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سرانجام اردوغان عملیات ترکیه در شمال سوریه را
کلیدزد.البتهاینسومینبارخواهدبودکهنیروهای
ترکیه عملیاتی را در شمال سوریه علیه کردها انجام
می دهند .نخستین عملیات ترکیه به نــام «سپر
فرات» در آگوست (مرداد و شهریور) سال ۲۰۱۶
به اشغال مناطق اعزاز تا جرابلس سوریه منجر شد
و دومین عملیات تحت عنوان «شاخه زیتون» در
آغاز سال ۲۰۱۸صورت گرفت که به اشغال منطقه
عفرینانجامید.امااینعملیاتکهبنابراعالمرسانه
هایترکیه«چشمهصلح»نامدارد،ماننددوعملیات
سابق نیست .این عملیات در مساحتی به میزان
 ۴۶۰کیلومتر از کرانه غربی رود فرات تا مرزهای
مشترکسوریهوعراقوبهعمق ۳۰تا ۴۰کیلومتری
خاک سوریه را شامل می شــود .مساحت در نظر
گرفته شده برای این عملیات بسیار گسترده ونفوذ
و حضور نیروهای ترک در آن چندین برابر عملیات
های پیشین است .این مسئله احتماالت زیادی را به
دنبال خواهد داشت از جمله این که نیروهای ُکرد،
ترکیه را به ادامه نبرد در امتداد نوار مرزی خود وادار
کند .در این صورت آنکارا مجبوربه تخلیه ساکنان
ترکازمناطقمرزیمیشودتاغیرنظامیانازاصابت
خمپارهوموشکدرامانبمانند.مسئلهدیگر،موضع
کردهای داخل ترکیه است .احتمال دارد شهرهای
کردنشینترکیهدرجنوبوجنوبشرقیاینکشور
به خشونتودرگیریکشیدهشودویکباراضافیبر
دوشنیروهایامنیتیترکیهتحمیلکند.همچنین
در دوعملیات پیشین ترکیه علیه کردها ،روسیه و
آمریکاسکوتکردند،ایندرحالیاستکهدرشرق
فراتوضعیتمتفاوتاستوبهنظرمیرسدچالش
جدیبینترکیهوروسیهایجادشود.ترکیهتالشمی
کندکهانحصارآمریکارادرمنطقهشرقفراتبشکند
و روسیه نیز از ایجاد منطقه امن به صورت مشروط و
موقتبرایراندنآمریکاازاینمنطقهحمایتمیکند
اما مخالف نبرد ترکیه با کردهای سوری است.شاید
این چالش جدید درمعاملهای بین روسیه و ترکیه به
ایننحوحلشودکهترکیهحمایتخودراازگروههای
مسلحتکفیریدراستانادلبقطعکندوادلببهطور
کاملپاکسازیشودوتحتحاکمیتمجدددولت
سوریه درآید و در مقابل ،روسیه درباره اشغال شرق
فراتسکوتکند.بههرروی بایدمنتظرماندودید.

توئیت روز

حملهترکیهبهشمالسوریهآغازشدهدفاردوغانازاینحمالتچیست؟

شیپورجنگبا«چشمهصلح»!

گــروه بین الملل-ماشین جنگی ترکیه در
شمال سوریه با فرمان اردوغ ــان به راه افتاد.
عملیات موسوم به«چشمه صلح» با بمباران
مناطقی که گفته می شود تروریست ها در آن
اسکان دارند در منطقه تل االبیض و راس العین
آغاز شده است و به گفته منابع نظامی عملیات
نیروی زمینی ترکیه بعد از بمباران های هوایی
آغــاز خواهد شد.بمباران هــای هوایی توسط
هواپیماهایی که از پایگاه های نظامی ترکیه
در دیاربکر و اینجرلینک که در نزدیکی مناطق
مرزی سوریه هستند ،انجام می شود .به موازات
بمبارانهوایی،توپخانهترکیهنیزهدفهایمد
نظررادرشمالسوریهگلولهبارانکرد.نیروهای
کرد خواستار حمایت فــوری نیروهای نظامی
آمریکا در برابر حمالت هوایی ترکیه به ویژه
برای دفاع از غیرنظامیان شدهاند اما ترامپ به
ارتش آمریکا دستور داده که هیچ کمکی نکنند.

