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واشنگتنپست:
امارات در ساختار سیاسی آمریکا 

مداخله می کند

گزارش محرمانــه وزارت اطالعات آمریکا نشــان 
می دهد که امارات متحــده عربی، متحد نزدیک ایالت 
متحده آمریکا در خاورمیانه، تالش گســترده ای برای 
نفوذ در تصمیمات سیاسی واشنگتن انجام داده است. 
روزنامه واشنگتن پست به نقل از سه منبع مطلع که این 
گزارش اطالعاتی را مطالعه کرده اند، روز شــنبه عنوان 
داشت که تالش های امارات متحده عربی شامل اقدامات 
قانونی و غیرقانونی جهت نفوذ در سیاست خارجه آمریکا 
به طریقی که منفعت امارات را به دنبال داشــته باشد، 
اســت. این روزنامه در گزارش خود نوشت که امارات از 
چندین روش مختلف از جمله نقاط آسیب پذیر در دولت 
آمریکا استفاده کرده تا منافع خود را پیش ببرد. این در 
حالیست که وزارت اطالعات آمریکا پیشتر مدعی شد 
که کشورهایی نظیر روسیه و چین در انتخابات و سیستم 
سیاســی آمریکا مداخله کرده اند. به نوشته واشنگتن 
پست، شورای اطالعات ملی آمریکا چنین گزارشی را 
گردآوری کرد و طی هفته های اخیر قانونگذاران ارشد 
این کشور نسبت به آن مطلع شدند تا به تصمیم گیری 
آن ها درخصوص سیاســت آمریکا نســبت به امارات 
متحده عربی و خاورمیانه کمک کنــد. این روزنامه در 
گزارش خود خاطرنشان کرد که کارمندان امنیت ملی 
آمریکا نسبت به برخی از فعالیت های گزارش شده آگاه 
هستند اما این عملیات ها همچنان در جریان بوده  زیرا 
دولت فدرال قوانین نفوذ خارجی را اصالح نکرده و یا هنوز 
منابع بیشتری را به وزارت دادگستری آمریکا ارائه نکرده 
است. گفته شده که امارات متحده عربی از سال ۲۰۱۶، 
بیش از ۱۵۰ میلیون دالر را صرف گروه های البی گری در 
آمریکا کرده و صدها میلیون دالر دیگر را به دانشگاه ها و 
اندیشکده های آمریکایی کمک کرده تا از منافع امارات 
حمایت کنند. یک قانونگذار آمریکایی که واشــنگتن 
پست با او صحبت کرده، گفت که این هزینه های باال بیانگر 
این است که پول خارجی چگونه می تواند بر دموکراسی 

آمریکا نفوذ و تاثیر بگذارد.
براســاس گزارش این روزنامه، مثال دیگری از نفوذ 
امارات در سیاست آمریکا شامل استخدام سه مقام سابق 
وزارت اطالعات آمریکا و مقامات ارتش این کشور است تا 
بدین ترتیب به امارات کمک کنند تا نظارتی بر مخالفان، 
سیاستمداران، روزنامه نگاران و شرکت های آمریکایی 
داشته باشند. در دادگاه سال گذشته میالدی، این سه 
مقام رسمی اقرار کردند که تکنولوژی پیشرفته هک را 
در اختیار امارات قرار داده بودند. واشنگتن پست در ادامه 
نوشــت که امارت متحده عربی از سال ۲۰۱۲ سومین 
خریدار تسلیحات آمریکایی محسوب شده و همچنین 
در کنار نیروهای آمریکایی در افغانستان، عراق و سوریه 
جنگید. یوسف العتیبه، سفیر امارات در واشنگتن گفت 

که به نفوذ امارات در آمریکا افتخار می کند. 
    

