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«کاله روسی»
بر سر هیالری کلینتون

نامزد سابق انتخابات ریاست جمهوری  2016آمریکا در مراسم جشن دانش آموختگی دانشگاه «ییل» کاله روسی «اوشانکا» بر سر گذاشت .هیالری کلینتون
در سخنانی تاکید کرد که هنوز به آن انتخابات و نتایج آن فکر می کند .هدف کلینتون از این اقدام یادآوری موضوع دخالت احتمالی روسیه در انتخابات آمریکا به
نفع دونالد ترامپ است .به گزارش نیویورک پست او گفت که کاله روسی ،یعنی «اگر شما نمی توانید آن ها را شکست دهید ،پس به آن ها بپیوندید».
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چالش های پیش روی تفاهم تجاری
آمریکا و چین
سرانجام پس از ماه ها تنش در روابط تجاری میان دو قدرت
بزرگ اقتصــاد جهانــی ،آمریکا و چیــن به تفاهــم جدیدی
دســت یافتند .پیــش از این رئیــس جمهوری آمریــکا برای
غلبه بر کســری  300میلیارد دالری تــراز بازرگانی آمریکا
با چین تهدید کرده بود کــه بر ورود کاالهــای چینی تعرفه
های جدیدی وضع خواهد کرد .حجم ایــن تعرفه ها 150
میلیارد دالر برآورد می شد .چین نیز متقابال تهدید مشابه
ای را علیه آمریکا مطرح کرد که در صورت تحقق تهدیدات
متقابل واشــنگتن و پکن علیه یکدیگر ،بــزرگ ترین جنگ
تجاری تاریخ رقم می خورد .بروز این جنگ عالوه بر لطمات
ســنگین به اقتصاد دوکشــور آمریــکا و چین ،اقتصــاد بین
الملل را بیش از پیش آسیب پذیر می کرد و میلیون ها شغل
را در سراسر جهان از بین می برد .به همین دلیل دو قدرت
نخســت اقتصاد جهان بعــد از هفته هــا مذاکرات فشــرده
تجاری ،ســرانجام از مواضع اولیــه خود عــدول کردند و به
تفاهم مشترک رسیدند .واشنگتن پذیرفت سیاست تعرفه
ای بر واردات چین را کنار بگــذارد و در مقابل نیز پکن قول
داد درهای چیــن را بیــش از پیــش روی کاالهــا و خدمات
صادراتی آمریکا بگشاید .دو طرف امیدوارهستند با چنین
اقداماتی،حداقل 200میلیارددالرازکسریترازبازرگانی
آمریکا در برابر چین کاهش یابد .با این حال ،عملی شــدن
اهداف مد نظر بیانیه اخیر تجــاری آمریکا و چین و برقراری
تعادل نسبی در مناســبات تجاری دو کشور با چالش هایی
مواجه خواهد بود .درحالــی که جامعه آمریکا به مصرف هر
چه بیشــتر کاالهای ارزان قیمت وارداتی اعتیاد پیدا کرده
اســت ،جامعه عمدتا ســنتی و اغلــب کم درآمــد چین توان
جذب کاالهای لوکس و گران قیمت آمریکایی را ندارد .این
در حالی اســت که کاهش تدریجی مزیت نســبی کاالهای
آمریکایی بــه همراه افزایش مــداوم هزینه تولیــد در آمریکا
و همچنیــن ،قوانین دشــوار کارگری در این کشــور ســبب
شده اســت آمریکا از کشــوری صادرکننده به کشوری وارد
کننده بدل شــود .ملی گرایان اقتصادی حاکم بر آمریکا به
نمایندگی دونالد ترامپ امیدوار هســتند با تهدید به جنگ
تجاری ،رقبای بازرگانی را بــه باز کردن درها و خرید هرچه
بیشــتر کاال و خدمــات آمریکایــی وادار کنند تا شــغل های
از دســت رفته در داخل آمریــکا را احیا کننــد .در حالی که
رســیدن به چنین هدفی بــه اتفاقاتی بیش از صــدور بیانیه
های مشترک نیاز خواهد داشت .دگرگونی دراین وضعیت
به اصالح بنیادین در نظام تولید و مصرف درآمریکا بستگی
دارد که بــدون تغییر درقوانین و فرهنگ جامعه این کشــور
تقریبا غیر ممکن خواهد بود.
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گزارش ها از ائتالف صدر ،عبادی ،عامری و حکیم برای تشکیل دولت جدید حکایت دارند

