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نقش آفریني اردوغان
در جنگ اوکراین

موضع آنکارا بین روســیه و غرب بیانگر این برداشــت اردوغان 
اســت که ترکیه به عنوان بازیگــر اجتناب ناپذیر قــدرت (اگر نه یک 
قــدرت بــزرگ) در گذار به دنیــای چند قطبی اســت. «رجب طیب 
اردوغان»، رئیس جمهوری ترکیه، به تازگی به یک هفته دیپلماســی 
اضطراری برای نجات توافق صادرات غالت اوکراین با مضاعف کردن 
ســنگ اندازی در مســیر توســعه ناتو پایــان داد. در حالی که جنگ 
روســیه و اوکراین وارد نهمین ماه خود می شود، ترکیه موضع گیری 
چند جانبه ای را در قبال آن اتخاذ کرده اســت. «ولودیمیر زلنسکی»، 
رئیس جمهــوری اوکرایــن و «آنتونی بلینکن»، وزیــر خارجه ایاالت 
متحده، اوایل هفته جــاری برای بازگرداندن روســیه به یک توافق 
چندجانبه برای ادامه صادرات غــالت اوکراین از اردوغان قدردانی 
کردنــد. تغییر موضع روســیه پــس از تماس تلفنی روز سه شــنبه 
«اردوغان» و «والدیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه صورت گرفت. 
اردوغان توانســت پوتین را برای ورود مجدد بــه توافقی که در ماه 
جوالی با میانجیگری آنکارا و ســازمان ملــل متحد صورت گرفت، 
متعهــد کند. روســیه در ازای پذیرش تضمین هایی از ســوی طرف 

مقابل، با این توافق موافقت کرده است.
احیای قرارداد غالت توســط آنکارا از سوی اردوغان مبتنی 
بر پذیرش پیشــنهاد پیشــین پوتین برای تبدیل شــدن ترکیه به 
«هــاب گاز طبیعی» صورت گرفت. اردوغان در آخرین دیدارش 
با پوتین بر سر این موضوع به توافق دست یافته است. او اعالم 
کرد: «ما با گاز ترکیه که از روســی می آید، یک هاب انرژی ایجاد 
خواهیم کرد». به نوشته فرارو، جزئیات فنی درباره این پیشنهاد 
از سوی طرف روس فاش نشده است. پوتین در کنفرانس خبری 
هفته گذشته در پاســخ به پرسشی درباره این پروژه از اردوغان 
به عنوان یک شــریک قابل اعتمــاد تمجید کــرد. او گفته بود: 
«کار با ترکیه برای ما راحت تر اســت. پرزیدنت اردوغان مردی 
اســت که حرفش را می زند و سر حرف  خود باقی می ماند. این 

همکاری کنترل دریای سیاه را برای ما راحت تر می  کند».
اردوغــان تا حد زیادی خود را به عنوان یک میانجی پیشــرو در 
جنگ اوکراین نشان داده است. اگرچه آنکارا بار ها مسکو را به دلیل 
آغــاز تهاجم محکوم کرده و پیش تر از اوکراین با ارســال محموله 
پهپاد های باراکتار تی بی ۲ حمایت کرده اما خود را به عنوان حامی 
حل وفصــل منازعه از طریق مذاکره مطرح کرده اســت؛ در زمانی 
که کی یف و برخی از کشــور های غربی این درخواســت را محکوم 

می کردند و آن را توهین آمیز و غیر اخالقی می دانستند.
«مولود چاووش اوغلو»، وزیر امور خارجه ترکیه، در ماه آگوست 
اشــاره کرد که برخــی از کشــور های ناتو «خواهــان ادامه جنگ 
هســتند» و بر تفاوت فاحش رویکرد بین آنکارا و برخی کشور های 
غربی درباره این پرســش کلیدی که درگیــری اوکراین چگونه باید 
پایان یابد، تأکید داشــت. ترکیه اعتبار خود را به عنوان یک میانجی 
از طریق پیوستن به عربســتان در توافق بزرگ مبادله زندانیان بین 

