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پیشبینی بنن برای هوایی ناآرام

کارلــوس پاپــا رونــی قانونگــذار ونزوئالیــی در جلســهای در
امریکای پارلمان این کشور گفت :به تازگی بانک «نووو برانکو» پرتغال
التیــــن پروسه انتقال  ۱.۲میلیارد دالر از اموال مالی دولت ونزوئال به
بانکهای اروگوئه را مسدود کرد .به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز،
وی ادامه داد :من خوشــحالم به مردم ونزوئال اطالع دهم که این انتقال پول
در راستای حفاظت از منابع مالی تمام مردم ونزوئال مسدود شده است .هنوز
وزارت اطالعرسانی ونزوئال در این باره اظهارنظر نکرده است .همچنین بانک
نــووو برانکو در لیســبون نیز به درخواســت خبرگــزاری رویترز بــرای اظهارنظر
درباره این تصمیم پاسخ نداده است .این اقدام بانک پرتغالی در حالی است
کــه صدها نفر از مردم آرژانتین در اعتراضاتی در بوینسآیرس علیه مداخله
امریکا در ونزوئال به خیابانها آمدند .کوبا هم که از مداخلهجوییهای امریکا
در ونزوئال انتقاد و آن را محکوم میکند ،اتهامات وارده از سوی واشنگتن ،مبنی
بر نفوذ کوبا در ونزوئال را رد کرد.

EPA

از سالله شیاطین

نــــــما

یک ســازنده مجســمههای کارناوال در نیس فرانسه ،کار روی
مجسمهای از ترامپ را که بیشتر به شیاطین شبیه است ،تمام
کــرده تــا در کارناوال این شــهر کــه  16فوریــه ( 27بهمن) آغاز
میشود و به مدت ده روز ادامه مییابد ،به نمایش درآید.

خبرنگار

پاکبنکر(پاکستان):

آیریشایندیپندنت(ایرلند):

بانــک جهانی در گــزارش جدید خود اعالم
کــرده ،پاکســتان بــه عنوان ششــمین کشــور
پرجمعیــت جهــان تــوان آن را دارد با توان
آبــی خــود بــه منافــع کالنــی در اقتصــاد و
محیط زیست خود دست یابد.

یواسای تودی (امریکا):

رقــم مشــاغل ایجــاد شــده در مــاه ژانویه
امریکا رقم  304هزار را نشــان میدهد اما
آمــار بیکاری نیز به  4درصد افزایش یافته
که نشــان میدهد در هوای آفتابی اقتصاد
باید منتظر ابرهای طوفانی بود.

ی در ســخنانی در بلفاست تأکید کرد
ترزا م 
مرزهــای ایرلنــد را بــاز نگه مــیدارد ،اما در
این سخنان نتوانست توضیح دهد که طرح
محرمانــه برگزیتی او برای ایرلند حاوی چه
چیزهایی است.

سخنرانی ساالنه  2019با طعم انتخابات 2020

همزمان با سخنرانی ساالنه ترامپ ،هم حزبیهای او در سنا ،سیاستهای خاورمیانهای کاخ سفید را به چالش کشیدند
ندا آکیش
خبرنگار