توافقغیرمنتظره درعراق

مقتدی صدر که ائتالف اش توانســت از ســایر رقبا کرسی
های بیشتری را در پارلمان کسب کند در یک عقب نشینی
ازموضعقبلیخود،پسازدیدارباهادیالعامری،حاضربه
ائتالف با لیست فتح شده است .وی پیشتر در اولین توئیت
خود پس از پیروزی اعالم کرده بود که با همه لیســت ها به
جز الفتح وابســته به هادی العامری و ائتالف «دولة قانون»
بهریاستنوریمالکی،متحدخواهدشد.درهمینحالبه
گزارشالسومریهنیوز«،محمدجمیلالمیاحی»،سخنگوی
جریان حکمه به رهبری عمار حکیم بامــداد دیروز با صدور
بیانیه ای اعالم کرد که 72ساعت آینده شاهد تشکیل یک
همپیمانی میان ایــن جریــان و ائتالف های «ســائرون» به
رهبری «مقتدی صدر»« ،فتح» به رهبری «هادی عامری» و
«نصر» به رهبری «حیدر عبــادی» خواهد بود .این در حالی
استکهازمجموع 329کرسیپارلمانآیندهعراقائتالف
سائرون  54کرسی ،ائتالف فتح  47کرسی ،ائتالف نصر
 42کرسی و جریان حکمه نیز  19کرسی در اختیار دارند
و در صــورت همپیمانی با یکدیگر در مجمــوع دارای162
کرسیپارلمانخواهندبودوبرایتشکیلدولتاکثریتتنها
بهسهکرسیدیگرنیازخواهندداشت.ازطرفی،درحالیکه

ائتالف صدر پیش از این از «علی داوی» استاندار  ۵۳ساله
استانفقیرمیسانبهعنوانگزینهنخستوزیرییادمیکرد
 ،خبرها حاکی از قطعی شدن نخست وزیری مجدد حیدر
العبادی است« .شــیخ صالح العبیدی» سخنگوی جریان
صدر عراق دیروز در گفتوگو با روزنامه األهرام مصر گفت
که ائتالف ســائرون به رهبری مقتدی صدر ،هیچ مشکلی
با ادامه نخســتوزیری حیدر العبادی نخستوزیر کنونی

عراقندارد .وی افزود:شرط ادامه نخستوزیری العبادی،
تعهد قاطعانه وی بــه مبارزه با فســاد و اتخــاذ تصمیماتی
قاطعانه علیه فاسدان و ادامه ندادن همان وضعیت قبلی
است که عراقیها در طول چهار سال گذشته با آن مواجه
بودند و فاسدان بدون هیچ محاکمهای رها شدند .پیش از
این گزارش شــده بود که «مقتدی صــدر» در دیدار اخیر با
حیدر العبادی از وی خواسته است که برای تصدی مجدد

