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آسوشیتدپرس:
با ترامپ، نهاد ریاست جمهوری 

آمریکا سرطان گرفت!
دونالــد ترامــپ، بــاور نکردنی تریــن 
رئیس جمهــوری آمریــکا، ایــن جایــگاه را 
دستخوش تغییراتی کرد و هنجارها و سنت های 
بسیار دیرینه آن را به لرزه درآورد و هم زمان بر 
گفتمان ملی به گونه ای سلطه یافت که هیچگاه 
پیــش از آن اینگونه نبوده اســت. خبرگزاری 
آسوشیتدپرس در گزارشی نوشته است: ترامپ 
که با وهم و توییت حکمرانــی کرد، اختالفات 
نژادی و فرهنگی این ملــت را عمیق تر کرده و 
باور به نهادهای آن را تضعیــف کرد. میراث او، 
چهار سال پرفراز و نشیب است که با استیضاح 
او، ناکامی در بدترین پاندمی یک قرن گذشته 
و امتناع او از پذیرش شکســت همراه شــد. او 
ایده های مربوط به نحوه رفتار و ارتباط روسای 
جمهــوری آمریکا را شکســت، با ارائــه افکار 
نسنجیده و بیانیه های سیاســی از آن دست، 
اوضاع را برای مردم آمریکا درهم کرد، در حالی 
که طرفدارانش را از این طریق شیفته ساخته و 
دشمنانش و گاه متحدانش را چه در داخل و چه 
در خارج از این کشور برافروخته کرد. در حالی 
که این کشــور برای انتخاب شخصیت دیگری 
که به اندازه ترامپ نفاق افکن نباشد تحت فشار 
قرار گرفت، باید دید که چه مقدار از اثر او در این 
جایگاه که پیشــتر فقط ۴۴ سیاستمدار دیگر 
آن اشــغال کرده بودند، مانــدگار خواهد بود. 
این وضعیت در حال حاضر بر کار جانشــین او 
جو بایدن کــه نامزدی خودش را بــر پایه انکار 
ترامپ پایه ریزی کرد، سایه انداخته است. بایدن 
خودش را پادزهر هرج و مرج و مخالف چهار سال 
گذشته به تصویر کشــیده و قول داده تا عزت 
ریاست جمهوری را بازگرداند. مایکل بشالس، 
مورخ ریاست جمهوری می گوید: در طول چهار 
ســال، او از هر فرصتی اســتفاده کرد تا قدرت 
ریاست جمهوری را فراتر از محدوده قانون ببرد. 
او ریاســت جمهوری را به روش های بسیاری 
تغییر داد اما بسیاری از آنها را می توان یک شبه 
با رئیس جمهوری که می خواهد نشان دهد که 
تغییری انجام شده، به وضعیت سابق بازگرداند.

ماندگارترین میراث ترامپ ممکن اســت 
استفاده او از دام ریاست جمهوری برای از بین 
بردن دیدگاه آمریکایی ها نسبت به نهادهای 
دولت خودشــان باشــد. ترامپ از نخستین 
لحظات حضــورش در کاخ ســفید، حمله به 
بوروکراسی فدرال را آغاز کرد، نگاه مشکوکی 
به مقام های باتجربه داشت که به اعتقاد او دولت 
عمیق را شکل می دادند و اعتماد آمریکایی ها 
به کارمنــدان دولتی و شــاخه های دولت را 
متزلزل کرد. ترامپ که معتقد بود تحقیقات در 
مورد دخالت روسیه در انتخابات جنگی برای 
تضعیف اوست، آژانس های اطالعاتی و وزارت 
دادگستری را تحت فشار قرار داد و بعداً حمله 
انتقادی گسترده ای علیه مردی به راه انداخت 
که این تحقیقات را رهبــری می کرد؛ رابرت 
مولر. اهداف دیگر او شــامل حملــه به دیوان 
عالی این کشور برای عدم وفاداری کافی، اداره 
پست بابت رســیدگی به آرای پستی و حتی 
حمله به انســجام خود انتخابــات با ادعاهای 
بی اســاس در مورد تقلب انتخاباتی می شوند. 
ریچارد واترمن که در دانشــگاه کنتاکی روی 
ریاســت جمهوری مطالعه می کند، می گوید: 
در گذشــته روســایی که در انتخابات بازنده 
می شدند، همواره مایل بودند که رهبری را به 
شخص بعدی واگذار کنند. آنها برای پذیرش 
آرای مردم آمریکا تمایل نشان می دادند. آنچه 
اکنون ما شاهد آن هستیم، حمله به نهادهای 
دموکراسی است. نظرسنجی های کنونی نشان 
می دهند که بسیاری از آمریکایی ها و اکثریت 
جمهوری خواهان، احساس می کنند که بایدن 
به طور نامشروع انتخاب شده و همین به اعتبار 
او در شرایطی که در بحبوحه بحران روی کار 
می آید، ضربه می زنــد و همچنین یک الگو از 
تردید عمیــق به انتخابات هــای آینده ایجاد 
می کند. ریچارد واترمن می گوید: این سرطان 
است. نمی دانم که آیا می شود این سرطان را از 
ریاست جمهوری، بدون آنکه به جایگاه ریاست 
جمهوری لطمه زد، حذف کرد یا خیر. به اعتقاد 
من او )ترامپ( در چند هفته گذشته خسارت 

