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رسوایی جنسی ،مدیر شبکه
«سی.بی.اس» را هم برکنار کرد

مدیرعاملشبکه«سی.بی.اس»همکهبااتهامتعرضجنسیبهچندینزنروبهروشده،قبولکردهاست،درازایدریافتغرامتازاینشبکه،ازسمتاشکنارهگیریکند.اولینباردرجوالیبودکه«رونانفارو»روزنامهنگارآمریکاییازمواردفسادجنسی
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تحلیل روز
سید رضا قزوینی غرابی
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فرصت طلبی«صدر»
رویدادهای سیاسی عراق نشان داد حوادث خشونت آمیز
چهار روز اخیــر در بصره ،یک بازنده بزرگ داشــت و آن هم
رهبر ائتالف دوپاره النصر ،حیدر العبادی اســت .ائتالف
ســائرون وابســته به مقتدی صدر در جلســه اخیر پارلمان
خواستار استعفای العبادی شد.پس از آن نیز صدر با صدور
بیانیه ای هفت ماده ای که در حقیقت راه حلی برای اوضاع
بصره نامیده شد ،بر پایان العبادی به عنوان گزینه نخست
وزیــری مهر تأییــد زد و پیشــنهاد انتخاب ســه نامــزد برای
نخست وزیری(غیر از العبادی) را داد .صدر در بیانیه خود
شــعار منتســب به مرجعیت نجف یعنی المجرب ال یجرب
(آزموده را آزمودن خطاست) را که نقش مهمی در کاهش
مشارکت شیعیان در انتخابات اخیر داشت  ،شاهد پیشنهاد
خودکرد.موضوعیکهنشانمیدهدالعبادیرکبسختی
از سائرون خورده است.العبادی در افکار عمومی و اظهارات
سیاســتمداران مخالف ،به عنوان متهم ردیف اول فساد و
کم کاری در بصره و به تبع آن اوضاع خونین و متشنج بصره
شــناخته شــد .بنابراین جریان صدر به این نکته پی برد که
در شــرایط کنونی ،حمایت از چنین شــخصی برای پست
نخست وزیری به معنای تأیید فساد وی خواهد بود بنابراین
تصمیم گرفت از او فاصله بگیرد و صدر با ارائه راه کارهایی
خود را به عنوان صاحب ایده در حل مشکالت بصره معرفی
کند و از نردبان العبادی باال رود.العبادی هم پیمان با صدر
همان العبادی پیش از حوادث بصره است،تغییری نکرده
و ناکارآمدی وی چیزی نیســت که اکنون برای صدر ثابت
شده باشــد اما صدر نشان داد سیاســتمدار فرصت طلب و
پوپولیستی است که برای قدرت هر کاری می کند.

موضع آیت ا ...سیستانی درباره نامزدهای
نخست وزیری عراق

مخالفت با
چهرههایقبلی

دفتر آیت ا ...سیســتانی مرجع عالی شیعیان
در عراق در خصوص ادعای مخالفت مرجعیت
دینــی با برخــی از شــخصیت ها بــرای تصدی
پست نخســت وزیری در عراق گفت :مرجعیت
عالی دینی فقط اعالم کرده اســت که نخست
وزیرجدیدنبایدازشخصیتهایسیاسیباشد

کهدرسالهایگذشتهدرحکومتبودهاند.به
گزارش ایرنا ،یک منبع نزدیــک به دفتر مرجع
عالی شــیعیان عــراق در بیانیــه اش کــه دیروز
روی سایت رسمی دفتر آیت ا ...سیستانی قرار
گرفته ،گفته اســت کــه مرجعیت عالــی دینی
عراق فقــط اعالم کرده اســت که نخســت وزیر

آرای باالی پوپولیست ها در سوئد راه تشکیل دولت را
دشوار کرد

...

اندیشکده روز
تغییر  ۱۰درجه ای در راهبرد سوریه
اندیشکده بروکینگز نوشت:برای جلوگیری از ظهور مجدد
داعش ،کاهش نفوذ ایران در ســوریه و مدیریت تنشهای
بشردوستانه و آوارگان در منطقهای که به شدت بر متحدان
ایاالت متحده مانند ترکیه و اردن تأثیــر میگذارد ،ایاالت
متحده باید آن چه را که مــا تغییر  ۱۰درجــهای در راهبرد
مینامیم ،بــه کار گیرد .عناصــر اصلی این راهبرد شــامل
موارد زیر است :شــناختن آن چه به طور فزایندهای آشکار
اســت.بایدگفت که بشــار اســد ،رئیسجمهور ســوریه در
جریان پروســه صلح کنونی ژنو جایگزین یا برکنار نخواهد
شــد .در عوض ،ایاالت متحده باید در طــول زمان کار کند
تا رفقا و متحدانش را متقاعد سازد که او را ترغیب کنند که
به نفع یک جانشینی که عمدتا انتخاب اوست کنارهگیری
کند .همچنیــن تهدیــد و در صورت لزوم ،حمــات هوایی
محدود علیه تاسیسات هوایی سوریه برای مقابله با هرگونه
ن در آینده ،به خصوص در اطراف ادلب الزم است.
بمبارا 
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تحلیل روز
لودریان مطرح کرد:

