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دعوتنامهای برای پیوستن به رئیسجمهوری

از نظــر بنــن ،اگر نگوییم از دیــد ترامپ ،رکن اصلی ترامپیســم ،چین بود .او
معتقد بود ،سرنوشــت نسل بعدی نوشــته شده و آن هم جنگ با چین بود.
جنــگ بازرگانی ،جنگ تجــاری ،جنگ فرهنگی ،جنــگ دیپلماتیک؛ جنگی
تمــام عیــار و فراگیر که اکنون تعداد کمی در امریکا میفهمیدند الزم اســت
دنبال شود و اینکه تقریباً هیچکس آمادگی جنگیدن برای آن را نداشت.
بنــن فهرســتی از «شــاهینهای چینــی» تهیه کرده بــود کــه از خط قرمز
سیاســی میگذشــت و از گروه بریتبارت به سردبیر ســابق نیوریپابلیک ،پیتر
بینهــارت  -کــه بــا تحقیر با بنــن برخــورد میکــرد  -و رابرت کوتنــر ،طرفدار
پروپاقــرص لیبــرال -ترقیخواه و ســردبیر مجله کوچک امریکن پراســپکت،
ویژه سیاست عمومی میرسید .روز چهارشنبه  16ماه آگوست یک روز پس از
کنفرانس خبری رئیس جمهوری در برج ترامپ ،بنن ،بهصورت غیر منتظره
از دفترش در ساختمان اداری به کوتنر زنگ زد تا درباره چین حرف بزند.
در ایــن مرحلــه بنــن متقاعد شــده بــود که بــزودی از کاخ ســفید میرود.
دعوتنامــهای بــرای پیوســتن به رئیــس جمهوری در بدمینســتر به دســتش
نرسیده بود و این نشانهای مأیوسکننده بود .آن روز ،خبردار شده بود هوپ
هیکــس بهعنــوان مدیر موقت ارتباطات منصوب شــده  ،یک پیــروزی برای
جاروانــکا .در همیــن حــال ،زمزمههایــی دائمی از طــرف جاروانــکا در مورد
اخــراج حتمی او به گوش میرســید و به صدایی دائمــی در اطراف او تبدیل
شده بود.
بنن هنوز مطمئن نبود اخراج میشود اما در دومین مصاحبه علنی خود
بعــد از پیــروزی ترامپ به کوتنر زنگ زد و در عمل سرنوشــتش را رقم زد .او
بعد از آن اعالم کرد این مکالمه چندان هم غیرمنتظره نبوده است .اما این
روش بنن بود که در آن فقط سرنوشت را وسوسه میکرد.
اگر ترامپ در آخرین کنفرانس خبری خود ناچاراً ترامپ بود ،بنن هم در
توگو با کوتنر ناچاراً بنن بود .او ســعی کرد از ترامپی حمایت کند که
این گف 
خــودش آن را در مورد چین ضعیف تصویر کرده بود .او به شــکلی مســخره
هــارت و پــورت رئیس جمهوری در مورد کره شــمالی را اصالح کرد .او اعالم
کرده بود 10 « :میلیون نفر در ســئول» جان خود را از دســت خواهند داد .و به
دشمنان داخلی خود توهین کرده بود « ،دارن خودشون رو خیس میکنند».
اگر ترامپ نمیتوانســت مثل یک رئیس جمهوری بهنظر رسد ،بنن هم
با او مطابقت داشت :او هم نمیتوانست مثل یک معاون رئیس جمهوری
بهنظر رسد.
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فریاد اعتراض معلمان هندی
نمــــا

نیروهــای پلیــس هنــد ســد راه معلمــان بیــکاری شــدهاند کــه
میخواســتند بــا حضــور در برابــر دفتــر وزیــر آمــوزش و پرورش
پنجاب ،از دولت این کشور بخواهند برای آنها ایجاد اشتغال کنند.

پاک بانکر (پاکستان):

ایــن روزنامه با انتخاب تیتر «بازگشــت
به کار» از پایان تعطیلی تاریخی دولت
امریکا خبر داد و با اشاره به عقبنشینی
ترامــپ در مقابل دموکراتها نوشــت:
بــدون اختصاص هیچ پولی برای دیوار
دولت بازگشایی شد.