روسیه و اوکراین تقویت کرد.
در حالی که اردوغان تالش می کند خود را به عنوان میانجی قدرت 
اصلــی جنگ تثبیت کند، موضع خود را در برابر پیشــنهاد عضویت 
سوئد و فنالند در ناتو تشدید کرده است. آنکارا تقریبا به تنهایی روند 
الحاقی فنالند و ســوئد در ناتو را به نوعــی گروگان گرفته و متوقف 
کرده اســت. فهرســت خواســته های اردوغان، لغو تحریم فروش 
تسلیحات به آنکارا و استرداد آن دسته از اتباع سوئدی و فنالندی را 
شامل می شود که مقام های ترکیه نام آنان را در فهرست تروریستی 
خود قرار داده و طبقه بندی کرده اند. دولت های سوئد و فنالند تمایل 
خود را برای پاســخ گویی به برخی از درخواســت های آنکارا اعالم 
کرده اند. سوئد متعهد به لغو تحریم های فروش تسلیحات شده اما 
درباره پذیرش برخی از خواســته ها تحت فشار قرار دارد. مقام های 
فنالند در ماه ســپتامبر اعالم کردند درخواســت های استرداد قبلی 

رد شده از سوی ترکیه را لغو نخواهند کرد.
«چاووش اوغلو» در اوایل هفته جاری در کنفرانســی مطبوعاتی 
با حضور استولتنبرگ گفت سوئد و فنالند هنوز به تعهدات خود در 
توافق قبلی عمل نکرده  و دالیل اعتراض آنکارا به پیشنهاد عضویت 
آن دو کشور در ناتو را رفع نکرده اند. اردوغان موافقت کرد با «اولف 
کریسترســون»، نخســت وزیر جدید ســوئد، برای گفت وگو بیشتر در 
ایــن زمینه مالقات کند امــا تأکید کرد ترکیه در خواســته های خود 
تجدید نظر نخواهد کرد. اردوغان در این باره گفته اســت: «موضع ما 
تغییر نکرده است. هیچ سازشی در مبارزه با تروریسم وجود ندارد و 

ما قصد نداریم هیچ امتیازی بدهیم».
در همین حــال «بلومبرگ» گزارش داد که بعید اســت ترکیه تا 
پایان سال به پیشنهاد سوئد برای عضویت در ناتو چراغ سبز نشان 
دهد و در حالی که فنالند شــانس بیشتری برای جلب نظر مساعد 
ترکیــه برای عضویت در ناتو دارد، آنکارا قصد دارد هم زمان درباره 
درخواست هر دو کشــور فنالند و سوئد برای عضویت در ناتو نظر 
خــود را بیــان کند و رأی دهد. کارشناســان می گوینــد اردوغان تا 
پس از انتخابات سراســری ژوئن ۲۰۲۳ ترکیه، دلیل چندانی برای 
کنار گذاشتن اهرم های فشار خود بر سوئد و فنالند نمی بیند و اشاره 
می کنند که درخواســت های رســمی آنکارا از آن دو کشور درباره 
فروش جنگنده های اف -۱۶، درواقع نوعی درخواست از واشنگتن 
خواهــد بود. «ایلهان اوزگل»، تحلیلگر مســائل ترکیــه، در این باره 
می گوید: «اردوغان تالش می کند درباره پیشنهاد عضویت فنالند و 
سوئد در ناتو از این دو پرونده به عنوان ابزار چانه زنی به منظور گرفتن 

امتیازی از غرب استفاده کند».
دیپلماســی غالت ماهرانه اردوغان و پیام های ســخت در قبال 
ناتو برای تقویت موقعیت داخلی مخاطره آمیز او ست  اما محاسبات 
عمیق تری نیز در کار اســت. موضع آنکارا بین روسیه و غرب بیانگر 
تصــور اردوغان از ترکیــه به عنوان یک بازیگــر اجتناب ناپذیر قدرت 
(اگــر نه یــک قدرت بــزرگ) در گذار بــه دنیای چند قطبی اســت. 
جاه طلبی های اردوغان که پیشــینه آن به سال ها پیش باز می گردد، 
با ترکیبی التقاطــی از ایدئولوژی ها همراه بوده و با حمله روســیه 
به اوکراین در تاریخ ۲۴ فوریه ایجاد نشــد. در عوض، جنگ روســیه 
و اوکراین فضای ژئوپلیتیک مســاعدی را بــرای آنکارا فراهم کرد تا 

