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جنگ قدرت میان کاخ سفید
ترامپ و کنگره دو پاره

ســابقه جنگ قدرت میان قوه مجریــه و قوه مقننــه ایاالت
متحده آمریکا به روزهای پیش از تشکیل این کشور و زمانی
که رهبران انقالب مشــغول تدوین قانون اساســی بودند،
بر می گــردد .گروهی بر مبنای ســنت سیاســی اشــرافی
اروپایی ،در پی برتری رئیس جمهوری بر ساختار سیاسی
کشور در حال تاســیس بودند و گروه دیگر با ترس از شکل
گیری دیکتاتوری پادشــاهی در کشــور جدید ،قدرت را از
آن کنگره به عنوان منتخبان ملت می دانستند .در نهایت،
نویسندگانقانوناساسیایاالتمتحده،برتریرابهکنگره
دادند و رئیس جمهوری را مســئول اجرای قوانین مصوب
کنگره معرفی کردند  .با این حال ،از فردای تاسیس ایاالت
متحده آمریکا ،جنگ قدرت میان کاخ ســفید و کنگره آغاز
شد که با گذشــت زمان ،به تضعیف هرچه بیشتر قوه قانون
گذاری در برابر قــوه مجریه انجامیده اســت .هــم اکنون و
در دولــت دونالد ترامــپ  ،این جنگ قدرت به شــدیدترین
مرحله رسیده است .بعد از ماجرای تعطیلی دولت فدرال
بر سر بودجه احداث دیوار مرزی که به دستور دونالد ترامپ
مبنی بر ممنوعیت سفر اعضای کنگره با هزینه های دولتی
انجامید ،اکنون دوطرف بر ســر موضــوع اختیارات کنگره
برای احضار اعضای کنونی و ســابق دولت ترامپ اختالف
دارند .دموکرات های کنگره در تالش هستند افرادی نظیر
دان مک گال  ،مشاور سابق حقوقی کاخ سفید را برای ادای
شــهادت احضار کنند و ترامپ طی دســتوری ،حضور این
افراد در کمیته های مجلس نمایندگان را منع کرده است.
بر اساس گزارش تحقیق رابرت مولر ،بازپرس ویژه پرونده
دخالت روســیه در انتخابات  2016آمریکا ،دونالد ترامپ
در مقام رئیس جمهوری از مشاور وقت حقوقی کاخ سفید
خواســته بود مولر را اخراج کند و ســپس مک گال را وادار
کرده بود این درخواســت را در برابر دادســتان کل تکذیب
کند .از نظر دموکرات ها  ،این اقدام تالش رئیس جمهوری
برای جلوگیری از اجرای عدالت است؛ جرمی که می تواند
فرایند اســتیضاح ترامپ و برکناری احتمالــی وی را کلید
بزند .به همین دلیل ترامپ در تالش است از حضور افرادی
همچون مک گال در جلســات شــهادت کنگره جلوگیری
کند .با این حال  ،برتری حقوقی قــوه مجریه بر قوه مقننه،
به ویژه در ماجرای تحقیقات رابرت مولر ،محل تردید جدی
دارد و در صورت ارجاع این موضوع به دیوان عالی فدرال،
به احتمال زیاد این نهاد در نهایت به نفع کنگره رای خواهد
داد  .همین موضوع نیز درباره درخواســت کمیته «نظارت
بر فعالیت های دولت» مجلــس نمایندگان برای در اختیار
گرفتن اظهارنامه هــای مالیاتی دونالــد ترامپ صدق می
کند  .درصورتی که در جنگ حقوقی میان کاخ سفید ترامپ
و کنگره دو شــقه شــده دموکرات – جمهوری خواه ،برتری
قوه مقننه بر قوه مجریه به تایید برسد ،آغاز محاکمه ترامپ
با هــدف برکنــاری وی اجتناب ناپذیــر خواهد بود .شــاید
به همین دلیل باشــد که ســناتور جمهوری خواه ،لندسی
گراهام  ،از متحدان نزدیک ترامپ در کنگره به وی هشدار
داده اســت که انتظار اســتیضاح را داشته باشــد ،حتی در
شرایطی که نانسی پلوسی ،رئیس مجلس با چنین اقدامی
مخالفت می ورزد.
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توئیت روز

روال جبریل تحلیل گر فارین پالیسی:
رهبران جهان چشمان کورشــان را از بربریت قرون
وســطایی بــن ســلمان برگردانــده انــد :کنفرانس
جــی ۲۰-ســال  ۲۰۲۰بــا وجــود ایــن مــوارد در
عربستان برگزار خواهد شد:
قتل خاشقچی
بمباران یمن
شکنجه فعاالن
اعــدام زندانیان با بــه صلیب کشــیدن و گردن زدن
با شمشیر

...

