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مترجمان:مسعودمیرزایی
و بهجت عباسی

کارتشکنجه

وقتی من و پاتریک فیلبین شروع کردیم به آماده کردن گونزالس برای شرکت
در مذاکرات درباره سیاست بازجوییها که قرار بود  31مه  2005در کاخ سفید
برگزار شود ،دادستان کل ،کار را با نشان دادن نوشتهای روی دیوار به ما ،شروع
کــرد .او گفــت کاندولیزا رایس ،عالقــهای به بحث درباره جزئیــات این برنامه
ندارد .رایس که وقتی برنامه بازجوییها شروع شد ،مشاور امنیت ملی رئیس
جمهوری امریکا بود ،اکنون وزیر امورخارجه و جانشین کالین پاول شده بود.
گونزالس افزود :رایس بر این باور است که اگر دادگستری اعالم کند این برنامه
قانونی است و سیا نیز کارآمدی آن را ،تأیید کند این مسأله فیصله پیدا میکند
و نیازی به بحث دوباره درباره جزئیات آن نیست.
مــن و فیلبیــن به این موضوع واقف بودیم که من نمیتوانم این مســأله را با
افــراد دیگری در شــورای امنیت ملــی در میان بگذارم بــه همین خاطر همه
تالش خود را کردیم تا دادستان را تشویق کنیم این موضوع را به نمایندگی از
دادگستری مطرح کند .شکایت ما از این بود که فقط با بهانه اینکه موضوعی
به نظر قانونی میرســد ( -البته) بر پایه نظری که ما قبول نداشــتیم  -و ادعا
میشــود که مؤثر بوده اســت ،نمیتوان مدعی شــد که یک برنامه مناســب و
مفید است.
من بار دیگر این مسأله را به گونزالس یادآور شدم و امیدوار بودم که او هم به
دیگران در کابینه گوشــزد کند که باالخره یک روز روشهایی که در بازجوییها
استفاده شده است و همچنین حمایت شکننده قانونی از آن علنی میشود و
افزودم که شــنیدهام نواری ویدئویی درباره بازجوییهای سیا وجود دارد و این
ضعف رئیس جمهوری و کشور را نمایان میکند.
کارتهای قطور ،کرم رنگ و به سایز سه در پنجی را که گردآوری کرده بودم ،به
گونزالس نشان دادم .روی آنها فهرست اقداماتی را نوشته بودم که ممکن بود
علیه انسان دیگری انجام شود؛ اقداماتی که با مجوز قانونی سیا و تأیید وزارت
دادگستری به ریاست گونزالس انجام میشد.
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اسماء اسد پساز شیمی درمانی

نــــــما

اســماء اسد ،همســر بشار اســد ،که دو ماه پیش خبر داد
مبتال به ســرطان ســینه شدهاســت ،اولیــن تصاویر خود
بعد از آغاز درمانش را منتشر کرد و در جلسهای دولتی
نیز حاضر شد.

خبرنگار

آبزرور (بریتانیا):

ساندی استار (کانادا):

بر حسب آمار سه سال گذشته تعداد
احزاب راست افراطی در کانادا ،تا 25
درصــد افزایش داشــته اســت .این با
توجهبهوضعیتراستهایافراطی
در امریکا و اروپا نگرانکننده است.

لوموند(فرانسه):

شماری از سرآمدترین هنرمندان
حوزه موســیقی بریتانیا در نامهای
سرگشاده به ترزامی هشدار دادند،
برگزیــت بــه منزله زندانــی بزرگ
برای فرهنگ این کشور است.

یک سال از فراخوان «میتو» (،)metoo
حامی مبارزه با خشــونتهای جنســی
میگــذرد اما پلیس و دســتگاههایی که
مجری عدالت هستند ،آن طور که باید
با این مسأله مقابله نمیکنند.