دیلی استار (لبنان):

ایــن روزنامــه تیتــر اول خــود را بــه
روابط اقتصادی پاکســتان و عربســتان
ســعودی اختصــاص داد و نوشــت،
پاکســتان روز جمعــه ســومین بســته
کمــک مالی یــک میلیــارد دالری را از
عربستان دریافت کرد.

ایــن روزنامــه تیتــر اول خــود را بــه
بحــران تشــکیل دولــت در این کشــور
اختصاص داد و نوشت سعد حریری،
نخســتوزیر برای تشکیل دولت عزم
جــدی دارد و میکوشــد مانــع از بــه
وجود آمدن کابینه موقت شود.

در ادامه تالشهای دولت واشنگتن برای رسمیت بخشیدن به یک رئیس جمهوری خودخوانده

استفاده ابزاری امریکا از شورای امنیت برای برکناری مادورو
ندا آکیش
خبرنگار

فشــارهای امریکا بر نیکالس مادورو،
رئیــس جمهــوری منتخــب ونزوئــا
هــر روز کــه میگــذرد شــدت میگیرد
بهطــوری کــه رســانهها دیــروز شــنبه
اعــام کردنــد ،مایــک پمپئــو ،وزیــر
خارجــه امریکا قرار اســت در نشســت
فوقالعــاده شــورای امنیــت ســازمان
ملــل ،کشــورهای عضــو ایــن شــورا را
ترغیــب کنــد کــه «خــوان گوآیــدو»،
رئیس جمهــوری خودخوانده ونزوئال
را به رســمیت بشناســند و در برکناری
دولت منتخب مــادورو در کنار امریکا
بایستند.
بنــا بــر گــزارش ســایت شــبکه
خبــری الجزیــره ،روز جمعــه پــس
از آنکــه برخــی کشــورهای اروپایــی
و امریــکای التیــن از رهبــر مخالفــان
دولــت ونزوئــا حمایــت کــرده و
خــوان گوآیــدو را بهعنــوان رئیــس
جمهــوری جدید ونزوئال به رســمیت
شناختند ،واشنگتن خواستار برگزاری
نشســت فوقالعــاده شــورای امنیــت
در روز شــنبه (دیــروز) شــد .دولــت
امریــکا همچنیــن بــرای این نشســت
پیشنویــس بیانیهای را آماده کرد که
در شورای امنیت به رأی گذاشته شود
و از ایــن طریــق نوعــی «مشــروعیت
بینالمللــی» برای رئیــس جمهوری
خودخوانده جدید کسب شود.
در متــن ایــن بیانیه آمده اســت :از
آنجایــی کــه وضعیــت در جمهــوری
ونزوئــا رو به وخامت اســت ،شــورای
امنیــت حمایــت کامــل خــود را از
کنگــره ملی این کشــور بهعنوان «تنها
نهــاد دموکراتیــک» در ونزوئال ،اعالم
میکند.
اگــر شــورای امنیــت از ایــن بیانیــه
حمایــت کنــد بــه ایــن معناســت کــه
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عدم تخصص فنی کلینتون در کتاب خاطراتش با عنوان «آنچه اتفاق افتاد»
کامالً مشهود اســت .کلینتون در بخشی از این کتاب درباره امنیت سرورهای
شــخصیاش مینویســد که این ســرورها در منطقه «چاپاکوا» در نیویورک از
سرقت و هک در امان بودند چرا که در خانهای مستقر شده بودند که توسط
مأموران مخفی محافظت میشــد .هک کردن یک ســرور از طریق اینترنت
انجام میشود نه با شکستن پنجره طبقه همکف ساختمان و ورود به محل
فیزیکــی نگهداری آن .خانم کلینتــون همچنین در مصاحب ه افبیآی گفت
که معتقد اســت او و همکارانش با موفقیت و بدون اشاره مستقیم ،در مورد
موضوعــات حســاس گفتوگو کردهانــد ،کاری کــه به دلیل زیرســاختهای
ارتباطــی ضعیــف وزارت خارجــه و عــدم تأمین ایمیــل و تلفن امــن و قابل
اعتماد برای او و کارکنان ارشدش ،انجام آن ضرورت داشته است .بخشی از
این صحبتها درست بود ،اما اگرچه باعث ناامیدی تیم حقوقی او میشد،
اینگونــه اظهارات قوانین و مقررات موجود را در مورد اطالعات طبقهبندی
کار
شــده ،تغییــر نمیدهــد .او همچنین در ایــن مصاحبه گفت که واگــذاری ِ
بازبینــی و حــذف ایمیلهایــش به افــراد دیگر به ایــن دلیل انجام شــد که او
اعتقاد داشــت آنها فقط ایمیلهای کامالً شــخصی را جدا میکنند و شخصاً
هیچ اطالعی از تالش برای ممانعت از اجرای عدالت ندارد.
بعــد از بحــث و گفتوگــو و مــرور دقیق پاســخهای کلینتون ،نکتــهای در
اظهــارات او نیافتیم که بتوانیم ثابت کنیم بدون هیچگونه شــک و تردیدی،
دروغ گفتــه اســت .هیچ لحظــهای در مصاحبه وجود نداشــت کــه بازجویان
بتوانند مچ او را بهعنوان فردی دروغگو بگیرند .او در هیچ بخش از مصاحبه
اعتراف نکرد که کار اشــتباهی انجام داده اســت و حرفی نزد که نشــان بدهد
او از قبل میدانســته کاری که با ایمیلها انجام داده ،اشــتباه بوده اســت .چه
حرفهای او را باور کنیم ،چه باور نکنیم ،ما مدرک قابل توجهی برای نشان
دادن خالف آن را نداشتیم و از نظر بازجویان کار دیگری نمانده بود که آنها
باید انجام میدادند .اکنون این حق مردم امریکا بود که بدانند افبیآی در
این پرونده چه چیزی یافته است.
دو روز شــنبه و یکشنبه را به همراه اعضای تیم تحقیق روی نحوه گزارش
دادن به مردم امریکا کار کردم .ما تصمیم گرفتیم که من شخصاً و بهصورت
زنده موضوع را اعالم کنم و مردم همه اطالعات را در یک نوبت و از زبان یک
نفر بشنوند .ما همچنین سخت کار کردیم که لحن بیانیه کامالً حرفهای و دور
از مسائل حزبی و تعصبات گروهی باشد .قرار شد بیانیه کوتاه و تا آنجایی که
ممکن است شفافیت الزم و جزئیات ضروری را شامل شود .اعتقاد ما بر این
بــود که ارائه جزئیات کارهایی که انجــام داده بودیم و جزئیات یافتههایمان
بــرای اعتبــار تحقیقات افبــیآی و بیانیــه پایانی ،حیاتی خواهــد بود .کلمه
به کلم ه بیانیه توســط تیم حقوقی افبیآی بررســی و مرور شــد تا اطمینان
حاصل شود که با قانون و سیاستهای وزارت دادگستری کامالً تطابق دارد.

