
88498444سرويسبينالملل

| روزنامهجوان| شماره5961 | 1441 ذيالقع��ده 7  | 1399 تي��ر 9 دوش��نبه

  گزارش  2

   خبر

زومر   ها کابوس تازه ترامپ
این اتفاق قابل توجهی اس��ت که حتی کارش��ناس ش��بکه تلویزیونی 
فاکس نیوز هم در مورد شکس��ت دونالد ترامپ در انتخابات ریاس��ت 
جمهوری ماه نوامبر امریکا هشدار می دهد. تام کارلسن در برنامه تفسیر 
سیاسی روز جمعه هشدار داده بود که ترامپ شانس زیادی برای انتخاب 
مجدد در این انتخابات ندارد و باید نسبت به این موضوع کاماًل هوشیار 
باشد. وقتی کارشناس این ش��بکه دست راستی امریکا و حامی ترامپ 
چنین هشداری می دهد، معلوم می شود که وضعیت انتخاباتی ترامپ به 
هیچ وجه مساعد نیست و باید گفت که نگرانی کارلسن و دیگر حامیان 
ترامپ بعد از ناکامی ترامپ در نشست تبلیغاتی هفته قبل شهر تولسا 
شدت گرفته است. مسئوالن س��تاد تبلیغاتی ترامپ قبل از برگزاری 
برنامه از ثبت نام قریب به یک میلیون نفری شرکت کنندگان می گفتند 
و حتی انتظار داش��تند خیابان های اطراف سالن ورزشی بوک پر شود 
اما در عمل، فقط 6/500 صندلی این س��الن پر شد و حدود دو سوم از 

صندلی های سالن خالی ماند. 
این اتفاق یک شکست بزرگ تبلیغاتی برای ترامپ بود و برنی سندرز 
هم در توئیتر نوش��ت: »مردم دارند می فهمند که ترامپ چه ش��یادی 
است.«  در واقع، این اتفاق نیروی تازه ای را در عرصه سیاسی امریکا و به 
خصوص در مقابل ترامپ معرفی کرد که ملقب به زومر )Zoomer(  یا 
نسل زد، )Generation Z( شده اند. این لقب تازه ای است و در مقابل 
عنوان کودک نسل انفجار یا بیبی بومر )Baby boomer( وضع شده 
است. بیبی بومر به نسل بعد از جنگ جهانی دوم و در فاصله زمانی بین 
سال های 1946 تا 1964 گفته می شود. این دوره دوره رونق اقتصادی 
است و نس��ل این دوره ویژگی    هایی نظیر ریسک پذیری، کارآفرینی و 
ایجاد کسب و کارهای جدید دارند و به طور کلی با رویکردی مثبت به 
جهان نگاه می کنند. زومر   ها نس��ل متفاوتی هستند و به طور خالصه، 
می توان گفت که این نسل زاده دوره س��ایبرنتیک هستند. این نسل 
در فضای دیجیتالی ب��ه دنیا آمده و بی��ش از دیگران وابس��ته به این 
فضا هس��تند، به نحوی که بیش از هر نسل دیگری وقت خود را صرف 
ش��بکه های اجتماعی می کنند و عالوه بر این، میزان سواد دانشگاهی 
و مطالعه و آگاهی این نس��ل از وقایع جهانی بیشتر از نسل های دیگر 
است. گفته می شود که مالله یوس��ف زی و گرتا تونبرگ نمادهای این 
نسل هستند و حمالت تبلیغاتی بین گرتا و ترامپ در دسامبر گذشته 

