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قیمت های نجومی
بلیت سخنرانی میشل اوباما

کودک 10سالهیمنی که 10کیلوگرمبیشتروزننداشت،براثرسوءتغذیهشدیددرحدیدهفوتکرد.

تحلیلرسانهها

تحلیلروز
صابرگل عنبری

بازیباترکیهباکارتپ.ک.ک؟

اندیشکدهروز
چرخشسودانبهسویاردوغان
اندیشکدهمطالعاتجهاناسالمنوشت:پسازآنکهسودان
نتوانست با آمریکا بر سر توافقات انجام شده به نتیجه برسد،
امیدش از ریاض کاهش یافت و شــاهد افزایش شکاف میان
خارطوموریاضبودیم.تاجاییکهبعضیازمنابعازدورشدن
سودان ازریاضخبرمیدادند؛اماخبرهابهدلیلبحرانهای
مالی و نیاز جدی البشــیر به حمایت یــک دولت عربی جدی
گرفته نمی شد .سال گذشــته با دیدار اردوغان و البشیر ،دو
طرف توافقات سیاســی نظامی گســترده ای امضــا کردند .
تحلیلگرانمعتقدبودندکهایندیدارنقطهعطفیدرروابط
ترکیه با کشورهای آفریقایی و جدا شدن سودان از عربستان
است.تاجاییکه 20توافقسیاسیوامنیتینگارششدههر
یک طیف گسترده ای از روابط را در بردارد.با سفر وزیر دفاع
ترکیه به ســودان و دیدار با وزیر دفاع و رئیس ستاد کل ارتش
اینکشورگفتوگوهاینظامیوامنیتیمیانآنکاراوخارطوم
ادامهداردوقراراستدراینسفردوروزه،ژنرالخلوصیآکاربا
مقاماتسوداندیدارکندوازفرایندهمکاریمشترکترکیهبا
سودان دستاورد ملموسی به دست آورد .در این دیدار بنگاه و
چرخشترکیهبهآفریقاپسازسقوطمرسیومشکالتحزب
اخوانی تونس ،تغییری پیدا نکرده اســت و به نظر می رســد
اردوغان از ســودان به عنوان پایگاه ثابت در منطقه آفریقایی
استفادهخواهدکرد.دسترسیسودانبهمنطقهاستراتژیک
باب المندب ،فرصت مناسبی است تا ترکیه تسلط خود را بر
اینشاهراهافزایشدهدوبهدلیلژئوپلیتیکخاصسودان،بر
تحوالتمصروعربستانبهطورمستقیمنظارتکند.اردوغان
از فرصت سودان اســتفاده می کند و در آینده ای نزدیک باید
شاهدافزایشحضورنظامیآنکارادرآفریقاباشیم.بایددیداز
ایندیدارچهمنفعتینصیبعمرالبشیرشدهوآیاآنکاراواسطه
گری میان خارطوم و واشــنگتن را برعهده می گیرد یا فضای
جدیدیدرحوزهاقتصادیبرایسودانایجادمیشود؟

خبر آخر

عکس:آرشیو

آمریکا در اقدامی «بیســابقه و پرمعنا» بــرای دادن هر گونه
اطالعاتیدربارهسهرهبروفرماندهترازاول«پ.ک.ک»۱۲
میلیوندالرجایزهتعیینکرد.برحسببیانیهسفارتآمریکا
درآنکارا،وزارتخارجهایاالتمتحدهبرایهرگونهاطالعاتی
درباره مراد کارایالن پنج میلیــون دالر ،جمیل باییک چهار
میلیون دالر و دوران کالکان ســه میلیــون دالر جایزه تعیین
کردهاست .ایناقدامسههفتهپسازآزادیکشیشآمریکایی
برانسوندرترکیهصورتمیگیردکهپسازآندونالدترامپ
از پیشرفت چشــمگیر در روابط با آنکارا سخن گفت.قبل از
اختصاصاینجوایز،اولینگشتیمشترکدوکشور نیزهفته
گذشتهدرمنبجبهراهافتادونقشهراهدربارهاینمنطقهبعداز
ماههاعملیاتیشد.ترکیهنیزدرروزهایگذشتهحمالتیبه
شرق فرات داشت.موضع آمریکا علیه پ.ک.ک میتواند بر
روابط این کشــور با گروههای کردی نزدیک به این حزب در
سوریهتاثیرگذارباشد.قراراستدونالدترامپورجبطیب
اردوغان در دهم و یازدهم نوامبر کنونی در حاشــیه نشست
سران جهان تحت عنوان "یاد بود صلح" به مناسبت صدمین
سالگردپایانجنگجهانیاولباهمدیداروگفتوگوکنند.
اکنون این پرسشها با قوت تمام مطرح است که تا چه میزان
آمریکا در این اقدامات خود جدی اســت و پیش میرود؟ چه
ارتباطی میان آزادی برانسون و این چرخش آمریکا در قبال
ترکیهوجوددارد؟وچهاتفاقیافتادهاستکهواشنگتنبهاین
شکلبیسابقهعلیهپ.ک.کظاهرشدهاست؟