درست در روزی که رئیس جمهوری امریکا
درکنگرهحاضرشدهبودتاسخنرانیساالنه
یــا به عقیــده برخی تحلیلگران نخســتین
سخنرانی انتخاباتی خود برای رقابتهای
 2020را ایــراد کنــد و بــه قــول خــودش
امریکاییها را در جریان «وضعیت کشور»
قــرار دهــد ،در مجلس ســنا دربــاره کلیات
سیاســت خارجی امریکا رأیگیری و تقابل
جــدی دونالد ترامپ جمهوریخــواه با هم
حزبی هایش در بسیاری از محورهای مهم
سیاست خارجی در خاورمیانه برمال شد.
سخنرانی ساالنه ترامپ در روز سهشنبه به
وقــت واشــنگتن در ظاهــر دو هدف عمده
یعنی تبیین «وضعیت کشور» و «افزایش
اتحــاد ملی» را دنبال میکــرد اما در عمل
بــه عقیــده برخــی تحلیلگــران نخســتین
تریبــون تبلیغــات انتخاباتی بــرای رئیس
جمهــور امریکا کــه عزم جدی بــرای ادامه
حضــور در کاخ ســفید تــا ســال  2024دارد،
بود .ترامپ که در این ســخنرانی از هر دری
از جمله خاورمیانه ،مهاجران غیرقانونی،
اقتصاد ،جنــگ تجاری با چیــن و اختالف
نظرهایش با دموکراتها سخن میگفت،
روز سهشــنبه فکــرش را نمیکــرد کــه در
مجلس ســنا ،جایــی کــه جمهوریخواهان
هم حزبــیاش صاحــب اکثریت هســتند
همزمان با ســخنرانی ســاالنه به الیحهای
رأی دهنــد کــه بــه موجــب آن سیاســت
خارجــی دولت ترامپ در خاورمیانه بویژه
در ســوریه و افغانســتان مــورد انتقــاد قرار
گیرد و اختالفات جدی کــه در درون حزب
جمهوریخواه بر ســر سیاســتهای رئیس
جمهور وجود دارد برمال شود.

به گزارش شــبکه خبری سیانان« ،الیحه
سیاست خاورمیانه» که روز سهشنبه در سنا
با 77رأی موافق و 23رأی مخالف تصویب
شــد ،دو تصمیــم اخیــر و مهــم رئیــس
جمهــوری امریــکا یعنــی خروج شــتابزده
نظامیان امریکایی از ســوریه و افغانســتان
را محکــوم میکرد و ســناتور جمهوریخواه
میچ مک کنل که رهبر اکثریت ســنا اســت
در این باره گفت ،رئیس جمهور با «خروج
عجوالنه» نیروها از ســوریه و افغانستان به
برخی نگرانیهــا در هر دو حزب دموکرات
و جمهوریخواه دامن زده است.
ایــن اظهــارات مــک کنــل یــک حقیقــت
دیگــر را هــم آشــکار کــرد مبنــی بــر اینکه
ترامــپ جمهوریخــواه نــه تنهــا در مــدت
زمــان حضــورش در کاخ ســفید نتوانســته
اتحــاد ملی را تقویــت کند و دســت کم در
برخی سیاستها نظر مساعد دموکراتها
را جلــب کنــد بلکــه کاری کــرده اســت کــه
هــم حزبــی هایــش بــه جــای او؛ در برخی
سیاســتها از جمله مخالفت با سیاســت
خــروج نیروهــای امریکایــی از ســوریه و
افغانستانبهجبههدموکراتهاپیوستهاند.
البته در «الیحه سیاست خاورمیانه» که روز
سهشــنبه با  77رأی موافق در سنا تصویب
شــد ،نکات دیگری هم بود کــه از نظر اکثر
دموکراتهــا افراطــی اســت و بــه احتمال
زیــاد در مجلس نمایندگان کــه اکثریت با
دموکراتهــا اســت رأی نخواهــد آورد و در
عمل این الیحه مســکوت خواهــد ماند .از
جملهاینموارد،بندیاستکهدرآنتأکید
شده شــرکتها ،ســازمانها و کشورها حق
«بایکــوت ،توقف ســرمایهگذاری و تحریم
اســرائیل» به خاطر خشونت هایش علیه
فلسطینیها را ندارند .یکی از نهادهایی که
بالفاصله با این بنــد الیحه مخالفت کرد،

اتحادیــه آزادیهــای مدنی امریــکا بود که
اعالم کرد ،اســتفاده از حق بایکوت یکی از
مصادیق آزادی بیان است و اگر افرادی که
ظلمبهفلسطینیهارابرنمیتابندنتوانند
از این حق علیه اســرائیل اســتفاده کنند به
این معناســت که امریکا حــق آزادی بیان
را از آنها گرفته اســت .کاتلین روآن ،یکی از
مقامهــای این اتحادیــه در بیانیهای اعالم
کرد :امروز ،ســنای امریکا سیاســتهایی را
خالف قانون اساسی انتخاب کرده و متمم
اول قانــون اساســی امریکا حقــوق تمامی
امریکایی ها را نقض کرده است.
بنــد دیگــری کــه در حمایــت از رژیــم
صهیونیســتی در ایــن الیحــه وجــود دارد،
ســرمایهگذاری نظامــی دســت کــم 3.3
میلیارد دالری امریکا در اسرائیل و افزایش

