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صدور حبس ابد برای
رهبر اخوان المسلمین مصر
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تحلیل روز

با انتخابات  ۲۰۱۸کنگره

مرجان ساعدی

کمتــر از45روز مانــده بــه انتخابــات حســاس میــان
دوره ای آمریکا بر آن شدیم که ستونی را تا روز انتخابات
به پوشــش آخریــن اخبــار ،تحلیل هــا ونظرســنجی ها
اختصاص دهیم.

international@khorasannews.com

آتش پهپادها بر لباس امیرنشین ها
شایدزمانیکهدبیرکلجنبشانصارا...یمندربهمنسال
 95اعالمکردکهاینجنبشبهزودیکارساختپهپادراآغاز
خواهدکرد،کمترکسیتصورمیکردآنهاکمترازیکسال
بعدبتوانندبهفناوریپیچیدهساختاینسالحمدرندست
یابند اما حاال یگان پهپادی ارتش و کمیتههای مردمی یمن
تاجاییپیشرفتکردهکهحتیفرودگاهبینالمللیابوظبی
وسپس دبیرانیزهدفقراردادهاست.رشدصنعتنظامی
ارتش یمن و نیروهای مردمی آن به ویژه دستیابی به فناوری
پهپادهای بردبلند چالش آشــکاری برای واشــنگتن اســت
تاجایی که رئیس شــرکت صنایع دفاعی رایتون آمریکا را به
اینشیخنشیناعزامکردتابهمزدورانشدرابوظبیاطمینان
بدهندکههمچناندرامنیتخواهندبود،هرچندکهباتوجه
به عملکــرد ســامانههای پاتریوت و همچنین محــدود بودن
ســامانههای دفاعی جهانی در مقابل پهپادها و هزینههای
ســنگین فعال بودن این ســامانهها به مدت طوالنی ،ادعای
آمریکاییهــا درباره تامین امنیت شیخنشــین مورد شــک و
تردید فراوان اســت .همچنین ورود فرودگاه دبــی به دایره
هــدف و قرار گرفتــن آن در تیررس موشــک هــا و پهپادهای
یمنی ها با توجه به این که این شیخ نشین30درصد اقتصاد
امارات متحده عربی را شــکل می دهد  ،بحران اقتصادی به
وجود آمده در شیخ نشین دبی را تشدید خواهد کرد .افزون
بر این ،حمله پهپادی به فرودگاه دبی ،پیام عملی داخلی به
شش امیرنشین دیگر است مبنی براین که پاسخ یمنیها به
تجاوزاتحاکمانابوظبیآلنهیانکاملشدهوحاالحاکمان
دیگر امارتها باید گزینه پریدن از کشــتی مــورد هدف قرار
گرفتهآلنهیانراانتخابکنندکهبیشازهرزمانیدرمعرض
هدف انــد .امارتهای دیگــر چوب سیاســتهای حاکمان
ابوظبیرامیخورندکهبیشازسهسالاستدرتجاوزگری
بهیمنمشارکتدارند،آنهاگمانمیکردندبهسببدوری
جغرافیایــی از آتش جنگی که خود در یمــن برافروختند ،در
امانهستند،امااکنونشرارههایاینآتشگوشههایلباس
آن ها را سوزانده است ،بمباران فرودگ اههای دبی و ابوظبی
تنهاپیامهایآغازیناستوفرداتماملباس(موجودیت)آنها
درآتشاینجنگافروزیخواهدسوخت.واقعیتایناست
که استفاده انصارا ...از پهپادهای نظامی و هدف قرار دادن
تاسیسات نفتی آرامکوی عربستان  ،ناو جنگی عربستان در
دریا وحاال فرودگاه ابوظبی ودبی هشداری است به ائتالف
سعودیمبنیبراینکهبایدآمادهدریافتپاسخهایغیرقابل
باوردیگرینیزباشند.
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اندیشکده روز
خطرات تغییرحکومت کره شمالی
اندیشکدهآمریکاییویلسوننوشت:چهاردلیلوجودداردکه
نشان میدهد تغییر رژیم در کرهشمالی تبعات ژئوپولیتیکی
و امنیتــی را بــرای آمریــکا و متحــدان آن دارد -1:تغییر رژیم
پیچیدهترازآناستکهترامپفکرمیکند.چراکهتجارباخیر
آمریکادرافغانستان،عراقولیبینشانمیدهدکهتغییررژیم
یک تجارت بسیار پیچیده اســت-2.هیچ دلیلی وجود ندارد
که نشان دهد در صورت حذف رهبر کنونی کرهشمالی ،رهبر
جدید سیاست های بهتری نســبت به آمریکا داشته باشد .در
واقعرهبرجدید،همانیاحتیبدترازرهبرکنونیکرهشمالی
خواهد بــود -3.تغییــر رژیــم در کره شــمالی باعــث افزایش
خطر گسترش ســاحهای هســتهای ،بیولوژیکی ،شیمیایی
و سمی میشود .به طوری که کنترل شــرایط به وجود آمده از
تغییر رژیم هزینههای زیادی را به آمریکا تحمیل خواهد کرد.
 -4کرهشمالی بر این امر که مســلح بودن به سالح هستهای
عاملیبرایبقایخوداست وآنرابهعنوانیکعاملبازدارنده
ضــروری در مقابل تهاجــم آمریکا میدانــد ،پافشــاری دارد.
بنابراین هرگونه اقدام برای تغییر رژیم در کرهشمالی باعث به
وجود آمدن وضعیت بدی خواهد شــد ،چه ما پیروز شویم و چه
شکستبخوریم.