پیش درآمدی بود بر اینکه زومر    ها سر ناسازگاری با ترامپ دارند. 
مسئوالن تبلیغاتی ترامپ سعی کرده اند تا شکست خود را در تولسا به گردن 
رسانه    ها و معترضان وابسته به حزب دموکرات بیندازند تا نقش زومر   ها را 
نادیده بگیرند اما واقعیت این است که نوجوانان گروه تیک تاک و طرفداران 
کی پاپ، موس��یقی راک کره ای، بودند که از طرفداران خود خواستند با 
خریدن بلیت های سالن بوک و نرفتن به آنجا برنامه ستاد تبلیغاتی ترامپ 
را به هم بزنند و همین اتفاق هم افتاد. ب��ه این ترتیب، زومر   ها اولین موج 
خود را علیه ترامپ به راه انداخته اند و موج های بعدی است که نگرانی برای 
امثال کارلسن و دیگر حامیان ترامپ به وجود آورده است. باید به یاد داشت 
که در انتخابات چهار سال قبل تنها 37 درصد جوان    ها به ترامپ رأی داده 
بودند در حالی که میزان رأی جوان    ها به هیالری کلینتون 55 درصد بود. 
این اختالف رأی با توجه به دو عامل بسیار بیشتر از این خواهد شد. نخست 
سابقه کاری ترامپ در این چهار سال که از نگاه نس��ل جوان و حاضر در 
شبکه های اجتماعی دور نمانده است. این نسل در چهار سال قبل شناختی 
از ترامپ و آثار زیانبار او در مقام ریاست جمهوری نداشت اما حاال دارد و 
همین نیز باعث می شود حضور پررنگ تری در انتخابات علیه ترامپ داشته 
باش��د. عامل دوم حوادث اخیر امریکا به خصوص جنبش مردمی بعد از 
مرگ جورج فلوید است که ترامپ نه تنها ویژگی نژادپرستانه خود را در این 
جریان نشان داد بلکه با مطرح کردن ارتش و گارد ملی در مقابل معترضان 
همانند حکام سرکوبگر ظاهر شد. حاال این دو عامل دست به دست هم داده 
تا زومر   ها را در صحنه انتخاباتی امریکا فعال کند. شاید آنها چندان هوادار 
جو بایدن نباشند اما این نکته مسلم است که نمی خواهند ترامپ برای بار 

دوم پایش را در کاخ سفید بگذارد. 
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 لغو حج به مشکالت اقتصادی عربستان
دامن زده است

پس از آنکه مقامات عربستان س�عودی به خاطر پاندمی ویروس 
کرون�ا برگزاری مراس�م ح�ج را لغو کردن�د، مکان ه�ای مذهبی 
خال�ی، چادره�ای خالی زائ�ران، هتل ه�ای خالی، ی�ک خلوتی 
خیره کننده و نگرانی    ها نس�بت به مش�کالت اقتص�ادی، تصویر 
کنونی شهر مکه اس�ت که معموالً ش�لوغ و پر جنب و جوش بود. 
 به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، مکه، مقدس    ترین شهر 
مسلمانان معموالً برای مراسم ساالنه حج میزبان میلیون    ها زائر از سراسر 
جهان بود اما مقامات عربستان سعودی امسال زائران خارجی را از سفر 
به مکه و انجام فریضه حج که برای اواخر ژوئیه برنامه ریزی ش��ده بود، 
منع کردند.  به طور کلی حج عمره و تمتع 1۲ میلیارد دالر عایدی برای 
مکه به همراه دارد که اقتصاد این شهر را با جمعیتی برابر با ۲میلیون نفر 
زنده و پررونق نگه می دارد.  رونق ساخت و ساز در سال های اخیر باعث 
ساخت مراکز خرید، آپارتمان    ها و هتل های لوکس با منظره مشرف به 
کعبه شده است اما از زمانی که پاندمی کرونا به عربستان رسیده، اکثر 

این مکان    ها خالی بوده اند. 

