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بازگشت همه چیز به خانه اول

دونالدترامپبایکتوئیتهمهراشگفتزدهمی
کند  « :پس از پیروزی های تاریخی که در نبرد با
داعش به دست آوردیم زمان آن فرا رسیده است
کهسربازانخودراازسوریهبهمیهنبازگردانیم».
با همین یک جمله " تشکیالت سیاسی " شامل
کهنه سیاستمداران  ،نظامیان  ،پیمانکاران
نظامی و رسانه های جریان اصلی علیه رئیس
جمهور سر به شــورش می گذارند .وزیــر دفاع
نیز در اعتراض استعفا می کند .ترامپ مقاومت
می کند و در توئیتر می نویسد  « :من در تبلیغات
انتخاباتی ام درخصوص خروج از سوریه و مکان
های دیگر وعده دادم .اکنون که خروج از این
مکانهاراآغازمیکنمرسانههایجعلییابرخی
ژنرالهایشکستخوردهکهنمیتوانستندقبل
ازورودمنبهکاخسفیدکارشانراانجامدهنداز
من و روش هایم که کارایی دارند ،گله می کنند.
من دقیقا همان کاری را که گفته بودم انجام می
دهم».فشارها تشدید می شود  .این بار ترامپ
یک قدم عقب می رود و توئیت می کند  « :آمریکا
در یک مدت زمانی از سوریه خــارج می شود،
فردی(ناشناس)گفتهاستکهماظرفچهارماه
ازسوریهخارجخواهیمشددرحالیکهمنچنین
چیزی نگفته ام  ».مایک پمپئو  ،وزیر امور خارجه
به کمک رئیس جمهور می آید  « :رئیس جمهور
ترامپمیخواهدسربازانمارابهخانهبازگرداند.
اواینتصمیمراگرفتهاستومادرحالکارکردن
درراستایاینتصمیمهستیم.ماازسوریهخارج
خواهیم شد .جدول زمانی مرتبط با این اقدام
شاملاینموضوعخواهدشدکهسربازانماباید
در امنیت باشند و این که ما می توانیم به کمپین
ضدداعشادامهدهیم».ترامپسخنانوزیرامور
خارجهخودراباتوئیتتاییدمیکند«:نیروهای
مانراازسوریهخارجمیکنیماماهرگزدربارهاین
که این اقدام به سرعت انجام می شود صحبتی
نکرده ام ».این بار خبر از مخالفت مشاور امنیت
ملیمیرسد.واشنگتنپستمینویسد«:جان
بولتون در تضاد آشکار با موضع دونالد ترامپ
دربارهسوریهگفت:آمریکاتاوقتیکهداعشنابود
شوددرسوریهمیماندوازمتحدانشحمایتمی
کند».بولتونراهیاسرائیلمیشود.ترامپبار
دیگرعقبنشینیمیکندودرتوئیترمینویسد
 « :نیروهای مان را از سوریه خارج می کنیم اما
هرگز دربــاره این که این اقدام به سرعت انجام
می شود صحبتی نکرده ام» .بولتون آب پاکی را
روی دست همه می ریزد « :هیچ جدول زمانی
برای خروج نیروهای آمریکایی در شمال شرقی
سوریه وجود ندارد».خروجی که رئیس جمهور
آمریکا وعده داده بود از سوی مشاور امنیت ملی
مشروط می شود  « :اهدافی وجود دارد که ما
می خواهیم به دست آوریم و عقب نشینی ما را
مشروط می کنند ...این جدول زمانی از تصمیم
گیری ها درباره سیاست هایی که ما نیاز داریم
اجــرا کنیم ناشی می شــود .این شرایط شامل
شکست بقایای داعش در سوریه و محافظت از
شبه نظامیان کردی است که در کنار نیروهای
آمریکایی در برابر داعش جنگیده اند ».ترامپ
تبعیت می کند و در توئیتر می نویسد  « :ما با
سرعتی مناسب از سوریه خارج خواهیم شد.
در همین حال به مبارزه با داعــش ادامــه می
دهیم و هر کــار دیگری که محتاطانه و الزم
باشد ،انجام می دهیم » .سرانجام جنجالی
که با توئیتی نسنجیده از سوی رئیس جمهور
نابلد در سپهر سیاست آمریکا آغاز شده بود ،
فروکش کرد و همه چیز به خانه اول بازگشت
 " .تشکیالت سیاسی " مجدد کنترل اوضاع را
در دست گرفت   .

