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تحلیل آسوشیتدپرس؛ 
کنوانسیون جمهوریخواهان، 

فرصتی برای تطهیر زمامداری ترامپ
ســوابق ریاســت جمهوری ترامــپ در یک 
دوره حدودا چهار ســاله در دســترس است، اما 
کنوانســیون پر زرق و بــرق جمهوری خواهان 
تالش دارد تا آمریکایی ها چشمشــان را به روی 
بحران های متعــددی که همچنان به شــکلی 
فعــال کشورشــان را در می نوردنــد، ببندند. به 
گزارش آسوشــیتدپرس در گزارشی می نویسد، 
در کنوانســیون حــزب جمهوری خــواه دونالد 
ترامپ، او از مهاجران اســتقبال می کند، نه اینکه 
معمار برخی از ســختگیرانه ترین سیاست های 
ضد مهاجرتــی آمریکا باشــد. در کنوانســیون 
ترامــپ، همه گیری کروناویروس تــا حد زیادی 
فروکش کرده نه اینکه همچنان به آلوده ساختن 
هزاران آمریکایــی در روز ادامه دهد. اقتصاد دارد 
شکوفا می شود، نه اینکه مشکل پیدا کرده باشد. 
ترامپ دارد کشــور را در زمینه التیام نزاع نژادی 
رهبری می کند، نــه اینکه بــه اختالفات دامن 
بزند! برنامه بی مایه روز سه شــنبة کنوانســیون 
که در زمان پربیننده پخش شــد، در سطح بزک 
کردن و زیبا جلــوه دادن فصل هــای تاریک تر و 
مناقشه برانگیزتر ریاست جمهوری حدودا چهار 
ســاله ترامپ بود؛ تالشــی برای رسیدگی فوری 
به برخی آســیب پذیری هایی که در فاصله دو ماه 
مانده تا زمان برگزاری انتخابات نوامبر، دورنماهای 
انتخاباتی او را به خاطر انداخته اند. کمپین و حزب 
او عمــال از رای دهندگان می خواســتند تصویر 
پولیش  شده و بسته بندی شده رئیس جمهوری 
را بیشتر از نسخه بی قید و بندی که ترامپ هر روز 
به نمایش می گذارد، باور کنند. آن نسخه از ترامپ 
ممکن است باعث تهییج سرسخت ترین حامیانش 
شود، اما مکررا باعث نارضایتی جمهوری خواهان 
میانه روتر و دلزدگی رای دهندگان دیگر از جمله 
بسیاری از زنان حومه نشینی که ترامپ می خواهد 
قبل از روز انتخابات رایشــان را به دست بیاورد، 
شده است. شــکاف میان واقعیت و الفاظ مطرح 
شده در کنوانسیون، به طور ویژه در حوزه مساله 
مهاجرت که یک محور مهم ظهور سیاسی و ریاست 
جمهوری ترامپ است، مشــخص بود. ترامپ در 
سال ۲۰۱۶ با وعده سرکوب مهاجرت، چه از نوع 
قانونی و چه غیرقانونی، برای ریاســت جمهوری 

نامزد شد. 

او از زمان رسیدن به ریاست جمهوری اساسا 
نظام مهاجرت آمریکا را تغییر شکل داده، از جمله 
اینکه عمال به اعطــای پناهندگی در مرز جنوبی 
پایــان داده و تالش کرد مردم را با جدا ســاختن 
کودکان از والدین از عبور غیرقانونی از مرز بترساند. 
اما کنوانســیون ترامپ اشــاره ناچیــزی در روز 
سه شنبه به این سیاســت ها کرده و تنها به برنامه 
انحصاری او برای ســاخت دیوار در مرز آمریکا و 
مکزیک اذعان کرد. به جایش اما برجســته ترین 
یادآوری مهاجرت در طی یک بخش ضبط شده 
که در آن ترامپ ناظر بر مراسم اعطای شهروندی 
در کاخ سفید بوده و به پنج مهاجر حین سوگند یاد 
کردن به عنوان شهروندان جدید آمریکا تبریک 
گفت، صورت گرفت. ترامپ اظهار کرد شما حاال 
حائز با ارزش تریــن، محبوب ترین، گرامی ترین 
و قیمتی تریــن دارایــی جهان شــده اید. نام آن 
شهروندی آمریکاســت. او به این واقعیت که کار 
را برای آمــدن قانونی مردم به آمریــکا برای کار، 
تحصیل یا اقامت بسیار ســخت تر ساخته است، 
اشــاره ای نکرد. ترامپ مدت هاست مشتاق این 
بوده که یک واقعیت جایگزین ایجاد کند و اغلب 
در زمان مصلحت سیاسی ابایی از انحراف توجهات 
نداشته است. این در واقع امضای زندگی تجاری و 
ظهور وی در سیاست بوده و اکنون که برای دومین 
بار نامزد ریاست جمهوری جمهوری خواهان اعالم 
شــد، دارد این رویه را با پیش زمینه کاخ سفید به 
پیش می برد. کنوانســیون های سیاسی مطمئنا 
همواره هدفشان ارائه یک تصویر خوشایند از یک 
نامزد ریاســت جمهوری بوده و یک فرصت چند 
روزه برای حزب آن هاست تا گفتمان خودشان را 
ارائه دهند. اما چالش ترامپ در تغییر تلقی عمومی 
از خودش دشوارتر است، هم به این خاطر که سوابق 
واقعی ریاســت جمهوری حدودا چهار ساله او در 
دسترس اســت و هم به این خاطر که کمپین او 
دارد از آمریکایی ها می خواهد چشمشان را روی 
بحران های متعددی که همچنــان فعاالنه دارند 