منصب نخست وزیری عراق حزب الدعوه اسالمی را ترک
کند که با واکنش منفی العبادی روبه رو شده بود .مقتدی
صدر که پیش از این برای تشــکیل فراکســیون اکثریت به
دیدار نخست وزیر حیدر العبادی رفته بود ،دیروز در بغداد
میزبان هادی العامری رئیس سازمان بدر و رئیس لیست
الفتح بــود .صدر در این دیدار بر تشــکیل «دولــت پدرانه»
برای ارائــه خدمات به ملت عراق ســخن گفــت .العامری
نیز گفت که «مــا به دنبال عبــور از طایفهگرایی و تشــکیل
بزرگ ترین فراکســیون ملی شــامل تمامی فراکسیونها
برای حل مشکالت کشور هستیم ».همزمان با خبر دیدار
صدر با هادی عامری ،نشــانه ها از به حاشیه رفتن ائتالف
نوری المالکی اســت .در همین حال ،یک مقام سیاســی
عضو ائتالف الفتــح بدون اینکه نامش فاش شــود اظهار
کرد «این که گفته شده ائتالفی بین چهار لیست طی ۷۲
ساعت آینده اعالم خواهد شد  ،صحت ندارد .آن چه گفته
شــده ائتالفی با حضور ســائرون ،الفتح ،الحکمه و النصر
ظرف ۷۲ساعت اعالم میشود ،صحت ندارد و همه متفق
القول هستند که هیچ جناحی در حاشیه گذاشته نشود و
از سهمیهبندی و طایفه گرایی عبور کنیم».

دوباره مادورو

شنودستاد انتخاباتی

نیکوالس مادورو پیروز انتخابات شد ،اپوزیسیون نپذیرفت

ترامپ ،اف بی آی را به جاسوسی از دستیارانش در دوران انتخابات متهم کرد

در انتخاباتی کــه بســیاری از نامزدهای اپوزیســیون به
زندان افتاده بودند یا ناگزیر به ترک کشــور شــده بودند
نیکوالس مــادورو پیــروز انتخابــات ریاســت جمهوری
ونزوئال شــد .شــورای انتخابات ونزوئال اعالم کرد که با
شــمارش بیش از  ۹۰درصــد از آرا مــادورو نزدیک به 6
میلیــون رای ( 67.7درصــد از آرا) و فالکــون که نامزد
مســتقل واز منتقــدان دولت فعلــی و از نزدیــکان چاوز
بــود ،نزدیــک بــه  2میلیــون رای ( 21.2درصــد از آرا)
را به دســت آوردهاند .با ایــن حال ،فالکــون و یک نامزد
دیگر مخالف بــه نام خاویــر برتوچی می
گویند کــه نتیجــه را به رســمیت نمی
شناسند .هنری فالکون که در دوره
چاوز سمت وزارت داشت ،پیش
از ایــن مدعی شــد ،مســئوالن
برگــزاری انتخابات با اســکن
کردن کارت مواد غذایی سعی
کردهانــد مــردم را وادار کنند
به مــادورو رأی دهنــد .دولت
این کارتها را برای دسترســی
به مواد غذایی بیــن مردم توزیع

میکند.مقامهایانتخاباتیگفتهاندکهمیزانمشارکت
در انتخابات ۴۶درصد بوده است .اما ناظران غیررسمی
وابستهبهائتالفمخالفانپیشترگفتندحدود ۳۲درصد
از رای دهنــدگان پای صنــدوق ها رفته اند .در شــرایطی
که نزدیک به یک سوم واجدان شرایط ،پای صندوق رای
رفتــه بودند ،نیــکالس مــادورو از «پیروزی مردم» ســخن
گفت .انتخابات ریاســتجمهوری ونزوئال
نه تنها با بایکوت احزاب مخالف مواجه
شــده ،بلکه آمریکا ،اروپا و بســیاری از
کشورهایآمریکایالتینبهشدت
از آن انتقاد کردهاند .مادورو در
ســخنرانی پیروزی خود قول
دادهکهدستبهتغییراتیدر
ونزوئالبزند.امامنتقدانمی
گویند که برای این تغییرات
چه نیازی داشت که برای دور
دوم هم انتخاب شــود؟ اوپنج
سال اســت که رئیس جمهور
بوده و تغییر در دوران حکومت
اومحتملبهنظرنمیرسد.