توئیت روز

برنی سندرز ،سناتور دمــوکــرات ایالت
ورتمونت« :حق با جیمی کارتر بود وقتی
گفت آمــریــکــا یــک الــیــگــارشــی بــا فساد
سیاسی نامحدود است .ما هر روز بیشتر
از دموکراسی فاصله می گیریم و به شکلی
از حکومت الیگارشی وارد می شویم.
دموکراسی باید بر اساس هر شخص ،یک
رای باشد نه میلیاردرهایی که انتخابات را
می خرند».او پیش از آن در توئیت دیگری
نیز نوشته بــود «:ما به دولتی نیاز داریم
که برای همه کار کند نه فقط برای یک
درصد جامعه».

دولت فرانسه قوانین سخت گیرانه علیه تظاهرات کنندگان وضع می کند

نوبت مشتآهنین ماکرون

نبی شریفی-سه روز پس از آن که «کرسیتوف
دوتینگر» قهرمان سال  ۲۰۰۸بوکس فرانسه با
مشت های کوبنده خود پلیس های ضدشورش
را چندین متر عقب نشاند ،دولت فرانسه تصمیم
گرفت سیاست های مشت آهنین علیه تظاهرات
کنندگان را اعمال کند .ادوارد فیلیپ ،نخست
وزیرفرانسهدرواکنشبهتظاهراتهشتمینشنبه

جلیقهزردهادرشهرهایمختلفاینکشور،ازوضع
قوانین سخت گیرانه درباره تجمعات بدون مجوز
خبرداد.اودربارهناآرامیهایاخیرکشورشگفت
که «فرانسه بنا دارد برای سختتر شدن برگزاری
تجمعهای از پیش اعــام نشده قوانین تــازهای
وضع کند .این قوانین پاسخی است به خشونت
جلیقهزردها در تظاهرات اخیرشان در شهرهای

اردوغان :ترکیه نمی تواند شرط آمریکا را برای خروج از سوریه بپذیرد

دسترد سلطان برسینهبولتون

رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهور ترکیه به دلیل
مواضعاخیرجانبولتون،مشاورامنیتملیآمریکا
دربــاره نیروهای دموکراتیک کرد سوریه ،با وی
دیــدار نکرد .بدین ترتیب بولتون که از اسرائیل
به آنکارا آمده بود پس از دیــدار با ابراهیم کالین
سخنگویریاستجمهوریترکیه،معاونسازمان
اطالعاتی ترکیه و دیگر مقامات ترک ،این کشور
را ت ــرک کـــرد .جــان
بولتون ،پیش از ورود
بهآنکاراطیسخنانی
خروجآمریکاازسوریه
را بــه حــفــظ امنیت
کــردهــای ســوریــه از
سوی ترکیه مشروط
کــــرده بـــود ک ــه ایــن
موضع گیری واکنش
هــــای ت ــن ــدی را در
ترکیه در پی داشت.
بر اســاس گــزارش ها
ترکیه مخالف جدی
کــنــتــرل  22پایگاه
آمریکایی در سوریه،
توسط شبه نظامیان
ُکرد است .پیشتر یک
مقامامنیتیعالیرتبه
ترکیه در مصاحبه با
خبرگزاری رویترز گفته بود که آمریکا باید امکان
استفاده از پایگاه های خود در سوریه را به ترکیه
واگــذار کند .به گزارش دیلی صباح ،رجب طیب
اردوغــان ،رئیس جمهور ترکیه در سخنرانی خود
درجمعگروهپارلمانیحزبحاکمبرعزمترکیهدر
پاکسازیسوریهازتروریستهابعدازخروجآمریکا
از این کشور تاکید کرد .اردوغان گفت :یگانهای
مدافع خلق(ی پ گ) نمیتواند نماینده کردها
باشد.ترکیهاینشرطآمریکاراکهبایددربارهامنیت