تیتر آخر «خاشقجی» به رنگ خون

 4روز پس از انتشار خبر ناپدید شدن منتقد آل سعود در استانبول مقامات ترکیه از کشته شدن او در کنسولگری عربستان خبر دادند
ندا آکیش
خبرنگار

سهشــنبه گذشــته جمــال خاشــقجی،
روزنامه نــگار منتقــد عربســتانی وارد
کنسولگریعربستانسعودیدراستانبول
ترکیهشدودیگرهیچکسحتینامزدش
کــه مقابــل در کنســولگری در انتظــار
بازگشــت او بود ،بیرون آمدنش را ندید و
حاالمقامهایترکیهای بدون فاشکردن
هویت خود به روزنامه واشــنگتن پست و
خبرگزاری رویترز گفتهاند ،خاشــقجی در
ســاختمان کنســولگری به طور عمدی و
برنامهریزی شده ،کشته شده و جسدش
هم به بیرون از ســاختمان منتقل شــده
اســت .خبری که اگر صحت داشته باشد
میتوانــد پیامدهــای جــدی جهانــی را
متوجهریاضکند.
ëëواکنشهابهخبرکشتهشدنخاشقجی
بــه گــزارش ســایت شــبکه خبــری
ســیانان ،پــس از  4روز بیخبــری از
سرنوشــت روزنامه نگار منتقد مشــهور
عربســتانی ،روز شنبه مقامات ترکیهای
کــه خواســتند نامشــان فاش نشــود ،به
واشنگتن پســت و رویترز گفتند ،جمال
خاشــقچی در ســاختمان کنســولگری
عربســتان در اســتانبول کشــته شــده
اســت .البته این مقامــات هیچ مدرکی
دربــاره اظهاراتشــان ارائــه نــداده یــا به
هیچ جزئیاتی کــه چگونه به این نتیجه
رســیدهاند ،اشــاره نکردند اما در همین
حــد هــم واکنشهــا قابــل توجــه بــود.
وزارت امــور خارجه امریکا اگرچه اعالم
کــرد نمیتواند دربــاره برخی گزارشها
مبنی برکشــته شــدن جمال خاشقجی
اظهــار نظر کند اما تأکید کرد ،پیگیر این
موضوع است.

کریس مورفــی ،عضو کمیتــه روابط
خارجــی ســنای امریــکا نیــز گفــت:
اگــر عربســتانیها جمــال خاشــقجی
روزنامهنــگار منتقــد عربســتانی را بــه
کنسولگریشان در ترکیه کشانده و او را در
آنجــا به قتل رســاندهاند ،در این صورت
باید روابطمان را با عربستان کامالً قطع
کنیم .عربســتان باید فوراًتوضیح بدهد
کــه چــه بر ســر خاشــقجی آمده اســت.
ســازمان عفو بینالملل نیــز اعالم کرد:
ترور جمال خاشــقجی پیام وحشتناکی
برای منتقدان ســعودی دارد ،این اتفاق
بــه این معنی اســت که منتقــدان حتی
در خارج از عربســتان نیــز امنیت جانی
ندارند .گواه این اظهارنظر ســازمان عفو
بینالملــل ،توئیت احمد بن راشــد بن
سعید ،نویسنده عربستانی مقیم ترکیه
اســت که بنا بر گزارش ایســنا بــه نقل از
الجزیره عربی ،از تهدید به مرگ شــدن
همزمان با ناپدید شدن خاشقجی خبر
داده و نوشــته است :صفحاتی با اسامی
خیالــی و بعضــاً واقعــی مــرا تهدید به
ربوده شدن و قتل میکنند و اهانتهایی
را نظیر دیگر مبلغان و فعاالن سعودی
کــه بازداشــت شــدهاند ،بــه مــن وارد
میکنند .بن ســعید به توئیت شاهزاده
خالــد بن عبــداهلل بن فیصــل بن ترکی
آل ســعود اشــار ه کرده که خطــاب به او
نوشــته اســت« :دوســت نداری سری به
ســفارت عربســتان بزنــی؟» توئیتی که
میتواند اشارهای تلویحی به کشته شدن
خاشــقجی در کنسولگری عربســتان در
ِرد حیات» ،دبیر صفحه
ترکیه باشد« .ف ِ
ســرمقاله و یادداشــت واشــنگتن پست
نیز در بیانیهای نوشت ،به گفته مقامات
ترکیــهای ،جمــال خاشــقچی ،روزنامــه
نگار خبــره ســعودی در اســتانبول پس

