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جمهوریخواه (ریگان ،بوش پدر و جرج دبلیو
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جرئتاعتراضندارندچونازترامپمیترسند.
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▪بایدنهاعلیهترامپشهادتمیدهند

اگــر بپذیریم آمریکا در سوریه دارای راهبرد
یا سیاست خــاص بــوده ،ایــن سیاست مسلم ًا
شکستخورده و مقامات ایــن کشور پــس از
مدیریت جریان توسط محور مقاومت ،خیلی زود
زمان اوباما
متوجه این موضوع شدند و از همان
ِ
تــاش کردند صرف ًا اقــدام به مدیریت کاهش
خسارت کنند .سیاست اصلی «اسد باید برود»
امـــروزه نهتنها هیچ وزنــی در سیاست عملی
آمریکا ندارد که حتی در حوزه اعالمی هم مبنایی
نــدارد .آمریکا امــروزه سوریه را کانون بحران
منافع خود میداند که سبب شده مجموعهای
از تهدیدات برای این کشور و متحدانش ایجاد
شود؛ ایجاد بحران مهاجران ،افزایش تنش با
ترکیه بهعنوان عضوی از ناتو ،افزایش نفوذ ایران
و روسیه در مدیترانه ،بازگشت تروریستهای
اروپایی تبار به سرزمین اصلی و حتی درگیری
ایــران و اسرائیل در سوریه ،تنها بخشی از این
تهدیدات هستند که هر یک پیچیدگی های خود
را داراست .آمریکا در داخل ،درباره سوریه دچار
تشتت سیاستگذاری اســت .بخش عمد های
از ساختار حکومتی آمریکا خروج از سوریه را
به ضرر منافع آمریکا و تسلیم در برابر رقبایی
چون ایران و روسیه میدانند هرچند این دسته
سیاست مشخص و راهکار عملیاتی برای خروج
از این وضعیت ارائه نمیکنند اما صرف ًا با تأکید
بر حضور نظامی در شمال شرق سوریه به دنبال
حفظ آبروی آمریکا و انجام اقدامات ایذایی جهت
تثبیت نشدن منافع محور مقاومت در سوریه
هستند؛ موضوعی که ترامپ بهخوبی میداند
با این میزان نیرو و وضعیت میدانی قرار نیست
محقق شود و درواقع وی نمیخواهد سوریه را
به باتالقی شبیه افغانستان برای خود تبدیل
کند .دولــت پنهان آمریکا قصد دارد با بزرگ
نمایی تهدیدات آمریکا ،ترامپ را از تصمیم
خود منصرف ســازد اما فقدان اولویت سوریه
بــرای شخص ترامپ ،فقدان رهبری و برنامه
کــان درب ــاره سوریه و نیز تغییرات سریع در
سیاستهای دولت در این حوزه ،سبب ناکامی
آمریکا و تصمیم به خروج نیروها شده است.

قاب بین الملل

تختهکوبیپنجرههایمشرفبه
ساختمانهایدولتیدرکرهشمالی
کــره شمالی پنجر ه آپارتما نهای مشرف به
ساختما نهای دولتی را بــرای جلوگیری از
جاسوسی ،تخته کوب کرده است .به گزارش
دیلی میل ،ساکنان در نزدیکی شهر ممنوعه در
پیونگ یانگ با اقدامی از سوی دولت کره شمالی
روبه رو شدهاند که بر اساس آن ،باید پنجرههای
مشرف به ساختما نهای دولتی را تخته کوب
کنند .نخستین بار در ژوئیه سال جاری میالدی
(تیرماه) وب سایت دیلی ان.کی مستقر در سئول
مدعی شد که پلیس مخفی کره شمالی دستور
داده تا اتاقهای مشرف به این شهر ممنوعه که
محل فعالیت و کار کیم جونگ اون ،رهبر کره
شمالی است ،سیمان و تخته کوب شوند .این وب
سایت همچنین گزارش داده که این اقدامات در
آگوست و سپتامبر (حدود یک سال پیش) انجام
شده است .یکی از منابع آگاه به این وب سایت
گفت :این اقدامات برای متوقف کردن مردم
از تصویر برداری از تاسیسات کلیدی دولت از
پنجرههای اتاقهای طبقات باالیی و ارسال به
خارج از کره شمالی صورت گرفته است .حاال
تصاویر گرفته شده نشان میدهد که پنجر هها
در آپارتمانهای طبقات باالیی را با تختههایی
پوشاندهاند.