نتانیاهو مکلف به تشکیل دولت شد

رئیس رژیم صهیونیستی بنیامین نتانیاهو را به تشکیل 
دولت جدید این رژیم مکلف کرد. به گزارش اسکای نیوز، 
اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی بعدازظهر 
گذشــته )یکشــنبه( رهبر حزب لیکود و نخست وزیر 
پیشین این رژیم را به تشکیل دولت جدید مکلف کرد. 
اخیرا کمیته انتخابات رژیم صهیونیستی، نتایج نهایی و 
قطعی انتخابات کنست پس از شمارش ۱۰۰ درصد آراء 
و پیروزی ائتالف بنیامین نتانیاهو، رهبر حزب لیکود با به 
دست آوردن ۶۴ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی پارلمان 
را اعالم کرد. هرتزوگ گفت: دیوان عالی اســرائیل نظر 
مثبت خود را درباره مکلف شدن نتانیاهو برای تشکیل 
دولت آتی داد و ۶۴ عضو کنست با مکلف شدن نتانیاهو 
موافقت کردند. وی گفت: دولت باید از امنیت اسرائیل و 
دموکراسی حمایت کند. هدف ما تشکیل دولتی باثبات 
است که در خدمت منافع سیاسی و اقتصادی اسرائیل 
باشد. بنیامین نتانیاهو نیز گفت: ملت اسرائیل تصمیم 
سرنوشت سازی گرفت. من برای تشکیل دولتی تالش 
می کنم که نماینده اسرائیل باشد و به مردم خدمت کند 
و می خواهم نخست وزیر تمام اسرائیلی ها باشم. من برای 
تمام کشورهای منطقه خیر و خوبی را آرزو می کنم. ما برای 
امضای توافق های صلح بیشتری با کشورهای عربی طی 

روزهای پیش رو تالش خواهیم کرد.
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آزارسیاسیقراردهد

نتایــج انتخابات میــان دوره ای 
ایاالت متحده آرام آرام در حال انتشار 
است و خروجی ها حکایت از برتری 
ضعیِف جمهوریخواهان در مجلس 

نمایندگان آمریکا دارد. 
در ایــن راســتا شــبکه خبری 
ان.بی.ســی پیش بینی کــرده که 
جمهوریخواهان با کسب ۲۱۹ کرسی 
از مجلس نمایندگان اکثریت را در این 
نهاد قانونگذاری از دموکرات ها پس 

خواهند گرفت. 
بر اســاس پیش بینی این شبکه 
خبری، دموکرات ها نیــز در نهایت 
خواهند توانست ۲۱۶ کرسی مجلس 
را از آن خود کنند اما باید دانست که 
به دســت آوردن ۲۱۸ کرسی برای 
کسب اکثریت در این رکن از کنگره 

الزامی است. 
از ســوی دیگــر دموکرات های 
آمریکا توانستند با کسب ۵۰ کرسی، 
جمهوری خواهان را با ۴۹ کرســی 
شکست دهند و کنترل این مجلس 

کنگره آمریکا را به دست بگیرند. 
حاال گرچه تکلیف یک کرســی 
هنوز مشخص نشــده اما از آنجایی 
که کامــاال هریس، معــاون رئیس 
جمهوری آمریکا در مواقع تســاوی 
آرا، حق رای پیــدا می کند و از حزب 
دموکرات اســت، بایــد گفت عماًل 
دموکرات هــا پیروز انتخابات ســنا 

شده اند و اکثریت را دارند. 
از سوی دیگر ســی.ان.ان اعالم 
کرده که نتیجه انتخابات سنا در ایالت 
جورجیا به دور دوم کشیده شده، اما با 
کسب ۵۰ کرسی توسط دموکرات ها، 
انتخابات سنا عماًل تمام شده و به نفع 

دموکرات ها است. 
گاردین هم اعالم کرده که نتیجه 
انتخابات مجلس نمایندگان )علیرغم 
تمام گمانه زنی ها( فعاًل روشن نشده 
و هنوز هیچ حزبی نتوانســته ۲۱۸ 
رأی الزم برای کســب اکثریت را به 
دست آورد؛ چراکه جمهوری خواهان 
فعاًل در این مجلس بــا ۲۱۱ رأی از 
دموکرات ها با ۲۰۳ رای جلو هستند. 
رویترز هم در گزارشی اعالم کرده 
کــه جمهوری خواهــان آمریکایی 
احتمــاالً می توانند اکثریــت را در 
مجلس نمایندگان به دست آورند، اما 

در رقابت سنا قطعاً شکست خواهند 
خوردند. 

