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چاینا دیلی (چین)

در شــرایطی کــه نیروهــای داوطلــب چینــی در
سرمای سخت زمســتانی تردد در مناطق قرنطینه
شــده روســتایی ایــن کشــور را بــرای پیشــگیری از
شــیوع گســترده کرونا تحــت کنتــرل قــرار دادهاند،
«واول راکاالوان» ،رئیــس جمهــوری سیشــل،
کمجمعیتتریــن کشــور آفریقایــی ،پیــش از
واکسیناســیون سراسری کشــورش ،دوز اول واکسن
چینــی کرونــا را در بیمارســتان ویکتوریــا این کشــور
جزیرهای اقیانوس هند دریافت کرد.

ورداموستی (روسیه)

گرچه تبعات آشــوب کاخ کنگره« ،دونالد
ترامپ» را در آســتانه خروج از کاخ سفید
بــا دومین اســتیضاح روبهرو کرده اســت،
امــا رئیــس جمهــوری امریــکا همچنــان
تســلیم نشــده و در حالی که نطق پیش از
حمله به کاخ کنگــره در میان هوادارانش
را کامــاً مناســب عنــوان کــرده ،دربــاره
بــروز خشــمی باورنکردنــی بــا آغــاز ســیر
استیضاحش هشدار داده است.

لسآنجلس تایمز (امریکا):

شــلدون ادلســون ،مــردی کــه باعث
شــد دونالــد ترامپ به کاخ ســفید راه
یابد ،درگذشــت .او کــه از ثروتی قابل
توجه برخوردار بــود ،همچون جورج
سوروس ،از ثروت خود در راه مقاصد
سیاسیاش استفاده میکرد و مدعی
بــود به ایــن طریــق قصد اصــاح در
سیســتمی را دارد کــه راه خــود را بــه
خطا رفته است.

روند استیضاح ترامپ برای حذف کامل او از سیاست امریکا آغاز شد

ترامپزدایی

NDTV

گروه جهان /مجلــس نمایندگان امریکا
دیروز بررســی اســتیضاح دونالد ترامپ
چهل و پنجمین رئیس جمهوری امریکا
را آغاز کرد.
ایــن بــرای دومین بار اســت کــه ترامپ
اســتیضاح میشــود؛ یــک هفتــه مانــده
بــه پایــان دوره ریاســت جمهــوریاش.
تالشــی کــه اگــر بــه نتیجــه برســد ،راه را
برای بازگشــت دوباره او بــه رقابتهای
انتخاباتــی  ۲۰۲۴مســدود میکنــد.
در صورتــی کــه اســتیضاح بــه نتیجــه
برســد ،ترامــپ از نامــزدی مجــدد برای
پســتهای فدرال محروم خواهد شــد و
حقوق مادامالعمــر و تأمین محافظان
شخصی او نیز لغو میشــود .این همان
چیزی اســت کــه دموکراتها بــه دنبال
آن هســتند و جمهوریخواهان نیز با آنها
همراهی میکنند.
یکــی از اعضــای حــزب جمهوریخــواه،
«آدام کینزینگــر» (نماینــده ایالــت
ایلینوی) در نشست مجلس نمایندگان
امریکا کنار  ۲۲۲نماینده حزب دموکرات
قرار گرفت و مصوبهای را به امضا رساند
کــه در آن از «مایــک پنــس» ،معــاون
ترامپ خواسته شده با اجرای متمم ۲۵
قانون اساسی ،رئیس جمهوری امریکا را
برکنار و خود به جای او تا  ۲۰ژانویه (اول
بهمن ماه) بر کرســی ریاست جمهوری
بنشــیند .در رأیگیــری بــرای تصویــب
ایــن قطعنامه ،نکتــهای که قابــل توجه
بــود ،این بود که هر چنــد تنها یک نفر از
نماینــدگان حــزب جمهوریخــواه به آن
رأی مثبــت داد ،اما بقیه نمایندگان این
حزب نیــز از «ترامــپ» دفــاع نکردند و
تنهــا دلیلی کــه برای رأی نــدادن به این
قطعنامــه داشــتند ،ایــن بود کــه کنگره
نباید بــه معاون رئیس جمهوری بگوید
چه باید بکند.
بــا مخالفــت مایــک پنــس ،معــاون
رئیــس جمهوری امریکا با این خواســته
که در نامهای به نانســی پلوســی ،رئیس
مجلــس نماینــدگان گفتــه بنــا نــدارد از