کمکهــای امنیتــی بــه ایــن رژیــم و اردن
است .همچنین اعمال تحریم علیه افراد
و کشــورهایی کــه از دولت ســوریه حمایت
میکنند از بندهای این الیحه است.
ëëافراط ،افراط و باز هم افراط
بســیاری از تحلیلگــران بــاور دارنــد کــه
ایــن الیحــه نمیتواند بــه خاطــر بندهای
افراطــیاش از ســد مجلــس نماینــدگان
بگذرد و بیشــترین کارکردی که دارد آشکار
کردن مواضــع جمهوریخواهان و در تضاد
بودن برخی از این مواضع با ترامپ است.
بویژهاینکهترامپروزسهشنبهبیتوجهبه
توصیههای مشــاوران و هم حزبی هایش،
به جای ایراد یک ســخنرانی آرام و وحدت
آفریــن بــر مواضــع افراطــی خــود دربــاره
مهاجــران ،دیــوار مــرزی جنجالــی ،ایران،

یک بام و دو هوای خروج امریکا از سوریه

همزمان با نشست وزیران امور خارجه کشورهای ائتالف ضد داعش ،امریکا تجهیزات نظامی سنگین وارد سوریه کرد
فرحناز دهقی
خبرنگار

نخســتین جلســه میــان کشــورهای عضــو
نیروهــای ائتــاف ضــد داعش ،از تابســتان
سالگذشتهمیالدی،روزگذشتهدرواشنگتن
برگزار شــد تا درباره خــروج نیروهای امریکا
از ســوریه و احیای هیوالی داعش با یکدیگر
توگو بنشینند؛ نشســتی که به عنوان
به گف 
پیشزمینه جلســه وزیران دفاع کشــورهای
عضــو ائتــاف در  10روز آینــده در کنفرانس
امنیتیمونیخمحسوبمیشود.
بــه گزارش نشــنال ،این نشســت بــا حضور
وزیــران خارجــه  79کشــور دربــاره مســائل
مربوط به ســوریه و عراق و با ریاست مایک
پمپئو وزیر خارجه دولت امریکا برگزار شــد.
پیــش از برگــزاری ایــن جلســه ،مقامهــای
دولــت امریــکا اعــام کــرده بودنــد چهــار
محــور اصلی طی ایــن دیدار دنبــال خواهد
شد :تشــریح آزادســازی منطقه و اطمینان
یافتن از شکست دائمی تروریسم ،حمایت
از دولــت عــراق ،بازیابــی و تأکیــد بــر تعهد
نیروهای ائتالف و تأکید بر حفظ مسئولیت
اعضایائتالفضد داعش.قراربودنشست
کوچکتری نیز با حضور کشــورهای آلمان،
فرانســه ،انگلیس ،مصــر و اردن نیــز برگزار
شود تا درباره همکاری این کشورها در سوریه
و عراق مســیر رســیدن به اهداف مشــترک
هموارترشود.
یــک روز پیــش از برگــزاری ایــن نشســت،
نماینــدگان ســنای امریکا بــا اکثریت قاطع
علیــه طــرح ترامــپ ،بــرای خــروج فــوری
نیروهــای امریکایی از ســوریه و افغانســتان
رأی دادنــد تــا عمــق دره اختــاف میــان
خــود و رئیسجمهــوری را بیــش از پیــش
در معــرض نمایــش بگذارنــد .این ســند از
سوی میچ مککانل ،سناتور و رهبر اکثریت
جمهوریخواه مجلس ســنا ،ارائه شد و با 70
رأی موافــق در مقابــل  26رأی مخالــف بــه
تصویبرسید.
ســند مصوب بــر پیامدهــای دشــوار خروج
شــتابزده نیروهای امریکایی از افغانستان و