کشور را در می نوردند، ببندند.

جهاننما

فرشاد گلزاری

دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
رژیم صهیونیســتی سه شنبه شب 
اعالم کرد که یک هیات رســمی از 
اسرائیل دوشــنبه آینده به ابوظبی 
می رود. دفتــر نتانیاهــو اعالم کرد 
هدف این سفر که با همراهی معاونان 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
صورت می گیرد انجــام مذاکرات با 
امارات است. در بیانیه دفتر نتانیاهو 
آمده که جارد کوشــنر، مشاور ارشد 
و دامــاد ترامــپ و آوی برکوویــچ، 
فرســتاده آمریکا در امور خاورمیانه 
هیات اســرائیلی به رهبری مئیر بن 
شــبات، مشــاور امنیت داخلی این 
رژیم را همراهی خواهند کرد. شبکه 
تلویزیونی کان اسرائیل هم اعالم کرد 
که این هیات با هواپیمای اســرائیلی 
مستقیما از تل آویو به ابوظبی می رود. 
در این راستا رســانه های اسرائیلی 
گزارش دادند که آمریکا اعالم کرده 
نخستین پرواز تجاری مستقیم میان 
تل آویو - ابوظبی ظــرف هفته آتی 
انجام می شود. این فعل و انفعاالت به 
خوبی نشان می دهد که ما شاهد یک 
»عجلة سیستماتیک« یا بهتر بگویم، 

»تعجیل راهبردِی آشکار« در پرونده 
عادی سازی روابط امارات و اسرائیل 
هستیم. اینکه چرا در شرایط کنونی 
چنین بیانیه ای از دفتر نتانیاهو صادر 
شده، موضوعی است که بخشی از آن 
به اسرائیل و قسمتی دیگر به ایاالت 
متحده مربوط می شود. در اسرائیل 
پس از آنکه دو هفته پیش امارات به 
صورت علنی از روابطش با اســرائیل 
پرده برداشت، دو اتفاق مهم رخ داد که 
به نظر بسیار مهم بود. نخست، دعوای 
میان نتانیاهو و بنی گانتس در درون 
کنســت و دولت ائتالفی بود و دوم، 
میــدان داری نتانیاهو در عرصه های 
سیاسی و رسانه ای مختلف. در موضع 
اول اختالف میان نتانیاهو و رقیبش 
به حــدی باال گرفت که بســیاری بر 
این عقیده بودند که به زودی کنست 
منحل می شــود که گویا این اتفاق با 
تاخیر انداختن زمان تعیین بودجه، 
فعاًل ملغی شد؛ اما مورد دوم، مساله ای 
است که بیشــتر از هر چیز به مساله 
امارات و روابطش با تل آویو ربط دارد. 
نتانیاهو این روزها به دو موضوع فکر 
می کند که یکی گســترش روابط با 
امــارات در فازهای مختلف اســت 
و دومی، قبض و بســط ایــن صلح و 
عادی ســازی با ســایر کشــورهای 
حاشــیه خلیج فارس و حتی آفریقا 