...
عراق

الشرق االوسط :البغدادی به افغانستان
رفته است
روزنامه فرامنطقهای الشــرق االوســط در خبری ادعا کردکه
ابوبکرالبغدادیسرکردهداعشبهننگرهاردرشرقافغانستان
منتقلشدهاست.رهبریکیازگروههایپاکستانیکه الشرق
االوسط اسم او را نیاورده اســت ،اظهار کرد :انتقال البغدادی
به افغانســتان بعد از ورود چنــد صد عضو داعش بــه خاک این
کشور طی شــش ماه بوده اســت.به گفته وی اکثر کسانی که
به افغانســتان رفتهاند اکنون در این منطقه هستند و سازمان
اطالعاتپاکستانتحرکاتمتعدداعضایداعشرارصدکرده
و به نظر میرسد آن ها تالش داشتهاند به مناطق قبیلهنشین
پاکستان منتقل شــوند.این شخص پاکســتانی میافزاید :از
بین کسانی که به افغانستان ســفر کردهاند صدها عرب و غیر
عرب هستند و همگی از خاک سوریه به افغانستان نقل مکان
کردهانــد .ماموریت آینــده آن ها مانــع تراشــی در قدرتیابی
طالبانافغانستانوبرانگیختن
اختالفــات بیــن پاکســتان و
افغانســتان از طریــق عملیات
تروریســتی داعــش در خــاک
افغانستان و پاکســتان است.
داعش بــه تازگــی حمالتی را
در شهر جالل آباد مرکز
ایالــت ننگرهــار
و تاسیســات
مدنــی آن
د ا شــته
است.

تاثیر اقتصاد بر انتخابات نیمه آبان

روسیه :تل آویو مقصر سرنگونی هواپیمای ما درسوریه است

حیله اسرائیلی

سرانجام وزارت دفاع روسیه گزارش نهایی خود را از ارزیابی
نحوه ســرنگونی یک فروند هواپیمای «ایلوشــین »20-این
کشــور در اســتان «الذقیه» ســوریه ارائه کــرد .ژنــرال «ایگور
کوناشــنکوف» ســخنگوی وزارت دفــاع روســیه در جریــان
یک نشســت خبری زنده گفت کــه تلآویو پیــش از حادثه به
مســکو اطالعات غلط داده و «نیروی هوایی اسرائیل به طور
کامل مســئول این تراژدی برای هواپیمای "ایلوشین"۲۰-
اســت ...ارتش اســرائیل یا با یــک ســهلانگاری مجرمانه یا
با رفتــار غیرحرفهای ،موجب ســقوط ایلوشــین ۲۰-شــده
است».کوناشــنکوف با بیان این که مقامات صهیونیستی به
مســکو گفته بودند قصد دارند مناطقی در شــمال ســوریه را
هدف قرار دهند ،اما منطقهای در غــرب را هدف قرار دادند،
گفت :این رفتار موجب شد تا ایلوشــین ۲۰-غافلگیر شود و
فرصتترکمنطقهرانداشتهباشد.ایناطالعرسانیهمزمان
با آغاز عملیات و نه پیش از آن ،صــورت گرفته ،که «این نقض
توافقنامه ۲۰۱۵روسی-اسرائیلیبهشمارمیآیدکههدف
آنممانعتازدرگیریمیاننیروهایمادرسوریهبودهاست.
سخنگویوزارتدفاعروسیهگفتاستفادهازهواپیمایروس
به عنوان ســپری در برابر پدافند سوریه "ناسپاسی بزرگی در
برابر همه کارهایی است که روسیه به تازگی برای اسرائیل و
اسرائیلیهاانجامدادهاست".اوگفتروسیهاطمینانحاصل
کردهکهعملیاتارتشسوریهدربلندیهایجوالنتهدیدی
را متوجه اســرائیل نکند و همچنین توانســته به درخواســت
تل آویو عقبنشینی نیروهای ایرانی به ۱۴۰کیلومتری مرز
تقابل آمریکا با چین و روسیه وارد مرحله جدیدی شده است.
وزارتدفاعچیندرواکنشبهسیاستهایزورگویانهآمریکا
پس از لغو گفت وگوهــای تجاری ،گفت وگوهــای نظامی را
هم با این کشــور لغو کرد .این گفت وگوها قرار بود از امروزتا
چهارشنبه در پکن برگزار شــود .چین همچنین «شی جین
النگ»فرماندهنیرویدریاییاینکشورراکهبهمنظورشرکت
دربیستوسومینهمایشبینالمللینیرویدریاییبهآمریکا
سفر کرده بود ،به پکن فراخوانده است«.دونالد ترامپ» پنج
شنبه به دلیل خرید ســامان ه موشــکی اس  400و جتهای
جنگنده ساخت روســیه از ســوی چین ،اقدامات تنبیهی را
علیه ارتش این کشور اعمال کرد.وزارت خارجه چین نیز در
اعتراضبهتشدیدتحریمهایآمریکاضدپکن،سفیراینکشور
رادرپکنفراخواندوشکایترسمیپکنرا
درباره تحریمهای آمریــکا ضد چین به
علت خرید سالحهای روسی به سفیر
آمریکا در چین تسلیم کرد.این اقدام

