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عامل درز اطالعات محرمانه سیا
برای انتخابات سنا نامزد می شود

چلسی (برادلی) منینگ عامل یکی از بزرگ ترین موارد درز اسناد محرمانه آمریکا ،قصد دارد از ایالت مریلند به مجلس سنای ایاالت متحده راه پیدا کند .منینگ
برای شرکت در انتخابات درون حزبی دموکراتها در مریلند به عنوان نامزد ثبتنام کرده تا سناتور «بن کاردین» را به چالش بکشد.سناتور کاردین عضو ارشد
دموکرات در کمیته روابط خارجه سنا  -در سال  ۲۰۱۲به این مجلس راه پیدا کرد.چلسی منینگ پس از آزادی در مه  ۲۰۱۷ساکن ایالت مریلند شده است.
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تحلیل رسانه ها
بی شعوری عمده ترین مشکل ترامپ
تقریبا یک ســال از زمان سوگند
خوردن دونالد ترامپ در جایگاه
چهــل و پنجمین رئیــس جمهور
آمریــکا مــی گــذرد .حــال بایــد
پرســید که آیــا ترامپ بــرای 12
ماه دیگــر در کاخ ســفید باقی خواهــد ماند یــا خیر.یک روز
پــس از بیســتم ژانویــه  2017ترامــپ نشــان داد کــه برای
حضور در کاخ ســفید صالحیت و شایستگی کافی را ندارد.
صالحیت نداشــتن ترامپ برای هدایت کاخ ســفید تنها به
دلیل سیاســت های کام ً
ال اشــتباه رئیس جمهــوری آمریکا
درباره مالیات،گرمایش زمین ،تسلیحات هسته ای و مسئله
فلسطین(کهالبتهتبعاتگستردهنیزخواهدداشت)نیست.
همچنین دلیل اصلی صالحیت نداشــتن ترامپ ،سیاست
های تفرقه آمیز ،تهاجمی و غیرمســئوالنه وی نیست .حتی
مواضــع نژادپرســتانه ترامپ ،زن ســتیزی و سیاســت های
افراطگرایانهوینیزدلیلاصلیبیکفایتیرئیسجمهوری
آمریکا نیست اما این سیاست ها تاکنون مشکالت بسیاری
را به وجود آورده اســت .آخرین لفاظــی های عصبی ترامپ
درباره چاه مستراح خواندن کشورهای در حال توسعه حتی
با استانداردهای ناپخته سیاسی که رئیس جمهوری آمریکا
برای خود تعریف کرده است نیز هم خوانی ندارد.اصلی ترین
نقطه ضعف ترامپ در واقع بی شعوری وی است .زمانی که
رفتارهای بچــه گانه ترامپ با بــی اطالعی و فقــر علم وی از
مســائل مختلف ترکیب و به نتیجه گیری هــا و قضاوت های
اشتباه منجر می شــود ،شــرایط بغرنج تر می شــود .ترامپ
حتی عالقه دارد که مرتب حقیقت سازی کند .ترامپ نشان
داده اســت که اعتقادی بــه همبســتگی ندارد و بــه صورت
بیشــرمانه ای بدبین ،بی پروا و لجباز اســت و هیچ ارزشی
برای ارزش های انسانی و قانون اساســی قائل نیست.باید
پرســید که مردم آمریکا تا چه اندازه می توانند حضور شــرم
آور ترامپ در کاخ ســفید را تحمل کنند؟این موضوع زمانی
مشــخص خواهد شــد کــه ترامــپ در نوامبــر  2020برای
شــرکت در انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا برای بار دوم
تصمیم گیــری می کند .اما شــرایط در حال وخیم تر شــدن
است .سناریوهای جدید که با اقدامات و اظهارات غیرقابل
قبول ترامپ مطرح شــده اســت از امکان خــروج وی از کاخ
سفید پیش از پایان دوره ریاست جمهوری اش خبر می دهد.
خوشایندترین ســناریو این اســت که تمامی رای دهندگان
آمریکایی از ترامپ روی برگردانند .البته این روند هم اکنون
نیز با توجه به محبوبیت رو به کاهش ترامپ آغاز شــده است
.میزان محبوبیت ترامپ در ســال  2017به زیر  40درصد
رسید.این حقیقت آشکار شده است که شهروندان معمولی
آمریکایی که به ترامپ اعتماد داشتند و فکر می کردند وی در
تالش است که تغییرات ســاختاری در آمریکا به وجود آورد،
اکنون دلسرد و از اقدامات ترامپ منزجر شده اند.
شــاهزاده ولید بن طالل ،میلیاردر سرشناس عربستانی
که حــدود دو ماه اســت بــه بهانه کمپیــن مبارزه با فســاد
ولیعهد این کشــور در بازداشــت بــه ســرمیبرد ،در حال
مذاکره بر سر امکان توافق با مقامهای این کشور است اما
تاکنون با شرایط اعالم شده موافق نبوده است.به گزارش
رویتــرز ،بن طــال کــه ارزش خالــص داراییهایش ۱۷
میلیارد دالر برآورد شــده مالک و رئیس شرکت هلدینگ
کینگدام اســت و یکــی از برجســتهترین تجار عربســتان
محسوب میشــود.یک مقام عربســتانی به رویترز گفت:
او (ولید بن طالل) رقمی را پیشنهاد کرده اما این رقم آن