ترامپ از دید وزیرخارجه فرانسه
عمیقا معتقدم کــه دونالد ترامــپ از آغاز به کار ،به شــکلی
منســجم عمل می کنــد .وی با روشــی مشــخص ،دســت
به تخریــب تمام ابزارهــا و مقــررات چندجانبــ ه گرایی زد.
بسیاری از افراد تصور می کنند که وی فردی غیر قابل پیش
بینی اســت اما من می گویم که این طور نیست .وی فردی
کامال قابل پیش بینی است و برنامه هایش را درست انجام
می دهد ،گرچــه کامال با تصمیــم هــا و اقداماتش مخالف
هســتم .ترامپ با شــعار "اول آمریکا " وارد کاخ ســفید شد
اما اکنون وی پای خود را فراتر گذاشــته و شــعار " آمریکا به
تنهایی " را ســر می دهد .یعنی آمریکایی کــه با همه درگیر
جنگ قدرت شده است و در هر نوع مذاکره دوجانبه ای بر
برتری خود تاکید میکند .ترامپ خصوصیت شومنهای
تلویزیونی را دارد و اظهاراتش تحریک کننده است .اما در
نهایت کارهایش انســجام دارد .این وضع تا زمانی که او بر
سر قدرت اســت ادامه خواهد داشــت .این وضعیت بازتاب
دهنده نظرات بسیاری ازآمریکایی ها هم هست و آن ها نیز
نگران هســتند .ترامپ از همان لحظه ورود به کاخ ســفید
دست به تخریب تمام ابزارها و قوانین چند جانبه گرایی زده
که بر زندگی ما و تمام ساکنان سیاره زمین تاثیر گذار بوده
اســت.ترامپ در ابتدا از توافق آب و هوایی پاریس و ســپس
از توافق هســته ای با ایران خارج شــد .وی به تازگی آمریکا
را از یونسکو و از شورای حقوق بشر ســازمان ملل نیز خارج
کرده است .هم اکنون میان آمریکا و چین ،کانادا ،مکزیک
و اتحادیه اروپا جنگ تجاری درگرفته که نقش این کشور در
ناتورانیززیرسوالبردهاست .اروپاباید
درمقابلترامپکهمیخواهدبهطور
سیســتماتیک اســاس چندجانبه
گرایــی را نابــود کند به گفــت وگو
ادامه دهد .اروپا باید قوانین خود را
تغییر دهد تا نوعی چند جانبهگرایی
تــازه را ،از جملــه در رابطــه بــا
آمریکا ایجاد کند.

جدیدرادرصورتیکهازشخصیتهایسیاسی
باشدکهدرسالهایگذشتهدرحکومتبوده،
تایید نمی کند.این بیانیه در پــی برخی اظهار
نظرهاینمایندگانپارلمانجدیدوشخصیت
های سیاســی عراق کــه طی روزهای گذشــته
ادعا کرده بودند مرجعیت عالی دینی در نجف

نتایجاولیهانتخاباتپارلمانیدرسوئدشرایط
سیاســی در این کشــور را پیچیده کرده است.
سوسیالدموکراتهادراینانتخاباتبدترین
نتیجهدهههایاخیررابهدستآوردندوحزب
راســت گرای پوپولیســتی ســوئد نیز توانست
بهترین نتیجه از زمان تاسیس خود را به دست
آورد.سوسیالدموکراتهابهرهبریاستفان
اووناگرچهدرمقایسهبااحزابدیگرتوانستند
آرای بیشــتری را به خود اختصاص دهند ،اما
بدترین نتیج ه را در 100ســال گذشته کسب
کردند .طبــق آخرین نتایج اعالم شــده ،آن ها
بــه 28.4درصــد از کل آرا دســت یافتهاند اما
حزب راست پوپولیســتی "دموکرات سوئد" از
برندگان این انتخابات بود و توانســت با کسب
 17.6درصد آرا به سومین حزب قدرتمند در
پارلمان بدل شود .به رغم این موضوع ،جیمی
آکیسون،رهبرحزب"دموکراتسوئد"خودرا
برند ه واقعی انتخابات  ۲۰۱۸دانســت .او در
جشنپیروزیاینحزبخطاببههوادارانش
گفت که حــزب "دموکرات ســوئد" نقش خود
در صحنه سیاســی این کشــور را تقویت کرده
اســت و در ماهها و ســالهای آینــده نمیتوان
آن را نادیــده گرفت.آخریــن نتایــج انتخابات
نیزحاکی از آن اســت کــه جنــاح محافظهکار

