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ماکرون خواستار تشکیل
«شورای امنیت اروپایی» شد

امانوئلماکرون،رئیسجمهورفرانسه،باانتشارسرمقالهایدرروزنامههای ۲۸کشوراتحادیهاروپاخواستار«رنسانساروپایی»شدهاست.ماکروندراینمقالهکهدرآستانهانتخابات
پارلماناروپادرماهمه،منتشرشده،پیشنهادتشکیلیک«شورایامنیتاروپاییبامشارکتبریتانیا»رادادهاست.بهاعتقاداواتحادیهاروپابایددستبهتدوینیک«پیماندفاعیو
امنیتی»بزندتاضمنلحاظکردن«اولویتاروپایی»درزمینههایرقابتیبهتبیینشرحوظایفکشورهایعضواتحادیهدرارتباطباسازمانپیمانآتالنتیکشمالی،ناتوبپردازد.
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پنس ،چنی مجدد نمی شود

ورودمایکپنس،معاونرئیسجمهورآمریکابه
برخی معادالت سیاسی خارجی و بین المللی
آمریکا می تواند یادآور تاثیرگذاری عمیق دیک
چنی در دوران بوش پسر باشد .به صورت کلی
مقام معاونت ریاست جمهوری در آمریکا یک
جایگاه تشریفاتی و بــدون اختیارات اجرایی
است .عمیق ترین نقش سیاسی این جایگاه
مربوط به تک رای آن در مجلس سناست ،حتی
ِ
ریاست معاون رئیس جمهور در سنا نیز بیشتر
نقشی نمادین دارد تا راهبردی .اما این جایگاه
طی سال های  2000تا  2008توسط دیک
چنیتبدیلبهمقامیتاثیرگذارشد.اوکسیبود
که در دقایق مربوط به حمالت یازده سپتامبر
فرماندهیاتفاقاتراازدرونکاخسفیدبهعهده
داشت و مقدمات جنگ عراق را کنار هم چید و
بوش را به جنگی ویرانگر کشاند .او برای تمام
مقامات سیاسی در هر دو حزب عمده آمریکا
محترم و به رسمیت شناخته شده بــود .حاال
دوبارهدردورانجمهوریخواهان،مایکپنس
پسازحضوردرکنفرانسورشووانجامصحبت
هایی شبه جنگ طلبانه علیه ایــران ،شخصا با
گوایدو ،رئیس جمهورخود خوانده ونزوئال ،در
خاککلمبیادیدارکردهاست.اینمواردگمانه
زنی هایی را بــرای بازیابی نقش چنی توسط
پنس در بین تحلیل گران به وجود آورده است.
اما به نظر می رسد این تحلیل دقیق نباشد .اوال
بوش ضریب پایینی از هوش را دارا بود و اساسا
شخصیتمستقلینداشتدرحالیکهترامپبه
مراتبمستقلتروحتیخودبرتربیننیزهست.
ثانیا شبکه روابط چنی چه با سیاستمداران و
چه با کارتل های مختلف -به ویژه کارتل های
نفتی-بسیارقویتروفراترازپنساست.ضمن
این که هردو فعالیت پنس در این برهه کوتاه با
شکستهایجدیمواجهشدهاست.کنفرانس
ورشونتوانستحداقلهایاثرگذاریرا-حتی
با حرف های تند وی -بر ایران و منطقه داشته
باشد.گوایدونیزبابنبستسیاسیبراینقش
تعیینشدهاشمواجهشدهاست.

