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سرنوشت استیضاح در دست 20 سناتور 
جمهوریخواه 

 ترامپ 67 رای با سقوط 
فاصله دارد!

تارنمــای شــبکه خبــری ســی ان ان در 
گزارشی نوشت: در صورتی که تنها ۲۰ سناتور 
جمهوری خواه به صف استیضاح کنندگان ترامپ 
ملحق شوند، او اولین رئیس جمهور تاریخ آمریکا 
خواهد بود که توســط حزب طرفدارش برکنار 
شده است. دین عبیداهلل وکیل پیشین و از ستون 
نویسان کنونی »دیلی بیست« )پایگاه خبری 
مرتبط به جناح چپ آمریکا( در نوشــتاری با 
عنوان »ترامپ تنها ۶۷ رای با تبدیل شــدن به 
«رئیس جمهوری پیشــین» فاصله دارد و این 
موضوع او را می ترســاند« افزود: نزدیک به ۶۶ 
میلیون رای »هیالری کلینتون« در انتخابات 
۲۰۱۶ میالدی برای شکســت دونالد ترامپ 
کافی نبود. اما حاال چیزی بیش از یک ده هزارم 
آن می تواند به ریاست جمهوری دونالد ترامپ 
پایان دهد. این واقعیت همان چیزی است که 
ترامپ با آن روبرو می شــود آن هم در صورتی 
که وی آخر این هفته به طور رســمی توســط 
مجلس نمایندگان اســتیضاح شود. در چنین 
محاکمه ای، قانون اساســی به سادگی دو سوم 
مجلس سنا، در این مورد ۶۷ سناتور را ملزم به 
رای دادن به محکومیت و عزل رییس جمهوری 
می کند و سپس باید با ترامپ خداحافظی کنیم. 
در واقع سرنوشــت ترامپ در دست ۲۰ سناتور 
جمهوری خواهی اســت که باید به ۴۵ سناتور 
دموکرات و ۲ سناتور مستقلی که معموالً طرف 
دموکرات ها هستند، بپیوندند. اما این حرکت 
دشوار از سوی ۲۰ جمهوری خواه خواهد بود به 
ویژه با توجه به سخنان هفته گذشته »میچ مک 
کانل« رهبر اکثریت ســنا که اعالم کرد »هیچ 
شانسی« برای عزل ترامپ وجود ندارد. اما من 
به عنوان یک وکیل دادگستری پیشین،  به شما 
می گویم که اعضای هیات منصفه همیشه کار 
خود را آنطور که انتظار می رود، انجام نمی دهند 
و همیشه این احتمال وجود دارد که شواهدی 
دال بر اتهامات تازه ترامپ از همین حاال تا آغاز 

محاکمه فاش شود. 
تحلیلگر دیلی بیست نوشــت: در این میان 
الزم است به سخنان اخیر »جف فلیک« سناتور 
پیشین جمهوری خواه اشاره کرد که گفته بود 
۳ سناتور جمهوری خواهی که »دستکم ۳۵« 
درصد آرا را تشکیل می دهند، در صورت مخفی 
ماندن رای خود، به خروج ترامپ رای می دهند.

 این تعداد ممکن اســت کم به نظر برسد اما 
»کریس مورفی« ســناتور دموکرات هم  هفته 
پیش اظهار داشــت که فکر می کند دستکم ۵ 
سناتور جمهوری خواه احتماال با دموکرات ها 
رای به خروج ترامپ می دهند. از ســوی دیگر، 
در حالیکه مبارزات انتخاباتی ترامپ آشکارا ادعا 
می کنند این استیضاح به ترامپ کمک خواهد 
کرد که در ســال ۲۰۲۰ هم پیروز میدان شود، 
توییتر شخصی ترامپ خبر از وحشت و دلهره 
او می دهد. روز پنجشــنبه، ترامــپ در جریان 
بحث کمیته قضایی مجلس نمایندگان درباره 
استیضاح، ۲ نفر از دموکرات های مجلس را به 
دروغگویی متهم کرد. وی در یکی از توییت های 
خود چند روز پس از آنکه کمیته قضایی مجلس 
رای به تصویب مقررات استیضاح داد، به وضوح 
ابراز ناراحتــی کرده و نوشــت: »این منصفانه 
نیســت وقتی من مطلقاً کار نادرستی نکردم، 

