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تحلیل روز
«معامله قرن»ترامپ علیه ایران

دکتر ابوذرگوهری مقدم-هدف آمریکا در
طرح موسوم به معامله قرن عادیسازی کامل
روابط اسرائیل با کشورهای منطق ه به خصوص
کشورهای عربی در یک سطح و در سطح دیگر
مقابله با کشورها و بازیگران مخالف این طرح
یعنی ایــران و محور مقاومت اســت .چراکه در
صورتمقاومتاینبازیگران،امکانتحققطرح
سازش جدید معامله قرن وجود نخواهد داشت
بنابراین نقطه کانونی این مقاومت یعنی ایران
باید به شیوههای مختلف درونگــرا و معطوف
به مسائل داخلی شود و به مرزهای سرزمینی
خود بازگردد تا مخالفت با این طرح به حداقل
برسد.آمریکا در معامله قرن قصد دارد در سطوح
متداخل منطقهای ،روابط رژیم صهیونیستی و
کشورهای منطقه را برقرار و عادیسازی و از این
عاملبرایحلمصنوعیمسئلهفلسطینمبادرت
کند؛ ازاینرو رهیافت یکجانبه آمریکا ،با فشار
بر این بازیگران در حال انجام است و برخالف
گذشته مــذاکــرهای میان طرفهای اصلی در
حــال انجام نیست هر چه هست لحاظ منافع
یکجانبهرژیمصهیونیستیوفشاربرایپذیرش
شروطتوسطاعراباست.دراینزمینهاقداماتی
نظیر شناسایی حاکمیت رژیم صهیونیستی بر
بلندیهای جوالن توسط ترامپ ،باهدف دادن
امتیازبهنتانیاهوودرنتیجهنشانندادنواکنش
مناسبازسویجهاناسالموانفعالکشورهای
عربی در قضیه انتقال سفارت آمریکا به قدس
صورتگرفت.قراراستمعاملهقرنبخشمهمی
ازمیراثریاستجمهوریترامپباشدطرحیکه
بهشکلجانبدارانهدرازایتأمینخواستههای
رژیمصهیونیستیقراراستصرف ًاامتیازاتمادی
بهفلسطینیانبدهدومسئلهاصلیاشغالراعم ً
ال
نادیده بگیرد .ترامپ امیدوار است با حل مسئله
فلسطین به شکل مدنظر خود ،مسئله مقاومت و
بازیگراناصلیآنرااساس ًاسالبهبهانتفاءموضوع
کند و هزینه اقدامات مقاومت را در افکار عمومی
باالببردوزمینهاقدامعلیهآنرافراهمآورد.

ترامپ از ناکامی نتانیاهو در تشکیل کابینه ابراز تاسف کرد

سیلیبه نتانیاهو؛سکتهمعامله قرن
رئیسجمهورآمریکاازناکامیبنیامیننتانیاهودر
تشکیل کابینه ابراز تاسف کرد.دونالد ترامپ در

توئیترنوشت«:آنچهدراسرائیلشاهدآنهستیم
بسیار مایه تاسف است و من ناراحتم .نتانیاهو فرد

دستانبستهبازرس

افکار عمومی و شبکههای اجتماعی ،اظهارات بازرس
مولر مبنی بر ناتوانی از اعالم جرم علیه رئیسجمهور
آمریکا را پیامی به کنگره مبنی بر لــزوم آغــاز فرایند
استیضاح ترامپ میدانند« .رابرت مولر» بازپرس ویژه
پروندهتحقیقات،دربارهارتباطتیمانتخاباتی
ترامپباروسیه،ضمناستعفاازسمتخود
گفت «:دونالد ترامپ از اتهام ایجاد موانع بر
سرتحقیقاتقضاییمبرانیستامادستاو
بستهاستوبهدالیلحقوقینمیتوانجرم
ترامپ را ثابت و او را محکوم کرد» .همزمان،
«الیزابت وارن» نامزد انتخابات ریاست
جمهوری  ۲۰۲۰آمریکا گفت« :اگر دونالد
ترامپ به خاطر پست ریاست جمهوری
مصونیت نداشت« ،به او دستبند زده می
شد و تحت پیگرد قرار می گرفت» .گــزارش محرمانه
 ۴۰۰صفحهای مولر را که توسط ویلیام بار ،دادستان
کل آمریکا با سانسور در اختیار نمایندگان کنگره قرار
گرفت،میتواندریکجملهمولرخالصهکرد.اودرجمع
خبرنگاران تاکید کرد« :اگر ما مطمئن بودیم که رئیس
جمهوری آمریکا جرمی مرتکب نشده ،میتوانستیم