حتی در پی اظهارات قبلی درباره ضرورت عقب
نشینینیروهایآمریکاییازشمالشرقسوریه،
رئیسجمهور آمریکا بار دیگر حضور نظامی این
کشور در خاورمیانه را نادرست خواند و گفت
«جنگهای بیپایان احمقانه» آمریکا رو به اتمام
است.شبهنظامیانموسومبهارتشآزادنیزکهاین
روزها نام ارتش ملی را بر خود گذاشتهاند اما در
واقعوابستهومزدورترکیههستند،درراهعزیمت
به کوبانی و قامشلی هستند.حاال دوباره ترکیه
بدون توجه به پیامد مداخالت پیشین خود ،با
ادعایاینکهچشمداشتیبهخاکسوریهندارد،
تصمیم گرفته اهــداف اعالمی زیر را در شمال
شرقسوریهپیگیریکند:
* پیشگیری از کریدور تروریسم که نام دیگری
بــرای منطقه خودمختار کــردی در این منطقه
تصورمیشود؛
* آمــاده کــردن  140روستا و  40شهرک در

منطقهوبازگرداندنیکتاسهمیلیوننفرسوری
آواره از ترکیه به این منطقه ،تحت حفاظت ارتش
و اطالعات ترکیه و به اصطالح جیش الوطنی
با تاکید بر این که سازمان ملل متحد ،اتحادیه
اروپا و جامعه بین المللی باید بودجه این شهرک
سازیهارادرشمالشرقسوریهبرعهدهبگیرند.
طبیعت ًا تالش بــرای اسکان پناهندگان بدون
رضایتآنهاطبققوانینبینالمللیغیرقانونی
استدرنتیجهآنکارابرایتشویقاینپناهندگان
طرح شهرسازی با هزینه  27میلیارد دالری در
نظرگرفتهکهخودناتوانازتأمیناینهزینهاست.
حال در صورت مخالفت جهانی با اقدام نظامی
ترکیهطبیعیاستکهجلبچنینکمکیازسوی
جامعهبینالمللینامحتملخواهدبود.
* بر مبنای طرح اعالمی ترکیه ،ایجاد منطقه
بــه اصــطــاح امــن بــه معنی گسترش منطقه
اشــغــالشــده ســوریــه در ش ــرق فـــرات اســت.
عقبنشینیگروهمسلحیگانهایمدافعخلقو
نیروهایدموکراتیکسوریبهپایینخطفرضی
 30کیلومترعمقخاکسوریههمبهمعنیایجاد
دولــت کوچک کــردی در شــرق فــرات سوریه و
هم مرز غرب عراق است .به این ترتیب میتوان
نتیجه گرفت که اصرار اردوغان بر ایجاد چنین
منطقهای ،ورود به باتالق بحران سوریه و تجزیه
عملیاینکشورهمسایهاست.
این در حالی است که اجــرای توافق نامه آدنا
بین آنکارا و دمشق (مصوب  )۱۹۹۸ظرفیت
خوبی به عنوان طرح جایگزین ایجاد منطقه امن
در شمال شرق سوریه محسوب میشود .این
توافق در آن سال ،دو کشور را از جنگی حتمی
دور ساخت .آنکارا در آن زمان نیروهای خود را
در مرزهای سوریه مستقر و تهدید به جنگ کرده
بود .بر اساس ضمیمه شماره چهار توافق نامه