صف حامیان خاشقجی مقابل کنسولگری عربستان در استانبول

از ورود به کنســولگری عربســتان کشــته
شــد .اگر این خبر درســت باشــد نشــان
دهنده «یک اقدام وحشــیانه و غیرقابل
قبول» اســت .خاشــقجی یــک خبرنگار
«شــجاع و مســئول» بــود که بــه کرامت
انســانی و آزادی باور داشت .ما به انتشار
نوشتههای او افتخار میکردیم ».کمیته
حفاظــت از خبرنــگاران نیــز از مقامات
سعودیخواستهاست،بگویندچهبالیی
سر خاشقجی آمده است.
ëëخاشقجیقربانیسیاستتحملصفر
درقبالمنتقدان
فــارغ از اینهــا ،ســؤالی کــه مطــرح
میشــود ،این اســت که مگر خاشــقجی
چه کسی بود یا چه کرده بود که مقامات
ریــاض بخواهنــد او را بکشــند و حتــی
همزمــان بــا ناپدید شــدن او یک هیأت
 15نفــره از مقامــات ســعودی راهــی

اســتانبول شــوند و بــه کنســولگری ســر
بزنند .خاشــقجی که به خاطر مصاحبه
بــا اســامه بــن الدن ،رهبــر ســابق گــروه
تروریستی القاعده شــهرت یافت ،یکی
از خبرنــگاران ســعودی بــود کــه تا قبل
از ســال  2017و خروجــش از عربســتان
و تــن دادن بــه تبعیــد خودخواســته در
واشنگتن ،اجازه ورود به دادگاه سلطنتی
عربســتان را داشت اما به گفته خودش،
دولت عربستان پس از آنکه او در جریان
رقابتهــای انتخاباتــی  2016امریــکا در
توئیتــی نوشــت ،پادشــاهی عربســتان
عالقهمندبهپیروزیترامپدرانتخابات
ریاســت جمهوری است ،خاشقجی را از
استفادهازتوئیترمنعکرد.اینممنوعیت
باعــث شــد او بــه امریکا مهاجــرت کند
و بــا انتشــار ســرمقالههایی در روزنامــه
واشــنگتن پســت بهعنوان ستون نویس

اینروزنامهشناختهشود.
اکثر مطالبی که در روزنامه واشنگتن
پســت از خاشــقجی منتشــر میشــد،
انتقادهای او به سیاستهای محمد بن
ســلمان بود .او در  18ســپتامبر  2017در
مطلبیتحتعنوان«عربستانسعودی
هیچ وقت اینقدر ســرکوبگر نبود /اکنون
ایــن کشــور غیرقابــل تحمــل اســت»،
نوشــت :مــن  6مــاه دربــاره وضعیــت
کشــورم و انتخابهــای وحشــتناکی کــه
برایــم گذاشــته بودنــد ،ســکوت کــردم.
نمیخواستم شغلم و آزادیم را از دست
بدهــم .درباره خانــوادهام نگــران بودم.
ســرانجام مــن یــک انتخــاب متفــاوت
کــردم .خانــه ام ،شــغلم ،خانــوادهام را
ترک کردم و صدایم را بلند کردم زیرا در
غیر این صورت به آنهایی که در زندانها
هستند خیانت میکردم ».او در  31اکتبر

«آری» سنا به کاوانا؛ «نه» مردم به متجاوز

نامزد جنجالی پیشنهادی ترامپ برای عضویت در دیوان عالی امریکا ،با اختالف بسیار کمی آرای مثبت سنا را گرفت
فرحناز دهقی
خبرنگار

در میانــه خشــم و اعتــراض زنــان و
مردان ،برت کاوانا با رأی ســناتورهای
جمهوریخــواه امریکایــی در جایــگاه
عضویــت دائمــی در دیــوان عالــی
بهعنــوان صــدو چهاردهمیــن
قاضــیای کــه راه بــه این دیــوان پیدا
کــرده ،منصــوب شــد و ســوگند یــاد
کــرد .امــا در حالــی کــه او دســتش را
روی انجیــل میگذاشــت تــا بواســطه
شرافت و انسانیت سوگند یاد کند جز
به عدالــت و نیکــی رأی ندهد ،مردم
خشــمگین بــا مشــتهای گــره کــرده
فریاد میزدند« ،به متجاوز رأی نده»
و «شرمت باد» تا مراتب اعتراضشان
را به مردی که جنجال تجاوزش تمام
جهان را پر کرده ،نشان بدهند.
بــه گــزارش گاردیــن ،از آنجایــی
کــه ترامــپ بــرت کاوانــا را بــرای این
کرســی پیشنهاد داده بود ،حاال رئیس
جمهــوری امریکا بیشــتر از خود کاوانا
از این پیروزی سرمست است .او بارها
طی روند اعتراضات و شکایت سه زن
از جمله کریســتین بالزی فورد ،استاد
روانشناســی در دانشــگاهی در شمال
کالیفرنیــا و دبورا رامیرز علیه کاوانا ،از