متمم  ۲۵قانون اساســی اســتفاده کند،
اســتیضاح بــه جریــان افتاد .بــه گزارش
بیبیســی ،نامــه پنــس عصر سهشــنبه
در حالــی به رئیس مجلــس نمایندگان
داده شــد کــه ایــن مجلــس از صبــح
دیروز مشــغول بحــث و گفتوگو درباره
قطعنامــهای مرتبط با متمم  ۲۵بود که
در صورت تصویب پنــس را بدون اینکه
الزامی داشــته باشــد بــه اســتفاده از این
متمم فرا میخواند.
ایــن متمم تاکنــون در تاریــخ امریکا
مورد اســتفاده قرار نگرفته اســت اما آن
طور کــه کارشناســان حقوقــی میگویند
بیشــتر برای مواقعی کــه رئیس جمهور
به علت بیماری شــدید یا ناتوانی کامل
عاجــز از انجام امور کشــور باشــد درنظر
گرفتــه شــده اســت .بــه گــزارش رویترز،
پنــس خطــاب بــه پلوســی نوشــته کــه
تمرکز دولت ترامپ بر انتقال قانونمند
قــدرت خواهد بــود .او از پلوســی و دیگر
اعضای کنگره خواسته از اقداماتی که به
شکاف بیشــتر در جامعه دامن میزند،
خودداری کنند.
ترامپ پیش از این از پنس خواســته
بود از اختیار قانونی خود برای مخالفت
با برگزاری جلسه تأیید نتیجه رأی کالج
الکترال اســتفاده کند ،اما معاون رئیس
جمهوری امریکا با این خواســته ترامپ
مخالفت کرد.
پنــس در بخشــی از نامــه خــود بــه
همیــن مخالفت اشــاره کــرده و خطاب
به پلوسی مینویســد« :هفته گذشته در
برابر فشارها برای اســتفاده از اختیارات
فراتــر از قانــون اساســی مقاومــت کردم
و اکنــون نیز تســلیم فشــارهای سیاســی
در چنیــن زمــان حساســی نمیشــوم».
او در ایــن نامه هشــدار داده که اســتفاده
از متمــم  ۲۵قانــون اساســی امریــکا بــه
عنوان «مجازات» ســابقه بــدی بر جای
یگذارد.
م 
با «نه» پنس اولتیماتوم دوم محقق
شــد؛ با برکناری توســط معــاون یا رفتن

تــا نهایــت اســتیضاح دوم .شــرایط امــا
این بــار بــرای رأی به اســتیضاح ترامپ
هموارتر از دفعه قبلی است .به گزارش
«نیویورک تایمز» ،در حالی که در پروسه
اســتیضاح «ترامپ» در سال  ۲۰۱۹حتی
یک نماینده حزب جمهوریخواه حاضر
نشــده بود رأی بــه این اســتیضاح دهد،
از آغــاز صبح دیروز  ۵نماینده برجســته
حــزب جمهوریخــواه پیشــاپیش اعــام
کردنــد که بــه این اســتیضاح رأی مثبت
خواهند داد.
«جان کاتکو» نماینده حزب از ایالت
نیویــورک ،اولیــن جمهوریخواهــی بــود
کــه به طور رســمی و علنی اعــام کرد از
رونــد اســتیضاح حمایت میکنــد .پس
از او «لیــز چنی» ،دختــر «دیک چنی» و
نماینــده ایالــت وایومینگ که نفر ســوم
حــزب در مجلــس نماینــدگان امریــکا
هم هســت ،گفت بــه اســتیضاح رئیس
جمهوری شورشی رأی میدهد .طبیعتاً
«آدام کینزینگر» هم که سهشــنبه شــب
قطعنامه را امضا کرد ،نفر بعدی بود که
موافقت خود را با اســتیضاح اعالم کرد.
دو نفــر دیگر نیــز «فرد آپتــون» نماینده
حزب جمهوریخواه از ایالت میشیگان و
«جیمی هررا بوتلر» از واشــنگتن بودند.
«میچ مک کانل» ،رهبر جمهوریخواهان
در سنای امریکا تأکید کرد« :از استیضاح
ترامپ حمایــت میکنم زیــرا معتقدم
ایــن بهتریــن راه اســت تــا حــزب بتواند
برائت خــود را از «ترامپ» اعالم و خود
را تطهیــر کنــد ».او گفــت« :مشــخص
اســت که ترامپ مرتکب جرایمی شــده
کــه شایســته اســتیضاح اســت ».اقــدام
غیرمنتظــره «مــک کانل» کــه اولین بار
«نیویــورک تایمــز» آن را منتشــر کــرد،
بســیار تعییــن کننده تلقی شــد .زیــرا با
این اظهارنظر ممکن بود شمار بیشتری
از نماینــدگان حــزب جمهوریخــواه در
مجلــس نماینــدگان امریکا در نشســت
دیشــب این مجلــس رأی به اســتیضاح
دهند.