اسرائیلراتضمینکند.براثرسقوطهواپیمایترابریروسی،
 15نظامی این کشــور جان باخته بودند .ســه شنبه گذشته
جنگندههایاف ۱۶-ارتشرژیمصهیونیستیازهواپیمای
شناساییروسبهعنوانسپراستفادهکردهوموجبشدهاند
که آتش پدافند ارتش ســوریه این هواپیما را هدف قرار دهد.
یک روز پس از این حادثه ،رژیم صهیونیستی فرمانده نیروی
هواییخودراراهیمسکوکردتابامقاماتهواوفضایروسیه
دیدارکندواطالعاتبیشتریازاقدامجنگندههایاسرائیلی
ارائه دهد .با این حال کارشناســان دفاعی روســیه معتقدند
اگر چه اسرائیل هواپیمای روســی را هدف نگرفته ولی آن را
به هدفی برای پدافند هوایی سوریه تبدیل کرده است ،اما با
وجودانکاررژیمصهیونیستیدراینخصوصکهطرحیبرای
هدف قرار گرفتن هواپیمای روســی نداشــته است بر اساس
نشانه هایی می توان حمالت هوایی رژیم صهیونیستی را در
چارچوبسناریوییبرایانتقامگرفتنازروسیهارزیابیکرد.
نخست:میاناستانالذقیهوسرزمینهایاشغالیهیچمرز
مشــترکی وجود ندارد و این برای اولین بار بود که الذقیه که
محل استقرار پایگاه روسی حمیمیم است هدف قرار گرفت.
دوم:اینحمالتهمزمانبودباماموریتشناساییهواپیمای
ایلوشــین روســیه در منطقه .ســوم :بر خالف گذشــته رژیم
صهیونیستیفقطیکدقیقهقبلازحملهبهالذقیهروسیهرا
در جریان حمله قرار می دهد که در فاصله یک دقیقه فرصت
هماهنگی با پدافند سوری و فرار هواپیمای روسی از منطقه
فراهمنمیشود.

▪نخست ،یورش ترامپ به حکومت قانون

کرســی ریاســتجمهوری عراق همچنان خالی اســت
و معلوم نیســت نامزد کــدام حزب کرد روی این کرســی
خواهدنشست.براساسقانونینانوشته،رئیسجمهوری
عراق باید از میان احزاب کرد انتخاب شود .در حالیکه
هنوز احزاب کرد عراق اســامی نامزدهای خــود را برای
سمت ریاســتجمهوری این کشــور اعالم نکردهاند ،در
رسانههانامبرهمصالحبهعنواننامزدتوافقیطرفهای
مربــوط در این ســمت منتشــر شــده اســت .گزارشها
ی اســت ائتالف النصر به رهبری حیــدر العبادی و
حاک 
جریان الحکمه بــه رهبری عمار حکیــم ،حمایت خود را
از کاندیداتوری برهم صالح برای ریاســتجمهوری این
کشــور اعالم کردهانــد .ائتالف ســائرون مــورد حمایت
مقتدیصدر،رهبرجریانصدرعراقنیزبهکاندیداتوری
صالحازطرفحزباتحادیهمیهنیکردستانعراقبرای
ریاســتجمهوری این کشور واکنش نشــان داده است.
ایمن الشــمری ،از رهبران ائتالف ســائرون بــه ارم نیوز
گفت :صالح یک شــخصیت سیاســی محترم و متعادل
بودهوهیچگونهموضعگیرییااقدامشبههناکیازاوسر
نزدهاست،اومحبوبیتسیاسیبسیاریداردوروابطش
با همه گروهها خوب اســت .صالح فردی مناســب برای
ریاستجمهوریعراقاست.بااینحال،هنوزاختالفاتی
میاندوحزباصلیکرددربارهکاندیداتوریبرهمصالح
وجود دارد وبه نظر میرســد او هنــوز راه زیــادی را برای
تصدیریاستکاخالسالمپیشروخواهدداشت.حزب

خط و نشان چینی برای یانکی ها

آمریکا نشــان میدهد که تنش در روابط آمریــکا و چین ابعاد
تازهایبهخودگرفتهوآمریکادرصدداستشرکایاقتصادی
ونظامیپکنرانیزهدفقراردهد.اگرچهبهانهآمریکاتشدید
تحریمهای چین است اما واشنگتن ،روسیه را نیز هدف قرار
داده اســت و میکوشد تا سطح مناســبات نظامی این کشور
را محدود کند.تشــدید تحریمهــای آمریکا ضد چین نشــان
میدهدکهنگرانیهایواشنگتندربارهادامهرشداقتصادی
و نظامی این کشــور و تبدیل شــدن به قدرت هژمون جهانی
در حال افزایش اســت و سیاســت اعمال تعرفههــای تجاری
آمریکاضدپکننیزنتوانستهاسترشداقتصادیچینرامهار
کند«.استیوبنن»کارشناسمسائلسیاسیدرآمریکامعتقد

دموکراسیآمریکایی در بحران

جــان آدامــز  ،جمهــوری را «دولــت قانون و نــه دولت
انســان ها» می داند .این تفکــر در دو اصل قدرتمند
نهادینه شده است :هیچ کس و حتی قدرتمندترین

