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جان کری نامزدی برای انتخابات
 ۲۰۲۰آمریکا را رد نکرد

وزیر خارجه سابق آمریکا نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری سال  ۲۰۲۰میالدی را رد نکرده است و تاکید کرد که قصد دارد در دولت کنونی آمریکا از نظر سیاسی فعال بماند.
کری که در سال  ۲۰۰۴نیز نامزد دموکراتها در انتخابات ریاست جمهوری بود  ،میگوید :صحبت کردن از االن درباره  ۲۰۲۰هدر دادن وقت و یک عامل بازدارنده است ،چیزی که
ما نیاز داریم توجه به سال  ۲۰۱۸است .ما باید اعتماد کشور را دوباره به دست آوریم  ،ما در لحظه بحران برای کشورمان قرار داریم .در حقیقت جهان در یک لحظه بحران به سر میبرد.
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ترس واشنگتن از فتح آخرین سنگر
پس از حلب ،درعا ،حمص ،دیرالزور ،غوطه شــرقی و ســه
اســتان جنوب غربی ســوریه ،حــاال نوبت به آخرین ســنگر
تروریســت هارســیده اســت .عملیات ارتش ســوریه برای
بازپسگرفتــن ادلب قطعی شــده اســت ،تنهــا تعیین روز
و ســاعت آن باقــی مانده اســت .ادلب بــه پناهــگاه آخرین
بازماندههــای تروریســت ها در ســوریه بدل شــده اســت،
جایی که برآورد میشود دســتکم  ١٠هزار نیروی مسلح
تحت امــر گروههای وابســته به القاعــده و هــزاران نیروی
شبهنظامی دیگر در آن حضور داشتهباشند .در صورتی که
دولت بشار اســد بتواند ادلب را از تســلط گروههای مسلح
خارج کند ،تمامی نقاطی از خاک سوریه را که تحت اشغال
نیروهای خارجی نیســت ،از کنتــرل مخالفــان آزاد کرده
است .هم اکنون به جز ادلب که تحت حاکمیت گروههای
مخالف اداره میشــود ،بخشهای دیگری از خاک سوریه
در عفرین تحت اشــغال ترکیه ،در شرق فرات تحت اشغال
ایاالت متحده آمریکا و در بلندیهای جوالن تحت اشــغال
اسرائیل هستند.امااگر ارتش سوریه طی عملیات کوبنده،
ســریع و غافلگیرکننــده یــا از طریــق مذاکره ادلــب را آزاد
کند چه تاثیری بــر آمریــکا و نظامیانش در ســوریه خواهد
داشــت؟واقعیت این اســت که ایاالت متحده نگران است
ارتش ســوریه همه نقاط تمرکز نظامی و میدانی که آمریکا
و متحدان منطقهای میتوانند از آن برای فشــار بر دمشق
اســتفاده کنند از دســت آنها خــارج کند به ویــژه که نبرد
ادلب مرحله آخر از مراحل آزادسازی کل جغرافیای سوریه
از لوث تروریسم خواهد بود.با آزادسازی ادلب برگه برنده
و عامل فشار ضد ارتش ســوریه از دســت گروههای مسلح
و حامیان آنها خارج میشود .با آزادســازی ادلب ،دولت
سوریه به شرایط قبل از بحران باز میگردد و مفهومش این
اســت؛ کســانی که جنگی بیش از هفت ســال علیه سوریه
را به راه انداختند دســت خالی باز خواهند گشت و دمشق
پیروز از این جنگ خارج خواهد شــد و ایــن را آمریکاییها
نمیخواهنــد و از همیــن رو به ســناریوی شــیمیایی روی
آورده اند.روســیه در ایــن میــان متوجه موضوع اســت و به
گفته تحلیل گران امور به شکل مســتقیم به حمایت ارتش
ســوریه در مقابل حمله احتمالی آمریــکا خواهد پرداخت.
واشنگتن از این هراس دارد که پس از بازپس گیری ادلب از
سوی ارتش سوریه ،دمشق با فراغ بال با هدف بیرون کردن
نظامیان آمریکایی در منطقه التنف و شــرق سوریه حرکت
کند و این خواسته آمریکا نیست به ویژه که ولید المعلم وزیر
خارجه سوریه روز گذشته اعالم کرد که از احدی از نیروهای
آمریکایی بــرای حضور در ســوریه دعوت به عمــل نیاورده
اســت .روسها هم حضور نظامیان آمریکایی در ســوریه را
نامشروع میدانند«.آندریه اونتیکوف» تحلیل گر روس در
گفت وگویی با اســپوتنیک درباره واکنش روسیه به حمله
احتمالی گفت« :روســیه ارتش ســوریه را به موشــکهای
بسیار پیشرفته مجهز کرده و عالوه بر آن کارشناسان روس
در کنار سوریها هســتند به ویژه که در حمله قبلی بیشتر
موشکهای آمریکا سرنگون شد .سوریه توان حمایت خود
از گزند حمله خارجی را دارد»«.والدیمیر والویف» فرمانده
سابق ناوگان دریای بالتیک روسیه نیز به اسپوتنیک اعالم
کرد« :تقویت ناوگان دریایی روســیه در دریــای مدیترانه با
هدف مقابله با حمله موشکی احتمالی به نیروهای دولتی
سوریه است .حضور گســترده نیروی دریایی روسیه گامی
ضروری برای ممانعت از حمله به سوریه است».به هر حال
تحوالت میدانی حکایت از ادامه انتقال ساز و برگ جنگی از
سوی دمشق و همپیمانانش به ادلب دارد و به نظر می رسد
ســناریوی متهم سازی ارتش ســوریه به اســتفاده از سالح
شمیایی نیز در حال طراحی است تا از شکست کامل گروه
های تروریستی جلوگیری شود.