نمای روز

عکســی از رژه نیــروی دریایــی چیــن بــه مناســبت
هفتادمین سالگرد تاسیس این نیرو

 33شیعه ای که رژیم آل سعود گردن زد

...

تحلیل روز

سعودی ها37نفر از مخالفان خود را در یک روز گردن زدند

اعدامدستهجمعیشیعیاندرعربستان

بنسلمانبازهمشیعیانرا اعدامکرد.جنایتی
کهبهنوشتهراشاتودی بزرگتریناعدامدسته
جمعی شــیعیان در عربســتان بوده اســت؛ او
در یک روز  37شــهروند این کشــور را به اتهام
اخــال در امنیت عمومــی و ایجــاد فتنههای
طایفهای در کشــور اعدام کرد که حداقل33
نفر آنــان شــیعه و از منطقه قطیــف ،روحانی و
طالب علــوم دینــی منطقه شــرقیه هســتند.
گروه «ثوار الشــیخ الشــهید النمر» هم شــیعه
بودن 33نفر از افراد اعدامشــده را تایید کرده
است .خبرگزاریرسمیعربستانگفتکهیک
نفر بعد از اعدام مصلوب شــده است .عفو بین

المللایناقدامسعودیراتکاندهندهوقانون
مبارزه با تروریسم داخلی عربســتان را ابزاری
برای ســرکوب ،نابــودی و پاک ســازی اقلیت
شیعهعربستاندانستهاست.اسنادنشانمی
دهد کســانی که پیش از اعدام اعتراف کردند
همگی تحت شکنجه شــدید بودند و مجبور به
اعتراف مد نظر رژیم ســعودی شدند .تاکنون
چندین بار نهادهای حقوق بشری بینالمللی
از عربســتان ســعودی خواســتهاند ،فعاالن و
مخالفان سیاســی را تحــت پوشــش اتهامات
تروریستیمحاکمهنکند.مردمشرقعربستان
طیسالهایاخیربارهادراعتراضبهسیاست

سرکوبرژیمسعودیوکشتاردههامعترضدر
شهرهای العوامیه و قطیف تظاهرات کرد ه اما
هربارباسرکوبشدیدنظامیانآلسعودمواجه
شده اند .دولت سعودی هر سال شمار زیادی
از مخالفان آلسعود را با هدف مقابله با آزادی
بیانوبهبهانهمبارزهباتروریسمبهمجازاتهای
سنگینواعداممحکوممیکند.شیخنمرباقر
النمرروحانیبرجستهشیعیانعربستانیکی
از برجستهترین زندانیان سیاســی این کشور
محسوبمیشدکهدرسال ۹۳بهدلیلانتقاد
ازآلسعودوبهاتهاماقدامعلیهامنیتملیاین
کشوربههمراه 47نفردیگراعدامشدحالآن