»سفیر فتنه« امریکا 
در بیروت ممنوع المصاحبه شد

وزارت خارج�ه لبن�ان در واکن�ش ب�ه اظه�ارات مداخله جویانه 
دورت�ی ش�یا، س�فیر امری�کا در بی�روت، او را احض�ار و 
دس�تگاه قضای�ی لبن�ان ه�م او را ممنوع المصاحب�ه ک�رد. 
محمد مازح، قاضی امور فوریتی لبنان طی حکمی همه رسانه های فعال 
داخل لبنان را از هرگونه مصاحبه با دورتی ش��یا، سفیر امریکا در لبنان و 
انتش��ار اظهارات وی به مدت یک س��ال منع کرد. دلیل صدور این حکم ، 
اظهارات مداخله جویانه دورتی شیا است که دستگاه قضایی لبنان می گوید 
بر هم زننده ثبات لبنان است و مردم لبنان را علیه یکدیگر تحریک می کند. 
شیا در مصاحبه ای تلویزیونی گفته است: »دبیرکل حزب اهلل ثبات لبنان را 
تهدید می کند و این حزب مانع راه حل اقتصادی در لبنان می شود .« شیا بعد 
از صدور این حکم، در جدید     ترین اظهارات خود، حکم قضایی دادگاه علیه 
خود را »دیوانگی « توصیف کرده و گفته اس��ت: » فکر نمی کردم اظهارات 
اخیری که مطرح کردم به این حجم از دیوانگی منجر شود!«وی گفت: من 
پیش تر شنیده بودم که دولت لبنان از سیاست خود مبنی بر ساکت کردن 
رسانه     ها دست می کشد. او در همین مصاحبه، به ایران هم اشاره کرده و گفته 
که ایجاد محدودیت برای رسانه     ها در ایران اتفاق می افتد و نباید در کشوری 
مانند لبنان نیز صورت پذیرد! او با تکرار اظهارات مداخله جویانه خود گفته 
است: » آنچه که برای من اتفاق افتاد، لزوم اجرای هرچه سریع تر اصالحات 
در لبنان بر مبنای خواسته های مردمی را گوشزد می کند.« شیا افزود:»: 
مردم لبنان زمانی که به خیابان     ها ریختند به دنبال یک دولت غیر فاس��د 
بودند. آنها خواهان دستگاه قضایی مستقل هستند.« وزارت خارجه لبنان 
شیا را احضار کرده و گفته می شود » ناصیف حتی«، وزیر خارجه لبنان نیز در 
دیدار با شیا مراتب اعتراض لبنان را به مداخالت وی ابالغ کرده است. با همه 
اینها، وزارت خارجه امریکا در واکنش به حکم دادگاه لبنان علیه سفیر خود، 
حزب اهلل لبنان را به تالش برای خاموش کردن صدای رسانه      ها متهم کرد. 
وزارت خارجه امریکا در بیانیه ای گفته که » حتی فکر کردن به استفاده از 
دستگاه قضایی برای خاموش کردن آزادی بیان و آزادی مطبوعات نابخردی 
و ترحم آور است. ما در کنار ملت لبنان و علیه سانسور حزب اهلل هستیم.« شیا 
روز       شنبه در اظهارات تلویزیونی مدعی شد به خاطر دستور قضایی قاضی 
لبنانی، یک عذرخواهی رسمی از دولت لبنان دریافت کرده است: » سفیر 
ایاالت متحده امریکا هرگز ساکت نخواهد ش��د و آزادی بیان مردم لبنان 
باید حفظ شود.« »منال عبدالصمد« وزیر اطالع رسانی لبنان در گفت وگو 
با شبکه لبنانی الجدید  این اظهارات ش��یا را تکذیب کرد و در گفت وگو با 
تلویزیون » الجدید « لبنان، گفت که در تماس با » حسان دیاب « نخست وزیر 
و همکارانم در دولت مشخص شد که هیچ کسی در دولت از سفیر امریکا 
معذرت خواهی نکرده است و دولت، قوه قضائیه را محترم می شمارد. »حسن 
فضل اهلل « عضو فراکسیون »الوفاء للمقاومه « وابسته به حزب اهلل دیروز گفت 
که تالش امریکا برای تحریک و گمراه س��ازی برای سرپوش گذاشتن بر 
نقش توطئه ای آن علیه ارز ملی لبنان، تالشی شکست خورده است. طبق 
گزارش شبکه المیادین، فضل اهلل از مسئوالن لبنان خواست دست به اقدام 
فوری زده و سفیر امریکا را به احترام به قانون بین المللی و قوانین لبنان ملزم 
کنند. عضو فراکسیون الوفاء للمقاومه همچنین گفت که برخی      ها در لبنان از 
تجارب شکست خورده قبلی و امیدواری واهی به دولت امریکا درس عبرت 
نگرفته اند. انجمن وکال در جنبش حزب اهلل لبن��ان هم از صدور این حکم 
قضایی قدردانی کرد و گفت، این حکم قضایی برحق بیانگر خواست ملت 

لبنان در تمام طیف های آن است. 

تصاویر ماهواره ای از ساخت و ساز   ها
 در مرز مورد مناقشه چین و هند

تصاوی�ر  ام�ا  اس�ت  فروکاس�ته  درگی�ری  گرم�ای  ظاه�راً 
ماهواره ای نش�ان می دهد ک�ه چین و هن�د در دو طرف م�رز مورد 
مناقشه ش�ان ب�ه ش�دت س�رگرم فعالیت س�اختمانی هس�تند. 
عالوه ب�ر این با افزای�ش پرواز بالگرد   ه�ا و جنگنده ه�ای چینی در 
خط�وط م�رزی ب�ا هن�د، ارت�ش ای�ن کش�ور س�امانه های راکتی 
متح�رک خ�ود را در منطقه »لداخ ش�رقی« مس�تقر کرده اس�ت. 
به گزارش ایس��نا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، این فعالیت های 
ساخت و ساز در مرز و در بلندی های کوهستان قره خرم یک هفته پس از 