 ëëاتهام« :تحریک برای شورش»
رونــد رســمی اســتیضاح دیــروز
چهارشــنبه رسماً در مجلس نمایندگان
آغاز شد .از آنجا که اکثریت این مجلس
در دســت دموکراتهاســت ،اســتیضاح
در ایــن مرحلــه احتمــاالً بدون مشــکل
پیــش میرود اما در مجلس ســنا باید با
آرای دوسوم ســناتورها ،برکناری ترامپ
تصویــب شــود .با همراهــی همین چند
ســناتور جمهوریخواه هم اینکه دوســوم
نمایندگان سنا به استیضاح ترامپ رأی
دهند دور از انتظار نیست.
ترامــپ بــار اول بــه دلیــل ماجــرای
اوکراین و تــاش او برای وادار کردن این
کشــور بــه اقــدام قضایــی علیه پســر جو
بایدن اســتیضاح شــد و این بار با حمله
بــه کنگــره امریــکا در ششــم ژانویــه (۱۷
دی) بــه اتهــام «تحریــک بــه شــورش»
استیضاح میشود.
نانســی پلوســی  ۹دموکــرات را بــه
عنوان مسئوالن روند استیضاح معرفی
کرد .ایســنا به نقل از پایــگاه خبری هیل
نوشــته جمــی راســکین ،اســتاد ســابق
حقــوق قانون اساســی بــه عنــوان مدیر
اصلی استیضاح تعیین شد.
نشســت دیشــب کنگــره امریــکا در
حالــی برگــزار شــد کــه در راهروهــا و
محوطــه کنگــره امریکا شــمار زیــادی از
گارد امنیتی امریکا مســتقر شــده بودند

تــا رونــد اســتیضاح تاریخــی «دونالــد
ترامــپ» در امنیــت کامــل برگزار شــده
و حــوادث ششــم ژانویــه ( 17دی مــاه)
تکــرار نشــود .بــه گــزارش «گاردیــن»
در آغــاز ایــن نشســت« ،جیــم مــک
گاورن» ،رئیــس کمیتــه قوانین مجلس
نماینــدگان امریــکا ،بــا بازخوانــی وقایع
روز ششــم ژانویــه و حمــات هــواداران
«ترامــپ» به کنگــره امریکا ،ایــن وقایع
را«یک صحنــه جنایت» خوانــد و تأکید
کــرد« :اســتیضاح ترامــپ بــه جهانیــان
اثبــات خواهد کــرد که دموکراســی هنوز
در ایــاالت متحــده جریــان دارد ».طرح
اســتیضاح ترامــپ هرچنــد حامیانی در
بین جمهوریخواهان دارد اما شماری از
جمهوریخواهان نیز با این طرح مخالف
بودند .یکی از آنها «تام کول» ،از اعضای
برجســته حزب جمهوریخــواه بود که در
پــی ســخنان «جیــم مــک گاورن» آغــاز
به صحبــت کرد و گفت« :پروســه ای که
بــرای اســتیضاح آغاز شــده یک پروســه
قوی و درســت نیست ».او با فرا خواندن
نمایندگان هر دو حــزب جمهوریخواه و
دموکرات به احیای کشــور بعد از حمله
اوبــاش بــه کنگــره ،تأکیــد کــرد کــه یک
اســتیضاح دیگــر مــی توانــد کشــور را به
ســمت یک شــکاف دیگر ببرد« .استنی
هویــر» رهبر اقلیت مجلــس نمایندگان
امریــکا نفــر بعــدی بود که ســخن گفت