نمای روز

مانور روسیه در مدیترانه به معنی نزدیکی
نبرد در شمال سوریه است؟

شرق وغرب
روبه ادلب
کامیار-مانــور نظامــی گســترده نــاوگان
دریایــی و هوایــی روســیه در آب هــای
مدیترانــه درنزدیکــی ســواحل ســوریه آغاز
شــد.در مانور دریایی-هوایی روســیه چهار
نــاوگان دریایــی "دریــای ســیاه"" ،دریــای
بالتیــک"" ،دریای خــزر" و "دریای شــمالی"
به انضمام دو زیردریایی  Tu-142و Il-38
و 34جنگنــده شــامل بمــب افکــن هــای
راهبردی و هواپیماهای شــکاری زیردریایی
حضوردارنــد .بــه نظر

می رسددر حالی که طی یکی ،دو هفته اخیر
و در آســتانه آغاز حملــه نهایی ارتش ســوریه
به ادلب بــه عنــوان آخرین پایگاه تروریســت
ها در این کشــور "بهانه" اســتفاده احتمالی
حکومت سوریه از ســاح شیمیایی در جنگ
ادلب از ســوی آمریکا به شــدت مــورد تبلیغ
واقع شده است ،روسیه ضمن هشدار به طرف
های غربی بــه ویژه آمریکا ،بریتانیا و فرانســه
در خصــوص ســاختگی بــودن این ســناریو،
بــا برگــزاری مانــور در مدیترانه از

آمادگی پر حجم خود برای مقابله با استفاده از
این بهانه و بهانه های مشابه خبر می دهد .در
کنار پشتیبانیهای روسها از سوریه با اعزام
کشتیهای جنگی ،منابع نظامی سوری هم
اعالم کردنــد ،نیروهای دفاع هوایی ســوریه
در پی افزایش تهدیــدات غرب مبنیبر حمله
موشــکی به این کشــور در حالــت آمادهباش
قرار گرفتهاند.پیشــتر نیز آمریکا ضمن اعزام
ناوشکن سالیوان به خلیج فارس ،بمبافکن
بی1-بی ارتــش را در پایگاه هوایــی العدید

نگرانی قطر از حمایت شرکت های امنیتی صهیونیستی توسط امارات

جاسوسی«بن زاید» از«شیختمیم»

وزارتخارجهقطردربیانیهای،جاسوسیاماراتازبرخی
شــخصیت های قطری را «نگران کننده» خوانده اســت.
روابط امارات و قطر طی  14ماه گذشته ،روابطی پرتنش
بود.اینتنشدراثرعللمختلفیازجملهرویکردمتفاوت
ابوظبیودوحهدرقبالاخوانالمسلمین،ایران،حماس،
عربستانسعودیوموضوعتروریسمبهوجودآمد.تنشبه
حدی در روابط دو کشور افزایش یافت که قطر به تازگی از
دولت امــارات به دلیل نقض حقوق شــهروندان قطری به
دیوان بین المللی دادگســتری شــکایت کرد و این دیوان
نیز ضمن محکوم کردن اقدام امــارات ،به نفع دولت قطر
حکم داد.روابط قطــر و امارات حتی قبل از تنشــی که در
ژوئن 2017به وجود آمد ،نیز روابطی توام با اعتماد نبود.
بیانیه وزارت امــور خارجه قطر درباره جاسوســی امارات
از شــیخ تمیم گویای این بی اعتمادی است .برخی منابع
خبــری گــزارش دادند کــه دولت امــارات از یک شــرکت
صهیونیســتی ســاخت بدافزارهای جاسوســی خواسته
است که با هک کردن تلفن همراه شیخ «تمیم بن حمد آل
ثانی» ،امیر قطر ،از وی جاسوســی کند.محمدبن زاید در
آگوستسال 2013باشرکتصهیونیستی«گروه»NSO
برای این کار قــرارداد امضا کرده اســت.نکته مهم درباره
اینقرارداددولتاماراتباشرکتصهیونیستیایناست
که تنها امیر قطر هدف جاسوســی قرار نگرفته است بلکه
عالوه بر «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی»« ،سعد الحریری»،
نخست وزیر کنونی لبنان و «متعب بن عبدا ،»...شاهزاده