ســوریه و اینکــه گروههای اســامگرا هنوز در
ایــن دو کشــور «تهدیدی جدی» محســوب
میشوندتأکیدکردهاست.
هایکــو مــاس ،وزیر خارجــه آلمــان پیش از
عزیمــت بــه واشــنگتن تصریــح کــرده بود
کــه موضــوع خــروج نیروهــای امریکایــی از
توگــوی او با
ســوریه از محورهای اصلی گف 
مقامهــای امریکا خواهد بود تا نقاط تاریک
و مبهمی که در این میان وجود دارد شفاف
شــود .به گزارش رادیو ملی آلمان ،ماس در
ادامه افزوده بود« :مســأله خــروج نیروهای
امریکایــی از ســوریه میتوانــد دربرگیرنــده
پیامدهای منفی امنیتی باشــد کــه در کوتاه
مــدت خــودش را نشــان میدهــد .تقویت
گــروه تروریســتی داعــش و اقــدام آنهــا بــه
فعالیتهای تروریســتی میتواند از تبعات
منفی خروج نظامیان از سوریه به شمار آید.
بنابراین الزم اســت درباره جوانب مختلف
توگوشود».
اینتصمیمگف 
در هر دو نشست ،خروج نیروهای امریکایی
ازسوریهمهمترینومبهمترینپرسشبود.
انتشــار خبر خروج نیروهای امریکا از سوریه
کــه بــا هشــدار و گمانهزنیها بر ســر بازیابی
قدرت داعش همراه شد ،باعث ایجاد ابهام
برای کشورهای عضو این ائتالف شده است
کــه برگــزاری این جلســه گامــی در راســتای
شفافســازی محســوب میشــد .اگرچــه
مقامهای امریکایی در تالش بودند از ابهام
مســأله حضور نیروهای امریکایی در سوریه
بکاهنــد اما ناظران همچنان اعتقــاد دارند،
شکاف میان کنگره و دولت امریکا از یک سو
و عــدم تفاهم دونالــد ترامپ با فرماندهان
نظامی و ارتش از ســوی دیگر تناقض میان
سخنوعملامریکارانشانمیدهدوباعث
شــده خروج یا مانــدن نیروهای امریکایی با
سؤاالتفراوانیهمراهباشد.
در همیــن راســتا ،خبرگــزاری آناتولی ترکیه
سهشــنبه شــب گــزارش داد کــه نزدیک به
 150دستگاه کامیون حامل خودروی زرهی،
تجهیزات فنی و ژنراتورها از گذرگاه سیمالکا
واقــع در مرزهــای ســوریه-عراق وارد خاک
سوریه شدند تا محمولههای خود را به مراکز

کشــورش و نگرانیهایــی کــه همچنــان
دربــاره فعالیتهای موشــکی و هســتهای
کــره شــمالی در دو حــزب دموکــرات و
جمهوریخــواه وجــود دارد ،از سیاســت
خارجــی خود درباره این کشــور دفاع کرد و
گفت :در چارچوب دیپلماســی جســورانه
جدیــد خود به تــاش تاریخی در راســتای
تحقــق صلــح در شــبه جزیــره کــره ادامه
میدهیــم .اگــر مــن رئیــس جمهــوری
منتخــب ایاالت متحــده نبــودم ،به نظرم
مــا در حــال حاضر در جنگی بــزرگ با کره
شــمالی میبودیم .کارهای بســیاری برای
انجــام باقی مانده اســت ،امــا رابطه من با
کیم جونگ اون ،رابطه خوبی اســت .من و
کیم جونگ اون بار دیگر در  ۲۷و  ۲۸فوریه
در ویتنام دیدار خواهیم کرد.
دفاع ترامپ از فعالیتهای دیپلماتیک
بــا کــره شــمالی در حالی اســت کــه او در
ســخنرانی ســاالنه خــود بــه ادعاهــای
بیاســاس خــود دربــاره ایــران ادامــه داد
و تمــام تالشهــای دیپلماتیــک رئیــس
جمهــوری ســابق و  5قــدرت برتر جهان
را که به توافق برجام منجر شــده بود زیر
ســؤال بــرد .رئیس جمهــوری امریــکا به
تحوالت ونزوئال نیز پرداخت و در این باره
گفت :امریکا دو هفته پیش رســماً دولت
مشروع ونزوئال و رئیس جمهوری موقت
آن یعنــی خــوآن گوآیــدو را به رســمیت
شناخت .ما در راستای تحقق درخواست
شرافتمندانهمردمونزوئالبرای دستیابی
بــه آزادی در کنار آنها هســتیم و اقدامات
خشــونتطلبانه رژیم مــادورو را محکوم
میکنیــم؛ رژیمــی کــه سیاســتهای
سوسیالیســت آن ،یــک ملــت را از
ثروتمندترین ملت در امریکای جنوبی به
فقر و ناامیدی محض کشانده است.