درگیری مرگبار با کشته شدن ۲0 سرباز هندی آغاز شده است. 
تصاویر ماهواره ای از سوی کمپانی تصاویر ماهواره ای به نام ماکسار، مستقر 
در کلرادو امریکا نش��ان می دهد که ساخت و س��ازهای جدید در سراسر 
دره رودخانه گالوان در حال انجام اس��ت و این در حالی صورت می گیرد 
که دیپلمات های دو کشور گفته اند، فرماندهان ارتش هند و چین با حل 

بن بست موجود در منطقه موافقت کرده اند. 
در همین حال، اس��تیو وود، مع��اون رئیس این کمپانی گفت��ه، از ۲۲مه 
تصاویر نشان می دهد که کاروان هایی از کامیون های سنگین، دستگاه های 
حفاری، بولدوزر و برخی تجهیزات مسلح زرهی به سمت دره گالوان و مرز 
مورد مناقشه در حرکت بوده اند.  کریس بیگرز، تحلیلگر ارشد در کمپانی 
اطالعات جغرافیایی HawkEye 360 گفت، پیش و پس از درگیری های 
مسلحانه بین دو طرف، چین در حال انتقال تجهیزات ساختمانی، سرباز و 
جنگ افزارهای نظامی به سمت » خط واقعی کنترل « بود.  این تصاویر نشان 
می دهد که هند دیواری را در طرف خود ایجاد کرده و چین نیز یک اردوگاه 
نظامی در انتهای جاده ای مرتبط با پایگاه های نظامی این کشور در مرز بین 
دو کشور ساخته است.  این تصاویر همچنین نشان دهنده شکننده بودن و 

ضعف توافق بین فرماندهان نظامی بین دو کشور است. 
چین گفته که هند نخستین بار وضعیت موجود در منطقه مورد مناقشه را 
در اوت گذشته میالدی تغییر داد؛ زمانی که وضعیت جامو و کشمیر را به 
دو قلمروی فدرالی تبدیل کرد که شامل قلمرو جامو و کشمیر و قلمرو لداخ 
می شود.  نقشه های جدید منتشر شده از سوی هند در پی این اقدام، باعث 
خشم پکن شد چون نشان می داد که آکسای چین، منطقه ای تحت امر 
چین و مورد مناقشه با هند، بخشی از لداخ است.  مقام های هند نیز گفته اند 
که این بن بست در منطقه مورد مناقشه در اوایل مه سال جاری میالدی و 
زمانی آغاز شد که تعداد زیادی از سربازان چینی وارد قلمرو تحت کنترل 
هند در سه بخش در لداخ شدند و چادر برپا کردند.  سخنگوی وزارت خارجه 
هند گفته که در جریان نشست ششم ژوئن، دو طرف توافق کردند از خط 
واقعی کنترل )مرز میان دو طرف( تبعیت کرده و به آن احترام بگذارند و از 
هرگونه اقدامی که به تغییر وضعیت کنونی منجر می شود، اجتناب کنند.  
از سوی دیگر یک مقام دولت هند روز شنبه در این زمینه گفت: »در گامی 
تقویت کننده، سامانه های موشکی نیروی زمینی و هوایی هند برای مقابله 
با بالگرد   ها و جنگنده های چینی در منطقه مستقر شده اند.« به گفته منابع 
مطلع، نیروی هوایی چین از جنگنده های پیشرفته »سوخو-30« و سایر 
بمب افکن های راهبردی خود در خطوط مرزی با هند استفاده کرده و هند 
نیز به همین دلیل خواستار دریافت سامانه های »اس-400 « از روسیه برای 

تقویت پدافند خود و مقابله با تحرکات هوایی چین شده است.  

مکث الحاق کرانه باختري  از وحشت واکنش جهانی
وزیر کشاورزي رژیم صهیونیستي: طرح الحاق به غیر از تخریب چهره اسرائیل در جهان