استیضاح شوم!«
این توییت ترامپ بشــبیه اظهارات »بیل 
کلینتــون« در ســال ۱۹۹۸ بود که بــا آنکه 
نظرســنجی ها رضایت بیش از ۶۵ درصدی از 
وی را نشــان می داد، تنها چند روز بعد مجلس 
نمایندگان رای بــه اســتیضاح وی داد. او در 
اظهارات خود گفت: آنچه من می خواهم مردم 
آمریکا و کنگره بدانند، این است که من بخاطر 
اشــتباهاتم در کلمات و اعمال، متأسفم. پس 
ترامپ باید نگران باشد. ممکن است تمامی ۲۰ 
سناتور جمهوریخواه به دموکرات ها پیوسته و 
بگویند به اندازه کافی شــاهد کارها و اقدامات 
مسخره ترامپ بوده اند و ترامپ هم می تواند خود 
را به عنوان نخستین رییس جمهوری در کتب 
درسی مدارس و یا تاریخ آمریکا بداند که توسط 
جمهوری خواهان سنا برکنار شد و همین فکر به 

وضوح باعث وحشت ترامپ شده است.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 هدف قرار دادن غیرمستقیم منافع، 
جریان ها، چهره ها و سازمان ها )اعم از 
نهاد یا سازمان ُموجه و غیرُموجه( یکی 
از استراتژی هایی اســت که از دیرباز 
تاکنون در عرف بین الملل به عنوان یک 
اهرم فشــار، مورد استفاده دولت های 
گوناگون قرار گرفته است. هم اکنون این 
استراتژی توسط بسیاری از کشورها در 
دستور قرار دارد و داالن های سیاست 
و امنیت در قرن بیســت و یکم سراسر 
پر است از ســوابق اینچنینی که نشان 
می دهد مدل ضربــه زدن به یکدیگر 
از حالت سخت و مســتقیم به راه های 
میان بُر تبدیل شده اســت. دلیل این 
تغییر استراتژی ها یا به عبارتی دیگر، 
»حمله از راه دور« به منافع یا مرتبطین 
با کشورهای هدف از سوی کشورهای 
غربی، تا حدودی اقتصادی اســت؛ به 
بیان گویاتر باید گفت این مدل از اعمال 
فشارها و ایجاد هجمه ها در وهله اول این 
را نشان می دهد که یک کشور با توجه 
به پرونده های متعــدد در عرصه های 
سیاسی، امنیتی و نظامی به دنبال آن 
است تا با اعمال فشار بر یک نهاد، سازمان 
یا گروهی مشــخص، کمترین هزینه 

اقتصادی را برای خود رقم بزند.
در وهله دوم اعمال فشار یا قرار دادن 
یک طیف دولتی یا غیردولتی در لیست 
سیاه یا تروریستی خواندن آن، به نوعی 
توان اطالعاتی و نفوذ امنیتی کشوری 
را نشــان می دهد که مجــری اجرای 
طرح است. به عبارتی دیگر »هدف قرار 
دادن غیر فیزیکِی یک نهاد، جنبش یا 
سازمان« نیاز به اطالعات موثق و قابل 
اعتماد دارد که اوالً دسِت باالی سرویس 
و جامعه اطالعاتی کشور اقدام کننده را 
به تصویر می کشد و دوماً، اعتبار اسناد و 
اطالعات جمع آوری شده )اعم از پنهان 
یا آشکار( را به رخ می کشد؛ چراکه اگر 
این اطالعات و آمارهــا آنگونه که ادعا 
می شود، درست و محکمه پسند نباشد، 
کشوری که به عنوان دولت میزباِن آن 
جنبش یا سازمان باید تحریم یا اخراج را 
عملیاتی کند، از انجام وظیفه خود سرباز 
می زند. در این میان باید به عنصر دیگر به 
عنوان اهرم عدم اجرای سناریوی کشور 
دستور )درخواست(دهنده توجه کرد 
که به آن »مصلحت سیاسی« یا »منافع 

