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تحلیل روز

جداییتوافقیفراآتالنتیکی
امیرعلیابوالفتح-آلمانوآمریکادرمسیرجدایی
توافقیقرارگرفتهاند.هایکوماس،وزیرخارجهآلمان
اعالمکردکهتنشهایمیانآلمانوآمریکاباناکامی
دونالد ترامپ در پیروزی دوباره در انتخابات ریاست
جمهوریآمریکاحلوفصلنخواهدشد.واقعیتنیز
این است که مقامات آلمان بیشتر از آن که بخواهند
به مسئله پیشبینی نتایج انتخابات بعدی ورود
کنند این موضع گیری شان تاکید بر این مسئله
است" :بازگشت روابط فرا آتالنتیکی به گذشته با
آمریکاسختاست".براساسمواضعاخیرآلمانیها
بهنظرمیآیداروپابهایننتیجهرسیدهاستکهنگرش
ایاالت متحده به روابط بینالمللی تغییر کرده و این
برگرفته از الزامات ،محدودیتها و مقدوراتی است
که این کشور با آن رو به رو شده و اگر دیگر آن رویکرد
و رفتار همکاریجویانه و تعاملی را که قبال به ویژه در
قبال متحدان اروپاییاش داشت انجام نمیدهد،
لزوما ناشی از رویکرد شخصی و سیاسی یک رئیس
جمهور و حزب نیست بلکه ناشی از شرایط داخلی
آمریکاستکههررئیسجمهور وهرفردیراکهازهر
حزبی در این جایگاه قرار گیرد به سمت این رویکرد
و سیاست میکشاند.از این رو اظهارات وزیر خارجه
آلمانرابایدازاینمنظرنگاهکردکهاگرترامپازکاخ
سفید برود و حتی به باور نگارنده بایدن هم کلیددار
جدید کاخ سفید بشود ،سیاست افــراط گرایی در
تعامل با دنیا شاید به سختی و تندی که ترامپ آن را
به اجرا گذاشت نباشد اما به لحاظ عملکرد همان
بازخوردراخواهدداشت.

پیشخوان بین الملل
تــیــتــر یـــک روزنـــامـــه
فرانسوی «لو تلگرام»
(:)Le Télégramme
«شیوع [کرونا] خارج
از کنترل در ایــاالت
مــتــحــده»«مــســئــوالن
بهداشت آمریکا با یک
موج دوم روبه رو شدند
و اکنون از انفجار می
تــرســنــد»تــاکــنــون در
آمریکا حدود دو میلیون و  ۷۸۰هزار مورد ابتالی به
کروناوبیشاز ۱۳۰هزارفوتیگزارششدهاست.

تا ۲۰۳۶باپوتین!

چگونهپوتینموافقت ۷۸درصدروسهارابرایتغییرساختارروسیهبهدستآورد؟
78درصــد از شهروندان روس شرکت
کننده در همهپرسی اصــاح قانون
اساسی روسیه موافقت خود را با این
که والدیمیر پوتین تا سال ۲۰۳۶
میالدیهمچناندرقدرتباقی
بماند ،اعــام کردند .پوتین
درسال  2024دوره ریاست
جمهوری شش ساله اش به
پایان می رســد  ،پیش از این
اصالحات  ،او نمی توانست
بازهم کاندیدا شود زیرا دوبار

پیاپی در ســال هــای  2012و 2018
کاندیدا شده بود اما در تغییرات جدید
پیشبینیکردهاندهیچفردینمیتواند
بیش از دوبـــار رئیس جمهوری
روسیه شود چه به صورت پیاپی
چه به صورت منقطع اما این
استثنا را بـــرای روســای
جمهوری قبلی یعنی
پوتین و مــدودف قائل
شــــدهانــــد کـــه دوره
هــای قبلی بــرای آن ها

محاسبه نشود.بدین ترتیب پوتین به صورت
بالقوه این امکان را دارد که در سال  2024در
سن  72سالگی باردیگر کاندیدا شود و حتی
شش سال بعد از آن در  78سالگی در سال
 2030بــرای آخرین بار کاندیدای ریاست
جمهوری روسیه شود .اگر اجل به او مهلت
دهد در این صورت او می تواند در سال 2036
رکورد استالین را از نظر طول زمامداری که
 31سال بود ،بشکند زیرا در عمل پوتین به
جز یک مقطع چهار ساله که نخست وزیر بود
ودر عمل اداره کننده واقعی روسیه به شمار
می رفت از سال  2000تاکنون در این کشور
تصمیم نهایی با اوســت.درایــن میان یکی
از در سهــای همه پرسی اخیر روسیه شاید
افزایش انگیزه مــردم پس از ارائــه مشوق ها
برای حضور در همه پرسی در دوران کرونایی