درمیانه ابهام سرنوشت مذاکرات با آمریکا،رهبرکره شمالی وارد روسیه شد

نگاه اونبهپوتین

رهبر کره شــمالی پس از گفت وگوهای بی نتیجه با رئیس
جمهور آمریکا در «هانوی» ،به دنبال متحدی جدید است و
تمایل دارد که با متحد خود در زمان جنگ سرد یعنی روسیه
ارتباط تجاری و سیاســی نزدیکی داشته باشــد تا به آمریکا
نشــان دهد در عرصه بین الملل چندان تنها نیست .البته
باید به این مسئله نیز توجه داشت که روسیه در ارائه کمک
به کره شمالی محدودیت دارد و این نشست بیشتر به دنبال
نمایــش همراهی و نزدیکی دو طرف اســت تا توافق بر ســر
سرمایه گذاری و کمک .بر این اساس قطار سبزرنگ و ضد
گلوله رهبر کره شمالی صبح دیروز از مرز شمالی این کشور
وارد روســیه شــد و در شــهر بندری والدی وســتوک توقف
کرد .کیم جونگ اون امروز در دانشــگاه «دالنیوســتوک»
در «والدیوســتوک» با والدیمیــر پوتین رئیــس جمهوری
روســیه دیدار خواهد کرد .ری یونگ هــو ،وزیر امور خارجه
کره شمالی و چوی سونگ هی ،معاون اول رهبر کره شمالی
در این ســفر او را همراهی میکنند .تاریخ مالقات رهبران
روسیه و کرهشــمالی به دوران شوروی بازمیگردد؛ زمانی
که در تاریخ روابط دو طرف از آن به عنوان دوران طالیی یاد
یگردد.
میشود .سابقه این دیدارها به اکتبر  1948باز م 
کرهشمالی در تمام ســالهای حیاتش بخشــی از اردوگاه
شــرق بود و حتــی دیدارهای نمایشــی با ترامــپ هم باعث
نشد پیونگیانگ دوستان خود را در دوران سخت فراموش
کند .پکن و مسکو بیبدیلترین همراهان کرهشمالی طی
سالهای گذشــته بودهاند؛ از تحریمها گرفته تا فشارهای
بینالمللی .کرهشمالی طی سالهای حیاتش با مقاومت
در برابر آمریکا توانسته رویه مستقل خود را حفظ کند .حتی
مقاالت سفارشی مجله فارینپالیســی درباره الگوبرداری
کرهشمالی از پروژه ویتنام هم عمال نتوانست این کشور را از
آن چه در دستور کار برنامه سیاسی و راهبردی بلندمدتش
بــود ،خــارج کنــد .کرهشــمالی و روســیه  17کیلومتر مرز
مشــترک دارند که در امتــداد رودخانه «تومن» اســت .این
مرز به دوران تزارها بازمیگردد اما تزار جدید روســیه پس
از انتخاب شدنش در سال  2000همانطور که اشاره شد
سعی در حفظ مناسبات خود با رهبران کرهشمالی داشت
به طوری که نخستین دعوت رسمی از کیم در سال 2015
در ســال  ١٩١٧لرد «آرثر بالفور» وزیر امور خارجه بریتانیای
کبیر اعالمیه مشــهور خــود را در خصوص ایجاد تشــکیالتی
سیاسیبرایجنبشصهیونیسمدرفلسطینوبهزیانساکنان
عرباینسرزمیناعمازمسلمانانومسیحیانواقلیتیهودی
صادر کرد .جنبش صهیونیســم ،گروهی تازه تاســیس بود و
نخستینکسیکهتشکیلآنرااعالمکرد،تئودورهرتزلبود.
اواینجنبشراباهدفایجادکشوریبراییهودیانجهاندر
فلسطین تاسیس کرد« .طالل ســلمان» در الشروق نوشت:
در آن زمان همه عرب ها در رویای انقالب بزرگ عربی به ســر
می بردند که آن را هم انگلیس برنامه ریزی کرده بود و شریف
حسین،امیرمکهدرسال ١٩١٥مامورشدعربهارادربرابر
اشغالگری عثمانی که بعد از شکست در جنگ جهانی اول در
آستانه سقوط قرار داشت ،متحد کند .به این ترتیب دو کشور
انگلیس و فرانسه فرصت یافتند منطقه مشــرق عربی شامل
لبنان،سوریه،فلسطینوعراقرابینخودتقسیمکنند.لبنان
وسوریهبهفرانسهرسیدوفلسطینوعراقسهمانگلیسشداما
انگلیس سرزمینی به نام اردن را از سوریه جدا کرد و شاهزاده
عبدا...فرزندشریفحسینراپادشاهآناعالمکرد.همچنین
فرانسه به منصوب شدن شــاهزاده فیصل فرزند دیگر شریف
حسین به عنوان پادشــاه ســوریه اعتراض کرد و ارتش خود را
از لبنان به دمشق فرســتاد و فیصل را شکست داد .انگلیسی
ها به فیصل پناه دادند و او را پادشــاه عراق کردند در حالی که
اکثر عراقی ها که شــیعه بودند به این اقدام اعتراض داشــتند
که انقالب ســال ١٩٢٠نتیجه آن بود .پس از آن نیز قیام ها و
کودتاهاینظامیدرسوریهادامهیافتتااینکهحافظاسددر