برهم صالح در مسیرکاخ السالم

پکن با احضار سفیرآمریکا،مذاکرات نظامی با واشنگتن را لغوکرد

هیالری کلینتون در یادداشتی در « آتالنتیک» مطرح کرد:

تقریبا دو سال از زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایاالت
متحده آمریکا توانســت بــه لطف کســب آرای بیشــتر هیئت
الکترالبهریاستجمهوریبرسد،میگذرد.منیکروزبعد
و در ســخنرانی خود به منظور اعالم پذیــرش نتایج انتخابات
گفتم« :ما بــه او یک ذهــن باز و چنیــن فرصتی بــرای رهبری
کردن بدهکاریم ».در آن روز امیدوار بــودم ترس هایم از آینده
بی سبب بوده باشــد .اما این طور نبود.ترامپ در بیست و یک
ماهی که از آغاز ریاست جمهوریاش می گذرد ،حتی فراتر از
حد و اندازه پایینی که در جریان کارزار زشــت انتخاباتی برای
خود تعیین کرد ،سقوط کرده است .مثال نخست ،بی رحمی
غیر قابل وصــف دولــت او در قبال خانــواده هــای مهاجرانی
است که بدون اسناد معتبر و ثبت شــده از مرز عبور می کنند و
جدا کردن کودکان به مدت بیش از هشــت ماه از والدینشــان
نمونه بارز آن بود .به گفته نیویورک تایمز ،دولت ترامپ همین
حاال هم به رغــم همه انتقادات و حتی دســتور دادگاه ،دوازده
هزار و هشــتصد کودک را در بازداشــت دارد .در ادامه شــاهد
بی توجهی شنیع رئیس جمهور به پورتوریکو بودیم؛ پس از آن
که توفان ماریا این جزیره را درنوردید ،دولت ترامپ واکنشــی
بســیار حداقلی به این بحران که بیش از ســه هزار نفر بر اثر آن
کشته شــدند ،داشــت .از ســوی دیگر با وجود مجرم شناخته
شدنچندینافسراطالعاتنظامیروسیهدرنفوذاینترنتیبه
پایگاه های مورد استفاده حزب دموکرات در جریان انتخابات
ریاست جمهوری ســال ،2016ترامپ همچنان وقوع حمله
ایجدیبهآمریکابهوسیلهیکقدرتخارجیراانکارمیکرد
و آن را شایعه و هیاهوی رســانه ای نامید.ترامپ و اطرافیان او
اقدامات نفرت انگیز متعدد دیگری نیز داشته اند که به خاطر
آوردن آن ها در این مقال نمی گنجد .به نظر من البته بخشــی
از این مسائل بیشتر باعث می شــوند نتوانیم حواس خود را به
اصلموضوعمعطوفکنیم.اصلموضوعنیزالبتهحفاظتاز
دموکراسیدرآمریکاست.بهعنوانشهروندانایاالتمتحده
این مهم ترین وظیفه ماســت؛ به ویژه حاال که این دموکراسی
دربحرانقرارگرفتهاست.منظورمنازاستفادهازواژهبحران
در این جا ،معانی سبک این واژه نیســت .البته هیچ تانکی در
خیابان ها حضور ندارد و سوء مدیریت و ناکارآمدی دولت نیز
ممکن است البته فعال محدود به چند جبهه باشد .اما نهادها
و سنت های دموکراتیک ما تحت یورش قرار گرفته اند .ما باید
هرکاریکهازدستمانبرمیآیدبرایمقابلهبااینوضعانجام
دهیموحتییکلحظهراهمازدستندهیم.بهباورمنیورش
بهدموکراسیدرآمریکاازپنججبههصورتمیگیرد.

دو حزب کرد عراقی بر سرانتخاب رئیس جمهور اختالف دارند

مقامات هم فراتر از قانون نیســتند و همه شــهروندان در برابر
قانونوحفاظتشدنبهوسیلهآنبرابرهستند.بنیانگذاران
ایاالت متحــده می دانســتند رهبری کــه از قــرار گرفتن ذیل
شمول قانون می گریزد یا رهبری که اجرای قانون را سیاسی
می داند و در مسیر آن ســنگ اندازی می کند  ،چیزی جز یک
رهبر مستبد نیســت.این توصیفات شــباهت های فراوانی با
دونالد ترامپ دارد .او به نیویورک تایمز گفت« :من مطلقا حق
دارم هر کاری که بخواهم با وزارت دادگســتری انجام دهم».
بهگفتهایننشریه،وکالیترامپدرماهژانویهدرنامهایکهبه
رابرت مولر بازرس ویژه تحقیقات از پرونده دخالت روســیه در
انتخاباتآمریکافرستادهبودند،بازبهچنیناستداللیاستناد
کرده و نوشــته بودند که« :دخالت ترامپ در جریان تحقیقات
به معنای ســنگ انــدازی در عدالت نیســت چرا کــه او رئیس
جمهوراست».نیویورکتایمزهمچنینگزارشدادکهترامپ
به دســتیاران خود گفته انتظار داشته جف سشــنز دادستان
کل ایاالت متحده صرف نظر از چیزی که در قانون آمده از وی
حمایتوحفاظتکند.حتیبهگفتهجیمکومیرئیسسابق
اداره پلیس فدرال (افبــیآی) ،ترامپ انتظار داشــته رئیس
افبیآیبهویونهبهقانوناساسی،وفادارباشد.ترامپحتی
از وزارت دادگستری خواسته با مخالفان سیاسی او برخورد و
به این ترتیب سنت سیاسی را که از زمان توماس جفرسون در
آمریکاتداومداشته،نقضکند.
	▪دوم ،زیر سوال بودن مشروعیت انتخابات در آمریکا