آفریقا

نشانههایبحرانسیاسیدرتونس
پسازاعالمنتایجانتخابات
در شرایطی که با توجه به نتایج اولیه انتخابات
پارلمانی تونس ،کابینه جدید این کشور باید به
صورتائتالفیتشکیلشودونیزازآنجاکهاحزاب
رقیب جنبش النهضه برای پیوستن به این حزب
برایتشکیلائتالفتمایلیندارند،بهنظرمیرسد
تونس در آستانه بحران سیاسی جدیدی قرار دارد.
یامینهالزغالمی،یکیازرهبرانجنبشالنهضهبه
خبرگزاریرویترزگفت:مابهخوبیآگاههستیمکه
مسئولیت تشکیل کابینه دشوار و پیچیده خواهد
بود.رقبایمتعددحزبالنهضهاعالمکردندهرگز
بهکابینهایکهالنهضههدایتآنرابرعهدهداشته
باشد،ملحقنخواهندشدواگرتوافقیبرایتشکیل
دولتیائتالفیحاصلنشود،مردمتونسبااحتمال
انجام مذاکراتی طوالنی و انتخاباتی دیگر مواجه
میشوند .انتخابات پارلمانی تونس در حد فاصل
دورههای اول و دوم انتخابات ریاست جمهوری در
این کشور برگزار شد .القروی ،یکی از دو نامزد راه
یافتهبهدوردومانتخاباتبهاتهامفساد،پولشویی
و فرار مالیاتی در بازداشت است .نبیل القروی،
رئیس حزب «قلب تونس» گفته :در صورتی که
نتوانم به فعالیت های انتخاباتی بپردازم ،خواستار
این هستم که انتخابات به تعویق بیفتد .هیئت
انتخاباتتونسنیزبادرخواستویمخالفتوتاریخ
برگزاری دور دوم انتخابات را نهایی کرده است.
البرینصی درباره امکان انصراف هر یک از نامزدها
درشرایطحاضرگفت:هماکنونانصرافازرقابت
تنهابهمعنایتالشبرایاعمالفشاراست،مهلت
انصراف مشخص بوده و تنها در دور اول ممکن بود
و هم اینک برگههای رأی به نامهای قروی و قیس
سعیدچاپشدهاند.

سازمان ملل با ابراز نگرانی از به راه افتادن فصل
دیگری از خونریزی و آوارگی جمعی در سوریه،
اعالم کرد ،برای بدترین شرایط آماده می شود.
اتحادیهاروپانیزهشداردادهاستکهغیرنظامیان
باردیگرقربانیحملهنظامیخواهندشد.دولت
سوریه از این تصمیم ترکیه به شدت انتقاد کرده
و آن را اشغالگری جدید خوانده است .ایران و
روسیهنیزدربارهتبعاتاینعملیاتترکیههشدار
دادهانــد به ویژه این که میتواند فرایند راهحل
سیاسی در ادلب را تحتالشعاع قرار دهد.از
سوی دیگر،رسانههای تركیهای مدعی هستند
كه از سال  2016تركیه با عملیات سپر فرات و
شاخهزیتوندرشمالغربیسوریهمناطقیرااز
دست كردهای سوریه و داعش آزاد و این امكان
را فراهم كرده كه نزدیك به  400هزار سوری
را كه از بحران در این كشور گریختهاند به خانه
خود در این مناطق بازگردانند .اما تركها بسیار
عالقهمند هستند تا كردهای سوریه را متصل
به گــروه كارگران كردستان (پكك) كنند و
از این طریق بگویند نیروهای كرد ســوری نیز
تروریست هستند .آن ها  YPGرا شاخه سوری
گروه تروریستی پكك میدانند .در این میان
اینسوالمطرحمیشودرسانههاوافكارعمومی
درتركیهباآغازیكدرگیریهمهجانبهواحتمال
تلفات گسترده باز هم پشت سر دولت برای آغاز
اینجنگخواهدبود؟