تروریستهای«یپگ»تضمیندهیم،نمیپذیرد.
رئیس جمهور ترکیه گفت که «اگر تروریستهای
دیگری نیز بخواهند مانع کار ما شوند با آن ها هم
مقابله خواهیم کرد .ترکیه تدارکات الزم را برای
عملیات نظامی علیه عناصر داعــش که هنوز در
سوریه فعال هستند فراهم کرده و به زودی علیه آن
ها وارد عمل خواهد شد».به هر روی،مهار ترکیه در
قبالکردها،احتماال
ی ــک ــی از اهـــــداف
تـــرامـــپ از اعـــام
خروج نیروهایش از
ســوریــه نــبــوده است
امــا ایــن مهار ،حتما
یکی از پیامدهای
ایــن تصمیم اســت.
در شــرایــط فعلی،
اگــر ترکیه بخواهد
اقدامی علیه کردها
انجام دهد ،بهظاهر
مانع از خروج آمریکا
از سوریه خواهد شد
و از سوی دیگر حتی
اگـــر اق ــدام ــی علیه
کردها انجام ندهد،
بــــاز هـــم ضمانتی
بــرای خــروج آمریکا
از سوریه وجود ندارد ،بهخصوص در شرایط فعلی
که آمریکا برای خروجش ،تقویمی هم اعالم نکرده
است.ترکیهایکهبنابهگفتوگویتلفنیاردوغان
وترامپ،بنابودبهنوعیپلیسخوبشرقفراتباشد
تا باقیماندههای داعش را از میان ببرد ،اکنون با
تناقضدررفتارهایواشنگتنروبهروست.ازسوی
دیگرکردهاورفتارخصمانهترکیهباآنها،بهانهای
مناسببرایآمریکاستتابهتوجیهتداومحضورش
درسوریهوخروجتدریجیازآنبپردازد.

نخست وزیر اسرائیل خواستار روبه رو
شدن با شاهدان پرونده های فساد شد

خودزنی به سبک
نتانیاهو
نخستوزیراسرائیلخواهانآنشدکهپیشازآنکه
دادستانی این رژیم در پروندههای تحقیقاتی فساد
علیه وی کیفرخواست صادر کند ،نهادهای قانونی
او را با شاهدانی که علیه وی شهادت داده اند ،رو در
روکنند.نتانیاهوگفتکهرودرروکردناوباشاهدان
باید خیلی سریع انجام شــود.وی در همین حال
تایید کرد که این درخواست را دو بار در نشستهای
بازجوییپلیسمطرحکردهوبهاوپاسخرددادهانداما
اکنوناینخواستهراعلنیمیکند.بهادعاینتانیاهو،
نهادهای حقوقی اسرائیل از دعوت شاهدانی که
ممکناستدراینپروندههابهنفعاوسخنیبگویند
و شهادت دیگر شاهدان پروندهها را خنثی کنند،
شانه خالی کردهاند.شاهدان علیه نتانیاهو شماری
از مقامات پیشین دفتر نخست وزیــری بودهاند که
در توافق با نهادهای حقوقی رژیم صهیونیستی ،در
روندموسومبهمبدلشدنبه«شاهدکشور»،خطای
خود را پذیرفته و در مقابل ،تضمین گرفتهاند که یا
مجازات نشوند یا مجازات آن ها خفیف باشد.پلیس
در حدود سه سال گذشته بارها از نتانیاهو درباره سه
پرونده تحقیقاتی ،با عنوانهای یک هزار ،دو هزار و
چهار هزار بازجویی کرده و در پرونده موسوم به سه

