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جهان چگونه ترامپ را می بیند؟
مرکز پژوهشــی متن نوشت:موسســه تحقیقاتــی جهانی پیو
نظرســنجی های خود درباره نگرش جهانی را از سال2002
آغاز کرده و در طی این ســال ها کوشیده است تا به این پرسش
پاسخگویدکه؛جهانچگونهایاالتمتحدهرامیبیند؟ دربهار
 2017بهطورمیانگیندرسطحجهانفقط 22درصدبهعمل
صحیح و درســت رئیس جمهور آمریکا در مسائل جهانی باور
دارند .درحالی که چند ماه قبل ،پیش از روی کار آمدن دونالد
ترامپ 64،درصدمردمجهانبهرئیسجمهورپیشینآمریکا
اعتمادداشتهاند.مردماسرائیلوویتنامباالترینمیزاناعتماد
بهتواناییهایترامپدررسیدگیبهاموربینالمللیرادارند.
روس ها نیز نگاهی مثبت به ترامپ دارند چرا که این ارزیابی را
دارند که عملکرد او در نهایت به نفع کشورشان می شود .نکته
مهماینکهکشورهایغربینظیر؛انگلستان،کانادا،فرانسه،
آلمان ،اسپانیا و کشورهای دیگری چون؛ برزیل ،اردن ،ترکیه
و یونان کمتریــن میزان نگرش مثبت به رئیــس جمهور آمریکا
را دارند( .کمتــر از 20درصد مردم در این کشــورها به ترامپ
نگاهیمثبتدارندوضعیتیکهکامالمشابهنگرشمردماین
کشورهابهجورجبوشپسربودهاست)درشکلباالمیزاننگاه
هایمنفی(نارنجی)ونگاههایمثبت(سبز)بهدونالدترامپدر
سطحجهان:نظرسنجیهادراروپا،آمریکایجنوبیوشمالیو
جهاناسالمکمترینمحبوبیتترامپرانشانمیدهد.

...

خبر متفاوت
نرم افزار «دوست یابی» ترامپ!
امیلی مورنو :بــه تازگی یــک نرمافزار دوســتیابی کــه در آن
هواداران دونالــد ترامپ میتوانند با یکدیگــر مالقات و گفت
وگوکنند،راهاندازیشدهاست.مدیراجرایینرمافزار«دونالد
دیترز»دربیانیهایاعالمکرد«:برایبسیاریازهوادارانجوان
ترامپ ،تعصب لیبرال ها امکان مالقات و گفت وگو را برای آن
ها غیرممکن ساخته است .به همین دلیل است که ما این نرم
افزار را برای حامیان ترامپ راه اندازی کرده ایم که بدون ترس
از بحث های سیاســی ،با یکدیگر به گفت وگــو بپردازند».این
نرمافزاررایگانکهبرایهردوسیستمعاملاندرویدوآیاواس
قابلدسترسیاست،هرروز 25دوستپیشنهادیبهکاربران
معرفی می کند؛ اما برای یافتن دوســتان بیشتر ،کاربران باید
مبالغیرابپردازند.ایننرمافزارحتیبهکاربرانآناینامکان
رامیدهدافرادلیبرالرامسدود(بالک)کنند.باوجوداینکه
نرم افزار «دونالد دیترز» برای حامیان ترامپ راه اندازی شــده
است؛ در توصیف آن آمده اســت که همه مردم می توانند آن را
دانلودکنندودرآنعضوشوند.درحالیکهایننرمافزارجدید
حامیان و هواداران ترامــپ را در یک جا جمع مــی کند ،اوایل
سال 2018میالدیهمیکنرمافزارضدترامپیبهوسیلهیک
گروهلیبرالراهاندازیشد.ایننرمافزارامکاندوستیابیرا
برایهمهافرادیکهمخالفسیاستهایترامپهستندیاازاو
متنفرند،فراهممیکند.