استیضاحیکهشبیه«واترگیت»نیست

کاخسفید:باتحقیقاتکنگرهبرایاستیضاحهمکارینمیکنیم

کامیار-پس از چند روز تعلل و تردید ،دونالد
ترامپ تصمیم گرفت که در رویــارویــی با روند
استیضاحیکهعلیهاوآغازشده،نرمشوپاسخهای
سیاستمدارانه را کنار بگذارد و به طور علنی وارد
زورآزمایی با مخالفانش شود .کاخ سفید به طور
رسمی اعالم کرد که از این پس در روند استیضاح
رئیسجمهوری،هیچگونههمکاریباکنگرهآمریکا
نخواهد داشت.اقدامی که میتواند آغاز جنگ
حقوقیمیاندوشاخهاصلینظامحکومتیآمریکا
برسراختیاراتقانوناساسیتلقیشود.کاخسفید
"نامنطبقبودنباقانوناساسی"و"بیاساس"بودن
مبنایآغازتحقیقاتاستیضاحرادلیلتصمیمخود
برشمردهاست.اینتصمیمبهمعنایآنخواهدبود
کهسهکمیتهمجلسنمایندگانکهروندتحقیقات
درباره لزوم استیضاح دونالد ترامپ را در دستور
کار خود قــرار دادهانــد ،از این پس بــرای دریافت
اطالعات یا احضار مقامهای دولتی با دیواری از
مخالفت کاخسفید روبه رو خواهند شد .تحقیقات
اینکمیتههاکهدموکراتهارهبریآنهارابرعهده
دارند در پی آن آغاز شد که یک افشاگر اطالعاتی
به طور رسمی مدعی شد ترامپ در گفت وگوی
تلفنی خود با رئیس جمهور اوکراین ،از او خواسته
که درباره فرزند جدیترین رقیب دموکرات خود
یعنی جو بایدن تحقیق کند و به این ترتیب زمینه
دخالت یک دولت خارجی در انتخابات آمریکا را
فراهمکردهاست.نامهکاخسفید،تنهاساعاتیپس

ازآنبهدفتررئیسمجلسنمایندگانارسالشدکه
گوردن ساندلند ،سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا تنها
دقایقیپیشازحضوردرکنگرهدستوردریافتکرد
کهدرجلسهاستماعبرابرکمیتههایکنگرهحاضر
نشود.نیویورک تایمز نوشت :کاخ سفید با اعالم
اینکهنمیتواندباآنچهکهتالشهایغیرقانونی
برای تغییر نتایج انتخابات سال  ۲۰۱۶توصیف
کرده ،همکاری کند در مقابل تحقیقات استیضاح
مجلسنمایندگانآمریکااعالمجنگکرد.ترامپبا
خودداریازهمکاریباآنچهکه«دادگاهپوشالی»
توصیف کرده نتیجه ای را که تالش می کند هرگز
تحققنیابدتضمینکردهاست.ترامپباایناقدام
بهطورعملیموضوعراواردمرحلهحقوقیودادگاه
خواهد کرد که به نظر می رسد نتیجه آن از قبل با
توجه به طوالنی بودن روند رسیدگی موضوع به
ویژه در دادگاه عالی و همچنین ترکیب محافظه
کــار قضات دیــوان عالی که گرایش بیشتری به
جمهوریخواهاندارند بهنفعدموکراتهانخواهد
بــود.دمــوکــرات هــای مجلس نمایندگان آمریکا
می گویند ناتوانی دولــت ترامپ بــرای همکاری
درباره ارائه اطالعات خود می تواند اساس یکی از
مفاد استیضاح را تشکیل دهد.حال باید دید که آیا
ترامپ در جنگ تازه ای که در جبهه داخلی برای او
رقمخوردهمیتواندبهنتیجهدلخواهیدستیابد
کهبهاوبرایپیشبردتصمیماتشدرجبههخارجی
کمککندیانه.