الحوثی :خواهان صلح هستیم اما هدف آمریکا توقف جنگ در یمن نیست

حدیده،دوباره زیرآتشسعودی

نبردها برای کنترل بنــدر مهم حدیده یمن شــدت گرفته تا
جاییکهبزرگترینبیمارستاناینشهربهتصرفمزدوران
سعودیدرآمدهاست.هنوزچندروزیازادعایآمریکادرباره
تالشبرایپایانجنگیمنوآتشبسدراینکشورنگذشته
کهآتشحمالتسعودیدرحدیدهشدیدترمیشود.برخی
کارشناســان معتقدند ادعــای وزیر خارجه آمریــکا مبنی بر
آتشبس در یمــن در یک مــاه آینــده تنها یک پوشــش برای
انتخابــات میــان دورهای کنگــره آمریکا بــود و حــال که این
انتخاباتبهپایانرسیدهحمالتائتالفسعودیدریمننیز
تشدیدشدهاست.درهمینزمینهخبررسیدهائتالفمتجاوز
سعودیبهشدتدرحالبمبارانمناطقشرقیوجنوبیشهر
حدیده ،واقع در غرب یمن است .شــبکه المیادین به نقل از
خبرنگارخودگزارشدادهاینائتالف ۳۰مرتبه،کیلومتر۱۶
جادهحدیدهبهصنعاوخیابان«خمسین»ومناطقدیگرواقع
در شرق شهر الحدیده را نیز هدف حمالت هوایی خود قرار
دادهاست.برخیمنابعحتیحجمحمالتهواییرا«خیلی
گستردهتر» از آمار منتشر شــده اعالم می کنند و میگویند،
اینمنطقهحدود ۲۰۰نوبتهدفقرارگرفتهاست.حدیده
بعدازچندحملهائتالفسعودیبهآنازخردادگذشته،طی
یک ماه گذشته شاهد آرامش نســبی بود .با این حال پس از
اظهاراتاخیر«مایکپمپئو»،وزیرخارجهآمریکاودعوتویاز
طرفهایدرگیردریمنمبنیبرتوقفحمالتودرگیریها!
حمالت مجدد ائتالف سعودی و اماراتی به این شهر تشدید
شدهوبرخیآنرا«شدیدترینحمالتطیچندماهگذشته»
توصیف کردهاند .ائتالف سعودی و اماراتی از دوشنبه هفته
گذشــته ،حمالت خود برای ورود به شــهر الحدیده واشغال
این شــهر را تشدید کرد و حتی مدعی شــد که توانست ه است
از سمت شــرق وارد شــهر شــود .ارتش یمن با رد این ادعاها
اعالم کرده نیروهای ارتش و کمیتههای مردمی این کشــور
موفق شدهاند حمالت به کیلومتر ۱۶جاده حدیده به صنعا
راازچندینمحوردفعوتلفاتزیادیبهمتجاوزانواردکنند.
در همین رابطه ،رهبر انصارا ...یمن در ســخنانی ،دعوت به
صلح و آتشبس از سوی آمریکا را فریبکارانه دانست و تأکید
کردکههرزمانیکهآمریکاسخنازصلحبگویدیعنیمرحله
جدیدحمالتقراراستآغازشود.عبدالملکالحوثیبابیان
این که نیروهای یمنی تشدید حمالت نظامی را پیشبینی
میکردندگفت«:ماخواهانصلحهستیمامامتجاوزانکامال
بهبرنامهریزی،سالحوپشتیبانیآمریکامتکیهستندوآمریکا
نقشاصلیومرکزیدرعملیاتنظامیعلیهمردمیمندارد».
الحوثیباردیگربهنقشآمریکادرجنگیمنپرداختوتأکید
کردکهاینکشوردرتمامیابعادوباتمامیجنایات،درتجاوز
علیهیمنحضوردارد.اودلیلاینرفتارآمریکاراسودسرشار