لجستیک نیروهای امریکایی تحویل دهند.
اقدامــی که نه تنها در راســتای طــرح خروج
سربازانامریکاییازسوریهنیستبلکهنشان
دهنده این اســت که ممکن اســت بازوهای
نظامــی امریــکا درصــدد تقویــت حضــور
خود در این کشــور باشــند .چندین دســتگاه
خودروی زرهی هامری هم که توانایی باالیی
برای حرکت در مناطق صعبالعبور دارند،
در میــان این تجهیــزات بودنــد .اگرچه این
نخستینبارنیستکهاینخودروهادراختیار
نیروهای کرد ســوریه قرار میگیــرد ،پیش از
این هم وزارت دفــاع امریکا این خودروها را
در اختیــار نیروهای ســوریه دموکراتیک قرار
داده بــود .خودروهایــی که تنها بــه کردهای
سوریهاختصاصداردوخودنظامیانامریکا
ازخودروهایزرهیهامراستفادهمیکنند.
از ســوی دیگر ،برای اثبات شــکافی که میان
نیروهاینظامیوفرماندهانشانباترامپ
بر ســر خروج از ســوریه وجود دارد ،میتوان
به اظهار بیاطالعی رئیس ستاد فرماندهی
مرکزی امریکا از تصمیم ترامپ اشاره کرد.
بــه گــزارش یورونیــوز ،ژنــرال جــوزف ووتل،
رئیــس ســتاد فرماندهی مرکزی این کشــور
روز سهشــنبه در برابر مجلس ســنا گفت که
در جریــان تصمیم ترامپ مبنــی بر خروج
نیروهــای این کشــور از ســوریه نبوده اســت.
اگرچه پیــش از این بســیاری از کارشناســان
نظامــی هشــدار داده بودنــد کــه ترامــپ
بدون مشــورت با فرماندهــان ارتش چنین
تصمیمــی را گرفته اســت اما اذعــان ووتل