اتریش صاحب اولین
صدراعظم زن شد

برجسته ای است و برگزاری مجدد انتخابات ،کار
خوبی نیست» .تاسف ترامپ به این دلیل است
که نتانیاهو ،به رغم شش هفته مذاکره با احزاب
و نیروهای سیاسی کشور ،موفق به فراهم آوردن
اکثریت پارلمانی و به تبع آن تشکیل یک دولت
ائتالفی نشد و مجلس رژیم صهیونیستی در برابر
این بن بست سیاسی به انحالل خود رای داد.
نتانیاهو بر خالف وعده های خوش بینانه خود
ِ
حزبملیگرای«اسرائیلخانه
نتوانست
همراهی ِ
ما» به رهبری «اویگدور لیبرمن» را به دست آورد.
ایننخستینباراستکهنتایجانتخاباتپارلمانی
اسرائیل به تشکیل ائتالف و دولت نمیانجامد و
برگزاریانتخاباتیدیگررااجتنابناپذیرمیکند.
انتخابات زودهنگام آینده در اسرائیل شهریور
برگزار خواهد شد و به نوشته بسیاری از روزنامه

رابرتمولرپسازاستعفا:ترامپازاتهاماتمبرانیست

بگوییم اما چنین اطمینانی نداشتیم ».اظهارات مولر
مبنی بر نداشتن اختیارات قانونی ،در حالی است که بر
اساسرویهاعالمشدهتوسطوزارتدادگستریآمریکا،
مجلس نمایندگان این کشور تنها نهاد مجاز برای متهم
س جمهوری آمریکا در طول دوره
کردن رئی 
ریاست جمهوری اوست .براساس تصمیم
این وزارتخانه در سال  ،۱۹۷۳متهم کردن
یکرئیسجمهوریبهاقداممجرمانهتوسط
قوه قضاییه این کشور ناقض قانون اساسی
آمریکا و مصداق دخالت قوا در امور یکدیگر
اســت و تنها مجلس نمایندگان اســت که
میتواندبرایرسیدنبههدفیمشابهازروند
استیضاح رئیس جمهوری استفاده کند.
حاال  35نفر از اعضای مجلس نمایندگان
که اکثریت آن ها را دموکراتهاتشکیل می دهند ،به
دنبالحضوربازرسمولردرایننهادبرایارائهشهادت
هستند.مولرپذیرششرکتدرچنینجلساتیراردنکرد
اما گفت« :ما هر کلمه گزارش را با دقت انتخاب کردیم
و خود گــزارش به انــدازه کافی گویاست و این گزارش
شهادتمناست».
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ها ،همچون رای گیری گذشته ،یک بار دیگر،
نوعی همه پرسی درباره شخص نتانیاهو خواهد
بود.ازسوییدیگر،بهباوربسیاریازتحلیلگران،
انحالل کنست اسرائیل تأثیر زیــادی بر اوضاع
سیاسیبهویژه«معاملهقرن»داردکهقراراستدر
نیمه ماه آینده میالدی اعالم شود به این معنی که
اکنونپایبندیدولتآمریکابهزماناعالم«معامله
قرن»موردتردیدقرارگرفتهاست.افزونبراین،در
انتخاباتشهریور،هرجناحیاحزبیکهپیروزشود،
بهنظرمیرسد شخصنتانیاهوبازندهبهحسابآید
چراکهسهماهدیگربازجوییازاودرسهپروندهفساد
مالیوسیاسیواردمرحلهنهاییمیشودو اوحتی
به فرض ماندن در رأس حزب لیکود و پیروزی این
حزبدرانتخاباتجدید،شانسکمیبرایمصون
ماندنازتعقیبقضاییخواهدداشت.