ناشیازفروشسالحدانستوگفتکهآمریکادستاوردهای
بزرگیازلحاظاقتصادیدرجنگیمنداشتهاست.محمد
عبدالسالم ،ســخنگو و رئیسهیئت مذاکرهکننده جنبش
انصارا ...یمــن نیز در گفتوگو با شــبکه المســیره ،ائتالف
متجاوز عربی تحت امر عربســتان را مسئول تشدید تنشها
دریمندانستوگفتکهاینحمالتبااجازهنظامیآمریکا
صورتگرفتهاست.ایندرحالیاستکهپیشترجیمزمتیس
وزیر دفاع آمریکا نیز خواستار این شد که ظرف  30روز آتش
بسبرقرارشودامادرستپسازاینتقاضاها،حمالتائتالف
سعودیبهالحدیدهشدتگرفتواینائتالفاکنونبابهخطر
انداختن جان صدها هزار نفر از ســاکنان الحدیده ،درصدد
اشغال این منطقه به منظور قطع تنها راه تامین مواد غذایی
بخشهایشمالییمنازجملهصنعاست.
▪توقفسوخترسانیآمریکابهجنگندههایسعودی

از سویی درخواست آتش بس از سوی آمریکا در حالی است
کهیکمقاممسئولآمریکاییگفت،واشنگتنبادرخواست
عربستانبرایتوقفسوخترسانیهواییبهجنگندههای
ائتالف ســعودی در یمن موافقت کرده اســت چــرا که این
ائتالفاعالمکردهکهدیگرتواناییاشدرسوخترسانیبه
جنگنده هایش افزایش یافته است .این گزارش بیانگر این
نکتهاستکهآمریکاتاکنوندرجنگعلیهمردمیمندست
داشتهاستودرخواستاشازاینائتالفبرایپایاندادن
بهجنگتمسخرآمیزبودهوبیارتباطبافشارافکارعمومی
وانتخاباتمیاندورهایکنگرهنبودهاست.پیشازاینهم
پایگاه خبری انتلجنس آنالین از همکاری تنگاتنگ و قوی
وزارت دفاع آمریکا با متجاوزان سعودی و اماراتی در حمله
به الحدیده پرده برداشــت .این پایگاه فاش کرد شماری از
مسئوالن پنتاگون درحمله اخیر عربستان و امارات به شهر
الحدیده واقع در غرب یمن شــرکت دارند.تاســف بــار تر از
این درخواست فرستاده ســازمان ملل به یمن برای تعویق
مذاکرات صلح به سال آینده میالدی اســت .فرحان حق،
سخنگویسازمانمللمتحداعالمکرد،مارتینگریفیتس،
فرستادهسازمانمللبهیمنمذاکراتصلحیمنراکهقرار
بود تا پایان ماه جاری میالدی برگزار شود ،تا پایان 2018
میالدی به تعویق انداخت .ظاهرا فرستاده سازمان ملل به
جای فشــار برای برقراری آتش بس فوری و نجات جان غیر
نظامیان،همچونآمریکابهدنبالفرصتسازیبرایائتالف
سعودی است تا شاید این بار این ائتالف بتواند حدیده را به
اشغالخوددرآوردوآنگاهبرسرمیزمذاکرهحاضرشودچرا
کهدرچنینشرایطیائتالفسعودیچیزینداردکهدرمیز
مذاکرهبخواهدبرسرآنمعاملهکند.

سی ان ان :ترامپ درجریان پرداخت حق السکوت به بازیگران پورن بوده است

گذشتههمچنانگریبانگیر

نصرا":...توانموشکی" مقاومت نقطه قوت
لبناناست
ســید حســن نصرا ...دبیرکل حــزب ا ...لبنان طی ســخنانی
به مناســبت "روز شــهید"  ،نقطه قوت لبنان را در توان موشکی
مقاومتدانستوتصریحکردبهخاطراینقدرتاستکهدشمن
جرئتتجاوزگریعلیهلبناننمیکند.ویافزود:امنیتوایمنی
ی بریم ،از این معادله حفاظت می کند از
که امروز در آن به سرم 
این رو می بینیم که دشمن از طریق ارعاب و فشار دیپلماتیک و
هراس افکنی تالش می کند که روی قدرت موشــکی مقاومت
تمرکزکند.