هزار نیز او را به عنوان «مطلع» مورد پرسش قرار داده
است.پلیس در جمع بندی پروندهها به دادستانی
توصیه کرده که علیه نتانیاهو به اتهام ظن به فساد،
ارتشاوخیانتدرامانتکیفرخواستارائهکند.همه
شواهد نشان میدهد که زمان ارائه کیفرخواست
بسیار نزدیک شده و نتانیاهو نیز خود این احتمال را
قوی میداند .نتانیاهو در همین حال گفته است که
اگر او هم مانند آن دسته از سیاستمداران اسرائیلی
بودکهحاضربهعقبنشینیبهمرزهایسال۱۹۶۷
هستند« ،این دام انداختن جادوگرانه علیه او تمام
میشد».وی با این سخنان این شائبه را القا میکند
که دادستانی ،پلیس و رسانههای اسرائیلی ،در
سلطهچپگرایانیهستندکهخواستارعقبنشینی
اسرائیل از سرزمینهای اشغالی جنگ  ۵۲سال
پیش با کشورهای عربی شده اند .نتانیاهو تا پیش
از این به طور مرتب تکرار می کرد در حالی که رژیم
صهیونیستی در آستانه انتخابات است ،آغاز روند
استماع علیه وی منطقی نیست.اما حــاال وی در
سخنان ت ــازهاش ،عمال خواهان آن شــده که همه
پروندههای تحقیقاتی ،به ایستگاه اول در بررسیها
بازگردد؛کاریکهاگرانجامشود،ممکناستسالها
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مختلففرانسه!».اعمالقوانینسختگیرانهعلیه
معترضان ،توسط دولت فرانسه به ریاست امانوئل
ماکرون در حالی است که خرابکاری و خشونت
در این کشور خسارتی چند میلیون یورویی در پی
داشته است  .جرالد دارمانین ،وزیر بودجه فرانسه
در مصاحبه ای با رادیو آر تی ال گفت که دولت باید
در مواجهه با «خشونت افراطی»« ،سخت گیری
افراطی» پیشه کند .به نظر می رسد دولت فرانسه
تصویر مامورانی را که توسط بخشی از معترضان
موردهجومقرارمیگیرند،نمیپذیرد.کرسیتوف
دوتینگرروزشنبهپنجمژانویهودرجریانهشتمین
تظاهرات سراسری جلیقه زردهــا ،پس از بحث و
جدلباگروهیازماموران،رویپلپریدوباضربات
مشت ،یک گروه چهار نفره از ماموران را ۱۰متر به
عقبراند.قهرمانسال۲۰۰۸بوکسفرانسه،پس
از آن که از سوی پلیس شناسایی شد ،با انتشار یک
ویدئو،اعالمکرد«زیادهروی»کردهوخودرابهپلیس
تحویل خواهد داد .او که اکنون در بازداشت موقت
بهسرمیبردگفتهاستپسازدیدنخشونتپلیس
و پس از آن که همراه همسرش هدف گلولههای
گاز اشکآور نیروهای ضد شورش قرار گرفته ،از
خودش دفاع کرده است .حاال فرانسوی ها طی

کــارزاری اینترنتی برای آزادی وی بیش از ۱۱۵
هزاریوروجمعکردهاند.نخستوزیرفرانسهدراین
بارهبهشبکهاولتلویزیوناینکشورگفت«:ماباید
حقاعتراضدرفرانسهراحفظکنیمودرعینحال
آنهاکهقوانینرازیرپامیگذارندنیزبایدمجازات
شوند ...به همین خاطر است که دولت در واقع
طرفدار به روز کردن قوانین برای مجازات آن هایی
استکهبهتعهدشانبرایاعالمپیشازموعدزمان
برگزاری اعتراضها عمل نمی کنند .آن هایی که
بهتظاهراتبدونمجوزمیپیوندندوآنهاییکهبا
نقاب به این تظاهرات میروند ».او همچنین تاکید
کرده «خرابکارها و اراذل و اوباشی» که در پاریس و
دیگرشهرهااقدامبهغارتمغازههاوتخریببانکها
کردهاند باید تمام هزین ه خسارت های وارد شده را
جبران کنند .براساس گزارشها طرح دولت برای
برخورد با «دردسرسازان» ،مشابه برخورد با افراد
سابقهداری است که در بدرفتاری میان طرفداران
افراطی فوتبال شناختهشدهاند و اجازه حضور در
ورزشگاهراندارند .برایناساس«پرداختغرامت»
بهکسانیکهامالکوداراییهایشاندراعتراضات
نابود شده برعهده «دردسرسازان خواهد بود و نه
مالیاتدهندگان».

رهبرکره شمالی برای چهارمین بار با قطار شخصی به چین رفت

«اون»به امید «شی»

