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ماكرون در بخش�ي از اظهاراتش در مصاحبه يكشنبه شب، 
ضمن حمايت از حمله موش�كي بريتانيا، امريكا و فرانسه به 
سوريه، ادعا كرد »اين حمله باعث شد كه شكاف ميان تركيه 
و روسيه در مورد سوريه بيشتر ش�ود.« اين اظهارات ماكرون 
با واكنش دولت تركيه مواجه شد كه كامال چنين مساله اي را 
رد كرد. به گزارش خبرگزاري فرانس�ه، بوزداغ، تاكيد كرد كه 
سياست هاي تركيه كامال از ديگر كشورها مستقل است و »به 
نظر مي رسد كه ائتالف غربي روز به روز نسبت به همكاري ها 
ميان آنكارا ب�ا ايران و روس�يه در م�ورد س�وريه ناراحت تر 
مي شود.« بوزداغ كه در قطر به س�ر مي برد، در مورد اظهارات 
ماكرون در مورد دور كردن تركيه از روسيه تاكيد كرد: »اصال 
سياست تركيه اين نيست كه طرف يكي را بگيرد و رو در روي 
ديگري بايستد. هر كسي از حقيقت دفاع كند ما با او همراستا 
هستيم. « بوزداغ گفت: »اينكه آيا تاكنون سياست كلي تركيه 
تغيير كرده، جوابش منفي اس�ت. با اين ح�ال تركيه اهداف 
و سياست هاي متفاوتي نس�بت به ايران و روسيه در سوريه 
دارد.« او در مورد ادعاي افزايش شكاف آنكارا با مسكو تاكيد 
كرد: »تركيه ن�ه هدف هايش عين هدف هاي ايران و روس�يه 

است و نه مقاصدش شبيه به آن چيزي است كه امريكا دنبال 
مي كند.« مول�ود چاووش اوغل�و، وزير خارج�ه تركيه نيز در 
حاش�يه ديدارش با دبيركل ناتو به اظهارات امانوئل ماكرون، 
رييس جمه�ور فرانس�ه واكنش نش�ان داد و گف�ت: »روابط 
آنكارا با مس�كو قوي تر از آن اس�ت كه بخواهد ب�ا اظهارات 
رييس جمهور فرانسه شكسته شود.« امانوئل ماكرون در دفاع 
از عملكرد خودش براي مش�اركت با امريكا در حمله به خاك 
س�وريه گفته بود: »با اين حمله و دخالت، ما روس ها و ترك ها 
را از هم جدا كرديم، تركيه بر خالف روسيه حمله شيميايي را 
محكوم  و از عملياتي كه ما اجرا كرديم دفاع كرد. « رجب طيب 
اردوغان روز شنبه از حمله سه كشور غربي به سوريه حمايت 
كرده ب�ود و آن را يك »اقدام مناس�ب« توصيف ك�رد. با اين 
حال روز يكشنبه اردوغان در يك سخنراني در جمع اعضاي 
حزب عدالت و توسعه با انتقاد ضمني از اين حمله تاكيد كرد: 
»بار ديگر با حمله مشترك امريكا، بريتانيا و فرانسه به مراكز 
تسليحات شيميايي در سوريه ديديم كه اقدام هاي مقطعي در 
مورد سوريه پاسخگو نيست. هيچ اقدامي بدون حضور تركيه 

در سوريه موفق نخواهد شد.«

»بين روسيه و تركيه شكاف انداختيم«
رييس جمهور فرانس�ه ك�ه مانن�د رييس جمه�ور امريكا و 
نخست وزير بريتانيا به دليل حمله به خاك سوريه در داخل 
كش�ورش با انتقادات زيادي براي اس�تفاده از نيروي نظامي 
بدون مش�ورت با پارلمان مواجه ش�ده اس�ت، نه تنها از اين 
اقدام خود دفاع كرد، بلكه آن را بخشي از اختياراتش بر اساس 
قانون اساسي دانست و گفت اقدامش »كامال به لحاظ حقوق 
بين الملل مشروع بود«. او همچنين تاكيد كرد كه به هيچ وجه 
عليه دولت بش�ار اس�د اعالم جن�گ نكرده اس�ت. امانوئل 
ماكرون، رييس جمهور فرانسه همچنين ادعا كرد كه همتاي 
امريكايي اش را قانع كرده اس�ت تا نيروهاي امريكايي براي 
مدت طوالني در سوريه باقي بمانند. اظهارات امانوئل ماكرون 
در حالي بيان مي شود كه دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا 
كمتر از دو هفته پيش گفته  بود مي خواهد نيروهاي امريكايي 
را به سرعت از س�وريه خارج كند. به گزارش بي بي سي، بعد 
از پخش اظهارات رييس جمهور فرانس�ه كه يكش�نبه شب 
در يك مصاحبه زنده تلويزيوني بيان ش�ده بود، سخنگوي 
كاخ سفيد، سارا هاكبي سندرز حاضر به تاييد اين ادعا نشد 
و تاكيد كرد كه »سياست امريكا در س�وريه تغييري نكرده 