اکنون شــاهد دخالت های ادامه دار روســیه و تمایل نداشتن
کامل ترامپ به توقف این موضوع و حفاظــت از ایاالت متحده
هستیم .از طرف دیگر شاهد سرکوب رای دهندگان هستیم
چرا که جمهــوری خواهان الزامات ســنگین و به بــاور من غیر
قانونیبرایجلوگیریازرایدادنمردمدرخواستمیکنند.
از سوی دیگر شــاهد تغییر خطوط مرزی نواحی انتخاباتی از
ســوی جمهوری خواهان هســتیم که صرفا با هــدف پیروزی
نامزدهایمدنظرآنهاصورتمیگیرد.همهایناتفاقاتباعث
میشودازاصلمقدس«هرنفریکرای»دورشویم.
	▪سوم ،جنگ رئیس جمهور علیه حقیقت و منطق

به گفته واشــنگتن پســت ،ترامپ در اوایل این ماه ظرف مدت
زمانصدوبیستدقیقه 125،اظهارنظراشتباهیاگمراهکننده
داشــت .بنابر آماری که این نشــریه از پایش اظهارات ترامپ از
شروعریاستجمهوریویبهدستآوردهاست،ترامپاززمان
حضوردرکاخسفیدپنجهزاراظهارنظراشتباهیاگمراهکننده
داشته که به تازگی به میانگین سی و دو اظهار نظر این چنینی
درروزنیزرسید.ترامپامروزهبانیتوحدتبهمراتببیشتری
در مقایسه با گذشــته به دنبال برخورد با روزنامه نگاران است.
البته که هیچ کس مایل نیست تحت فشار رسانه ها قرار بگیرد

اســت :برای مقابله با توســعه اقتصادی چین ،آمریکا مصمم
است،زیراتنهایککشوردرآیندهاینزدیکرهبریاقتصادی
جهان را در دســت خواهد گرفت.بنابرایــن جنگ اقتصادی
با چین هم ه چیز اســت .به همین دلیل آمریکا بــا تمام وجود
روی آن تمرکز میکند .اگر شکستهای آمریکا در این زمینه
ادامه داشته باشد ،در نهایت در 10ســال آینده این کشور به
نقطهایخواهدرسیدکهدیگرهیچراهبازگشتیبرایجبران
وجودنخواهدداشت.عالوهبراین؛نشانهرفتنهمکاریهای
نظامی چین با روســیه نیز از تشــدید نگرانیهای کاخ سفید
از تقویت همکاریهای دوجانبه و چند جانبه نظامی چین با
روسیهودیگرقدرتهایمنطقهایحکایتداردکهمیتواند
اما زمانی که یک فرد در سمت یک مقام عمومی قرار می گیرد،
چنین فشــار و انتقاداتی بخش طبیعی از کار آن فرد اســت .در
چنین شرایطی انتقادات زیادی مطرح می شود ،البته فرد یاد
میگیردباآنهاکناربیایدودرپاسخبهآنهاهماستداللهای
خود را مطرح می کند اما هیچ گاه نباید از جایگاه و اختیاراتش
برایمحرومکردنهمهازحقآزادیرسانههااستفادهکند.این
درحالیاستکهترامپنیتخودراحتیبهاندازهیکسرسوزن
همپنهاننمیکند.لزلیاستالمجریبرنامهشصتدقیقهدر
جریانرقابتهایانتخاباتریاستجمهوریازترامپپرسید
چرا همیشه به رسانه ها حمله می کند .ترامپ در پاسخ گفت:
«چونمیخواهمشماوجایگاهشمارابیاعتبارکنمتاهروقت
کسیعلیهمنمقالهایمنفینوشت،مردمآنراباورنکنند».
	▪چهارم ،فساد نفس گیر ترامپ

بادرنظرگرفتناینموضوعکهدولتترامپوعدهداد«باتالق
(فســاد) را بخشکاند» ،شــگفت انگیز اســت که چگونه رئیس
جمهور و کابینه او در همیــن مدت تا این حــد مرتکب تعارض
منافــع ،سوءاســتفاده از قدرت و نقــض صریح و علنــی قواعد
اخالقی بشــود .ترامپ نخســتین رئیس جمهــور ظرف چهل
سالگذشتهاستکهازانتشاراسنادمالیاتیخوداجتنابمی
کند .او بر خالف رؤسای جمهور سابق از سپردن دارایی های
خود به یک امین یا نبود ارتباط با امالک و کســب و کارهایش
در زمان ریاســت جمهوری اجتناب کرده است .این امر باعث
ایجاد تعارض منافع در سطحی بی سابقه شده است به نحوی
که فعاالن البی کننده حامــی صنایع ،دولت هــای خارجی و
سازمانهایمرتبطباجمهوریخواهانباشرکتهایوابسته
بهترامپارتباطاتتجاریدارندورویدادهاییپرزرقوبرقوپر
سود در هتل ها ،زمین های گلف و دیگر امالک ترامپ برگزار
میکنند.آنهابهطورمستقیمبهجیبترامپپولمیفرستند.
ترامپ در حقیقت از کســب و کار ریاست جمهوری منتفع می
شود.ترامپحتیوانمودنمیکندکهمنافعوخیرعمومیرابر
منافع شخصی و سیاسی خود ترجیح می دهد .او به نظر نمی
فهمد که کارکنان دولت باید به مــردم خدمت کنند نه این که
مردمبهدولتوکارکنانآنخدمتکنند.بنیانگذارانآمریکا
معتقدبودندبرایآنکهیکنظامجمهوریموفقشودبهچیزی
بیشازقوانینخردمندانه،نهادهایمستحکموقانوناساسی
درخشاننیازاست.فضایلمدنیوجمهوریخواهانهآنرازی
اســت که باعث می شــود همه نظام حاکم به خوبــی کار کند.
دونالد ترامپ می تواند ضعیف ترین رئیس جمهور جمهوری
خواهیباشدکهتاکنونرویکارآمدهاست.
	▪پنجم ،عامل تضعیف اتحاد ملی ؛ زیربنای دموکراسی