دیپلماتیک« گفته می شود. 
آلمان و اخراج حزب اهلل   

با نگاه به این مقدمة کوتاه )اما الزم( 
به خوبــی می فهمیم که آنچــه امروز 
در صحنه سیاســت بین الملل اتفاق 
می افتد تا حد زیادی تابع یکســری از 

مولفه های ثابت و متغیرهای مکانی و 
زمانی است. از این رو یکی از پرونده هایی 
که از ســوی ایاالت متحده )به عنوان 
قطب مقابل جمهوری اسالمی ایران( با 
حمایت شرکای منطقه ای آن )خصوصاً 
عربســتان و امارات( در حال پیگیری 
است، ضربه به حزب اهلل در خارج از لبنان 
و اقصی نقاط دنیا اســت. شکی در این 
وجود ندارد که اگر امروز ایاالت متحده، 
حزب اهلل لبنــان را گروه تروریســتی 
می خواند یا دفاتر این جریان در آلمان 
یا سودان را هدف قرار می دهد به نوعی 
در حال اجرای ســناریوی اسرائیل و 
تامین امنیت آن در تمام دنیاست. باید 
متوجه باشیم که ایاالت متحده )فارغ 
از اینکه دولت مســتقر در کاخ سفید 
دموکرات باشد یا جمهوریخواه( برای 
تامین موجودیت و امنیت اســرائیل 
دست به هر اقدامی می زند و اتفاقاً باید 
ایــن اقدام های واشــنگتن را به مثابه 
»تعهد برای زیستن اسرائیل« و دفاع 
از منافع تل آویو دانســت. در این میان 
نخست باید به وقایعی که چند ماه پیش 
در با محوریت حزب اهلل لبنان در آلمان 

رخ داد نگاه کنیم. 
اصل ماجرا این اســت کــه ایاالت 
متحــده بارهــا و در تازه تریــن مورد 
سپتامبر ۲۰۱۹ از دولت آلمان خواسته 
بود فعالیت بخش سیاسی حزب اهلل در 

این کشور را ممنوع اعالم کند و در اینجا 
بود که یکبــاره گزارش هایی در مورد 
بسته شــدن دفاتر حزب اهلل در آلمان 
و ممنوع الفعالیت کــردن آن در آلمان 
از سوی رســانه های این کشور منتشر 
شد. در همین راستا هفته نامه اشپیگل 
پنج شنبه ۲۸ نوامبر )هفتم آذر ۱۳۹۸( 
با استناد به منابع دولتی گزارش داده 
بود که وزارتخانه های خارجه، کشــور 
و دادگستری بر سر ممنوع کردن کل 
فعالیت های حزب اهلل لبنان در آلمان 
به توافق رســیده اند؛ اما کمی بعد این 
وزارتخانه ها یکی پس از دیگری گزارش 
مذکور را تکذیب و اعالم کردند که هیچ 
توافقی برای ممنوعیت فعالیت بخش 

سیاسی حزب اهلل لبنان در دولت آلمان 
انجام نشده است! 