اتفاق افتاد .سابقه دیدار رهبر کرهشمالی با رئیسجمهور
روسیه حتی در دوران دیمیتری مدودف هم متوقف نشد و
آن ها دیداری را در حاشیه همکاریهای نظامی داشتند .از
سال  2001که نخستین توافق نظامی آشکار میان مسکو
و پیونگیانگ به امضا رســید ،تاکنون بیش از ســه جلسه با
حضور مقامات ارشــد نظامی و اقتصادی دو طــرف برگزار
شــده که همگی به گســترش همکاری ها انجامیده است.
فارینپالیســی تالش میکرد کرهشــمالی را ویتنام جدید
جلوه دهد؛ تالشــی با هدف رویارویی کرهشــمالی با چین
و روســیه .در نهایت شرایط جدید نشــان میدهد وضعیت
مضحکی کــه ترامــپ در مقابــل رهبــر کرهشــمالی یافته،
محصول اتاقهای فکر دموکرات هــا و جمهوریخواهان و
همچنین تصمیمات عجوالنه خود ترامپ اســت .حاال قرار
اســت والدیمیر پوتین و کیم جونگ اون برای نخســتینبار
با یکدیگر دیدار کننــد .این دیــدار از آن نظــر حائز اهمیت
است که در حاشــیه دیدارهای دوگانه ترامپ و کیم برگزار
میشود که با پروپاگاندای شــدید خبری همراه بود و عمال
«هیچ» نصیب آمریکاییها شــد .از ســویی ایــن دیدار برای
دموکراتها در آمریکا که قصد دارند نشان دهند سیاست
خارجــی ترامــپ ناکارآمد اســت ،میتواند فرصــت خوبی
باشد .همزمان خبرگزاری رویترز گزارش داد که ژنرال «کیم
یونگ چول» معاون رئیس کمیته مرکزی حزب کارگران کره
شمالی و مذاکره کننده ارشد این کشــور با آمریکا از سمت
خود برکنار شــده اســت .حاال آینده روابط مســکو-پیونگ
یانگ در حالی پس از این دیدار روشــن می شود که به گفته
«ارتیوم لوکین» ،استاد دانشگاه والدی وستوک «زمانی که
کیم با پوتین دیدار میکنــد او به دنبال کمــک اقتصادی و
یک جانبه است .مسکو بعید است درخواست های پیونگ
یانگ را اجابت کند .مسکو به عنوان یک دارنده حق وتو در
شــورای امنیت به ســختی میتواند اقتدار خــود را حتی به
خاطر دوســتی با رهبر کره شمالی زیر ســوال ببرد .مسکو
هرچند اعالم کرده که کامال به تحریمهای علیه کره شمالی
پایبند اســت اما به همراه چین خواســتار کاهــش مجازات
ها علیه پیونــگ یانگ در ازای محدود کــردن آزمایش های
تسلیحاتی است».

که به گفته معارضان ،او صرفا در سخنرانیها
از دولــت انتقــاد کــرده بود.به گــزارش بی بی
سی،عمدهکسانیکهاکنوناعدامشدهانددر
اعتراضاتبعدازاعدامشیخنمردستگیرشده
بودند.بنابهگفتهنهادهایحقوقبشری،شش
تن از اعدامیهای اخیر ،در زمان دســتگیری،
در دوره کودکی به سر میبردند .به طور مثال

دوباره آشفتگیسیاسی درعراق
شــش مــاه بیشــتر از تشــکیل کابینــ ه جدیــد در عــراق
نمیگذردکهنداهایمخالفدردرون،میروندتاعراق
را آبســتن اتفاقات جدیدی کنند .برهــم صالح ،رئیس
جمهــوری عــراق ،در حالــی عــادل عبدالمهــدی را در
اکتبر 2018مأمور تشکیل کابینه کرد که ائتالفهای
معترض امروز میکوشــند با انتقاد از روند ادار ه کشور،
مخالفتخودراابرازکنند.ایندرحالیاستکههمین
مخالفتها موجب شده است باگذشت شش ماه ،هنوز
وزارتخانههایکشور،آموزش،دفاعودادگستریبدون
وزیر و توسط شخص نخستوزیر اداره شوند .مضاف بر
آن که اسالف عادل عبدالمهدی،یعنی نوری المالکی
و حیــدر العبادی هنوز ســودای رئیسالوزرایــی دارند.
حاالمقتدی صدر ،رهبر ائتالف ســائرون که بنا بر آرای
انتخابات پارلمانی ،ائتالف او توانســت بخش زیادی از
کرســیهای نمایندگی را تصاحب کند ،بعد از دورهای
سکوتخبریواقامتدرلبنان،بهعراقبازگشتهاست.
اوکهدراینمدت،گاهبهگاهوازطریقتوئیترمواضعخود
رااعالممیکرد،درحالیبهعراقبازگشتکهتصاویرش
با عصا شــایعاتی مبنــی بر بیمــاری او را تاییــد میکند.
مقتدی صــدر در حالی بــا همراهــی هــادی العامری،
رهبر ائتالف الفتــح ،حمایت از نخســتوزیر را کلید زد
که نزدیکان حیدر العبادی مدعی شــدهاند که مقتدی
صدر ،از العبــادی بــرای آن کــه ردای رئیسالوزرایی را
بپوشــد ،حمایت میکند و زمانی کهحمایــت نکردن از
دولت عبدالمهدی رسم ًا اعالم شود ،مقتدی پشت سر
نخستوزیر پیشین خواهد ایستاد .در این میان و با رأی
پارلمان عراق به «جعفر صدر» فرزند آیتا ...محمدباقر
صدربهعنوانسفیر،باردیگرشایع هکنارهگیریمقتدی
صدر از سیاســت و جانشــینی جعفر صدر مطرحشــده
اســت .جعفر صدر که در هنگام اعدام پدرش 10،ساله
بود،مضافبرتحصیالتحوزویوحضوردرحوز هعلمیه
قم ،دانش آموختگی در رشــت ه حقوق از دانشــگاهی در
لندن را نیز در کارنامه دارد .بنابراین ،رأی پارلمانی که
بخشزیادیازنمایندگانآنرااعضایسائرونتشکیل
میدهند،بهتاییدسفارتجعفرصدر،میتواندباردیگر