میانهرو  19.8درصــد آرا را به خود اختصاص
داد ه و پــس از سوســیال دموکراتهــا در رتبه
دوم جای گرفته اســت .حاالبا نتایج به دســت
آمده در انتخابات پارلمان ســوئد ،راه تشکیل
دولت بسیاردشوارشدهاست.احزابباسابقه
و سنتی ســوئد در مجموع از قدرتی یکسان در
پارلمانبرخوردارند.مهاجرتوپناهندهپذیری
از جمله موضوعات محــوری کارزار انتخاباتی
احزاب ،بهویژه حزب پوپولیســتی "دموکرات
ســوئد" بــود .قدرتگیــری این حزب راســت
پوپولیستی ریشه در نارضایتی بخشی از مردم
سوئد از سیاستهای دولت کنونی در مسائل
پناهندگی و مهاجــرت دارد.از ســال ۲۰۱۵
میالدی تا کنون بیــش از ۳۰۰هزار متقاضی
پناهندگیبهسوئدآمدهاند.اینشماربهنسبت
جمعیت  ۱۰میلیون نفری سوئد درخور توجه
است.بااینحسابوباتوجهبهایننسبت،هیچ
کشوریبهاندازهسوئدپناهندهنپذیرفتهاست.
یکیدیگرازمعضالتیکهجامعهسوئدامروزهبا
آن روبه روست ،افزایش خشونت در شهرهای
بزرگ است ،به ویژه میان باندهای بزهکار که
با یکدیگر رقابت دارند .همچنین بســیاری از
شهروندان ســوئد نگران از دســت رفتن رفاه و
ثباتاجتماعیهستند.

اشرف با نخســت وزیری برخی افراد مشخص
مخالفت کرده ،منتشــر شــده اســت .از جمله
این شــخصیت های مطــرح «حیــدر العبادی»
نخســت وزیر فعلی و «نوری المالکی» نخســت
وزیــر دو دوره قبل هســتند.این منبــع نزدیک
به دفتــر آیــت ا ...سیســتانی در پاســخ بــه این
ادعاهایمنتسببهمرجعیتعالیدینیعراق
در خصوص مخالفت مرجعیت با نامزدی آن ها
برای پست نخســت وزیری گفته اســت که این
خبردقیقنیستزیراتعیینیامعرفینامزدبرای
پست نخســت وزیری بر اســاس قانون اساسی
از صالحیت های «فراکسیون بزرگ» پارلمان
اســت و دیگران حق مخالفــت بــا آن را ندارند.
اینبیانیهخاطرنشانساختهاستکهبرهمین
اســاس از طرف مرجعیت عالی دینــی ،عنوان
مخالفتبهکارنرفتهاستوازافرادبهخصوصی
از هیچ طرف سیاسی مشخصی هم نام نبرده
است.اشارهبیانیهبهایننکتهاستکهدیدگاه
آیت ا ...سیستانی جنبه توصیه ای و مشورتی
دارد امــا اختیــار قانونی برای تعیین نخســت
وزیردرنهایتباپارلمانو(ائتالف)فراکسیون
بزرگپارلمانیخواهدبود.بهگفتهاینمنبع،
آنچهاتفاقافتادهایناستکهشخصیتهای
مختلفی به صورت مســتقیم و غیر مستقیم با
مرجعیت عالی دینی تماس گرفته و مرجعیت
نیز به آن ها گفته بودند که نخســت وزیر جدید