و تأکیــد کــرد« :اقداماتی که انجام شــده
و اعمــال رئیــس جمهــوری امریــکا،
اقــدام و واکنش فوری و روشــن کنگره را
می طلبد».
او همچنیــن گفــت کــه هرچنــد
 5نماینــده جمهوریخــواه اعــام کــرده
انــد ،بــه اســتیضاح رأی خواهنــد داد اما
انتظار می رود برتعــداد این نمایندگان
موافق اســتیضاح افزوده شــود« .نانسی
مــک» ،نماینــده حــزب جمهوریخــواه
از ایالــت کارولینــای جنوبــی مخالفــت
خــود را با اســتیضاح اعالم کــرد و گفت:
«در خشــونت هــای مــورد بحــث هردو
طــرف (حامیــان جمهوریخواهــان و
دموکرات ها) مقصر بودند».
امــا «ایلهان عمــر» ،نماینــده حزب
دموکــرات ،نماینــدگان حــزب رقیــب را
تشــویق بــه رأی دادن به اســتیضاح کرد
و گفــت« :اوبــاش کامالً آشــکار از طرف
رئیــس جمهــوری تحریک شــده بودند
تــا بــه کنگــره حملــه کننــد .بنابرایــن ما
بایــد بتوانیم به عنوان بخشــی از فرآیند
دموکراســی بــه وضعیت موجود پاســخ
مناســب دهیــم .زیــرا ایــن تــاش های
خشــونت آمیــز دموکراســی را هــدف
گرفته بود« ».شیال جکســون لی» ،دیگر
نماینده حزب دموکرات نیز با شورشــی
خوانــدن رئیــس جمهــوری امریــکا،
خواهان استیضاح وی شد.

رقابت سرنوشتساز حزب متبوع «مرکل»
زهره صفاری /شــمارش معکــوس برای
رقابت نفســگیر سه کاندیدای هم حزبی
«آنگال مــرکل» ،صدراعظم آلمان برای
تصاحب کرســی ریاســت حزب اتحادیه
دموکــرات مســیحی در حالی آغاز شــده
اســت کــه بــا انصــراف قدرتمندتریــن
سیاســتمدار زن جهان بــرای دوره پنجم
صــدارت اعظمــی ،برنــده ایــن کارزار
میتوانــد یکــی از شــانسهای بــاالی
جانشــینی او در رأس قــدرت سیاســی
کشورش باشد.
بــه بــاور تحلیلگــران «فایننشــال
تایمــز» ،ایــن آخریــن انتخابــات درون
حزبــی قدرتمندتریــن حــزب سیاســی
آلمــان خواهــد بــود کــه نــه تنهــا گمانه
زنیهایــی را بــرای آینــده صدراعظمــی
کشــور رقــم میزنــد بلکــه بــا توجــه بــه
سیاســتهای متفــاوت ســه رقیــب نبرد
عصر جمعــه میتواند در تعیین مشــی
سیاســی آتــی حزب نیز سرنوشــت ســاز
باشــد« .فریدریــش مرتــس» ،تاجــر
میلیونر آلمانی که با شعار تحول آلمان
و بازســازی روابــط بــا اتحادیــه اروپــا بــه
میــدان آمــده اســت« ،آرمین الشــت»،
فرمانــدار یکــی از بزرگتریــن مناطــق
آلمان کــه با هدف مدرنیزه کردن کشــور
در دهــه پیــشرو و اصــاح ویرانیهــای
ناشــی از پاندمی قدم به میدان گذاشــته
و در نهایت «نوربــرت روتگن» ،نماینده
پارلمــان و کارشــناس سیاســت خارجی
کــه بــر تحقــق خواســتههای همــه و نــه
حزب و گروههای سیاسی تأکید دارد ،سه
کاندیدایی هستند که از سوی برگزیدگان
و نخبــگان حزب در انتخابــات دیجیتال
رقابــت کرده و چشــمانداز آینده ســلطه
 50ســاله اتحادیه دموکرات مســیحی بر
آلمــان را از روز شــنبه تعییــن میکننــد.

براســاس قانون آلمان صدراعظم هیچ
محدودیتــی برای ابقا در ســمتش ندارد
امــا «آنگال مرکل» که در  16ســال حضور
در رأس کشــورش ،ژرمن ها را در طوفان
پرتالطــم اروپــا قدرتمنــد نگــه داشــته،
بــه طــور رســمی بــرای آغــاز دوره پنجم
صدراعظمــی اســتعفا داد تــا احــزاب
سیاســی مهیــای رقابتــی نفســگیر برای
جانشینی او شوند.
ëëلحظاتسرنوشتساز
پیشبینیهــا نشــان میدهــد در
صورتــی که آقــای «مرتس» با پیشــتازی
 2درصــدی در نظرســنجیها نســبت
بــه رقبایــش بتوانــد اکثریــت آرا را از آن
خــود کند نــگاه نــه چنــدان مثبــت او به
همگرایــی اروپایــی ،مصالــح امنیتــی
آلمان را برجســتهتر کــرده و حضور او در
رأس حــزب ،تبعاتی بــرای اروپــا و فراتر
از آن بــه وجــود میآورد .سیاســتی که به
واقع مغایر با مشــی رقیــب قدیمیاش
«آنگال مرکل» اســت« .فرانک استاس»
از مدیــران ارشــد کمپینهــای آلمــان
معتقد اســت« :مــرکل افراد بســیاری را
در داخــل حزبش به خشــم آورده اما در
نهایت حضور او در حزب سبب بردهای
پــی در پــی آن شــده اســت .بــا حضــور
او ثبــات برقــرار بــود امــا با رفتــن مرکل،
اتحادیــه دموکــرات مســیحی از شــرایط
پیش رو هراس بسیاری دارد».
«آنــدرس رودر» ،اســتاد دانشــگاه
ماینــز نیــز باتاکیــد بــر شــخصیت محور
شــدن حزب دموکرات مســیحی در پرتو
قدرت «مرکل» معتقد اســت« :اتحادیه
دموکــرات مســیحی با مــرکل مانند یک
ماشــین همیشــه برنــده انتخابات شــده
بود اما این شــرایط سبب شده این حزب
ماهیت سازماندهی شده خود را از دست