ازسایکسپیکوتا معامله قرن

جوالنواحتماالمزارعشبعاست.ایندرحالیاستکهسوریه
بهجنگیکهعلیهاینکشوربهراهافتادهمشغولاستوآمریکا
نیز جنگی را علیه حزب ا ...لبنان که دوبار ارتش اســرائیل را
شکســت داده ،آغاز کرده اســت .اکنون سران اســرائیل می
توانندبهاینمسئلهفخربفروشندکهعربهاراشکستدادهو

انتشارفیلم عامالن انتحاری حمالت سریالنکا و بیعت شان با البغدادی
داعش فیلمی را منتشر کرد که در آن عامالن انتحاری
سریالنکایی بیعت خود را با رهبری این گروه تروریستی
پیــش از قتل عــام عیــد پــاک در روز یــک شــنبه اعالم
میکنند.به نوشــته روزنامــه دیلی میــل ،در این فیلم،
هشت نیروی تروریستی در حالی که به صورت دایرهوار
گردهم جمع شــدهاند و دستانشــان را به هم دادهاند،
وفاداری خود را بــا ابوبکر البغدادی ،ســرکرده داعش
اعالم میکنند؛ وی پنج سال است که در انظار عمومی
ظاهر نشــده اســت.این عامالن انتحــاری درحالی که
پرچم سیاهرنگ داعش در پشت شان قرار دارد ،پیش از

باال بردن دستان خود و اشاره کردن به آسمان ،شعاری
برای همبستگی سردادند.داعش به تازگی مسئولیت
این حمالت تروریستی در سریالنکا را که بیش از 350
کشته به جا گذاشته ،برعهده گرفته است .سه تن از این
نیروهای انتحاری بــه نامهای «ابو عبیــده»« ،ابو بارع»
و «ابو مختــار» در ســه حمله بــه هتلهای شــانگری ال،
سینامون گرند و کینگزبری دست داشتند.سه تن دیگر
«ابو حمزه»« ،ابو خالد» و «ابو محمد» نیز به ســه کلیســا
در کلمبو پایتخت ،نگومبو و باتیکالوآ حمله کردند.نفر
هفتم به نام «ابو عبدا »...ســه افســر پلیــس را در حومه

«مرتجی عبدا »...در زمان دستگیری در سال
13،2014ســاله بــود و با وجــود محکومیت
اعدامهــا از ســوی نهادهــای حقــوق بشــری
تاکنون هیچ یک از کشورهای غربی حاضر به
واکنش در این خصوص نشــدهاند .اعــدام در
عربستان ســعودی عموما بهروش گردن زدن
صورتمیگیرد.

ناراضیان عبدالمهدی دست به کار می شوند؟

نگاهی به تجزیه کشورها در خاورمیانه طی یک قرن اخیر

نوامبر ١٩٧٠قدرت را در این کشــور به دست گرفت .اکنون
نیز ایاالت متحده آمریکا به ریاســت جمهــوری دونالد ترامپ
طرح «معامله قــرن» را اعالم کرده اســت که بــه معنای تجزیه
هرچهبیشترسرزمینهایعربیبهمنظورمحکمکردنجای
پای رژیم اسرائیل در سراسر خاک فلسطین و ضمیمه کردن

3

کلمبو کشت.خبرگزاری اعماق داعش نیز تصویری از
هشت مرد منتشر کرد که در این حمالت دست داشتند.
هفت تن آن ها صورتهایشان را پوشانده بودند و سه تن
چاقو به دست داشتند و یکی از آن ها یک سالح تهاجمی
در دست داشت.دلیل قطعی نشدن تعداد این عامالن
انتحاری – نام هفت نفر برده شــده اما عکس هشت نفر
منتشرشده–هنوزمشخصنیست.همچنینگفتهشده

