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جوالنهموارهانتخاباتی!
ِ

جوالن همواره برای رژیم صهیونیستی بسیار
حائز اهمیت بــوده اســت .در جنگ شش روزه
که در آن کشورهای عربی شکستی فاجعهبار
از رژیـــم صهیونیستی خــوردنــد بلند یهای
جوالن که جزئی از خاک سوریه بود به اشغال
صهیونیستها درآمــــد .اســرائــیــل در ســال
 1981بهطور رسمی مناطق اشغالی جوالن
را ضمیمه سرزمینهای اشغالی کــرد؛ کاری
که بارها موجب اعتراض سازمان ملل و شورای
امنیت قرارگرفت و هیچگاه بهعنوان بخشی از
سرزمین رژیم جعلی صهیونیستی به رسمیت
شناخته نشد.از اردیبهشت  95تاکنون نتانیاهو
و بسیاری از ســران رژیــم صهیونیستی بارها از
لــزوم اتصال جــوالن به سرزمینهای اشغالی
بهعنوان حداقل خواسته و آرزوی تلآویو از بحران
سوریه در دیدارهایشان با ســران کشورهای
غربی و روسیه سخن به میان آورد هانـــد امــا از
بهمن  96که محور مقاومت پیروزیهای حیاتی
در حومه دمشق به دست آورد و پرونده بحران
سوریه به پایان خود و مرحله سیاسی نزدیکتر
میشود ،بار دیگر صهیونیستها اقدامات خود
را درخــصــوص جــوالن افــزایــش دادنـــد .بهطور
نمونه نتانیاهو در بهمن  96گذشته در حاشیه
اجالس امنیتی مونیخ با گوترش دبیر سازمان
ملل دیــدار کوتاهی داشت و در این دیــدار به او
گفتکهرژیمصهیونیستیهرگزبهاشغالجوالن
پایان نمیدهد.منطقه جوالن به دلیل جایگاه
استراتژیک و حساس آن بهواسطه مشرف بودن
آن بر سرزمینهای مجاورش از جمله دمشق،
حیفا و مناطق شمالی سرزمینهای اشغالی که
بخشعظیمیازجمعیتصهیونیستهاراشامل
میشود ،همواره حساسیتبرانگیز بوده است.
مسئله آب ،انرژی ،کشاورزی و  ...از دیگر عواملی
است که بر اهمیت جوالن میافزاید.جوالن برای
رژیم صهیونیستی از چنان اهمیتی برخوردار
است که شاید بیراه نباشد که گفته شود تغییر
وضعیت کنونی جوالن و به رسمیت شناختن این
منطقه بهعنوان جزئی از سرزمینهای اشغالی
اسرائیل ،مهمترین و بزرگترین خواسته تلآویو
از بحران سوریه است .هم اکنون ۴۰ ،هزار نفر در
بلندیهای جوالن زندگی میکنند که  20هزار
نفر یهودی و  20هزار نفر باقیمانده از دوران
پیش از اشغال هستند .آن گاه دروزیها حدود
 ۵۰درصد از این جمعیت را تشکیل میدهند
و ایــن افــراد خــود را شهروندان ســوری االصل
میدانند .اهمیت اقتصادی و اجتماعی جوالن
در کنار حضور دروزی ها و موقعیت ژئواستراتژیک
این منطقه موجب شده است که این منطقه به
یکی از نقاط سرنوشتساز پــرونــده فلسطین
و اشغالگر یهای اسرائیل تبدیل شــود .این
اهمیت موجب میشود ترامپ بعد از انتقال
سفارت به قدس ،جوالن را بهعنوان بخشی از
خاک رژیم اشغالگر به رسمیت بشناسد،نوعی
اعانه انتخاباتی به نتانیاهوکه رویارویی دشوار با
رقبایش در پیش دارد.

