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 100قانونگذار امریکایی «معامله قرن» را
محکومکردند
خاورمیانه

زهره صفاری
خبرنگار

دورنـــما

حریت دیلی نیوز (ترکیه):

نیویورک دیلی نیوز (امریکا):

ترامــپ ماننــد پدرخوانــده در فیلــم
فرانســیس فورد کاپــوال ،وارد عمل شــده
و بــه ســبک او شــروع بــه انتقامگیــری
کــرد ه اســت .تاکنــون دو نفــر کــه علیــه
رئیسجمهــوری امریــکا در جریــان
اســتیضاح او شــهادت دادهبودند ،شامل
ایــن انتقامگیــری شــده و از کار اخــراج
شدهاند.

ایندیپندنت(بریتانیا):

مایک پنس در ادامــه دعواهای امریکا با
شــرکت فناوری هــوآوی ،در اظهاراتی به
بوریــس جانســون هشــدار داد و گفت که
تصمیم نخستوزیر انگلیس برای آنکه
به این شــرکت اجــازه دهــد در بریتانیای
پســا برگزیــت جایگاهــی داشــته باشــد،
کاری اشــتباه اســت و بــا واکنــش امریــکا
مواجه میشود.

شــش نفــر از قانونگــذاران حــزب
عدالــت و توســعه ،علیه ایلکر باشــبوغ،
فرمانــده ســابق ارتــش ترکیه کــه بعد از
کودتــای  2016از کار برکنــار شــد ،اعــام
شکایت کردند.
ایــن در حالی اســت که باشــبوغ بعد
از آن کودتا دســتگیر و بــه زندان محکوم
شد.

دستور ترامپ برای حمله به خودروی شهید قاسم سلیمانی
محور جنجالی هشتمین مناظره دموکراتها؛

ترورسرداراشتباهبود
ندا آکیش
خبرنگار

هشتمین مناظره انتخاباتی  7کاندیدای
دموکــرات انتخابــات ریاســت جمهوری
امریــکا جمعه شــب به وقــت محلی در
شهر منچســتر ایالت نیوهمپشایر برگزار
و پاســخ کاندیداها بــه یک ســؤال درباره
ترورسردارشهیدقاسمسلیمانیجنجال
برانگیزشد.
بــه گــزارش ســایت ِد فدرالیســت ،پیت
بوتیجیج ،برنی ســندرز و جو بایدن ،ســه
نفــر از کاندیــدای دموکــرات انتخابــات
ریاســت جمهــوری  2020امریــکا ،اقدام
دونالد ترامپ در ترور سردار شهید قاسم
ســلیمانی را محکوم کردند .در بخشی از
این مناظره جنجالی ،مجری از کاندیداها
ســؤال کرد« :اگر رئیس جمهوری بودید،
فرمــان تــرور ســردار ســلیمانی را صــادر
میکردیــد؟» پیــت بوتیجیــج ،شــهردار
سابق  34ساله شــهر «ساوتبند» ایالت
ایندیانا و پیروز نخســتین انتخابات درون
حزبــی دموکــرات هــا در ایالــت آیــووا،
نخســتین کســی بــود کــه بــه ایــن ســؤال
پاســخ منفی داد .او گفت ،دســتور چنین
حملــهای را نمــیداد زیــرا از کجا معلوم

که ســردار ســلیمانی بــرای امریــکا واقعاً
یــک تهدید امنیتی جــدی و فــوری بوده
اســت .ایــن کاندیــدای دموکــرات افزود:
«در شــرایطی کــه االن مــا هســتیم هیچ
دلیــل و مدرکــی وجــود نــدارد که نشــان
دهــد بــا ایــن تصمیــم ترامــپ کشــور ما
امنتر شــده است ».پاســخ برنی سندرز،
ســناتور ایالت ورمونت و کسی که در آیووا
با فاصله بســیار کم از بوتیجیج دوم شد،
شفافتر و صریحتر از بوتیجیج بود .او با
استفاده از واژه «ترور» برای اقدام ترامپ
علیه ســلیمانی ،گفت :شــما نمیتوانی
همین طــور این طــرف و آن طرف بروی
و بگویی تو آدم بدی هســتی پس ما تو را
ترور میکنیم و سپس این کار را بکنی .اگر
این طور شــود ،در واقــع مروج بینظمی
بینالمللیمیشوی.
پاســخ جو بایدن ،معــاون بــاراک اوباما،
رئیــس جمهــوری ســابق امریــکا کــه در
نظرســنجیهای سراســری ،کاندیــدای
پیشــتاز حزب دموکرات است ،هم بسیار
صریــح بــود .او گفــت :نــه .به ایــن دلیل
دســتور حمله [ترور سردار ســلیمانی] را
نمیدادم که هنوز هم هیچ مدرکی وجود
نــدارد که از ســوی او [ســردار ســلیمانی]