سیاست خارجی مؤثر چند جانبه ای را دنبال کند.
پیروزی ســریع و قاطع روسیه نیاز به یک میانجی بی طرف مانند 
ترکیه و مذاکره مســتقیم سیاســت گذاران غربی با مســکو را از بین 
می برد. ماهیت طوالنی منازعه در بستر سیاسی چند الیه آن است و 
پیامد های اقتصادی گسترده باعث ایجاد فرصت های منحصر به فردی 
در عرصه دیپلماسی برای ترکیه شده است و اردوغان نشان داده که 

قصد دارد از این شرایط تا حداکثر ممکن استفاده کند.
منبع: نشنال  اینترست

مدرک تحصیلی ( دانشنامه و ریز نمرات)  
فرزند مرتضی به شمار ه شناسنامه ۸۹۹۶ و کدملی ۰۰۶۴۵۸۲۸۹۲ صادره 
از تهران در مقطع دکترای عمومی رشته داروسازی صادره از دانشگاه علوم 

پزشکی اصفهان با شماره ۱۱۰۰۲ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از 
یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان واحد 

ستاد مرکزی( اداره دانش آموختگان) به نشانی اصفهان، خیابان هزار جریب، 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ارسال نماید.

 برگ سبز خودرو  تیبا  ۲۳۱  رنگ مشکی متالیک
مدل ۱۳۹۱ به شماره پالک ایران ۹۳ - ۵۲۳ م ۶۱ و شماره 

 S5810090033140 موتور ۸۰۳۵۳۲۴ و شماره شاسی
مفقود گردیده   به نام 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  فیدلیتی  پرایم  رنگ مشکی متالیک 
مدل ۱۴۰۱ به شماره پالک ۵۳۹ ن۲۱ ایران ۳۷ و شماره 

موتور NAGC1AB49N1009266 و شماره شاسی 
SQRE4T15C*ACNC00026 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

پروانه وکالت 
 به شماره ملی ۱۳۶۰۵۹۹۸۶۱ فرزند 
علی به شماره پروانه ۲۶۷۸۴ صادره از زاهدان 
مفقود گردیده  و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز ، کارت ماشین و سند کمپانی خودرو  پژو  ۴۰۵  
جی ال ایکس  رنگ نقره ای متالیک مدل ۱۳۹۶ به 
شماره پالک ایران ۲۸۵ - ۳۴ ج ۵۱ و شماره موتور 

124K1065108 و شماره شاسی HK589016 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز، کارت ماشین و سند کمپانی خودرو  پژو  ۲۰۶ تیپ ۵  
 رنگ سفید صدفی روغنی مدل ۱۳۹۲ به شماره پالک ایران

 ۱۰ _ ۷۶۱ ل ۶۱ و شماره موتور 160B0023223 و شماره 
شاسی NAAP13FE7DJ454027 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کره شمالی روز گذشته اعالم کرد آزمایش های موشکی گسترده هفته گذشته، در واقع «شبیه سازی 
حمله به کره جنوبی و ایاالت متحده» بوده است.

ســئول و واشنگتن هفته گذشته یک رزمایش هوایی مشترک شــش روزه برگزار کردند که خشم 
پیونگ یانــگ را برانگیخت و آن را «مانور جنگی خطرناک» خوانــد. از نظر پیونگ  یانگ، این رزمایش 
مشترک هوایی که سرانجام روز شنبه پایان یافت، یک «تحریک آشکار با هدف تشدید عمدی تنش  ها 
و یک تمرین جنگی خطرناک با ماهیت بسیار تهاجمی» بوده و به همین دلیل نیز در واکنش به آن، 
اقدام به «شبیه سازی» حمله به پایگاه های هوایی و هواپیماها و همچنین شهرهای بزرگ کره جنوبی 
کرده اســت. ســتاد کل ارتش کره شــمالی در بیانیه ای اعالم کرد در این مدت بیش از ۳۰ آزمایش 
موشکی از انواع مختلف از جمله آزمایش موشک های بالستیک مجهز به کالهک های نفوذی برای 
حمله به پایگاه های هوایی دشــمن و «فلج کردن سیستم فرماندهی عملیات دشمن»، موشک های 
زمین به هوا برای هدف گرفتن هواپیماهای دشــمن در ارتفاعات و موشک های استراتژیک کروز برای 
حمله به ناوگان دریایی و در نهایت موشک بالستیک قاره پیما را انجام داده و صدها گلوله توپ نیز به 
سمت دریا شلیک کرده است. در این بیانیه آمده است این اقدامات در واقع «پاسخ روشن کره شمالی» 
به این موضوع است که «در صورت ادامه تحرکات نظامی تحریک آمیز دشمنان، پیونگ یانگ با جدیت 