استیضاحترامپدرایستگاهجدید؛کنگرهبرایپنتاگوناحضاریهفرستاد

«بایدنها»شهادتمیدهند

نبی شریفی-پرونده «اوکــرایــن گیت» به تور
صیادی بزرگی می ماند که صیاد بــرای شکار
ماهی بزرگ به آب انداخته است اما تور را که باال
می کشند و کف لنج باز می کنند ،صدها آبزی
دیگر هم شکار اصلی را احاطه کرده اند .حاال
مایک پمپئو وزیر خارجه ،رودی جولیانی وکیل
شخصی ترامپ و چند تن دیگر همچون گوردون
ساندلند سفیر آمریکا در اتحادیه اروپــا ،همان
آبزیانی هستند که در تور صید ترامپ گرفتار
شده اند اما به نظر افراد دیگری هستند که هنوز
شناسایی نشده اند .اعضای دموکرات مجلس
نمایندگان آمریکا ضمن ارسال احضاریه برای
مقامات پنتاگون و دفتر بودجه کــاخ سفید از
مسئوالن این دو نهاد خواستند تا اسناد مرتبط
با رابطه با اوکراین را ارائــه کنند .روســای سه
کمیته مجلس نمایندگان تاکید کــرده اند که
وزارت دفاع و دفتر بودجه کاخ سفید تا روز ۱۵

بازگشتآرامشبهبغدادواستانهایجنوبیعراقدرآستانهاربعین

«منطقهسبز» هم بازگشایی شد

تماسها بین نمایندگان تظاهرکنندگان
عراقی و دولت و گروههای سیاسی منجر به
«نتایج مثبت» و بازگشت آرامش به بغداد و
استانهای جنوبی شده تا مراسم اربعین
حسینی که در شرف برگزاری است ،باشکوه
و در آرامش و امنیت برگزار شود .خبرگزاری
رسمی عراق نیز از بازگشت آرامش و ثبات
کامل به شهر بغداد خبر داد و اعالم کرد که
منطقه سبز این
شهر نیز بــاز شده
است .منطقه سبز
یکی از مهمترین
مـــنـــاطـــق شــهــر
بغداد و نهادهای
دولــتــی و بیشتر
ســــفــــارتهــــای
خــارجــی در ایــن
مــنــطــقــه اســــت.
البته نیروهای امنیتی همچنان در شهرها
مستقر هستندو دولــت نیز در حال اجرای
وعدههای اصالحاتی خود همزمان با تکمیل
گزارشی دقیق از وقایع اخیر کشور است.
اینترنت اکــنــون در شهرها و استانهای
جنوبی عراق هم که به دلیل ناآرامیها اخیر
قطع شده بود ،وصل شده است .سخنرانی
«برهم صالح» رئیس جمهور عراق نیز باعث
افزایش آرامــش در ایــن کشورشده است.

صالح در سخنرانی خود ،خواستار تشکیل
شورایخدماترسانیشدتامسئلهانتصابات
در ادارات دولتی را بر عهده گیرد و آن را از
«فساد» دور کند .رئیسجمهور عــراق در
واکنش به شایعه تیراندازی نیروهای امنیتی
عراق به سمت تظاهراتکنندگان گفت که
دولت عراق هیچ گونه دستوری درخصوص
هـــدف قـــرار دادن شــرکـتکــنــنــدگــان در
تظاهرات نداده
اســـــــت .بــرهــم
صــالــح در عین
حال از معترضان
خــــــواســــــتــــــه
اســـــــت دســــت
از ت ــظ ــاه ــرات
بــــردارنــــد .وی
گ ــف ــت ــه اســــت:
«دیــــگــــر کــافــی
است ،خونریزی کافی است ،بیوه و یتیم برجا
گذاشتنکافیاست،عراقطعمتلخخشونت،
تفرقه ،گورهای جمعی ،جنگ ،انــزوا ،حصر
و تحریم و تروریسم را به اندازه کافی چشیده
است ».تظاهرات در برخی از شهرهای عراق
از روز سهشنبه گذشته در اعتراض به اوضاع
اشتغال ،ضعف خدماترسانی و گسترش
فساد و مبارزه نکردن جدی با آن آغاز شد و تا
دوشنبهبهشکل پراکنده ادامه داشت.