او حمایت کرده و این زنان را دروغگو
خوانده بــود .ترامپ بالفاصله پس از
پایان رأیگیــری در توئیتر خود نتیجه
آن را به ســنا تبریک گفت و مهر تأیید
ســنا بر عضویت کاوانا در دیوان عالی
را «بســیار هیجانانگیــز» دانســت و
نوشــت که بزودی سند عضویت او در
این نهاد را امضا خواهد کرد.
پیش از پایــان رأیگیری ،دهها نفر
از تظاهرکنندگان توانستند با شکستن
ســد پلیــس وارد ســاختمان کنگــره
شــده و جریــان رأیگیری در ســنا را با
ســه بار وقفههــای کوتاه مواجــه کنند.
اما ســرانجام ســنای امریکا با  50رأی
موافــق در برابــر  48رأی مخالــف،
عضویــت کاوانا را تأییــد کرد .با اعالم
این خبر ،بر جمعیــت مردم در برابر
ساختمان کنگره افزوده شد و یکصدا
علیــه قــدرت دادن بــه او اعتــراض
کردند.
طــی ایــن رأیگیــری اختــاف
بســیار کــم میــان آرای مثبــت و
منفــی ،تاریخســاز شــد .نتایــج ایــن
رأیگیــری نشــان از اختــاف جــدی
میــان ســناتورهای جمهوریخــواه و
دموکــرات دارد کــه طــی هفتههــای
اخیــر بــه اوج خــود رســیده بــود .اما
بــا وجــود هجمههــای شــدید علیــه

مقدمهچینی پسر حسنی مبارک برای بازگشت به سیاست
برخی منابع آگاه میگویند ،پسر حسنی مبارک ،رئیسجمهوری که از مقام خود
خلــع شــده بود ،در نظــر دارد به عرصه سیاســی مصر بازگردد .بهگزارش روســیا
الیوم ،این تصمیم پس رفع شــدن موانع او از برخورداری از حقوق سیاســیاش
گرفته شد .این منابع در صورت فاش نشدن نامشان ،بدون اشاره به اسم حزبی
کــه جمــال مبارک میخواهــد از طریق آن به دنیای سیاســت بازگردد یا اســامی
اعضای آن ،تنها افشا کردند ،این حزب شامل شخصیتهای با نفوذی است.
حضور جمال مبارک در مناســبتهای مختلف ،میتواند تأکیدی بر صحت این
ماجرا باشد .او آخرین بار روز شنبه از بنای یادبود شهر نصر بازدید کرد و تاج گلی
را روی قبر سادات ،رئیس جمهوری اسبق مصر قرار داد.

تحلیل

کاوانــا ،او همچنــان خــود را بیگنــاه
معرفی میکرد و زیر بار اتهامهایش
نمیرفــت .او از ســالها قبــل بــرای
نشستن روی این کرسی برنامهریزی
کرده بود .عضویــت در دیوان  9نفره
عالــی امریکا بســیار بااهمیت اســت
زیــرا آنها مادامالعمر در این کرســی
باقــی خواهنــد مانــد .اکنون بــا تأیید
عضویــت کاوانا وزنــه محافظهکارانه
ایــن دیــوان ســنگینتر میشــود
زیــرا اکنــون چهــار لیبــرال در برابــر
پنــج محافظــهکار قــرار گرفتهانــد.
کاوانــا حامــی طــرح افزایــش قدرت
رئیسجمهــوری اســت و همیــن
میتوانــد معمــای حمایــت ترامپ