چهره روز

«آلکســاندریا اوکاســیو کورتز» از نیویورک ،جوانترین
نمایندهای که تاکنون به کنگره آمریکا راه یافته ،تا زمان
شــروع به کارش در ماه ژانویه (تقریبا دو ماه و نیم دیگر)
با یک مشکل روبه روســت و آن هم پرداخت اجاره خانه
است .او گفته برای اجاره کردن آپارتمانی در واشنگتن
در انتظــار اولین حقوقش اســت .اد هنــری ،از مجریان
شبکهفاکسنیوزگفتهکهایننماینده ۲۹سالهواقعیت
را در این باره نگفته اســت چرا که عکسهایش در یکی
از مجالت او را در حالی نشــان میدهد که لباسهایی
چندین هزار دالری به تــن دارد .اما اوکاســیو کورتز در
واکنش در پیامــی در توئیتر گفته که ایــن لباسها را به
خاطر عکاســی به او قــرض داده بودند .آلکســاندریای
سوســیال دموکرات که در انتخابــات 2016در پویش
برنیسندرزحضورداشته،تبارپورتوریکوییداردوخود
راازطبقهکارگرمیداند.اوتااوایلسال ۲۰۱۸میالدی
برایدرآمدبیشتردررستورانکارمیکرد.درآمدمالی
این نماینده کنگره در ســال گذشــته حــدود ۲۶هزار و
پانصددالر( ۲۰هزارپوند)بودهاست.بهاعضایکنگره
۱۷۴هزاردالر( ۱۳۴هزارپوند)پرداختمیشود.

کارمند پیشین ســیا و آژانس امنیت ملی آمریکا ()NSA
و افشــاگر برنامــه های جاسوســی ایــن کشــور ،طی یک
کنفرانس ویدئویــی در مکانی نامعلوم در مســکو ،ضمن
هشدار به اســرائیل ،درباره اقدامات جاسوسی گسترده
این کشــور،اعالم کــرد کــه نــرم افزارهای یک شــرکت
جاسوسی اسرائیلی ،در ردیابی و قتل "جمال خاشقچی"
نقش داشته است.بنا به نوشتۀ نشریۀ اسرائیلی "جروزالم
پست"" ،ادوارد اسنودن" که از بیم دستگیری و تحویل به
مقامات آمریکایی ،در این جلســه حضور نیافته بود ،طی
یک کنفرانس ویدئویی ،به پرســش های "رام بِن باراک"
معاون پیشــین رئیس موســاد و حاضران در این نشست،
پاسخ داد".اسنودن" در این جلسه اظهار کرد که شرکت

حمله لفظی ترامپ به ماکرون درباره ایده «ارتش اروپا»