▪زوررامنیبهترامپمیرسد؟

«بــرنــدن بــویــل» ،نماینده دمــوکــرات از ایالت
پنسیلوانیا روز شنبه به نیوزویک گفته او شخصا
یک دو جین نماینده جمهوریخواه میشناسد

نظرسنجی های صــورت گرفته در دو سطح
عمومیوایالتیآمریکا،بیانگرتضعیفموقعیت
دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور است.
ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال
 ۲۰۱۶میالدی توانست با پیروزی تعیین
کننده در ایــاالت ویسکانسین ،پنسیلوانیا،
میشیگان ،فلوریدا و اوهــایــو تمامی آرای
الکترال آن ها را به سود خود به گردش در آورد
و در نهایت نامزد حزب دموکرات (هیالری
کلینتون) را شکست دهد.شکست جمهوری
خــواهــان در انتخابات میان دوره ای سال
 ۲۰۱۸سنادرسهایالتپنسیلوانیا،میشیگان
و ویسکانسین ،نشان داد که آرای ساکنان این

بازگرداندن اعتبار به مسئله فلسطین از بعد
اسالمی آن ،بازگرداندن اعتبار به پروژه
مقاومت و بــازگــردانــدن اعتبار به مسئله
فلسطین در عمق عربی و اســامــی آن.
هینه تأکید کــرد :رابطه میان حماس و
جهاد اسالمی در بهترین حالت خود است
و حماس با این جنبشی که پرچم اسالم و
مقاومت را به دست گرفته است ،ائتالف
دارد .امروز ما دو روح در یک جسم هستیم.

وخامتحال امیرکویت
امیرکویتکهحدود ۹۰سالدارددرمردادامسالدر
پیزمینخوردگی،دچارآسیبدیدگیشدیدیشد
وبرایادامهدرمانبهآمریکا انتقالیافت.خبرگزاری
رسمی کویت نیز اعــام کــرد شیخ صباح االحمد
الجابرالصباحامیرکویتبرایدیداربارئیسجمهور
آمریکا به این کشور سفر کرده اما به دلیل بیماری در
بیمارستان بستری شده است.محمد جوادظریف
وزیرامورخارجهکشورماننیزکه ۲۶مردادبهمنظور
دیــدار و گفتوگو با مقامات کویت عازم این کشور
شده بود نتوانست با امیر کویت دیداری داشته باشد
و با «نواف جابر الصباح» ولیعهد این کشور مالقات
و گفت وگو کرد .در حالی که مــرزوق الغانم رئیس
پارلمان کویت به تازگی اعالم کرد شرایط جسمی
امیرکویتبهبودیافتهامااخباردریافتشدهازمنابع
کویتیحاکیازآناستکهآسیبدیدگیامیرکویت
جدیبوده وشیخصباحاالحمدالجابراالصباحامیر
کویت،دچارنقصجدیحافظهونداشتنتعادلشده
است.حاال به دلیل ناتوانی امیرکویت ،نواف جابر
الصباحولیعهد،ادارهکشوررادردستدارد.