این اتفاق ها در حالی رخ داد که کمی 
بعد یکی از سخنگویان وزارت خارجه 
آلمان به رســانه های این کشور گفت 
که هایکو ماس )وزیــر خارجه آلمان( 
بر این باور اســت که برلین باید تمام 
تدابیر موثر و متناسب را به کار گیرد تا 
با »فعالیت های تروریستی« از جمله 
توسط حزب اهلل لبنان مقابله کند! در 
اینجا سوال این است: اساساً چه شخص 
یا سازمان یا نهادی تروریسم را تعریف 
می کند؟ بر اساس اسناد موجود، آنچه 
امروز به عنوان تروریســم در زمره یک 
پدیده بین المللی و ناقض امنیت جهانی 
یا منطقه ای از آن نام برده می شود، هیچ 
تعریف دقیق که از سوی ملل متحد به 
رسمیت شناخته شده باشد برای این 
واکنش مخرب وجود ندارد. تفسیرهای 
بسیار زیادی در مورد تعریف تروریسم 
در جهان از ســوی نهاهای بین المللی 
ارائه شــده اما واقعیت این است که هر 
کدام از کشورها به صورت جداگانه و بر 
اساس تهدیدها و اقلیم خود تروریسم 
و مجازات آن را در قوانین کیفری شان 

تعریف و اجرا می کنند. 
این در حالیســت کــه در آلمان 
)مانند بســیاری دیگر از کشــورهای 
عضو اتحادیه اروپا( فقط فعالیت شاخه 
نظامــی حــزب اهلل ممنوع الفعالیت 
اعالم شده و بخش سیاسی این تشکل 
محدودیتی برای فعالیت ندارد؛ تا جایی 
که در ســال های اخیر تالش ها برای 
ممنوعیت کامل فعالیت های حزب اهلل 
لبنان در اتحادیه اروپا، بیش از همه به 
دلیل مخالفت فرانسه به نتیجه نرسیده 
است. چراکه لبنان به عنوان حوزه نفوذ 
سنتی فرانســه از زمان عقد توافقنامه 
ســایکس پیکو در ســال ۱۹۱۶ برای 
پاریس بسیار مهم بوده است. اتفاقاً این 
موضع فرانســه می تواند دلیلی باشد 
برای آنکه ادعای حزب اهلل مبنی بر اینکه 
»سالح این جنبش فقط برای مقابله با 
دشمنان لبنان به کار گرفته می شود« 
تایید شــود. هر چند پلیس آلمان در 
فروردین ۱۳۹۳ در ۶ ایالت این کشور، 
به ۱۹ مرکز مؤسسه خیریه »پروژه ایتام 
لبنــان« حمله و حســاب هاي بانکي 
شامل حدود ۱۴۳ هزار دالر را به اتهاِم 
ارتباط با حزب اهلل لبنان ضبط کرد، اما 

به هر حال تا به امروز دولت این کشور در 
تروریستی خواندن حزب اهلل تردید دارد 
که نشانه اختالف در الیه های مختلف 

سیاسی و امنیتی این کشور است.
سودان دفاتر حزب اهلل و حماس 

را می بندد
حال اگر کمی عمیق تر ســنایوی 
»ضربه به حزب اهلل در خارج از لبنان« 
را زیــر ذره بیــن بگذاریم بــه وضوح 
می بینیم کــه این روند تنهــا در اروپا 
از ســوی آمریکایی ها و متحدانشان 
پیگیری نمی شود، بلکه در آفریقا هم این 
سناریو در جریان است؛ به گونه ای که 
یک منبع نزدیک به عبداهلل حمدوک 
)نخست وزیر ســودان( روز گذشته به 
پایگاه خبری انگلیسی میدل ایست آی 
گفت که وی پس از بازگشــت از سفر 
شــش روزه به آمریکا تصمیم گرفته 
برای جلب توجه بیشــتر آمریکا برای 
خارج کردن نام سودان از لیست حامیان 
تروریسم و لغو تحریم های اقتصادی و 
سیاسی واشنگتن علیه خارطوم، دفاتر 
جنبش حماس و حزب اهلل لبنان را که 
در آمریکا تروریست شناخته می شوند، 
در کشورش تعطیل کند. این اقدام به 
خوبی نشان می دهد که نخست، آمریکا 
و متحدانش منجمله عربستان )به دلیل 
نفوذ در آفریقا( و اسرائیل )به علت نفوذ 
در اروپا( به دنبال ضربــه به حزب اهلل 
هستند و دوم اینکه آنها درصدد قطع 
بازوهای ایران هستند تا بتوانند منافع 
خود را به روش خود تامین کنند و نام 
حزب اهلل را هم ردیف با وحشــت قرار 
دهند که »دومینوی وحشت« را نمایان 