اروپابهاستقاللنظامیازآمریکا میرسد؟

نبی شــریفی-تصمیم آمریکا برای خروج از پیمان 31
ســاله منع موشــک های هســتهای میان برد موســوم به
( ،)INFنبــرد در ســوریه ،الحــاق شــبه جزیــره کریمه به
روسیه،جنگنیابتیناتماممسکو-واشنگتندرمنطقه
دونباس در شرق اوکراین ،جنگ در خاورمیانه و آسیا که
موج مهاجران را به اروپا رانده و ...تنها نشان دهنده یک
چیز اســت :اروپا در میانه جنگ مســکو -واشنگتن گیر
افتاده است و احساس ناامنی می کند .هر چند که برای
بیرون آمدن از مخمصه ،با آمریکا همراه شــده است .اما
حاالچندماهیاستکهبارویکارآمدنترامپ،اعضای
اروپایی ناتو فکر بیرون آمدن از سایه ناتو را در سر پرورده
اند .نخســتین ســیگنال ها را آلمانی ها ســال گذشــته
فرســتادند و آخرین بار امانوئل ماکــرون ،رئیس جمهور
فرانسهپیشازبرگزارینشستصلحبهمناسبتگرامی
داشــت صدمین ســالروز اعالم پایان جنگ جهانی اول،
در این باره سخن گفت .اظهار نظری که باعث شد ،پیش
از آن که «ایر فورس وان» در فــرودگاه پاریس فرود بیاید،
دونالد ترامپ در توئیتی به آن واکنش نشــان دهد .او در
توئیتی نوشت« :رئیس جمهوری فرانسه پیشنهاد داده
اروپا برای محافظت خود در برابر آمریکا ،چین و روسیه،
ارتشخودراتشکیلبدهد.اینبسیارتوهینآمیزاست.
شاید الزم باشــد اروپا قبل از هر چیز ســهم خود از ناتو را
پرداخت کند .آمریکا تاکنون بخش بسیار بزرگی از آن را
پرداخت کرده اســت ».این واکنش ترامپ به حرفهای
ماکرون اســت که گفته بود اروپا «قربانــی اصلی» خروج
آمریکا از پیمان نظامی ســال ۱۹۸۷با روســیه است .او
چهار روز پیش به روزنامه والاســتریتژورنال گفته بود:
«مانمیتوانیمازاروپاییهاحفاظتکنیممگراینکهیک
ارتش اروپایی واقعی داشــته باشــیم ».رئیس جمهوری
فرانسه همچنین در مصاحبه با رادیو «اروپا »۱−با اشاره
به این که «روسیه با اتحادیه اروپا هممرز است و به عنوان
تهدیدقلمدادمیشود»،گفتکهفقطیک«ارتشواقعی
اروپایی» میتواند از اروپاییها دفاع کند و نباید به آمریکا
وابستهبود.دراینمیانمهماستکهنظرآلمانبهعنوان
بزرگ ترین اقتصاد اروپا و یکی از اعضای ناتو در این باره
چیســت؟ آلمان پیش از این با احتیاط با پیشنهاد رئیس
جمهورفرانسهبرخوردکردهبود.اورزوالفوندرالین،وزیر
دفاعآلمان،درواکنشیبهسخنانرئیسجمهورفرانسه
گفتهبودکهپیشنهادماکرونپروژهاینیستکهیکروزه
بتوانآنراعملیکرد.اماآنگالمرکل،صدراعظمآلمان،
ســپس در مصاحبه با روزنامه «فرانکفورتــر آلگماینه» به
طور مثبت درباره پیشــنهاد ماکرون ابراز نظر کرد .آنگال
نوروزی -شــاید ترامپ بتواند با حذف جف سشــنز از
وزارت دادگستری آمریکا و جایگزین کردن گزینه خود
در این ســمت ،روند تحقیقات علیه خود را مختل کند،
اما او هرگز نمی تواند از گذشته خود فرار کند .گذشته
ای که باعث شــد رئیس جمهور آمریکا پیش از رسیدن
به این ســمت ،صدها هزار دالر به عنوان حق السکوت
برای فاش نشدن اسرارش بپردازد.
هر چند طــی دوســال گذشــته ترامــپ در این بــاره از
پرســش خبرنگاران طفره رفته ،اما سی ان ان گزارش
داده کــه بنابــر اســناد  80صفحــه ای کــه در اختیــار
دادســتانی فدرال قرار دارد ،رئیس جمهــوری آمریکا
در جریــان مســتقیم پرداخت حق الســکوت بــه زنانی
که با آن ها رابطه غیر اخالقی داشــته ،بوده است .این
یعنی دونالد ترامــپ در پرداخت حق الســکوت به یک
مدل نشــریات پورن و یک بازیگــر فیلم هــای پورن که
گفته می شود با وی روابط غیر اخالقی داشته اند ،نقش
کلیدی داشته است .ترامپ به استورمی دنیلز و کارن
مک دوگال حق السکوت پرداخت کرده است تا درباره
روابــط غیراخالقی خــود بــا وی مطلبی بیــان نکنند.
براساس اظهارات حدود  30نفر که در جریان پرداخت
این حق الســکوت هــا بوده انــد رئیس جمهــور آمریکا