توئیت روز

کردهادرآغوشاسد؟

درحالیکهارتشسوریهدرگیرمبارزهباگروههای
تروریستیدرادلبوحماهاست،ترکیهباچراغسبز
آمریکا حمله به شرق فرات را در دستور کار دارد و
منطقه «تل الطویل» در شمال شرق استان مرزی
الحسکه را نیز هدف حمله قرار داد .این منطقه
در برگیرنده یکی از پایگا ه های شبه نظامیان کرد
سوریه موسوم به «قسد» است .هنوز 24ساعت از
توئیتترامپ دربارهتهدیدبهنابودیاقتصادترکیه
بر سر موضوع شمال
سوریه نگذشته بود
کــه رئــیــس جمهور
آمــریــکــا در توئیتر
نــــوشــــت «:تــرکــیــه
شریکتجاریبزرگ
ایاالتمتحدهاست»
ترامپ به راحتی آب
خوردنتغییرموضع
مــی دهـــد.از سویی
دیگر،الجزیره نیز نوشته است که شهروندان کرد
ساکن شمال شرقی سوریه میخواهند در برابر
حمله نظامی ترکیه به این منطقه زنجیره انسانی
تشکیل دهند و مانع از ورود ارتش ترکیه شوند.
مردمکرددرسنینمختلف«چادرهایبزرگی»برپا
وتجمعخودرادرشهرهایرأسالعین،تلابیضو
کوبانیآغازکردهاند.براساسگزارشها،تانکها
و خــودروهــای زرهــی ارتــش ترکیه وارد منطقه
جرابلس شدهاند و در حال حرکت به سمت ریف

شمالیمنبجهستند.روزنامه«ینیشفق»برخیاز
اینویدئوهارامنتشرکردهاست.ترکیهمیخواهد
در طول مرز خود با سوریه منطقه امنی به عمق
 ۳۰کیلومتر ایجاد کند و پناهجویان سوری را که
هماکنوندرترکیهساکناندبهاینمنطقهمنتقل
کند.نیروهایدموکراتیکسوریهمتشکلازکردها
وعربهایسوریکهتاکنونباآمریکادرمبارزهبا
داعش همکاری کردهاند ،عقبنشینی آمریکا از
شمالسوریهراپشت
کــردن آمریکاییها
بـــه خــــود ارزیـــابـــی
م ـیکــنــنــد« .نـــواف
خلیل» ،مدیر مرکز
مطالعاتی کردهای
سوریه در گفتوگو
با النشره تأکید کرد:
در مــقــابــل تصمیم
گــیــرنــدگــان کـــرد،
گزینههایدیگریازجملهبرقراریارتباطبادیگر
بازیگران،وجودداردوبدترینتوافقبانظامسوریه
بهترازاشغالترکیهاست.بههرروی،درشرایطی
کهوضعیتدرشمالسوریههرروزپیچیدهترشده
واختالفمیانآنکاراومسکو،تالقیمنافعبیشتر
میانترکیهوواشنگتنرابههمراهداشته،کردهای
سوری با درک این خطر به دنبال یارگیری جدید
بوده و سعی میکنند با نزدیکی به دمشق حقوق
خودراتضمینکنند.

طرفدار ترامپ هستند.حتی آرای ترامپ در
این ایالت از «الیزابت وارن» دیگر نامزد حزب
دموکرات نیز کمتر است ،به گونه ای که وارن
با کسب  ۵۲درصد آرا (در مواجهه مستقیم با
ترامپ که  ۴۸درصد آرا را به خود اختصاص
داده اســت) پیشتاز است.با توجه به امکان
شکستترامپدربیشترایاالتکلیدییاهمان
ایالت خاکستری،امید بسیاری از طرفداران
ویبرای پیروزیدرانتخاباتریاستجمهوری
سالآیندهکمرنگترشدهاست.بااینحالبه
نظر می رسد ترامپ طی حدود  ۱۴ماه باقی
مانده تا انتخابات ،اصلی ترین تمرکز خود را
روی پنج ایالت ذکر شده (اوهایو ،میشیگان،

کارمند آمازون را اخراج کرده اند چون یک ساعت
بیشتر در کنار مادر شوهرش که در حال احتضار
و مرگ بوده است مانده و با این که تمام این یک
ساعت با رئیس در ارتباط بوده است و وضعیت را
گزارشمیکرده،پسازبازگشتبهمحلکاراخراج
شده است.کارمند آمازون را برای مراقبت از مادر
شوهریکهحاالمردهاستاخراجکردهاندتا«جف
بزوس» ،صاحب میلیاردر آمازون ،ثانیه به ثانیه بر
ثروتاشافزودهشود.

نمای روز

کمپینانتخاباتیباسکانداریهمسر!