نبی شریفی -رابــرت مولر که بازرس
ویژه پرونده دخالت روسیه در انتخابات
 2016آمریکاست ،تا پیش از انتخابات
کنگره تنها امید دموکرات ها بــرای به
چالش کشیدن دولــت جمهوری خواه
به ریاست دونــالــد ترامپ بــود .حــاال با
گذشت دوماه از آغاز به کار کنگره صد و
شانزدهم ،دموکرات ها که توانسته اند
اکثریتمجلسنمایندگانراکسبکنند،
پروژهبهچالشکشیدنوتحتفشارقرار
دادن دونالد ترامپ را در کمیته های
مختلف آغاز کرده اند .دموکرات ها حاال
تیغ جراحی به دست نور را روی عملکرد
دوسال و اندی ماه ترامپ انداختند و با
کالبدشکافی ،دنبال سرنخ می گردند.
طی دو روز گذشته ابتدا کمیته قضایی،
از آغاز تحقیقات خود خبر داد و پس از آن
سه کمیته دیگر بررسی جزئیات دیدار
پوتین-ترامپ در هلسینکی را اولویت
خوداعالمکردند«.جرولدنادلر»،رئیس
کمیته قضایی مجلس نمایندگان ،می
گوید:اینتحقیقاتبر«ممانعتازاجرای
عدالت»« ،فساد مالی» و «سوءاستفاده از
قدرت»متمرکزخواهدبود.برایناساس،
کمیته قضایی از  ۸۱نفر از مشاوران و



تحقیقاتکمیتههایمجلسنمایندگان
دربارهعملکرد 2ساله
رئیسجمهورآمریکاآغازشد

ورود دموکرات ها
بهفازاستیضاح
ترامپ

اف ــرادی که با رئیسجمهوری آمریکا
در زمینههای مختلف ،چه در جریان
کــارزار انتخاباتی و چه در فعالیتهای
اقتصادی ،همکاری کردهاند خواسته
است مدارک الزم را تحویل دهند .این
تعداد ،مسئوالن موسسات اقتصادی
دونالدترامپ،کارزارانتخاباتیاو،کمیته
مسئولروندانتقالیازستادانتخاباتیبه
کاخسفیدوشماریازمقامهاومسئوالن
کاخ سفید را شامل میشود .اقدامی که
باعث شده رئیس جمهور آمریکا درباره

بررسی های کمیته قضایی بگوید« :این
یکشوخیاستآنهمیکشوخیزشت
سیاسی».روزگذشتهنیز،سهکمیتهدیگر
در مجلس نمایندگان در نامه ای به کاخ
سفید و وزارت خارجه آمریکا ،خواستار
ارائــه جزئیات ارتباطات دونالد ترامپ
با والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه
شدند« .کمیته اطالعات»« ،کمیته امور
خارجه» و «کمیته نظارت بر دولــت» در
بیانیهایگفتندایننامهراخطاببهمیک
مولوینی ،رئیس کارکنان کاخ سفید و



عربستان

مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا نوشته
اند .آن ها در این نامه خواستار اسناد و
مصاحبه هایی درباره ارتباطات ترامپ
با پوتین شدند .چراکه دونالد ترامپ در
جریان مالقات ماه جوالی سال گذشته
خود با والدیمیر پوتین با اظهاراتی که از
دید تحلیل گران نوعی «جانبداری» از
همتایروسخودبهنظرمیآمد،خبرساز
شده بــود .رئیس جمهوری آمریکا پس
از این نشست در جریان یک کنفرانس
خبریباسخنانیکهتعجبدموکراتها

و حتی جمهوری خواهان را برانگیخت،
اعــام کــرده بــود« :والدیمیر پوتین در
این مالقات هرگونه دخالت روسیه در
انتخابات ریاست جمهوری را رد کرد و
من دلیلی نمی بینم که این موضوع را
قبول نکنم ».حاال فارغ از این که تصمیم
سنا دربــاره ارجاع نتایج تحقیق کمیته
های مجلس نمایندگان چه خواهد بود،
دمــوکــرات ها سعی دارنــد ترامپ را در
گوشه رینگ محاصره کنند .اکنون با
کنترل مجلس نمایندگان آمریکا توسط
دمــوکــراتهــا بعید اســت چالشهای
قضایی و سیاسی دونالد ترامپ صرفا
به پرونده تحقیقات بازرس مولر محدود
شود.ایناقداممجلسنمایندگانباعث
خواهد شد که ادعــاهــای زیانبار علیه
رئیسجمهورادامهیابدچوندموکراتها
قصددارندهمهاینموضوعاتموردتوجه
افکار عمومی باقی بماند .شاید سخنان
رئیس کمیته قضایی قابل تامل باشد.
«جرولد نادلر» ،گفته است« :هنوز زود
است صحبت از استیضاح وی (ترامپ)
به میان آی ــد[ ]...پیش از این که کسی
استیضاحشود،بایدافکارعمومیآمریکا
راقانعکردکهایناتفاقبیفتد».