تهدیددیوانبینالمللیکیفریبهسبکبولتون

کاخ ســفید هشــدار داد در صورتــی کــه
دیوانبینالمللیکیفریتحقیقاتدرباره
جنایات جنگی آمریکا در افغانستان را آغاز
کند،موضعسختگیرانهتریعلیهایننهاد
بینالمللی می گیرد و تحریمهایی را علیه
قضاتآناعمالخواهدکرد.جانبولتون،
مشــاور امنیت ملی دونالــد ترامــپ نیز با
سخنرانیدرواشنگتن،اینتهدیدرارسما
اعالم می کند .این نخســتین ســخنرانی
بولتون از زمان آغاز کارش در کاخ ســفید
خواهد بود.در بخشی از پیشنویس متن
ســخنرانی بولتون که رویترز به آن دست
یافته ،آمده اســت« :ایاالت متحده از همه
ابزارهــای الزم بــرای دفــاع و حفاظــت از
شــهروندان خــود و کشــورهای
همپیمانــش اســتفاده خواهــد
کرد تا مانع از پیگرد و محاکمه
غیرقانونی آن ها توســط این
دادگاه نامشــروع شــود»!
آمریکا در این متن پیشنویس
تهدید کرده است که در صورت
آغازتحقیقدربارهجنایتجنگی

کارکنان و مأموران امنیتی این کشــور در
افغانســتان ،متقابال با دیوان بینالمللی
کیفری «مبــارزه» خواهد کرد.به نوشــته
رویترز اگر اقدامــات متقابل آمریکا عملی
شــود ،دولت ترامپ مانــع از ورود قضات
دیــوان کیفــری بینالمللــی بــه خــاک
کشورش خواهد شد و اموال و داراییهای
آن هــا در چرخه مالــی آمریــکا را تحریم و
توقیف خواهد کرد.قضاتی که بسیاری از
آن ها توسط متحدان آمریکا منصوب شده
اند .اسناد و شواهد گردآوری شده ،حاکی
از جرایم جنگــی نظامیان آمریــکا به ویژه
طی سال های  ۲۰۰۳و  ۲۰۰۴میالدی
است و ارتکاب برخی از جرایم تا
سال  ۲۰۱۴میالدی نیز
همچنان ادامه داشته
است.حمله هوایی
نیروهای آمریکایی
بــه بیمارســتان
قنــدوز ،حملــه بــه
یک مراسم عروسی
در شــرق افغانســتان

معاون ترامپ :حاضرم درباره مقاله نیویورک تایمز به دستگاه دروغ سنج وصل شوم

کودتاینرمپنس؟

مایکپنــس،معــاونرئیسجمهــورایاالتمتحــدهیکیاز
کسانیاســتکهنامشدرمیانمظنونهایمقالهبینامو
نشــاننیویورکتایمزمطرحشدهاســت.هرچندفهرستی
 ۱۲نفرهازافرادمظنونتهیهشــدهامانامپنسبیشازبقیه
مطرحاست.بهگزارشسیانان،هفتهگذشتهدرروزنامه
نیویورکتایمزمقالهایچاپشدکهدرآنیکفردناشناس
کهخــودرابهعنوانفــردیبلندپایهدرداخــلدولتترامپ
معرفیکردهبودگفتکهدرکاخسفیدگروهمقاومتتشکیل
دادهاندتامانعتصمیمهایبددونالدترامپشــوند.دراین
زمینهترامپازدادستانکلایاالتمتحدهخواستهاستتا
نامفردیکهایننامهرانوشــتهاست،مشخصکند.ممکن
استدراینزمینهازمایکپنس،تستدروغسنجیگرفته
شود.اینپیشنهادیاستکهسناتوررندپالبرایپیداکردن
نویسندهدادهاستوحتیخودمایکپنسنیز میگویدکه
حاضراستبهدستگاهدروغسنج«ازطریقضربانقلب»وصل
شودتاثابتشودکهاونویسندهمقالهضدترامپدرروزنامه
نیویورکتایمزنیستاما اینمســئلهثابتنمیکندکهاگر
مایکپنسخودشنویسندهمقالهنبوده،آیابرنویسندهنفوذ
داشتهاستیانه.درمقالهایکهمنتشرشد،مبحثاستفاده
ازمتمم۲۵قانوناساسیمطرحشدهبود.اینقانونمیگوید
اگرمعاونرئیسجمهوریواکثریتکابینهرئیسجمهوری
رافاقدصالحیتتشــخیصدهندمیتواننــدطییکنامه
رسمیتقاضایاستیضاحداشــتهباشند.اینهمانچیزی