هنگفتی وارد کرده است.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

این روزها خاورمیانه و حاشــیه 
خلیج فارس بیش از هر جای دیگری 
در دنیا بــه کانون توجه رســانه ها 
تبدیــل شــده اســت. از یک ســو 
دومینوی عادی ســازی روابط میان 
اسرائیل و کشــورهای عربی در حال 
شــدت گرفتن اســت و این روند تا 
جایی ادامه پیدا کرده که حاال شاهد 
پیوستن کشورهای شمال آفریقا به 
قطار عادی سازی با اسرائیل هستیم. 
تا جایــی که عالوه بر ســودان، حاال 
مراکش وارد این معادله شــده و به 
احتمــال زیاد »چاد« هــم وارد این 
معادله خواهد. این پرونده ها به این 
جهت اهمیت دارد که ما بدانیم منشا 
این مســائل در منطقه غرب آسیا و 
حاشیه خلیج فارس است. در همین 
راستا دو کشــور عراق و سوریه هم از 
گزند تحوالت منفی )اعم از امنیتی 
و اقتصــادی( دور نبوده انــد و طی 
روزهای اخیر معادالت مشکوکی در 
حال رخ دادن اســت. به عنوان مثال 
در ســوریه از یک سو شــاهد اصرار 
آمریکا بر ادامه اعمــال تحریم علیه 
دمشق هستیم و از ســویی دیگر، از 

گوشه و کنار می شنویم که عربستان 
و دوســتانش مانند امــارات و مصر 
به دنبال آن هســتند تا ســوریه را 
مجدداً بــه عضویــت اتحادیه عرب 
دربیاورند. در یمــن هم پس از ماه ها 
جنگ و درگیــری در جنــوب این 
کشور شــاهد تشــکیل یک دولت 
ائتالفی بــا حضور عبدربــه منصور 
هادی، رئیس جمهوری مســتعفی 
یمــن و جدایی طلبــان جنوب این 
کشور هستیم که قرار است در عدن 
مستقر شوند. با نگاهی به دو پرونده 
یمن و سوریه به خوبی می بینیم که 
ســتون فقرات این تحــوالت اخیر، 
عربستان ســعودی است اما واقعیت 
این اســت که در این بین عراق« هم 
درگیر برخی چالش های سیاســی، 
امنیتی و اقتصادی است که بر اساس 
مستندات و داده های موجود در نوع 
خود نادر و کم سابقه به شمار می رود. 
مهمتریــن موضوعی کــه موجب 
شــد مجدداً عراق به کانــون توجه 
تحلیلگران و به خصوصاً کارشناسان 
مسائل امنیتی و نظامی تبدیل شود، 
حمله اخیر به سفارت آمریکا در بغداد 
بود. شــامگاه یکشــنبه رسانه های 
عراقی به نقل از منابــع امنیتی این 
کشور شلیک چندین راکت به سمت 
ســفارت آمریکا در منطقه الخضرا را 