اسنودن:نرمافزاراسرائیلی درقتل خاشقچی نقشداشت
اســرائیلی  NSOکه فروشــنده تجهیزات و نرم افزارهای
سرقت دیجیتال است ،در کشورهایی که به لحاظ حقوق
بشر در شــرایط نامساعدی به ســر می برند ،به کار گرفته
شده است .وی افزود که از نرم افزار شرکت  ،NSOبرای
ردیابی گروهــی از روزنامه نــگاران ،فعاالن حقوق بشــر
و وکال ،در مکزیک و برخی مناطق دیگر ،اســتفاده شــده
اســت و حتی این نرم افزار ،در ردیابی و قتل " خاشقچی"
روزنامه نــگار منتقد ســعودی در ســفارت این کشــور در

اســتانبول نیــز نقــش داشــته است".اســنودن" تصریــح
کرد که از این نــرم افزار فقط برای دســتگیری مجرمان و
متوقف کردن اعمال تروریســتی و نجات جان انســان ها
اســتفاده نمی شــود بلکه هدف آن تنها به دســت آوردن
درآمد است؛ که این میزان بی مباالتی ،جان انسان ها را
تهدید می کنــد.او ضمن دفاع از اقدامــات خود در زمینه
افشای جاسوسی های آژانس امنیت ملی آمریکا ،تأکید
کرد که اقدامات گسترده جاسوسی ،ارتباطی به برقراری

مرکل،سالگذشتهگفتهبودکه«مابهعنوانشهروندان
اروپا ،باید خودمان برای آینده خود بجنگیم» اما او تاکید
کرد که تاسیس یک نیروی مسلح در اروپابایددرساختار
موجودکنونی«همکاریهایدفاعی»اتحادیهاروپاادغام
شود.اماایننهاد«همکاریهایدفاعی»چیست؟اتحادیه
اروپاگامیجدیبرایداشتنتواناییورودمستقلبهیک
جنگرابااعالمتشکیلارتشاروپاییبرداشتهاست.این
سند که «موافقت نامه برای همکاری سازمان دهیشده
دایم»«پسکو»()PESCOنامدارد.کشورهایامضاکننده
آنراموظفمیسازدکهدرزمینهتوسعهوخریدتجهیزات
نظامیوجنگیواعزامنیرووتسلیحاتبرایدخالتهای
نظامیمشترکآمادگیهمیشگیداشتهباشند.انگلیس
هم که قرار اســت تا ســال 2019از اتحادیــه اروپا خارج
شــود (برگزیت) از امضاکنندگان این توافق نامه نظامی
بوده است .چهار کشور دانمارک ،ایرلند ،مالتا و پرتغال
از پیوستن به ارتش جدید خودداری کردهاند اما در آینده
وهرگاهتصمیمداشتهباشندمیتوانندبهعضویتآندر
بیایند.حاالبایددیدکه«بوندسور»بهعنوانارتشآلمان،
حاضر است پس از سال ها گوشه نشینی ،پوست اندازی
کند و نیروهای خود را توســعه دهد یا خیر .نیروهایی که
ائتــاف جدید نظامی اروپا را شــکل مــی دهند.به گفته
بسیاریازکارشناسان،یکیازسیاستهایآمریکاوحتی
انگلستان(بهعنوانکشوریکهدرهمگامیباواشنگتن
درمواقعلزومچرخاتحادیهاروپاراپنچرمیکند)اینبوده
استکهاتحادیهاروپانبایدیکنهادنظامیقویشودزیرا
در این صورت در برابر سیاست های کالن آمریکا قد علم
می کند .در واقع ،ایــن ایده همواره به گونه ای نانوشــته
وجود داشته است .آمریکا همیشــه مراقب حرکت های