نباید از شــخصیت های سیاسی باشــد که در
طول سال های گذشته در حکومت بوده اند و
هیچ تفاوتی بین نامزد حزبی و مستقل در این
خصــوص از نظر مرجعیت وجــود ندارد.منبع
نزدیک به دفتر آیت ا ...سیســتانی گفته است
که اغلب ملت عراق به این چهره ها در برآورده
کردن انتظارات شان و بهبود اوضاع و مبارزه با
فساددیگرامیدیندارند.براساساینبیانیه،
اگر شخصی که برای نخســت وزیری انتخاب
می شود درستکار ،پاک سیرت ،شجاع و قاطع
باشدوبهتوصیههایمرجعیتدرخطبهجمعه
پنج مردادماه گذشته عمل کند ،امکان ارتباط
مرجعیت بــا او و اعطــای رهنمودهــای الزم در
خصوصمنافععالیکشوروجوددارد.بهنوشته
این بیانیــه ،در غیر این صــورت مرجعیت عالی
دینیهمچنانرویکردخودرادرقطعارتباطات
با مســئوالن دولتی حفــظ می کند و بــه عنوان
ندایمحرومانبهدفاعازحقوقآنهابراساس
امکاناتی کــه دارد ،ادامه مــی دهد.به گزارش
ایرنا،آیت ا ...ســید علی سیستانی چند سالی
اســت که در اعتراض به ناکارآمدی مســئوالن
و رهبران سیاســی عــراق ،تقریبا با همــه آن ها
قطع ارتباط و از پذیرش هرگونه چهره سیاسی
خودداری کرده اســت.آیت ا ...سیستانی طی
چندسالگذشتهباتنهامسئولیکهدیدارکرده،
نمایندهسازمانمللدرعراقبودهاست.

آمریکا برای متوقف کردن بررسی جنایات جنگی اش در افغانستان تالش می کند

شوکدیگربهقاره سبز

اســتکهبرخیکارشناســانبهآنکودتاینرممیگویند.
اگرچهوقوعاینسناریوبعیداست،اماترامپنیزقادرنخواهد
بودکارخاصیدربارهپنسانجامدهــد.هرچندویازجف
سشنزخواستهاستتانویسندهمدنظرراپیداکندامادرگیر
شــدندراینپروسهممکناستبخشــیازبدنهطرفداران
ترامپدرکنگرهراباریزشمواجهکند.ایندرشرایطیاست
کهاگردرهایاستیضاحبازشودوترامپازطریقمتمم۲۵
قانوناساسیآمریکاازکاربرکنارشود،مایکپنس،ساکن
جدیددفتربیضیشکلمیشود.احتمالجدیوجوددارد
کهدولتترامــپبابحرانبزرگــیروبهروشــوداماعملکرد
مایکپنسدراینزمینهقابلتوجهبودهاســت.معاونیکه
هموارهازفرماندهشــلختهکلقواتمجیدوســتایشکرده،
امادرمواقعبحرانیبســیارکمحضوردارد.چاپلوسیهای
پنسزبانزداستتاجاییکهجورجویل،یکیازکارشناسان
برجستهسیاسیدرآمریکاپنسرامنفورترینچهرهسیاسی
درایاالتمتحــدهقلمــدادمیکندامــادربــابغیبتهای
طوالنیمدتوینیزمیگویداوباغیبتهایطوالنیمدتش
قصدداردخودرابیگناهجلوهدهــد،درحالیکهاینرفتار
جانشــینی را برای وی مقبول میسازد .پیشــتر سیانان
نیزدرگزارشــیدربیوگرافیمعاونرئیسجمهوریازوی
بهعنوان«رئیسجمهوردرسایه»نامبردهودرآناشارهشده
بودکهپنسنفوذعجیبیدردولتترامپدارد.بهعنوان
مثالتنهادر خودکابینه،بتســی دیوس ،وزیر سوپر
مذهبیآموزشوپرورشایاالتمتحــدهوآلکسآذر،
وزیرخدماتانســانیوبهداشــتی،افرادمایکپنس
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بهحسابمیآیندودرشبکههاییکهدردولتایجادکرده،
آرایشافرادبهگونهایاســتکهنشــان میدهد وی خود را
آماده ریاستجمهوری کرده است .این شبکه که موسوم به
«کمیتهآمریکایبزرگ»اســت،نفــراتآنبهگونهایچیده
شدهکهبالفاصلهپسازعزلترامپمیتواندیاریگرپنس
باشد.اگرچهپنسدراینماجراراهتکذیبرادرپیشگرفته
و منکر نوشتن مقاله شده است اما شخصی مانند دن کوتز،
مدیراطالعاتامنیتملیآمریکاکسیاستکهمیتواندنقش
مهمیبرایپنسایفاکندومردمراازرفتارترامپبترساند.
یکایندیاناییمانندمایکپنسکهشناختخوبیازتاریخچه
معاونان ریاســتجمهوری دارد ،میداند چگونه بازی کند
وچهبازیگرانناشناســیرابهکارگیــرد.دردورانمبارزات