بوده است چرا که بر اساس آمارها  ۶۰درصد
مردم در پای صندوقهای رای حاضر شدند.
جدای از گنجاندن اعتقاد به خدا دراین متن
از جمله این مشوق ها که در اصالحات قانون
اساسی ذکر شده است عبارتند از :در اولویت
قرار گرفتن آینده کودکان روسیه و تضمین
دولت برای پیشرفت آن ها در قالب سیاست
های کلی ،تالش برای محکم کردن کانون
خــانــواده و به رسمیت شناختن امــر ازدواج
تنها میان زن و مرد (غیرقانونی کردن ازدواج
همجنسگرایان) ،دفــاع از مشاغل افــراد به
خصوص نان آوران خانه ،اجرای قانون حداقل
دستمزد درحــد حــداقــل هــای داشــتــن یک
زندگی،افزایش حقوق بازنشستگی به اندازه
تــورم ،کمک مالی و اجتماعی به روس ها
حداقل یک بار در سال بوده است.

دیوان عالیعلیه دونالد

دزدیانگلیسی

جانرابرتس،باالترینمقامقضاییآمریکا،برابرترامپایستادهاست؟

لندنطالهایونزوئالرابهنفعرهبرمخالفانمادورو مصادرهکرد

دیــوان عالی آمریکا که باالترین مرجع قضایی در
این کشور است طی دو هفته گذشته در سه پرونده
بزرگ به "ضرر" محافظهکاران و دونالد ترامپ حکم
داده اســت .احکامی که با ارزشه ــا و شعارهای
دموکراتها و لیبرالها همسوست :مخالفت با
سختتر کــردن شرایط سقط جنین ،حمایت از
حقوق شغلی دگرباشان جنسی و مخالفت با پایان
دادن به برنامه حمایتی باراک اوباما از حدود ۷۰۰
هزار مهاجر جوان اکثرا التینتبار که تقریبا همه
عمر خود را در آمریکا گذراندهاند اما هنوز شهروند
محسوبنمیشوند.شایدخوشبینترینمخالفان
دونالد ترامپ هم انتظار سه پیروزی در دیوان عالی
آن هم تنها ظرف دو هفته را نداشتند و به همین
علت در چند روز گذشته بسیاری از تحلیلگران
رسانهای و ناظران تحوالت دیــوان عالی در صدد
رمزگشایی از منطق و استدالل پشت آرای دیوان
تحت ریاست جان رابرتس ،رئیس دیوان عالی یا به
اصطالح قاضی القضات آمریکا برآمدهاند .یکی
از ویژگیهای سه رای هفته گذشته دیوان عالی
این است که جان رابرتس ،در هر سه
مورد همراه اکثریت بوده و در حقیقت
دردومورداینرایاوبودهکهکفهترازو
را به نفع چهار قاضی لیبرال چرخانده
است .حاال جمهوریخواهان که خود
اورابهدیوانعالیفرستادندمیگویند

"قدرتطلب و شهرتجو" شده و "نگران از دست
دادن وجهه رسانهای و عمومی خود" است و حتی
"وارد حوزه اختیارات دو قوه دیگر ،یعنی دولت و
کنگره"میشود.جانجی.رابرتس،حدود ۱۵سال
پیشازسویجورجدبلیوبوشبهمجلسسنامعرفی
شد و به عنوان یک قاضی محافظهکار رئیس دیوان
عالی شد .با وجود این ،رای متغیر قاضی القضات
جان رابرتس در دوره کــاری جدید این دیــوان (از
اکتبر  )۲۰۱۹که تاکنون در  ۱۰۰درصد آرای ۵
به  ۴همراه اکثریت بوده ،او را قاضی محافظهکاری
که اکنون تمایل بیشتری به میانهروی دارد معرفی
میکند و ادعای استقالل دیوان قضات تحت امر
او را مستحکمتر میکند .به طوری که بسیاری از
تحلیلگران اکنون رابرتس را برجستهترین رئیس
دیوان عالی ایاالت متحده در حدود  ۸۰سال اخیر
معرفیمیکنند.کسیکههم
ریاست و هم هدایت
احــکــام ایــن دیــوان
را "در دســت خــود"
گرفته است و پیشتر نیز
توسط ترامپ "مایه
نــنــگ" نامیده
شدهبود.