و بی رحمی بیشتر با آنها مقابله خواهد کرد».
کارشناســان معتقدند کره شمالی به ویژه درباره انجام رزمایش های هوایی حساس است؛ چراکه 
نیــروی هوایی پیونگ یانــگ یکی از «ضعیف ترین» بخش های ارتش این کشــور و فاقد جت هایی با 
فناوری های پیشــرفته و خلبانان آموزش دیده اســت. مقامات کره جنوبی و ایاالت متحده همچنین 

اعــالم کردند پیونگ یانگ در این مدت و برای اولین بار از ســال ۲۰۱۷، اقدامــات فنی برای آزمایش 
یک دســتگاه هســته ای را نیز انجام داده است. روز گذشته همچنین ســئول از کشف بخش هایی از 
یکی از موشک های شلیک شده از سوی همسایه شمالی، در نزدیکی سواحلش خبر داد. بنا بر اعالم 
ســتاد مشترک ارتش کره جنوبی، یکی از کشتی های این کشور قطعاتی را پیدا کرده که گمان می رود 
بقایای یکی از موشک های بالستیک کوتاه برد کره شمالی باشد. به گفته او، این قطعات به کمک یک 
کاوشگر زیر آب جمع آوری شده و اکنون کارشناسان در حال تجزیه و تحلیل آنها هستند. در واکنش به 
تهدیدات موشکی کره  شمالی نیز مقامات ایاالت متحده و کره جنوبی اعالم کردند رویدادهای آموزشی 
مشترک خود را بیشتر خواهند کرد و هشدار دادند که استفاده از تسلیحات هسته ای به معنای «پایان» 
رژیم کیم جونگ اون خواهد بود. «جوزف دیترانی»، یکی از تفنگ داران سابق آمریکا که در مذاکرات 
مســتقیم دهه گذشته با مقامات کره شمالی شرکت داشــته، در پاسخ به این پرسش یورو نیوز درباره 
انگیزه های کره  شمالی می گوید: «راســتش نمی دانم  اما تحت هر شرایطی آمریکا و کره جنوبی باید 
بر خلع سالح کامل اتمی پافشاری کنند؛ اگرچه کیم کامال روشن کرده است که چقدر به سالح های 

هسته ای و موشک های خود عالقه مند است».
کیــم  جونگ  اون اخیــرا در باره «قدرت هســته ای تاکتیکی» صحبت کرده کــه می تواند اهداف 
کوچکی مانند پل ها یا فرودگاه های نظامی را هدف قرار دهد  اما واقعیت این اســت که کره شــمالی 
همچنان با گلوله های ساده توپخانه قدیمی خود عملکرد بهتری دارد. آنها موفق شدند صد گلوله 

توپ را به سمت منطقه حائل شلیک کنند.
آن طور که جان کربی، مشــاور امنیت ملی کاخ  ســفید می گوید، پیونگ یانــگ این قابلیت را دارد 

که به صورت مخفیانه این ادوات و تجهیزات نظامی خود را به روســیه بفروشــد و چنین معامله ای 
بــا انگیزه های کیم  جونــگ  اون در حمایت از والدیمیر پوتین در جنگ اوکراین ســازگاری دارد. حتی 
پیش تر گفته شده بود رهبر کره شمالی گزینه اعزام نیروی کمکی به روس ها را هم تحت بررسی دارد.
با این اوصاف و در شــرایطی که کره شــمالی نســبت به عواقب حضور نظامی آمریکا در جوار 
مرزهایش و همکاری سئول و واشنگتن هشدار داده و سعی دارد نزدیکی خود با کرملین را بیش از 
پیش علنی کند، معلوم نیســت آیا سیاست متفاوت رئیس جمهوری فعلی کره جنوبی که نسبت به 
ســلف خود سیاست مدارا با همسایه شــمالی را کنار گذاشته و معتقد به اتخاذ سیاست های سفت 
و ســخت در برابر بلندپروازی های پیونگ یانگ اســت، در نهایت رهبر کره شــمالی را پای میز مذاکره 
باز خواهد گرداند یا برعکس موجبات تحریک شــدن بیشــتر او را فراهم خواهد کرد و بر طبل جنگ 