 در این شرایط سیاسی، امنیتی و اقتصادی ریسک بزرگی محسوب می شود

سيدنعمتاهللعبدالرحيمزاده

رژیم  صهیونیستی    گزارش  یک
بناب�ر اظه�ارات 
رئیس موساد، همچنان بر اجرای برنامه الحاق 
کرانه باختری تأکید دارد با این حال به دنبال 
افزایش انتقاد    ها در ابع�اد جهانی، حتی وزیر 
کش�اورزی این رژیم هم تعویق اجرای طرح 
اس�ت.  ندانس�ته  بعی�د  را  الح�اق 
با تش��دید  مخالفت های جهانی ب��ا برنامه رژیم 
صهیونیس��تی در الح��اق 30 درص��د از اراضی 
اشغالی به کرانه باختری، این رژیم روز یک شنبه، 
جلسه ای را برای بررس��ی این اقدام برنامه ریزی 
کرد . ایلی کوه��ن، رئیس س��ازمان اطالعات و 
عملیات ویژه )موساد( احتمال داد که این طرح ، 
طی چند هفته و احتماالً بین دو یا سه ماه اجرایی 
شود. کوهن در این مورد به رادیو اسرائیل گفت 
که برای پیش��برد ای��ن طرح تا زم��ان برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری امریکا، فرصتی تاریخی 
پیش روی اسرائیل قرار دارد. کوهن تأکید کرد: 
»کش��ورهای عربی میانه رویی که در سال های 
اخیر روابط شان را با اسرائیل تقویت کرده اند قطع 
به یقین می دانند فلسطینی     ها تمامی طرح     هایی را 
که تا امروز به آنها ارائه شده،  رد می کنند، از جمله 
آنها طرح های بلندمدتی بوده اند که ایهود اولمرت 

و ایهود باراک، نخس��ت وزیران س��ابق اسرائیل 
مطرح کردند. این کشورهای عربی منافع امنیتی 

و اقتصادی مشترکی با دولت اسرائیل دارند.«
با این حال آلون شوس��تر، وزیر کشاورزی رژیم 
صهیونیستی از حزب آبی-سفید در عین حال که 
با توسعه مجتمع های مسکونی در غور اردن موافق 
اس��ت و نه طرح الحاق، احتمال اجرای این طرح 
از اول ماه آتی میالدی را زیر س��ؤال برد و گفت: 
»این موضوع هنوز در جلسه دولت  یا شورای امور 
سیاس��ی و دفاعی وزرا مطرح نشده است. اکنون 
زمان مناسبی برای ریسک سیاسی نیست و طرح 
الحاق به غیر از تخریب چهره اسرائیل در جهان، 
در این شرایط سیاسی، امنیتی و اقتصادی ریسک 

بزرگی محسوب می شود.«
روز جمع��ه دو روز بعد از آنک��ه جنبش حماس 
هشدار داد اشغال کرانه باختری به مفهوم اعالن 
جنگ است، دو راکت از غزه به سمت سرزمین های 
اشغالی شلیک شد. ارتش رژیم صهیونیستی اعالم 
کرد ک��ه در واکنش، جنگنده ه��ای ارتش رژیم 
صهیونیستی دو تأسیس��ات نظامی را در جنوب 
نوار غزه ه��دف قرار دادند. در چنین ش��رایطی، 
روزنامه انگلیسی گاردین، احتمال مجبور شدن 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 

به تعویق اجرای این طرح را مطرح کرده است و 
امکان دارد که نتانیاهو مجبور شود از شدت این 
طرح بکاهد ی��ا آن را به تأخیر بین��دازد. یکی از 
دالیل این است که س��ه روز مذاکره در روزهای 
گذشته در کاخ سفید درباره این طرح بدون تأیید 

واشنگتن پایان یافت. 
 فرصت ترامپ را دریابید! 

گاردین با اشاره به س��فر هفته گذشته کوهن به 
امان با هدف رایزنی درباره ای��ن طرح با عبداهلل 
دوم پادش��اه اردن که پیش از این، اسرائیل را به 
واکنش گس��ترده تهدید کرده بود، نوش��ت که 
اگرچه مخالفت بین الملل��ی قابل توجهی با این 

طرح وجود دارد اما تندرو    ها در رژیم صهیونیستی، 
حضور دونالد ترام��پ در رأس دول��ت امریکا را 
فرصتی می دانند که شاید یک بار در زندگی اتفاق 
بیفتد و به دنبال استفاده از آن برای انجام اقداماتی 
هستند که برای دولت های سابق امریکا غیرقابل 
قبول بودند. تل آویو ک��ه می داند رئیس جمهور 
امریکا که در مقایس��ه با همتایان معاصر خود از 
همه بیشتر حامی اسرائیل است، شاید نتواند در 
دور دوم پیروز انتخابات شود و تمایل دارد هر چه 
سریع تر و تا قبل از انتخابات نوامبر برنامه هایش 