تایید کردند اما گفته شده که »سامانه 
دفاعی سی رام« سفارت آمریکا این 
موشــک ها را دفع کرده است! کمی 
بعد منابع رســانه ای و امنیتی عراق 
اعالم کردند که ۱۱ راکت به سفارت 
آمریکا در بغداد اصابت کرده اســت 
و در نتیجه آن آژیرهای هشــدار از 
داخل پایگاه سوم التوحید در سفارت 
آمریکا به صدا درآمده است. تصاویر 
و ویدئوهایی کــه در فضای مجازی 
منتشر شد نشــان داد که یک بالگرد 
اسپانیایی بر فراز پایگاه سوم التوحید 
در ســفارت آمریکا به پرواز درآمده 
و دقایقی بعــد الجزیره اعالم کرد که 
بالگردهای ائتالف بین المللی تحت 
فرماندهی آمریکا بر فراز ساختمان 
ســفارت آمریکا در بغداد مشــغول 
گشت زنی هستند و حدود ۴5 دقیقه 
پس از انتشار این اخبار مشخص شد 
که هواپیمای تجسســی آمریکا بر 
فراز منطقه الخضرا به پرواز درآمده 
اســت. تمام این اقدامــات )اعم از 
رصد رســانه ای، تایید از سوی منابع 
امنیتی معتبر و ورود نظامیان عراقی 
و آمریکایی به صحنــه( صرفاً ظرف 
مدت یکساعت و شاید کمتر از آن رخ 
داد و این به خوبی نشان می دهد که 
موضوع همانند دفعات گذشته نبود؛ 
چراکه در گذشــته حجم و وسعت 

مخابره پیــام در این حــد و حدود 
نبوده است. 

پشت پرده های خطرناک!
شاید مخاطبان بگویند که واکنش 
نظامی و رســانه ای به حملة شامگاه 
گذشته علیه سفارت آمریکا در بغداد 
یک امر مرسوم و ساده است که البته 
این اظهاراتشــان درســت است اما 
نکته ای که در راســتای این مساله 
باید مورد نظر قــرار بگیرد، اظهارات 
مایک پمپئو، وزیــر خارجه آمریکا 
اســت. پمپئو تنها چند دقیقه پس 
از انتشــار خبر شــلیک راکت ها به 

سمت ســفارت آمریکا در بغداد در 
حساب توییتری خود »ایران« را بار 
دیگر به شکلی آشــکار مورد اشاره 
قرار داد و تمــام تقصیرها را به گردن 
تهــران انداخت. اینکــه پمپئو یک 
محافظه کاِر »گردن ســرخ« است و 
طی چهار سال گذشته گوی تندروی 
را از تمام کابینــه ترامپ ربوده، یک 
موضوع کاماًل واضح است؛ اما مساله 
اینجاست که هیچ گروهی مسئولیت 
این عملیات را به عهده نگرفته است 
و برعکس، بســیاری از گروه ها این 
اقدام را محکــوم کرده اند. به عنوان 
مثال کتائب حزب اهلل عــراق اعالم 
کرده که حمالت پراکنده به پادگان 
نظامی در سفارت را که باعث تهدید 
جان غیرنظامیان شده است، محکوم 
می کند و کمی بعد، قیس الخزعلی، 
دبیرکل جنبــش عصائب اهل الحق 
عراق نیــز گفت کــه مقاومت عراق 
سفارت آمریکا در بغداد را هدف قرار 
نداده است. بر این اساس اتهام هایی 
که از ســوی آمریکا و بــه خصوص 
پمپئو مطرح شــده به نوعی چندین 
حلقه مفقوده دارد که یکــی از آنها 
عدم انتشار میزان خسارات یا تلفات 
شــلیک این راکت ها است. واقعیت 
این است که طی ماه های اخیر هرگاه 
خبر شلیک راکت یا خمپاره به سوی 
سفارت آمریکا در بغداد منتشر شده، 
تا روزها این اخبار فقط مورد تحلیل و 
بررسی رسانه های غربی قرار گرفته و 
هیچگاه مشخص نشده که خروجی 
آنها چه بوده اســت. اگر راکت ها به 
سفارت اصابت کرده اند باید تصویر یا 
آماری از تلفات آن توسط رسانه های 
آمریکایی یــا منابــع آمریکایی – 
عراقی منتشــر شــود که این اتفاق 
رخ نداده اســت. از ســوی دیگر هر 
بار که مســاله راکت پرانــی مطرح 
می شود، آمریکایی ها اعالم می کنند 
که راکت ها به خارج از سفارت برخورد 
کرده یا اینکه مدعــی مقابله با آنها 
توسط سامانه های پدافنی سفارتشان 
شده اند. اینها نقاط مغفول این معادله 
است اما مســاله مهمتر این است که 
تحلیلگران عراقی معتقدند این قبیل 
حمالت آنهــم در اوضاعی که حدود 
یکماه به خــروج »دونالد ترامپ« از 
کاخ ســفید وقت باقی مانده است، 