خواهد کوبید.
«اوانز ریور» افزایش مانورهای مشترک بین سئول و واشنگتن را در زمین گیر کردن رژیم پیونگ یانگ 
مؤثــر می داند. این دیپلمات بازنشســته آمریکایی در این بــاره می گوید: «با افزایــش دامنه و تعداد 
تمرین های مشترک، بار عمده ای بر دوش کره شمالی می گذاریم؛ رژیمی که باید پاسخ ما را بدهد، برای 
هواپیماهایش سوخت استفاده کند و موشک های بیشتری خرج کند. پیونگ یانگ توانایی تداوم دادن 
چنین برنامه ای را ندارد و برعکس ادامه همکاری های ســئول و واشــنگتن ضمن اینکه هزینه های 
پیونگ یانگ را افزایــش می دهد، می تواند چالش های زیادی را برای رهبر کره شــمالی که هم زمان 
مردمش با مشکالت اقتصادی و معیشتی متعددی دست و پنجه نرم می کنند، به وجود آورد و رژیم 

او را فلج کند».

درحالی که فقط ســاعاتی تا برگزاری انتخابــات میان دوره ای 
آمریکا باقی مانده اســت، جــو بایدن، رئیس  جمهــوری کنونی و 
بیل کلینتــون، باراک اوباما و دونالد ترامپ، ســه رئیس  جمهوری 
ســابق، به میان آمده اند تا به موفقیــت نامزدهای هم حزبی خود 
کمک کنند. دموکرات ها در حال حاضر اکثریت را در هر دو مجلس 
نمایندگان و سنا در اختیار دارند و جمهوری خواهان می کوشند هر 
دو اکثریت را پس بگیرنــد. در عین حال، انتخابات  مهم فرمانداری 
در ۳۶ ایالت از ۵۰ ایالت و ســه منطقه آمریکا نیز در همین مقطع 
برگزار می شود. در این مرحله پیداست که رأی دادگاه عالی درباره 
ســقط جنین، اساســا محاســبه انتخابات را به  هم ریخت. اکنون 
هــر نامزد جمهوری خواهی باید موضع خــود را در قبال موضوع 
ســقط جنین اعالم کند. برخی از جمهوری خواهان سعی کرده اند 
روایــت را تغییر دهند، حتی تالش می کننــد دموکرات ها را در این 
موضوع تندرو معرفی کنند اما مشخص نیست آیا این روش برای 
جمهوری خواهان کارساز اســت یا خیر. اوباما در سخنان خود در 
جمــع هواداران حزب دموکرات یــادآوری کرد اگر دموکرات ها در 
انتخابات میان دوره ای ســال ۲۰۱۴ شکست نخورده بودند، ترکیب 
دیوان عالــی متفاوت می بود و امروز وضعیت حق ســقط  جنین 
بســیار تفاوت می کرد. اوباما که در گردهمایی حزب دموکرات در 
دانشــگاه تمپل در پنسیلوانیا ســخنرانی می کرد، گفت: «اگر سال 
۲۰۱۴ سنا را حفظ کرده بودیم، تصمیم گیری  راجع به بنیادین ترین 
حقوق مان، در دیوان عالی بســیار متفاوت انجام می شد. خالصه 
اینکــه انتخابات های میــان دوره ای شــوخی بردار نیســتند». در 
انتخابات ســال ۲۰۱۴ که در اواسط دومین دوره ریاست جمهوری 
اوباما برگزار می شــد، جمهوری خواهان به اکثریت پیشین خود در 
مجلس نمایندگان ادامه دادند و در ســنا هم به اکثریت رسیدند. 
اوباما به پنســیلوانیا رفته بــود تا به پیروزی دو نامــزد دموکرات 

کمک کند: جــان فترمن که می خواهد با پیــروزی بر دکتر محمد 
اوز، رقیب جمهوری خواه، به مجلس سنا راه یابد و جاش شاپیرو،  
نامــزد فرمانــداری که با داگ ماســتریانو، یکی از راســت گراترین 