توانایی مقتــدی صدر برای ادامه رهبــری جریان صدر،
بیماری او و چالش آیند ه سیاســی این جریان را به میان
بکشد.اماهادیالعامریوسازمانبدرعراقکهاو،دبیر
کلی آن را عهدهدار است ،این روزها در شرایط مطلوبی
به ســر نمیبرد .اختالف العامــری با نزدیــکان خود در
درون ســازمان ،اخراج بخشــی از اعضای این سازمان و
تظاهراتی که مخالفت با شخص العامری ترجیعبند آن
بوده،ازجملهمعضالتیاستکهالعامریاینروزهاباآن
دست به گریبان است .نام آشنای دیگری که این روزها،
ســردمدار منتقدان دولت عادل عبدالمهدی محسوب
میشود،سیدعمارالحکیماست.الحکیمدرمقامرهبر
ائتالف «االصالح و ســازندگی» تنها نظارهگر تشــکیل
کابینهایبودکهسائرونوالفتحباتوافقهمآنراتشکیل
دادند.الحکیمگرچهامروزمیگویدکهازدولتحمایت
می کند اما اصرار مکرر او بر تکمیل کابینه و انتقاد از آن،
روشن میکند که چندان هم از وضعیت رضایت ندارد.
چه آن که چندی پیش اعالم کرد« ،دولت توسط الفتح،
ســائرون و حزب دموکراتیک کردســتان اداره میشود
و ما مســئولیت اشــتباهات آن را بر عهــده نمیگیریم».
چنینرفتاری،حتیشایعهتوافقائتالفالنصرباجریان
حکمت یعنی توافق العبادی و الحکیــم را بیشازپیش
دامنمیزند.معنایایناظهاراترازمانیدقیقتردرک
میکنیمکهیادآورشویم«الفتحوسائرونکیکقدرترا
میانخودتقسیمکردند»والحکیموجریاناو،هیچنقشی
در این میان عهدهدار نشدند .گرچه رسانههای عراقی،
خبرازتوافقمقتدیصدروهادیالعامری،برایتقسیم
بخشبزرگیازمشاغلحساسدولتیدادندامابیماری
مقتدیصدروموضوعجانشینیاو،انشقاقسازمانبدر
ودرگیریهایدرونسازمانیهادیالعامریبااعضای
ســازمان بــدر ،نزدیک شــدن حیــدر العبادی بــه نوری
المالکی و دلخوری های عمار الحکیم ،خبر از روزهایی
میدهدکهباگرمشدنهوا،تنورسیاستعراقرانیزگرم
خواهدکرد.آنهمدریکسالگیتظاهراتیکهدرگرمای
تابستان 2018وقطعیبرقدرعراق،مردماینکشوررا
بهخیابانهاکشاند!  
آنهارامجبوربهصلحکردهاندبهویژهآنکهکشورهایعربی
متعددیرژیماشغالگررابهرسمیتشناختهوباآنروابطعلنی
یاپشتپردهبرقرارکردهاندوبنیامیننتانیاهونخستوزیرآن
با افتخار می گوید ،کشورهای عربی دیگری او را به سفر به آن
کشورهادعوتکردهاندکهبهزودیانجامخواهدشد.رئیس
جمهورآمریکانیزبارفتارمتکبرانهاشبانخستوزیراسرائیل
از«معاملهقرن»وبهرسمیتشناختنجوالنبهعنوانبخشی
ازخاکاسرائیلسخنمیگوید.معاملهقرندروهلهنخستبه
معنایسیطرهمطلقآمریکابرجهانبهاستثنایچینوروسیهو
همچنینسیطرهمشترکآمریکاواسرائیلبرمنطقهکشورهای
عربی به نظر می رســد که اکثر کشــورهای آن به مستعمرات
آمریکا تبدیل شده اند .اما چه کســی قرار است به این چالش
جدیدکهسلطهآمریکاواسرائیلرابرکشورهایعربیوسپس
بر بخش های وســیعی از جهان تثبیت می کند ،پاسخ دهد؟
قطعا دولت های عربی در این بازی جایی ندارند .اما اسرائیل
بهعنوانشریکآمریکاکهروابطینزدیکباروسیهتحتسلطه
پوتینداردازمعاملهقرنکهموجودیتکشورهاوملتهاییرا
در جهانسوم ازبینمی برد ،بهرهمندمیشود .با اینحال ما
بافضایجدیدیمواجههستیمکهقیاممردمیعلیهحکومت
بوتفلیقهدرالجزایرکهبهکنارهگیریاومنجرشد،ایجادکرده
اســت .در واقع ،تا زمانی که اراده تحول خواهــی وجود دارد و
مردم با خشم و برای درخواست تغییر به خیابان ها می ریزند،
معاملهقرنآنگونهکهرئیسجمهورآمریکاوشریکاسرائیلی
اوبنیامیننتانیاهومیخواهندپیشنخواهدرفت.ملتهاپویا
هستندومیتوانندآیندهبهتریبرایخودرقمبزنند.