اســت. اگرچه ایــن دو موضع برای 
اســرائیل بســیار مهــم و حیاتی به 
حساب می آید، اما مساله اینجاست 
که این طرح و نقشه هایی که تل آویو 
و تیم نتانیاهو در سر دارند، باید یک 
مجری داشــته باشــد که در شرایط 
کنونی، ترامپ و تیمش عهده دار این 
موضوع هستند؛ چراکه عادی سازی 
روابــط میان امــارات و اســرائیل با 
واســطه گری ترامپ به امضا رسید و 
حاال هم او به دنبال آن است تا قبل از 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۲۰ آمریکا، کشــورهای بیشتری 
را به دامنه دوســتاِن عربِی اسرائیل 
اضافه کند. درست است که با امضای 
رســمی توافق صلح، امارات سومین 
کشــور عربی خواهد بود که با رژیم 
صهیونیســتی ســازش می کند، اما 
مصر و اردن نیز به ترتیب در سال های 
۱۹۷۹ و ۱۹۹۴ توافق صلح با تل آویو 
را امضا کردند و حاال نوبت ســایرین 
اســت. به همین دلیل طی روزهای 
اخیر شاهد شروع ســفرهای شش 
روزه مایــک پمپئو، وزیــر خارجه 
ایاالت متحده به اســرائیل، بحرین، 
امارات و ســودان بودیم. او در اولین 
ایستگاه خود وارد تل آویو شد و عالوه 
بر نتانیاهو با گابی اشــکنازی، وزیر 
خارجه اسرائیل و حتی رئیس موساد 

هم دیدار داشت. در این دیدارها عالوه 
بر تاخت و تاز اسرائیل و آمریکا علیه 
ایران و لزوم اجرایی شــدن مکانیزم 
ماشــه علیه تهران، یک مساله بسیار 
مهم مورد رایزنی و مذاکره قرار گرفته 
است. در این رابطه روزنامه یسرائیل 
هیوم بــه نقل از یک مقــام بلندپایه 
اماراتی اعــالم کرد که ســفر مایک 
پامپئو به منطقــه خاورمیانه با هدف 
برگزاری »کنفرانس صلح منطقه ای« 
در یکی از کشــورهای عــرب حوزه 
خلیج فارس تحت نظــارت آمریکا و 
با مشارکت عربی و اسرائیلی صورت 
گرفته اســت. اینکه آیا تمام ســفر 
پمپئو به این مســاله اختصاص دارد 
یا خیر، پاسخش منفی است؛ چراکه 

مســاله اصلی که پمپئو برای آن به 
منطقه آمده، توجیه و اعمال فشار بر 
کشورهای عربِی خلیج فارس و آفریقا 
است تا در اولین فرصت و بدون فوت 
وقت، روابط خود را با اســرائیل از سر 
بگیرند. به همین دلیــل پمپئو پس 
از اسرائیل به ســرعت عازم سودان 
شــد. اگرچه ده ها تــن از طرفداران 
حزب آزادی بخش اســالمی سودان 
در مخالفــت با عادی ســازی روابط 
این کشور با اســرائیل و سفر مایک 
پامپئو به خارطوم تظاهرات کردند، 
اما داده های موجود به خوبی نشــان 
می دهد ســودان یکی از نقاط مورد 
نظر اســرائیل و آمریکا به حســاب 
می آید کــه بــه زودی در معادالت 
منطقه نقش جدید را ایفا خواهد کرد. 
اگرچه سودان از سال ۱۹۹3 میالدی 
تاکنون در فهرست تروریستی ایاالت 
متحده قرار دارد، اما به نظر می رسد 
که واشــنگتن بــه دنبال آن اســت 
تا بــا دریافت 33۰ میلیــون غرامت 
از ســودان و عادی ســازی روابط با 
اســرائیل، خارطوم را از فهرســت 
تروریســتی خــارج کنــد. این در 
حالیست که سودان اعالم کرده امکان 
عادی سازی روابط با اسرائیل را ندارد  
ولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
مدعی پیشــرفت قابل توجه در روند 
گفت وگوها برای عادی سازی روابط 

میان خارطوم و تل آویو شده است. 
ایران، دستور کار پامپئو!

سومین مقصد وزیر خارجه ایاالت 
متحده در تور شش روزه اش، بحرین 
بود. بنابر تخمین های زده شده، منامه 
دومین کشــور پس از امارات خواهد 
بود که روابطش به اسرائیل را علنی 
خواهد کرد؛ کمااینکه این کشــور از 
حدود دو سال پیش تاکنون به محل 
برگزاری نشســت های اقتصادی و 
سیاســی با محوریــت معامله قرن 
تبدیل شد و برای اولین بار شاهد آن 
بودیم که دو تن از فرستادگان تل آویو 
در جلسات مذکور شرکت داشتند. 
به این جهت هدف اول پامپئو از سفر 
به بحرین، آماده ســازی این کشور 
برای پذیرش عادی سازی روابطش 
با تل آویو اســت اما دومین هدف او 
همانند گذشــته، حمله به تهران و 
تهدید خواندن ایــران از جغرافیای 