 2017نیز در یادداشــتی نوشت ،ولیعهد
عربستان سعودی میخواهد تندروها را
تحت فشــار قرار دهد اما افراد اشتباهی
را تنبیه میکند .دهها روشنفکر ،روزنامه
نگار ،ســتارههای شــبکههای اجتماعی
در دو مــاه گذشــته دســتگیر شــدهاند که
اکثریتآنهادربدترینحالتانتقادهای
کوچکــی به دولت داشــتند .خاشــقجی
در نوامبــر  2013نیــز نوشــت ،اقدامــات
عجوالنه و بیپــروای ولیعهد تنشها را
بیشــتر میکند و امنیت کشورهای حوزه
خلیج [فــارس] و کل منطقه را به خطر
میانــدازد .در  7فوریــه  2018نیــز او در
یادداشتی نوشت ،ولیعهد عربستان که
قبالً هم رســانههای این کشــور را کنترل
میکرد حــاال فشــارهایش را بــه مراتب
بیشترکردهاست.
ëëشایعههایداغوانکارهایریاض
در حالــی کــه خبــر کشــته شــدن
خاشــقجی روز شــنبه در صــدر اخبــار
بســیاری از رسانههای جهان قرار گرفت
و واکنشها به آن و شــایعهها دربارهاش
کــم نبود و برخی رســانهها از پیدا شــدن
جســدش در منطقــهای در اســتانبول و
برخی دیگر از تکه تکه شــدن جســدش
یــا شــکنجه شــدن او قبــل از مــرگ خبر
میدادند ،مقامات ریاض سکوت اختیار
کردنــد و تنهــا یک مقام کنســولگری که
نخواست نامش فاش شود در مصاحبه
باخبرگزاریرسمیعربستان،گزارشها
درباره کشــته شدن خاشــقجی را رد کرد
و بــا زیر ســؤال بــردن منابع خبــر گفت،
تردید دارد که این اخبار بیپایه و اساس
را مقامــات ترکیهای مســئول تحقیقات
درباره خاشقجی یا مقاماتی که مسئول
اظهارنظردراینبارههستند،بهرسانهها
دادهباشند.