اریک پوزنر/استاد ارشد حقوق قضایی
در دانشگاه شیکاگو:تالش تــازه برای
استیضاح ترامپ به بهانه درخواست وی از
اوکراینیها بــرای کسب اطالعات دربــاره
فعالیتهای جوزف بایدن و پسرش ،همان
ق ــدر کمثمر نــشــان م ـیدهــد کــه کوشش
مشابه برای استیضاح بیل کلینتون در سال
 1998نشان میداد .در آن سال جمهوری
خواهان کوشیدند کلینتون را ب ه دلیل روابط
نامشروعش با منشی کــاخ سفید (مونیکا
لوینسکی) و همچنین ســوءاســتــفــاده از
اختیارات قانونیاش برای تصاحب برخی
امالک و مستغالت ،به پرتگاه بکشانند ولی
آن قضیه اثر عکس داد و دموکراتها پای
رئیسجمهوری وقــت آمریکا ایستادند.
درستاستکهکلینتونتاپایانمدتقانونی
زمامداریاش در کاخ سفید ماند اما همین
خصلتهای فاجعهبار سبب شد معاونش
الگورجنگریاستجمهوریسال 2000را
بهجورجدبلیوبوشنامزدوقتحزبجمهوری
خواهببازد.ولیکسانیکهامروزدرپیانجام
همانکاردرقبالترامپهستندحتیهمین
اطمینان را هم ندارند و برخی مواد قانون
اساسی آمریکا اجــازه نمیدهد در صورت
موفقیت دموکراتها در استیضاح ترامپ
وی را از حضور در کــورس انتخابات سال
 2020خارج کنند.با این اوصاف به راستی
دموکراتهاازحملهدیرهنگامجدیدشانبه
ترامپچهچیزهاییراجستوجومیکنندکه
هماینکصاحبآننیستند؟شایداستدالل
دموکراتها ،بر این نکته استوار باشد که
کلینتون در سایه محبوبیتاش از مهلکه
آن ســال گریخت ولــی ترامپ چــون منفور
است کاری از پیش نمیبرد .اما واقعیت آن
است که ترامپ از حمایت اکثر نمایندگان
«سنا»یآمریکابرخورداراستوبهرغمتمامی
مخالفخوانیهایداخلیدرحزبجمهوری
خواهبهنظرنمیرسداینحزبخیالمعرفی
فردی به جز وی را برای نامزدی شرکت در
انتخابات سال 2020داشته باشد .حمایت

ازترامپدرمیانهوادارانشنیزکهمدعیاند
شرایط معیشتی و فرصتهای شغلیشان
بیشتر از گذشته شده ،به قوت گذشته است.
البته بسیار فــرق میکند که دموکراتها
در آنتاریخ برنیسندرز را معرفیکنند ،یا
جوزف بایدن و الیزابت وارن را یا دوبــاره به
ستارهشکستخوردهشانهیالریکلینتون
متوسلشوندولیپایهوبنیادمحبوبیتترامپ
بینهوادارانشکموبیشهمانیاستکهدر
سال  2016بود.باور دموکراتها این است
که با تأکید بر تخلفهای ترامپ در ارتباطها
و درخواستهایش از اوکراینیها و اثبات
آن در محاکم پیش رو موضع وی را چنان
سستمیکندکهاو13ماهبعدمقابلنماینده
حزب دموکرات -هرکس که باشد -ناکام
خواهد شد .بهگفته آن ها درخواست ترامپ
ازاوکراینیهابرایردیابیکارهایجوبایدن
در کییف بهکل اعتبار و استقالل آمریکا در
جهان لطم ه تازهای وارد کرده ولی از یک سو
گافهاییازایندستآنقدرازهیئتحاکمه
آمریکا در دوره سه ساله زمامداری ترامپ سر
زده که دیگر حساسیتی را بر نمیانگیزد و از
جانب دیگر تأکید دموکراتها بر این که این
ماجرامثلواترگیتاستکهدرسال1972
افشا و موجب استعفای اجــبــاری ریچارد
نیکسون در ســال  1974شد غیر واقعی
نشان میدهد و ایــن دو ســوژه تفاوتهای
زیــادی با هم دارنــد و عظمت خطای ترامپ
به وسعت دام گذاریها و خطاهای نیم قرن
پیش نیکسون نیست .این چنین است که
در ماجرای اخیر نه استیضاح ترامپ او را به
سرعت برکنار خواهد کرد و نه اطمینانی در
دستاستکهدرانتخاباتسالآیندهآمریکا
آرایی را از کف وی خارج و او را مقابل نماینده
حزبدموکراتزمینگیرکند.حزبیکهاین
روزهــا سندرز را در بستر بیماری میبیند و
جوزف بایدن را منکوب ترورهای شخصیتی
ترامپکهمرتباورا«ج وخوابآلود»مینامد
ودرنتیجهبرخالفگذشتهیکستوناستوار
درانتخابات 2020نشاننمیدهد.