خبر متفاوت

ترامپخودشراحرامزادهخواند!
رئیسجمهور آمریکا در یــک سخنرانی ،در
اظهاراتی به حرامزاده بودن خود اعتراف کرد
و از این که نمایندگان دموکرات کنگره تالش
میکنند او را برکنار کنند ،گالیه کرد.ترامپ
که در جمع اعضای تیم ورزشــی «ا لا سیـــو»،
صحبت میکرد ،بازیکنان و مربیهای این تیم
را به کاخ سفید دعــوت کرد و از آ نهــا خواست
با حضور در دفتر رئیسجمهور ،با وی عکس
بگیرند.او گفت« :پشت میز ریاستجمهوری
عکس میگیریم .مد تهاست کــه [آن میز]
آن جــاســت .رؤســایجــمــهــور زیـــادی [آن جا
بود هاند] ،برخیهایشان خوب بودند و برخی
هم نه چندان خوب».ترامپ افزود« :اما االن یک
[رئیسجمهور] خوب گیرتان آمده ،هرچند که
دارند تالش میکنند این حرامزاده را استیضاح
کنند ،باورتان میشود؟ » این اظهارات خالف
عرف ترامپ ،با خنده حاضران در این دیدار همراه
شد.این اولین بار نیست که ترامپ با ادبیاتی دور
از جایگاه یک رئیسجمهور صحبت میکند .او
پیش از این هم رقبای سیاسی خود و همچنین
مقامهای خارجی را با القابی زننده خطاب کرده
بود .وی هیالری کلینتون را «متقلب» ،جو بایدن
را «خوابالو» ،مایکل بلومبرگ را «مایک کوچولو»،
چاک شومر را «چاک گریان» و برنی سندرز را
«برنی دیوانه» میخواند.

شــبــکــه ســـی ان ان در
گــــزارشــــی بـــه مــوضــوع
فشارهای اخیر بر دولت
آمریکا بــرای خــروج از عــراق پرداخت و نوشت:
مقامات پارلمان عراق که روابــط قدرتمندی با
تهران دارند ،روندی را برای پایان دادن به حضور
نظامیآمریکادرعراقآغازکردهاندکهیکواکنش
تنددرقبالحملهآمریکابهژنرال«قاسمسلیمانی»
بهشمارمیرود.درپیاینحمالت،عملیاتهای
مشترک آمریکا و عــراق علیه داعــش به حالت
تعلیق درآمد و «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر
پیشبرداموردربغدادتاکیدکردکهخروجنظامیان
آمریکاییتنهاراهحمایتاز عراقیهاستهرچند
کهتاکیدکرده،تصمیمگیریدربارهاینموضوع
از وظایف دولــت بعدی عــراق است.سی ان ان
مدعی شد ،از زمان حمله آمریکا به عراق در سال

سیانان:آمریکادرآستانهخروج
تحقیرآمیزازعراقاست
 ،۲۰۰۳تهران و واشنگتن در حال رقابت برای
نفوذ در عراق هستند و در این نبرد ایران در حال
پیروز شدن است .استراتژی مستحکم و پایدار
ایــران که آمریکا فاقد آن است به تهران اجازه
داده است به تدریج طرح خود را به بافت سیاسی
عراقببافد.سیانانبااشارهبهروابطمستحکم
ایران در حوزههای مختلف با گروه های مختلف
عراقی طی سال های اخیر اضافه کرد ،به دلیل
ایــن پیوندهای محکم ،اصــا تعجب نــدارد که
مقامات ارشد دولت و پارلمان این کشور بعد از

ترور ژنرال قاسم سلیمانی در سمت ایران قرار
گرفتهاند.بهنظرمیرسداینتروربهسوداهداف
درازمدتایراناست؛یعنیخروجنظامیآمریکا
از منطقه«.فواز گرگز» استاد روابط بین الملل
مدرسهاقتصادیلندنمیگوید«،ایرانهماکنون
متنفذترین دولت در عراق است و اگر واشنگتن
مجبور به ترک عراق شود این قدرت افزایش نیز
خواهد یافت».این کارشناس روابط بینالملل
در ادامــه گفت« :اگر آمریکا عراق را ترک کند،
مردم کل منطقه فکر میکنند که به رغم ادعاها،

