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حکمتاریخبرایامپراتوریآمریکا
اگر حمله به عراق در سال« 2003گارد امپراتوری»
رابرتختفرمانرواییسیاستخارجیآمریکانشاند،
خروج از سوریه در سال  2019طلیعه دار ظهور به
اصطالح «حافظان مام میهن» به سردمداری ترامپ
در آمریکا به شمار می آید؛ نیروی اجتماعی نوظهور
اماقدرتمندیکهبعداز 70سال،قدرترادرجریان
انتخابات  2016از نیروی فرسوده و از نفس افتاده
«گــارد امپراتوری» ربــود و به میدان دار اصلی در
واشنگتن بدل شد« .حافظان مام میهن» برخالف
«گاردامپراتوری»،پیچیدهوبابمیلنخبگانسخن
نمیگویند؛آنهافقطبریکنکتهتاکیددارندبر«اول
آمریکا».اینکهحفظمیهناولویتداردواگرفرصت
بود،اگرپولبودواگرامکاناتبود،سپسامپراتوری
فراسویمرزهادراولویتقرارمیگیرد.بنابرایناگر
«گارد امپراتوری» برای مردم آمریکا جنگ های بی
پایان با صرف حداقل هفت تریلیون دالر هزینه طی
دو دهه به ارمغان آورده است« ،حافظان مام میهن»
عقبنشینیازخاورمیانهرافریادمیزنند.برایآنان
معیشتشهروندانیابهقولدونالدترامپ،سردمدار
«حافظانماممیهن»،امنیتمرزجنوبیبامکزیکاز
سرنوشتچنددههزار ُکرددرمواجههباارتشترکیه
اهمیتبیشتریدارد«.حافظانماممیهن»امیدوارند
بعد از هفت دهه ،ایــاالت متحده به نقش پاسبانی
جهانی پایان دهد و به نجات میهن رنجور بپردازد.
اما کنارگذاشتن هرگونه اعتیاد از جمله اعتیاد به
جنگ های فرامرزی و رفتارهای میلیتاریستی که با
گردشمالیسرسامآورینیزهمراهاست،دشواری
هایی دارد .تا جایی که در بحبوحه جنگ سیاسی بر
سرماجرایاستیضاحدونالدترامپ،نیروهای«گارد
امپراتوری» در هر دو حزب دموکرات و جمهوری
خواهبایکدیگرمتحدمیشوندتامانعتحققخواست
«حافظانماممیهن»شوند؛اینکهسربازانآمریکایی
همچنان در مناقشات خاورمیانه باقی بمانند ،جان
دهند و ادامه حیات امپراتوری را ممکن سازند .در
این جاست که میچ مک کانل جمهوری خواه –رهبر
اکثریت سنا – با نانسی پلوسی دموکرات – رئیس
مجلسنمایندگان–همپیمانمیشودتاجلویمهم
ترین برنامه سیاست خارجی رئیس جمهوری هم
حزبی ،یعنی دونالد ترامپ که «حافظان مام میهن»
رانمایندگیمیکند،بگیرد.بااینحال،حتیاگردر
اواخردههدومقرنبیستویک«،گاردامپراتوری»بر
«حافظانماممیهن»چیرهشوند،آیندهازآنکسانی
خواهد بــود که حفظ وطــن را بر حفظ امپراتوری
ارجح می انگارند .این حکم تاریخ است برای تمامی
امپراتوری ها در تاریخ؛ از جمله یکی از بزرگ ترین
امپراتوریهایتاریخیعنیایاالتمتحدهآمریکا.