واشنگتن یگان ویژه برای مقابله با نیروی مقاومت لبنان تشکیل داد

تداوم پروپاگاندای آمریکا علیه حزب ا...

گروه بین الملل-با پیروزی انقالب اســامی در ایران و گسترش نفوذ
منطقهای این کشور ،خاورمیانه از ســه دهه پیش تاکنون شاهد حضور
دو جریــان و ائتالف بزرگ منطقهای بوده اســت؛ یکی محور ســازش یا
همان محــور اعتدال عربی کــه حمایت از منافع غــرب و حفظ وضعیت
کنونی در حمایت از دیکتاتورهای موجود را ســرلوحه خود قرار داده و
یکی محور مقاومت با حضور تهران ،دمشق ،حزبا ...لبنان و مقاومت
فلسطین که دفاع از آرمان فلسطین و مقابله با نظام سلطه را در دستور
کار داشته است .این دو جریان همواره در تقابل با یکدیگر تعریف شده و
در واقع موفقیت یکی ،به معنی کاهش نفوذ دیگری در منطقه بوده است
و بالعکس.انقالب اسالمی ایران در بهمن  ،1357سقوط دولت صدام
در سال  1382در پی تجاوز آمریکایی ها و اعتراضات عربی فراگیر در
منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا در سال  1389سه نقطه عطف اصلی
در فراز و فرود روابط این دو بلوک سیاسی قدرت در منطقه است .انقالب
اسالمی در ایران آغازگر شکل گیری بلوک جدید قدرت ،سقوط صدام
بر هم زننده تــوازن قوا در منطقه و اعتراضات عربــی ،پیچی تاریخی در
شکل دهی به نظمی نوین در منطقه بوده است.با این حال پیروزی های
نیروهای مقاومت این روزها از یمن گرفته تا عراق ،سوریه و لبنان باعث
شدهتاآمریکاییهاوهمپیمانانمنطقهایآنهابهسرکردگیعربستان
موج جدیدی از تبلیغات و پروپاگاندای سیاســی علیه محور مقاومت را
در رسانه های وابســته به خود راه بیندازند .آخرین نمونه چنین تالش
هایی را می توان در اقدام دادگستری آمریکا برای ایجاد یک یگان ویژه
به منظــور مقابله با حزب ا ...دانســت .موضوعی کــه در چارچوب بهره
گیری کاخ سفید از قدرت هوشــمند علیه جریان مقاومت قابل تحلیل
است.به گزارش خبرگزاری فرانسه وظیفه اصلی این یگان ویژه مسدود
کردن شریانهای مالی حزبا ...و محدود کردن نفوذ ایران برای ایجاد
ثبات در منطقه اعالم شده است .خبر تشکیل این یگان ویژه توسط جف
سشنز ،دادستان کل آمریکا ،اعالم شده است .او گفته است دادگستری
ایاالت متحده برای حفاظت از جان شهروندان آمریکا همه توان خود را
به کار خواهد گرفت .بنا بر اظهارات سشــنز ،این اقدام همچنین برای
مقابله با نفوذ ایران در منطقه صورت میگیرد .آمریکایی ها در حالی که
چیزی نیست که از او خواسته شده و تاکنون نیز دادستان
کل بــا آن موافقــت نکرده اســت .بــن طــال از اوایل ماه
نوامبر به همــراه دهها عضو دیگر طبقه سیاســی و تجاری
عربســتان به بهانه کمپیــن مبارزه بــا فســاد در هتل ریتز