افغانستان

آمریکا ساخت سامانه ضدموشکی «تاد» را برای عربستان آغاز کرد

ورود احتمالی وزیر خارجه آمریکا به مذاکرات طالبان

وزارتدفاعآمریکااعالمکردکهبهنمایندگیازسویدولتعربستانسعودیقراردادیرابهمبلغحدود
یکمیلیارددالربرایساختتجهیزاتسامانهدفاعضدموشکیتادTHAADباشرکتآمریکایی«الکهید
مارتین» امضا کرده است .این قرارداد شامل اجرای مراحل اولیه مهندسی ،تهیه تجهیزات آزمایش و
فراهمکردنامکاناتآموزشپرسنلوخدمهاینتجهیزاتاست.هزینهکلتولیدواستقراراینسامانهدر
عربستانسعودیحدود ۱۵میلیارددالربرآوردشدهاست.قراردادفروشسامانهموشکیتاددرجریان
مالقاتدونالدترامپ،رئیسجمهورآمریکاباملکسلمان،پادشاهسعودیدرسال ۲۰۱۷بستهشدو
بخشیازتوافقمربوطبهفروشحدود ۱۱۰میلیارددالرتسلیحاتپیشرفتهآمریکاییبهعربستانطی
 10سالآیندهاست.اجراییشدناینقرارداددرحالیاستکهمجلسنمایندگانآمریکاطیهفتههای
گذشتهدرگزارشی۲۵صفحهایازتالشمحرمانهدونالدترامپبرایانتقالهرچهسریعترفناوریبسیار
«حساسوپیشرفتههستهای»بهسعودیخبردادهبود.

مایک پمپئو ،وزیر خارجه آمریکا گفته است در صورت پیشرفت مذاکرات با گروه طالبان در دوحه تا
دو هفته آینده خود او نیز در این مذاکرات شرکت خواهد کرد .این در حالی است که طالبان با انتشار
اعالمیه ای گفته اند که مذاکرات «قدم به قدم» پیش می رود؛ اما تا به حال هیچ توافقی درخصوص
متن یک تعهد یا قرارداد صورت نگرفته است .پنجمین دور مذاکرات آمریکا و گروه طالبان از دوشنبه
هفته گذشته تاکنون در دوحه پایتخت قطر جریان داشته و گفته میشود دو طرف روی چگونگی
خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و برخورد با گروههایی نظیر القاعده و داعش در مناطق تحت
کنترل طالبان به «توافقات کلی» دست یافتهاند .این خبر در حالی است که جان بولتون ،مشاور
امنیت ملی آمریکا تاکید کرده در صورت توافق صلح با طالبان نیز بخشی از نظامیان آمریکایی در
افغانستان حفظ خواهند شد .او می گوید کاخ سفید نمیتواند با چشمانی بسته به طالبان اعتماد
کند چرا که این گروه در پی منافع خود است.
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نمای روز

شهرهای مختلف آلمان طی دو روز
گذشته میزبان جشنواره های متنوع
بــودنــد .از جمله در «دوســلــدورف»
کــه هنرمندان معترض ماکتهای
جالبی در ابعاد بسیار بزرگ به همراه
داشتند .همچون تصویر دونالد ترامپ
که در قالب فرشته نگهبان از آمر قتل
خاشقچی ،محمد بــن سلمان اره
خونین به دســت حفاظت می کند.
تصاویری از تــرزا مــی ،نخست وزیــر
انگلیسکهبابرگزیتاقتصادکشورش
را به خطر انداخته و دعــوای پوتین و
ترامپ که در حال پــاره کــردن پیمان
نیروهای هستهای میان برد ()INF
هستند ،نیز در میان ماکت ها بود.