نظام های دموکراتیک اساســا به واســطه ماهیت شان ،منظم
نیســتند .ما آزادانه بحث و با قاطعیت با همدیگر مخالفت می
کنیم .این بخشی از آن چیزی است که ما را از جوامع اقتدارگرا
کههرگونهمخالفتدرآنهاممنوعاست،متمایزمیکند،اماآن
طورکهآبراهاملینکلنمیگویدمابا«پیوندهایعمیقعاطفی»
در کنار هم قرار گرفته ایم و این باور در میان ما وجود دارد که از
دل اصطکاک و برخوردهای گاه و بی گاه ،اتحادی شــکل می

دموکراتکردستانعراقتاکیدکردکهنامزدشدنبرهم
صالح از ســوی اتحادیه میهنی کردســتان عراق را برای
پست ریاست جمهوری نمی پذیرد و مســعود بارزانی را
برای این پســت معرفی خواهد کرد.این در حالی است
کهنیچروانبارزانی،نخستوزیراقلیمکردستان عراق
برای بررسی مســئله تشــکیل کابینه آینده این کشور و
انتخاب رئیس جمهور و نخســت وزیر جدیــد وارد بغداد
شد و با تعدادی از مســئوالن عالی رتبه و رهبران احزاب
و گروههای سیاســی دیــدار و گفتوگــو کرد.همزمان؛
هیئتیبهریاستبافلطالبانیازمسئوالنحزباتحادیه
میهنینیزواردبغدادشدند.نیچروانبارزانیالبتهتأکید
کردهاستکهنخستوزیرعراقبایدباتوافقهمهجریان
های عراقی انتخاب شــود .وی افزود :جریــان های ُکرد
هنوز تصمیم خود برای معرفی رئیس جمهور را نگرفته
اند .در همین حال یک منبع ُکرد در گفت وگو با شــبکه
تلویزیونی« الســومریه» در خصوص علت سفر نیچروان
بارزانی به بغداد گفت :این ســفر برای بررسی امتیازات
انتخاباتی و پستهای جایگزین از جمله معاون نخست
وزیر ،در صــورت انصراف حزب دموکرات کردســتان از
تصدیمنصبریاستجمهوریصورتگرفتهاست.در
این میان برخی منابع خبری از موافقت ایران و آمریکا با
ریاستجمهوریبرهمصالحخبردادهومدعیشدهاند
که حزب دموکرات خواستار سمت استانداری کرکوک
درازایموافقتبااینانتصاباست.
قدرتآمریکارادرمناطقمختلفبهچالشبکشد.اگرچهچین
درچارچوب روابط دوجانبه نظامی از روســیه سالح میخرد
اما دولت پکن نیز در ســالهای اخیر به رشد قابل توجهی در
ساخت تسلیحات نظامی دست پیدا کرده است که آمریکا را
نگران پیوندهای آن با روســیه میکند« .لی جیه» کارشناس
نیروی دریایی در پکن معتقد اســت :قدرت تسلیحاتی ،توان
مبارزه،ساماندهیوهماهنگیکلیارتشچینبهویژهپس
از رژه ســپتامبر ســال 2015رشــد قابل مالحظهای داشته
است.تشدیدتحریمهایچینازسویآمریکاباهدفمتوقف
کردنخریدهاینظامیپیشرفتهپکنازروسیه،بیانگرتشدید
سیاستهایمداخلهجویانهواشنگتندرامورکشورهاست.
بنابراین چنان چه روســیه و چین که از اعضای مهم شــورای
امنیت سازمان ملل هستند در برابر مداخلهگری کاخ سفید
ایستادگی نکنند در آینده میتواند بخش بیشتری از روابط و
همکاریهای مســکو و پکن را در بربگیرد و آن ها را با دردسر
بیشتروبزرگتریروبهروکند.
گیردکهمجموعمارابسیارقدرتمندترازهریکازاجزامیکند.
دموکراسیبهاینشکلکارمیکندیادستکمبایدبهاینشکل
کارکند،اماترامپحتیوانمودنمیکندکهرئیسجمهورهمه