کارلتون ریاض در بازداشــت بوده اســت و گفته شــده که
مقامهای عربستان در تالش برای رسیدن به توافقهایی
بــا بازداشــتیها هســتند.مقامهای عربســتان مدعــی
هســتند ،آن ها به دنبال بازگرداندن مبلغ  ۱۰۰میلیارد
دالر اعتباراتی هستند که به حق متعلق به دولت عربستان
است.محمد بن سلمان ،ولیعهد عربستان که این کمپین
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حزب ا ...لبنان نه تنها مهم ترین نیروی ثبات بخش در فضای سیاسی
لبنان بلکه عامل اصلی مقابله با تروریســم بین الملل در منطقه است،
تمام تالش خود را می کنند که انواع اتهامات واهــی را به این جریان و
جنبش ریشــه دار لبنانی بزننــد و آن را عامل بی ثباتــی در منطقه غرب
آسیا مطرح کنند .واقعیت این است که اتهام بی ثبات سازی این روزها
از ســوی آمریکایی ها علیه بلوک سیاســی مقاومت به عنوان یک رقیب
منطقه ای در حالی مطرح می شود که کمتر کسی در عرصه بین المللی
بر نقش آمریــکا و هم پیمانــان این کشــور در منطقه غرب آســیا و خلیج
فارس در شــکل گیــری و تقویت تروریســم شــک دارد.در مقابل محور
مقاومت همواره عامل ثبــات و امنیت در منطقه بوده اســت .جمهوری
اسالمی ایران به عنوان ام القرای جهان اسالم و الگوی اصلی نظری و
عملی محور مقاومت ،تنها دموکراســی کارآمد منطقه است که بیش از
سه دهه تجربه موفق مردم ســاالری دینی را به همراه دارد .همین الگو
به صورت کامال حرفه ای و البته بومی در حزب ا ...لبنان به عنوان یک
حزب پیشروی لبنانی که متحدان فرا طایفه ای دارد در کشوری که حتی
الگوی دموکراسی آن طایفه ای است ،مشاهده می شود .عالوه بر این
محور مقاومت طی یک دهه گذشته که جریان های تروریستی تکفیری
به دلیل حضور آمریکایی ها در منطقه رشد و نمو داشته ،همواره در صف
اول مبارزه با تروریسم بوده اند.واقعیتی که همین االن هم در جبهه های
نبرد سوریه ،عراق و لبنان علیه داعش و القاعده قابل مشاهده است .از
همه مهم تر این که جریان مقاومت توانسته اســت به عنوان یک نیروی
بازدارنــده در مقابل قدرت هــای جاه طلب منطقه ای مانند عربســتان
سعودی و رژیم صهیونیســتی نوعی توازن قوای منجر به صلح و آرامش
را ایجاد کند .هم اسرائیلی ها و هم صعودی ها سال هاست که به دنبال
تغییرمرزهایجغرافیاییمنطقههستند.اسرائیلبهدنبالتحققرویای
موهوم نیل تا فرات اســت و عربســتان هم به دنبال تســخیر کشورهای
همســایه مانند یمن و بحرین .با این حال آن چه طی ســه دهه گذشــته
توانسته است مانع از بین رفتن مرزهای بین المللی و ثبات منطقه ای در
غرب آسیا شود ،نفس حضور نیروهای مقاومت است .واقعیتی که اذعان
یا انکارش نمی تواند خدشه ای بر آن وارد سازد.