جمهوری خواهان، رقابت می کند.
بایدن و کلینتــون در روزهای اخیر به نیویــورک رفتند تا به کتی 
هوکول، فرمانــدار نیویورک، کمک کنند که برخــالف پیش بینی ها، 
پیروزی راحتــی پیش رو ندارد. تمرکــز دو رئیس  جمهوری کنونی و 
سابق بر مناطق دموکرات نشین است که مشارکت باال در آنها نقش 

مهمی در پیروزی خواهد داشت.
کتــی هوکول گردهمایی ای با بیل کلینتون برگزار کرد. کلینتون 
از آنچــه «هراس افکنی و قلدرمآبــی مردانه» لــی زلدین، نامزد 
جمهوری خواهــان برای فرمانــداری خواند، انتقاد کرد. ســپس 
نوبت بایــدن بود که به حمایــت هوکول بیاید. بایــدن و هوکول 
در گردهمایــی حزب  خود در کالج ســارا الرنس در برانکســویل 
(حومه های شــمالی شــهر نیویورک) شــرکت کردند. نیویورک از 
ســال ۲۰۰۲ که جورج پاتاکی برای دور سوم انتخاب شد، فرماندار 
جمهوری خــواه انتخاب نکــرده و تعداد رأی دهندگان ثبت شــده 
دموکرات در این ایالت، چندین میلیون بیشتر از جمهوری خواهان 
است. با این حال، نظرسنجی های متعدد نشان داده اند که با وجود 
پیشتازبودن فرماندار فعلی، کتی هوکول، فاصله او با زلدین، عضو 

کنونی مجلس نمایندگان، بسیار کم است.
بااین همــه احتمــال اینکــه دموکرات هــا اکثریت خــود را در 
مجلس نمایندگان از دســت بدهند، باالست. در مجلس سنا بخت 
دموکرات ها برای حفظ اکثریت بیشــتر اســت  امــا در این زمینه نیز 
نبردی بســیار سخت در چندین ایالت کلیدی مانند نوادا، پنسیلوانیا، 
آریزونا، ویسکانسین و جورجیا پیش رو دارند. حزب رئیس  جمهوری 
معمــوال در انتخابات های میان دوره ای خوب عمل نمی کند و این بار 

دموکرات هــا در حالی وارد مصــاف انتخاباتی شــده اند که باالترین 
تورم ۴۰ ســال گذشــته در کشــور جریان دارد. محبوبیت شخصی 
بایدن هم بســیار پایین است. طبق نظرســنجی رویترز/ایپسوس که 
سه شنبه گذشــته منتشر شد، تنها ۴۰ درصد مردم آمریکا از عملکرد 
او رضایت دارند. در فلوریدا، دونالد ترامپ که خود نیز ساکن همین 
ایالت اســت، به میامی رفت تا در گردهمایی حمایت از مارکو روبیو، 
ســناتور این ایالت،   مشــارکت کند. پیش بینی می شود که این سناتور 
جمهوری خواه بر رقیب دموکرات خود، ول بی دمینگز، عضو کنونی 
مجلس نمایندگان، پیروز شــود. اما ران د سانتیس،  فرماندار فلوریدا 
که آرزوی ریاســت جمهوری هم در سر دارد، در گوشه دیگری از این 
ایالت (کانتی هیلزبورو در نزدیکی تامپا) گردهمایی خودش را برگزار 
می کند. پیش بینی می شود که د ســانتیس در انتخابات فرمانداری 
به راحتی پیروز شــود. اما هم زمانی دو گردهمایــی، از اختالفات دو 
نفر از مهم ترین جمهوری خواهان کشــور خبــر می دهد: ترامپ و د 
ســانتیس احتمــاال در انتخابات مقدماتــی جمهوری خواهان برای 