آمریکاییهاست.سختاستکهبخواهیمتاروپودنژادپرستانه
اساساهرآنچهراکهترامپمیگویدنادیدهبگیریم.حتیچنین
اظهاراتیگاهیبهبافتکالماوهممحدودنمیشوندوآشکارا
خود را نشــان می دهد .وقتــی ترامپ می گوید مــردم هائیتی
یا آفریقا در کشــورهای «کثافت خانه» زندگی می کنند ،ســوء
برداشتازچنینلفظیغیرممکنمیشود.همینامرزمانیکه
ترامپمیگویدنمیتوانبهخاطراینکهیکقاضیآمریکایی
اصالتا مکزیکی است به حرف او اعتماد کرد ،باز نمود پیدا می
کند.نمی دانم علت نادیده گرفتن درد و رنج مردم پورتوریکو از
سویترامپبهاینخاطراستکهاونمیداندآنهاهمشهروند
ایاالت متحده محسوب می شوند چرا که باور دارد افراد دارای
پوست قهوه ای و اســامی خانوادگی متعلق به آمریکای التین
هواداراونیستندیااینکهترامپاساسافاقدظرفیتوهمدلی
الزم بــرای درک ایــن موضوع اســت .از طرف دیگــر نمی دانم
ترامپوقتیبهشدتازبازیکنانلیگملیفوتبالآمریکاییکه
به علت نژادپرستی نظام مند دست به اعتراض زدند انتقاد می
کندیاجرایمناشیازنفرتعلیهمسلمانانرامحکومنمیکند،
باز هم دست به مقایسه های مشابهی می زند یا خیر .البته می
دانمترامپبهسرعتمیتواندبهستایشازکسانیمانندسفید
پوستهایافراطیشارلوتسویلبپردازدکهبهباوراو،حامیانش
هستند.پیامیکهترامپبانادیدهگرفتنوبیاحترامیبهبرخی
آمریکایی ها از خود ارسال می کند اشتباهی حقیقی است .او
اساسامیگویدبرخیازمردمآمریکابهاینکشورتعلقندارند،
همه ما برابر آفریده نشده ایم و برخی ها از سوی آفریدگارشان
مستحقحقوقمشابهدیگرانشناختهنشدهاند.دراینشرایط
یکی از اصلی تریــن حوزه ها باید بهبــود و حفاظت از انتخابات
باشد.کمیتهاطالعاتسنامجموعهایازتوصیههایدوحزبی
رابهمنظوربهبودنظامرایگیریدرایاالتمتحدهمطرحکرده
است که از آن جمله می توان به برگزاری رای گیری با استفاده
از تعرفه های کاغــذی ،حسابرســی آرا و هماهنگی بهتر میان
مقامات سطوح فدرال ،دولتی و محلی درباره امنیت سایبری
اشاره کرد .این می تواند نقطه شــروع خوبی باشد .کنگره نیز
باید آســیبی را که دیوان عالی فدرال به نظــام رای گیری وارد
کرد از طریق احیای کامل حمایت و حفاظت از رای دهندگان
وهمچنینآمریکاییهاییکهمدتیزندانیبودهاندودینخود
را به جامعه پرداخته اند ،جبــران کند ،اما حتی بهترین قوانین
هم اگر نتوانیم راهی برای بخیه زدن تار و پود در حال فروپاشی
جامعهواحیایروحیاتمدنیخودپیداکنیم،نخواهندتوانست
از ما حمایت کنند .اقدامات ملموســی می توان انجــام داد که
به ما کمک مــی کنــد؛ از آن جمله می توان به گســترش برنامه
های خدمات رسانی ملی و بازگرداندن آموزش های مدنی به
مدارس اشــاره کرد .ما همچنین به اصالحات اقتصادی نظام
مند نیاز داریم تــا نابرابری و قدرت بی افســار و مهار بنگاه های
عظیمکاهشیابدوصدایبلندیبهخانوادههایطبقهکارگر
بدهیم .ســرانجام نیز یافتــن راه درمان برای جامعــه آمریکا به
یکایکشهروندانآنبستگیدارد.