اتحادیهاروپابهویژهآلمانبودهوحتیگاهیبلندپروازی
های فرانسه را هم قابل قبول نمی دانسته است .به بیان
دیگر ،درست است که ناتو (پیمان آتالنتیک شمالی) در
تعریفرسمیبرایحفظامنیتاتحادیهاروپاایجادشده؛
اماحقیقتامرآناستکهناتوچتریاستبرایممانعتاز
آنکهکشورهایعضواتحادیهبهویژهآلمانوفرانسههرگز
ارادهایبرایتبدیلشدنبهقدرتبرترنظامیدرسطح
جهانیپیداکنند.ایناتحادیههمیشهبایددرذیلپکیجی
حرکتکندکهناتووبهطورمشخصآمریکابرایشتعریف
کرده اســت و اگر اروپا زمانی بخواهد از این اصل تخطی
کند ،معــادالت امنیتی جهان را به گونــه ای دیگر تجربه
خواهیمکرد.بااستنادبهایننظریهمیتواننگرانیهای
اتحادیه اروپا و اصرار اعضا به گنجاندن منافع نظامی در
چارچوبجدیدبهاسمپسکوراتاحدودیدرککرد.
تقریبا در جریان همه مراحل توافق های افشا نشده ای
اســت که دنیلز و مک دوگال پیش از انتخابات ریاست
جمهوری ســال  2016امضا کرده اند .گفته می شود
ترامپ ابتدا این موضوع را برای دریافت کمک با دیوید
پکر ،دوست قدیمی خود و مدیر عامل شرکت «آمریکن
مدیا» در میان گذاشــته بــود .وال اســتریت ژورنال در
مقاله ای که سال  2016منتشــر کرد ،نوشت شرکت
آمریکن مدیا چگونه حق انتشار داستان مک دوگال را
در ازای  150هزار دالر خریده بود.
اکنون مشخص شده اســت که هم ترامپ و هم مایکل
کوهــن درجریــان این اقــدام پکر بــوده انــد .گفته می
شود ترامپ تمام دســتورات الزم را برای پرداخت حق
الســکوت به این دو زن ،به صورت تلفنی یا حضوری با
کوهن ،وکیل ســابق خود در میان می گذاشــته است.
کوهن به دنیلز  130هزار دالر پرداخــت کرد زیرا پکر
نمی خواست شرکت آمریکن مدیا به یک هنرپیشه فیلم
های پورن پولی پرداخت کند .اکنون مشارکت ترامپ
در این پرداخت ها این موضوع را مطرح کرده است که
آیا وی در آن زمان که نامزد انتخابات ریاست جمهوری
بود ،قوانین مالــی مبارزات انتخاباتی فــدرال را نقض
کرده است یا خیر؟
امنیت ندارد ،بلکه به معنــای نظارت و کنترل همه جانبه
اســت.وی برای متقاعد کردن گروهی از هوادارانش که
از او خواستار تماس نداشتن علنی با رژیم اسرائیل شده
بودند ،گفت« :مانند بیشــتر مردم آمریکا من هم مخالف
اشغالگری اسرائیل هســتم و از کســانی که می خواهند
به این اشــغالگری خاتمه دهند ،حمایت مــی کنم؛ اما به
اعتقاد من هیچ پیشرفتی بدون گفت وگو حاصل نخواهد
شــد»".ادوارد اســنودن" که  ٣۵ســاله اســت ،در ســال
 ،٢٠١٣با انتشــار اســنادی به افشــاگری موضوع جمع
آوری اطالعات شهروندان آمریکایی توسط آژانس امنیت
ملی این کشور پرداخت و پس از آن برای حفظ امنیت جان
خود به روسیه گریخت.