سر کنسول سعودی دیروز استانبول را به مقصد ریاض ترک کرد

روابط متشــنج مقتدی صدر و نوری مالکی بر کســی پوشیده
نیست .عمليات " صولة الفرسان " ارتش عراق در زمان مالکی
( )2008علیه شــبه نظامیان جيش المهدی وابسته به صدر
کهمنجربهکشتهشدنتعدادزیادیازنیروهایارتشوجیش
المهدیودستگیریآنانشدودرمقابل،تالشهایگسترده
صدر برای ممانعت از تصدی دوره ســوم نخست وزیری توسط
مالکی ،نقش مهمی در بروز اختالفاتی داشــت کــه تا به امروز
ادامــه دارد.مقتدی صدر و یــاران او از آن هنــگام تاکنون از هر
فرصتیبرایحملهشدیدبهمالکیوسیاستهایویاستفاده
کرده اند .اتهام گسترش فساد در دوره مالکی و مقصر معرفی
کردن او در سقوط موصل و ماجرای اسپایکر ،همواره در چهار
سالگذشتهتوسطجریانصدرمطرحمیشدهاستبهگونهای
کهبرآینداظهاراتآناننشانمیداد درصورتیکهفرصتیابند
از هیچ اقدامی برای محاکمه مالکی یا نزدیکان وی دریغ نمی
کنند.اکنونکهحزبالدعوهپساز 13سالنخستوزیریرا
ازدستدادوشخصیتیمکلفبهنخستوزیریشدهاستکه
حمایتپشتپردهصدررادراختیارداردبایدانتظارداشتکه
برخی پرونده های قدیمی علیه مالکی و حزب الدعوه ،توسط
صدریهابهجریانافتد.پروندههاییکههدفازآنهانابودی
این حزب و توجیه ضربات ســنگین بر پیکر دبیرکل آن اســت.
هرچند که به نظر می رسد نخست وزیر سابق عراق در صورت
جدیشدنمسئله،آتوهاییازرهبرجریانصدردرپروندههای
فسادوپیشازآنماجرایقتلسیدعبدالمجیدخوییدرسال
 2003وکمکهایمالیملکعبدا...پادشاهسابقسعودیبه
صدرداردکهمیتواندبرایتحتفشارقراردادنصدریاسکوت
وی از آن ها استفاده کند.اما به هر حال می توان انتظار داشت
کهاحتماالدرماههایآینده،تنشدرروابطحزبالدعوهوصدر
بهبخشیازچالشهایسیاسیدرکشورتبدیلخواهدشد.

سیان ان :ریاض قراراست اعالمکندخاشقچی «اشتباهی»کشته شده است

سعودیدرفاز«قربانیسازی

»

خــادم -تیمــی  ۱۲نفــره از مقامــات آنــکارا و ریــاض وارد
کنسولگریشدندوساعاتیپسازوروداینگروه،تیمپلیس
جنایی که لباس ویژه پوشــیده بودند و دســتکش به دســت
داشتند برای بازرسی وارد همان ساختمان شدند .بازرسی
کنسولگری که از عصر دوشــنبه آغاز شــده بود 9 ،ساعت به
طول انجامید .بخش هایی از خاک باغچه کنســولگری نیز
که احتمال می رفت خاشــقچی در آن جا دفن شــده باشــد،
برای نمونه برداری جمع آوری شــد .مقامات امنیتی ترکیه

اعالم کردند که ســرنخ های قابل قبولی به دست آورده اند.
آن ها همچنین به خبرگزاری رویتــرز گفتهاند فایلی صوتی
در اختیار دارند که به «کشته شدن» خاشقچی در ساختمان
کنسولگریاشارهمیکند.بااینحالترکیهاجازهانتشارآنرا
نداردچراکهبهجاسوسیمتهممیشود.حاالکهراهیبرای
پنهان کاری سعودی نمانده «سی ان ان» و «سی ان بی سی»
بهنقلازسهمنبعآگاهاعالمکردندکهمقامهایعربستاندر
حالآمادهکردنگزارشیهستندتابگویندجمالخاشقچی