سعودی نیز دو شــخصیت دیگری بودند که به درخواست
دولتاماراتازآنهاجاسوسیشدهاست.هردوشخصیت
کسانیهستندکهدرسال 2013مانندشیختمیمشانس
رســیدن به رأس قدرت در کشورهای شــان را داشته اند.
شیخ تمیم در ژوئن  2013رســم ًا جایگزین پدرش شیخ
حمد در راس ســاختار قدرت قطر شد.سعد الحریری نیز
پیش از این نخســت وزیری لبنان را بر عهده داشته و یکی
از شــانس های اصلی برای تصدی پســت نخست وزیری
کشــورش بعد از انتخاب رئیس جمهوری جدید لبنان نیز
بود و در نهایت نیز در نوامبر 2016نخســت وزیری لبنان
را بر عهده گرفت.شــاهزاده متعب بن عبدا ...نیز در سال
 2013فرمانده گارد پادشــاهی عربســتان و پســر ملک
عبدا،...پادشاهوقتاینکشوربودکهازشانسهایاصلی
رسیدنبهپستپادشاهیعربستانسعودیمحسوبمی
شد.بهباوربرخیکارشناسان،اقداماماراتدرجاسوسی
از شــخصیت های عربی از یک ســو با هــدف تقویت نفوذ
خود در منطقه بــه روش های منفی و از ســوی دیگر نوعی
آینده نگری درباره ســاختار قــدرت در برخی از کشــورها
و به دســت آوردن نقطه ضعف هایی از این شــخصیت ها و
بهره بــرداری از آن در آینــده به خصــوص از طریق نزدیک
شدن به شخصیت های رقیب این افراد در ساختار قدرت
و دادن اطالعــات به آن هــا در مواقع لزوم انجام شــد ،کما
این که طی  14ماه گذشــته نیز خبرهایی مبنی بر تالش
عربستانواماراتبرایکودتاعلیهشیختمیممنتشرشد.

قطر مستقر کرد تا آماده حمله به سوریه شود.
این کشــور گروهی از نیروهای ضربتی خود
در آبهای مدیترانه را نیــز برای انجام حمله
موشــکی به ســوریه تقویت کرد.همزمان،به
نوشته سی ان ان،آمریکا فهرستی مقدماتی
از اماکــن بــرای حمله به ســوریه تهیــه کرده
است .اگر چه در ســایه توفیقات نظام سوریه
در فتح اغلب مناطق تحت اشــغال این کشور
از تروریســت هــا و اعــام حمایــت کردهای
ســوریه از نظام قانونی این کشور تنها منطقه
باقی مانده ای که باید پاک سازی شود ادلب
و بخشــی از نوار شــمالی ســوریه اســت و در
شرایطی که در حقیقت ارتش سوریه در پاک
ســازی این مناطق کمتر نیازمند مســاعدت
های ایران و روسیه است ،سفر اخیر وزیر دفاع
ایران بــه ســوریه و همچنین برگــزاری مانور
کنونی روسیه به گونه ای اعالم حمایت مجدد
از نظام سوریه در آزادسازی کامل این کشور
است .عملیات بزرگ ارتش ســوریه در ادلب
آخرین پایگاه تروریستها در سوریه قرار است
این روزهــا آغاز شــود .ارتش ســوریه در حال
اعزام نیرو و ارســال تجهیزات به استانهای
حمــاه و ادلب بــرای شــروع عملیات اســت.
دولــت گذرگاهی را کــه هفته گذشــته برای
خروج غیرنظامیان از ادلب بازگشــایی کرده
بود و بیش از  9هزار نفــر از آن به مناطق امن
منتقل شــده بودنــد ،مســدود کــرد .فعاالن
شــبکههای اجتماعــی نیــز اعــام کردهاند
که ارتــش همــه گذرگاههــای واقــع در ریف
شــمالی حماه و ریف جنوب شــرقی ادلب را
بســته و همزمان در حال ارسال تجهیزات به
جبهههای عملیاتی ریفهــای ادلب و حماه