و ده ها مورد مشــابه دیگر نیز می تواند بر
فهرســت بلند بــاالی جنایــات آمریکایی
هــا در افغانســتان اضافه شــود.نکته این
جاســت که بر اســاس قانون دادگاه بین
المللی جرایم ،دادستان های این دادگاه
می توانند در کشــورهایی کــه جرم در آن
اتفــاق افتــاده اســت ،تحقیــق و عامالن
آن را نیــز محاکمــه کنند.افزون بــر این،
آمریکا تاکنون بیش از  840میلیارد دالر
را برای مبــارزه با طالبان و بازســازی این
کشــور هزینه کــرده اســت .با احتســاب
دالر کنونــی ،جنــگ افغانســتان از طرح
مارشال برای بازسازی اروپا پس از جنگ
جهانی دوم بیشتر شده است و این هزینه
هنگفــت ،آمریکا را تحت فشــار شــدیدی
قرار داده است تا نشــان دهد طالبان در
حــال شکســت و شــرایط در افغانســتان
نیز رو به بهبود اســت.اما از سال 2017
طالبان از هــر زمان دیگــری از آغاز حمله
آمریکا به افغانســتان مناطق بیشــتری را
تحــت کنتــرل دارد و تنها طی یــک هفته
در مــاه گذشــته ایــن گــروه  200نیروی
پلیس و سرباز ارتش را کشــت و دو پایگاه
بــزرگ ارتــش و شــهر غزنــی را بهتصرف
خــود درآورد.ارتــش آمریــکا میگوید که
دولت افغانســتان بهطــور مؤثــر «کنترل
یا نفوذ»  56درصد از کشــور را در دســت
دارد ،این در حالی اســت که در بسیاری
از شهرستانها دولت افغانستان تنها
مراکزشهرستانهاومراکزنظامی
را در دست دارد و طالبان دیگر
مناطق را کنترل میکند.

ناموفقپنسبرایکارزارانتخاباتیکنگرهدرسال،۱۹۹۰
کارکنانویبهطورمخفیانهیکگروهزیستمحیطیجعلی
درســت کرده بودند که اطالعات غلط دربــاره رقیب پنس،
یعنیفیلشارپپخشمیکرد.ســرانجاموقتیکوتزدرآن
زماندرخواستتحقیقکرد،مرتکبانازکارزاراخراجشدند
وپنسدربارهاقداماتآنهااظهاربیاطالعیکرد.حاالبرخی
میگویندباتوجهبهسابقهپنس،احتمالداردویهمچناناز
اینشبکههابرایبهرهبرداریسیاسیاستفادهکند.دراین
شــرایطهمکوتزمیتواندبهعنواننفرارشداطالعاتملی
آمریکادرخصوصانتشارمقالهبینامونشانونگرانیهای
موجودتوضیحاتیارائهدهد.درمقالهمذکوراشارهشدهاست
که ترامپ اساسا رابطه خوبی با دیکتاتورها از جمله پوتین و
کیمجونگاون دارد و میگوید ترامپ به کشــورهای متحد
آمریکانگاهخوبیندارد.افزونبراینآمریکاییهاراازسیاست
خارجی ترامپ میترســاند و میگوید او با اســتانداردهای
جمهوریخواهانفاصلهداردودشمنرسانههایآزاداست.
امامرکزاصلیانتقاداتموجوددراینمقالهبهاصولاخالقی
بازمیگردد؛تمامکسانیکهباترامپکارمیکنندمیدانند
کهویبههیچاصولاخالقیپایبندنیست.کسانیکهباپنس
آشناهستندوکارهایاوراتعقیبمیکنندمیگویندکهاین
مقالهمیتواندمتعلقبهاوباشد،زیرامحتوایایننامهسازگار
بانگاهیبودهکهپنسپیشازپیوســتنبهکارزارانتخاباتی
ترامپداشتهاست .پنسیکمردمذهبیاستوازدمدمی
بودنوکفرگوییهایترامپعصبانینیزهســت.حضوراو
درتیمترامپتضمینیبرایطرفدارانمذهبیکشوراست
کهاجازهنمیدهدرئیسجمهوریازخطوطقرمزعبورکند.
پنسنقشیدوگانهدارد؛مردیبهظاهروفاداراماغایب(در
لحظاتبحرانیوحســاس).پنسدربرخیاصولباترامپ
همعقیدهاستواگراوجانشینرئیسجمهورآمریکاشود،
قیامبزرگیبهحسابنمیآید.