زنگ خطر انتخابات لتونی
برای اتحادیه اروپا

Reuters

وزارت دادگســتری – سشــنز ،دادستان کل و راد روزنشــتاین ،معاون او – مستقل
از مســیر خــود رئیس جمهــوری ،در حــال تهیه پرونــده علیه کومی بودنــد .آنها
میخواســتند کومــی را بــه خاطر اشــتباهاتش در برخــورد با افتضــاح مربوط به
ایمیلهای کلینتون مقصر اعالم کنند – که البته این اتهامی مسأله ساز بود ،چون
اگر واقعاً مسأله این بود ،چرا کومی بالفاصله بعد از روی کار آمدن دولت ترامپ،
بر این اســاس اخراج نشــده بود؟ اما در واقع ،رئیس جمهوری ،کامالً بیتوجه به
دعوی سشنز و روزن استاین ،تصمیم گرفته بود به رأی خود عمل کند.
جــارد و ایوانــکا رئیس جمهــوری را به ادامــه این کار تشــویق میکردند ،اما حتی
آنهــا هم نمیدانســتند که بــزودی این اتفــاق خواهد افتاد .هوپ هیکس ،ســایه
وفادار ترامپ هم که همیشــه از همه افکار رئیس جمهوری خبر داشــت – بویژه
چــون ترامپ قادر نبــود افکارش را بلند بیان کند – از این موضوع خبر نداشــت.
استیو بنن هم با وجود نگرانی از اینکه ممکن است رئیس جمهوری کار را خراب
کند ،نمیدانست .همچنین منشــی مطبوعاتی ترامپ هم نمیدانست .رئیس
جمهوری در آســتانه شــروع جنگی با اف بیآی ،وزارت دادگســتری و بســیاری از
اعضای کنگره ،داشت سرخود تصمیمی را اجرا میکرد.
یک بار همان روز بعد از ظهر ترامپ با دختر و دامادش در مورد نقشهاش حرف
زد .آنها فوراً شریک توطئه شدند و قاطعانه راه را به روی هرگونه توصیه مخالف
بستند.
بهطور ترســناکی ،آن روز ،روزی کامالً آرام در بخش غربی کاخ ســفید بود و همه
چیز ســرموقع خود بود .مارک هالپرین ،خبرنگار سیاســی و وقایع نگار در ســالن
پذیرش منتظر هوپ هیکس بود که کمی قبل از ساعت  ۵بعد از ظهر او را آورد.
هاوارد کورتز ،از شبکه فاکس هم آنجا بود و منتظر مالقاتش با شون اسپایسر بود.
و معــاون رینس پریبوس هم تازه بیرون آمده بود تا به مالقاتی ســاعت پنجش
بگوید انتظارش فقط چند دقیقه دیگر طول میکشد.
در واقع درست قبل از ساعت پنج ،رئیس جمهوری که کمی پیش نیت خود را به
اطالع مک گاهن رســانده بود ،ماشه را چکاند .کیت شیلر ،گارد امنیتی شخصی
ترامپ ،درســت بعد از ســاعت پنج نامه پایــان خدمت را به دفتــر کومی در اف
بیای تحویل داد .جمله دوم نامه شامل این کلمات بود« :بدینوسیله به خدمت
شما خاتمه داده میشود و شما از سمت خود برکنار میشوید ،قابل اجرا فوری».
کمــی بعــد از آن ،اکثــر کارکنــان بخش غربی کاخ ســفید ،با معاضدت گزارشــی
اشتباهی از شبکه خبری فاکس ،مدت کوتاهی اینطور برداشت کردند که کومی
استعفا کرده است .بعد ،در جریان یک سری ارتباطات اطالعاتی در سراسر دفاتر
بخش غربی کاخ سفید ،معلوم شد واقعاً چه اتفاقی افتاده است.
پریبوس وقتی کمی بعد از ساعت پنج فهمید چه اتفاقی افتاده است بدون آنکه
شخص خاصی را خطاب قرار دهد با ناباوری گفت« :پس بعد نوبت یک پیگرد
ویژه است».
اسپایسر ،که بعدها به خاطر اینکه نتوانسته قضیه اخراج کومی را به شکل مثبتی
ارائــه دهد مورد نکوهش قرار گرفت ،فقط چند دقیقه برای پردازش آن فرصت
داشت.
ایــن تصمیم ترامپ نه تنها تقریباً بدون مشــورت با کســی به اســتثنای اعضای
خانوادهاش اتخاذ شده بود ،بلکه واکنشها ،توضیحات و حتی توجیهات قانونی
نیز تقریباً بهطور کامل توسط خود او و خانوادهاش مدیریت شد.

شقایق امیری

AFP
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از او را بــه آســانی حــل کنــد .تــاش
ترامــپ و همحزبیهایــش بــرای
نشــاندن کاوانــا روی ایــن کرســی
آنچنان شــدید شــده بود کــه پاتریک
لِهی ســناتور دموکــرات گفت ،کمیته
قضایی و سنای امریکا استقالل خود
را از دســت داده است .او در این باره
گفت« :ما به نیرویی در بازوی بســیار
ضعیف کاخ ســفید تبدیل شــدهایم.
در این میان هر گونه اســتقالل از بین
رفته اســت و من فکر میکنم که این
چیزی اســت که مورخان مورد توجه
قرار خواهند داد و آن را نقطه عطفی
در تاریــخ ســنای امریــکا قلمــداد
خواهند کرد».

خیز پسر دیکتاتور سابق برای ریاست جمهوری لیبی

در زمانــی کــه لیبی برای برگزاری انتخاباتی آماده میشــود که احتماالً اندکی صلح و
آرامش را برای این کشــور به ارمغان آورد ،ســیف االســام قذافی ،پسر معمر قذافی،
دیکتاتور ســابق لیبی برای شــرکت در این انتخابــات تالش میکند .به گزارش ایســنا
بــه نقل از روزنامه القدس العربی ،ســیف االســام پیش از ســرنگونی دولت پدرش،
پیروزیهــای دیپلمات زیادی داشــت که از جمله آن موفقیتــش در رهبری مذاکرات
 ۲۰۰۴دربارهپرداختغرامتبهقربانیانانفجارهایالکربیوانفجارهواپیمایفرانسه
استکهلیبیبهانجامآنهامتهمشدهبود.همچنینتالشهایشدرسال ۲۰۰۷درباره
پروندهپرستارانزنبلغارستانیموفقیتآمیزبود.اماپسازکشتهشدنمعمرقذافی،
سیف االسالم نیز در نوامبر ۲۰۱۱بازداشت و به اعدام محکوم شد که البته بعداًعفو شد.