رویای سوخته لوال

حزب کارگران برزیل اعالم کرد که با همه توان و امکانات
برای اعاده حق نامزدی لوال دا سیلوا ،در انتخابات ریاست
جمهوری مبارزه خواهد کرد.موضع قاطع این حزب چپ
گرا برای حمایت از رئیس جمهور سابق برزیل در حالی
صورت می گیرد که دســتگاه قضایی این کشور شامگاه
جمعه رای بــه محرومیــت لوال بــه شــرکت در انتخابات
ریاستجمهوریدادهاست.دلیلمحرومیتاعمالشده
برای نامزدی رئیس جمهوری ســابق برزیل محکومیت
قضایی و دارا بودن سابقه فساد مالی بیان شده است.این
درحالی است که لوال دا سیلوا همواره اتهام های مطرح
شــده بر ضد خود را رد و آن ها را توطئه ای سیاسی برای
جلوگیری از ورود مجدد به عرصه سیاسی کشور قلمداد
کرده اســت.هواداران رئیس جمهوری سابق برزیل نیز
ضمن اعالم حمایت از نامــزدی لوال دا ســیلوا برگزاری
انتخابات بدون حضور وی را فراینــدی غیردموکراتیک
توصیف کــرده انــد.دادگاه عالی انتخاباتــی برزیل طی
حکمی به صورت رسمی به لغو نامزدی رئیس جمهوری
ســابق برزیل در انتخابات رای داده اســت .بدین ترتیب
قضات این دادگاه با اکثریت چهار به ســه مخالفت خود
را با نامزدی لوالدا سیلوا در انتخابات ریاست جمهوری
هفتم اکتبر در این کشــور اعالم کرده اند.لوالدا ســیلوا
از ماه آوریل گذشته به دلیل فساد ،رسوایی های متعدد
مالی وپول شــویی در زندان به ســر می برد .وی از سوی
دستگاه قضایی برزیل به تحمل بیش از 12سال مجازات

واشنگتن پست ۶۰:درصد پاسخ دهندگان عملکرد ترامپ را تایید نمی کنند
تصویریازحسنیمبارک،رئیسجمهوریسابقمصر
در شبکههای اجتماعی منتشر شده اســت که با تمام
تصاویریکهپیشازاینازویمنتشرشدهبود،متفاوت
است؛تصویرپیرمردیچاق،باموهاییسفیدوصورتی
چروکیده که یک زن در کنار وی نشسته است.

...

اندیشکده روز
اردوغان و معمای روابط با آمریکا
اندیشکدهآمریکاییموسومبه«موسسهواشنگتنبرایخاور
نزدیک» نوشــت :دپپلماســی برای کاهش تنــش در روابط
ترکیه و آمریکا از جمله همکاری دو طرف در خصوص منبج
نتوانستهموثرباشدوحاال طرفآمریکاییبهتنبیهاقتصادی
علیهترکیهمتوسلشدهاستواحتمالداردکهترامپتحریم
هایاقتصادیبیشتری علیهاینکشوروضعکند.حتیاگر
مسئله کشیش آمریکایی حل شود باز هم مسئله مهم روسیه
مطرح است و ما شاهد تصویب شدن الیحه اختیارات دفاع
ملی در کنگره آمریکا هســتیم که انتقال احتمالی جنگنده
هــای اف 35 -را در صورت فروش ســامانه دفاع موشــکی
اس 400 -بــه ترکیــه ،متوقــف خواهد کرد.بخشــی از این
تنش نیز به انتقاد آمریکا به شــیوه مدیریت حــزب عدالت و
توســعه و شــخص اردوغان بر می گردد که از آن با توصیف
استبدادگرایی و زمینه سازی او در زمان تصدی شهرداری
آنکارا برایرسیدنبهقدرتازطریقسیاستهایحمایتی
از رای دهندگان و تمرکز ثروت در میان نزدیکانش است.به
هرروی چیزی که آمریکا و ترکیه را در دوران جنگ سرد در
کنار یکدیگر حفظ کرده بود دیگر وجود ندارد.

یافته و  51درصد از آن ها عملکرد ترامــپ را مورد تایید قرار
نمی دهند 54.درصد مــردان آمریکایــی و  66درصد زنان
این کشــور نیز از عملکرد وی ناراضی هستند .در میان افراد
مستقلنیز 59،درصدازعملکردترامپرضایتندارند.البته
نمیدانیمکاهشمحبوبیتترامپصرفایکابرازدیدگاهاز
سوی پرسش شــوندگان اســت یا این که واقعا تحوالت اخیر
به این کاهش حمایت ها از رئیس جمهور آمریکا منجر شده
است.ازجملهاینتحوالتضدترامپمیتوانبهمحکومیت
پل منافورت ،رئیس ســابق ســتاد انتخاباتی ترامپ  ،صدور
دادخواستعلیهمایکلکوهن،وکیلشخصیترامپ یارفتار
ترامپ در پی مرگ جان مککین ،ســناتور سرشناس اشاره
کرد .حتی در زمینه اقتصادی هم رضایت از عملکرد ترامپ