ترامپ واقعا هیچ راهبردی برای غرب آسیا ندارد
و در پایان مجبور میشود به خانه بازگردد».سی
ان ان اضافه کرد ،خروج اجباری از خاک عراق
پایان تحقیرآمیز ماموریت طوالنی مدت ارتش
آمریکا در عراق خواهد بود که میلیاردها دالر از
پول مالیات دهندگان آمریکایی را بر باد داده و
جانهزارانسربازآمریکاییراگرفتهاست.سی
اناندرپایاننوشت«:مایکپمپئو»وزیرخارجه
آمریکا خروج نظامیان آمریکایی از عراق را رد
کرد اما همزمان به کاهش احتمالی شمار این
نیروها در عراق اشاره کرده است .گرگز در این
باره میگوید ،این پیشنهاد به عنوان یک تمرین
نجات دهنده برای آمریکاست که اجازه میدهد
نیروهایآمریکاییبرایمقابلهباداعشدرتعداد
کم در عراق بمانند اما اساسا آغازی است برای
روندخروجازخاکعراق.

کرهشمالیسفیرانشرافراخوانده،استراتژیمذاکرهاتمیپیونگیانگباواشنگتن
بازبینیمیشود؟

نبرد مرگ و زندگی

جی جائه ریونگ ،سفیر پیونگ یانگ در چین
و کیم سونگ ،سفیر کره شمالی در سازمان
ملل،دیروزپکنرابهمقصدپایتختکرهشمالی
ترک کردند .همچنین سفیران کره شمالی در
آنگوال و سنگاپور در فرودگاه بینالمللی پکن
دیــده شدند که حکایت از نشست احتمالی
هیئتهایدیپلماتیکخارجیدرپیونگیانگ
دارد .حــدود  ۱۰دیپلمات دیگر کره شمالی
نیز در کنار ایــن سفیران در ایــن پــرواز حضور
داشتند .هدف اصلی از سفر این افــراد هنوز
مشخص نیست اما این احتمال وجود دارد که
کره شمالی میخواهد استراتژی مذاکره با
آمریکا را در جریان دیدار با این سفیران مطرح
کند .مذاکرات خلع سالح اتمی بین واشنگتن
وپیونگیانگازدومیننشستبینکیمجونگ
اونودونالدترامپ،رهبرانکرهشمالیوآمریکا
در هانوی که فوریه ۲۰۱۹بیتوافق و بینتیجه
پایانیافت،همچنانمتوقفاست.یکیازمنابع
تبازگشتسفیرانکرهشمالیبه
آگاهگفتهاس 
کشورشانمیتواندنشانهایازتحولیجدیددر
قبالمذاکراتکرهشمالیباآمریکاباشد.آنها
میتوانند درباره موضوع تامین ارز در کشور که
بهشدتدرحالکاهشاست،گفتوگوکنند.

توئیت روز

تحقیر؛نتیجهسازش
«رونی شالوم» تحلیل گر صهیونیست ،در واکنش
به اعتراض مردم اردن به توافقنامه گازی تلآویو -
امان،توئیتزد«:اردنیها!همهمیدانندتظاهرات
شماالکیاست.اگرجدیهستیدوشهامتدارید،
شاهتانراسرنگونکنیداماشماصرفا...هستید.
پس خفه شوید و پولش را بدهید ».اردن از اولین
کشورهای عربی است که در راستای عادیسازی
رابطهبارژیماشغالگرصهیونیستیگامبرداشت.

قاب بین الملل

▪وزیرخارجهبرکنارشد

همزمان با اعالم این خبر ،خبرگزاری ان کی
سئول به نقل از منابع ناشناس اعالم کرد «ری
یونگ هو» ،وزیر خارجه کره شمالی برکنار شده
امانامجانشینویتاروزپنجشنبهاعالمنخواهد
شد«.ری»متولد ۱۹۵۶فرزندریمیونگجی،
معاونمدیرسازمانودپارتمانراهبردی،نهادی
در داخل حزب کارگر کره شمالی با مسئولیت
نظارت بر انتصابهای مدیران در کشور است.
پــدرش نیز از دبیران خبرگزاری مرکزی کره
شمالی بــود .ری به خوبی انگلیسی صحبت
میکند و دانــش آموخته دانشگاه زبانهای
خارجیپیونگیانگاست.اوسالهاپستهای
ارشد کشوری در زمینه امور غرب را به عهده
داشت .ری یونگ هو از سال  ۲۰۰۳تا ۲۰۰۷
سفیرکرهشمالیدرلندنبودوبهعنوانمعاون
وزیرخارجهونمایندهکشورشدرمذاکراتشش
جانبهخلعسالحهستهایفعالیتکردهاست.
▪ژنرال آمریکایی :کرهشمالی با سرعت در
حالساختتسلیحاتجدیداست