اس�ت.« ماكرون در مصاحبه يكشنبه ش�ب خود گفته بود: 
»10 روز پي�ش ترام�پ، رييس جمه�ور امري�كا مي گفت كه 
اياالت متحده بايد از سوريه عقب نش�يني كند، ما او را قانع 
كرده ايم كه الزم است براي بلندمدت در سوريه باقي بماند.« 
ماكرون در ادامه صحبت هاي�ش در عين ح�ال ادعا كرد كه 
او بود كه جلوي حمله گسترده تر امريكا به سوريه را گرفت. 
رييس جمهور فرانسه گفت: »در تماس هاي تلفني كه بعد از 
توييت هاي دونالد ترامپ داش�تم در حالي كه اندكي فضا به 
سمت ديگري مي رفت، از او خواس�تم كه حمالت محدود به 
محل هاي مرتبط با س�الح هسته اي باش�د.«اما اين ادعاها و 
اظهارات ماكرون از س�وي سخنگوي كاخ سفيد تاييد نشد، 
سارا هاكبي سندرز، س�خنگوي كاخ سفيد در جلسه روزانه 
خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالي در مورد ادعاي ماكرون 
در مورد قانع كردن رييس جمهور امريكا براي استمرار حضور 
نيروهاي نظامي امريكا در س�وريه گفت: »اس�تراتژي ما در 
سوريه هيچ تغيير نكرده است. رييس جمهور به وضوح بيان 
كرده است كه قصد دارد به س�رعت نيروهاي امريكايي را از 

آنجا به خانه بازگرداند.«

»من جلوي ترامپ را گرفتم«

خبر گزارش روز

جيمز كومي، رييس س��ابق اف بي آي باالخ��ره ماه ها 
پس از اخراج سكوت خود را شكس��ت و دربرابر جورج 
اس��تفانوپولوس مجري و خبرنگار ش��بكه اي بي سي 
نيوز امريكا قرار گرفت و به س��واالت وي پاسخ داد. اين 
مصاحبه در حالي انجام ش��د كه بناست روز سه شنبه 
كتاب خاطرات كومي به نام »وفاداري مهم تر: حقيقت، 
دروغ و رهبري« نيز در كتابفروش��ي هاي امريكا عرضه 
ش��ود كه انتظار مي رود فروش��ي فوق العاده را به ثبت 
برس��اند. با اين وجود كومي در مصاحبه خود به شدت 
عليه دونالد ترامپ س��خن گفت و وي را متهم كرد كه 
رييس جمهور زنان را ب��ه مانند »گوش��ت« مي بيند. 
كومي در مصاحبه خود ترامپ را به يك لكه ننگ براي 
امريكا توصيف كرد. طبق رونوش��تي كه شبكه خبري 
 اي بي سي منتشر كرده است مصاحبه استفانوپولوس با 
كومي حدود 5 ساعت است كه قسمت اول آن يكشنبه 
شب به وقت امريكا پخش شد. كومي افزود من چندان 
براي محكوم ش��دن دونالد ترامپ آرزو نمي كنم بلكه 
مي خواهم مردم امريكا اورا ب��ه دام بيندازند. وي افزود: 
مردم در اين كش��ور نياز دارند كه بايس��تند و باهم به 
صندوق هاي راي بروند و به ارزش هاي خود راي بدهند 
و آنها بايد در يك مسيري كه انتخاب كردند تجديد نظر 
كنند. كومي به اس��تفانوپولوس گفت: رييس جمهور 
ما بايد به ارزش هاي��ي كه در خدمت كش��ور قراردارد 
احت��رام بگ��ذارد و از آنها پيروي كن��د. مهم ترين چيز 
حقيقت اس��ت كه او آن را به كار نمي گي��رد. او از نظر 
اخالقي ناتوان اس��ت كه بخواهد رييس جمهور باشد. 
كومي پس از آن با اش��اره به اولين موضع گيري ترامپ 
در خص��وص حماي��ت از راهپيمايي نژادپرس��تانه در 
شارلوتس��ويل گفت: فردي كه در حادثه شارلوتسويل 
به گونه اي برخورد مي كند ك��ه با زنان برخورد مي كند 
و آنها را به عنوان تكه اي گوش��ت مي بيند و در مسائل 
كوچك و بزرگ دروغ مي گويد و اص��رار دارد كه مردم 
امريكا آن را باور كنند. اين ش��خص در زمينه اخالقي 
مناس��ب رييس جمهور اياالت متحده ش��دن نيست. 
پاپادوپولوس همچني��ن در جايي از برنام��ه از كومي 
مي پرس��د آيا دونال��د ترامپ براي رياس��ت جمهوري 
ناتوان است؟ او در پاس��خ مي گويد: بله اما نه به نحوي 
كه اغلب مردم راجع ب��ه آن حرف مي زنن��د. من فكر 