رشد سریع جریان های ناسیونالیسم در اروپا

مرگ تدریجی یک اتحادیه
فادرانی-این روزها اتحادیه اروپا به صورت تدریجی و گام به گام به پایان عمر خود نزدیک
می شود .در حالی که بخشی از این اتحادیه به شدت بر حفظ دستاوردهایش در دهه های
گذشــته تاکید دارد ،جریانی آرام در حال شــکل گیری داخل این بلوک سیاســی است که
هویت آن را تهدید می کند .اروپا در حال قطبی شــدن اســت .رشــد ناسیونالیسم و راست
گرایی دیگر موضوعی داخلی و محدود به چند کشور خاص نیست .این موضوع مسئله ای
فراتر از مرزهای اتحادیه و معضلی جهانی اســت .روزنامه گاردین در گزارشــی درباره این
موضوع می نویسد ":زشت است اما رو به رشد .سخت است که تصور کنیم در انتها همه چیز
خوب باشــد .ظهور جهانی ملی گراهای محافظه کار با هدف ایجاد «جوامع ملی» توســط
رهبرانی غیرقابل تغییر در دفاع از ارزش های ملی ،کنترل مرزها در برابر مهاجران و نفوذ
خارجی پیش می رود .مسئله فقط زمان است ".واقعیت این است که لیبرال دموکراسی به
عنوان نسخه تجویزی غرب برای دنیای پس از جنگ سرد اعتبار خود را از دست داده است
و ارزش های غربی نتوانسته اند ادعای جهانشمولی خود را محقق سازند .حاال دنیا شاهد
رشــد بازیگران جدیدی همچون روســیه و چین در عرصه بین المللی است  .بازیگرانی که
حوزه نفوذشان تا قلب اروپا نیز کشیده شده اســت .البته تهدید لیبرال دموکراسی تنها از
بیرون بلوک غرب صورت نمی گیرد بلکه غرب از داخل نیز دچار فروپاشی شده است .دونالد
ترامپ ،نایجل فاراژ و محافظه کاران طرفدار برگزیت روی دیگر قضیه هستند.در اروپا حزب
فیدز مجارستان با در دست گرفتن رهبری درصدد تغییر قانون اساسی است تا رهبر آن ها
ویکتور اوربان آشکارا به جنگ با ارزش های لیبرال دموکراسی بپردازد .هدف این است که
در نهایت با ایجاد توازنی جدید و موثر کنترل رسانه ها و شبکه ها در دست دولت باشد .این
به نظر سخت است اما اوربان دو برگ برنده بزرگ در دست دارد اول مخالفت با مهاجران و
دیگری اقتصاد شکننده .او انتخابات را با داشتن این برگ های برنده به نفع خود تمام کرد
تا پارلمان بوداپست اجازه دهد او هرکاری که می خواهد انجام دهد .از سال  ،2015حزب
قانون و عدالت لهستان با الگو گرفتن از مجارستان دست به اقداماتی موازی زده است .به