می تواند یک ســناریوی خطرناک 
برای ایجاد چالش برای دولت عراق 
و همچنین تهران باشد؛ به این معنا 
که ما شاهد هســتیم طی روزهای 
اخیر در شــرایطی که کاهش قیمت 
نفت در بازارهــای جهانی، عراق را با 
کاهش محســوس درآمدهای ارزی 
مواجه کرده است، بانک مرکزی این 
کشــور با صدور بیانیه ای اعالم کرد 
که با هدف بهبود وضعیت کســری 
بودجه این کشور ارزش هر دالر را از 
۱۱۸۲ دینار به ۱۴۶۰ دینار افزایش 
خواهــد داد. این به معنای ســقوط 
قیمت دینار توســط دولتی اســت 
که بر اساس مســتندات، بیشترین 
هماهنگی را با آمریکا طی سال های 
اخیر داشته و حتی عده ای معتقدند 
مصطفی الکاظمــی گزینه موردنظر 
تیم ترامپ بوده است و کاهش ارزش 
دینــار در اوضــاع معیشــتی فعلی 
می تواند زمینه یک طغیان اجتماعی 
دیگر را در زمانی که مجدداً تهران از 
سوی واشــنگتن متهم شده است به 
وجود بیاورد. در این میان کنت مک 
کنزی، فرمانده ســنتکام مدعی شد 
که واشــنگتن در صورتی که تهران 
بخواهــد حمله ای به خاطــر اولین 
سالروز ترور شهید سلیمانی توسط 
آمریکا انجام دهد، آماده اســت که 
پاســخ دهد! این مولفه هــا به نوعی 
نشان از سنگ پراکنی علیه تهران در 
منطقه خضرا دارد. منطقه ای که به 
نام »منطقه سبز« شناخته می شود 
اما بســیاری از اعتراضات مردمی را 
به خود دیده و حــاال به کانون خلق و 

توزیع بحران تبدیل شده است. 

حمله راکتی به سفارت آمریکا در بغداد، واکنش های متناقضی درپی داشت؛

منطقه خضرا، کانون خلق و توزیع بحران 
تحلیلگران عراقی معتقدند 
حمالتی مانند شلیک راکت 

به سفارت آمریکا در بغداد 
در اوضاعی که حدود یکماه 

به خروج »دونالد ترامپ« 
از کاخ سفید وقت باقی 

مانده است، می تواند یک 
سناریوی خطرناک برای 
ایجاد چالش برای دولت 
عراق و همچنین تهران 

باشد

تمام اقدامات اعم از رصد 
رسانه ای، تایید از سوی 

منابع امنیتی معتبر و ورود 
نظامیان عراقی و آمریکایی 
به صحنه صرفاً ظرف مدت 

یکساعت و شاید کمتر از آن 
رخ داد و این به خوبی نشان 
می دهد که موضوع همانند 
دفعات گذشته نبوده است؛ 

چراکه در گذشته حجم و 
وسعت مخابره پیام و حتی 
عکس العمل ها در این حد 

نبوده است

معاون وزیر خارجه روسیه گفت،  همکاری مسکو با شرکای اروپا در زمینه مقابله با تروریسم در حال بهبود و تقویت 
است. به گزارش اسپوتنیک، اولگ ســیرومولوتوف، معاون وزیر خارجه روسیه در پاسخ به این سوال که آیا شرکای 
اروپایی رویکرد سازنده تری را در همکاری مقابله با تروریسم با روسیه و با وجود رشد افراط گرایی در این قاره در پیش 
گرفته اند، گفت: همکاری ما با شرکای اروپایی رو به پیشرفت و گسترش است. این روند نه تنها بیشتر به دلیل افزایش 
فعالیت های تروریستی در اروپاست، بلکه بیشتر به دلیل درک مشترک ما از لزوم 
مبارزه با تروریسم است. معاون وزیر خارجه روسیه در ادامه گفت: با توجه به اینکه 
آیا ما اطالعات دقیقی درباره آنها و کشوری که این اقدامات در آنها صورت گرفته ، 
 داریم یا خیر، باید هوشیار باشــیم و نباید به تروریست ها فرصت اجرای برنامه ها 

و طرح هایشان را بدهیم.