کاهش یافته است ( 45درصد تایید 47،درصد عدم تایید).
باتوجهباچالشهایجدیکهترامپپیشرودارد،نارضایتی
مردمازویمطمئنابهزیانشتماممیشود.نظرسنجیدرباره
مسئلهفسادهمنشانمیدهد 45،درصدشرکتکنندگان
در نظرسنجی فکر می کنند که فســاد در دوران ترامپ بدتر
شــده اســت 39 ،درصد می گویند تغییــری نکرده اســت و
تنها 13درصد بر ایــن باورند که کاهش یافته اســت .درباره
تحقیقات مربوط به ارتباط تیم ترامپ با روســیه نظرسنجی
اخیر حاکی از آن اســت کــه 63درصد انجام ایــن تحقیق را
تایید می کنند در حالی که تنها 29درصد با آن مخالف اند و
 53درصدهممیگویندکهاوتاحدودیدرتحقیقاتدخالت
کرده اســت تا مانع برقراری عدالت شــود ،در حالی که تنها

دختر رئیس جمهور جنجالی به میدان سیاست می آید

این بار«سارا دوترتـه»

ی رئیس جمهور
به نظر میرسد حکومت سیاســی خانوادگ 
فیلیپین که زمانی حکومت خانوادگی در عرصه سیاسی را
بد میدانست ،در حال شــکلگیری است.به نوشته رویترز،
حدود ۹ماهپیشازانتخاباتمیاندورهایکهمیتواندتعیین
کننده شکست یا پیروزی ریاست جمهوری رودریگو دوترته،
رئیسجمهورفیلیپینباشدسارادوترته،دخترشبرایجلب
ت رایدهندگان به نفع دستورکار سیاسی جاهطلبانه
حمای 
اودرتالشاستوبرخیکارشناسانونزدیکاندوترتهبراین
باورندکهسارادرنهایتجانشیندوترتهخواهدشد.درحالی
کهدوترتهبرایکنارهگیریازریاستجمهوریوبازنشستگی
اعالم آمادگی کــرده و حزب حاکم او با شــکافهایی مواجه
شده است ،دختر  ۴۰ســاله او ایجاد اتحاد و گسترش حزب

است و خود را برای نبرد بزرگ ادلب موسوم به
«فجر ادلب» آماده میکند.این در حالی است
که روزنامه «الوطن» سوریه گزارش داد ترکیه
در تالش اســت پیش از رسیدن ارتش سوریه
به ادلب ،راه فراری برای تروریســتها ایجاد
کند.گروه موســوم بــه «دیدبان حقوق بشــر
ســوریه»  -نزدیک به معارضان -نیــز از ادامه
مذاکرات بیــن النصره ،الترکســتانی و دیگر
گروههای تروریســتی موســوم بــه «جهادی»
بــا مســئوالن ترکیــه خبــر داد که هــدف این
مذاکرات دســت یابی به توافــق نهایی برای
انحالل «تحریر الشام» و گروههای تروریستی
اســت که غالبا عناصر حاضــر در آن خارجی
هســتند.دیدبان به نقــل از منابعی کــه آنان
را موثــق میخوانــد ،گــزارش داد کــه ترکیه
در تالش اســت النصــره و دیگــر طرفهایی
را که با آنان مذاکــره میکند ،قانــع کند ،در
غیر ایــن صورت ایــن گروههــا بایــد متحمل
عواقب عملیات نظامی ارتش در استان ادلب
شــوند .روزنامه «الثبات» لبنان نیز فاش کرد
دبیــرکل حــزبا ...لبنــان و رئیسجمهــور
ســوریه در روزهــای اخیــر تماســی تلفنی یا
دیداریمستقیمداشتهاندوطیآنتصمیمی
بیســابقه گرفته شــده که در صــورت حمله
آمریکا و متحــدان به ســوریه وارد فاز اجرایی
خواهد شــد .بــه هــر روی ،آزادی ادلب خواه
ناخواه به ســاعت صفر خود نزدیک ونزدیک
تر می شود .در این نبرد چنانچه آمریکا و غرب
مداخلــه کننــد ماجرا رنگــی خشــونت بار به
خود خواهــد گرفت و در غیر ایــن صورت این
آخرین "جراحی سوری" با کمترین جراحت
و خونریزی عملیاتی خواهد شد.