بدهد».
ëëآشوبکاخکنگرهامریکاوآیندهنامزدها
کمپیــن «الشــت» کــه «مرتــس» را
یک پوپولیســت می داند ،معتقد اســت
وقایــع اخیــر امریــکا میتوانــد عامــل
شکست «مرتس» باشد« :شاید نتوانیم
او را ترامــپ آلمــان بنامیــم امــا امریــکا
نشــان داد کــه راســتهای افراطــی چــه
بر ســر کشــور آوردند ».امــا در عین حال
ناظــران بــر ایــن باورنــد کــه ایــن شــوک
امریکایــی میتواند شــانس «الشــت» را
باال ببرد چراکه تمایالت به ســمت رهبر
میانه روی خواهان اتحاد افزایش خواهد
یافــت .او اخیــراً بــه رســانهها نیــز گفتــه
بــود« :برای من مهم اســت که مســیری
متفاوت از «آنگال مرکل» نداشــته باشم.
اتحادیه دموکرات مســیحی باید بپذیرد
کــه  16ســال صدراعظمــی او ســالهای
خوبــی را بــرای آلمان رقــم زد و من پای
سیاستهای او خواهم ایستاد ».از طرفی
حمایــت متقابل «مــرکل» از «الشــت»
نیــز بــرای آینــده سیاســی او مزایایــی
خواهد داشــت .وی افزود« :مردم تغییر
ناگهانی مشــی مــرکل؛ همــان چیزی که
امثــال مرتس درصدد تحقق آن اســت،
را نمیخواهند ».در ایــن میان «نوربرت
روتگــن» کــه شــعارهایش مــورد اقبــال
فعاالن سیاســی جوان آلمان قرار گرفته
نیــز میتوانــد شــانس تحــول سیاســت
حــزب و آلمــان باشــد .یکــی از مقامات
اتحادیه دموکرات مسیحی معتقد است:
«نخبگان حــزب به کســی رأی میدهند
که در ارتقای جایگاه آنها بیشــترین تأثیر
را داشــته باشــد ».ایــن همان چیــزی که
به باور تحلیلگران شــانس دیگری برای
برتری به «الشت» میدهد .نظرسنجی
ها نشان میدهد اعضا معتقدند حضور
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«شــما آماده هســتید؟» ،ترامپ بدون اشــاره به فرد خاصی این ســؤال را مطرح
کرد ولی این معموالً عبارت مورد عالقه ترامپ بود که وقتی آن را به کار میبرد،
یعنی اینکه موضوعات بزرگ و مهمی در راه است.
ترامــپ گفــت« :به آنها بگویید ما  18ســال در آنجا حضور داشــتیم و کارهای
بزرگــی را انجــام دادیــم .اگر کســی (از تروریســت ها) بــه اینجا بیاید با شــرایطی
مواجه میشــود که هرگز در گذشــته مواجه نشــده اســت .این چیزی اســت که ما
میگوییــم ».ترامــپ همچنیــن موضوع عقــب نشــینی نظامیان امریکایــی را به
عــراق ،ســوریه و یمــن هم توســعه داد .وی دوباره به ســراغ متیــس آمد و گفت:
«من هرچه را که شــما خواســته بودید ،در اختیارتان گذاشــتم .قدرت نامحدود و
بدون موانع ،ولی شما در حال باخت هستید .شما هر روز ضربه میخورید .شما
ناکام شــدید ».تکرار دردناک این حرفها نشــان میدهد ترامــپ که بدون وقفه
تأکید میکند او تنها کســی اســت کــه تصمیمات را اتخاذ میکنــد ،برای پذیرفتن
مسئولیت تصمیمات خود مشکل دارد.
متیس پرسید« :آیا ما میتوانیم (عقب نشینی) را به تأخیر بیندازیم تا مجبور
نشویم سربازان و دیپلماتهای بیشتری را از دست بدهیم؟»
ترامپ با عصبانیت پاسخ داد« :ما از پس این کار و هزینههایش بر نمیآییم.
ما ناکام شدهایم .حتی اگر شرایط موجود تغییر هم بکند ،من این کار را نخواهم
کرد».
ما پس از این جلسه ،آشفته و پریشان به سمت دفتر کلی رئیس ستاد کارکنان
کاخ ســفید حرکــت کردیم تا در آنجــا اقدام بعدی خود را بررســی کنیم .دانفورد
که تا آن لحظه بیشــتر ســاکت بود ،گفت :هیچ راهی وجود ندارد که در چارچوب
زمانی تعیین شــده توســط ترامپ بتوانیم همه نیروهایمان را صحیح و ســالم از
افغانســتان خــارج کنیم ،بههمین دلیــل تأکید میکنم که ما باید جلســه دیگری
بــا رئیــس جمهوری داشــته باشــیم و توضیح دهیم چرا این کار شــدنی نیســت.
کلی که در آن لحظه بســیار ناراحت بود ،گفت :ترامپ اهمیت نمیدهد او فقط
بــه فکــر خودش اســت (او حداقــل در آن مقطع تا حــدودی درباره عــدم تمایل
و عالقــه ترامــپ به بازدید از عــراق و افغانســتان فکر میکرد) .ســپس متیس از
دانفــورد خواســت که همه ســربازان امریکایی را از روســتاها و مناطــق دورافتاده
افغانســتان عقب بکشــد و آنها را در چهار یا پنج پایگاه کلیدی جا بدهد تا بتوان
از آنجا سربازان را از افغانستان خارج کرد .وی همچنین تأکید کرد که امنیت این
پایگاهها و بویژه هواپیماهایی که برای جا به جایی ســربازان و تجهیزات نشســت
و برخاســت میکننــد باید بخوبی تأمین شــود .این دســتورات متیــس بهگونهای
بود که گویی یک ژنرال چهار ســتاره تفنگــداران دریایی امریکا نمیتواند خودش
چنیــن کاری را مدیریت کند .صادقانــه بگویم من نمیدانم واقعاً کلی و دانفورد
(که ژنرالهای چهار ســتاره بوده و هســتند) چگونه خودشان را کنترل کردند و به
متیس نگفتند که با این طرح عقب نشینی چه کاری میخواهد انجام دهد؟ ولی
بــه هرحــال این پدیده «ژنرال پنج ســتاره» در حال انجــام مأموریت بود .متیس
باید بیشــتر نگران اقناع ترامــپ میبود تا طرحهای ابتدایــی مربوط به عملیات
خروج نیروهای امریکایی از افغانستان.
پــس از پایــان جلســه حاشــیهای در اتاق جان کلــی ،پمپئو را صحبــت کنان تا
نزدیــک خــودروش در محوطــه بیرونــی بــال غربی کاخ ســفید همراهــی کردم و
حیــن صحبتهــا بــر این نکتــه تأکیــد کردیم کــه ارزیابــی ترامــپ از دیدگاههای
جمهوریخواهــان در قبال افغانســتان ،کامالً اشــتباه اســت .پمپئو گفــت« :با این
وضعیــت ترامــپ از نظــر سیاســی آســیب جــدی خواهد دیــد و حق هــم همین
اســت ».مــن گفتم :ژنرالها درگیر کلیشــه شــدهاند و بــدون اقدام ابتــکاری فقط