ونزوئال ،کره شمالی و ...تأکید کرد .او گفت:
در حالی که ما مشــغول صحبت هستیم،
کاروانهــای بزرگــی در حــال حرکــت بــه
سمت امریکا هستند .ما بتازگی شنیدهایم
کــه شــهرهای مکزیــک بــه منظــور بیرون
رانــدن مهاجران غیر قانونی از جمع خود،
اتوبوسهــا و کامیونهایــی را بــه خدمــت
گرفتنــد که این افراد را به ســمت کشــور ما
میآورنــد و بــه ســمت مناطقــی حرکــت
میبرنــد کــه امنیــت مــرزی اندکــی در آن
وجود دارد .ترامپ افزود :من دســتور دادم
ســه هــزار و  ۷۵۰نیــروی دیگر بــه مرزهای
جنوبی کشورمان بروند تا مرزها را در مقابل
هجوم این افراد آماده سازند.
رئیــس جمهــوری امریــکا بیتوجــه
بــه گــزارش ســازمانهای اطالعاتــی
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عــاوه بر رفتارهای عجیب روزانه دونالد ترامپ ،در اینجا مســأله مهم کاخ ســفید
این بود :تحقیقات جاری تحت هدایت رابرت مولر .بیم آن میرفت که پدر ،دختر،
داماد ،پدر داماد ،افشــاگری در مورد کل فامیل ،دادســتان و خدمتکارانی که سعی
داشتند از خود محافظت کنند ،کارکنانی که مورد سرزنش ترامپ قرار گرفته بودند
حقایق را وارونه نشــان دهند  -و همه ،به نظر بنن ،شکســپیر را به چیزی مثل دکتر
سوس ،نویسنده کودکان تبدیل کنند.
همه منتظر افتادن مهرههای دومینو بودند تا ببینند رئیس جمهوری با عصبانیت
چه واکنشی نشان خواهد داد و بازی را دوباره تغییر میدهد.
اســتیو بنن به مردم میگفت به عقیده او 3.33درصد احتمال داشــت تحقیقات
مولر منجر به استیضاح رئیس جمهوری شود 3.33،درصد احتمال داشت ترامپ
از بیم وارد عمل شــدن کابینه و توســل به اصالحیه بیســت و پنجم (که بوسیله آن
کابینه میتواند در صورت عدم صالحیت رئیس جمهوری او را برکنار کند) استعفا
کند و 3.33درصد احتمال داشت دوره ریاستش را لنگ لنگان به آخر برساند .در
هر صورت قطعاً دوره دومی یا حتی تالش برای شرکت در دور دومی نخواهد بود.
بنن در سفارت بریتبارت گفت« :موفق نخواهد شد .تمام تواناییهایش را از دست
داده اســت ».بنن با زبانی مالیمتر چیز دیگری به مردم میگفت :او اســتیو بنن در
عبــارت «اگــر رئیس جمهوری
ســال  2020کاندیدای ریاســت جمهوری میشــود.
ِ
بودم »...تبدیل شد به «وقتی رئیس جمهوری شوم»...
بنن مدعی شد افراد مهمی که در سال  2016به ترامپ کمک کردند اکنون در تیم او
هستند :شلدون آدلسون ،خانواده مرسر ،برنی مارکوس و پیتر تییل .بنن بالفاصله و
گویی از مدتی قبل در تدارک این حرکت بود ،کاخ سفید را ترک کرد و سریعاً سازمان
کوچکــی را برای مبارزات انتخاباتی تشــکیل داد .بننی که تا کنون در پشــت صحنه
حضور داشــت با اصول و قاعده در حال مالقات با رهبران محافظه کار در سراســر
کشــور شد .به گفته خودش حداکثر تالش خود را میکرد تا «از همه ریش سفیدها
دلجویــی کنــد و دل آنهــا را بهدســت آورد ».همچنین فهرســتی از گردهماییهای
محافظه کار که باید در آنها حضور پیدا میکرد ارائه میداد.
رئیس جمهوری گیج و نگران به معاونان میگفت« :چرا استیو سخنرانی میکنه،
نمیدونستمسخنرانیهممیکنه».
در زمینههای دیگر هم بنن از ترامپ جلو زده بود .قرار بود ترامپ مصاحبهای مهم
در ماه سپتامبر در برنامه  60دقیقه داشته باشد اما بعد از مصاحبه بنن با چارلی رز
در  11سپتامبر این مصاحبه به صورت ناگهانی لغو شد.
مشاوران ترامپ احساس میکردند او نباید خود را در موقعیتی قرار دهد که با بنن
مقایســه شــود .کارکنان نگران بودند که از چنین مقایســهای ضربه خواهد خورد -
نگران شده بودند که حرفهای بیربط و تکراری او (همان جمالت با همان ژست
و قیافه به فاصله چند دقیقه بیان میشــدند) بشــدت افزایش یافته و تواناییاش
در متمرکــز ماندن که هیچ وقت هم زیاد نبود به شــکل چشــمگیری کاهش یافته
بود .به جای ترامپ با شــون هنیتی مصاحبه شــد  -واز قبل هم سؤاالت به او نشان
داده شــده بــود .بنــن همچنین ریاســت گــروه تحقیقات مخالــف بریتبــارت را  -از
همان نوع حسابدارهای قانونی که افشاگریهای لعنتی کتاب داراییهای کلینتون
را ســرهم کــرده بودند  -برعهده گرفت و محور اصلــی آن را به گفته خودش ،روی
«نخبگان سیاسی» متمرکز کرد .این فهرستی فراگیر از دشمنانی بود که شامل هم
جمهوریخواهان و هم دموکراتها میشد.
بیشــتر از هــر چیز ،بنن توجــه خــود را روی فرســتادن کاندیداهایی بــه رقابتهای
ســال  2018متمرکز میکرد .در حالی که رئیس جمهوری مکرراً تهدید کرده بود از
مخالفتهای مقدماتی علیه دشمنانش حمایت خواهد کرد ،در پایان این بنن بود
که با پیش دســتی ســتیزه جویانه خود در رأس این مخالفتها قرار میگرفت .این
بنن بود که ترس را در حزب جمهوریخواه میانداخت نه ترامپ .در واقع بنن مایل
بود که کاندیداهای غیر معمولی و نه خل و دیوانه را  -شامل مایکل گریم ،نماینده
استاتن آیلند در کنگره که مدت کوتاهی را در زندان فدرال گذرانده بود  -برگزیند تا
همانطور که او در مورد ترامپ عمل کرده بود ،زیرکی و خطر سیاست به سبک بنن
را بــه نمایش بگذارنــد .هرچند به زعم بنن ،جمهوریخواهان در رقابتهای کنگره
در ســال  2018شــاهد یک کســری  15امتیازی بودند ،این اعتقاد بنن بود که هرقدر
چالشهای جناح راســت بزرگتر مینمود ،این احتمال بیشــتر بود که دموکراتها
کاندیداهــای چپگــرا را به جای راســتگراها به رقابتها بفرســتند حتی اگر شــانس
کمتری برای انتخاب شدن داشتند.
ترامــپ از نظــر بنن ،یک فصل یــا حتی یک راه فرعــی در انقالب ترامــپ در مورد
ضعفهــای موجود در دو حزب عمده امریکا بود .ریاســت جمهوری ترامپ  -هر
قدر هم طول بکشد  -روزنهای را باز کرده بود که فرصتی در اختیار غیر خودیهای
واقعی قرار میداد .ترامپ فقط سرآغاز بود.
بنن در آن صبح ماه اکتبر همان طور که بر باالی پلههای مجتمع بریتبارت ایستاده
بود ،لبخند زد و گفت« :لعنتی هوایی نا آرام در پیش است».
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به آن میتواند انتقاد تحلیلگران را تشــدید
کند .ووتل که در رأس ســازمان نظامی ناظر
بر عملیات در سوریه ،یمن ،عراق قرار دارد
تأکید کرد که رئیسجمهــوری امریکا پیش
از اعــام تصمیمــش درباره خــروج نیروها
از ســوریه با او مشــورت نکرده بود و فقط در
همینحدخبرداشتهکهترامپمایلنیست
نیروهایامریکاییدرسوریهباقیبمانند.
وزارت دفــاع ایــن کشــور نیــز در گــزارش تازه
خود هشــدار داده که یکــی از پیامدهای مهم
خروج نیروهای امریکا از سوریه ،عرض اندام
داعــش و تالش برای بــاز پسگیری قدرتش
خواهد بود .بــه گزارش ســ یانان ،در گزارش
کارشناســان وزارت دفاع امریکا نوشــته شــده
اســت کــه بــا حــذف فشــارروی داعــش ،این
احتمــال وجــود دارد که این گروه تروریســتی
ظرف شش ماه تا یک سال موفق به بازسازی
خود شــده و مجدداً خود را سازماندهی کرده
و ســرزمینهایی را که از دســت داده ،بار دیگر
به تصــرف خود درآورد .کارشناســان پنتاگون
همچنیننوشتهاندکهگرچهشبهنظامیانکرد
سوریباداعشدرحالمبارزههستند،اماآنها
برای تداوم مبارزه خود با نیروهای تروریستی
به پشــتیبانی نیروهــای نظامی ائتــاف ضد
داعشنیازدارند.سازمانمللهمدرگزارشی
اعــام کرد کــه با وجود شکســتهای نظامی
داعــش در عــراق و ســوریه ،ایــن گــروه هنــوز
تهدیــدی علیه جامعــه بینالمللی اســت و
نبایدبااینتصورکهتروریسمشکستخورده،
زمینمبارزهخالیشود.