را عملی کند. 
 تظاه�رات در فرانس�ه و موضع گی�ری 

سازمان ملل
شماری از س��ازمان های ضد رژیم صهیونیستی 
در فرانسه روز      ش��نبه تظاهراتی را در مخالفت با 
طرح الحاق کرانه باختری و همبس��تگی با ملت 
فلس��طین و مقاومت آنها برگ��زار کردند. یکی از 
برگزارکنندگان این راهپیمایی گفت وعده کابینه 
نتانیاهو برای الحاق بخش بزرگی از سرزمین های 
فلسطین اش��غالی با حمایت امریکا و همدستی 
اتحادیه اروپا، نقض آش��کار قوانی��ن بین المللی 
اس��ت.  این ط��رح در س��طح س��ازمان ملل هم 
واکنش     هایی را به دنبال داش��ته اس��ت. آنتونیو 
گوترش، دبیرکل س��ازمان مل��ل در گفت وگو با 
روزنامه فرانس��وی فیگارو گفت که این سازمان 
در تالش برای برگزاری نشستی با حضور اعضای 
کمیته چهارجانبه بین المللی )امریکا، روس��یه، 
اتحادیه اروپا و سازمان ملل( و طرفین فلسطینی و 
اسرائیلی بدون هیچ پیش شرطی است. وی تصریح 
کرد که سازمان ملل الحاق کرانه باختری را نقض 
صریح قوانین بین المللی و تهدیدی برای ثبات و 
امنیت منطقه و جهان می داند، چرا که این طرح 
مانعی در برابر راهکار تشکیل دو کشور به عنوان 

تنها راه برون رفت از وضعیت کنونی خواهد بود. 
هفته گذشته انگلیس، آلمان و فرانسه با انتشار 
بیانیه ای مش��ترک اش��غال کران��ه باختری را 
نقض آش��کار قوانی��ن بین الملل��ی خواندند و 
اعالم کردند ک��ه آن را به رس��میت نخواهند 
ش��ناخت. بیش از هزار نماین��ده پارلمانی در 
اروپا اع��م از چهره های ارش��د محافظه کار در 
انگلیس با هش��دار درباره این اقدام، از رهبران 
اروپایی خواستند قاطعانه عمل کنند. حدود 50 
کارشناس سازمان ملل هم در بیانیه ای هشدار 
دادند به دست آوردن قلمرو با زور نقض قوانین 
بین المللی اس��ت. این تصمیم حتی نارضایتی 
یهودیان بریتانیا را هم برانگیخته است. بیش از 
40نفر از سرشناس     ترین این افراد درباره تهدید 
موجودیتی و پیامده��ای وخیم چنین اقدامی 

برای مردم فلسطین، هشدار دادند. 

مدیریت ضعیف دولت در مقابله با ویروس کرونا 
و اعتراضات ضد نژادپرستی در امریکا، دونالد 
ترامپ را در آستانه رئیس جمهور یک دوره ای 
قرار داده است و همانگونه که نشریه پولیتیکو 
نوشته است، رئیس جمهور امریکا به این نتیجه 
رسیده که امید زیادی به انتخاب مجدد ندارد. 
درحالی که دونالد ترام��پ، رئیس جمهور امریکا 
بار    ها مدعی شده است که دولتش در چهار سال 
گذشته بهترین عملکرد را در بین دولت های این 
کشور داشته اس��ت، اما تحوالت اخیر شرایط را 
برای انتخاب مجدد ترام��پ در انتخابات ۲0۲0 
س��خت ک��رده اس��ت. پولیتیکو روز یک    ش��نبه 
در مطلبی نوش��ت به نظ��ر می رس��د انبوهی از 
نظرس��نجی های منفی و همچنین هشدار های 
اطرافیان، دونالد ترامپ را به این سمت سوق داده 
اس��ت که دیگر امید زیادی به انتخاب مجدد در 
انتخابات پیش رو  نداشته باشد. چند نفر از افرادی 
که در ارتباط نزدیک با ترامپ هستند به پولیتیکو 
گفتند:»این روز     ها او به این نتیجه ناخوش��ایند 
رس��یده اس��ت که ش��اید دیگر برنده انتخابات 
نشود«. به نوشته پولیتیکو، نظرسنجی     ها همگی 
حاکی از کاهش مقبولیت ترامپ در برابر بایدن، 
نامزد دموکرات  ها اس��ت و از س��وی دیگر برخی 
از نزدی��کان و حامیان او به او هش��دار می دهند 
که ش��اید رئیس جمهور یک دوره ای باش��د«. به 
توصیف نزدیکان ترام��پ،»او در حال حاضر در 

بد    ترین بخش از دوره ریاس��ت جمهوری خود به 
س��ر می برد، از جمله آنکه با انتقاد شدید از نحوه 
عملکرد دولتش در برابر شیوع کرونا روبه رو است 
و از سوی دیگر ناآرامی ها علیه نژادپرستی آرامش 
سراسر کشور را بر هم ریخته است«. پیش از این، 
خود ترامپ نیز در مصاحبه با ش��بکه تلویزیونی 
فاکس نیوز به احتمال شکست در انتخابات پیش رو 
اذعان کرده بود. او در این مصاحبه گفت:»ممکن 
اس��ت بایدن رئیس جمهور بعدی امریکا ش��ود، 