کیم جونگ اون در حالی که در قطار ضد گلوله سبز
رنگخودتولد 36سالگیاشراجشنمیگرفت،با
دعوترسمیشیجینپینگ،رئیسجمهورچین،
وارد پکن شد .این چهارمین سفر رهبر کره شمالی
به چین است .خبرگزاری دولتی کره شمالی اعالم
کرده است ری سول جو ،همسر رهبر کره شمالی
و شماری از مقامهای بلندپایه این کشور از جمله
کیم یونگ چول ،مذاکره کننده ارشد و ری یونگ
هو ،وزیر امور خارجه در این سفر سه روزه همراه
کیم جونگ اون هستند .چین در سالهای اخیر و
دراوجتحریمهاییکجانبهآمریکاوشورایامنیت
سازمان ملل علیه کرهشمالی همواره نقطه اتکای
مطمئنی برای پیونگیانگ بوده و دقیقا از همین
روستکهروابطدوکشوردرطولچنددههراهبردی
باقی مانده اســت .این سفر در حالی انجام شده
است که رهبر کره شمالی در روزهای اخیر تهدید
کرده بود چنان چه آمریکا دست از تحریم و اعمال
فشار برای «منزوی» کردن کره شمالی برندارد،
«شیوه دیگری» را مقابل این کشور در پیش خواهد
گرفت.ازسالهایگذشته،چینهموارهمهمترین
همپیمان دیپلماتیک کره شمالی بوده است و یکی
از مهمترین منابع تجارت و کمک به این کشور به
حساب میآید .سفر اخیر «اون»
به چین زمانی انجام میشود
که اخبار مربوط به دیدار مجدد
او با دونالد ترامپ افزایش یافته
است .این دو نخستین
بار در ماه ژوئن سال
گذشتهباهمدیدار
کـــردنـــد .دیـــدار
ســــال گــذشــتــه
آن ها نخستین
دیدار یک رئیس
جمهور آمریکا
با یک رهبر کره
نهاییکردنسرنوشتپروندههاعلیهاوراطوالنیتر
کند.آویخای مندلبلیت ،دادستان ارشد که عنوان
رسمیاودراسرائیل«مشاورحقوقیدولت»است،در
روزهایگذشتهازادامهکارشبانهروزیحقوقدانان
درنهاددادستانیبرایپیگیریپروندههایمرتبطبا
نتانیاهودفاعکردهبود.شاینیسانفردشمارهدودر
دادستانیتاییدکردهکهعلیهنتانیاهوکیفرخواست
صادر خواهد شد.وزیران حامی نتانیاهو در کابینه
انتقالی و نیز شخصیتهای دیگر پشتیبان ادامه
نخست وزیری وی ،درروزهایاخیرفشارشدیدیرا
برمندلبلیتونهاددادستانیواردکردهاندتااوازآغاز
استماععلیهنخستوزیرخودداریکند.اماداویدام
سالم ،رئیس فراکسیون لیکود در کنست ،آشکارا
گفت :اگر کیفرخواست صادر شود« ،میلیونها تن
به خیابان خواهند ریخت».حقوق دانــان سخنان
این چهره نزدیک به نتانیاهو را تهدید دموکراسی
دانستند و نکوهش کردند.چهرههای اپوزیسیون
در روزهــای گذشته تاکید کردهاند نتانیاهو خود
انتخابات زودهنگام را اعالم کرده و نمی تواند به
دادستانیدیکتهکندکهچههنگامرونداستماععلیه
یکمظنونراآغازکند.انتخاباترژیمصهیونیستی
بیستمفروردین،۱۳۹۸برگزارمیشود.ازروزاعالم
انتخاباتزودهنگامپارلمانیدردوهفتهپیش،آرایش
صحنهسیاسیاسرائیلبهشدتتغییرکردهواحزاب
جدیدیبرپاشدهانداماهنوزنظرسنجیهانشانمی
دهند که حتی اگر علیه نتانیاهو کیفرخواست صادر
شود ،او و حزب لیکود بخت اول انتخابات هستند.از
سوی دیگر ،رهبران احزاب اپوزیسیون میگویند،
احتمالنرسیدنجناحراستبهاکثریت،ممکناست
نتانیاهوراازتشکیلدولتبعدیناتوانکند.