نکته اینجاســت که در دو سال 
اول ریاســت جمهوری جو بایدن، 
اکثریت دو مجلس کنگره آمریکا در 
دست دموکرات ها قرار داشت و حاال 
پیروزی دموکرات ها در ســنا به جو 
بایدن امکان می دهد طی دو ســال 
آینده قاضی های مــورد نظر خود را 

در دادگاه های فدرال منصوب کند. 
همین موضوع بدون تردید برای 
ترامــپ و جمهوریخواهانــی که با او 
هماهنگ هستند و در یک راستا گام 
برمی دارند می تواند یک مشکل بسیار 
بزرگ خلق کند. دلیل ایــن امر هم 
کاماًل مشخص است. در زماِن ریاست 
جمهوری ترامپ او به هر ترتیبی که بود 
برای اینکه بتواند از اتهامات منتسب 
به خود فرار کند سعی کرد تا چینش 
قضات دادگاه فــدرال را به نفع حزب 
جمهوریخواهان و خودش تغییر دهد 

که این اقدام را هم انجام داد. 
در آن زمان ترامپ اتهامات زیادی 
اعم از مالی و غیرمالی را با خود حمل 

میکرد و هیچ راهی نبود جز اینکه از 
اختیاراتش برای تغییر چینش قضات 
دادگاه های فدرال اســتفاده کند که 
همین موضوع او را از شــر بسیاری از 
مســائل رهانید. حاال هم جو بایدن 
چه خودش به صورت انفرادی نامزد 
انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۲۴ 
شود و چه بخواهد شخص دیگری را 
با مشورت گرفتن از حزب متبوعش 
روی کار بیاورد، می توانــد با تغییر 
قضات دادگاه فدرال ترامپ را حداقل 

در دو پرونده مورد آزار سیاسی قرار 
دهد. 

پرونده نخســت حمله به کنگره 
آمریکا در ششــم ژانویه سال ۲۰۲۰ 
میالدی است و پرونده دوم هم کشف 

اسناد سری در ویالی او خواهد بود. 

تاختوتازحزبیتا2024
اینکه آیا بایدن چنین کاری را انجام 
خواهد داد یا خیر بدون شــک پاسخ 
مثبت است اما باید دانست که او باید 
در مجلس نمایندگان آمریکا از میان 
سد جمهوریخواهانی که در انتخابات 
اخیر دست برتر را دارند بگذرد که این 

به نظر راه آسانی نمی آید. 
از منظر دیگر منافع هر دو حزب 
در آمریکا بر ســر این است که ُسنت 
رئیس جمهورُکشــی در آمریــکا به 
راه نیفتــد؛ چراکــه در   آن صورت، 
منابع خبــری هر دو حــزب )اعم از 
پنهان و آشکار( ممکن است دست به 
افشاگری بزنند که نمونه آن را می توان 
افشای سرمایه گذاری پسر جو بایدن 
در اوکراین در آستانه انتخابات ریاست 

جمهوری ســال ۲۰۲۰ دانست. در 
این میان اما جو بایدن که حاال برای 
شــرکت در اجــالس آ.ســه.آن در 
کامبوج به سرمی برد در گفت وگو با 
خبرنگاران با بیان اینکه به شــدت از 
میزان مشارکت مردمی در انتخابات 
میان دوره ای هشتم نوامبر خشنود 
است، گفت که حزب جمهوری خواه 
اکنون نیاز دارد در این رابطه تصمیم 
بگیرد که آنها چه کاره هستند و قرار 
است چه اقدامی در آینده انجام دهند. 
او در ادامه اظهاراتش به خبرنگاران 
گفت که اکنون تمرکزش روی رقابت 
ســنا در ایالت جورجیاســت که به 
دور دوم کشیده شــده و همچنین 
در واکنــش به وضعیت پیشــروی 
دموکرات ها در ســنای آمریکا گفت 
که نسبت به ادامه ریاست جمهوری 
خودش احساس خوبی دارد. اینکه 
بایدن می گوید منتظر است تا ببیند 
»جمهوریخواهان چه کاره هستند« 
به نوعی نشــان می دهد کــه نبرد 
حزبی از همین حاال در آمریکا برای 
انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۲۴ 

شروع شده اســت. بایدن چند روز 
پیش اعالم کرده بود که این انتخابات 
مانع از به وجود آمــدن موج قرمز در 
ایاالت متحده شــد که اشاره به عدم 
موفقیت ترامپیست ها در انتخابات 
داشــت و به نوعی آنها را شکســت 