در جریان بازجوییهایی که از کنترل خارج شــده بود در اثر
«خطا» کشته شده اســت .تیم بازرســی در حالی اجازه ورود
به کنسولگری را یافته بود که ســاعاتی پیش از ورود این تیم
تحقیقاتی،خبرنگارانحاضردرمقابلکنسولگریعربستان
سعودیدراستانبولشاهدورودنیروهایخدماتیباوسایل
شست و شو به داخل کنســولگری بودند .اما این همه ماجرا
نبود .با پایان تحقیقات ،رجب طیب اردوغان  ،رئیسجمهور
ترکیــه اعــام کــرد در
کنســولگری عربســتان در
استانبولبرخیوسایلازنو
رنگشدهاست.اردوغانبه
خبرنگارانگفت«:امیدوارم
بهزودیبهنتایجیبرسیمکه
ایدهای منطقی به ما بدهد،
چون ایــن تحقیقــات در پی
شواهد بسیار ،از جمله مواد
ســمی و نیز مــوادی اســت
کــه رد آن ها به وســیله رنگ
کردن پاک شده اســت ».او
اعالمکردکهتحقیقاتفنی
ادامه خواهد داشت.در این
شرایطعربستانسعودیواماراتمتحدهعربیپسازرایزنی
با یکدیگر برای عبور از بحران کنونی به گزینه های مختلفی
رســیده اند که یکی از آن ها پروژه «قربانی ســازی» است .بر
اساس اطالعات «سی ان ان» و «ســی ان بی سی» ،ریاض به
احتمال زیاد اعالم خواهد کرد که ایــن عملیات بدون تایید
(به طور خودسرانه) انجام شده اســت .بر اساس این سناریو
محمد بن سلمان ،ولیعهد سعودی از هرگونه اتهامی در باره
«قتل»جمالخاشقچیتبرئهخواهدشد.اینعبارتدرحالی
استفادهخواهدشدکهرئیسجمهوریآمریکاروزدوشنبهاز
عبارتخودسربرایتوصیفکشتهشدنروزنامهنگارسعودی
استفادهکرد.دونالدترامپبعدازصحبتباپادشاهعربستان
این احتمــال را مطــرح کرد که شــاید ایــن قتــل کار قاتالن
«خودسر» باشد .همزمان ،رســانههای ترکیه گزارش دادند
که محمد العتیبی ،سرکنسول ســعودی در استانبول پیش

اردوغان:
برخی وسایل
کنسولگری
سعودی مجدد
رنگ شده
است ،به تفتیش
ادامه می دهیم

ازورودبازرسان،ترکیهرابهمقصدریاضترککردهاست.بر
اساسگمانهزنیها،محمدالعتیبیکهپیشازاینکمدهاو
کابینتهارابرایخبرنگارانبازمیکرد،حاالقراراستگره
کور این ماجرا را باز کند .بر همین اســاس مایک پمپئو ،وزیر
خارجهآمریکابرایپایاندادنبهاینغائلهبهریاضسفرکرد.
اوابتداباملکسلمان،شاهسعودیکهبهسختیمیتوانست
روی پاهایش بایســتد ،دیدار کرد و سپس به مالقات ولیعهد
عربســتان رفت تا بر سر دســتور قتل جنجالی وی گفت و گو
کند.سومینفردیکهوزیرخارجهآمریکابااودیدارکردخالد
بنسلمان،سفیرسعودیدرواشنگتنوبرادرکوچکولیعهد
بود.اوهفتهگذشتهپسازجهانیشدنبحرانخاشقچیبه
کشورش بازگشت .اکنون ،روزنامه نیویورک تایمز به نقل از
مقامات آمریکایی گزارش داد« ،خالد بن ســلمان» احتماال
دیگربهعنوانسفیرعربستانسعودیدرواشنگتنبهآمریکا
بازنمیگردد.احتمالمیرودکهسخنانمتناقضویباعث
این تصمیم گیری شده باشد .سفیر سعودی پیش از سفر به
ریاضدر ۱۷مهرماهبهواشنگتنپستگفتهبود«محالاست
کارکنان کنسولگری سعودی در استانبول بدون اطالع ما
مرتکب چنین اقدامی شوند».به گزارش القدس العربی ،به
نظرمیرسدپمپئوباخودطرحونقشهراهیرادرسفرفوری
و کوتاه خود به ریاض دارد که به دســتور دونالد ترامپ مامور
مذاکره با مقامات ســعودی شــده است .ســناریوی اول این
است که عربستان به ارتکاب این جنایت از سوی کارمندان
امنیتی ســعودی و قتل غیرعمد او اعتراف کند و بگوید این
اشــتباه در جریان بازجویی از او صورت گرفتــه و آن ها برای
پوشاندن آثار جرم جســد او را سر به نیست کردهاند .دومین
ســناریو این اســت که عربســتان تدابیری در زمینــه آزادی
زندانیان سیاســی به خصوص فعاالن جامعه مدنی و آزادی
شاهزادگانی لحاظ کند که در هتل ریتز کارلتون بازداشت
هستند.سومینسناریونیزکهدشوارترینگزینهاستبررسی
آینده ولیعهد جوان سعودی بن ســلمان است چون سخت
استکهبعدازماجراجوییهاییکهاوطییکسالگذشته
در دوره ولیعهدیاش داشــته جامعه جهانی او را قبول کند
زیرا وقتی او قدرت را به عنوان پادشاه به دست بگیرد نتیجه
چهخواهدبود؟

