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تحلیل روز

شورشنئوکانهاعلیهترامپ؟
دکتر حامد رحیم پور-از همان زمان کناره گیری
جان بولتون ،گزارش هایی درباره قصد وی برای
افشاگری دربــاره ترامپ و دولت وی منتشرشد.
اکنون این مسئله ،آن هم در بحبوحه استیضاح
ترامپ در سنا تحقق یافته است.حاال می توان پیش
بینی کرد که فشارها برای وادار کردن ترامپ و
جمهوری خواهان به منظور حضور مقامات مربوط
به پرونده اوکراین گیت در جلسات محاکمه ترامپ
در سنا افزایش یابد،هر چند که جمهوری خواهان
مصمم هستند تا به هر نحو ممکن مانع از رسیدگی
صحیح به اتهام های ترامپ در سنا شوند اما اکنون
این کار دشوار شده و آن ها صرفا در زمینه مصالح
حزبی تالش خواهند کرد تا این افشاگری ها را
ناچیز و بی اهمیت جلوه دهند،در مقابل ،دموکرات
ها تالش خواهند کرد از این امر برای وادار کردن
جمهوری خواهان به منظور ادای شهادت توسط
مقامات کلیدی مرتبط با اوکــرایــن گیت ،بهره
ببرند .بدین ترتیب سناتورهای جمهوری خواه در
سنا ،به دلیل نادیده گرفتن سوء استفاده آشکار
ترامپ از قدرت تحت فشار شدید افکار عمومی
قرار خواهند گرفت.به نظر می رسد تمایل بولتون
برای ادای شهادت علیه ترامپ و انتشار بخشهای
جنجالی کتاب وی در روزنامه نیویورک تایمز نشان
میدهد جناح تندروی حاضر در میان سیاست
گــذاران آمریکایی موسوم به نئوکا نها که جان
بولتون از چهره های برجسته آن محسوب میشود
به نوعی علیه ترامپ شــورش کرد هاند.تا امروز
بعید به نظر میرسید که سناتورهای جمهوری
خواه در رأیگیری برای استیضاح ترامپ به نفع
دموکراتها رأی دهند اما آیا کتاب جان بولتون و
شهادت احتمالی وی میتواند موجب تغییر نظر
آن ها شود؟

نمای روز

سعودیها به تازگی نسخهای عبری از قرآن کریم
را منتشر کردهاند که برخی آیات مطابق با روایت
صهیونیستهاترجمهشدهاست«.عالءالدیناحمد»
پژوهشگرمسائلصهیونیستیبیشاز ۳۰۰اشتباه
رادرنسخهعبریپیداکردهاست.اومیگوید،مترجم
در جدول اسامی پیامبران نام پیامبر اسالم (ص) و
حضرتاسماعیل(ع)رانیزذکرنکردهاست.

دموکراتهاخواستارشهادتدادنبولتون،همزمانباانتشاردستنوشتههایمرد
سبیلودرتایید«اوکراینگیت»درکتابجدیدششدند

بولتونبهترامپشلیکمیکند؟
جمهوری خواهان با طرح و تصویب طرح هایی
برای نحوه احضار شهود به دادگاه استیضاح،

خود را به آب و آتش زدند تا جان بولتون ،مشاور
سابق امنیت ملی و چند تن دیگر ،پایشان به

طرحموسومبه«معاملهقرن»امروزدرکاخسفیدرونماییمیشود

گزینههایفلسطینعلیهخیانتقرن
مارتین اس .ایندیک که فرستاده ویژه دول 
ت
اوباما در مذاکرات اسرائیل-فلسطینیان
بــود ،می گوید« :طــرح معامله قــرن به نظر
نمی رسد اصال یک طرح صلح باشد؛ چون اول
آن که االن در میانه راه (دور سوم) انتخابات
اسرائیل هستیم .دوم؛ هیچ فلسطینی در
آن شرکت نــدارد .ســوم؛ هیچ یک از طرف
هــای حاضر در طــرح قصد پیگیری آن را
نــــدارنــــد ».او می
افــزایــد «:ایــن طرح
از اول تا انتهایش
یک نمایش مضحک
اســت ».حاال سوال
ایـــــــن اســـــــت کــه
فــلــســطــیــن بـــرای
مقابله با ایــن طرح
که قرار است امروز رونمایی شود ،چه گزینه
هایی دارد؟ به نظر می رسد مهم ترین گزینه،
مقاومت است .گروه های فلسطینی از مارس
 2018تاکنون با برگزاری تظاهرات موسوم
به حق بازگشت نشان دادند که با این طرح
نژادپرستانه نه تنها موافقت نمی کنند ،بلکه
در مقابل آن مقاومت خواهند کرد .گزینه دیگر
فلسطینی ها ،خروج از «توافق صلح اسلو»
میان فلسطینی ها و اسرائیل ،در سال های
 ۱۹۹۳و  ۱۹۹۵است .پیمان اسلو تشکیل
حکومت خودگردان فلسطین را به عنوان یک
نهاد اداری موقت مقرر کرد .قرار بر این بود