آمریکاازمعاهده17ساله"آسمانهایباز"همخارجمیشود

پایان«آسمان باز»

دولت دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا ،در
ادامه سریال های خروج از پیمان های مهم بین
المللی این بار قصد خروج از پیمان «آسمانهای
باز» ( )Open Skiesرا دارد .این پیمان در سال
 ۱۹۹۲میان  ۳۴کشور (عمدتا اروپایی به همراه
روسیه ،ترکیه ،آمریکا و کانادا) امضا و از سال
 ۲۰۰۲بهاجراگذاشتهشد.براساساینمعاهده،
کشورهای عضو میتوانند در آسمان یکدیگر
«پروازهایتجسسی»انجامدهندتابهطورمستقیم
از تحرکات نظامی همدیگر اطالع یابند و بدین
ترتیببهیکدیگرمظنوننباشند.سیاناندیروز
در این باره نوشت که خروج آمریکا از این معاهده
میتواند بر توانایی این کشور در کسب اطالعات
از وضعیت نظامی روسیه و دیگر کشورها اثر
منفی بگذارد .این گزارش همچنین مینویسد،

کارشناسان نگران هستند که خــروج آمریکا از
این معاهده به رقابت تسلیحاتی میان واشنگتن
و مسکو دامن بزند ،به خصوص این که آمریکا در
نظرداردیکموشککروزغیرهستهایراکهبرای
مقابله با چالش روسیه در اروپا طراحی شده به
زودی آزمایش کند .دونالد ترامپ همچنین روز
 ۱۱مرداد از «پیمان منع موشکهای هستهای
میانبرد» خارجشد که اتفاقا این پیمان نیز ۳۱
سال پیش میان روسیه و آمریکا امضا شده بود و دو
طرفمتعهدشدهبودندازتوسعه،تولیدواستقرار
موشکهای کروز یا بالستیک زمینپرتاب با برد
بین  ۵۰۰تا  ۵۵۰۰کیلومتر خــودداری کنند.
به فاصله اندکی بعد از خروج آمریکا از پیمان منع
موشکهای هستهای میانبرد ،دولت ترامپ در
روز  ۲۸مرداد خبر از آزمایش یک موشک کروز

چهره روز

▪نگرانیبینالمللیازتصمیمترکیه

اظهار نظر روز

پاتکحقوقیترامپبهاستیضاح
مکس آبرامز پژوهشگر تروریسم در ارتباط با
خطای محاسباتی ترکیه در شعله ور کردن جنگ
سوریه و عواقبی که اینک گریبانش را گرفته
است« :اگر ترکیه تعداد زیادی پناهنده را نمی
خواست  ،نباید از یک جنگ داخلی طوالنی
در یک کشور همسایه حمایت می کــرد .بله ،
پناهندگان از جنگ فرار می کنند».

آدنا ،به آنکارا این حق داده شده بود که اعضای
حزبکارگرانکردستانراتاعمقپنجکیلومتری
شمال سوریه تحت تعقیب قرار دهد .در مقابل،
اجرای توافق نامه به معنای به رسمیت شناخته
شدنمشروعیتدولتسوریهازسویآنکاراست.
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منووسوسهنکن!
واکنش هیالری کلینتون به توئیت اخیر ترامپ
درباره دعوت به نامزدی از او« :منو وسوسه نکن،
کارتو انجام بده».پیشتر ترامپ ،کلینتون را به
شرکت در رقابتهای انتخاباتی دعوت کرد ودر
توئیتر نوشت:هیالری کلینتون کالهبردار باید
وارد رقابتها شود تا با تالش ،آن را از «الیزابت
وارن» (یکی از نامزدهای دمــوکــرات) برباید.
تنها یک شرط وجود دارد .این کالهبردار باید
جنایتها و بزهکاریهای بزرگ خود از جمله این
که چگونه و چرا  ۳۳هزار ایمیل را پس از دریافت
احضاریه پاک کرد ،توضیح دهد.

قاب بین الملل

رونماییازکیکجانسون
در نمایشگاه شیرینی امسال از یک کیک به شکل
جانسون،دراندازهطبیعیاورونماییشدهاست.این
کیکلحظهایرانشانمیدهدکهجانسوندرطول
بازیهای المپیک  2012لندن در ویکتوریا پارک
حدود 5دقیقهرویزیپالینآویزانماند!