در حالی که درهــای مــذاکــره مقامات ارشد
پیونگیانگ-واشنگتن ماه هاست بسته مانده،

ژنرال «جان هیتن» در سخنانی در اندیشکده
مطالعات راهــبــردی و بین المللی  CSISدر
واشنگتن گــفــت :پیشرفت ســریــع موشکی
نیازمند آزمایش سریع ،پرواز سریع و یادگیری
سریع است .کره شمالی شاهد شکست های
چشمگیری بود اما ،آیا متوقف شد؟ این کشور
همزمان با پیشرفت در زمینه برنامه موشکی
اش ،از اشتباهاتش درس می گیرد .به گزارش
ســـیانان ،هیتن افــزود ،کــره شمالی که در
فهرستاقتصادهایقدرتمندجهان،رتبه115
را به خود اختصاص داده ،با سرعتی مشابه هر
کشوری در کره زمین در حال ساخت موشک
های جدید ،تجهیزات جدید و تسلیحات جدید
است .سرعت خودش یک توانایی است.
▪کشور«اون»آماهنبرداست؟

گـــزارش هــا از ســرعــت توسعه ســاح های
بازدارنده از یک سو و فراخوان سفیران کره
در دیگر کشورها ،از سوی دیگر این سوال
را مطرح می کند که کره آماده نبردی جدی

با آمریکاست؟ خبرگزاری کره شمالی آخر
هفته گذشته در گــزارشــی نــوشــت :آمریکا
دیگر فشارها را از حد گذرانده و برای نابود
کردن و خفه کردن کره شمالی از هیچ اقدامی
خودداری نکرده است .در این گزارش آمده
تحریم های مرگبار آمریکا بــرای این کشور
بسیار خطرناک تر از هر زمانی است ما درگیر
نبرد مرگ و زندگی هستیم .این گزارش می
افزاید در نبود موفقیت در گفت و گوها با کره
شمالی و با وجود تحریم های سخت آمریکا باید
بیش از هر زمانی به خود اتکا کنیم و مقاومت
قوی در برابر آمریکا داشته باشیم .روزنامه
مینجو کــره شمالی هم در گــزارش دیگری
آورده است باید دیوارها را فرو ریخت و درها
را گشود و برای عبور از آتش آماده بود قدرت و
فناوری باید تقویت شود .این رسانه از فشارها
و تحریم های آمریکا و دیگر متحدانش به عنوان
فشارهای مرگبار یاد کرده که از همه خطوط
قرمز و محدودیت ها عبور کرده است و هدفی
جز خفه کردن صدای کره شمالی ندارد.

