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ترامــپ در نظــر دارد بــا فــروش
جنگندههایش به امارات ،به این کشور
بابت عادیسازی روابطش با اسرائیل
کمــک کنــد .امــا بــه بــاور ناظــران این
اقدام تنها باعث به راه افتادن مسابقه
تســلیحاتی بیــن کشــورهای مختلــف
خاورمیانــه خواهد شــد و منطقــه را با
دردسر جدیدی مواجه خواهد کرد.

چیــن و اتحادیــه اروپا همانطــور که از
قبــل برنامهریــزی شــده بود ،نشســت
اقتصــادی خــود را برگــزار کردنــد و
بــا وجــود مخالفتهــای امریــکا و
ســنگاندازیهای این کشور ،دو طرف
توافــق کردنــد بر میــزان همکاریهای
اســتراتژیک خــود افــزوده و تبدیــل به
شرکایی اقتصادی شوند.

نماینــدگان مجلــس عــوام بــا وجــود
مخالفــت بــا بخشهایــی از الیحــه
برگزیتــی بوریــس جانســون کــه معتقد
بودند ،باعث ضعیف شــدن بریتانیا در
جهان میشــود ،بــا آن موافقت کردند.
بــا این حــال اصالحیه ایــن الیحه هفته
آینده بــه مجلس عوام میرود و بعد از
موافقت با آن تبدیل به قانون میشود.

 10نشانه خودکامگی در دونالد ترامپ

گــروه جهان /ناظران مســائل امریــکا ،از مدتها
پیش از آنکه «دونالد ترامپ» ،بر کرســی ریاست
جمهــوری امریــکا بنشــیند ،نگــران تمایــات
دیکتاتورمآبانه وی بودند .آنها که سالها اقدامات
و رفتارهــای این تاجــر موفق را رصــد میکردند،
اســناد معتبری از خودشــفتگیهای او در دســت
داشــتند .برای درک تمایالت دیکتاتوری ترامپ
کافی است به  10نشانه توجه شود.
 .1ارعاب رسانهها
ایــن تاکتیــک از همــان نخســتین روزهــای
حضــور ترامــپ در کاخ ســفید شــروع شــد .او در
توئیتهایــش بارهــا از واژه «اخبــار جعلــی»
اســتفاده کرد و شــماری از رسانهها را به نخستین
میهمانــیاش راه نــداد و حتــی آشــکارا به برخی
از صاحبان رســانهها همچون واشــنگتن پســت و
ســی ان ان حمله کــرد .او بعدها به خبرنگار «پی
بــی اس» گفت« :میدانی چرا ایــن کار را کردم؟
چون میخواهم همه شما را رسوا کنم تا هر وقت
چیزی علیه من نوشتید کسی باور نکند».
 .2ساخت رسانهای محبوب برای خود
ترامپ با وجود همه مخالفتها و توهینهایی
کــه به رســانهها میکــرد ،تالش کــرد یکــی از این
رسانهها را به عنوان رسانه محبوب خود لقب دهد
و به این ترتیب این رسانه را در اختیار خود بگیرد.
البته پیش از آن برخی معتقد بودند که وی قصد
دارد رســانهای را احداث کند .اما او به جای صرف
هزینــه برای این کار ،فاکسنیوز را به ســمت خود
کشــید و از آن رسانهای ساخت که به عنوان رسانه
مورد حمایت ترامپ شناخته میشود.

