آن را یا بیشــترش را در
اشــغال خود دارد ،بیرون بیاورد.از ســوی دیگــر دیداری
که روز چهارشــنبه میــان «رجب طیــب اردوغــان» رئیس
جمهور ترکیه و ژنرال « باقری» رئیس ســتاد کل نیروهای
مســلح ایران با حضور ژنرال« خلوصی آکار» رئیس ســتاد
مشــترک ارتش ترکیه صورت گرفت چه بســا یکی از مهم
ترین دیدارهایی اســت که بازتاب دهنده هماهنگی ایران
و ترکیه برای ســازمان دهــی اوضاع در اراضی ســوریه در
سایه تحوالت اخیر و تدوین خطوط عریض برای نبردهای
مشترک پیشــروی در ادلب و الرقه با هم اســت .ادلب زیر
سیطره «هیئت تحریر الشــام» یا همان جبهه النصره است
و این گروه شکســت ســنگینی به گروه «احرار الشــام» که
به ترکیه نزدیک اســت تحمیل کرد و گذرگاه اســتراتژیک
مرزی« باب الهوی» را به کنترل خــود در آورد .ایران مانند
ترکیه از رویکردهــای جدایی طلبانه کردها نگران اســت
و یکــی از نمودهای ایــن رویکرد همه پرســی زودهنگامی
اســت که «مســعود بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق
از برگزاری آن خبر داد و این نگرانی باعث می شــود که دو
کشــور به هم نزدیک شــوند و نیز اختالف هــای خود را هر
چند به شکل موقت کنار بگذارند.
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