وحشتترامپ از« اوهایو»

ایالت ها به ضرر ترامپ تغییر کرده است ،اما
ماجرا هر روز برای ترامپ سخت تر می شود.
امروزدرایاالتیمانندفلوریداواوهایونیزبازی
بهضررترامپپیشمیرود.آخریننظرسنجی
در ایالت خاکستری و تعیین کننده اوهایو
نشان می دهد که دونالد ترامپ از همه رقبای
دمــوکــرات احتمالی خــود شکست خواهد
خورد.نظرسنجی موسسه «امرسون» نشان
میدهدکه ۵۳درصدازساکناناوهایوترجیح
می دهند در انتخابات ریاست جمهوری سال
 ۲۰۲۰به برنی سندرز و جو بایدن دو نامزد
پیشتاز حزب دموکرات رای دهند ،این در
حالیاستکه ۴۷درصدازساکناناوهایونیز

چهره روز

شبهنظامیانکردسوریهدربرابرارتشترکیهزنجیرهانسانیتشکیلمیدهند

احتمالتکدورهایشدنرئیسجمهورکنونیآمریکاوجوددارد؟

هنیه:حماسوجهاداسالمیدوروحدریکبدنهستند
در سی و دومین سالگرد تأسیس جنبش
جهاد اسالمی فلسطین ،هیئتی از جنبش
حماس به ریاست «اسماعیل هنیه» رئیس
دفتر سیاسی حماس به دیدار سران جهاد
اسالمی رفت.هنیه ،ائتالف با این جنبش را
«استراتژیک» خواند و گفت ،روابط حماس
و جهاد اسالمی در بهترین حالت است .وی
ادامه داد :جهاد اسالمی افتخارات زیادی
داشته که به سه نمونه از آن اشاره میشود،

اکتبر ( ۲۳مهر) برای ارائه مدارک درخواستی
در چهارچوب تحقیقات برای استیضاح دونالد
ترامپ مهلت دارنــد .این در حالی است که با
قدم پیش گذاشتن دومین افشاگر اطالعاتی
که میگوید اطالعات دست اولی از گفت وگوی
دونالد ترامپ با رئیسجمهور اوکراین دارد،
ماجرای تحقیقات استیضاح وارد مرحله تازهای
شده اســت .هر چند حامیان سرسخت ترامپ
چونسناتورلیندزیگراهاممیگویندبرایآنها
یکافشاگریا ۱۰افشاگرفرقیندارد،چراکهآن
چهازمتنمکالمهتلفنیترامپوزلنسکیعلنی
شده «هرگز ادله کافی برای استیضاح به دست
نمیدهد».همزمانطییکهفتهگذشتهتعداد
جمهوریخواهانی که اقدام ترامپ را نادرست
خواندهاند افزایش یافته به طوری که رسانههای
دموکراتومخالفدولتازآنبهعنواننخستین
فدرسدبتنیجمهوریخواهان
نشانههاازشکا 

از طرفی ،مشاوران کنگره می گویند اگر مجلس
سنامجبوربهبرگزاریدادگاهاستیضاح«دونالد
ترامپ»رئیسجمهوریآمریکاشود«،جوبایدن»
نامزد پیشتاز دموکراتها و فرزندش «هانتر» نیز
ممکن است در برهه حساس کمپین انتخاباتی،
مجبور شوند در این جلسه برای ادای شهادت
حضوریابند.بهگزارشواشنگتنتایمز«،جاناتان
تورلی»استادحقوقدردانشگاه«جرجواشنگتن»
می گوید :دادگــاه نهایی استیضاح بستگی به
مفادیداردکهمجلسنمایندگانآمریکاتصویب
می کند .اگر تمرکز بر تحقیقات اوکراین باشد
بایدانتظارداشتبایدنوپسرویشهادتدهند
زیرامعاونرئیسجمهوریسابقآمریکادروادار
کردن دادستان اوکراینی اخراج شده و حمایت
از معامالت تجاری پسرش در شرکت اوکراینی
نقش داشته است اما اگر مفاد استیضاح شامل
تحقیقات بازرس ویژه درباره رفتارهای ترامپ
درقبالروسیهباشداوضاعبدترخواهدشد.این
موضوع می تواند به ترامپ این اجازه را بدهد تا
همه سواالت مربوط به تصمیمات اوباما درباره
وزارتدادگستریو«افبیآی»رامطرحکند.