 .3سیاسی کردن ارتش و آژانسهای امنیتی
طبق قوانین امریکا رئیس جمهوری این کشور
شــاید فرمانــده کل قــوا باشــد ،اما زمانی کــه قرار
اســت کارکنان هر کدام از این قوا سوگند وفاداری
یخورند و نه
یــاد کنند ،به قانون اساســی قســم م 
رئیس جمهوری کشــور .اما ترامپ در سالهایی
که در کاخ سفید بود ،با نادیده گرفتن چنین بندی
هر کدام از کســانی را که در ســمتهای عالی این
بخشها بودند ،مجبور میکرد در کنار ســوگندی
که خورده بودند ،ســوگند وفاداری به وی را نیز بر
زبان آورند.
 .4سوءاستفاده از خدمات نظارتی دولت
هنــوز نمیدانیم که آیــا ترامــپ از افبیآی،
ســازمان ســیا ویــا دیگــر ادارات نظارتــی بــرای
جاسوســی از جــو بایــدن ،رقیــب انتخاباتی خود
اســتفاده میکنــد یا نه .امــا بخوبــی میدانیم که
او از ایــن نهادهــا بــرای جاسوســی از معترضانی
کــه بــه خیابانهــا میروند ،اســتفاده میکنــد .او
حتــی بــا ســوء اســتفاده از قدرتــی کــه در دســت
دارد ،در حمایــت از راســت گرایــان افراطی گفته
اســت ،میتواند چپگرایــان افراطــی (آنتیفا) را
تروریستی اعالم کند.
 .5پاداش به متحدان و مجازات دشمنان
بایــد اعتــراف کــرد ،ســند محکمی کــه چنین
چیــزی را نشــان دهــد ،در دســت نداریــم .البتــه
گاه چیزهایی شــنیده میشــود که باور کردن آنها
ســخت است .مثل شــایعات مربوط به پرداخت
بدهیهای هتــل ترامپ در واشــنگتن .اما برخی
از ایــن شــنیدهها جــدی تر هســتند و میتــوان در
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مــن تالش کردم بفهمم که آیا ترامپ واقعاً یــک بیانیه پایانی برای اجالس
گروه  7میخواهد و این بیانیه برایش مهم اســت و میخواهد برای رســیدن
به آن باز هم امتیاز بدهد یا اینکه تفاوتی برایش ندارد .من نمیتوانســتم در
ایــن زمینه حدســی بزنم امــا ترامپ که دوباره خود را ســر حــال و آماده کرده
بــود ،اهمیــت موضوع را بخوبــی درک نمیکرد .تا زمانی که مــن خودم را به
سالن برسانم و به هیأت امریکایی ملحق شوم ،ترامپ و کادلو از بخشهایی
از مواضعمــان کــه در گذشــته بــرای بــه دســت آوردنشــان جنگیــده بودیم،
عقبنشــینی کرده بودند .من در یک لحظه مجبور شدم در مخالفت با یکی
از نظرات آلمانها درباره ســازمان تجارت جهانی مداخله کنم و دیدگاههای
خودم را بگویم ولی به نظر میرسید که کسی در هیأت امریکایی اصالً متوجه
نبــود کــه موضوع چیســت .ایــن تجربه نشــان داد که ایــن فقط ترامــپ نبود
کــه جزئیات تخصصــی و فنی را که کارشناســان و نماینــدگان دولتها بحث
میکردنــد ،نمیفهمد ،بلکه دیگران هم چندان در موقعیت بهتری نبودند.
در نهایت حدود ســاعت  11شب سران کشورها موافقت کردند که نمایندگان
و کارشناسانشان کار را ادامه دهند که آنها هم وظیفهشناسانه تا ساعت پنج
و نیم صبح شــنبه ســرگرم کار روی بیانیه و اســناد پایانی اجالس ســران گروه
 7بودنــد .دلم میخواســت بگویم؛ «چــرا خودمان را اذیــت میکنیم؟ اجازه
بدهید اصالً بیانیه مشترک نداشته باشیم ».شاید این کار باعث شود که کانادا
و اروپاییهــا کوتــاه بیایند .اما همــان گونه که جیمز بیکر (وزیــر خارجه جورج
بوش پدر) همیشه به من گوشزد میکرد« ،من آن کسی نبودم که مردم به او
رأی داده بودند ».بنابراین همه ما باید در مقابل آنچه که رئیس جمهوری به
عنوان منتخب مردم میخواست ،تسلیم میشدیم.
من حدود ســاعت هفت و  20دقیقه صبح کادلــو و نماینده خودمان را در
بخش تنظیم پیشنویس بیانیه مالقات کردم و آنها تأیید کردند که در طول
شــب اتفاق مهمی نیفتاد و پیشــرفت خاصی حاصل نشد .از آنجا که ترامپ
دیر از خواب بیدار شــد ،ما دیگر جلســه توجیهی خودمان را قبل از شــروع به
کار مجــدد اجالس ســران ،برگزار نکردیم و من همچنــان بر این عقیده بودم
کــه ترک «شــارلووی» (محل برگــزاری اجالس) بدون توافق بر ســر یک متن
مشــترک ،اهمیــت چندانی نــدارد و میخواســتم مطمئن شــوم کــه ترامپ
تأثیــرات و پیامدهای چنیــن اتفاقی را بخوبی درک میکنــد .البته ما هرگز در
ایــن باره بــا هم صحبت نکردیــم ،در عوض من پیشــنهاد کردم کــه ما زمان
خروجمــان از کانــادا را تا ســاعت  10و نیم صبح جلو بکشــیم تا شــاید آنها به
خاطر کمبود وقت مجبور شوند به یک جمعبندی و تصمیم مشخص برسند.
بر اساس برنامه قبلی نیز قرار بود ما پیش از پایان کامل برنامههای اجالس
گروه  7کانادا را ترک کنیم تا بتوانیم در وقت مناســبی در عصر روز یکشــنبه به
ســنگاپور برســیم .بنابراین پیشــنهاد من صرفاً ترک کانادا کمی زودتر از وقت
قبلی بود .برنامه من این بود که بتوانیم ترامپ را کمی از فضای بحثهای داغ
در محــل اجالس ســران دور کنیم تا او بتواند در فضــای آرامتری درباره بیانیه
مشترک تصمیم بگیرد .کِلی و کادلو هم با این برنامه موافق بودند.
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مــورد آنها تأمل کــرد .اخیراً اندیشــکده بروکینگز
در تحقیقاتی اعالم کرده بود که ترامپ در بحران
کوویــد 19به برخی شــرکتهایی کــه نزدیک به او
بودهاند ،تحت عنوان مبارزه با کرونا بودجههایی
کالن داده اســت .امــا در نقطــه مقابل کســانی را
که دشــمن خود قلمداد کرده اســت ،مورد تنبیه
قرار داده اســت .برای مثال ترامپ معتقد است،
گوگل دشمن اوست بنابراین در جهت تنبیه این
شرکت فناوری به ویلیام بار دستور داد تا اقدامات
قانونــی علیه آن و آنچــه وی انحصارگرایی گوگل
خوانده انجام دهد.
 .6مداخله در دیوان عالی
ترامــپ برای رســیدن به مقاصد خود دســت
بــه نفــوذ در دیــوان عالــی امریــکا زده و در مدتی
کــه در کاخ ســفید بوده ،دو قاضــی مورد حمایت
خــود را وارد دیــوان عالی کرده اســت تــا براحتی
بتواند از ســد دیــوان عالی در اقداماتــی که انجام