رایزنیآمریکابا«اربیل»برایاحداث 4پایگاهنظامیدرکردستانعراق

تقالییانکیها برای ماندن

درذهنرئیسجمهورروسیهچهمیگذرد؟

پوتین و هنرکنارهگیری با حفظ قدرت
رئیسجمهور روسیه احتماال در سال ۲۰۲۴
ریاست جمهوری را ترک میکند اما قصد
بازنشستگی ندارد .روزنامه نیویورک تایمز
دربــاره کنارهگیری والدیمیر پوتین ،رئیس
جمهور روسیه از قدرت و پیامدهای آن نوشته
است:چندینسالپیشبنابهدالیلیکههرگز
توضیح داده نشد ،والدیمیر پوتین به مدت
بیش از یک هفته از انظار عمومی ناپدید شد.
این غیبت کوتاه اما چیزی را درباره سیاست
روسیه نشان داد .پوتین پس از  ۲۰سال
رهبری روسیه ،سرپرستی جامعهای سیاسی
را در دست دارد که شاید بیش از حضور او،
از غیبتش هراسان باشد .این مسئله بیش از
هر چیز دیگری به توضیح دلیل استفاده او از
سخنرانی وضعیت کشور در روز چهارشنبه
بــرای اعــام غافلگیرکننده سازماندهی
مجدد دولــت ،چهار سال پیش از زمانی که
قصد کنارهگیری دارد ،کمک میکند .اما
پرسشی نیز مطرح می شود :آیا او میتواند
بدون ایجاد تشنج در نظام سیاسی روسیه
و در خطر قــرار دادن میراث و حتی امنیت
خــود کنارهگیری کند؟ اصــاحــات قانون
اساسی پوتین برنامهای را برای ایمن ماندن
از بروز درگیریهای داخلی در صورت تمایل
نداشتن اش بــرای باقی ماندن در جایگاه
ریاست جمهوری پس از پایان دور ه فعلیاش
در سال  ۲۰۲۴ارائه میکند .کلید حل این
مسئله این است که نشان داده شود او قصد
ندارد پس از ترک ریاست جمهوری ،قدرت
را واگــذار کند .در نظام روسیه ،اتحادهای
اولیگارشها ،ژنرالها ،فرمانداران ،ماموران
اطالعاتی و روسای شرکتهای نفتی برای
قــدرت و پول رقابت میکنند .آنهــا عموما
خارج از انظار عمومی اطالعات مخربی را
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دربــاره یکدیگر منتشر و کــاری میکنند که
رقبایشان دستگیر یا تبعید شوند .پوتین به
جای دادگاهها در این نزاعها حکمیت و از
تشدید تنشها جلوگیری میکند .به گفته
کنستانتین گــازه ،جامعهشناس دانشکده
علوم اجتماعی و اقتصادی مسکو ،در صورت
بازنشستگی پوتین و ترک این جایگاه« ،جنگ
داخلی به راه خواهد افتاد» .به نظر میرسد
تغییراتی که از سوی پوتین مطرح شده ،برای
حفظجایگاهحکمیتشدرایننزاعهاطراحی
شده است .این تغییرات قدرت را از ریاست
جمهوری سلب می کند و آن را میان پارلمان
و نهادی که به تازگی قدرت گرفته ،موسوم به
شورای دولت تقسیم و پیش از آن که هرگونه
جانشین احتمالی ،جایگاه او را پر کند،
ریاست جمهوری را تضعیف میکند.به گفته
کنستانتینگازه،جامعهشناسدانشکدهعلوم
اجتماعی و اقتصادی مسکو ،پوتین میتواند
هر یک از جایگاههای ارائــه شــده -نخست
وزیـــری ،ریــاســت ش ــورای دولــت یــا رهبری
حزب اکثریت در پارلمان -را بر عهده بگیرد
و همچنان امنیت خود و ثبات نظام سیاسی
را حفظ و در عین حال ریاست جمهوری را
واگذار کند .طبق قانونی که در سال ۲۰۰۱
تصویب شد ،پوتین در صــورت کنارهگیری
مشمول مصونیت قضایی خواهد شد و ماهانه
 ۵۸۰هزار و  35روبل یا حدود  ۹۵۰۰هزار
دالر دریافت خواهد کرد .والدیمیر میلوف،
معاون سابق وزیر انرژی روسیه اظهار کرده:
یک چیز مشخص است .پوتین طرحی را ارائه
کــرده که نظام فعلی که به شــدت بر قدرت
رئیس جمهور متمرکز اســت ،تغییر یابد و
نظامی پیچیدهتر از بررسیها و تعادلها
جایگزین آن شود.