راههــای قبلــی را به امید نتایــج بهتر امتحــان میکنند ،در حالی کــه باید به طور
مؤثرتری با شرایط رفتاری و حاالت ترامپ تعامل کنند چرا که حداقل بخشی از
مسئولیت شرایطی که برای رئیس جمهوری پیش آمده ،برعهده همین ژنرالها
اســت .من بهعنوان فردی که دیرتر از بقیه به دولت ترامپ پیوستم ،شاهد بودم
آنچــه از نظــر متیــس و همکارانــش در وزارت دفــاع موفقیت بهنظر میرســید،
نظیر ســخنرانی اوت  2017ترامپ در مورد افغانســتان ،در واقع اشتباهاتی بیش
نبودند و این مســأله با نگاهی به گذشــته بخوبی روشــن میشــد .آنها به ترامپ
فشــار آوردند و در واقع او به ســمت شرایطی بســیار فراتر از آنچه در نظر داشت،
هــل داده شــد و از اهــداف مــورد نظــر منحــرف شــد و اکنون ایــن ترامــپ بود که
دوبــاره واکنشــی افراطی و این بــار در خالف جهت وضعیت قبلی از خود نشــان
میداد .البته «محور بزرگان» که از ســوی رســانهها تقدیس میشــدند در ارتکاب
ایــن اشــتباه تنها نبودند ،اما قبــل از اینکه از این وضعیت نجــات پیدا کنیم ،باید
سوءبرداشتهایی که ترامپ بر آنها متکی بوده را بپذیریم .خلیلزاد ممکن است
بتوانــد بــه مذاکراتش با طالبان ســرعت ببخشــد ،اما ارتباط تالشهــا و اقدامات
او بــا آنچــه در عرصه واقعی افغانســتان جریان داشــت ،کامالً قطع بــود .بهنظر
میرسید که چند ماه تیره و تار را در پیش روی خود داشتیم.
در روز  20دســامبر ،آنگونه که پمپئو بعداً برای من تعریف کرد ،متیس چند
ساعت قبل از اعالم استعفایش نه تنها نسخهای از استعفانامه خود بلکه برخی
اســناد دیگر را به پمپئو داده بود که یکی از این اسناد اهمیت خاصی داشت .این
سند در واقع پیشنویس یک بیانیه عمومی در مورد طرحهای عملیاتی پنتاگون
بــرای خروج از افغانســتان بود .انتشــار این بیانیــه در واقع ترامپ را خلع ســاح
میکــرد و او دیگــر در مــاه ژانویه چیزی برای گفتن در ســخنرانی ســاالنه خود در
نشســت مشــترک مجالس ســنا و نمایندگان در کنگره نداشــت .پمپئو میگفت؛
من که حیرت زده شده بودم به متیس گفتم که نمیتواند چنین سندی را منتشر
کنــد و حتــی امــکان ویرایش آن برای انتشــار هــم وجود نــدارد .متیــس از پمپئو
خواســته بود که حداقل نســخهای از این بیانیه را برای من بفرســتد که در پاســخ
گفتــه بــود مطمئنــم جان بولتون هم با نظر من موافق اســت .نه مــن و نه پمپئو
در آن مقطــع اطالع نداشــتیم که وزارت دفاع یک «دســتور اجرایــی» نیز درباره
تشریح جزئیات بیانیه وزیر دفاع تهیه و پیشاپیش آن را برای فرماندهان نظامی
و همچنین ســفارتخانههای امریکا در سراســر جهان ارســال کرده اســت .در واقع
همــه این اقدامات بخشــی از ســناریوی اســتعفای متیس از وزارت دفــاع بود .ما
بعــداً و بهصــورت مبهم و گیــج کننده از ایــن موضوع مطلع شــدیم ولی متیس
کار خودش را کرده بود و رســانهها از اخبار مربوط به این موضوع پر شــده بودند.
این حرکت نشــانگر تاکتیک مرســوم متیس بود و بغض و کینه او را نشان میداد
که میخواســت بگوید« :شــما خروج میخواهید؟ ،االن آن (برنامه خروج) را در
اختیار دارید ».به این ترتیب کســی هم نمیگفت او به خاطر هیچ و پوچ ،آشــوب
و جنجال ایجاد کرده است.
حتــی بعــد از اســتعفای متیس هم من ،پمپئو و شــاناهان (سرپرســت جدید
وزارت دفــاع) برنامه صبحانه مشــترک هفتگی را ادامه دادیــم .در روز  24ژانویه
و در جریــان صبحانــه کاری مشــترک مــا دیدگاههــای متفــاوت خــود را در مــورد
مســائل مهم به بحث گذاشــتیم .من و شــاناهان از این نگران بودیم که خلیلزاد
(در مذاکــره بــا طالبان) امتیازات زیــادی را میدهد .البته میدانســتیم که امتیاز
دادنهــا بــه این دلیل نیســت کــه او مذاکــره کننده ضعیفی اســت بلکــه این کار
براســاس دســتورالعملهای خــود پمپئو بهعنــوان وزیــر خارجه انجام میشــد.
طالبــان تأکید داشــت که در پیشنویس بیانیه «امریــکا – طالبان» (که به خودی
خود مفهومی مشــکل ســاز بود) تصریح شــود که همه نیروهای خارجی (منظور
نیروهــای امریکایی) افغانســتان را ترک خواهند کرد .چنیــن عبارتی قطعاً هیچ
فضایــی را برای حفــظ قابلیتهای مــا در ارتباط با عملیاتهای ضدتروریســتی
در افغانســتان باقی نمیگذاشــت ،در حالی که خود ترامپ تأکید داشــت که این
قابلیت و توانایی را حتی بعد از عقب نشینی از افغانستان ،حفظ کنیم.
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«الشــت» ،دســت حزب را برای انتخاب
گزینههای دیگری برای صدراعظمی باز
میگــذارد .امکانی که با آمدن «مرتس»
در رأس حــزب ،وقــوع آن تقریبــاً صفــر
است.
ëëابهامدرسلطهحزب«مرکل»برکشور
پــس از تعییــن نتیجــه انتخابــات
عصر جمعه ،تصمیمهــا میان اتحادیه
دموکــرات مســیحی و خواهرخوانــده
باواریاییاش اتحادیه سوسیال مسیحی
برای تعیین نامــزد صدراعظمی گرفته
خواهــد شــد .امــا همزمــان بــا توجــه به
شــرایط غیرقابــل پیشبینــی سیاســی
آلمــان ،شــواهد و قرائــن فعلی حکایت
از آن دارد کــه کاندیــدای تعییــن شــده
دیگــر شــانس قطعــی صدراعظمــی
آلمــان نخواهــد بــود .در حــال حاضــر
عالوه بر سه کاندیدای اتحادیه دموکرات
مســیحی ،وزیــر بهداشــت و رهبر حزب
اتحادیه سوســیال مســیحی نیــز مطرح
هســتند کــه شــانس برنــده روز شــنبه را
بــرای صدراعظمــی پاییــن میآورنــد.
شــواهد نشــان میدهــد در میــان این 5
نفــر ،سیاســتهای «مرتس» بیشــترین