دونالــد ترامپ ،رئی 
س
جمهــوری آمریــکا
خواســتار تحقیقــات
وزارت دادگســتری
درباره«نفوذ»احتمالی
پلیــس فــدرال آمریکا
اف بــی آی ،در ســتاد
انتخاباتــی خــود ،در
جریانرقابتهایسال ۲۰۱۶شد.اودرتوئیتینوشتکه
میخواهدبداندآیادولتباراکاوباما،رئیسجمهورقبلی
آمریکا ،دستور چنین اقدامی را داده بود یا نه؟ ترامپ می
گویداگرچنیناتفاقیافتادهباشد،اهمیتاین«رسوایی»
از واترگیت هم بیشتر است .مسبب «رســوایی واترگیت»
که در ســال ۱۹۷۴رخ داد ،دستور رئیس جمهوری وقت
آمریکا ،ریچــارد نیکســون ،برای شــنود سیاســتمداران
جمهوریخــواه بــود .جاسوســی از دســتیاران ترامپ در
خاللگزارشهاییمطرحشدکهمیگفتیکیازماموران
آمریکایی مشــغول کار
دانشــگاهی
اف بیآی که یک فرد
ِ
ِ
در بریتانیا بوده ،با «جــورج پاپادوپولــوس» و «کارتر پیج»،
دستیاران ســتاد مبارزات انتخاباتی ترامپ مالقات کرده

است .این جنجال تازه
درحالیمطرحمیشود
که تحقیقات گســترده
رابرت مولر ،دادســتان
ویژهپروندهدخالتهای
روســیه در انتخابــات
ریاست جمهوری سال
 ۲۰۱۶میالدی آمریکا
نیزهمچنانباتمرکزبرفعالیتهایاعضایکمپیندونالد
ترامپدرجریاناست.مولرهمچنیندراینموردتحقیق
میکندکهآیارئیسجمهوربهطورغیرقانونیبرایممانعت
از تحقیقات اف بی آی تالش کرده اســت یا نه؟ به گزارش
آسوشیتدپرس،جامعهاطالعاتیآمریکادرپایانتحقیقات
خوددرژانویه ۲۰۱۷بهایننتیجهرسیدهبودکهوالدیمیر
پوتیــن ،رئیسجمهوری روســیه ،شــخصا دســتور انجام
اقداماتی برای ایجاد اخــال در انتخابات آمریــکا را داده
اســت .اقداماتی مانند هک کردن سامانه اینترنتی حزب
دموکراتوانتشا رایمیلهایآنها،کههدفآنهاکمک
به پیروزی دونالد ترامپ و ضربــه زدن به رقیب او هیالری
کلینتون،بیانشدهاست.
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اظهار نظر روز
جان کری:

آمریکا نمی تواند به جهان پشت کند

وزیر خارجه سابق آمریکا در یک سخنرانی در جمع دانش
آموختگان «دانشگاه نیویورک ابوظبی» با انتقاد ضمنی از
سیاســتهای «دونالد ترامپ» ،رئیسجمهور آمریکا گفت
که «گفتمان مدنی حقیقی» مورد تهدید قرار گرفته است.
به گزارش آسوشیتدپرس ،جان کری در سخنان خود به طور
غیرمســتقیم از دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا انتقاد
کرد اما به توافق برجام که ترامپ به تازگی از آن خارج شده،
اشارهای نکرد .کری اظهار کرد :گفتمان مدنی در سراسر
دنیا مورد تهدید واقع و باعث شده اعتمادها و حقوق انسانی
کم رنگ شــوند .باتوجه به آن چــه امروز در حــال رخ دادن
است ،دوستان خوشــحالم که به هرجایی دعوت میشوم.
آمریکا نمیتواند به جهان پشــت کند .در شــرایط کنونی،
گفتمانی پر از تهدید ،بر سیاست کشورما غالب شده است.
مطمئنا در کشور من تقریبا همه سیاستمداران متهم کننده
و طبل تو خالی شــدهاند .در کشور من ،سیاســت تقریب ًا به
کل ،آکنده از اتهام و تهاجم شده است .این مراسم در حالی
برگزار شــد که روزنامهنگاران نمی توانســتند از اظهارات
کری فیلم برداری کنند.
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قاب بین الملل

هفتهنامه «نیویورکر» در جلد شماره جدید خود،
ترامپ را در حال گلف بازی در باتالقی خطرناک
تصویر کرده است .
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