شکایت بازیگر پورن ازترامپ برایتوئیت توهینآمیزرد شد

یک هیچ بهنفعدونالد

دادگاه فدرال در لس آنجلس شــکایت اســتفانی گرگوری عیار» توصیف کرد .دنیلز بهخاطر این توئیت شکایت کرده
کلیفــورد ،معــروف بــه اســتورمی دنیلــز ،بازیگرفیلمهای بود که ترامپ او را به دروغ و افترا متهم کرده اســت .دادگاه
مستهجنازدونالدترامپبهاتهامتوهیندرتوئیترراردکرد .اما نظر دیگری دارد .از نظر قاضی ،این توئیت یک "لفاظی
کلیفورد میگوید ،در سالهای ۲۰۰۶و ۲۰۰۷با دونالد اغراقآمیز" اســت و چنین پدیــدهای در موضعگیریهای
ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا رابطه پنهانی داشــته اســت .سیاسیوعمومیدرآمریکارایجاست.بهگزارشانبیسی
در قرار رد این شــکایت آمده اســت:
این بازیگر سرشناس پورن ادعا کرد،
«مطابق رای دیوان عالی یک بیانیه
در سال  ۲۰۱۱یک فرد ناشناس در
عمومی[علنی]سرشارازاحساسات
پارکینگی در شهر الس وگاس به وی
و افراط علیه یک نفر که باعث آسیب
نزدیک شده و گفته اســت در صورت
وکیل ترامپ در دادگاه
روحــی و اخالقی فرد شــود ،جرم به
برمال شدن این راز شخص استورمی
اعتراف کرده بود که در
حســاب نمیآید ».حاال ،بنا بر حکم
و دختــرش آســیب خواهند دیــد .او
تصویر مبهم و محوی از فردی که ادعا آستانه انتخابات  ۲۰۱۶هم قاضــی ،چنیــن موضعگیریهایی
در چارچــوب آزادی بیــان کــه در
میکرد ،وی را تهدید کرده است
هم به استورمی دنیلز (۱۳۰
قانــون اساســی آمریکا بــه صراحت
منتشرکرد.درواکنشبهاینسخنان،
ترامپ در توئیتر اتهام وی را احمقانه هزار دالر) و هم به کارل مک از آن دفاع شــده ،بالمانع هســتند.
حال اســتورمی طبق قانون موظف
توصیف کرد و گفت اســتورمی دنیلز
دوگال ،مدل نشریه
استبهدلیلشکستدراینپرونده،
پس از ایــن همه ســال تصویــر مبهم
دالر)
هزار
(۱۵۰
بوی»
«پلی
هزینههــای وکیــل ترامــپ در ایــن
کسی را منتشر کرده که اساسا وجود
قالسکوت پرداخت
ح 
دعوای حقوقــی را بپــردازد .مایکل
نداشتهاستوندارد.ترامپدرهمین
آوناتی،وکیلدنیلزاعالمکردهاست
توئیــت کلیفــورد را یک «شــیاد تمام
کرده بوده است