چون بعضی     ها من را دوست ندارند«. همچنین، 
نتایج یک نظرسنجی نش��ان داد که درصد عدم 
محبوبیت دونالد ترامپ رکورد جدیدی را تجربه 
کرده و این نشان دهنده نارضایتی امریکایی     ها از 
عملکرد او در قبال بحران های متعدد کشورشان 
اس��ت. به گزارش پایگاه هیل، »بر اس��اس یک 
 NPR/PBS نظرس��نجی جدید ک��ه از س��وی
NewsHour/Marist انج��ام گرف��ت، ترام��پ 
تنها 40 درصد محبوبیت کس��ب کرده، هرچند 

که بهت��ر از 35 درص��د محبوبیتی اس��ت که در 
نظرس��نجی اوت ۲017 ب��رای وی ثبت ش��د«. 
پیش تر شبکه سی ان ان در گزارشی نوشته بود که 
شانس پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات به ۲0 
درصد رسیده اس��ت. باتوجه به مدیریت ضعیف 
دولت امریکا در مقابله با ویروس کرونا و ش��روع 
دور جدید اعتراضات سراسری علیه نژادپرستی، 
نظرسنجی    ها حکایت از کاهش محبوبیت ترامپ 
دارد و به همین خاطر ترامپ در هفته های اخیر با 
انتقاد از جو بایدن، نامزد دموکرات  ها در انتخابات 
ریاست جمهوری تالش کرده تا افکار عمومی را 
علیه دموکرات  ها س��وق دهد و با بیان اینکه اگر 
بایدن رئیس جمهور شود، امریکا نابود خواهد شد 
راه را برای پیروزی مجدد خود فراهم کند. عالوه 
بر اعتراضات گسترده، انتشار کتاب جنجالی جان 
بولتون، مشاور پیش��ین امنیت ملی امریکا علیه 
دولت ترامپ نیز بر مشکالت او در این روز     ها افزوده 
است و افشای جزئیات مسائل کاخ سفید می تواند 
به ضرر ترامپ در انتخابات منتهی شود. عالوه بر 
کاهش محبوبیت ترام��پ در داخل، امریکایی    ها 
بر این باورند که در عرصه بین المللی هم ترامپ 
کشورشان را منزوی کرده است. شبکه سی ان ان 
دیروز در گزارشی با اشاره به سیاست های ترامپ 
طی سه سال و نیم گذشته تأکید کرد که ایاالت 
متحده تنها شده و عزت و احترام خود را در نظام 

بین المللی از دست داده است. 

 ی�ک رس�انه امریکای�ی ب�ه نق�ل از دو مقام 
کاخ س�فید اعالم کرد ک�ه دول�ت ترامپ در 
ح�ال نهای�ی ک�ردن ط�رح خ�روج ۴ ه�زار 
نظامی ای�االت متحده از افغانس�تان اس�ت. 
 شبکه سی ان ان به نقل از این دو منبع که اشاره ای به 
نام آنها نکرده، نوشت:»دولت دونالد ترامپ در حال 
نهایی کردن طرح خروج 4 هزار نظامی امریکایی از 
افغانستان اس��ت و خروج این نیرو     ها در پاییز انجام 
می ش��ود«. به گفته این افراد، هنوز بحث      هایی در 
داخل دولت امریکا درباره تبعات خروج از افغانستان 

و همچنین ادامه خش��ونت      ها از س��وی طالبان در 
جریان اس��ت. در حال حاضر امریکا ۸ هزار و 600 
نظامی امریکایی در افغانستان حضور دارند و با خروج 
4 هزار نفر از آنها، ش��مار نظامیان امریکایی در این 
کشور به کمترین تعداد از سال ۲001 یعنی حمله 
امریکا و متحدانش به افغانستان می رسد. بر اساس 
توافقی که در ماه فوریه س��ال ج��اری میان امریکا 
و طالبان به امضا رس��یده، واش��نگتن متعهد شده 
همه نظامیان خود را تا آوریل ۲0۲1 از افغانس��تان 
خارج کند. از س��وی دیگر، روزنامه نیویورک تایمز 