خبر متفاوت

پادشاهسوئد 5نوهخودراازمزایای
سلطنتیخلعکرد
کارلگوستافشانزدهم،پادشاهسوئدطیفرمانی
پنج نوه خود را از عضویت رسمی در دربار سلطنتی
خلع کرده تا در هزینههای سلطنتی صرفه جویی
شود .پنج نوه پادشاه به این ترتیب از رعایت وظایف
خاندان سلطنتی معاف خواهند شد .این پنج نوه
همچنانعضوخاندانسلطنتباقیخواهندماندو
القاب«دوک»و«دوشس»راهمخواهندداشتامااز
انجامتکالیفوتشریفاتسلطنتیمعافخواهندبود
اما دیگر مستمری دریافت نخواهند کرد  .به گزارش
بیبیسی،اینتصمیمالبتهدونوهپادشاهگوستاف
را که در رده بعدی کسب پادشاهی هستند ،شامل
نخواهد شد .ناظران میگویند این اقــدام همسو
با رویــکــردی اســت که به خاندان سلطنتی سوئد
اجازه میدهد در هزینهها و دستمزدهای خاندان
سلطنتی صرفه جویی کند .بنابر تصمیم جدید
پادشاه سوئد دو پسر پرنس کارل فیلیپ و سه فرزند
پرنسس مادلین شامل این فرمان جدید خواهند
شد .کارشناسان خاندان سلطنتی سوئد میگویند
این تصمیم واکنش پادشاه به نگرانیهایی است
که در چند سال گذشته درباره رشد تعداد اعضای
خانواده سلطنتی طرح شده بود .چند سال پیش
پارلمان سوئد از تمایلش برای بازبینی هزینههای
خاندان سلطنتی از محل اموال عمومی خبر داده
بود .دیک هریسون ،تاریخدان سوئدی میگوید این
تصمیم همسو با نیازهای خانواده مدرن در دنیای
امروز گرفته شده است .سالها بود که جامعه سوئد
فکر می کرد نباید دیگر خرج و مخارج بیش از ۱۰۰
عضو خاندان سلطنتی را از جیب خود بپردازد .این
تاریخدان سوئدی می گوید« :این تصمیم همچنین
به آن ها اجازه خواهد داد که محصور به نردههای
قصر نمانند و زندگی را همچون دیگران تجربهکنند
و لقب و عضویت خود در خانواده سلطنتی را هم
حفظکنند».

کارتون روز
میانبرد داد که نخستین آزمایش از این دست
پسازخروجازپیمان«منعموشکهایهستهای
میانبرد»باروسیهبود.مقاماتدموکراتدرکمیته
های "امور خارجه"" ،خدمات نظامی" و "کمیته
روابــط خارجی" در هر دو مجلس نمایندگان و
سنا در واکنش به این تصمیم در نامه ای خطاب
به دولــت ترامپ نوشتند :خــارج شدن از پیمان
آسمان های باز که یک پیمان چندجانبه بسیار
مهم درخصوص کنترل تسلیحات نظامی است،
باردیگر می تواند هدیه دیگر دولــت ترامپ به
والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه باشد.

دونالد ترامپ از بدو گام نهادن در کاخ سفید ،با
شعار انزواطلبانه «اول آمریکا» تاکنون از بسیاری
ازمعاهداتوپیمانهایمهمبینالمللی،آمریکا
راخارجساختکهتالطماتسیاسیجهانیرابه
همراه داشته است که می توان به خروج از پیمان
های آب و هوایی پاریس مورخ اول ژوئن ۲۰۱۷
( ۱۱خرداد  ،)۱۳۹۶پیمان تجاری نفتا ،توافق
هسته ای ایران مورخ هشتم ماه مه ۱۸(   ۲۰۱۸
اردیبهشت،)۱۳۹۷خروجازپیمان تسلیحاتیدر
مورخ ۲اوت ۲۰۱۹میالدی( ۱۱مرداد)۱۳۹۸
اشارهکرد.