روزنامه الجمهوریه به نقل از منابع آگاه نوشت، میشل عون، رئیس جمهور لبنان و سعد حریری، نخست وزیر مکلف 
این کشور  بعد از دیدارهایی که در بکرکی)مقر کلیسای مارونی لبنان( و بیت الوسط)مقر اقامت نخست وزیر( صورت 
گرفت و به گشایشی در روابط میان دو طرف منجر شد، امروز )سه شــنبه( دیدار می کنند. منابع اعالم کردند، دایره 
اختالفات درباره تشکیل دولت به دلیل تبادل نظر میان طرف ها کاهش یافته است. در این راستا پطرس الراعی، اسقف 
اعظم مارونی های لبنان اعالم کرد، با توجه به تالش هایی که طی پنج روز گذشته 
در راستای تشکیل دولت داشتم، به این نتیجه رسیدم که حتی یک دلیل هم برای 
تأخیر در تشکیل دولت وجود ندارد و در عین حال مردم هزار دلیل دارند که باید 
به خاطر آن دولت زودتر تشکیل شود. این منابع اعالم کردند، دیدارها و مذاکرات 

حریری و عون درباره روند تشکیل دولت فردا ازسرگرفته می شود.

میشل عون و حریری امروز دیدار می کنندتاکید روسیه بر تقویت همکاری ضدتروریستی با اروپا

شرکت هواپیمایی »ال عال« رژیم صهیونیستی از 
نخستین پرواز مستقیم از اراضی اشغالی به مراکش طی 
امروز )سه شنبه( خبر داد. به گزارش شبکه روسیا الیوم، 
شرکت هواپیمایی »ال عال« رژیم صهیونیستی اعالم 
کرد که فردا نخستین پرواز مستقیم از اراضی اشغالی به 
رباط، پایتخت مراکش را انجام خواهد داد. طبق اعالم 
این شرکت، این هواپیما که ال.وای.555 نام دارد حامل 
یک هیئت مشترک آمریکاییـ  صهیونیستی خواهد 
بود. ال عال در ادامه تأکید کرد که این ســفر به دنبال 
توافقنامه عادی سازی روابط میان رژیم صهیونیستی و 
مراکش با میانجیگری آمریکا صورت می گیرد. سایت 
خبری »هسپرس« مراکش یکشنبه اعالم کرده بود که 
این کشور و رژیم صهیونیستی سه شنبه چند توافقنامه 
امضا می کنند. این پرواز مستقیم در حالی انجام می شود 
که جارد کوشنر، داماد و مشــاور ارشد دونالد ترامپ، 

رئیس جمهوری آمریکا روز گذشــته )دوشــنبه( در 
رأس هیئتی به اراضی اشغالی سفر کردند تا پس از آن 
به همراه یک هیئت صهیونیســتی به عنوان نخستین 
سفر تجاری از اراضی اشغالی به مراکش، وارد این کشور 
شود. کوشنر در این سفر دیدارهایی با بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم صهیونیســتی و بنی گانتس، وزیر 

جنگ این رژیم خواهد داشت. 

دولت ژاپن روز گذشته )دوشنبه( نهمین افزایش 
پیاپــی هزینه های نظامی این کشــور را تصویب کرد 
که شــامل تامین هزینه های ســاخت یک جنگنده 
پیشرفته ضد رادار و موشک دور برد ضد ناو به منظور 
مقابله با رشد فزاینده نظامی چین می شود. به گزارش 
خبرگزاری رویترز، وزارت دفاع ژاپن قرار اســت برای 
آوریل سال ۲۰۲۱ مبلغ 5۲ میلیارد دالر دریافت کند 
که از سال ۲۰۲۰، ۱.۱ درصد بیشتر است. یوشیهیده 
سوگا، نخست وزیر ژاپن با داشتن اکثریت در پارلمان 
این کشور توانسته موافقت افزایش بودجه نظامی را به 
دست بیاورد. سوگا همانند شــینزو آبه، نخست وزیر 
سابق ژاپن به پیگیری گسترش نظامی این کشور ادامه 
می دهد و به دنبال تهیه جنگنده ها، موشک ها و ناوهای 
هواپیمابر جدید با برد و پتانسیل باالتر برای نیروهای 
این کشور به منظور مقابله با دشمنان احتمالی از جمله 

چین است. چین قصد دارد تا هزینه های دفاعی خود 
را در ســال جاری میالدی ۶.۶ درصد افزایش دهد که 
نسبت به سه دهه گذشــته کمترین افزایش محسوب 
می شــود. ژاپن همچنین در حال خرید موشک های 
دور برد اســت و قصد دارد تا ارتش خود را برای حمله 
به اهداف دور در چین، کره شمالی و سایر نواحی آسیا 

تجهیز کند و آموزش دهد.

نخستین پرواز مستقیم اسرائیل به مراکش با حضور کوشنرافزایش هزینه نظامی ژاپن 
خبرخبر