گروهجهان/در غیاب نمایندگان دولت ،نشست گروه طالبان با
نمایندگان گروههای سیاســی مختلف این کشور در مسکو ،این
خاورمیانه
گروه قانون اساسی افغانستان را زیر سؤال برد و خواستار اعمال
تغییراتی چند در آن شد تا زودتر به صلح تن بدهد .حامد کرزای رئیسجمهوری
پیشــین این کشــور هم قانون اساســی کنونی در زمان او نوشــته شــده بــود ،در این
نشست حضور داشت.
بــه گزارش یورونیوز ،در پی نشســت رهبــران طالبان و نمایندگان احزاب سیاســی
افغانســتان و در غیاب دولــت ،رئیس هیأت طالبان صراحتاً اعــام کرد که قانون
اساسی افغانستان را که کشورهای غربی نوشتهاند ،اعتبار ندارد و از سوی این کشور
به مردم تحمیل شده است .عباس استانکزی افزود« :قانون اساسی کشور ما باید
بر اســاس معیارهای اسالمی و شریعتمان نوشته شود و در آن ارزشهای افغانی
ترویج شــود نه ارزشهای غربی» .او ضمن آن ،خواســتار خروج نیروهای خارجی
از افغانستان شد .او اعالم کرد که امریکا متعهد شده نیمی از نیروهایش در خاک
افغانستان را تا آغاز ماه آوریل سالجاری میالدی خارج کند .استانکزی افزود« :تا
زمانــی که نیروهای خارجی از خاک افغانســتان خارج نشــوند طالبــان نمیتواند
آتشبس اعالمکند».
اســتانکزی در جمــع رهبــران احزاب سیاســی افغانســتان به نمایندگــی از گــروه طالبان
خواستههای این گروه را برای آینده سیاسی این کشور توضیح داد ،اما قبل از آن اعالم کرد
قانون اساسی «مانعی در مسیر صلح است» .طالبان هفته پیش نیز در مذاکرات با امریکا
خواهان انحالل ارتش افغانستان شده بود .در نشست مسکو ،عالوه بر حامد کرزای ،وکیل
احمد متوکل ،وزیر خارجه پیشــین طالبان و عبدالسالم ضعیف از اعضای عمده پیشین
این گروه هم شرکت کردهاند .دولت افغانستان از کسانی که در این نشست شرکت کردهاند
انتقاد کرده است و سرور دانش ،معاون دوم رئیسجمهوری هم در صفحه رسمی توییتر
خود نوشته که در غیبت نمایندگان دولت این نشست «اتالف وقت» است .قانون اساسی
کنونی جمهوری اسالمی افغانستان در سال  1382به تصویب رسیده است.