ایستگاه بعدی آمریکا کجاست؟
با مشــخص شــدن نتایج انتخابات میــاندورهای آمریکا هر
دو حزب جمهوریخــواه و دموکرات اعالم پیــروزی کردند.
اکونومیست در سرمقاله تازهترین شــماره خود مینویسد:
اینموازنهقدرتبرایآمریکاوهردوحزبزیانباراست.حاال
کشوریکهبهشدتدچارازهمگسستگیبود،دارایدولتی
از هم گسسته شــده است .ســنگ بنای این نتایج اما تعمیق
تغییراتساختاریدرسیاستآمریکاستکهادارهحکومت
در کشــور را برای آینده قابــل پیشبینی دشــوارتر میکند.
دموکراتهــا اکثریت رای دهنــدگان آمریکایی را تشــکیل
میدهند اما جمهوریخواهان به لحاظ جغرافیایی ســلطه
دارند.دموکراتهابااکثریتیقابلاتکا،رایمردمیمجلس
نمایندگان را به خود اختصاص دادند .جایگاه آنان بهعنوان
حزبیکهبهمددقدرتشدرنواحیشهریازبیشترینحمایت
در میان آمریکاییان برخوردار اســت ،بــا افزایش حمایتها
از ســوی نواحی حومهنشــین تقویــت شــد .در واقع حمایت
نواحی حومهنشین از ترامپ دستخوش تغییر شد .همزمان
اما جمهوریخواهان توانستند قدرت خود را در ایالتهای
ی افزایــش دهند و بــه این ترتیب
کمجمعیتتر اما روســتای 
به آســانی ســناتورهای دموکرات را در ایندیانا ،میســوری و
داکوتای شمالی شکســت دهند .در کشــوری که در آن یک
نهاد قانونگذاری بر پایه جمعیت انتخاب شــده و دیگری بر
پایهوسعتسرزمین،اینگسستگیهمچوننسخهایاست
که در آن بنبست ،حاکمیت ضعیف و در نهایت بیعالقگی
به نظام سیاســی تجویز میشــود.عمق این گسســتگی نیز
تکاندهنده اســت ۱۰.ســال پیش ۱۷ایالــت بودند که در
آن هــا یک ســناتور جمهوریخــواه و یک ســناتور دموکرات
حضور داشــت .از ژانویه  ۲۰۱۹اما این تعــداد ایالت تنها به
هفت ایالت کاهش یافته اســت .در انتخابــات فدرال بهنظر
نمیرســد که هیچ نامزدی بتواند در قلمروی حزب مخالف
ادامه حیات دهد .تنها شش ســناتور دموکرات انتخابات را
در ایالتهایی که در سال  ۲۰۱۶به ترامپ رای دادند پیروز
شدند.ازژانویهبهبعدایالتمینهسوتاتنهاایالتیخواهدبود
که در آن یک نهاد تحت کنترل دموکراتهاست و بقیه تحت
کنترل جمهوریخواهان .آخرینبار کــه این وضعیت پیش
آمد سال ۱۹۱۴بود.شاید این موازنه به ثبات برسد اما برای
کشوروبرایهردوحزبآسیبزنندهخواهدبود.خطریکه
جمهوریخواهان را تهدید میکنــد ،درازمدت خواهد بود.
هم اینک آن ها کاخ سفید و اکثریت فزونییافتهای را در سنا
بهخوداختصاصدادهاند.امادریکنظامدوحزبی،آنحزب
کهغالباستولیمدامدربهدستآوردناکثریتآراشکست
میخورد،یکروزخودرادرموقعیتیمییابدکهدرآنازسوی
اکثریترایدهندگانبهعنوانیکقدرتمطرحمشروعتلقی
نمیشود.برایدموکراتهااماچالشموجود،فوریاست.
آنهابانظامیمواجهاندکهآنهارابهروشهایساختاریدر
شرایطنامساعدیقرارمیدهد.آنهانمیتواننداینسیستم
راتغییردهندمگرآنکهراهیبرایپیروزیدردرونآنبیابند.
بهدســت آوردن ســهم بزرگی از آرا در نیویــورک و کالیفرنیا
بسیارهمخوباستامافینفسهنمیتواندبهبهدستآوردن
اکثریتحاکممنجرشود.راهخروجازاینبنبستچیست؟
اکنون مســئولیت اصلی بــا دموکراتهاســت.آن هــا برای
خودشان هم که شــده ،بیشک نفع کشــور هم در آن است،
باید راهی برای محبوبیت در منطقه مرکزی و حیاتی آمریکا
بیابند .این کار با تمرین مانعسازی آغاز میشود .بدین معنا
که آن ها باید از اکثریت خود در مجلس نمایندگان استفاده
یراکهبهمعیارهایروسایجمهوری
کنندتارئیسجمهور 
پیشــین اهانت میکند ،مورد مداقه قرار دهند .آن ها باید از
نزدیکبرآنچهدرآژانسهایفدرالمیگذرد،دقیقشوند
و سوءاستفادههای احتمالی رئیسجمهوری از قدرت را در
جهتافزایشقدرتشخصیخودموردبازرسیقراردهند.
اولویتدومدموکراتهابایداینباشدکهنشاندهندازایدهها
و ظرفیت حکومتی که برای رایدهندگان بیشتری اهمیت
دارد ،برخوردارنــد .یــک راهش تالش صادقانه بــرای کار با
رئیسجمهوری و جمهوریخواهان اســت .کارهای زیادی
در زمینه زیرســاختها و قیمت داروها میتــوان انجام داد.
حقیقتایناستکهدموکراتهاخواهاینموضوعرادوست
داشتهباشندوخواهدوستنداشتهباشند،ازبیعملیبیش
ازجمهوریخواهانضررخواهنددید.
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