خورده قلمداد کرد. 
در این میان اما دونالد ترامپ هم 
بیکار ننشسته است. او ساعاتی بعد 
از اعالم شکست بیک مسترز، نامزد 
جمهوریخواه ایالت آریزونا در کسب 
کرسی مارک کلی از جزب دموکرات 
در مجلس سنای آمریکا، شدیداً از این 
مساله عصبانی شده و خواستار تکرار 

برگزاری انتخابات شد! 
او در واکنش به این اتفاق در پستی 
که در آستانه برگزاری جشن عروسی 
کوچکترین دختــرش در اقامتگاه 
ماراالگو منتشر کرد، مقامات مجری 
انتخابات در ایالت آریزونا را متهم به 
احمق و فاســد بودن کرد اما این در 
حالی است که خیلی از این مقامات 

جمهوریخواه هستند. 
تکرار این ادعای ترامپ ما را به یاد 
نتایج انتخابات سال ۲۰۲۰ میالدی 
می ندازد؛ اما نکته آخر این است که 
از آنجا که انتخابات میان دوره ای در 
آمریکا به طوری سنتی به نفع حزب 
مخالف اســت، این به معنی بهترین 
عملکرد یکی از دو حزب در ۲۰ سال 

اخیر است. 
با این حال با پیــروزی احتمالی 
جمهوری خواهــان در مجلــس 
نماینــدگان، حتی با یــک اکثریت 
کوچک ممکن اســت دردسرهای 
زیــادی بــرای بایــدن بــه وجود 
بیایــد؛ چراکه برنامــه قانونگذاری 
او عمــاًل مســدود خواهــد شــد و 
جمهوری خواهان فشار زیادی برای 
نظارت بر کار دولت وارد خواهند کرد 
و در اینجاست که باید گفت تقابل دو 

حزبی تا ۲۰۲۴ تشدید خواهد شد.

آمریکاشاهدتشدیدتقابلآبیوقرمزتا2024خواهدبود؛

باپیروزیاحتمالیسیطره دمکرات ها بر سنا و تقالی ترامپ!
جمهوریخواهاندر

مجلسنمایندگان،حتیبا
یکاکثریتکوچکممکن
استدردسرهایزیادی
برایبایدنبهوجودبیاید؛
چراکهبرنامهقانونگذاریاو

عماًلمسدودخواهدشد

رسانه ها دیروز )یکشنبه( گزارش دادند، نخست وزیر 
انگلیس متعهد شده تا در جریان نشست گروه ۲۰ که قرار 
اســت هفته آتی در بالی برگزار شود، از روسیه به خاطر 
حمله به اوکراین انتقاد کند. شــبکه خبری بی بی سی 
به نقل از ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس در آستانه 
سفر به اندونزی گزارش داد: این نشست گروه ۲۰ طبق 
روال معمول یک نشست کاری و تجاری نخواهد بود. ما در 

جریان این نشست، روسیه را به باد انتقاد خواهیم گرفت 
و نشــان خواهیم داد که چطور مسکو به همکاری های 
بین المللی و احترام به اجالس های حاکمیتی همچون 
گروه ۲۰ اهانت می کند. روزنامه تلگراف اخیرا به نقل از 
منابع آگاه گزارش داد که انگلیس و اتحادیه اروپا قصد 
دارند در جریان نشست گروه ۲۰ هر کار می توانند برای 
منزوی کردن روسیه و ترغیب دیگر کشورها برای ترک 
ســخنرانی های هیات روســیه انجام دهند. براساس 
گزارش خبرگزاری اســپوتنیک، اندونزی که در حال 
حاضر ریاست گروه ۲۰ را بر عهده دارد، ۱۵ و ۱۶ نوامبر 
)۲۴ و ۲۵ آبان( میزبان نشست این گروه در بالی خواهد 
بود. کرملین اعالم کرد، والدیمیر پوتین در این نشست 
حضور نخواهد یافت و هیات روسیه به ریاست سرگئی 
الورورف، وزیر امور خارجه روسیه در این نشست شرکت 

می کند.