دست رد دوباره عراق بر سینه امریکا

با وجود گذشــت ســه روز از اظهارات رئیسجمهوری امریکا مبنی بر استفاده از
خاک عراق برای «زیر نظر گرفتن ایران» ،همچنان واکنشها به آن ادامه دارد.
به گزارش سومریه نیوز ،آیت اهلل العظمی سید علی سیستانی مرجع عالی قدر شیعیان
عــراق در جریــان دیــدار با نماینده ســازمان ملل تأکید کــرد :عراق جایگاهی بــرای آزار
رساندن به دیگر کشورها نخواهد بود .وی افزود :عراق به داشتن روابط حسنه و متوازن
و برابــر بــا تمــام کشــورها و دیگر دولتهای دوســتدار صلح بر اســاس منافع مشــترک
بدون دخالت در امور داخلیاش و بدون اینکه خدشهای به استقالل و حاکمیتش وارد
شــود ،چشم دوخته است .در همین حال عادل عبدالمهدی ،نخستوزیر عراق نیز در
کنفرانــس هفتگی خود بار دیگر وجود پایگاههای نظامی امریــکا در عراق را رد کرد و در
ادامه هم افزود اجازه نمیدهد کشــوری از خاک عراق سوءاستفاده کند .عبدالمهدی با
اشــاره به عدم وجود پایگاههایی که به امریکاییها اختصاص داده شــده باشــد ،افزود:
«پایگاهها تنها محدود به حضور مربیان نظامی در چارچوب فعالیت ائتالف بینالمللی
ضدداعش میشــود و نه برای هدف دیگری .در همین حال ،داگالس سیلیمان ،سفیر
امریکا در بغداد در نامه خداحافظی خود به دلیل پایان دوره مأموریتش در عراق اعالم
کرد که کشورش بیش از  5هزار نیرو و سرباز در عراق دارد.