همان شکل قانون اساسی و دستگاه قضایی تضعیف شده اند .هدف نیز همان است :ایجاد
اجتماع ملی که در برابر ارزش های لیبرال دموکراسی بایستد .از تقویت اقتصادی به نفع
منافع خودی استفاده می شود .قبل از کریسمس اتحادیه اروپا حرف هایش را زد .به دولت
لهستان ســه ماه وقت داده شــد تا سیاســت هایش را تغییر دهد یا با جریمه روبه رو خواهد
شد .این خشن ترین و تهاجمی ترین عملی است که اتحادیه در برابر یکی از اعضایش اتخاذ
کرده است.هفته گذشــته نخست وزیر لهستان به بوداپســت رفت تا حمایت خود از اوربان
را به نمایــش بگذارد .کشــورهای آن ها مطابق اعــام او در کنار یکدیگر خواهنــد بود تا در
برابر سیاست های لیبرال تحمیلی بروکسل ،برلین و پاریس بایستند .به این دلیل که تنها
کشورهای عضو می توانند دربرابر اعمال اتحادیه بایستند لهستان امید دارد تا مجارستان
هرگونه حرکتی علیه ورشو را وتو کند .به قول نخست وزیر لهستان «این جنگی است برای
خواســته مردم» و «ایده جامعه ملی».ایدئولوژی اوربان که در سخنرانی او در سال 2014
نمایان شد از شرایط رومانی  1920و ایده گسترش حق رای برای مجارستانی های ساکن
رومانی می آید .بحران مالی سال  2008برای اوربان به طور مشخص نشان دهنده افول
غــرب و ارزش های لیبرال بود .برای اوربان آینده شــامل سیســتمی خواهد بــود که در آن
ارزش های «غربی ،لیبرال ،دموکراسی لیبرال یا حتی دموکراسی» وجود نخواهد داشت
و به جای آن جوامعی رقابتی و موفق ایجاد خواهد شد .او معتقد است که لیبرالیسم به نفع
«فساد و خشونت» ایستاده است .او می خواهد مجارستان را در مسیر ضد لیبرال قرار دهد
و از این مشکالت پاک کند  .در مقابل این روند لیبرالیسم زدایی از اروپا البته مراکز و جریان
های قدرتمندی مقاومت می کنند .فارغ از بازیگران دولتی چون پاریس ،برلین و بروکسل،
یکی از ایــن نیروهای اصلی بنیاد جورج ســوروس اســت کــه ماموریت اصلــی اش تقویت
لیبرال دموکراســی به عنوان یک ارزش جهان شمول به ویژه در شــرق اروپا بعد از 1989
میالدی است .اما آرزوهای بزرگ بعد از جنگ سرد حاال درحال تبدیل شدن به سرابی دور
از دسترس هستند و روند حرکت به عقب اروپا هر روز با سرعت بیشتری دنبال می شود.