بحرین است. پامپئو در بدو ورودش به 
بحرین اعالم کرد که منطقه بیش از 
هر زمان دیگری به وحدت کشورهای 
شــورای همکاری خلیج فارس نیاز 
دارد و خواســتار اتحاد کشــورهای 
خلیج فارس علیه ایران شــد. او در 
دیدارش با مقامات منامه تاکید کرد 
که ما اکنون بیش از هر زمان دیگری 
برای مقابله با ایــران و ایجاد صلح و 
شکوفایی پایدار به اتحاد خلیج فارس 

نیاز داریم.
 کمی بعد از آن، پامپئو وارد ابوظبی 
شــد و به این ترتیب وارد جغرافیایی 
شد که قرار اســت مقامات کشورش 
هفته آینده به همراه تیم اســرائیلی 
به بحث و تبادل نظر بپردازند. بر این 
اساس مشخص اســت که پامپئو در 
حال رایزنی با کشورهای مذکور برای 
عادی ســازی روابط خود با اسرائیل 
است اما مســاله اصلی اینجاست که 
عجله آنها تا حد زیــادی به انتخابات 
ریاســت جمهوری  آمریکا ربط دارد. 
تیم ترامپ به دنبال آن است تا به هر 
ترتیبی که شــده دولت های منطقه 
را با اسرائیل همســو کند اما برخی  
معتقدند که این عجلــه به احتمال 
عدم پیــروزی ترامــپ در انتخابات 
۲۰۲۰ مربوط اســت؛ به گونه ای که 
اسرائیل معتقد اســت اگر او انتخاب 
نشد، حداقل تیم نتانیاهو به اهدافی 
که در ذهنش بوده، دســت پیدا کند 
تا در نهایــت به افــکار عمومی خود 
بفهماند که او بیشترین دستاورد را در 
تشکیل سرزمین یهود داشته است. 
این نشــان می دهد که پامپئو تا دم 
انتخابات نقش »پیش قراول« را برای 

اسرائیل بازی خواهد کرد.

نگاهی به اهداف تور منطقه ای وزیر خارجه آمریکا در  شرایط بغرنج کنونی؛

پامپئو؛ پیش قراول اسرائیل در منطقه  
برخی معتقدند که عجله 
اسرائیل در عادی سازی 

روابط با سایر کشورها 
به عدم احتمال پیروزی 

ترامپ در انتخابات 2020 
مربوط است؛ به گونه ای که 
اگر او انتخاب نشد، حداقل 
تیم نتانیاهو به اهدافی که 

در ذهنش بوده، دست پیدا 
کند

درست است که با امضای 
رسمی توافق صلح، امارات 

سومین کشور عربی خواهد 
بود که با رژیم صهیونیستی 

سازش می کند، اما مصر 
و اردن نیز به ترتیب در 

سال های ۱۹۷۹ و ۱۹۹۴ 
توافق صلح با تل آویو را 
امضا کردند و حاال نوبت 

سایرین است

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در افغانستان اعالم کرد که آمار جان باختگان در نتیجه سرازیر شدن سیل در والیت 
پروان در شمال این کشور به دست کم ۱۰۰ نفر افزایش یافته است. تمیم عظیمی، سخنگوی این وزارتخانه گفت که بیش از ۱۰۰ 
نفر دیگر هم در این رویداد زخمی شده اند. او گفت عملیات نجات هنوز ادامه داره بسته های مواد غذایی برای ۴ هزار نفر به این والیت 
رسیده است. همچنین سرازیر شدن سیل در والیت های پروان، کاپیسا، پنجشیر، میدان وردک، لوگر، پکتیا، پکتیکا، نورستان و 
ننگرهار تلفات و خساراتی وارد کرده اما آمار مشخصی از تلفات در این والیت ها گزارش نشده 
است. پروان اما بیشترین میزان آسیب را دیده است. وحیده شهکار، سخنگوی والی پروان نیز 
دیروز اعالم کرد: ده ها منزل مسکونی در چاریکار، مرکز والیت پروان در اثر بارندگی شدید 
و جاری شدن سیل تخریب شده اند. سخنگوی والی پروان اوضاع فعلی مرکز این والیت را 

»بحرانی« خوانده و تاکید کرد که تعداد زیادی از افراد در حال حاضر زیر آوار مانده اند.