پمپئووپنسبهآنکارارفتند؛اردوغانبهمسکومیرود

نیویورکتایمز:ترکیه ۵۰بمباتمیآمریکارا
گروگانگرفتهاست
شریفی -هشت روز پس از آن که
ارتــش مهاجم ترکیه با چــراغ سبز
آمریکا به خاک سوریه تجاوز کرد و
باعث کشته شدن کردهای سوریه
و آوارگی ۲۷۵هزار نفر شد ،مایک
پنس معاون اول رئیس جمهور و
مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا
برای دیدار با اردوغــان وارد آنکارا
شدند .مایک پمپئو ،وزیــر خارجه
آمریکا در آستانه سفر به ترکیه ،با
چشم پوشی از نقش کشورش در بی
ثباتی منطقه ،اعالم کرد اردوغان
عامل بیثباتی در خاورمیانه است.
ای ــن ســفــر در حــالــی انــجــام شــده
کــه رجــب طیب اردوغــــان ،رئیس
جمهور ترکیه به دلیل تحریم سه
وزیر ترک اعالم کرده بود دیداری با
فرستادگان ترامپ نخواهد داشت.
امــا ساعتی پس از آن ،فخرالدین
آلتون ،رئیس مرکز ارتباطات نهاد
ریاست جمهوری ترکیه با انتشار
پیامی در توئیتر نــوشــت« :رجــب
طیب اردوغــان 17 ،اکتبر (امروز)
با مایک پنس ،معاون رئیس جمهور
آمریکا دیدار خواهد کرد ».گفت و
گو بر سر سوریه در حالی است که

رجب طیب اردوغان دعوت تلفنی
پوتین را برای سفر به روسیه و گفت
و گو درباره سوریه را پذیرفته هرچند
زمان سفر اعالم نشده است.
▪گروکشی اردوغان با سالح های
آمریکایی

اکنون در حالی که گفت و گوها با
رئیس جمهور ترکیه دربــاره حمله
اش به سوریه داغ اســت ،روزنامه
آمریکایی نیویورک تایمز از «گروگان
گیری ۵۰بمب اتمی» ایاالت متحده
موجود در پایگاه هوایی اینجیرلیک
توسط دولت ترکیه خبر داده است.
ایــن روزنــامــه بــه نقل از مقامهای
رسمی دولت آمریکا مدعی شده که
همزمانباآغازعملیاتنظامیترکیه
در شمال سوریه ،ایاالت متحده در
حال تــدارک برنامهای برای تخلیه
این بمبها از ترکیه است .روزنامه
گاردین اعــام کــرده که بمبهای
اتــمــی مــوجــود در پــایــگــاه هــوایــی
مشترک ترکیه و آمریکایی در جنوب
ترکیه از نوع بی ۶۱و مربوط به دوران
جنگ سرد است .بنا بر گزارش این
روزنامه بریتانیایی محل استقرار

آن ها در  ۱۶۰تا  ۴۰۰کیلومتری
خاک سوریه است .مذاکرات میان
دولـتهــای ترکیه و آمریکا دربــاره
سرنوشت ایــن بمبها از یک دهه
پیش آغاز شده ولی به گفته یک مقام
سابق دولت آمریکا ،دیپلماتهای
ترکیه در آخرین مواجهه با پیشنهاد
انتقال این بمبها اعالم کردهاند که
دولت این کشور مترصد انجام برنامه
تحقیق و توسعه هستهای با استفاده
این بمبهاست.
▪ورود ارتـــش ســوریــه بــه رقــه و
کوبانی پس از  5سال

طی روزهای گذشته ،در کنار اظهار
نظرهاواعالممواضعسیاسیوعقب
گرد کردها به سوی دولت دمشق،
ارتش سوریه توانسته پس از مدت ها
سرزمین های تحت کنترل کردها
را پس بگیرد و بر آن ها مسلط شود.
خبرگزاری اینترفاکس به نقل از
وزارت دفــاع روسیه گفته است که
طی روزهـــای اخیر ،بیش از هزار
کیلومتر مربع از اراضی اطراف منبج
به تصرف نیروهای ارتش سوریه در
آمــده اســت .از طرفی ،خبرگزاری