هری ندلکو

مترجم :پونه مجلسی

در میان انتخابات در کشورهای بزرگ اروپایی از جمله ایتالیا و سوئد و انتخابات
میاندورهای امریکا در ماه نوامبر ،آنچه بیشتر از همه باعث نگرانی کشورهای
اروپایی شــده بود ،انتخابات لتونی بود .انتخابات اخیر این کشــور بیش از همه
باعث نگرانی بروکســل (مقر اتحادیه اروپا) و واشــنگتن شده است زیرا هر دو از
ن اصلی ،حامیان
افزایــش قدرت روســیه در اروپا نگرانند .تاکنون احــزاب جریا 
سرســخت کرملین را از قبضه قدرت در لتونی بازداشــتهاند .اما حاال اگر حزب
پوپولیســتی  KPV LVبا حزب هارمونی ائتالف تشــکیل دهد ،این رویه متوقف
خواهد شــد .با اعالم شــدن نتایج انتخابات پارلمانی کشــور لتونی و پیشــتازی
حــزب هارمونــی ،که از حامیان سرســخت روســیه و شــخص والدیمیــر پوتین،
اســت ،نگرانیها در اروپا بار دیگر افزایش یافت .براساس شمارش آرا ،ائتالف
حاکم این کشور اکثریت خود را از دست داد اما دو حزب تازه تأسیس راستگرا
توانستند در رتبههای دوم و سوم جای بگیرند .هارمونی که با اقلیت روسزبان
لتونی رابطه نزدیکی دارد ،هم خواهان باقی ماندن این کشــور در اتحادیه اروپا
است و هم میخواهد لتونی عضو ناتو باقی بماند؛ اما در عین حال میخواهد
کشورش با مسکو نیز روابط اقتصادی بسیار نزدیکی داشته باشد.
ما باید حواســمان به لتونی باشــد؛ نه بهدلیل مداخلههایی که شــاید در آینده
شاهدش خواهیم بود ،بلکه بهدلیل نحوه برخورد با مداخلههایی که در آینده
شــاید روی بدهد .لتونی و روســیه نزدیک به  550کیلومتر مرز مشــترک دارند؛
یعنی از نظر جغرافیایی ،لتونی به روسیه از تمام متحدان ناتوی خود نزدیکتر
اســت و اشــتراکهای بیشــتری با آن دارد .در صورت ائتالف حزب هارمونی با
 ،KPV LVروســیه تمــام تالش خود را برای گســترش دامنــه نفوذش بر رابطه
لتونــی با اروپــا به کار خواهد گرفت و تغییرات رادیکالتــری علیه اتحادیه اروپا
بهوجود خواهد آمد .از سوی دیگر پس از الحاق کریمه به روسیه ،برخی جدایی
طلبان خواســتار جدایی از جمهوری لتونی شــدند .در چنین شرایطی افزایش
قدرت احزابی که شعارهای روسیه را در بر دارند ،بیش از همیشه میتواند زنگ
خطر را برای اروپا به صدا در بیاورد.
روســیا الیوم :ترکیه در نشســت گســتردهای با گروههای
دو خط
شورشــی ســوری آنها را در جریان بندهای توافق با روسیه
خبـــر
درباره منطقه عاری از سالح در سوریه گذاشت.
گاردین :مردم بوسنی روز گذشته برای انتخاب رهبرانشان و تعیین آینده
ایــن کشــور فقیــر بالکان کــه بعد از جنــگ دهه  ۹۰میــادی همچنــان درگیر
اختالفات قومی است ،به پای صندوقهای رأی رفتند.
رویتــرز :دههــا هزار نفــر در ادینبورگ در حمایت از اســتقالل اســکاتلند از
انگلیس به خیابانها آمدند.
الجزیــره :منابع اســرائیلی روز گذشــته از کشــته شــدن دو شهرکنشــین و
زخمــی شــدن دو نفــر دیگــر طــی عملیــات تیرانــدازی در نزدیکــی مجتمع
شهرکنشینان در نزدیکی سلفیت در شمال کرانه باختری خبر دادند.