پــاورقـی

editorial@iran-newspaper.com

علیرغم حمایت کشورهای غربی از رهبر مخالفان ،رئیس جمهوری ونزوئال در تقالی حفظ جایگاه خود است.

تحــت تأثیــر و نفــوذ امریــکا خــوان
گوآیدو رئیس جمهــوری خودخوانده
ونزوئــا را بــه رســمیت میشناســد.
البتــه وقــوع چنیــن اتفاقــی بعیــد به
نظر میرســد زیــرا بیانیههای شــورای
امنیــت باید بــا اجماع نظر بــه توافق
برســد و روســیه که در شــورای امنیت
حــق وتــو دارد ،اعــام کــرده از ایــن
بیانیــه حمایــت نمیکنــد .واســیلی
نبنزیا ،ســفیر روسیه در ســازمان ملل
روز جمعــه اعالم کــرد ،مســکو با این
اقــدام امریکا در شــورای امنیت برای
حمایــت از خــوان گوآیــدو بهعنــوان
«رئیــس جمهــوری موقــت ونزوئــا»
مخالفــت میکنــد .رئیــس جمهوری
بولیــوی هم با محکوم کردن نشســت
امروز شورای امنیت در شرایط کنونی
ونزوئــا ،ایــن اقــدام را تجاوز بــه امور
داخلی این کشور دانست.
ëëافزایــش فشــارهای مالی امریــکا به
مادورو
دولت واشــنگتن حتــی به تحریک
کشــورهای عضو شــورای امنیت برای