میدهد اما ممکن اســت در دادگاههای ایالتی با
مشــکل مواجه شــود ،عبور کند .این مسأله آنقدر
جدی اســت کــه اگــر ترامــپ در انتخابــات 2020
پیروز نشــود ،دیوان عالــی میتواند مدعی تقلب
و مشکالت انتخاباتی در برخی از ایالتها شود.
 .7قانون در خدمت «من»
اســناد و مــدارک در ایــن خصــوص فــراوان
اســت .کافی اســت نگاهی به اظهــارات ترامپ و
اقداماتش در مقابل مهاجران ،معترضان و حتی
بایــدن  -کــه ترامــپ او را خوابآلــود میخواند-
بیندازیــد و ببینیــد چگونــه چشــمش را بــه روی
سایر مســائلی که خالف قانون هستند ،میبندد.
در واقــع او از قانــون فقــط در جایــی نــام میبرد
کــه به نفع اوســت .برای مثال چپهــای افراطی
تروریســت هســتند و باید بــا آنها مبارزه کــرد .اما
راســتهای افراطی تروریســت نیســتند و باید با
آنها ولو اگر کشتار میکنند ،ابراز همدردی کرد.

.8سیستمتقلب
وقتــی میبینیــد در نیویــورک تایمــز نوشــته
میشــود ،آماده نافرمانی مدنی بعد از انتخابات
باشــید ،باید بدانید که در مشــکلی عظیم به ســر
میبریــم .این یعنــی ترامپ خود را آمــاده کرده
است ،ولو با تقلب در انتخابات پیروز شود .زیرا با
کارنامهای که به جا گذاشته ،بویژه در بحران کرونا
کــه احتمــاالً تا زمــان انتخابات باعــث مرگ 200
هزار امریکایی میشــود ،مشــخص اســت که رأی
آوردن او دشــوار اســت .او این بار حتی نمیتواند
امیــدوار باشــد که رأی الکتــرال کالجهــا را هم در
دست داشته باشد.
.9هراسافکنی
وقتــی شــخصی مثــل ترامــپ در انتخابــات
شانســی بــرای پیــروزی نــدارد ،چــه بایــد انجــام
دهــد؟ خیلــی ســاده :او میتوانــد بــه مــردم این
بــاور را دهــد کــه اگــر نباشــد ،همــه کشــور به هم
میریزد و دشــمنانی که او بــا آنها مبارزه میکند،
مثل مســلمانان و مهاجران و مکزیکیها ،آنها را
میکشند.
 .10شیطانی معرفی کردن مخالفان
همه سیســتمهای کالســیک دیکتاتــوری این
کار را میکننــد .آنها دشــمنان خود را همدســتان
شــیطان مینامند .نمونه این رفتــار در ترامپ را
میتوان در ســخنرانی او در راشــومور در  4جوالی
دید .او در این سخنرانی معترضان به نژادپرستی
در امریــکا را جمعیــت خشــمگینی نامیــد که در
حال نابود کردن یادبودهای مقدس هستند.
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