...

با صاحب نظران
هوپ ین:

افسانه پردازی های ترامپ
رئیس جمهور آمریکا در چارچوب تالش بــرای رد انتقادات از
عملکرد خود ،درصدد برآمده اســت تا شــرایط فعلی اشتغال
زایی ،اقتصاد و شــبکه تامیــن اجتماعی آمریکا را بــه گونه ای
جعلی و بر خالف شرایط واقعی حاکم بر کشور جلوه دهد .در
شرایطیکهاغلبگزارشهایاخیردولتینشانمیدهدکه
شرایط مالی در زمینه هر دو برنامه تامین اجتماعی و مراقبت
های بهداشــت و درمان درآمریکا در حال وخیم شدن است ،
ترامپ همچنان ادعا می کند که در دوران دولت وی وضعیت
هر دوی این برنامه ها به مراتب بهبود یافته است .در خصوص
مسائل اقتصادی نیز ادعاهای ترامپ در خصوص دست یابی
به باالترین و قدرتمندترین رشد اقتصادی هنوز محقق نشده
اســت .این اظهارات از جملــه دیگر تالش های کاخ ســفید با
هدف بازنمایی های نادرســت اوضاع و در شــرایطی است که
یکیازمقاماتارشدناشناسکاخسفیددرمقالهایجنجالی
در نیویورک تایمز از تالش های هســته داخلــی دولت ترامپ
برایخنثیسازیدستورکارمخربرئیسجمهورآمریکاخبر
داده است .افزون بر همه این ها تحقیقات بازپرس ویژه درباره
همدســتی تیم تبلیغات انتخاباتی ترامپ با روســیه و دخالت
های مســکو در امور داخلی آمریکا  ،کمتــر از 60روز مانده به
برگزاری انتخابات میان دوره ای کنگره ادامــه دارد .در ادامه
این گزارش بخشــی از ادعاهای جعلی ترامپ درباره شــرایط
کشور و مقایسه آن با آمار و ارقام واقعی به شرح زیر بررسی می
شــود-1:بخش تجارت.ترامپ  :شــرکت خودروسازی فورد
به علت چشــم انداز افزایش تعرفه های آمریکا ،ناگهان برنامه
فروش یک نوع خودروی کوچک ساخت چین را در آمریکا لغو
کرده است( .شبکه سی ان بی ســی) .این تازه اول کار است.
ایننوعخودروهماکنونمیتوانددرداخلخودآمریکاساخته
شــود و فورد هیچ تعرفه ای پرداخت نخواهد کرد( .توئیت روز
یک شــنبه).حقایق و آمار واقعی :این درست نیست که اقدام
ترامپدرمالیاتبستنبروارداتمحصوالتچینیبهاینمعنا
خواهد بود که خودروی فوکوس اکتیو می تواند از این پس در
آمریکا ساخته شود.شرکت فورد در روز 31ماه اوت با استناد
به تعرفه های جدید ترامپ اعالم کرد برنامــه های خود برای
انتقال خودروهای هاچ بــک را از چین به آمریکا متوقف کرده
است .ولی شرکت فورد روز یک شنبه در بیانیه ای اعالم کرد
باتوجهبهپیشبینیفروشساالنهزیر 50هزاردستگاه،تولید
خودرویفوکوساکتیودرآمریکاسوددهیوتوجیهاقتصادی
ندارد .در شرایط کنونی این صرفا بدین معناست که فورد این
نوعخودرورادرآمریکانخواهدفروخت.همینوبس-2.بخش
اقتصادی.ترامپ:مادرایندولتهمهرکوردهایاشتغالزایی
و اقتصادی را شکسته ایم( .توئیت روز شنبه).ترامپ :اقتصاد
کشــور به گونه ای رشــد کرده که هرگز ســابقه نداشته است.
اشــتغال زایی در رکوردی تاریخی قرار دارد( .توئیت روز پنج
شنبه).آمار و حقایق واقعی :اقتصاد آمریکا اگرچه هم اکنون
دروضعیتسالمیقرارداردولیدرگذشتهبارهاشرایطیبهتر
ازوضعکنونیراتجربهکردهاست.نرخرشداقتصادیساالنه
در سه ماه دوم سال  2018به  2.4درصد رسید .این بهترین
رکورد در چهار سال گذشته به شمار می رود .رشد اقتصادی