که به شدت از رسوایی اخیر ترامپ ناراضیاند
اما جرئت مخالفت علنی ندارند .این در حالی
استکه«جففلیک»،سناتورسابقایالتآریزونا
از این هم فراتر رفته و گفته اگر روند استیضاح
ترامپ به مجلس سنا بکشد و رایگیری برای
برکناری او به صورت گمنام برگزار شود «دست
کم  ۳۵سناتور» (جمهوری خواه) علیه ترامپ
رایخواهندداد.درمیانسناتورهایجمهوری
خواه «میت رامنی» از ایالت یوتا شمشیر را از رو
بستهاست.اوکهدرانتخاباتریاستجمهوری
 ۲۰۱۲نامزد جمهوریخواهان در رقابت با
«اوباما» بود ،از منتقدان جدی ترامپ است و در
انتخابات  ۲۰۱۶هم از او حمایت نکرده بود.
میت رامنی ،جمعه گذشته در پیامی توئیتری
نوشت« :هــر طــوری که به قضیه نگاه کنید،
درخواست وقیحانه و بیسابقه رئیسجمهور
از چین و اوکراین برای تحقیق علیه جو بایدن،
کاری اشتباه و هولناک است» توئیتی که باعث
شد ترامپ او را «االغ متکبر» خطاب کند .برخی
معتقدند که شاید رامنی خود را برای انتخابات
 2020آماده می کند .یک حامی مالی در این
باره به «ونیتی فر» گفت که «نیم میلیارد دالر
( ۵۰۰میلیوندالر)ازطرفافرادیکهازترامپ
خسته شدهاند ،وجود دارد» .افراد نزدیک به
رامنی به «ونیتی فر» خبر دادنــد ،این سناتور
تصمیم قطعی خود را برای شرکت نکردن در
مبارزه با ترامپ در مبارزات درون حزبی گرفته
است چون این اعتقاد وجود دارد که با توجه به
حمایتمستحکمجمهوریخواهانازترامپ،او
قطعابازندهخواهدبود.اگرتصمیمرامنیصرفا
رسوا کردن ترامپ باشد باید دید که او می تواند
هم حزبی های منتقد و خاموش خود را برای
استیضاحهمراهکندیاخیر.
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پنسیلوانیا ،فلوریدا و ویسکانسین) بگذارد.
حتیاگرترامپدرسهایالتازپنجایالتیکهبه
آناشارهکردیمشکستبخوردودرباقیایاالت
همان نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال
 ۲۰۱۶تکرارشود،رئیسجمهورفعلیآمریکا
دیگر در کاخ سفید ماندنی نخواهد بود.از این
روانتشارنظرسنجیهایاخیردرآمریکانوعی
کابوس سخت برای رئیس جمهور جنجالی
ایاالت متحده محسوب می شود .اگر این روند
تا انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ادامه
یابد ،دونالد ترامپ مانند جیمی کارتر و بوش
پدر به رئیس جمهوری تک دوره ای تبدیل
خواهدشد.

همسر «نبیلالقروی»کاندیدایریاستجمهوری
تونس که در زندان به سر می برد ،اعالم کرد که به
نیابتازهمسرشمسئولیتکمپینانتخاباتیوی
را به عهده می گیرد .القروی که در دوره تبلیغات
نامزدهای ریاست جمهوری از برنامه تبلیغاتی یا
حتی یک ارتباط رادیویی محروم شده بود توانست
با استفاده از شبکه تلویزیونی خود در میان مردم
نفوذ کند ،او کاندیداتوری اش را از طریق همین
تریبون اعــام کــرد.بــر اســاس نتایج اولیه و غیر
رسمی انتخابات پارلمانی تونس ،حزب «النهضه»
با 17.5درص ــد در جایگاه نخست و حزب «قلب
تونس» به ریاست «نبیل القروی» تاجر و شخصیت
رسانه ای معروف که به رغم حضورش در زندان
به اتهام پول شویی ،نفر دوم راه یافته به انتخابات
ریاستجمهوریهفتهآیندهاینکشورنیزهست،با
 15.6درصددرجایگاهدومقراردارد.