حملهرقبابهوارنوتقالیبایدنبرایتثبیتجایگاهش

نمایندگانپارلمانهنگکنگمانعاز
سخنرانی«لم»شدند
سر و صــدای اعتراضآمیز تعدادی از نمایندگان
پارلمان هنگکنگ مانع از سخنرانی کــری لم،
رئیس اجــرایــی ایــن سرزمین شــد .سخنرانی لم
حــاوی برنامه دولــت محلی بــرای ســال آینده بود
اما نمایندگان آن را به دلیل نادیده گرفتن اوضاع
متشنج کنونی و بیتوجهی به تمامی خواستهای
معترضان «بـیمــورد» توصیف کردند .با افزایش
اعتراضات در صحن پارلمان ،خانم لم جلسه را
ترک کرد و سخنرانی او از طریق ارتباط ویدئویی از
شبکههایتلویزیونیپخششد.جلسهدیروزپارلمان
هنگکنگبهمنظورشنیدنومذاکرهدربارهبرنامه
دولت تشکیل شده بود و انتظار میرفت که بحران
سیاسی ناشی از تظاهرات اعتراضی چند ماه اخیر
وواکنشبهنگرانیمعترضانازتضعیفدموکراسی
موضوع اصلی آن را تشکیل دهــد .لم انگیزه این
اعتراضاتراصرفامشکالتاقتصادیتوصیفکردو
بهتشریحسیاستدولتدراینزمینهپرداخت.حال
آن که تظاهرات چهار ماه پیش به دلیل آغاز فرایند
تصویب الیحه استرداد محکومان هنگ کنگی به
پکنآغازشدهبود.

تــرکــیــه کــه بـــرای جــنــگ بــا تشکل
های کــردی به سوریه حمله کرده،
ناخواسته می تواند به رئیس جمهور
روســیــه والدیــمــیــر پوتین پــیــروزی
استراتژیکدرخاورمیانهرااهداکند.
آیهام کامل ،مدیر خاورمیانه و شمال
آفریقا در گروه اوراسیا ،خاطرنشان
می کند که پوتین باعث شد متحدین
و رقبا خــود اعــتــراف کنند که او در
واقع اساس تعادل سیاسی و نظامی
در منازعه سوریه شد .النا سوپونینا
کارشناس مسکو در خاورمیانه ،نیز
معتقداستکهحملهترکیهوتصمیم
آمریکا بــرای خــارج کــردن نیروها از
شمالسوریه،بهروسیهاجازهدادتابه
اهداف خود در سوریه برسد و کنترل
منطقهنفتخیزرابهدستآورد.

رهبر کره شمالی برای نمایش قدرت از پوتین
الگوبرداری کرد

اونسواربراسبسفید
تصاویر اس ـبســواری کیم جونگ اون ،رهبر کره
شمالی در کوهستانهای برفی «پکتو» که زادگاه
پدر اوســت ،توسط خبرگزاری رسمی این کشور
منتشر شد .به دلیل همین تولد ،در تبلیغات رسمی
کرهایها ،این منطقه کوهستانی که در نزدیکی مرز
باچینواقعشده،منطقهایمقدسمعرفیمیشود.
برخی رسانههای بین المللی گفتهاند انتشار این
تصاویر نشانهای از احتمال تصمیمگیری مهمی از
سوی کیم جونگ اون است ،زیرا رهبر کره شمالی
هنگامی که بخواهد دربــاره مسائل مهمی تصمیم
بگیرد ،به این منطقه سفر میکند .از طرفی ژست
کیم جونگ اون ،خرس ســواری ها و اسب سواری
های والدیمیر پوتین را که با هدف نمایش قدرت او
بودبرایبینندگانتداعیمیکند.براساسگزارش
ها ،اسب سفید در خاندان حاکم بر کره شمالی یک
نماد است و گفته میشود «کیم ایل سونگ» پدر
بزرگ رهبر فعلی کره شمالی و بنیان گذار حکومت
کمونیستیکرهشمالیهمبههنگاممبارزهبااستعمار
ژاپنسواربراسبسفیدمیشد.شایدبرایهمینبود
که خبرگزاری رسمی کره شمالی (کیسیانای)
در گزارشی حماسی نوشت« :او ســوار بر اسب در
ارتفاعات کوهستان پکتو ،با احساسات عمیق غرق
تفکر دربــاره راه مبارزات دشــواری است که برای
رسیدنبههدفبزرگساختنقدرتمندترینکشور
باوجودایمانوارادهمحکم،بهقدرتمندیکوهستان
پکتو،بایدپیمود».رهبرکرهشمالیبهرغمسهدیدار
باترامپ(درسنگاپور،ویتنامودیدارمرزی)،طیسال
ش موشکی انجام داده که
میالدی جاری یازده آزمای 
مربوط به موشکهای کوتاهبرد یا موشکاندازهای
چندگانه و بالستیک مـیشــود .آخرین و چالش
برانگیزترین آزمایش مربوط به شلیک موشکی
بالستیکاززیردریاییبودکهدردهممهرانجامشد.