دادگــــاه عــالــی انگلیس بــا ص ــدور حکمی
جنجالی دربــاره پرونده دادخواست بانک
مرکزی ونزوئال برای استرداد  ۸۰۰میلیون
پوند از طالی متعلق به خود ،خوآن گوایدو
رهبر مخالفان را به عنوان رئیسجمهوری
ونــزوئــا و صــاحــب ایــن انــدوخــتــه معرفی
کرد!«نایجل تیر» قاضی این پرونده در حکم
خود آورده است؛ دولت انگلیس گوایدو را
به عنوان رئیس جمهوری موقت ونزوئال به
رسمیت شناخته و بدین ترتیب مادورو را به
عنوان رئیس جمهوری این کشور به رسمیت
نمی شناسد .بانک مرکزی ونزوئال به دنبال
ایناستکهبابهدستآوردناینذخایرطال،
آن را در مسیر مبارزه با ویروس کرونا هزینه
کند یعنی با فروش این طال ،دارو و تجهیزات
برای مقابله با بیماری کووید  ۱۹خریداری
کند .مــاه گذشته بانک مرکزی ونزوئال
دادخواستیرابرایآزادسازی
طال به ارزش یک میلیار دالر
از بانک انگلیس با توجه به
شــرایــط اضـــطـــراری ارائـــه
کرد .بانک انگلیس دومین
بانک بــزرگ نگهدارنده
ط ــا در جــهــان پ ــس از
فدرال رزرو آمریکاست

و حدود ۲۵۰میلیارد دالر طال که مالکان آن
کشورهای خارجی از جمله ونزوئالست در
آنجانگهداریمیشود.تالشونزوئالبرای
برگرداندناینطالهاموفقیتینداشتهواین
مسئلهبهگروگانینزدلندنبرایتحتفشار
قرار دادن دولت قانونی مادورو تبدیل شده
بود.این در حالی است که به رغم حمایت
لندن از گوایدو ،دولت جانسون همچنان با
دولتکاراکاسروابطدیپلماتیکاشراحفظ
کردهاست.روسیومانیروسفیردولتمادورو
همچنان در سفارت ونزوئال در لندن حضور
داردواندروساپرسفیرانگلیسنیزدرسفارت
اینکشوردرکاراکاسبهفعالیتهایشادامه
میدهد .اتحادیه اروپا ،آمریکا و چند کشور
دیگر گوایدو را به عنوان رئیس جمهوری
ونزوئال به رسمیت شناختهاند اما دولت
مــادورو همچنان از حمایت نیروهای
مسلح و کشورهایی
مانند چین و روسیه
بــرخــوردار اســت .این
کشورها از تحریمها و
سیاستهای انگلیس
و آمــریــکــا در قــبــال
ونزوئال به شدت انتقاد
کردهاند.
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توئیت روز

سناتور دموکرات الیزابت وارن  :دونالد ترامپ
تالش دارد از نژادپرستانی که  200سال پیش
سربازان آمریکایی را کشتند دفاع کند ،اما حاضر
نیست در جهت دفاع از سربازان آمریکایی که
روسیه تالش کرده آنها را بکشد ،کاری انجام
دهد.ترامپ یک فرمانده شکستخورده است!

کارتون روز

شعار انتخاباتی جدید ترامپ از نگاه کارتونیست
واشنگتنپست« :دوباره آمریکا را بیمار کنیم»

قاب بین الملل

گیلین مکسول شخصیت اجتماعی سرشناس اهل
انگلیس که قبال دوست جفری اپستین ،سرمایه دار
محکوم به کودک آزاری بود ،از سوی افب ـیآی در
آمریکا تحت بازداشت قرار گرفته و رسما متهم شده
است.اومتهماستدراستخدامواستفادهازقربانیانی
که کمتر از ۱۸سال داشتند به جفری اپستین کمک
میکرد.اپستینکهبااتهاماتقاچاقجنسیروبهرو
بود روز ۱۰اوت در زندان درگذشت .پزشکی قانونی
نیویورکرسمااعالمکرداودراثرخودکشیباطناب
دار در سلول زنــدان مرده است .او سال گذشته در
نیویورک بازداشت شد که بعد از طرح ادعاهایی دایر
برادارهیکشبکهازدخترانزیرسنقانونی-گاه۱۴
ساله-برایبهرهبرداریجنسیبود.