تهدید فوری [برای امریکا] وجود داشت.
بایدن همچنین تأکید کرد ،باراک اوباما و
جورج بوش ،دو رئیس جمهوری ســابق
امریــکا یکــی از حزب دموکــرات و یکی از
حــزب جمهوریخواه با اینکه فرمانده کل
قوا بودند ،دســتور چنین تروری را ندادند
و او هم اگر فرمانده کل قوا بود ،مانند آنها
عمل میکرد و چنین دستوری نمی داد.
ëëانتقامسختازشاهدان
اینانتقادهایصریح کاندیداهایپیشتاز
دموکــرات از عملکــرد ترامــپ در تــرور
سردار سلیمانی در حالی است که رئیس
جمهور امریکا روز جمعه هم اقدامهای
جنجالــی جدیــد انجــام داد و دو تــن از
مقامات ارشــد کاخ سفید را که در جریان
استیضاح او در مجلس نمایندگان حاضر
شــده و شــهادت داده بودند ،اخراج کرد.
الکســاندر ویندمــن ،کارشــناس ارشــد
شورای امنیت ملی امریکا در امور اوکراین
کــه یکــی از شــاهدان کلیــدی تحقیقات
اســتیضاح ترامــپ بــود ،یکــی از ایــن
اخراجیهاســت که روز جمعــه مأموران
حراســت کاخ ســفید او را از کاخ ســفید
بیرون کردند .وکیل ویندمن درباره علت
اخراج موکلش از کاخ سفید گفت« :او به

ap

مخالفتها با طرح ســازش ترامپ موســوم به «معامله قرن» پس از گذشت حدود
 10روز از انتشــار متــن ایــن طــرح ،به بیخ گوش کاخ ســفید رســید و بیــش از  100نفر از
نمایندگان مجلس امریکا در نامه سرگشادهای آن را محکوم کردند .این مخالفتها
در سطح جهان نیز همچنان ادامه دارد و از جمله نخستوزیر مالزی «معامله قرن»
را ناعادالنه خواند.
بهگزارش خبرگزاری «یونایتدپرس» ،بیش از  100عضو مجلس نمایندگان امریکا
بــه رهبری «آلن لوونتال» ،نماینده جمهوریخواه در نامهای دو صفحهای به انضمام
7صفحهامضا،طرحرئیسجمهوریاینکشوربرایبرقراریسازشمیانفلسطینو
اسرائیلراغیرممکنخواندند.براساساینگزارشنمایندگانمخالف«معاملهقرن»
ترامپرابیشازیکراهکار،عاملیبرایافزایشمناقشاتدانستند.نمایندگاندراین
نامه تأکید داشتند که این طرح نباید بهعنوان ضمانتی برای خشونتهای بینالمللی
اسرائیل و تجاوز به اراضی فلسطینیها شود .بسیاری از تحلیلگران معتقدند ترامپ
از زمــان انتقال ســفارت امریکا از تــل آویو به بیت المقــدس و اعطای حق حاکمیت
بلندیهای جوالن به اسرائیل و بسیاری خدمات دیگر به رژیم صهیونیستی ،کمترین
حق را برای فلســطینیها در نظر گرفته است .این شرایط در طرحریزی معامله قرن
نیز بخوبی نمایان اســت .طرح ترامــپ برای خاورمیانه در نزدیــک به دو هفتهای که
از انتشــار آن میگــذرد ،با واکنشهای بســیاری همــراه بودهاســت .در جدیدترین این
واکنشها «ماهاتیر محمد» ،نخستوزیر مالزی که پیشتر بهدلیل انتقاد به یهودیان
ســرزمینهای اشــغالی ،مورد اعتراض جوامع بینالمللی حامی اسرائیل قرار گرفته
بود ،طرح «دونالد ترامپ» ،را «غیرقابل قبول و بشــدت ناعادالنه» خواند .به گزارش
«بلومبرگ»،اینسیاستمدار 94سالهدرسومینکنفرانسبینالمللیاتحادپارلمانی
برای قدس گفت« :این معامله تنها تنشهای منطقه را افزایش داده و میلیونها نفر
را در سراسر جهان در برابر هم قرار خواهد داد».
ëëشکایتعباسبهسازمانملل
«محمودعباس»کهازآغازینساعاتاعالمطرحترامپبرایخاورمیانه،معامله
قرن را محکوم کرده بود ،سهشنبه شکایت فلسطین را به شورای امنیت سازمان ملل
خواهد برد .در واقع این طرح عالوه بر مفاد ظالمانه آن برای طرف فلسطینی ،زمانی
مــورد نقد بیشــتری قرار گرفت کــه در مذاکــرات نهایی هیچ نمایندهای از فلســطین
دعوت نشــده بود و دونالد ترامپ در یک جلســه یکســویه ،طرحی کامالً اســرائیلی را
بــه تصویب رســاند و از آن رونمایی کرد .بهگزارش «جروزالم پســت» ،برخی ناظران
بر این باورند که در این شــرایط رئیس تشــکیالت خودگردان به احتمال بســیار عالوه
بر شــکایت و قطعنامه شدیداللحن ،توافق پیشــین با «ایهود اولمرت» ،نخستوزیر
ســابق اســرائیل را نیز بهعنوان طرح جایگزین معامله قرن و راهکار حل مناقشه بین
اسرائیل و فلسطین ارائه خواهد کرد .براساس این توافق فلسطینیها بهدلیل نگرانی
از طرح صلح امریکا ،توافق کردند حاکمیت بر دره اردن و 30درصد کرانه باختری در
سال 2024به اسرائیل واگذار شود« .ایسنا» به نقل از روزنامه فرامنطقهای «رأی الیوم»
نوشت ،در پیشنویس قطعنامهای که «محمود عباس» برای رأی به شورای امنیت
ارائــه خواهــد کرد 300 ،مورد نقض قوانین بینالمللی در معامله قرن ترامپ اشــاره
شده است که برجستهترین آنها قدس است و پساز آن به موارد مورد اختالف دیگری
همچون شهرک سازیها ،نوار غزه ،منابع طبیعی و اقتصادی ،حقوق آوارگان و اسیران
فلسطینیپرداختهشدهاست.
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این دلیل اخراج شــد که حقیقت را گفته
بود ».برادر ویندمن هم که در کاخ سفید
به عنــوان وکیل ارشــد در کمیتــه امنیت
ملی کار میکرد ،روز جمعه اخراج شد.
گــوردون ســاندلند ،ســفیر امریــکا در
اتحادیــه اروپا هــم دومین مقــام عالی
اخراجــی اســت .او باالتریــن مقــام
وزارت خارجــه امریکا بود که در جریان
تحقیقــات اســتیضاح دو بــار بــه کنگره
رفــت و علیــه ترامــپ شــهادتهای
جنجالــی ارائــه کــرد و گفت کــه ترامپ
شــخصاً در جریــان فعالیتهای رودی
جولیانــی ،وکیــل شــخصیاش بــود و
جولیانــی بــا شــخص ترامــپ دربــاره
چگونه ترغیــب کردن رئیس جمهوری
اوکرایــن بــرای تحقیقــات علیــه جــو
بایدن و پســرش صحبت کــرده بود .به
گــزارش ســی ان ان ،یکــی از مشــاوران
ترامــپ ضمــن تأییــد ایــن اخراجهــا
گفــت :اخراج هــا ایــن پیــام را میدهد