که این پیمان فقط برای یک دوره پنج ساله
اعتبار داشته باشد و سپس جای خود را به یک
توافق دایمی بدهد .مسائلی چون وضعیت
بیت المقدس ،آوارگان و تعیین مرزها باید در
توافق دایمی حلوفصل میشدند« .ساف»
در پیمان اسلو دولت اسرائیل را به رسمیت
شناخت و کاربرد خشونت را محکوم کرد.
اسرائیل نیز ساف را به عنوان نماینده قانونی
مـــردم فلسطین به
رسمیت شناخت و
یاسر عــرفــات اجــازه
یافت تا به فلسطین
بـــــازگـــــردد .حـــاال،
مقامات فلسطینی
تهدید کرده اند که با
اعــام طــرح ادعایی
صلح خاورمیانه ،توافق نامه اسلو را ترک
خواهند کرد .صائب عریقات ،مذاکره کننده
ارشد فلسطینی ،گفته است :سازمان آزادی
بخش فلسطین «حق خروج از توافق موقت»
را برای خود محفوظ می داند .با این حال،
فلسطینی ها باید بدانند که نباید به حمایت
کشورهای عربی از آن ها چشم ببندند.
فروردین ماه  97بود که محمد بن سلمان در
مصاحبه با مجله آمریکایی آتالنتیک گفت:
«اعتقاد دارم که فلسطینیها و اسرائیلیها
حــق دارنـــد سرزمین خــودشــان را داشته
باشند!»

کارتون روز

تبدیل گــاوآهــن بــه شمشیر ،توئیت بــه بمب؟
(Pflugscharen zu Schwertern, Tweets
zu Bomben؟) تاگس اشپیگل با رســم این
کارتون و جمالت کنایه آمیز ،از اقدامات اخیر
ترامپ انتقاد کرد .این اصطالح کنایه آمیز (که
این جا برعکس استفاده شده) در حقیقت از کتاب
مقدس برگرفته شده و در ادبیات عامه برای ایجاد
صلح از آن استفاده می شود  .در بخشی از این
کتاب آمده :آنان شمشیرهای شان را به گاوآهن
و نیزههای شان را به داس َه َرس تبدیل خواهند
کرد : هیچ ملتی بر ملت دیگر شمشیر نخواهد
کشید و دیگر جنگ را نخواهند آموخت .
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کنگره نرسد .حاال دست نوشته های افشاگرانه
جــان بولتون ،پیش از انتشار رسمی کتاب
جدیدش به دست نیویورک تایمز رسیده تا
پوزخندی باشد بر سرپوش گذاشتن میچمک
کانل ،رهبر اکثریت جمهوریخواهان سنا بر
خطاهای دونالد ترامپ .جان بولتون مشاور
پیشین امنیت ملی کاخ سفید که دموکرات
هــا بــه شــدت خــواســتــار شــهــادت دادن او در
محاکمه دونالد ترامپ هستند ،در این کتاب
که بخش هایی از آن به دست نیویورک تایمز
رسیده ،نوشته است :ترامپ در ماه آگوست
 2019بــه وی گفته بــود کــه کمک نظامی
 391میلیون دالری به اوکــرایــن را متوقف
می کند .بولتون نوشته که ترامپ علت این
کار را مجبور کردن مقام های اوکراینی برای
انجام تحقیقات علیه دموکرات های آمریکایی
از جمله جو بایدن نامزد حــزب دمــوکــرات و
جدی ترین رقیب ترامپ در انتخابات 2020
می داند .این بخش از کتاب بولتون در دست
نوشته هایی بوده که او میان دوستان نزدیک

خود منتشر کرده و نسخه ای نیز به کاخ سفید
بــرای بازبینی فرستاده اســت .جان بولتون
در ماه سپتامبر  ۲۰۱۹و تنها چند ماه پس از
ماجرای اوکراین از سوی دونالد ترامپ اخراج
شد .این در حالی بود که بولتون مدعی شده
بود خود از سمت مشاور امنیت ملی کاخ سفید
استعفا کرده است .انتشار این جزئیات و تایید
جان بولتون درباره آن چه میان ترامپ و دولت
اوکــرایــن گذشته اســت ،میتواند در فرایند
استیضاح رئیس جمهوری آمریکا در مجلس
سنا موثر باشد .آدام شیف ،نماینده حزب
دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در توئیتی
نوشت« :بولتون نشان داده که نوع دفاع ترامپ
در مسئله استیضاح کامال دروغ است ».دادگاه
استیضاح رئیس جمهور آمریکا از دیروز مجدد
از سر گرفته شد .انتشار بخشی از کتاب بولتون
در حالی است که یک شنبه نیز ،یک ویدئو از
ترامپ منتشر شده است که در آن وی دستور
برکناری سفیر ایاالت متحده از اوکراین را در
سال  ۲۰۱۸می دهد.