 ۴گروهک تروریستی از«منطقهکاهشتنش» درادلب خارج نشدند

سرپیچی ازتوافق سوچی
بــا رســیدن موعــد  15اکتبر کــه طبــق توافق ســوچی
میبایســت تمامــی گروهکهــای تروریســتی و شــبه
نظامیان ،منطقه کاهش تنش در اســتان ادلــب را ترک
میکردند ،امــا هنوز چهــار گروهک تروریســتی در این
منطقه حضور دارند.توافق سوچی میان ترکیه و روسیه
برایایجادمنطقهکاهشتنشدراستانادلببهوسعت
 15تا 20کیلومتر مربع به تدریج به مرحله اجرای کامل
نزدیک میشود؛ مهمترین ســد راه این توافق ،همراهی
نکــردن گروهکهای تروریســتی حاضر در این اســتان
اســت .هم اکنون بســیاری از این گروهکهــا مجبور به
همراهی و موافقت بــا توافق مزبور شــدهاند اما کماکان
چهار گروهــک ،اعالم کردهانــد که موافق آن نیســتند و
اینمنطقهراترکنخواهندکرد.وزارتدفاعترکیههفته
گذشته اعالم کرد که قرار است منطقه مد نظر بر اساس
توافق«سوچی»ایجادوازسالحهایسنگینتخلیهشود.
دوروزپیشنیزسرانجامگروهک«هیئتتحریرالشام»با
انتشار بیانیهای به صورت ضمنی موافقت خود با توافق
منطقهکاهشتنشدراستانادلبراپذیرفتواعالمکرد
کهبرایازبینبردنآناقدامنمیکند.هرچندکههیئت
تحریرالشامدربیانیهخودبابهکاربردنبندهایمختلف

و توضیحات فراوان تالش کرد تا این مســئله را به نحوی
قابلقبولوآبرومندانهارائهکند؛بااینحالمعنایکلی
اینبیانیهپذیرشتوافقسوچیوکوتاهآمدنتحریرالشام
ازموضوعمنطقهکاهشتنشبود.بهنوشتهپایگاهخبری
عنببلدی،چهارگروهکیکههنوزتوافقروسیهوترکیه
رانپذیرفتهاندعبارتهستنداز«:حراسالدین»«،أنصار»،
«أنصارالتوحید»و«جبهةأنصارالدین».طبقاینگزارش،
اینچهارگروهاتاقعملیاتمشترکیراتحتنام«وحرض
المؤمنین»تشکیلدادهان دوتصاویریازحملهبهمواضع
نیروهای ارتش ســوریه در پایگاه «جورین» که در منطقه
کاهش تنش قرار دارد ،منتشر کردهاند.این گروهکها
طی دو سال گذشــته به تدریج از گروهک «هیئت تحریر
الشــام» جدا شــدند«.والدیمیر پوتیــن» ،رئیسجمهور
روســیه ( ۱۷ســپتامبر ۲۵/شــهریورماه) در کنفرانس
خبری مشترک با «رجب طیب اردوغان» ،رئیسجمهور
ترکیهدرشهربندریسوچیازتوافقدوکشوربرایایجاد
منطقهغیرنظامیدر«ادلب»میاننیروهایارتشسوریهو
شبهنظامیانبهوسعت ۱۵کیلومترمربعخبرداد.وسعت
منطقه کاهش تنش در متن توافــق از 15تا 20کیلومتر
ذکرشدهاست.

...

نمای روز

یک کشــاورز ترکیــه ای که بــا تراکتور
خــود قصــد حملــه بــه ســفارت رژیــم
صهیونیســتی را در آنــکارا داشــت بــه
ضرب گلولــه نیروهای امنیتــی ترکیه
زخمی و تراکتور متوقف شد.

3

که به حکم اعتــراض خواهد کرد .او به نقض حکم یادشــده
خوشبین است .کلیفورد پیشــتر گفته بود مایکل کوهن،
وکیل پیشین ترامپ در آستانه انتخابات ریاست جمهوری
ســال ۲۰۱۶به وی حقالســکوت پرداخت کرده است اما
چونمبلغپرداختی با رضایتشخص دونالد ترامپ همراه
نبــوده ،وی میتواند توافق با مایکل کوهــن را زیر پا بگذارد
و از روابط پنهانی با دونالد ترامپ ســخن بگوید .مقامهای
قضاییوپلیسفدرالایاالتمتحدهآمریکامشغولتحقیق
در این باره هستند که حقالســکوت پرداخت شده از سوی
دونالدترامپ،ازهزینهکارزارانتخاباتیویبودهیاازحساب
شخصی رئیس جمهور .چنان چه فرض اول درست باشد،
ترامپبایکدردسربزرگمواجهخواهدشد.مایکلکوهن