پس از تصویب الزام آور مصوبه اخراج نظامیان
آمریکایی از عراق در پارلمان این کشور ،آمریکا
برای تداوم حضور نظامی در منطقه وارد مذاکره
با مقام های کرد عراقی شده است.به نوشته
پایگاه خبری المسله ،مسئوالن آمریکایی طی
 48ساعت گذشته با مسئوالن اربیل دربــاره
مسائل مختلف که مهم ترین آن مسئله حضور
نیروهای آمریکایی در منطقه کردستان عراق
است ،گفتوگو کردند.حتی هیئت آمریکایی
در گفت وگو با نیچروان بارزانی رئیس منطقه
کردستان عــراق دربــاره احــداث چهار پایگاه
نظامی در ایــن منطقه و همچنین تسریع در
افتتاح بزرگ ترین کنسولگری آمریکا در جهان
در شهر اربیل گفت وگــو کــرده اند.نیچروان
بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق روز جمعه
در گ ــفــتوگ ــو
بــــــا روزنــــــامــــــه
«الــمــانــیــتــور» ،با
تصمیم پارلمان
عـــــراق دربـــــاره
اخــراج نیروهای
خارجی از عراق
مــخــالــفــت و از
حضور نیروهای
آمریکایی حمایت کرد.بارزانی چه با حضور
نظامیان آمریکایی در عراق موافق و چه مخالف
باشد پارلمان این کشور رای به اخراج نظامیان
بیگانه داده است و او نیز الــزام دارد که به این
مصوبه و حاکمیت عراق احترام بگذارد.هر چند
کردستان عراق به عنوان یک منطقه فدرال در
قانون اساسی این کشور شناخته شده است اما
بر اساس اختیارات داده شده به اداره محلی
کردهای عراقی ،این اداره در محدوده حقوق
داخلیاختیارتصمیمگیریداردودربارهمسائل
بین المللی و جهانی و دفاعی و روابط خارجی
حق حاکمیتی با دولــت مرکزی اســت.در این
زمینه مذاکره مقام های آمریکایی با اداره محلی
کردستان عــراق دربــاره احــداث چهار پایگاه
نظامی در منطقه کردنشین عراق نیز برخالف
قانون اساسی عراق و تشویق کردها برای مقابله
با بغداد ارزیابی می شــود.در این چارچوب به
نظر می رسد آمریکا ممکن است برای حضور
نظامی خود در منطقه ،نیروهای گریز از مرکز
را به تجزیه طلبی تشویق و عراق را با تنش های
داخلی روبه رو کند.این اتفاقات در حالی است

که مقتدی صدر رهبر جریان صدر از مردم عراق
خواست که روز جمعه آینده راهپیمایی گسترده
ای با درخــواســت اخــراج نظامیان آمریکایی
ازعــراق برگزار کنند و پیش بینی می شود که
میلیون ها عراقی در این راهپیمایی شرکت
کنند.در این زمینه گروه های عراقی از جمله
ائتالف فتح به آمریکا هشدار داده اند در صورتی
که به درخواست های مسالمت آمیز برای خروج
نظامیانخودازعراقپاسخمثبتندهدنیروهای
آمریکایی به عنوان نیروهای اشغالگر شناخته
خواهند شد و برای اخراج این نیروها فاز نظامی
آغاز می شود.از سویی با توجه به این که عراقی
ها یکپارچگی عراق را خط قرمز خود می دانند
و هیچ یک از کشورهای منطقه با تجزیه عراق
موافق نیست ومنطقه کردنشین نیز هیچ عمق
استراتژیک برای
تجزیه طلبی ندارد
و از همه مهم تر این
که آمریکا به هیچ
وجــه شریک قابل
اعــتــمــادی بــرای
کــردهــا نیست به
نــظــر مــی رس ــد به
نفع آن هاست که
با بغداد در موضوع اخراج نیروهای آمریکایی از
عراق همسوشوند.
▪ بغداد:تصمیمخروجآمریکاشاملکردستان
هممیشود

سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق
از وجود مذاکرات بین بغداد و واشنگتن برای
بازنگری در روابــط امنیتی بین دو کشور خبر
داد .سرتیپ عبدالکریم خلف  ،همچنین گفت:
عقبنشینیآمریکاازعراقشاملکلخاککشور
از جمله اقلیم کردستان است .از سوی دیگر ،رعد
هاشم ،پژوهشگر سیاسی گفت :درخواستهای
اخراج نیروهای آمریکایی فقط برای امروز نیست
بلکه هر روز با توجه به تحوالت اوضــاع امنیتی
شدت میگیرد .بعد از رخدادهای اخیر عراق
و تالشها بــرای سوءاستفاده از آن به عنوان
بخشی از نزاع آمریکا و ایران طرفهای سیاسی
و پارلمانی مجدد خــواهــان اخ ــراج نیروهای
آمریکایی شدهاند .وی گفت :کردها با توجه به
خطر داعش موضع نهاییشان را اعالم کردهاند
و مخالف خروج آمریکا هستند.