تمایــزات را بــا «مــرکل» دارد و حضور او
به نوعی قدرت اپوزیســیون را باال خواهد
بــرد .از ســوی دیگــر« ،مــرکل» در رابطه
بــا چیــن بــر دیدگاههــای کهنــه تعامــل
غربیهــا تأکیــد دارد و ایجــاد تغییــر بــا
تعامــات تجاری ،اصلیترین سیاســت
آلمــان در طول ســالها بوده اســت .اما
در عیــن حــال بســیاری از آلمانیها این
سیاســت را منســوخ میداننــد .ایــن در
حالــی اســت کــه اروپا ســرانجام پــس از
ســالها ،بــرای ســرمایهگذاری بــا چیــن
آن هــم در دوره ریاســت  6ماهــه مرکل
بر اتحادیه اروپا به توافق رســیده اســت؛
موضوعــی که حساســیت امریکاییها را
برانگیخته به طوری که «جک سالیوان»،
مشــاور امنیــت ملــی رئیــس جمهــوری
منتخب امریکا در توئیتی به کنایه درباره
آن نوشــت« :ما از همفکریهای شرکای
اروپایــی دربــاره دغدغه مشــترکمان در
قبال اقدامات اقتصادی چین اســتقبال
میکنیم».
در عیــن حــال «مرتــس» در میــان
کاندیداهــا برخالف صدراعظــم آلمان،
موضــع تنــدی نســبت بــه چیــن دارد