مذاکره برای آزادی

رویترز :شاهزاده بن طالل در حال رایزنی بر سر سازش احتمالی است
را بــه راه انداخت ،اعالم کــرده که به دنبال بســتن هرچه
ســریعتر پروندههای موجــود بــوده و توقع دارد کــه اکثر
متهمان به یک توافق دست پیدا کنند.روزنامه دیلی میل
نیز نوشت ،مقامات عربســتان ولید بن طالل را بعد از این
که با پرداخــت  ۷۲۸میلیون پوند به دولــت مخالفت کرد

به بدنامترین زندان خاورمیانه یعنی زندان الحائر منتقل
کردند.به نوشــته این روزنامه ،وضعیت این شاهزاده بعد
از انتقالش از هتل به زندان مذکور بدتر شــده است و این
بدان معناســت که فرصتهای محاکمه او یا حتی دســت
یابیاش بــه توافــق کمرنگتــر میشــودهمچنین منابع

...

با صاحب نظران
والدیمیرکارامورزا:

پوتین و ترس از رقبای انتخاباتی
بــردن انتخاباتــی کــه در آن
رقیبی وجود ندارد ،کار سختی
نیســت .والدیمیــر پوتیــن،
رئیسجمهــوری روســیه ،حتی
یک بار نیــز در دوران ١٨ســاله
حضــورش در قــدرت ،با رقیبــی سرســخت مواجه نشــده
اســت .در ســال  ٢٠٠٠میــادی ،یوگنــی پریماکــوف،
رقیب اصلی پوتین در مســیر رســیدن به کاخ کرملین بود.
بااینحال ،پریماکوف که مانند پوتین سابقه حضور در پست
نخستوزیری و همچنین فعالیت بهعنوان مأمور «کاگب»
در شــوروی را داشــت ،در یک برنامه تلویزیونی که مملو از
اتهامزنی و اطالعات غلط بود ،نســخهاش پیچیده شــد .از
اتهامات وارد شــده به پریماکوف در این برنامــه تلویزیونی
میتوان به ادعای همــکاری او با ناتو و همچنیــن توطئه او
برای کشتن رئیس دولت اشاره کرد .در واقع زمانی که کار
ســرگئی دورنکو ،مجری این برنامه تمام شــد ،میزان رأی
پریماکوف در نظرســنجیها از  ٣٢درصد به هشت درصد
سقوط کرده بود .همین مسئله باعث شــد تا در فوریه سال
 ٢٠٠٠میالدی ،این نخستوزیر سابق با گفتن این جمله
که «چقدر جامعه ما ...بــا یک دموکراســی حقیقی فاصله
دارد» ،از رقابت انتخاباتی کنار بکشــد .البته گذشت زمان
باعث نشده این شگردها از دور خارج شود .از سال ٢٠٠٨
میالدی ،مخالفان رژیــم از حضور در رقابت منع شــده اند
و این مسئله باعث شده اســت پوتین (یا دمیتری مدودف)
بتوانند بهراحتی نامزدهای همیشگی و رقبای دستبسته
خود را شکســت بدهند .احتماال خیلی حــس خوبی دارد
کــه شــما بتوانید رقبــای خــود را انتخــاب کنید .در ســال
 ٢٠٠٨میالدی ،میخائیل کاسیانوف به علت بی نظمی در
امضاهای جمعآوریشــده در دفاع از نامــزدیاش ،اجازه
حضور در رقابــت انتخاباتی را پیدا نکرد .بــه نامزد دیگری
به نــام والدیمیر بوکوفســکی ،از چهرههای شناختهشــده
دوران شــوروی نیز اجازه جمعآوری امضا داده نشــد و بعد
از آن مقامــات کمیســیون مرکزی انتخابات بــه علت نقص
مدارک مانع از نامزدی او شدند؛ مفسران غربی که بر موضع
کرملین درباره محبوبیت پوتین صحه میگذارند ،حتما به
خاطر میآورنــد این ادعا هیــچگاه در یک انتخابــات آزاد و
عادالنه و با حضور رقبایی جدی ،به بوته آزمایش گذاشــته
نشده است .همانطور که گری کاسپاروف ،استاد شطرنج
و رقیب پوتین ،در جایی گفته اســت :اگر «در یک شهر تنها
یک رستوران وجود داشته باشد و آن رستوران تنها یک غذا
سرو کند ...آیا میتوان گفت آن غذا محبوب (مردم) است؟»
گذشــته از دیگر روشهای کنتــرل انتخابــات ،انحصار بر
تلویزیون و فشار دولتی به رأیدهندگان وابسته به دولت از
طریق دولت پوتین نیز اعمال میشود.
آگاه از روند تحقیقات اعــام کردند ،ولید بن طالل از این
سازش اظهار بیاطالعی کرده و با اقدامات حقوقی و دفاع
از خود در مقابل اتهاماتی که به او نسبت داده شده است،
قصد رو به رو شدن با سرنوشت خود را دارد و به این منظور
دو وکیل را استخدام کرده است.بازداشت ولید بن طالل،
تاجر مشهور به اتهامات فساد در عربستان با واکنشهای
متعددی در بازارهای مالی و تجاری روبهرو شــد زیرا این
شاهزاده میلیاردر نفوذ اقتصادی گستردهای دارد و با این
بازداشــت بحث و جدلهایی در زمینه سرنوشت سرمایه
گذاریهای او در عربستان و خارج به وجود آمده است.
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