که حدود  ۱۲سال برای ترامپ کار میکرد ،پیش از این در
دادگاهاعترافکردهبودکهدرآستانهانتخابات ۲۰۱۶همبه
استورمیدنیلز( ۱۳۰هزاردالر)وهمبهکارلمکدوگال،
مدل نشــریه "پلی بــوی" ( ۱۵۰هــزار دالر) حقالســکوت
پرداخت کرده بوده اســت .پس از آن بــود که رئیس جمهور
آمریکادرتوئیتینوشت«:اگردنبالوکیلخوبمیگردید،
مایکل کوهن را انتخــاب نکنید ».دونالد ترامپ پیشــتر در
مصاحبهباخبرنگارفاکسنیوزگفتهبودکهدرصورتعزل
شــدن از پســت خود همه بازارها فروخواهند پاشید و همه
فقیرتر از آن چه هستند ،خواهند شد .او این سوال را مطرح
کردکهچرادموکراتهابایداحتمالوقوعچنینشرایطی
درآیندهرادرنظرنگیرند؟

هنوزامیدی برایتوافق برسرخروج انگلیس ازاتحادیه اروپا وجود دارد؟

مارپیچ برگزیت

تــا زمــان خــروج بریتانیــا از اتحادیــه اروپــا (مــارس )۲۰۱۹
فرصت زیــادی باقی نیســت ،حــال آن کــه احتمال شکســت
مذاکــرات مربوط بــه برگزیــت همچنــان باقی اســت .خروج
بدون توافــق بریتانیــا از اتحادیه اروپا
پیامدهــای ناروشــنی بــرای طرفین
دارد .گزارشهــای منتشــر شــده از
سوی رســانهها حکایت از آن دارد که
کســب توافق بر ســر خروج بریتانیا از
اتحادیه اروپا همانقدر ممکن اســت
که شکســت این مذاکرات .شــماری
از مســئوالن اقتصادی آلمان رســما
اعــام کردهاند که حاضــر به پذیرش
"برگزیت"بههرقیمتینیستند.افزون
بر آن ،بســیاری از مسئوالن سیاسی
اروپایینیزدربارهپیامدهایناروشن
خروج بدون کســب توافق بریتانیا از
اتحادیه اروپا برای اقتصــاد و بازار کار
آنکشورهشداردادهاند.
▪مشکلاصلیکجاست؟

مذاکرات ناظر بر توافق بریتانیا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا
بر سر برگزیت شامل موارد متعددی میشود؛ از قواعد مربوط
به داد و ســتد بریتانیا با کشــورهای عضو اتحادیه اروپا گرفته تا
مســائل مربوط به اجــازه کار و اقامت .یکــی از گرههای اصلی

مذاکراتدوطرفبرسربرگزیتمربوطبهمرزجغرافیاییبین
اتحادیه اروپا و بریتانیاســت .با خروج بریتانیــا از اتحادیه اروپا،
مرزسیاسیکشورهایعضوایناتحادیهبابریتانیابهجمهوری
ایرلندومرزآنکشورباایرلندشمالی
میرســد.مارگاریتیز شــیناس،
سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا،
بــا عزیمــت از احتمال شکســت این
مذاکراتگفتهاستکهاتحادیهاروپا
باید خود را برای خروج بدون کســب
توافق بریتانیا از اتحادیــه اروپا آماده
کند .اواســط مــاه ژوئیه کمیســیون
اتحادیه اروپا از همه کشورهای عضو
خواستهبودخودرابرایهراحتمالی
آمــاده کننــد .خــروج بــدون کســب
توافق بریتانیا از ایــن اتحادیه به باور
کمیسیون یاد شــده ،میتواند داد و
ستدکاالوهمچنینسفرشهروندان
اینکشورهارابهگونهایجدیمختل
کند.شرکتهای آلمانی فعال در حوزه صادرات به کشورهای
عضواتحادیهاروپادربارهدادنامتیازاتویژهبهبریتانیاهشدار
دادهاند.آنهاتاکیدکردهاندکهکسبتوافقبههربهاییازنظر
آنهاپذیرفتنینیست.آنهادرعینحالمتذکرشدهاندکهقائل
شدن امتیازهای ویژه برای بریتانیا میتواند انسجام بازارهای
اروپارابهمخاطرهافکند.

...