اوهایویسرنوشتساز

چهارمینمناظرهتلویزیونیدموکراتهابابهچالشکشیدننامزدصدرنشینبرگزارشد

هنگ کنگ

است

م ــای ــک ــل بــــورلــــی ،نــویــســنــده،
روزنــام ـهنــگــار و تــاری ـخنــگــار اهــل
انگلیس که برای مجله استند پوینت
و روزنامههای تایمز ،دیلی میل و
دیلی تلگراف گــزارش مینویسد،
بـــرای دیــلــی میل نــوشــت :برنده
اصلی تصمیم دونالد ترامپ برای
خارج کردن نیروهای آمریکایی از
سوریه بشار اسد است .بشار اسد،
رئیسجمهوری سوریه «بزرگ ترین
ذ ینفع» است ،تردیدی نیست که
او برنده این جنگ داخلی است .با
این حال« ،تا همین اواخــر کنترل
نواحی شمالی سوریه در اختیار
کــردهــا قـــرار داشـــت و بــشــار اسد
کنترلی روی آنها نداشت اما دیگر
ایــن گونه نیست و اســد ،بــار دیگر
حاکم بالمنازع سوریه شده است».

▪پوتین در حال فتح خاورمیانه
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فرا خبر

توئیت روز

استفان والت در توئیتی نوشت :این یک حرکت
کالسیک از سوی ترامپ است :یک مشکل ایجاد
کنید و سپس وانمود می کند که آن را حل کرده
است .او ابتدا به تهاجم ترکیه چراغ سبز نشان داد.
سپسپنسوپمپئورابرایمذاکرهدربارهآتشبس
بهترکیهفرستاد.بدونشکاودرگامشومخواستار
دریافتجایزهصلحنوبلبرایاقداماتخوداست.