رئیس جمهور سابق برزیل از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری محروم شد

جمهوری خواهان چقدر باید نگران باشند؟
جنیفر روبین ،واشــنگتن پست/نتایج
نظرسنجی جدید واشنگتن پســت و اِی
بی ســی نیوز درباره محبوبیت ترامپ،
جمهــوری خواهــان را نگــران کرده
اســت.نتایج این نظرسنجی حاکی
از آن اســت که محبوبیت ترامپ بــه 36درصد کاهش یافته
که کمترین میزان در دوران ریاســت جمهوری وی است .بر
اساس این نظرســنجی 60،درصد از شــرکت کنندگان در
نظرسنجی،عملکردرئیسجمهورآمریکاراتاییدنمیکنند.
بدتر از همه این که حــدود  80درصد از جمهــوری خواهان
عملکرد ترامــپ را مــورد تایید قــرار نمی دهنــد .حمایت از
دونالد ترامپ در میان سفیدپوســتان به  45درصد کاهش
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کوچکاشرادرمنطقهداوائوآغازکردهودرتالشاستتاآن
رابهقدرتسیاسیجدیدیتبدیلکند.سارادوترتهباکمک
ایمیمارکوس،فرماندارایالتیویکیازشخصیتهایبانفوذ
خانوادهفردیناندمارکوس،دیکتاتورسابقفیلیپینتوانست
حمایت احزاب مختلف را برای برکناری رئیس مجلس عوام
فیلیپینوجانشینیاوازسویگلوریاماکاپاگالآرویو،رئیس
جمهورسابقاینکشورجلبکند.رودریگودوترتههفتهپیش
اظهارکرد ،درصورتیکهکنارهگیریکند،فردیناندمارکوس
جونیور،برادرایمیمیتواندجایگزینتواناییبرایاوباشد.
برخی کارشناسان بر این باورند ،در شــرایطی که دوترته در
اوجخودنیستواحتمالکنارهگیریاووجوددارد،خانواده
مارکوس که همچنــان در عرصه سیاســی فیلیپیــن قدرت

زندان محکوم شــده اســت با این حال او در نظرســنجی
ها هنوز هــم از محبوبیت زیادی برخوردار اســت .حزب
کارگــران برزیل پیــش از آن که هفتمین قاضــی دادگاه
انتخاباتی رای خود را اعالم کند ،ایــن نهاد قضایی را به
در پیش گرفتن رویکردی خشــونت آمیز در مقابل چهره
سرشــناس جناح چپ متهم و تصریح کــرد« :برای اعاده
حقی کــه قانــون و پیمــان های بیــن المللی مصــوب در
برزیل بــرای لوال قائل هســتند تمام تالش خــود را برای
اعتــراض بــه ایــن رای و شکســتن آن در تجدیــد نظر به
خرج خواهیــم داد».در بیانیه حــزب کارگران همچنین
آمده اســت« :ما به همراه مردم در خیابان به دفاع از لوال
برخواهیم خاست زیرا او نامزدی است برای دمیدن امید
در کشور».حزب کارگران برزیل سپس با دروغ توصیف
کردن بهانه «ســابقه پاک» ،اصلی که بر اســاس آن افراد
دارای محکومیت قضایی از نامزدی محروم هســتند ،به
 ۱۴۵مورد خاص از نامزدهای انتخابات شورای شهر در
سال  ۲۰۱۶اشاره کردند که دارای وضعیتی مشابه لوال
دا سیلوا بودند و بیش از نیمی از آن ها نیز پیروز انتخابات
شدند.تشکیالت سیاسی تحت رهبری لوالدا سیلوا در
بیانیه خود همچنین به توصیه کمیته حقوق بشر سازمان
ملل متحد اشاره کرده است که پیشــتر از مقامات برزیل
خواســته بود تا پیــش از آن که همه دادخواهــی ها مورد
بررســی قرار نگرفته بــرای رئیس جمهوری ســابق این
کشور حق نامزدی در انتخابات را قائل شوند.
 35درصد چنین نظری ندارند .اکثریت جمهوری خواهان
همچنانباانجاماینتحقیقاتمخالفهستندواصراردارند
ترامپ در کار مســئول ویژه تحقیقات مداخله نکرده اســت.
شایدبتوانفرضکردکهجمهوریخواهانباترامپکنارمی
آیند .شاید دلیلش این باشد که آن ها از عواقب اخراج سشنز
می هراســند و می خواهند مســئله منافورت را به فراموشی
بســپارند.حاال که آرای ترامپ در حال ریزش اســت و ستاره
اقبال جمهــوری خواهان رو به افول نهاده اســت ،وی تالش
میکنددرروندتحقیقاتدربارهدخالتروسیهدرانتخابات
ریاست جمهوری گذشته با اخراج افراد مرتبط با این پرونده
مشکلایجادکند.نامزدهایجمهوریخواهدرانتخاباتمیان
دوره ای کنگره که به شدت وابسته به ترامپ هستند ،ممکن
استبهایننتیجهبرسندکهضررنزدیکشدنبهترامپبیشتر
ازسودآناست.اگراینگونهباشد،دموکراتهابهدستاورد
بزرگینایلشدهاندواینموضوع،کا ِرآنهارابرایبهچالش
کشــیدن جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری
 2020آسانترمیکند.
دارند،تمایلخواهندداشتکهازسارادوترتهحمایتکنند.
روابطرودریگودوترتهبادخترشگاهیپرتنشبودهاماسارا
همچونپدرشمورداحتراماستوازاوحسابمیبرندواورا
بهعنوانیکشخصیت ُرکوغیرقابلپیشبینیمیشناسند
کهبهطورعلنیبهپدرشمیتازد.سارادوترتهودیگرمتحدان
پدرش از جمله سخنگوی او ،دستیار ویژهاش و رئیس پلیس
ســابق او برای نشســتن بــر ۲۴کرســی ســنای فیلیپین در
ســال  ۲۰۱۹در تالش هســتند و این میتواند برای رئیس
جمهور بازی را تغییر دهد چرا که او توانســته اســت اکثریت
مجلسنمایندگانرابهدستآوردامابرایعملبهتعهداتش
نیازمند در اختیار داشــتن کنترل مجلس علیاست.عدهای
از تحلیل گران درباره اظهارات دوترته برای بازنشســتگی و
کنارهگیری از قدرت ابراز تردید کردهاند و معتقدند او بیش
از دوره شــش ســاله ریاســت جمهوریاش برای مانــدن در
قدرت تالش خواهد کرد .آنان همچنین بر این باورند که در
صورت موفق نبودن دوترته برای ادامه حضورش در قدرت،
طرح دیگری که او در نظر دارد ،جانشــینی دخترش اســت.