با انتخابات  2018کنگره
آینده سیاسی ترامپ در ِگرو نتیجه انتخابات
میان دوره ای کنگره

آزمونی برای آزمون بزرگ تر

نتیجهانتخاباتمیاندورهایآمریکادر 6نوامبرتاثیربرجسته
ای بر دو سال باقی مانده از ریاست جمهوری ترامپ دارد .این
اثرگذاری در حیطه هــای اقتصادی ،تعیین خط مشــی های
قانونی و تحقیقات در زمینه رســوایی مقام های دولتی و حتی
استیضاحترامپوآیندهسیاسیاشقابلتصوراست.بههمین
دلیل اســت که ترامپ به مردم آمریکا دربــاره کنترل کنگره به
وسیله دموکرات ها هشــدار می دهد و آن ها را افرادی زورگو و
خشونتطلبمینامد.ترامپچندهفتهقبلدریکسخنرانی
انتخاباتیازمخاطبانجمهوریخواهخودخواستتاحتماپای
صندوقرایحاضرشوند.ویگفت:منتنهاازشمامیخواهم
ازخانهخارجشویدورایبدهید.اگررایندهیدمادوسالتیره
رادرپیشخواهیمداشت.البتهانتخاباتمیاندورهایایاالت
متحدهبهدنبالدوسالتعارضوتضاددرسیاستهایایاالت
متحدهایرخدادکهجمهوریخواهاناکثریترادردومجلس
همدراختیارداشتند.اگرچهانتخاباتمیاندورهایبهصورت
مســتقیم تصمیمی را درباره رئیس جمهوری و سیاست های
وی نمی گیرد اما می تواند بر خط مشی های آینده کاخ سفید
تاثیرگذارباشد.ازنظردموکراتهااینانتخاباتفرصتیبرای
کسباکثریتدردومجلسوناکارآمدسازیبرنامههایبحث
برانگیزترامپاست.بنابرپیشبینیبسیاریازنظرسنجیها
در ایاالت متحده ،دموکرات ها کرســی های الزم را در مجلس
نماینــدگان کســب خواهند کــرد .براســاس برآورد موسســه
نظرسنجی FiveThirtyEightاحتمالموفقیتدموکراتها
دراینامربیشاز 75درصدبیانشدهاست.امادرمجلسسنا
کهجمهوریخواهاناکنوناکثریت 51درصدیرادراختیار
دارند احتمال 66درصدی وجــود دارد که جمهوری خواهان
بار دیگر اکثریت را در اختیار خود بگیرند .براســاس بررســی
ها میزان هیجانات عمومی هم برای انتخابات آبان در دو دهه
اخیرکمسابقهبودهاست.بررسیموسسه«پیو»نشانمیدهد
که 61درصد مردم آمریــکا عالقه مند به حضــور در انتخابات
هستند.تارنمایشبکهتلویزیونی«سی.ان.بی.سی»سهعامل
رادرموفقیتدموکراتهادرانتخاباتمیاندورهایتاثیرگذار
دانسته است .نخستین عامل آن است که معموال مردم آمریکا
انتخابات میان دوره ای را ابزاری برای نشــان دادن نارضایتی
خودازسیاستهایرئیسجمهوریمیبینند.درسهانتخابات
میاندورهایاخیرحزبیکهاکثریترادراختیارداشتورئیس
جمهوری نیــز از آن گــروه بود شکســت خورده و حــزب رقیب
کنترلهردومجلسرابهدستآوردهاست.موضوعدومعامل
جغرافیای آرا بیان شــده اســت .تعداد کرســی های مورد نیاز
دموکراتهابهاندازهایاستکهآنهارابهجذبآرادرمناطق
شهریوحومهآنترغیبکردهاست.برایدموکراترقابتدر
سنا سخت تر اســت زیرا گرچه آن ها به دنبال کسب دو کرسی
بیشترهستندامادربارهپنجکرسیهمبارقابتسختیازسوی
جمهوری خواهان روبه رو هســتند .ســومین عامل نیز فضای
سیاسیاست.آمریکااکنوندرگیرهیچجنگینیستوبیکاری
بهپایینتراز 4درصدرسیدهوارزشسهام ورشداقتصادینیز
افزایش پیدا کرده اســت .با وجود این بسیاری از تحلیل گران
آمریکایی اعتقاد دارند ایاالت متحده عالوه بر امنیت و رفاه به
دیدگاهیجهانیوکارسازنیازمنداست.باوررایجآناستکه
دولت در حال فروش صلح و سعادت مردم است .ضمن این که
بسیاریازتحوالتمثبتاقتصادیدردورهترامپباعثبهبود
شرایطزندگیبرایحامیانترامپدرطبقهمتوسطنشد.بهباور