سخنگویعصائب:حملهراکتیبهسفارتآمریکا«کارگروههایمقاومتنیست»

راکتپرانیمشکوکدربغداد

سخنگوی نظامی «عصائب اهلالحق» با اعالم
این که قبال تأکید شده که گروههای مقاومت به
مراکزدیپلماتیکتعرضینمیکنند،گفت:حمله
شر» آمریکا ،کار گروههای
راکتی به «سفارت ّ
مقاومتنیست«.جوادالطلیباوی»درتوئیترش
نوشتکههیچکدامازگروههایمقاومتالحشد
الشعبی در شلیک راکت
به سمت سفارت آمریکا در
منطقه دخالت نداشتهاند
و اصــوال الحشد الشعبی
مدتهاست که استفاده
از ایــن ســاح را پشت سر
گذاشته است.این فرمانده
عصائباهلالحقگفت«:پیشازاینتأکیدکرده
بودیمکهگروههایمقاومتسفارتخانههاواماکن
دیپلماتیک در عــراق را هدف قــرار نمیدهند
و راکـتهــای استفاده شــده از نوعی اســت که
گروههای مقاومت سالهاست از آن بینیاز
شده اند».الطلیباوی تأکید کرد« :پیش از این
اعالم کرده بودیم که پاسخ ما به ترور ابومهدی
المهندس ،در سطح پایینتر از پاسخ جمهوری

اسالمیبهترورحاجقاسمسلیمانینخواهدبود».
او پیش از این گفته بود« :این شرم آور است که
اینچنینپاسخیاضرباتیبهگروههایمقاومت
نسبت داده شــود؛ گروههای مقاومت دیگر از
راکتهای کاتیوشا استفاده نمیکنند و این
راکتها حتی در سادهترین عملیاتها هم به
درد نمیخورد»« .هادی
العامری»رئیس«ائتالف
الفتح» نیز حمله راکتی
بــه ســفــارت آمــریــکــا در
بغداد را مشکوک خواند
وگفتکهاینکارباهدف
خطرناک و بهانه قــرار
دادن آن به منظور جلوگیری از خروج نیروهای
آمریکایی از عراق انجام شده است.عصر یک
شنبهپنجراکتکاتیوشابهسمتمنطقهامنیتی
سبزدرمرکزبغدادشلیکشدکهیکیازآنهادر
سفارت آمریکا فرود آمد.یک مقام نظامی آمریکا
اعالمکرد:راکتبهساختمانغذاخوریسفارت
اصابت کرده که در پی آن پنج نظامی آمریکایی
زخمیشدهاند.
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چهره روز
عطوان :اسرائیلی ها امروز در
لباس گردشگر و فردا به شکل
اشغالگر بــه عربستان گسیل
خواهند شد.تحلیل گر معروف
ع ــرب بــا انــتــقــاد شــدیــد از لغو
ممنوعیت سفر صهیونیست ها به عربستان
در روزنامه رای الیوم افــزود :این رویکرد ملت
عربستان نیست ،بلکه آنان که در رأس قدرت قرار
دارند و ثروت ها و وجهه عربستان را بر باد داده اند،
چنین تصمیمی گرفته اند ،اما اگر اسرائیلی ها
امروز در لباس تاجر و گردشگر به عربستان سفر
می کنند فردا در هیئت صاحبان حق و اشغالگر
به این کشور گسیل خواهند شد .فکر می کردم
عربستانودیگرکشورهایعربیبراساسموضع
گیریسیاسی،عقیدتیواخالقیبهسبباشغال
قــدس ،سرزمین ها و اماکن مقدس عرب ها و
مسلمانان و به احترام خون شهدایی که در جنگ
برای آزادسازی آن به شهادت رسیدند ،مانع از
ورود اسرائیلی ها به خاک خود شوند اما امضای
آریه درعی وزیر امور داخلی اسرائیل پای مصوبه
ای که به شهروندانش اجازه می دهد برای حضور
در مراسم عبادی یا امور تجاری به عربستان بروند
نشان داد روابط دو طرف بهبود یافته است.

قاب بین الملل
بـــرنـــی ســنــدرز
پــیــشــتــازی خــود
در نظرسنجی
ها در آیــووا را در
اینستاگرام خود
منتشرکرد.ایالت
«آیــووا» به عنوان
اولین ایالتی که
مجمع انتخابات درونحزبی دموکراتها در آن
برگزار میشود ،همواره برای نامزدها از اهمیت
فوقالعادهایبرخورداربودهودراغلبمواقعنتیجه
اینایالتروندکلرقابتهایدرونحزبیرامشخص
کردهاست.بهنوشتهنیویورکتایمز«:پیروزیسندرز
درآیووا،یعنیجاییکهاوچهارسالپیشرقابترابا
اختالفناچیزیبه"هیالریکلینتون"واگذارکرد،
بازگشتی قابل توجه برای این نامزد  ۷۸ساله است
کهحملهقلبیماهاکتبرشنامزدیاشرادرمعرض
نابودیقراردادهبود».