شمالی بود .حاال ،روزنامه «مونهاوا ایلبو»ی کره
جنوبی نیز گزارش داده که نمایندگان آمریکا و کره
شمالی در هفتههای اخیر چندین بار در ویتنام
دیدار و درباره مالقات آینده سران دو کشور رایزنی
کردهاند .میزبانی ویتنام از دیدارهای نمایندگان
واشنگتنوپیونگیانگ،گمانهزنیهادربارهاحتمال
برگزاری دیدارآینده سران دو کشور در این کشور را
تقویت کرده است .درچنین شرایطی روشن است
کهسفرکیمجونگاونبهچیننشانمیدهدرهبر
کرهشمالیهماننددیدارقبلیخودبارئیسجمهور
چینقبلازگفتوگوباترامپ،درنظرداردپکنرااز
دیدگاههایکشورشآگاهکندوازارزیابیچینیها
نیزمطلعشود.والدیمیرافسیف،تحلیلگرنظامی
روسیه و رئیس موسسه دولتی کشورهای مستقل
مشترکالمنافع در گفت وگو با شبکه تلویزیونی
اسپوتنیک روســیــه بــا اشـــاره بــه سفرهای مکرر
رهبر کرهشمالی به چین میگوید :این بازدیدها
نشاندهنده نفوذ بسیار زیاد چین بر همسایگان
این کشور است و آمریکا نمیتواند بدون کمک
چینموضوعکرهشمالیراحلکند.ازمنظرپکن،
همزمانباموضوعهستهایکرهشمالیبایدتکلیف
برخیاقداماتامنیتزدایآمریکاهمروشنشود.
سامانههای موشکی آمریکا در شرق دور
از جمله سامانه موشکی
تاد،رزمایشهایآمریکا
با متحدان منطقهای
خـــــود شــــامــــل کـــره
جنوبی و ژاپن
و سالحهای
هـــســـتـــهای
تــاکــتــیــکــی
آمریکا در کره
جنوبی از جمله
ایــن موضوعات
است.

لغو دیدارآمریکابا
طالبان دردوحه
قــرار بــود نمایندگانی از طالبان افغانستان و
مقامهای آمریکایی امروز در یک نشست دو روزه
در قطر درباره روند صلح گفت وگو کنند اما دیروز
اعالمشدکهطالبانایننشسترابهدلیلاختالف
بر سر دستور کــار آن لغو کــرده است.به نوشته
رویترز ،طالبان درخواستهای مکرر قدرتهای
منطقهای برای موافقت با حضور مقامهای افغان
در این نشست را رد و تاکید کرده بود که آمریکا
دشمن اصلی در نبرد  ۱۷ساله افغانستان است
و دولت کابل یک رژیم دست نشانده به حساب
میآید.این شبه نظامیان نشستها با مقامهای
آمریکایی در عربستان را که قرار بود برگزار شود،
لغوکردندوعلتآنتاکیدریاضبرایحضوردولت
کابل در این نشست ها بود.گفت وگوهای امروز
قرار بود چهارمین دور از نشستهای میان زلمای
خلیلزاد ،فرستاده ویژه آمریکا و رهبران طالبان
باشد.مقامهای ایرانی و پاکستانی گفتهاند که
تالش میکنند طالبان را برای دیدار با مقامهای
دولت کابل متقاعد کنند.یکی از رهبران طالبان
مستقردرافغانستاننیزگفتهبود:اینزمانیاست
که ما میخواهیم با مقامهای آمریکایی گفت وگو
کنیم .ما درباره خروج نیروهای آمریکایی ،تبادل
زندانیولغوتحریمهاعلیهرهبرانطالبانصحبت
میکنیم.امادیروزسهشنبهمقاماتارشدطالبان
به رویترز گفتند :دو طرف توافق کردهاند که در
نشستقطرشرکتنکنند.

گزارش تحلیلی
اقتصاد،رئیس جمهور آمریکا را در
 2020زمین می زند؟

روزهای توفانی در انتظار
کاسب نیویورکی
دونــالــد ترامپ چندی پیش در توئیتی که
آیــنـهای تما منما از اوضــاع سیاسی وی در
پایتخت سیاسی ایاالت متحده بود ،نوشت:
«مــن تنها در کــاخ سفید هستم و منتظرم
تا دمــوکــراتهــا بــرای مــذاکــره به ســراغ من
بیایند».ترامپ حق دارد که در «واشنگتن
دی.ســـی» احــســاس تنهایی کند .نگاهی
کوتاه به آمار شرکتکنندگان در انتخابات
ریاست جمهوری سال  2016به خوبی نشان
میدهد از بیش از یک میلیون شهروندی که
در واشنگتن بــرای رأی دادن واجــد شرایط
بودند ،فقط حدود  30هزار نفر به ترامپ رأی
دادند.از سوی دیگر ،ترامپ در واشنگتن خود
را در محاصره نهادهای رسمی و غیررسمی
و ساختار تثبیت شــده سیاسی در آمریکا
میبیند؛ساختاریکههمچونمشاورسابقش
«استیو َب ِنن» ،به دنبال تخریب هدفمند آن
برای رسیدن به آمریکایی باشکوه است.با این
حال ترامپ این روزها دالیل فراوانی دارد تا در
واشنگتن احساس دلتنگی کند.
▪همه چیز اقتصاد است