در گزارشی نوشت که قتل های هدفمند و حمالت 
گسترده در سراسر افغانستان، اندک دید مثبتی را 
که وجود داشت، همزمان با متوقف ماندن مذاکرات 
صلح، از بین برده اس��ت. نیویورک تایمز نوشت: دو 
کارمند کمیسیون حقوق بشر افغانستان روز       شنبه 
بر اثر بمبی که در وسیله نقلیه آنها منفجر شد، کشته 
شدند که تازه      ترین نمونه از میزان فزاینده قتل های 
هدفمند در پایتخت افغانستان است. بر اساس این 
گزارش، از ترور علمای مذهبی و حمله به چهره های 
فرهنگی گرفته تا حمالت گسترده طالبان به کشور 

افغانستان، خش��ونت فزاینده در حال از بین بردن 
اندک دید مثبتی اس��ت که از توافق امریکایی      ها با 
طالبان حاصل ش��ده بود. تح��ت آن توافق، امریکا 
س��ربازان خود را بازگردانده و راه را برای مذاکرات 
مستقیم بین طرفین افغانستانی به منظور پایان دادن 
به جنگ- همراه با امیدی که به یک توافق سیاسی 
وجود دارد- هموار می کرد. توافق صلح، مانعی بر سر 
راه موضوع » تبادل زندان��ی « ایجاد کرده که بنا بود 
مذاکرات مستقیم را ممکن کند. در عوض، خشونت 

شدت یافته است. 

همه نظرسنجي ها حاکي از کاهش محبوبیت رئیس جمهور امریکاست 

ترامپ اميدي به پيروزي ندارد

خروج ۴ هزار نظامی امريکا  از افغانستان در پاييز

تحقیر ژاپن از سوی ترامپ 
در پی ط�رح ای�ده رئیس جمه�ور امری�کا مبن�ی بر ل�زوم ورود 
اعض�ای جدی�د به گ�روه هف�ت کش�ور صنعت�ی دنی�ا از جمله 
کره جنوب�ی و مخالفت ب�ا این موض�وع، ترامپ ب�ه ژاپنی   ها پیام 
داده اس�ت ک�ه او تصمیم گی�ر نهای�ی در این م�ورد اس�ت تا بار 
دیگر متح�دان امریکا مزه رفت�ار تحقیر  آمیز امریکا را بچش�ند.

به گزارش »جوان« اواخر مه سال جاری میالدی، دونالد ترامپ، ایده 
افزودن کره جنوبی، هند، اس��ترالیا و روس��یه را به گروه 7 اعالم کرد و 
گفت، عضویت کنونی » منسوخ شده « است و نمی تواند به درستی به 

شرایط کنونی در عرصه جهانی پاسخ دهد. 
اعضای کنونی این گروه شامل امریکا، انگلیس، کانادا، فرانسه، آلمان، 
ایتالیا و ژاپن هس��تند.  خبرگزاری کیودو به نقل از منابع دیپلماتیک 
ژاپن گزارش ک��رد، توکیو مخالفت س��ریع خود را با ای��ن ایده اعالم 
کرد و گفت: کره جنوب��ی با دیگر اعضای گروه 7 درباره مس��ائل چین 
و کره شمالی هم راستا نیس��ت.  دولت امریکا بعداً به یکی از مقام های 
ارش��د ژاپنی که این پیام را منتقل کرد، گفت ترامپ تصمیم نهایی را 
در این باره می گیرد.  این خبرگزاری همچنی��ن گزارش کرد که وزیر 
خارجه ژاپن در یک برنامه تلویزیونی گفت: حفظ چارچوب گروه 7 مهم 
است و بر این باورم که این یک اتفاق نظر کلی است.  یکی از مقام های 
وزارت خارجه کره جنوبی نیز در پاس��خ به پرسشی درباره موضع ژاپن 
گفت:  هرگونه تغییر در ساختار گروه 7 باید محور گفت وگو بین اعضای 
کنونی باشد. می دانیم واشنگتن این مسئله را بررسی می کند.  یکی از 
نمایندگان پارلمان کره جنوبی از حزب حاکم این کشور مراتب تأسف 
خود را بابت رفتار غیرمسئوالنه دولت ژاپن ابراز داشت و گفت: شینزو 
آبه، نخست وزیر ژاپن سیاس��ت های ضد کره جنوبی در پیش گرفته تا 

میزان حمایت    ها از خودش را ارتقا دهد. 

مخالف�ان ط�رح الح�اق 
کران�ه باخت�ری مي گویند 
وع�ده کابین�ه نتانیاه�و 
برای الحاق بخ�ش بزرگی 
از س�رزمین های فلسطین 
اش�غالی با حمایت امریکا 
اتحادی�ه  همدس�تی  و 
آش�کار  نق�ض  اروپ�ا، 
قوانی�ن بین المللی اس�ت