که دو برادر مسلمان که پسران یک تاجر ثروتمند ادویه
هســتند ،در میان عامالن این حمالت هســتند .آن ها
خود را در صفوف صبحانه هتلهای ســینامون گراند و
شانگری ال منفجر کردند.این دو از اعضای جماعت ملی
توحید بودند که دولت سریالنکا پیشتر آن را مقصر این
حمله اعالم کرده بود.یکی از این برادرها حین ورود به
هتل هویت جعلی ارائه کرده اما دیگری آدرس حقیقی
خــود را داده بــود کــه براین اســاس ،پلیس موفق شــد
خانواده آن ها را در مرکز تجاری کلمبو بیابد.زمانی که
افسران پلیس به خانه آن ها رفتند تا بازجوییهای الزم
را انجام دهند ،همسر یکی از برادرها خود را منفجر کرد
که این کار باعث کشته شدن خود و دو فرزندش شد.سه
افسر پلیس نیز کشته شدند.

...

اظهار نظر روز
الیزابت درو*:

فقدان مدارک قاطع برای
استیضاح ترامپ
در حالــی کــه بــه نظــر میرســددونالد ترامــپ از مهلکــه
اســتیضاح به اتهام ارتباطــش با روسها طــی رقابتهای
انتخاباتی ســال  2016ریاســت جمهوری آمریکا فاصله
گرفته باشد ،بررسی نکاتی چند در این روند الزامی است.
وقتی اولین بار نام رابرت مولر بهعنــوان تحقیقگر اصلی
پیرامون ارتباط فوق مطرح شــد ،ترامپ با لحنی ناامید به
اطرافیان خود گفت« :کار من تمام اســت .مولر مرا ویران
خواهد کرد».ترس ترامپ از تحقیقات مولر بهدلیل شهرت
این مقام به دقت مفرط در«کارش» و جدیت او در برقراری
عدالت و نترسیدن از مقامهای باال دست نشئت میگرفت.
اما اکنون بیش از یک ســال بعد از شــروع تحقیقات مولر و
همچنین تالش مشــابه دیگری از سوی اف بیآی ،ترامپ
از این که مولر ســکان آن ماجرا را در دســت گرفت نه تنها
ناراضی نیســت بلکــه احســاس خوشــحالی میکنــد .از
مولر که از مدیران ارشــد ســابق  FBIاســت ،خواسته شده
بود تحقیقات دربــاره ارتباط ترامپ با روسهــا را از همان
نقطهای شــروع کند که جیمز کومی به سبب اخراجش از
ریاست اف بیآی آن را ناتمام گذاشــته بود .جرد کوشنر،
داماد و مشــاور ارشــد ترامپ به وی اطمینــان داده بود که
از برکناری کومی هیچ ضرری نمیبیند زیــرا این مقام در
کمپین انتخاباتــی هیالری کلینتون رقیــب بزرگ ترامپ
لطماتی شدید به این سیاستمدار زن وارد کرده بود و بدین
روی دموکراتها از دیدن ســقوط وی لذت مــی برند و در
این مورد خاص هیچ مخالفتی با ترامپ نمی کنند .ترامپ
بیتوجه به این مســئله هر چه نیرو و مهره و مهارت داشت
صرف مهار جنبههای مختلف گزارش مولــر کرد تا آن چه
در نهایت منتشر میشــود ،چنان نباشد که استیضاح و در
نهایت برکناری وی از پست اش را موجب شود و اگر فرجام
این گزارش و شرایط امروز ترامپ را مبنا بگذاریم ،او در این
کوشش آن قدرها هم ناموفق نبوده است .این که چرا 10
درصد از گزارش مولر هنوز علنی نشده ،نشانگر کمک وی
به ترامپ و تالش بــرای ابقای او در کاخ ســفید نبوده بلکه
گفته میشــود اگر این نکات رســم ًا بیان و چاپ میشــد،
به چرخه تحقیقات که هنوز ادامــه دارد ،به گونهای لطمه
وارد میکــرد .در گزارش مولر میتــوان نکاتی را یافت که
نشــان دهنده ارتباط مســتقیم نزدیکان ترامــپ با عوامل
روس با هدف فتــح مواضع مهم اســتراتژیک در نبرد ســه
سال پیش وی با هیالری کلینتون است و همچنین نکاتی
که میگویند بســیاری از دیدارهای ادعایــی دموکراتها
بین کوشنر و مقامهای روسی فقط برخاسته از تخیل بوده
و تخلفهــا در ایــن ارتباط کمتــر از واقعیات موجــود بوده
اســت .حتی بین دموکراتها بر ســر این کــه روی دو وجه
متفاوت فوق چطور باید به یک نقطه وســط رســید و کدام
یک را وســیلهای برای برخورد با ترامپ قرار داد ،اختالف
ســلیقه وجود دارد .تیم تحقیقاتی مولر متذکر شده است
که وجــوه «پیمان مشــترک» بیــن ترامپ و روسها بر ســر
انتخابــات  2016یک مســئله غیر قابــل اثبات اســت اما
تعامل و هماهنگــی بین دو طرف چیزی نیســت که مطلق ًا
روی نداده باشــد.در گزارش مولر همچنین تصریح شــده
که در تماسهای کوشــنر و همراهانش با مقامهای مرموز
روس مورد مشکوکی وجود ندارد اما نمیتوان به این نتیجه
قطعی رسید که سبب اصلی شکســت کلینتون مذاکرات
فوق بوده اســت .مولر بر ارتباطهای پل مانافورت ،رئیس
کمپین تبلیغاتی ترامپ با چند مقام روســی نیز مهر تأیید
زده اســت .آن چه قطعــی به نظر می رســد کــم و ناکافی
بودن مدارک و نشــانههای به دســت آمده برای محاکمه
و اســتیضاح ترامــپ اســت و این همــان چیزی اســت که
دموکراتها را به سوی وعدهگاه ثانوی سوق میدهد و آن
وعدهگاه دل بســتن به شکست دادن ترامپ در انتخابات
 2020است .چیزی که آسان به دست نمیآید اما بسیار
ســهلتر از دور زدن برگههای پر تعارض گــزارش مولر به
قصد یافتن یک چکش برکناری و کوبیدن آن بر سر ترامپ
است .این در دنیایی شکل میگیرد که ترامپ قطع ًا مجرم
و خطاکار اســت اما چرخههای قضایی از اثبات این جرم
عاجز نشان میدهند.
*نویسنده کتاب گزارش واترگیت