ترامپ بــرای رسیدن به انتهای دوران ریاست
جمهوری خود در سال  2020و شرکت مجدد
در انتخابات به ظاهر راهی پر پیچوخم در پیش
دارد .صرفنظر از تمام بحرانهایی که دولت
ترامپدرعرصهسیاستخارجیباآنروبهروست
و ترامپ تالش میکند با اتکا به تجربه پر بار در
حــوزه تجارت ،آن را حلوفصل کند ،اقتصاد
تنها موضوعی است که ترامپ از هر گونه نوسان
و بحرانی در آن گریزان است.ترامپ به خوبی
میداندکهکارگرانفقیردرایالتهاییهمچون
پنسیلوانیا و فلوریدا با این امید به وی رأی دادند
تا او آمریکا را به همان دوران باشکوه دهههای
 60و  70میالدی بازگرداند .زمانی که صنایع
سنگین آمریکا ،حرف آخر را در دنیا میزد و از
انتقال کارخانه ها به چین خبری نبود.از همین
روست که دولت ترامپ کشور چین را به عنوان
هدفاصلیخوددرعرصهبازرگانیتعریفکرده
و تالش میکند با افزودن تعرفههای گوناگون به
کاالهای چینی پکن را به واردات هر چه بیشتر از
آمریکا وادار کند .از آغاز جنگ تعرفهها بین چین
و آمریکا بارهاوبارها دو کشور بر سر میز مذاکره
نشستهاند بــدون آن که به توافقی دســت پیدا
کنند.جدیدتریندورمذاکراتچینوآمریکاقرار
است تا ماه مارس سال  2019ادامه پیدا کند و
چینیهادرقبالتوقفافزایشتعرفهها،انرژیو
محصوالتکشاورزیبیشتریازآمریکاواردکنند.
دو حوزهای که کارگران آن ،اصلیترین حامیان
ترامپدرانتخاباتسال 2016میالدیبود هاند.
در همین حال ،با این که به نظر میرسد ترامپ
از بــازی موش و گربه خود با چین در خصوص
تعرفهها و افزایش صادرات آمریکا لذت میبرد،
شبح ترسناک دیگری در حوزه اقتصاد خود را
نمایان میکند.شاخص بورس شاید این روزها
تنها چیزی باشد که ضربان قلب ترامپ را باال و
پایین میبرد .در طول یک ماه گذشته شاخص
بــورس داو جونز که نشان دهنده قیمت سهام
دههــا شرکت تــراز اول آمریکایی اســت به طرز
نگرانکنندهای سقوط کرده است.با این حال
ترامپ نشان داده که از نظر وی حدی برای رشد
اقتصادیآمریکاوجودندارد.اینمسئلهآنچنان
برایترامپمهمبودکهیکتابویبسیارحساس
را در تاریخ سیاست آمریکا شکست .دخالت در
تصمیمات بوروکراتیک بانک مرکزی آمریکا به
عنوان مهمترین رکن اقتصادی این کشور خط
قرمز تمام روســای جمهور آمریکا بــوده چرا که
استقاللبانکمرکزییکیازبنیادیتریناصول
نظام اقتصاد بازار آزاد نیز محسوب میشود.در
این میان رشد اقتصادی آن چنان برای ترامپ
مهماستکهویبهصراحترئیسبانکمرکزی
آمریکارابهبرکناریتهدیدکرد.آتشخشمترامپ
حتی به استیو منوچین وزیر خزانهداری آمریکا
نیز رسید و برخی رسانههای آمریکایی از تصمیم
ترامپبرایبرکناریویخبردادهاند.مسئلهای
که در صورت مطرح شدن اخباری از وضعیت بد
اقتصادیآمریکا،کام ً
المحتملخواهدبود.حال
سوال این جاست که آیا عوض کردن افراد ممکن
است به ترامپ کمک کند تا بحران اقتصادی در
راه را به بعد از سال  2020و انتخابات ریاست
جمهوری موکول کند؟به نظر میرسد اقتصاد
آمریکا در پایان دوران رشدی است که از زمان
اوباما و با پایان بحران اقتصادی در این کشور
آغازشدهاست.شاخصهایکالناقتصادینیز
خبرهایخوبیبرایترامپندارد.