لندن در نشست گروه ۲۰ پوتین را هدف می گیرد
خبر

بر اســاس گزارش رســانه های ترکیه، رجب طیب 
اردوغان بر تعهد کشــورش به جستجوی مذاکرات صلح 
بین روســیه و اوکراین تاکید و آمریکا و دیگر کشورهای 
غربی را به تحریک مســکو متهم کرد. شبکه تلویزیونی 
دولتی تی.آر.تی ترکیه و چند رسانه دیگر گزارش دادند، 
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه گفت که غرب 
و به ویژه آمریکا ظاهرا حمالتی بی پایان را علیه روسیه انجام 

می دهند اما او توضیحات بیشــتری درباره منظور سخن 
خود ارائه نداد. بر اساس این گزارش، اردوغان در پروازش از 
مبدا ازبکستان به خبرنگاران گفت: البته روسیه مقاومتی 
بزرگ را در مواجهه با همه این اقدامات به نمایش می گذارد. 
کشورهای غربی از زمان شروع جنگ روسیه علیه اوکراین 
در ماه فوریه، کمک های تسلیحاتی و انواع کمک های دیگر 
را به کی یف ارائه داده و همچنین تحریم های شدیدی را 
علیه مســکو اعمال کرده اند. اردوغان در صحبت هایش 
گفت: مثل کریدور غالتی که ایجاد کردیم؛ ما در تالش برای 
ایجاد یک کریدور صلح هم هستیم. ما فکر می کنیم بهترین 
راه برای این کار ایجاد مســیری به سمت صلح از طریق 
گفتگوســت. او همچنین گفت که دیدگاه اوکراین مهم 
خواهد بود. ترکیه که از اعضای ناتو است، اوایل سال جاری 
میالدی میزبان مذاکراتی بین هیات های مذاکره کننده 

اوکراین و روسیه بود. 

خبر

اردوغان: ترکیه مذاکرات صلح اوکراین را دنبال می کند

رئیس جمهوری تایوان در ســخنانی خطاب به چین 
قبل از انتخابات گفت که ماموریتش در زندگی اطمینان 
حاصل کردن از این است که این جزیره همچنان متعلق 
به مردمش است و وجود تایوان تهدیدی علیه هیچ طرفی 

نیســت. به گزارش خبرگزاری تایوان، انتخابات محلی 
تایوان در ۲۶ نوامبر یک ماه پس از آن برگزار می شود که 
رئیس جمهوری چین که فشــار نظامی را بر این جزیره 
دموکراتیک برای پذیرش حاکمیــت پکن افزایش داده 
است، سومین دوره رهبری را به شکلی بی سابقه به دست 
آورد. در حالی که رای برای انتخاب شــهرداران و اعضای 
شورای شهر تایوان به طور صوری مربوط به مسائل داخلی 
است، تسای در تجمعی در مرکز تایپه به هزاران هوادارش 
گفت که خیلی چیزهای بیشتری در خطر است. این اولین 
باری اســت که او به صراحت در این نوع کمپین ها چین 
را هدف می گیرد. تسای گفت که تسلیم پیشنهاد »یک 

کشور، دو نظام« رئیس جمهوری چین نمی شود.

حمیمیم اعالم کرد که تروریست های جبهه النصره در 
یک روز پنج عملیات بمباران در منطقه کاهش تنش ادلب 
سوریه انجام دادند. به گزارش خبرگزاری نووستی روسیه، 
اولگ ایگوروف، معاون رئیس مرکز آشتی روسیه در سوریه 

)حمیمیم( در کنفرانس مطبوعاتی اعالم کرد: در ۴۸ ساعت 
گذشته پنج عملیات بمباران از سوی پایگاه های تشکیالت 
جبهه النصره در منطقه کاهش تنش ادلب به ثبت رسیدند 
که چهار مورد آنها در استان ادلب انجام شده و یک حمله نیز 
در استان الذقیه بود. حمیمیم چند روز قبل فاش کرده بود 
که تروریست های جبهه النصره برای یک اقدام تحریک آمیز 
در استان ادلب واقع در شمال غرب سوریه آماده می شوند. 
ایگوروف در این رابطه گفته بود، تروریســت های النصره 
با همکاری سازمان بشردوستانه ادعایی کاله سفیدها در 
حال برنامه ریزی برای یک حرکت تحریک آمیز در استان 
ادلب هستند. همچنین او گفته بود، هدف از این اقدامات 

تحریک آمیز متهم کردن نیروهای سوریه و روسیه است.

اجرای پنج عملیات تروریستی در سوریه توسط النصرهتسای خطاب به چین: تایوان متعلق به تایوانی هاست