آمریکا در مقایســه با دوره های توســعه اقتصادی گذشــته در
کشــور ،با نرخی مالیم در حــال افزایش اســت .در اواخر دهه
 1990نرخرشداقتصادیآمریکابرایچهارسالپیاپیازسال
 1997تا ســال  ، 2000از  4درصد فراتر رفت .همچنین در
دورهتوسعهاقتصادیدهه 1980حتیرشداقتصادیآمریکا
در سال 1984به 7.2درصد رسید.افزون بر آن نرخ بیکاری
3.9درصدینیزمطلوببهنظرمیرسدولیاینرقمنیزبهنوبه
خود بهترین آمار کاهش بیکاری در آمریکا به شمار نمی رود.
ایننرخبهنرخ 18سالهکاهشبیکاریدرکشورنزدیکاست.
پایینتریننرخبیکاریدرآمریکادرسال 1953بهثبترسیده
است.درآنسالنرخبیکاریدردورانجنگکرهتا 2.5درصد
کاهش یافت .افزون بر آن باالترین نرخ اشــتغال آمریکایی ها
مربوط به ســال  2000اســت.در مجموع باید گفت اقتصاد
آمریکا دهمین سال رشــد خود را تجربه می کند .روند احیای
اقتصادیدرواقعدردورانریاستجمهوریباراکاوباماآغاز
شدکهدورانرکودبزرگاقتصادیراویبهارثبردهبود.آمار
و اطالعات اقتصادینشانمی دهدکه کاهش نرخ بیکاری و
افزایشارزشامالک،بازتابیازهماندوراناحیایاقتصادی
استونهدرنتیجهتغییراتعمدهایکهاززمانرویکارآمدن
دولت ترامپ از ســال  2017تاکنون در کشــور اعمال شده
اســت -3.بحث انتخابات ســال  .2016ترامپ :دموکرات
ها هر حقه و کلکی را به کار بسته اند تا موفقیت های من را کم
اهمیت جلوه بدهند .ولی اگر من همــه آن چیزهای بدی که
آن ها می گویند باشــم ،چگونه می توانســتم آن ها را این قدر
بد شکســت دهم  306،رای در برابر 223رای؟ (توئیت روز
شنبه).حقایق و آمار واقعی :ترامپ آمار و ارقام آرای الکترال
کالج را در انتخابات ســال 2016در برابر هیالری کلینتون
نامزددموکراتهامخدوشوغلطذکرکردهاست.آماررسمی
براساسشمارشآرایالکترالدرهرایالتآمریکا 304رای
دربرابر 227رایبودهاست.نتایجانتخاباتسراسرینشان
میدهدهیالریکلینتوندرمجموعآرایمردمیبیشتریدر
مقایسهباترامپکسبکردهوبااحتسابپیروزیویدرایالت
هایبزرگیمانندنیویورکوکالیفرنیا،تعدادآرایویحدود
دو میلیون و 900هزار رای بیشــتر از ترامپ بوده است  .ولی
کلینتونصرفابهدلیلاختالفرایاندکآرایالکترالکالج
و آرای الکترال بیشــتر ترامپ در ایالت های کم جمعیت تری
مانندمیشیگانوویسکانسیندرانتخاباتریاستجمهوری
دربرابرترامپبازندهشدهاست.

پیشخوان بین الملل

گفت وگوی مرتبط

بنن :ترامپ با یک کودتا مواجه شده است
استراتژیستارشدسابقکاخسفیدبااشارهبهیکستونناشناسدرنیویورکتایمزبهرویترزگفتکه
دونالد ترامپ با یک کودتا مواجه شده اســت.بنن در جریان سفر به ایتالیا تاکیدکرد که این یک حمله
مستقیمبهنهادهایدولتیاست.اینیککودتاست.بننگفتآخرینباریکهیکرئیسجمهورآمریکابا
چنینشرایطیمواجهبودهدرجریانجنگداخلیآمریکاوزمانیبودهکهژنرالجرجبیمککلیالن
با آبراهام لینکولن ،رئیسجمهوری وقت آمریکا درگیر شــده بود.حاال تعــدادی از اعضای حزب
جمهوریخواهمعتقدندترامپبرایریاستجمهوریمناسبنیستواینیکبحراناست.

هفتهنامــه "ویک" با تیتــر "شــرمندگی دوباره"
به پرونــده یک سوءاســتفاده جنســی دیگر در
کلیسای کاتولیک پرداخته است.
CMYK