هفتهپیش،دونالدترامپجونیور،پسررئیسجمهور
آمریکا ،عکسی از خود منتشر کرد که در آن تفنگی
مزینبهصلیباورشلیمدردستداردورویخشاب
این تفنگ نیز عکسی از هیالری کلینتون پشت
میلههای زندان دیده میشود .به گفته او هیچ چیز
بدی در این عکس وجــود ندارد.سخنگوی او به
واشنگتن پست گفت که این عکس که چند روز بعد
از ترور سپهبد سلیمانی منتشر شد ،مطابق با یک
سنترایجبیناسلحهداراناستوصرفا«اشارهای
است به جنگجویان تاریخی» .شرکت سازنده این
تفنگ هم گفته اســت که پیوند زدن ایــن صلیب
اورشلیمبهنمادهایتنفر«قطعااحمقانه»است.دن
جونز ،تاریخدان و نویسنده کتاب «صلیبیون :تاریخ
حماسینبردبرسرسرزمینهایمقدس»،میگوید
«این نماد را هم باید مثل هر نماد دیگری در جای
درستشدید».اوخودشهمصلیباورشلیمراروی
مچش خالکوبی کرده است .این خالکوبی یادگار
سفری است که چند سال پیش به این شهر داشت
وباهمانشیوهایانجامشدهاستکهزائرانصدها
سال پیش استفاده میکردند .جونز میگوید «اگر
ازمنظرسفرزیارتیمسیحیانبهاورشلیمبهمسائل
نگاهکنیم،ایننمادعبادتصلحآمیزاستامااگراز
منظر دونالد ترامپ جونیور و صلیب اورشلیم روی
تفنگبهمسائلنگاهکنیم،مسئلهمشخصاخشونت
علیه مسلمانان و برخورد میان تمدنهاست که به
قرونوسطیبازمیگردد».

چهره روز

«کن استار» که در جریان استیضاح بیل کلینتون از
سوی جمهوریخواهان به عنوان دادستان اصلی
محاکمه رئیسجمهوری وقت آمریکا برگزیده شده
بود قرار است اکنون به عنوان وکیل مدافع از دونالد
ترامپ در جلسات استیضاح برابر دموکراتها
دفاع کند .دونالد ترامپ که جلسات استیضاح او از
پنج شنبه  ۱۶ژانویه ،در مجلس سنا رسما آغاز شده
«کن استار» و «رابرت ری» را که مسئول تحقیقات از
بیل کلینتون در جریان استیضاح او بودند به عنوان
وکالیخودمعرفیکردهاست.کناستارپیشازاین
عضوشورایمستقلوکالیدادگستریآمریکابودو
کسیبودکهدردهه۸۰میالدیمسئولیتتحقیقات
معروف به وایتواتر را که به بیل کلینتون و هیالری
همسرش مربوط میشد هدایت کرد .آن تحقیقات
درباره پرونده زمینخواری در ایالت آرکانزاس بود.
در جریان آن تحقیقات بود که در نهایت شواهدی
غیرمرتبط با موضوع تحقیقات کشف شد و آن رابطه
خارج از زناشویی بیل کلینتون با یکی از کارآموزان
کاخ سفید به نام مونیکا لوینسکی بود .این رسوایی
اخالقی در نهایت در سال  ۱۹۹۸به استیضاح بیل
کلینتون،رئیسجمهوروقتدرمجلسسناختمشد
هرچندکلینتوندرنهایتگناهکارشناختهنشدوبه
کاخسفیدبازگشت.حاال،جلسهاستماعدادخواست
استیضاح روز سهشنبه و پس از بازگشت سناتورها از
تعطیالت سه روزه ،آخر این هفته آغاز خواهد شد.به
نوشته گاردین ،استیضاح ترامپ ،سومین مورد
استیضاح یک رئیس جمهور در آمریکاست و مشروع
ترینآنهاهمبهشمارمیرود.