رأی دادن علیــه دولــت منتخــب
ونزوئــا و بــه رســمیت شــناختن یک
رهبــر اپوزیســیون بهعنــوان رئیــس
جمهوری بســنده نکــرده و در اقدامی
دیگــر ،وزارت خزانــهداری امریــکا در
بیانیهای اعــام کــرد ،تالشهایش را
بــرای انتقــال کنتــرل امــوال دولتی به
خــوان گوآیــدو افزایــش میدهــد و از
فشــار مالی بــر نیکالس مــادورو برای
رســیدن به هدفش (برکناری مادورو)
استفاده خواهد کرد.
اینکــه امریکا آشــکارا از قصد خود
بــرای برکنار کــردن رئیــس جمهوری
یــک کشــور و جایگزیــن کــردن او بــا
فــردی کــه تــا قبــل از قــرار گرفتــن در
جایــگاه رهبــر اپوزیســیون حتی چهره
شــناخته شــدهای نبــوده و از ســوی
مــردم انتخــاب نشــده خبــر میدهد،
به خــودی خود با روح دموکراســی در
تضاد اســت اما رســانههای غربی این
اتفاقها را بهگونهای بازتاب میدهند
کــه گویــا نــه تنهــا اصــول دموکراتیک
نقــض نشــده بلکه آنچــه رخ میدهد

همان دموکراسی است .در این راستا،
وزیر خارجه امریــکا روز جمعه الیوت
آبرامــز ،دیپلمــات ســابق امریکایــی
را بهعنــوان نماینــده ویــژه امریــکا در
امــور ونزوئال جهت «برقــراری مجدد
دموکراســی در ایــن کشــور» تعییــن
کــرد؛ اقدامــی کــه بــا واکنــش فــوری
روســیه مواجــه شــد و ماریا زاخــارووا،
ســخنگوی وزارت خارجــه روســیه این
اقدام را تالشی برای سیطره مستقیم
واشنگتن بر وضعیت سیاسی ونزوئال
عنوان کرد.
زاخــارووا در صفحــه فیسبــوک
خــود نوشــت :ایــن تــاش واشــنگتن
جهت کنترل مستقیمش بر وضعیت
سیاسی ونزوئالست ،امریکا به ونزوئال
بــه چشــم بــاغ منطقــهای متعلق به
خود در آینده نــگاه میکند .امریکا در
عــراق و نیــز در لیبــی روی «برقــراری
مجدد دموکراسی» کار کرد ،در سوریه
هم خواست اما نتوانست یا به عبارت
بهتر به ایاالت متحده اجازه داده نشد
و حاال هم در ونزوئال.

با توافق میان دموکراتها و جمهوریخواهان و عقبنشینی ترامپ از موضعش

هشدار متفکران اروپایی:
اروپا در آستانه فروپاشی است

قفل تعطیلی دولت امریکا باز شد
فرحناز دهقی
خبرنگار

در حالــی کــه دونالــد ترامــپ پیش از
ایــن تهدید کــرده بود تنهــا در صورت
محقــق شــدن خواســتهاش حاضر به
بازگشایی دولت فدرال است ،اما پس
از گذشــت بیش از یک ماه از تعطیلی
دولــت فدرالــی امریــکا ،جمعه شــب
دونالــد ترامپ اعالم کرد با ســناتورها
و نماینــدگان ایــن کشــور توافــق کرده
تــا پــس از هفتهها رکود و ضــرر مالی،
دولت موقتاً بازگشایی شود.
بهگــزارش ســیانان ،تصمیــم
نماینــدگان بــرای حل بحــران کنونی
بــدون عمل کردن به خواســته دونالد
ترامپ مبنی بر تأمین بودجه ساخت
دیــوار مــرزی ،او را قدمــی بــه عقــب
نشــاند تا حتــی بهطور موقــت هم که
شــده حصــار ایــن تعطیلــی بشــکند.
بــه موجــب توافق تــازه ،قرار اســت تا
 15فوریــه دولت بــاز بماند تــا ترامپ
فرصــت داشــته باشــد نماینــدگان را
قانــع کنــد که بــا بودجــه ســاخت این
دیوار موافقت کننــد .رئیسجمهوری
امریــکا از نماینــدگان خواســته بــود
بودجــه  5.7میلیــارد دالری ســاخت
دیــوار مرزی با مکزیــک را به تصویب
برسانند.
ترامــپ روز گذشــته در جمــع
خبرنــگاران اعــام کــرد« :بســیار
مفتخــرم کــه امروز اعــام کنــم ما به
توافقی برای پایــان دادن به تعطیلی
و بازگشــایی دولت فدرال رســیدهایم.
ایــن بازگشــایی موقــت اســت و تــا 15
فوریه اعتبــار خواهد داشــت .باالخره