این شبکه آمریکایی اگرچه هر یک از دو حزب یک میلیارد دالر
را برای مبارزات انتخاباتی خود آماده کرده اند اما نکته آشکار
آن است که صرفا پول برنده را تعیین نمی کند .گفته می شود
مسائل اصلی که در تصمیم گیری رای دهندگان در انتخابات
میان دوره ای آمریکا نقش آفرین است ،موضوع آینده خدمات
بهداشتیودرمانی،اقتصادوبحثهایمربوطبهدادگستری
و انتخاب ها در دیوان عالی این کشــور اســت .البتــه تارنمای
شــبکه خبری «الجزیره» عالوه بر این عوامل مسائلی همچون
حقوق زنان و مهاجرت را در کنار بحث استیضاح ترامپ از مهم
ترین موضوعات موثر در انتخابات بیان کــرد .در زمینه برنامه
حزب دموکرات برای مقابله با سیاســت های ترامپ  ،این باور
وجود دارد کــه دموکرات ها این انتخابات را فرصت مناســبی
برایسبکوسنگینکردنموانعاستیضاحترامپمیدانند.
اســتیضاح ترامپ حول چند موضــوع علیه رئیــس جمهوری
مطرح اســت که مهــم ترین آن هــا تحقیقــات دربــاره دخالت
احتمالی روسیه در انتخابات ریاســت جمهوری سال2016
است .بررسی روزنامه واشنگتن پست و شبکه «ای.بی.سی»
حکایت از آن دارد که 60درصد رای دهندگان آمریکایی خط
مشیهایترامپرادوستندارند.موسسهFiveThirtyEight
هم این میــزان را 54درصد بیان کرد .حدود نیمی از شــرکت
کنندگان در ایــن نظرســنجی ( 49درصد) نیز اعتقــاد دارند
کنگرهبایدمراحلاستیضاحراآغازکندحالآنکه 46درصد
مخالف این امر هســتند .از این روســت کــه «رودی جولیانی»
وکیل دونالد ترامپ ،انتخابات میان دوره ای ســال  2018را
انتخابی میان اســتیضاح کردن یا ادامه سیاســت های ترامپ
ارزیابی کرد .روزنامه «دیلی تلگراف» انگلستان نیز این دوره از
انتخابات را به این دلیل مهم می داند که نشان می دهد مردم
آمریکاچهدیدگاهیبهجمهوریخواهانوسیاستهایآنها
دارند .بنا بر تحلیل روزنامه فوق «اگرچه نام ترامپ در صندوق
هایراینیستاماازبسیاریجهاتنتیجهاینانتخابات،همه
پرسی برای کارآمدی وی و احســاس رای دهندگان به رئیس
جمهوری ایاالت متحده خواهد بود» .این روزنامه نیز اقتصاد،
مهاجرتواستیضاحرامهمترینمولفههادرانتخاباتدانست
و افزود :اگرچه ترامپ در پاییــن آوردن نرخ بیکاری و باال بردن
رشد اقتصادی آمریکا موفق بود اما کاهش مالیات برای بنگاه
هاباعثشدتامیزانکسربودجه 33درصدنسبتبهسالقبل
افزایشداشتهباشد.همچنینسیاستبرخوردسختباپدیده
مهاجرت ،استیضاح و انتخابات ریاســت جمهوری  2020از
دیگرمسائلیهستندکهبهنتیجهاینانتخاباتگرهخوردهاند.
روزنامه انگلیسی «ایندیپندنت» انتخابات میان دوره ای را در
زمینه تعیین آینده ترامپ در چهار سال دوم ریاست جمهوری
هممهمارزیابیوبیانکرد:استیضاحاولینمرحلهازیکفرایند
سیاســی برای مقابله با رئیس جمهوری است .البته دورنمای
کسباکثریتدوسومدرسنابرایاستیضاحمحتملنیستاما
همینفرایندمیتواندبرآیندخوبیازمیزانمقبولیتترامپدر
مجالسآمریکاوسناباشد.همینموضوعاتاستکهپیشبینی
تحوالتآمریکارابرایتحلیلگرانغربیدشوارساختهزیرادر
این شــرایط احتمال انتخاب دوباره ترامپ پنجاه-پنجاه شده
است.بههمیندلیلبایدهمهجنبههایانتخابات 6نوامبربه
دقت تحلیل و بررسی شــود زیرا می تواند سرنخ های مهمی را
برایآیندهایاالتمتحدهوجهانارائهکند.
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