رویترز به نقل از شبکه تلویزیونی خروج غیر قابل توصیف نیروهای
المیادین لبنان نوشت که گروههایی آمــریــکــایــی از ســوریــه بــه دســتــور
از سربازان ارتش سوریه در نیمروز دونالد ترامپ اوضاع را کامال تغییر
چهارشنبه وارد شهر «رقه» شدند .داد .این اقــدام گرچه بــزرگ ترین
رقه در زمان اوج گسترش قلمرو ی اشتباه استراتژیک بود که به اعتبار
داعــش در سوریه و عــراق به نوعی آمریکا لطمه میزند ،دستاوردها
علیه داعــش را از بین
به عنوان پایتخت این
میبرد ،ائتالفسازی
گروه شناخته میشد
در خـــاورمـــیـــانـــه را
و از ســــال ۲۰۱۴
تاهمیناواخرکنترل
ســخ ـتتــر م ـیکــنــد و
تاکنون این نخستین
نواحیشمالیسوریهدر
موجب تقویت ایــران
بــار اســت کــه ارتــش
سوریه وارد این شهر اختیارکردهاقرارداشت
و روس ــی ــه مــیشــود،
مــیشــود .شهر رقه وبشاراسدکنترلیروی
اما اسد را به پیروزی
واقع در شمال سوریه آنهانداشتامادیگر بــــــزرگ تــــر ن ــزدی ــک
پسازشکستداعش اینگونهنیستواسد ،میکند .پس از حمله
بــه دس ــت نیروهای باردیگرحاکمبالمنازع تـــرکـــیـــه ،کـــردهـــای
سوریهشدهاست
شــمــال ســوریــه بــرای
ک ــرد افــتــاد و تــا این
کمک گرفتن به سمت
زم ــان در دســت این
نیروهاماندهبود.همچنین،دیدهبان اســد رفتند .ایــن بــرای کــردهــا به
حقوقبشرسوریهشامگاهچهارشنبه معنای پایان رویــای یک سرزمین
اعالم کرد نیروهای دولتی سوریه سوری است و ارتش سوریه اکنون
وارد «کوبانی» در شمال این کشور کنترل شهرها و روستاهای کلیدی
شدهاند .پیش از این نیروهای ارتش کردنشین را در دست دارد .برای
روسیه نیز با گــذر از رود فــرات در اســــد ،بــرافــراشــتــه شـــدن پــرچــم
حدود  ۴تا  ۵کیلومتری شهر کوبانی کشورش در مناطقی که سا لها
در آن جا حضوری نداشت ،بیانگر
مستقر شده بودند.
پیروزی نهایی اســت .اســد بزرگ
▪اسد برنده نهایی تصمیم ترامپ ترین بازمانده است.
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چهارمین دور از مناظرات تلویزیونی نامزدهای
دموکرات انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری 2020
آمریکا در ایالت اوهایو برگزار شد .در جریان مناظره
زنــده تلویزیونی میان دوازده نفری که بــرای کسب
نامزدی حزب دموکرات در انتخابات می کوشند،
سناتور الیزابت وارن که در نظرسنجی ها پیشتاز شده
هدف حمالت شدید رقبایش قرار گرفته است .رقبا
سناتور وارن را به طفره رفتن از پاسخ گویی به سواالت
در این باره که آیا مالیات ها را افزایش خواهد داد،
متهم کردند .در این مناظره همچنین عملکرد جو
بایدن ،معاون سابق ریاست جمهوری که هدف حمالت
شخصی دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا ،قرار دارد
و سناتور برنی سندرز که درحال بهبودی پس از یک
حمله قلبی است ،در این مناظره مورد توجه بود .این
اولین مناظره از زمان شروع تحقیقات استیضاح درباره
تالش های ترامپ برای فشار بر اوکراین برای تحقیق
درباره جو بایدن و پسرش (هانتر) بود .اولین سوال این
شب به همین تحقیقات مربوط بود و کلیه نامزدها از
آن حمایت کردند .آن ها همچنین به «رفتار مجرمانه»
و «فساد» ترامپ تاختند .در این مناظره ،بایدن که
زمانی در نظرسنجی ها پیشتاز بود و حاال شاهد متزلزل
شدن موقعیت خود در افکار عمومی است ،برای تثبیت
مبارزاتش تالش می کرد .در مقابل الیزابت وارن که
درخواستکاخسفیدازرئیسمجلسنمایندگان
برای برگزاری رای گیری در خصوص تحقیقات
مربوطبهاستیضاحدونالدترامپردشد.بهنوشته
هیل ،نانسی پلوسی ،رئیس مجلس نمایندگان
آمریکاپسازردایندرخواستدرجمعخبرنگاران
گفت:نیازینیستکهرایگیریبرایاستیضاح
دونالد ترامپ داشته باشیم و در شرایط فعلی این
رایگیریرابرگزارنخواهیمکرد.اینتصمیمپس
از رایزنی پلوسی با نمایندگان دموکرات اعالم
شد؛امامشاورانحزبدموکراتمیگویندکهاین
تصمیمقطعینیستوممکناستپلوسینظرش
را تغییر بدهد .این تصمیم در حالی اعالم شده