با بودجهای که ترامپ برای ساخت دیوار مرزی با مکزیک در سال  2018درخواست کرده بود چه کارهایی میتوان انجام داد؟
او اعالم کرده بود برای ساخت این دیوار ،به  2.6میلیارد دالر از بودجه سال  2018نیاز دارد.
کمک به حمایت
از  131هزار و  255بازمانده
جنگی طی یک سال
هر نفر  19هزار دالر
تأمین هزینه پلیس
شیکاگو به مدت  21ماه
هر ماه  124میلیون دالر
تعمیر و آسفالت
دوباره  2هزار مایل جاده چهارالین
هر مایل یک میلیون دالر

پرداخت هزینه
تحصیل  67هزار و 358
دانشجو در کالج
هر نفر  38هزار دالر

خرید هزار و 390
موشک تامهاوک
هر کدام حدود  2میلیون دالر

منبعStatista, Whitehouse gov :

نمایندگان راضی شدند منافع حزبی
را کنــار بگذارنــد و بــه امنیــت مــردم
امریــکا فکــر کنند .ســاخت دیــوار هم
در راستای تأمین امنیت مردم است.
من در تالش هســتم بــا نمایندگان به
توافقی دائمی برســیم اما اگر اینطور
نشــود ،مجبــورم اقدامــات یکجانبــه
خود را انجام بدهم».
او در ادامــه افــزود« :همانطــور
کــه همــه میداننــد مــن گزینههــای
قدرتمندی دارم .اگر پس از  15فوریه،
توافــق دائــم حاصل نشــود ،بــا اعالم
وضعیــت اضطــراری راه دیگــری در
پیــش میگیــرم و دوبــاره دولــت را
تعطیل میکنم ».چاک شــومر ،رهبر
دموکراتهــای مجلس ســنای ایاالت
متحده این خبر را تأیید کرد.
نانســی پلوســی ،رهبر نمایندگان،

ëëوفــاداری ارتــش ونزوئــا بــه رئیس
جمهوری منتخب
حمایــت امریــکا از رهبر  35ســاله
مخالفــان دولــت ونزوئــا در حالــی
بــا ژســت دفــاع از دموکراســی انجــام
میشــود کــه پیــروز انتخابــات ســال
گذشــته ونزوئــا نیــکالس مــادورو،
رئیــس جمهــوری کنونــی اســت و او
اوایــل ماه جــاری میالدی بــا برگزاری
مراســم تحلیــف ،دوره دوم ریاســت
جمهــوری خــود را آغــاز کرد .مــادورو
همچنیــن از حمایــت ارتــش ونزوئــا
برخوردار است و روز پنجشنبه گذشته
ژنرالهــای عالــی رتبه ارتــش ونزوئال
در مراســمی در مقابل ســربازان خود
حمایــت جــدی و تزلزلناپذیــر خــود
از نیکــوالس مــادورو را ابــراز کردنــد.
مــادورو هــم روز جمعــه در کنفرانس
خبــریای که برگزار کــرد ،ضمن بیان
ایــن نکتــه کــه بــه هیــچ وجه اســتعفا
نخواهــد داد ،اعــام کــرد ،از  10تــا 15
فوریــه ارتــش ونزوئــا رزمایشــی را
برگــزار خواهند کــرد و نشــان خواهند
داد که ونزوئال غیرقابل حمله است.
مــادورو همچنین بار دیگر آمادگی
خود را برای گفتوگو با رهبر مخالفان
دولتــش اعالم کــرد اما خــوان گوآیدو
که حمایــت امریکا و متحــدان امریکا
و برخی کشــورهای امریــکای التین را
توگو تن نمیدهد و بنا بر
دارد ،به گف 
گزارش خبرگزاری آلمان ،اعالم کرده
اســت ،در چنــد روز آینــده تظاهــرات
گســتردهای به راه خواهــد افتاد .او روز
جمعــه در تظاهراتــی در کاراکاس به
هــواداران خــود گفــت :مــا باز هــم به
خیابانهــا خواهیــم رفت .راه روشــن
اســت :پایان غصــب ،دولــت موقت،
انتخاب آزاد.
ëëآغاز تالشهای میانجیگرانه
در چنین شرایط حساسی که امریکا
میکوشــد از آب گل آلود ناآرامیهای