...

اظهار نظر روز
حسن النافع:

نوامبر؛ ماه سرنوشت ساز
به تازگی دونالد ترامپ اذعان کرد برکنار شدن او از سمتش
دیگر کاری غیرممکن نیســت .به نظر می رســد او فهمیده
است ،کسانی که مشــتاق خالص شدن از دست او هستند
دارای عزم و اراده ای هســتند که به نتیجه رســیدن تالش
هایشــان نه تنها ممکن اســت بلکه احتمال آن زیاد اســت.
با این حــال ترامپ همچنان به اندازه ای مغرور و شــاید هم
دارایعدمتعادلروانیاستکهفکرمیکندهنوزقدرتمند
اســت و می تواند همه رقبایش را شکســت دهد .ترامپ در
عین حال به تهدید و ترساندن رقبایش از پیامدهای فاجعه
بار برکناری خود برای اقتصاد آمریکا روی آورده است .این
سخنان نشــان می دهد ترامپ همچنان باور دارد حمالت
به او ناشی از توطئه ای بزرگ از ســوی رقبایش در داخل و
خارج است نه ناشی از اشــتباهات مرگباری که او قبل و در
زمان انتخابات اخیر ریاســت جمهوری و بعد از آن مرتکب
شــده اســت.ترامپ از لحظه ورود به کاخ ســفید بــا رفتار و
گفتارش بخش مهمی از نخبــگان آمریکایی مانند روزنامه
نگاران و نویسندگان و تصمیم گیرندگان سیاسی را آزرده
کرده و حتی وارد برخورد مستقیم و خشن با دستگاه های
مختلف دولت پنهان مانند نهادهای دیپلماتیک و امنیتی و
قضایی شده است .نتیجه این برخوردها انتشار هفت کتاب
درباره جنبه های مختلف شــخصیت پیچیده و ناخوشایند
ترامپ و کوچک شــدن حلقه اطرافیان او بود.مســئله دوم
به ماهیــت اتهاماتــی مربوط می شــود که ممکن اســت در
پایان تحقیقات کنونی رابرت مولر علیه ترامپ مطرح شود.
محور این تحقیقات را مداخله احتمالی دستگاه اطالعاتی
روســیه به نفع ترامپ در انتخابات ریاســت جمهوری سال
 ٢٠١٦تشکیل می دهد .مشخص شده که روسیه عمال در
این انتخابات مداخله کرده و این مداخله تاثیر ملموسی بر
نتایج آن گذاشته است و ترامپ از این مداخله اطالع قبلی
و در آن دست داشته اســت تا از این طریق به کاخ سفید راه
یابد .از این زاویه ممکن اســت ترامپ با پرونده همدســتی
با دولتی بیگانه مواجه شود .اما اگر مشخص شود مداخله
ت ،انتخابات ٢٠١٦
روسیه موجب پیروزی ترامپ شده اس 
باطل خواهد شــد و در این صورت نه تنها ترامپ برکنار می
شود بلکه معاونش مایک پنس هم نخواهد توانست در مدت
باقی مانده از ریاســت جمهوری ترامپ بر جای او بنشیند.
درست است که تحقیقات مولر دســت داشتن ترامپ را در
پرونده های متعدد فساد مالی و اخالقی برمال کرد ولی این
مسائل در مقایســه با موضوع مداخله روسیه در انتخابات،
مســائلی ثانویه محســوب می شــوند.متهم کــردن رئیس
جمهور در آمریکا صرفا در انحصار مجلس نمایندگان است
اما محاکمه او در مجلس سنا و به ریاست رئیس دادگاه عالی
آمریکاصورتمیگیرد.اگررئیسجمهورگناهکارشناخته
شود برکناری او نیازمند رای موافق دوسوم اعضای مجلس
نماینــدگان و مجلس سناســت .از ایــن رو می تــوان گفت
انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا نقشی تعیین کننده
در این زمینه خواهد داشت.ماه نوامبر ماهی سرنوشت ساز
اســت که در آن دو رویداد مهم اتفاق خواهــد افتاد .در این
ماه انتخابات کنگره برگزار می شــود که سرنوشت دونالد
ترامپ را مشخص خواهد کرد و همچنین تحریم های شدید
آمریکا علیه ایران آغاز خواهد شد که ممکن است سرنوشت
و آینده خاورمیانه را رقم بزند .امیدواریم نتیج ه هر دو مورد،
آغاز شــمارش معکوس بــرای پایان حضور ترامــپ در کاخ
سفید باشد.