ریاست جمهوری ۲۰۲۴ با یکدیگر رقابت خواهند کرد.
کمك ترامپ به جمهوری خواهان

با اینکه تقریبا دو ســال اســت که رئیس جمهوری پیشین از کاخ 
ســفید رفته اما هنوز سایه ای گسترده بر سر جمهوری خواهان دارد. 
تمــام جمهوری خواهان مجلــس نمایندگان به جــز دو نفر که به 
اســتیضاح او رأی دادند، یا در انتخابات مقدماتی شکست خوردند، 
یا پیش از مواجهه با شکست دردناک اعالم کردند که در پی انتخاب 
مجدد نیســتند. براساس برآورد «دیوید واســرمن» از گزارش «کوک 
پلیتیکال»، بخت رئیس جمهوری پیشین در انتخابات مقدماتی ۲۱ بر 
پنج بود و اگر در جایی از انتخابات مقدماتی شکست خورد، اغلب به 
این دلیل بود که یا از نامزدهای ضعیف حمایت کرد، یا با نامزدهایی 
که نشان های شخصی منحصربه فردی داشتند، مخالفت کرد. مورد 
اول زمانی بود که از مدیسون کاوتورن، نماینده، طرفداری کرد، حتی 
زمانی که متحدان کوین مک کارتی، رهبر اقلیت مجلس نمایندگان، 
از تمام نیروی ماشــین سیاســی او برای حمله بــه این عضو جدید 
کنگره استفاده کردند. برعکس، دیوید پردو، سناتور پیشین، ظاهرا در 
رقابت اولیه اش با برایان کمپ، فرماندار جورجیا، صرفا تأیید ترامپ 
را داشــت، در حالی که کمپ از تمــام مزیت های یک فرماندار حاکم 
بهره مند بود. اما پیروزی مرحله انتخابات مقدماتی فقط نیمی از نبرد 
است. حمایت های ترامپ باعث باالرفتن اوز در پنسیلوانیا و جی.دی 
ونس در اوهایو شد، هرچند بسیاری از رأی دهندگان جمهوری خواه 
همچنان به هیچ کدامشــان اعتماد ندارند. در انتخابات ویژه آالسکا 
نیز ترامپ از سارا پلین، فرماندار پیشین، حمایت کرد، نامزدی با ده ها 
مسئله که بسیاری از رأی دهندگان بابت استعفای چند سال پیشش 

از فرمانداری از او دل خوشی نداشتند.
دونالــد ترامپ در آخرین روزهای منتهی به انتخابات، خطاب به 
هزاران نفر از طرفدارانش هشدار داد در صورتی که جمهوری خواهان 
مشــارکت گســترده انتخاباتــی نداشــته باشــند، نابــودی آمریکا 

قریب الوقوع است.
به گزارش آسوشیتدپرس، ترامپ ایاالت متحده را کشوری در حال 
افــول خواند و گفت: «اگر می خواهید نابودی کشــورمان را متوقف 
کنید و رؤیای آمریکایی را نجات دهید، روز سه شنبه باید در یک موج 

مشارکت بزرگ به جمهوری خواهان رأی دهید».
هشدار او در شــرایطی است که از ســوی دیگر، دموکرات ها به 
رهبری جو بایدن و دو رئیس جمهوری پیشین ایاالت متحده هشدار 
می دهند که اگر جمهوری خواهان کنترل کنگره را در دست بگیرند، 
حقوق ســقط جنین، امنیت اجتماعی و حتی خود دموکراســی در 

آمریکا در خطر است.
ترامپ امیدوار است که مشارکت قوی طرفدارانش در انتخابات 
امــروز، نتیجه مهمی را ثبت کنند. ترامپ در ســخنرانی روز شــنبه 
خــود یک  بار دیگــر ادعا کرد که در انتخابــات ۲۰۲۰ به دلیل تقلب 

دموکرات ها شکســت خورده اســت. او در همین حــال افزود: «به 
شــما قول می دهم، در یک دوره زمانی بسیار بسیار کوتاه، خوشحال 
خواهید شد اما ابتدا باید یک پیروزی تاریخی برای جمهوری خواهان 

در هشتم نوامبر به دست آوریم».
امید کم رنگ دموکرات ها

با این حال دموکرات ها به شــدت دربــاره اکثریت محدود خود در 
مجلس نمایندگان و ســنا نگران اند ، زیرا رهبری ضعیف و انتقادآمیز 
جو بایدن ســبب تورم فزاینده، نگرانی های مربوط به جرم و جنایت 
و بدبینی گســترده به جهت دهی ایاالت متحده شــده است. سوابق 
تاریخی نشان می دهد که غیر از یك مورد در دوره ریاست جمهوري 
بیل کلینتون، دموکرات ها به عنوان حزبی که در قدرت اند، در انتخابات 