ونزوئــا بهترین ماهیگیــری را بکند و
با برکنار کردن دولت چپگرای ونزوئال
زمینــه را بــرای مداخلههــای بیشــتر
در ایــن کشــور فراهم کند ،ســه کشــور
روســیه ،مکزیــک و بلژیــک آمادگــی
خــود را بــرای میانجیگــری بــا هــدف
پایــان دادن به اختالفــات داخلی این
کشور اعالم کردهاند.
مکزیــک میانجیگــری خــود را
مشــروط کــرده و گفتــه اســت ،اگــر هر
دو طــرف درخواســت خــود در ایــن
زمینــه را اعالم کننــد ،مکزیک حاضر
بــه میزبانــی مذاکراتــی بــرای راه حل
صلحآمیــز جنــگ قــدرت ونزوئــا
خواهــد بــود .مانوئــل لوپــز اوبــرادور،
رئیــس جمهــوری مکزیــک گفــت،
قانــون اساســی مکزیک به ما دســتور
میدهــد که در سیاســت خارجی باید
به اصــل عدم مداخله ،تصمیمگیری
توســط خــود مــردم و حــل وفصــل
صلحآمیــز مناقشــات متکــی بــود .ما
موافق یا مخالف کســی نیســتیم ما از
اصــول قانونی سیاســت خارجی خود
دفاع میکنیم.
رئیــس بخــش امریــکای التیــن
وزارت خارجــه روســیه هــم گفتــه
اســت ،مســکو آمــاده میانجیگــری
میــان دولــت و اپوزیســیون ونزوئال در
صورت درخواســت دو طرف اســت و
بــا این مســأله مشــکلی نــدارد و تمام
امکاناتــش را برای حــل بحران فعلی
در ونزوئال به کار میگیرد.
بلژیــک نیــز از انتخابــات معتبــر
در ونزوئــا حمایت کرده اســت .وزیر
خارجــه بلژیــک گفــت ،کشــورش از
مجمــع ملی ونزوئــا حمایت میکند
و رونــد دیپلماتیــک یعنــی برگــزاری
انتخابات .کلمبیا هم گفته است هیچ
پایــگاه نظامی در اختیــار امریکا برای
هرگونــه مداخله احتمالــی نظامی در
ونزوئال قرار نخواهد داد.

پــس از ســخنرانی ترامــپ گفــت:
«قدرت ما اتحاد ماســت و این همان
چیزی است که شاید رئیسجمهوری
آن را دست کم گرفته است».
بحــران تعطیلی دولــت که یکی از
طوالنیتریــن تعطیلیهــا دولت طی
تاریــخ امریکا بود ،آنقدر شــدید شــده
بــود کــه صدها هــزار نفــر از کارمندان
مجبور به ترک پســتهای خود شدند
و حقــوق دســتکم  800هــزار نفــر از
کارمنــدان پرداخــت نشــده بــود .بــه
همین علت در بخش خدماترسانی
مشــکالت عدیــدهای بــه وجــود آمده
بــود .مثــاً در تازهتریــن مــورد ،روز
جمعــه فرودگاههــای شــمال شــرق
ایــن کشــور بهدلیــل کمبــود نیــرو بــا
تأخیــر در انجــام پروازها مواجه شــد؛
نیویورک ،فیالدلفیا و نیوجرســی ســه

ایالتی بودند که در این حوزه بیشترین
آسیب را دیدند.
بــا کشــدار شــدن تعطیلــی دولت،
فشــارها علیه ترامپ روز به روز بیشتر
شــد و آماری که از وضعیت اقتصادی
این کشــور انتشــار مییافــت ،به صف
مخالفــان او میافــزود .ایــن تعطیلی
 6میلیــارد دالر ضــرر متوجــه اقتصاد
این کشــور کــرد و ارزش ســهام برخی
شــرکتها کاهش پیدا کرد .بهگزارش
واشنگتنپست ،نظرسنجیهای اخیر
نشــان میدهد شــهروندان این کشور،
او را مقصر تعطیلــی دولت میدانند
و همیــن باعــث شــده محبوبیتــش
در میــان اقشــار مــردم امریــکا رو بــه
افــول باشــد و انتخابــات آتی ریاســت
جمهــوری ،برای حــزب جمهوریخواه
بیش از پیش چالش برانگیز شود.