می کند.

گزارش »توسعه ایرانی« از پشت پرده هدف قرار دادن حزب اهلل در آلمان و سودان 

دومینوی وحشت 
هر چند پلیس آلمان در 

فروردین 1393 در 6 ایالت 
این كشور، به 19 مركز 

مؤسسه خیریه »پروژه 
ایتام لبنان« حمله و 

حساب هاي بانكي شامل 
حدود 1۴3 هزار دالر را به 

اتهاِم ارتباط با حزب اهلل 
لبنان ضبط كرد، اما تا 

امروز دولت این كشور 
در تروریستی خواندن 

حزب اهلل تردید دارد

تفسیرهای بسیار زیادی 
در مورد تعریف تروریسم 
در جهان از سوی نهاهای 

بین المللی ارائه شده 
اما واقعیت این است كه 

هر كدام از كشورها به 
صورت جداگانه و براساس 

تهدیدها و اقلیم خود 
تروریسم و مجازات آن را در 
قوانین كیفری شان تعریف 

و اجرا می كنند

نمایندگان پارلمان عراق پیش بینی کردند که رئیس جمهوری عراق خودش پست نخست وزیری را در کنار وظیفه 
اصلی اش برعهده بگیرد. به گزارش روزنامه الصباح چاپ عراق، عباس السید سروط، عضو پارلمان عراق در سخنانی گفت: 
درحال حاضر هیچ نامزدی برای تصدی پست نخست وزیری بعد از استعفای عادل عبدالمهدی از این پست وجود ندارد. 
تنها چیزی که وجود دارد گزارش های رسانه ها است. این عضو پارلمان عراق افزود: هر شخصیتی که درحال حاضر نامزد 
شود با اعتراضاتی چه از سوی فراکسیون های سیاسی و چه از سوی معترضان روبه رو 
خواهد شد و همین مساله باعث می شود از نامزدی دست بردارد. وی پیش بینی کرد 
که خود رئیس جمهوری بعد از پایان مهلت تعیین شده )پنج شنبه جاری( در قانون 
اساسی پست نخست وزیری را برعهده بگیرد. در همین راستا، ولیم ورده، سخنگوی 
دفتر اطالع رسانی نخســت وزیر اعالم کرد مهلت تعیین شده در قانون اساسی برای 

دولت موقت پنج شنبه به پایان می رسد. 

روزنامه »جروزالم پست« نوشــت صدها نفر از اعضای حزب لیکود که به علت فســاد مالی »بنیامین نتانیاهو« 
رهبر این حزب و نخست وزیر رژیم صهیونیستی با وی مخالف هستند، از لیکود اخراج شده اند. تارنمای این روزنامه 
افزود، تصمیمی مبنی بر اخراج برخی از اعضای لیکود گرفته شــده و برخی از افراد اخراجی نسبت به این وضعیت 
واکنش نشان داده اند. »مایکل کلینر« رئیس دادگاه درون حزبی لیکود مدعی شده که تصمیم برای اخراج این اعضا 
مدت ها پیش از مقرر شدن زمان برگزاری انتخابات درون حزبی صورت گرفته 
اســت. پس از اعالم جرم علیه نتانیاهو از سوی دادستانی کل رژیم صهیونیستی 
انتقادها علیــه وی که در دو دوره در تشــکیل کابینه نیز شکســت خورده بود، 
افزایش پیدا کرد. به همین دلیل برخی از اعضای حزب لیکود که چهره شاخص 
 آنها »گیدعون ســعر« بود، بــرای تعیین رهبر خواســتار برگــزاری انتخابات

 درون حزبی شدند. 