میان دوره ای متحمل ناکامی های زیادی خواهند شد.
در همین حــال و در شــرایطی که جمهوری خواهان به شــدت 
درگیــر انتخابات مقدماتــی هســتند، دموکرات ها اکثــرا ترجیح 
دادند در انتخابات مقدماتی شــرکت نکنند که توانایی شــان برای 
پیروزی حتی کم رنگ در هشــتم نوامبــر را به خطر نیندازد. جاش 
شــاپیرو، بدون رقیب، نامزد فرمانداری دموکرات ها در پنســیلوانیا 
شــد، در حالی که داگ ماســتریانو بــا اســتفاده از اختالف نظر در 
ســمت جمهوری خواهان، خــود را با نامــزدی بحث انگیزی به 

جمهوری خواهان تحمیل کرد.
در همین حال، در کارولینای شــمالی جف جکســون، قانون گذار 
ایالتــی دموکرات، از انتخابات مقدماتی ســنا انصــراف داد و میدان 
را بــرای جری بیزلی باز کرد و دموکرات ها در ویسکانســین با ماندال 
بارنز متحد شدند. حتی انتخابات مقدماتی با نامزدهای متعدد برای 
کرسی های رقابتی مناقشه برانگیز نبود، به همین ترتیب جان فترمن، 
فرماندار نیز در انتخابات مقدماتی ســنا در پنسیلوانیا مخالفانش را 
کنار زد. با این حال، چپ های حزب دموکرات که نام «ترقی خواه» را بر 
خود نهاده اند، ضررهای سنگینی متحمل شدند، چون دانیل گلدمن 
میانه روتر در ناحیه ۱۰ نیویورک با بهره گیری از همین تقســیم آرا به 
پیروزی رســید. افزون بر آن، حمایت نانسی پلوسی، رئیس مجلس 
نمایندگان، از هنری کوئالر، نماینده مجلس، احتماال باعث پیروزی او 

در مصاف با رقیب مورد حمایت رقیب شد.
انتخابات  میان دوره ای آمریکا نه فقط بر این کشــور که بر جهان 
تأثیر خواهد گذاشت. پیشروی های احتمالی جمهوری خواهان در این 
انتخابات می تواند باعث فشــار بیشتر بر دولت بایدن در دو موضوع 
حساس ایران و اوکراین شــود. ضمن آنکه انتظار می رود مقام های 
دولت بایدن در موضوع افغانستان نیز مجبور به شرکت در جلسات 
جدیــد پرس وجو شــوند. افزون بر این ، این امکان وجــود دارد که با 
پیروزی جمهوری خواهان، تأیید نامزدهای بایدن برای ســمت های 
مهم دیپلماتیــک بیش  از پیش به تأخیر بیفتــد. در حال حاضر، ده ها 
نامزد ، از جمله ســفیران آمریکا در روســیه، عربســتان ســعودی، 
برزیل، هنــد، نیجریه و امارات متحده عربــی هنوز به تأیید مجلس 
سنا نرســیده اند. دموکرات ها البته تالش خواهند کرد بسیاری از این 
تأییدیه ها را در کنگره جاری که همچنان حدود دو ماه دیگر ســر کار 

است، تصویب کنند.
تا  دوشنبه و یك روز مانده به موعد برگزاری انتخابات میان دوره ای 
کنگره، حدود ۴۰ میلیون نفر زودتر از موعد در انتخابات شرکت کردند 
که رقمی کم سابقه است. در جورجیا، به گفته مقام های ایالتی، رکورد 
تاریخی بیشترین آرای مأخوذه پیش از انتخابات ثبت شده است. دوره 
رأی گیری زودهنگام جمعه شب خاتمه یافت و مجموعا بیش از دو 
میلیون و ۲۸۸ هزار نفر رأی دادند. عالوه بر ایالت های اصلی، برخی 
ناظران پیش بینی می کنند نتایج انتخابات ایالت نیوهمپشر نیز منجر 
به غافلگیری شــود. احتمال شکســت خوردن مگی هسن، سناتور 
دموکــرات این ایالت، در مقابل رقیــب جمهوری خواه او نیز مطرح 
اســت. مگی هسن در سال ۲۰۱۶ فقط با یك دهم درصد آرای بیشتر 

پیروز شد.

ماجراجویي هاي بي پایان کره شمالي
پیونگ یانگ بر طبل جنگ مي کوبد

کمپین هاي چهار رئیس جمهور آمریکا در آستانه انتخابات میان دوره اي کنگره

امید جمهوري خواهان به ناکامي 
تاریخي دموکرات ها