از آتــن و لنــدن و کپنهاگ گرفته تا مســکو ،برلیــن ،مادرید
و 30 ،...روشــنفکر و متفکر اروپایی از  21کشــور در بیانیهای
اروپــــا که منتشــر کردهاند ،هشدار دادهاند «چالشهایی که امروز
اروپا با آن روبهرو شــده اســت ،از دهه سی میالدی سابقه نداشته است» .آنها با
اشــاره به ماجرای خــروج انگلیس از اتحادیه اروپا و رشــد ملیگرایــی در اروپا با
توجه به انتخابات پارلمانی این اتحادیه ،در مانیفست خود نوشتهاند« :اروپا در
برابر چشــمان ما در حال متالشی شدن است .گسترش پوپولیسم در وضعیتی
قرار گرفته که ما را نسبت به آینده اروپا دچار هراس و نگرانی کرده است».
در این بیانیه نوشــته شــده است :فریاد میزنند «ســاختن اروپا کافی است».
بگذاریــد با «روح ملی»مان ارتباط برقرار کنیم .بگذارید «هویت گمشــدهمان»
را پیدا کنیم .اینها برنامههایی هســتند که پوپولیســتها در سراســر این قاره در
حــال ترویج آن هســتند .آنها هرگز به این فکر نمیکنند که جــان کالم «روح» و
«هویت» تنها در تصور هوچیگران وجود دارد».
در این مانیفست که در روزنامههای گاردین ،لوموندُ ،لریپابلیک و ...منتشر
شــده ،نوشــته شــده اســت« :ما اکنون باید برای حفظ اروپا اراده کنیم یا در غیر
ایــن صــورت زیر امــواج پوپولیســم نابود شــویم .ما بایــد ارادهگرایی سیاســی را
بازیابــی کنیم یا بپذیریم انزجار ،نفرت و احساســات غمانگیز ناشــی از آن ما را
محاصــره کرده و غــرق کند ».این مورخان و نویســندگان به برگزیــت ،رویدادی
که روابط انگلیس و اروپا را به نزولیترین ســطح خود کشــانده نیز اشاره کردند.
آنها همچنین تأکید کردند« :تا زمانی که تالشها برای مبارزه با موج روزافزون
پوپولیســم آغاز نشــود ،انتخابــات در اتحادیــه اروپا مصیبتبارتریــن انتخاباتی
خواهد بود که ما تاکنون شــناختهایم و ســبب پیروز شــدن تخریبگران علیه ما
خواهــد بــود و مایــه فضاحت برای کســانی که همچنــان به میراث اراســموس،
دانتــه ،گوتــه و کامنیوس معتقد هســتند و همچنین ســبب انزجــار از فرهنگ و
هــوش و انفجــار بیگانهســتیزی و یهودیســتیزی خواهد شــد و ایــن یعنی خود
فاجعه ».اورهان پاموک ،برنارد هانری لوی مک ایوان ،سایمون چاما و سوتالنا
الکسیویچ و هرتا مولر از جمله امضاکنندگان این نامه  800کلمهای هستند.
■ بیبیســی :گروهی از فعاالن حامی شــفافیت ،تحت
دو خط عنــوان «نیمــه تاریــک کرملیــن»  ۱۷۵گیگا بایــت داده
خبــــر اطالعاتــی هــک شــده نظیر صدها هــزار پیــام و فایل از
«سیاســتمداران ،روزنامهنــگاران ،ثروتمنــدان ،چهرههای مذهبی روســیه و
ناسیونالیستها در اوکراین» را منتشر کردند.
■ رویترز :گزارش شده که کشتیهای نیروی دریایی امریکا در روزهای اخیر از
تنگه تایوان عبور کردهانــد؛ اقدامی که بهمنظور قدرتنمایی نظامی امریکا
در منطقه در میان تنشهای فزاینده بین چین و تایوان انجام میشود.