کــه موضعگیری علیه رئیس جمهوری
قابل تحمل نخواهد بود.
ëëرئیــس دفتــر ترامــپ در لیســت
اخراجیها
عــاوه بر ایــن دو نفر ،برخی رســانههای
امریــکا از برکنــاری احتمالــی میــک
مولوینــی ،رئیــس دفتر ترامــپ در آینده
نزدیک خبر میدهند .او در اکتبر  2019در
یک کنفرانس خبری به خبرنگاران درباره
گروکشــی سیاســی ترامــپ در ماجــرای
اوکرایــن گفته بــود« :ما هر روز ایــن کار را
میکنیــم» امــا پــس از آنکه متوجه شــد
ترامپ بشدت از این اظهارات خشمگین
شــده ،در بیانیــهای اعــام کــرد« :هیــچ
گروکشی در قضیه اوکراین وجود نداشته
اســت ».رئیــس دفتــر ترامــپ البتــه روز
جمعه به اخبار رسانههای امریکا درباره
احتمــال اخراجــش در آینــده نزدیــک
واکنش نشــان داد و گفــت ،چنین چیزی
نیست و رابطهاش با ترامپ خوب است.

دو خط ëëرای الیــوم :معــاون
خبر دبیرکل حزباهلل لبنان
بــا اعــام حمایــت از
نخســت وزیر مکلــف ،از آمادگــی این
حزببرایرأیاعتمادبهکابینهحسان
دیاب در جلسه پیش روی پارلمان خبر
داد.
ëëانکــیدیلــی :رهبــر کرهشــمالی به
وزارت خارجــه کشــورش دســتور داد
برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا،
همه دیپلماتهای خارجی مستقر در
پیونگ یانگ را تحت معاینه قرار داده
و افراد مشکوک به بیماری را بهصورت
موقتاخراجکنند.
 ëëآسوشــیتدپرس :آنــگال مــرکل،
صدراعظــم آلمــان دیروزشــنبه یــک
مقــام دولت خــود را به ســبب تبریک
گفتــن به فرمانــدار یکــی ازایالتها که
در انتخابــات چنــد روز پیــش با کمک
راســتهای افراطــی پیــروز شــده بود،
اخراج کرد.
 ëëاســپوتنیک :رئیــس دفتــر ضــد
تروریسم سازمان ملل خبر داد ،حدود
 27هزار تروریست خارجی در سوریه و
عراق حضور دارند.
 ëëبیبیسی :در جریان تیراندازی یک
سرباز ارتش تایلند در یک مرکز خرید
در شــمال شــرق این کشــور حداقل ۱۲
نفرکشتهشدند.
ëëاســپوتنیک :امریــکا از فــروش
۲۰۰موشک ضد ناو به استرالیا به مبلغ
 ۹۹۰میلیون دالر خبر داد.