اخراج دسته جمعی اعضای حزب لیکود به بهانه دموکراسی! اختیارات نخست وزیر عراق به رئیس جمهور واگذار می شود

شبکه المیادین از به تاخیر افتادن رایزنی های پارلمان 
لبنان برای تعیین نخســت وزیر آتی این کشور با هدف 
پایان دادن به بن بست سیاسی فعلی خبر داد. قرار بود روز 
گذشته )دوشنبه( جلسات پارلمان لبنان برای تعیین 
فردی که پست نخست وزیری دولت آتی را برعهده بگیرد 
آغاز شود. قرار اســت مذاکرات پارلمانی روز پنجشنبه 
هفته جاری ۱۹ دسامبر برگزار شود. گفته می شود که این 
تاخیر به علت تماس صبح دیروز سعد حریری، نخست 
وزیر مستعفی لبنان با میشل عون و درخواست برای به 
تاخیر افتادن مذاکرات به منظور رایزنی های بیشتر بوده 
است. از سوی دیگر نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان ضمن 
هشدار نسبت به بروز خطر گرسنگی در این کشور، بر لزوم 
تشکیل فوری کابینه تاکید کرد. رئیس پارلمان لبنان در 
گفتگو با روزنامه االخبار چاپ این کشور با اشاره به اینکه 

تشکیل کابینه اولین گام در راه نجات لبنان است، گفت: 
سعد حریری روز گذشته )دوشنبه( مامور تشکیل کابینه 
خواهد شد و این کار بسیار دشواری خواهد بود. وی تاکید 
کرد: تشکیل کابینه باید سریع انجام شود چراکه ما وقت 
اضافه نداریم، اگر کابینه تشــکیل نشود، لغزشگاه های 

خطرناکی پیش روی ما خواهند بود. 

نماینده ویژه آمریکا در امور کره شــمالی روز گذشته 
)دوشنبه( ضمن درخواست از پیونگ یانگ برای بازگشت 
به میز مذاکرات، ضرب االجل پایان سال رهبر کره شمالی 
را رد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، همزمان با این که 
پیونگ یانگ در هفته های اخیر آزمایشات تسلیحاتی را 
انجام داده و جنگ لفظی را با دونالد ترامپ، رییس جمهور 
آمریکا به راه انداخته، تنش ها میان این دو طرف باال گرفته 
و این نگرانی را به وجود آورده که دوکشور ممکن است به 
روند تالفی که پیش از آغاز روند دیپلماسی سال گذشته 
در آن قرار داشتند، بازگردند. اســتفن بیگان، نماینده 
ویژه آمریکا در امور کره شــمالی روز یکشــنبه در میان 
گمانه زنی ها مبنی بر این که در تالش اســت با برقراری 
ارتباط با کره شمالی مذاکرات را نجات دهد، وارد سئول 
شد. کره شمالی متعهد شده اگر واشنگتن تا قبل از پایان 

سال جاری میالدی موضع خود را نرم تر نکند، روند جدید 
پیش خواهد گرفت. بیگان در کنفرانس خبری مشترکی 
با لی دو-هون، همتای کره جنوبی خــود گفت: آمریکا 
ضرب االجلی ندارد بلکه یک هــدف دارد؛ االن زمانش 
رسیده که ما کارمان را انجام دهیم. ما اینجا هستیم و شما 

به خوبی می دانید که چه طور با ما ارتباط برقرار کنید.

مذاکرات پارلمان لبنان به پنجشنبه موکول شدآمریکا: ضرب االجل برای مذاکره با کره شمالی وجود ندارد
خبرخبر