دو قانون گذار برجسته اپوزیسیون هنگ کنگ روز گذشته )چهارشنبه( در عملیات پلیس این دولت شهر با محوریت اعتراضات 
گسترده ضددولتی سال گذشته، دستگیر شدند؛ تازه ترین اقدامی که در راستای سرکوب جبهه دموکراسی هنگ کنگ انجام 
می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس اعالم حزب دموکرات و اظهارات مطرح شده در حساب فیس بوکی معتبر آن ها، الم 
چک تینگ و تد هوی، با یورش پلیس به منزل آن ها، دستگیر شدند. یک منبع پلیس به خبرگزاری فرانسه گفت که ۱۶ تن )شامل الم 
و تد هوی( طی عملیات صبح دیروز که با محوریت اعتراضات ضددولتی ژوئیه سال گذشته 
انجام شد، دستگیر شدند. الم و تد هوی، هر دو قانونگذاران اقلیت طرفدار دموکراسی در 
مجلس مقننه نیمه منتخب این دولت شهر و منتقدان صریح دولت های پکن و هنگ کنگ 
هستند. در صفحه فیسبوک الم تینگ اعالم شده که او مظنون به شرکت در شورش ۲۱ 

ژوئیه سال گذشته بوده و با این اتهام دستگیر شده است.

بازداشت دو قانونگذار اپوزیسیون هنگ کنگسیل در افغانستان جان بیش از ۱۰۰ نفر را گرفت

رئیس جمهوری ترکیه تاکید کرد که کشــورش هیچ 
امتیازی بــه یونان در مدیترانه نمی دهد و به این کشــور 
نسبت به تحریکات هشدار داد و بار دیگر گفت آنکارا هرچه 
را که در مدیترانه، اژه و دریای ســیاه مستحقش باشد، به 
دســت می آورد. به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری 
اسپوتنیک، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه 
روز گذشته )چهارشــنبه( گفت: ما درباره چیزی که مال 
ماست، سازش نمی کنیم. هرچه را که تشخیص دهیم الزم 
است، انجام می دهیم. او افزود: ما از همتایان خود دعوت 
کردیم تا آگاه باشند که هر خطایی می تواند به نابودی آنها 
منجر شود. ترکیه نسبت به آب های دریایی اطراف کشور 
حق دارد. از همتایان خود می خواهیم تا از اشتباه اجتناب 
کنند. رئیس جمهوری ترکیه همچنین گفت، آماده انجام 
هرگونه اقدام نظامی و سیاسی برای حفاظت از حقوق این 

کشور است. این اظهارات در حالی بیان شده است که روز 
سه شــنبه، وزرای خارجه یونان و ترکیه اعالم کردند که 
می خواهند از طریق گفت وگو و در پی مذاکرات با هایکو 
ماس، وزیر خارجه آلمان مناقشــه مذکور را حل و فصل 
کنند، اما هر کدام هم هشــدار دادند که به دفاع از حقوق 

خود در منطقه ادامه می دهند.

گروه کشورهای عضو روند آستانه تأکید کردند فعالیت 
کمیته قانون اساسی ســوریه باید شامل مشارکت سازنده 
بدون مداخله خارجی یا دســتورکار زمانی تحمیل شده از 
خارج باشد. به گزارش المیادین، گروه کشورهای روند آستانه 
)روسیه، ایران و ترکیه( حمایت خود را از فعالیت های کمیته 
کوچک قانون اساسی سوریه که اولین جلسه دور سوم خود را 
در ژنو برگزار کرد، حمایت کردند. در بیانیه این کشورها بعد 
از نشست نمایندگانشان در ژنو برای پیگیری فعالیت کمیته 
قانون اساسی سوریه آمده است: بر فعالیت این کمیته باید حل 
و فصل و مشارکت سازنده بدون مداخله خارجی یا دستورکار 
تحمیل شده از خارج حاکم باشــد. در این بیانیه بر اهمیت 
پیشبرد روند حل و فصل برای افزایش کمک های انسانی به 
تمام سوری ها در سرتاسر کشور بدون پیش شرط و سیاسی 
کردن برای بازگشت امن آوارگان به مناطق اصلی شان تأکید 

شده است. این کشورها بر لزوم پایبندی به حاکمیت، استقالل 
و وحدت سوریه و احترام به اصول از سوی تمام طرف ها تأکید 
کردند. آن ها بر مبارزه با تروریسم و مقابله با دستورکارهایی 
که هدفشــان از بین بردن حاکمیت سوریه و تهدید امنیت 
منطقه ای کشورهای همجوار است، تأکید کردند. این گروه 

ادامه حمالت اسرائیل در سوریه را محکوم کرد.

از سوی کشورهای روند آستانه  به عمل آمد

حمایت از فعالیت های کمیته قانون اساسی سوریه
هشدار اردوغان به یونان: 

آماده هرگونه اقدام سیاسی و نظامی هستیم! 

خبرخبر