اقتصاد آمریکا در ســالهای اخیر رشــد قابل قبولی داشــته،
نرخ تــورم باالخره هدف مــد نظر فــدرال رزرو را لمــس کرده،
نرخ بیــکاری کل کاهش یافته و نــرخ بیکاری سیاهپوســتان و
اسپانیاییتبارهابهکمترینمیزانخوددرتاریخرسیدهاست.
این وضعیــت خوب باعث شــده اســت کــه دســتمزد حقیقی
کارگــران تا حــدی افزایش یابــد و بســیاری از آن هــا روزهای
ســخت پــس از بحــران مالــی 2008را به دســت فراموشــی
بســپارند .پیشبینی الگوهــای انتخاباتی این اســت که قوی
بودن اقتصاد به نفع حزب حاکم تمام میشــود و ضعیف بودن
آن ،حــزب حاکــم را دچار شکســت ســختی میکند امــا این
روزها بــا وجود این که اقتصــاد آمریکا در بهترین شــرایط خود
در یک دهه اخیر به ســر میبرد ،نظرسنجیهای انتخاباتی از
برتری قاطع دموکراتها در انتخابات کنگره آمریکا که در ماه
نوامبر (آبان) امسال برگزار میشود ،حکایت دارند .از طرفی
بسیاری از کارشناسان برجسته سیاسی پیشبینی میکنند
کهدموکراتهادرانتخاباتپیشرواغلبکرسیهایمجلس
نمایندگان را از جمهوریخواهــان پس خواهند گرفت .حتی
برخی پیشبینیها حاکی از این است که دموکراتها کنترل
مجلس ســنا را نیز به دســت خواهند گرفت.برای این تناقض
میتواندالیلیرابرشمردکهقبلازاینکهبهسراغآنهابرویم
باید به این نکته توجه کنیم که در انتخابات ریاســت جمهوری
اخیرنیزنظرسنجیهاحاکیازپیروزیکلینتونبرترامپبودند
اما درنهایت ترامپ به کاخ ســفید راه یافت .بخشــی از کاهش
محبوبیتترامپوحزبجمهوریخواه–بهویژهدربینزنان-
به این دلیل اســت که ترامپ انتقادهای مخالفان را شــخصی
تلقی کرده است و به شدت به منتقدان خود حمله میکند .از
طرفیباوجوداوضاعمناسباقتصاددرماههایاخیر،ممکن
اســت برخی از رأیدهندگان معتقد باشــند که سیاستهای
ترامــپ نقش چندانــی در بهبــود وضعیت اقتصادی نداشــته
است.یک دلیل دیگر میتواند این باشد که شاید تأثیرگذاری
شــرایط اقتصادی بر انتخابات دیگر برقرار نیست .این امکان
وجودداردکهفشارهایاقتصادیبرمردمبهزیانحزبحاکم
باشداماشرایطاقتصادیمناسبلزوم ًاکمکیبهحزبحاکم
نکنــد .افزایش ثروت رأیدهنــدگان باعث میشــود که آن ها
معیارهای اقتصادی را بهتدریج کنار بگذارنــد و به معیارهای
دیگربیندیشند.درآمریکاانتخاباتمیاندورهایکنگرههمواره
به مثابه یک همهپرسی درباره عملکرد رئیسجمهور مستقر و
سیاستهای او قلمداد شده است .در انتخابات میاندورهای
 2010و 2014نیــز پیــروزی قاطــع جمهوریخواهــان بــه
رویگردانی رأیدهنــدگان از باراک اوباما تعبیر شــد؛ هرچند
اوباما باالخره توانست در انتخابات ریاست جمهوری 2012
نیز به پیروزی برســد .اکنــون نیز دموکراتها ســعی دارند که
انتخابات پیش رو را به یک همهپرســی تلویحــی درباره ترامپ
تبدیل کنند و در سمت مقابل ،جمهوریخواهان میخواهند
نانســی پلوســی –رهبر دموکراتهــا در مجلــس نمایندگان
آمریکا -را هدف قــرار دهند و از محبوبیت او بکاهند .مســئله
این است که کوبیدن رهبر یک حزب بسیار سادهتر از کوبیدن
رئیسجمهورمستقراست؛حتیاگرآنرئیسجمهور،ترامپ
باشد.تاقبلازبرگزاریانتخاباتنیز،اقتصادمیتواندبرنتایج
انتخاباتتأثیرگذارباشدامابعدازروزانتخابات،سیاستهای
افراد منتخب بــر اقتصــاد و چشــمانداز اقتصــادی تأثیرگذار
خواهد بود .اگر جمهوریخواهان به پیروزی برسند ،سیاست
مقرراتزدایــی و کاهش نــرخ مالیات کــه هماکنــون در حال
اجراســت ،ادامه خواهد یافت و حتی ممکن است گستردهتر
شــود .از طرفی در صورت پیــروزی جمهوریخواهــان ،روند
تأیید و انتصاب قضات محافظهکار نیز ادامه پیدا خواهد کرد.
در مقابل ،اگر دموکراتها بتوانند انتخابات میاندورهای را با
پیروزیپشتسربگذارند،احتما ًاللوایحدولتترامپیکیپس
ازدیگریردخواهندشدوقضاتمحافظهکارنیزبهشدتتحت
فشارقرارخواهندگرفت.اگرچهگاهیدولتهاومجلسهایی
کــه از دو حزب متفاوت هســتند ،دربــاره مســائل اقتصادی با
یکدیگربهتوافقمیرسندواقتصادرابهجلوهدایتمیکنند،
امادرشرایطکنونیبعیداستچنیناتفاقیدرآمریکارخدهد.
به تازگی حتی بسیاری از دموکراتهای میانهرو نیز به سمت
ایدههای سوسیالیســتی گرایش پیــدا کردهاند تــا حداقل از
حمالت چپهای افراطی در امان بمانند .آن ها بیش از بزرگ
تر شــدن دولت و افزایش مالیاتها حمایت میکنند؛ هرچند
تاکنون چندان درباره افزایش مالیاتها مانور ندادهاند.نتایج
نظرســنجی اخیر مؤسســه معروف گالوپ حاکی از این است
که درصد بیشــتری از هــواداران دموکراتها نــگاه مثبتی به
سوسیالیســم دارند .بســیاری از دموکراتها از بیمه سالمت
همگانی ،آمــوزش عالــی رایگان ،تضمین اشــتغال از ســوی
دولت فدرال و تعیین حداقل دستمزد حمایت میکنند .البته
دموکراتها بــرای این که بتواننــد اهداف خــود را آنگونه که
میخواهندپیشببرند،بایدعالوهبردراختیارگرفتنمجلس
نمایندگانوسنا،کاخسفیدراهمدراختیاربگیرند.
*برگرفتــه از مقالــه مایــکل بوســکین ،اســتاد اقتصاد
دانشــگاه اســتنفورد و رئیــس شــورای مشــاوران
اقتصادی دولت بوش پــدر ،در پایگاه تحلیلی پراجکت
سیندیکیت
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