...

خبرهای متفاوت
تهدید به جنگ به خاطر زباله!
ســی ان ان« :رودریگو دوترته» ،رئیسجمهــور فیلیپین به
کانادا هشدار داد اگر چند تن زبالهای را که چند سال پیش
با کشــتی به «مانیل» منتقل شــد بازنگرداند ،با این کشور
وارد «جنگ» خواهد شــد .این ســخنان در حالی است که
در سالهای  ۲۰۱۳و  ،۲۰۱۴تعداد  ۱۰۳کانتینر شامل
 ۲۴۵۰تــن زباله ،توســط کانادا بــه فیلیپین منتقل شــد.
دوترته در اینبــاره گفت« :به کانادا هشــدار میدهم بهتر
اســت تا هفته آینده آنها (زبالهها) را ببرند» .قرار بود این
محموله شامل پالســتیک قابل بازیافت باشد اما بازرسان
فیلیپینی پــس از دریافــت آن فهمیدند ایــن کانتینرها که
توســط یک شــرکت خصوصی در کانادا ارســال شده بود
حــاوی زبالههای غیرقابل بازیافت اســت .گفته میشــود
تعدادی از ایــن کانتینرهــا همچنــان در بنــدر مانیل قرار
دارند.

استعفا به دلیل شعر «نژادپرستانه»!
بی بی سی :معاون شهردار «برونو» شهری در اتریش ،بعد از
انتقادها از شعری درباره مهاجران که در آن انسان را با موش
مقایسه می کرد ،استعفا کرده اســت .شعر «موش شهر» را
«کریستیان شــیلچر» از حزب راســت افراطی «آزادی» که
بخشــی از ائتالف حاکم اســت نوشــته و در آن به مهاجران
می گوید جذب جامعه شــوند یا به ســرعت اتریــش را ترک
کنند .این شعر در روزنامه حزب «آزادی» در شهر «برونو ام
این» که محل تولد آدولف هیتلر ،رهبر نازی هاست ،چاپ
شــد .حزب آزادی در ســال  ۲۰۱۷وارد ائتالفــی با حزب
محافظــه کار کورتس (حزب مردمی) شــد و یکی از معدود
احزاب راستگراست که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا
به قدرت می رسد.
CMYK