و پیــروزی او نــه تنهــا در داخــل حــزب
کــه سیاســت خارجــی آلمــان را نیــز در
صــورت تصاحــب کرســی صدراعظمی
تحــت الشــعاع قــرار خواهــد داد« :ما با
یــک سیاســت خارجــی بســیط و عظیم
روبــهرو هســتیم .چیــن یــک اســتراتژی
بــرای تعامل با اروپــا دارد امــا آیا ما هم
اســتراتژی چیــن را داریــم؟» بــه بــاور
تحلیلگران «مرتس» تمایالت سیاســی
به سمت سبزها و سوسیال دموکرات ها
دارد و از آنجــا که سوســیال دموکراتها،
وزیــر اقتصاد را به عنوان نامزد موردنظر
خــود در نظر دارنــد و به نوعی میتوانند
در تقابــل بــا او باشــند ،شــانس اتحادیه
دموکرات مســیحی با حضــور مرتس در
انتخابــات سرنوشتســاز آلمــان پاییــن
خواهــد آمــد .بــا ایــن تفاســیر انتخابات
درون حزبــی عصــر جمعــه نــه فقــط
برای حزب که بــرای آلمان نیز لحظاتی
نفســگیر را رقم خواهــد زد .چراکه برنده
انتخابــات مهمتریــن حــزب سیاســی
آلمــان تعییــن کننــده یــک مســیر آرام
انتقال قدرت یا یک تغییر مسیر ناگهانی
در دوران پسامرکل خواهد بود.