کرهشمالی،هیئتمذاکرهکنندهخودرابهاتهامجاسوسیبرایآمریکااعدامکرد

پاکسازیبهسبکاون

پیونگ یــانــگ ،هیئت مــذاکــره کننده
هسته ای خود را به اتهام جاسوسی برای
آمریکا اعــدام کــرد.آن گونه که روزنامه
«چوسون ایلبو» کر ه جنوبی مدعی شده
اســـت ،کــیــم هــیــوک چـــول به
همراه چهار مدیر وزارت امور
خارجه کره شمالی در فرودگاه
میریم پیونگ یانگ در ماه مارس
(اســفــنــد-فــروردیــن) گذشته
اعــدام شدند .نشست هانوی،
دومین نشست بین کیم جونگ
اون و ترامپ که در تاریخ  ۸و
 ۹اسفند سال گذشته برگزار
شد ،بی ثمر بود و سران این دو
کشور به توافقی نرسیدند .دلیل شکست
مــذاکــرات تاکید ایــاالت متحده بر خلع
سالح هستهای در شبه جزیره کره بود اما
کره شمالی خواستار لغو تحریمها بود.
روزنامه چوسون ایلبو همچنین نوشته
اس ــت ،کیم یــونــگ چــول کــه مــرد دست

راستی رهبر کره شمالی شناخته میشد و
پیش از نشست هانوی همتای مایک پمپئو
وزیر امور خارجه آمریکا بود به اردوگاه کار
اجباری و بازآموزی در نزدیکی مرز چین
فرستاده شده اســت.از سوی
دیگر طبق نوشته این رسانه
کره جنوبی ،مقامهای کلیدی
دیگر کــه بــا کیم یونگ چول
همکاری میکردند ،پس از این
نشست ،در انظار عمومی دیده
نشدهاند.روزنامه چوسون ایلبو
همچنیننوشتکهکیمجونگ
هایه یکی از مقامهای همکار با
کیم یونگ چول و سین هایه
یونگ مترجم نشست هانوی هم بازداشت
شد هاند و در اردوگــاه زندانیان سیاسی
نــگــهــداری میشوند.پیش از ایــن ،یک
نماینده مجلس کر هجنوبی در ماه آوریل
به رویترز گفته بود که کیم یونگ چول از
سمت کلیدی خود حذف شده است.

انگلیس
آمارهای عجیب فقر در یکی از
ثروتمندترین کشورهای جهان
سازمانملل:شماربیخانمانهادر
انگلیسبه320هزارنفرافزایشیافت
تصور کنید در کشوری هستید که یک پنجم
جمعیت آن فقیر هستند ،مــردم باید بین
خوردن یا پرداخت هزینه انرژی گرمایشی
یکی را انتخاب کنند و بی خانمانی در آن رو
به افزایش است .اشتباه نکنید! این تصویری
از یک کشور آفریقایی نیست بلکه وضعیتی
است که در ششمین اقتصاد بزرگ جهان
یعنی انگلیس شاهد آن هستیم.فیلیپ
آلستون،گزارشگرویژهسازمانمللدرزمینه
حقوق بشر و فقر مطلق گفت :سیاستهای
ریاضتی دولت این کشور پس از بحران مالی
سال  ۲۰۰۸باعث گسترش فقر شده است.
در گزارش این فرد که دولت انگلیس آن را
غیر قابل باور خوانده است ،شمار افراد بی
خانمان در انگلیس تا پایان سال ۲۰۱۸
بیش از  ۳۲۰هزار نفر تخمین زده شده که
نشان میدهد از ســال  ۲۰۱۵شمار این
افراد همواره رو به افزایش بوده است.این
گــزارش همچنین بــرآورد کرده است که تا
ســال  ،۲۰۱۷حــدود  1.2میلیون نفر در
انگلیس منتظر دریافت وام برای خرید خانه
بوده و  ۱۰درصد کل جمعیت این کشور در
فقر مطلق زندگی کردهاند .پیشتر نیز مدیر
یک مدرسه در مورکم در النکاشر در شمال
غربی انگلستان گفته بود که دانشآموزان
مدرسه او به حدی گرسنه هستند که پس از
ورود به مدرسه در سطل های زباله دنبال
غذامیگردند.مجمعجهانیاقتصادنیزرتبه
انگلیس را از نظر کیفیت رشد اقتصادی در
سال  ۲۰۱۸به ۲۱کاهش و درباره نابرابری
درآمـــدی و کیفیت زندگی در ایــن کشور
هشدار داده است.
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