...

اوکراین
رهبر جدایی طلبان اوکراین در یک انفجار
کشته شد

حذف مهره روسیه
«الکساندر زاخارشــنکو» ،رهبر جدایی طلبان «دونتسک»
که به همــراه وزیر اقتصاد خــود به کافه رفته بــود ،طی یک
بمبگذاری کشته شــد .او که از حمایت روسیه برخوردار
بود به دنبال جدایی دونتســک از اوکراین بود و این منطقه
را جمهوری خلق دونتســک اعــام کرده بود .ســخنگوی
«زاخارشنکو» در گفت وگوبا خبرگزاری فرانسه کشته شدن
او را نتیجه یک حمله تروریســتی خواند« .ماریــا زاخاروا»،
سخنگوی وزارتخارجه روسیه هم در واکنش گفته« :دالیل
بســیاری وجود دارد که بــاور کنیم کییف پشــت این قتل
بوده است ».اما دولت اوکراین هرگونه نقش داشتن در این
انفجار را تکذیب کرده اســت .منطقه «دونتسک» با حدود
 4.5میلیون نفر پرجمعیتترین اســتان اوکراین است و با
مساحتی حدود  ۲۶۹۰۰کیلومتر مربع تقریب ًا  4.4درصد
از مساحت کل اوکراین را تشکیل میدهد .رهبر  42ساله
جدایی طلبــان از مــادری اوکراینی و پدری روس در شــهر
دونتسک مرکز اســتانی به همین نام در شــرق اوکراین به
دنیا آمــده بود .او در ماه آوریل ســال ( 2014پیــش از آغاز
مناقشــه مســلحانه با اوکراین) در راس گروهی هفت نفره
در حمله به مقر اســتانداری دونتسک شرکت کرد و سپس
فرماندار نظامی شــهر دونتسک شد .اوســپس معاون وزیر
کشــور جمهوری خودخوانده دونتسک شــد و در این مقام
درجه ژنرالی گرفت .زاخارچنکو در ماه اوت سال 2014
جانشــین آلکســاندر بــورودای رئیــس جمهــوری منطقه
خودخوانده دونتسک شد که از مقام خود کناره گیری کرده
بود .پس از الحاق کریمه به روســیه ،درگیــری میان ارتش
اوکراین و جدایی طلبان شــرق آغاز شــد .جنگــی که هنوز
در دو منطقه دونتسک و لوهانسک ادامه دارد« .الکساندر
زاخارشــنکو» ،یک روز پیش از تــرور در اقدامی نمادین که
نشانگر همبســتگی مردم دونتســک با روس ها بود ،بر سر
بنای یادبــود «یوســف کابزون»
خواننــده برجســته روس در
دونتسک گل گذاشت و کمتر
کســی فکرش را می کرد که
در فاصلــه کمتــر از یــک روز،
مــردم دونتســک بر ســر
بنــای یادبــود او
گل بگذارند.
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