طی دو ماه گذشته و به خصوص پس از رسوایی اوکراین
گیت توانسته بود صدرنشین نظرسنجی ها باشد ،به
سیبل انتقادات دموکرات ها تبدیل شد .وارن متهم
شد که از پاسخ به سیاستهای مالیاتی و بیمه سالمت
شانه خالی میکند .هم سندرز و هم خانم وارن از ایجاد
یک سیستم رایگان مراقبت های بهداشتی (مانند
ان اچ اس در بریتانیا) حمایت می کنند .اما برخالف
سندرز ،وارن مکرر از بیان صریح این موضوع که آیا
برنامه او برای ایجاد چنین سیستمی ،شامل افزایش
مالیات طبقه کارمند و کارگر خواهد بود یا نه ،طفره
رفته است .او در مناظره از سوی مجریان مناظره تحت
فشار قرار گرفت و پاسخ داد که او هیچ طرحی را که
هزینه طبقه متوسط را افزایش دهد امضا نخواهد
کرد .اما دیگران از این پاسخ انتقاد کردند .از جمله
سناتور سندرز گفت که «فکر می کنم مناسب است
اذعان کنیم که مالیات ها باال خواهد رفت ».پس از
برگزاری این مناظره ،ایلهان عمر ،عضو دموکرات
مجلس نمایندگان ،از برنی سندرز در انتخابات 2020
حمایت کرد .قرار است الکساندریا اوکازیو کورتس هم
چنین تصمیمی را اعالم کند .بدین ترتیب ،چپ گرایان
حزب دموکرات کهترامپ از آنان به عنوان «جوخه» یاد
می کند ،پشت تنها نامزد سوسیال دموکرات انتخابات
جمع می شوند.
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مجلسنمایندگانآمریکادرخواستکاخسفیدبرایرایگیریاستیضاحترامپراردکرد

استیضاح ،ابزارروزمبادا

کهدونالدترامپوهمپیمانانجمهوریخواهش
فشارهایشان را بر پلوسی به منظور برگزاری
رایگیری رسمی بر سر آغــاز رسمی تحقیقات
استیضاح افزایش میدهند .پیش از این نانسی
پلوسیتاچندینماهحتیدرمقابلآغازتحقیقات
مقدماتیبرسراستیضاحدونالدترامپنیزمقاومت
میکرد و نگران خسارات سیاسی بالقوه این
فرایند برای حزب دموکرات بود .با این حال ماه

گذشته میالدی بعد از باالگرفتن مناقشه مربوط
بهشکایتیکعضوافشاگرجامعهاطالعاتیآمریکا
ازدونالدترامپازبابتگفتوگویتلفنیاودرماه
ژوئیهباولودیمیرزلنسکیرئیسجمهوراوکراین
این مقاومت پلوسی کمتر شد و تاکنون دهها تن
از دموکراتها از پیشبرد فرایند استیضاح ترامپ
به نحوی حمایت کردهاند .اما فرضیه هایی برای
اقداممجلسنمایندگانوجوددارد.یکیازفرضیه

ها این است که هنوز یک سال تا انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا در سال  2020باقی مانده و
دموکراتهاتصمیمندارنداینکارتخودرابهاین
زودی بسوزانند .اما فرضیه دیگر ترس دموکرات
هاازشکستاحتمالیاستوممکناستتازمان
رای گیری تصمیم داشته باشند آرای جمهوری
خواهان منتقد یا مخالف دولت در مجلس سنا
را بسنجند .مجلسی با اکثریت جمهوی خواه که
مایکپنسمعاونرئیسجمهوریآمریکا،باحفظ
سمت رئیس آن است و اعالم کرده با تحقیقات
مجلس نمایندگان دربــاره تحقیقات مربوط به
استیضاحترامپهمکارینمیکند.

کارتون روز

کراواتی به رنگ و نقش پرچم ترکیه که ترامپ با
بستن آن مرگ خود را رقم زده اســت .کارتونی
متعلق به «تایم» که نشان می دهد ترامپ چگونه با
دستور خروج نیروهای آمریکایی از مناطق درگیر
درسوریهو چراغسبزبهترکیهمرگسیاسیخودو
آمریکارارقمزدهاست.اینتصوریاستکهبسیاری
از آمریکایی ها و هم پیمانان اروپایی شان از تصمیم
ترامپدارند.حتیهفتهنامهبریتانیاییاکونومیست
در مطلبی نوشت «در مواجهه با بحرانی که ساخته
دستخودش(ترامپ)است،یکابرقدرتناتوان،
بهتحریمهایاقتصادیرویآوردهتاوانمودکندکه
هنوزهماهمیتدارد».اشارهایبهتحریمسهمقام
ترکتوسطوزارتخزانهداریآمریکا.
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