ميثم   سليماني

ترامپ صالحيت ندارد
اي��ن موض��وع در خص��وص آق��اي ترام��پ از روز اول 
رياس��ت جمهوري ايشان وجود داشته اس��ت. از همين رو 
مي توان گفت كه دونالد ترامپ بيش��تر شبيه مديرعامل 
امريكا اس��ت تا رييس جمهور آن. اين دو س��مت بسيار با 
يكديگر متفاوت هس��تند كه دونالد ترام��پ در موقعيت 
مديرعاملي قرار گرفته اس��ت. از همين رو قصد دارد با زور 
تصميمات خود را اجرايي كند. حت��ي برخي مراكز روابط 
عمومي با فضا س��ازي هايي ك��ه از روابط دونال��د ترامپ با 
كشورهاي عربي و جذب سرمايه گذاري هاي كالن به وجود 
آوردند موجب شده تا كشورهايي همچون انگليس و فرانسه 
نيز از سياست هاي وي پيروي كنند. به طور مثال در جريان 
حمله به سوريه درس��ت چند روز پيش از آن تصاويري در 
رسانه هاي مختلف منتشر مي شد كه بسيار دلخراش بود تا 
احساسات عمومي را جريحه دار كنند تا به هر نحو ممكن 
نشان دهند دولت سوريه از تسليحات شيميايي استفاده 
كرده است و اين اتفاق در شرايطي رخ مي دهد كه نيروهاي 
ارتش س��وريه آخرين قدم ها را براي تسلط كامل بر غوطه 
شرقي بر مي داشت. ترزا مي ، نخس��ت وزير بريتانيا نيز در 
اظهارنظري عجيب عنوان مي كند كه نه تنها قصد داريم با 
حمالت خود در سوريه جلوي استفاده از سالح شيميايي 
را بگيريم بلكه مي خواهيم به روس��يه نيز ي��ك درس در 
خصوص اتهام مس��موم كردن جاسوس س��ابق شوروي 
بدهيم. ولي اينها دليل نمي شود كه انتقام يك اقدام ديگر 
در كشوري ديگر با موش��ك و بمباران گرفته شود. اين نوع 
اقدامات نيز تحت تاثي��ر رفتارهاي آق��اي ترامپ صورت 

مي گيرد. 
همچنين مصاحب��ه اخير جيم��ز كومي، رييس س��ابق 
اف بي آي نيز مهر تاييدي بر مس��ائلي كه در گذش��ته در 
خصوص آقاي ترامپ مطرح ش��ده ب��ود را مي زند. چرا كه 
آقاي ترامپ نقطه ضعف هاي��ي دارد كه اينگونه اتهامات به 
او بچسبد. از همين رو ايش��ان را نمي توان در موقعيتي كه 
دارد جانش��ين مناس��بي براي لينكلن، روزولت و ترومن 
دانست. از همين رو بحث عدم صالحيتي كه از سوي جميز 
كومي مطرح شده اس��ت هم در كنگره و هم در ميان افكار 
عمومي امريكا طرفداراني دارد. برخي از جوامع پزش��كي 
امريكا نيز در ابتداي كار ايش��ان عنوان كرده بودند كه اين 
شخص صالحيت فردي براي رياس��ت جمهوري را ندارد و 
نبايد كليد هاي هسته اي را در اختيار چنين فردي قرار داد 
و بايد كنترل شود. ولي ايشان نصف راه را آمده است و تصور 
نمي شود كه اينگونه رفتارها باعث بركناري دونالد ترامپ نيز 
بش��ود. امريكايي ها نيز اكنون گرفتار بن بستي شده اند كه 
بايد گفت خود كرده را تدبير نيست به اين معني كه كاري 
بود كه تندروها انجام دادند اما مش��اهده كردند در دنيايي 
هستند كه همه چيز در اختيار آنها نيس��ت كه هركاري را 
بخواهند انجام دهند. دونالد ترامپ در پس مشكالتي كه با 
آنها روبروست برخي مشكالت شخصيتي نيز دارد. چرا كه 
برقراري روابط اجتماعي براي وي بسيار مشكل است به اين 
معني كه شبيه بيماران اوتيسمي مي ماند كه نمي تواند به 
خوبي ارتباط برقرار كند و همواره ارتباطات يك طرفه دارد 
و هميشه يك انگش��ت خود را حلقه و ديگري را به عنوان 
اينكه بايد كاري انجام شود نش��ان مي دهد. در مصاحبه ها 
كه خبرنگاران براي روساي جمهور امريكا از اهميت بااليي 
برخوردار بودند و ف��ردي مانند باراك اوباما آنها را به اس��م 
مي شناخت و با آنها شوخي مي كرد وي به آنها بي احترامي 
مي كند. شوخي بزرگ ترين نش��ان دهنده وضعيت رواني 
انسان ها است كه نشان دهنده روند طبيعي شخصيتي افراد 
است. فردي كه ش��وخي نمي كند اين فرد طبيعي نيست. 
ترامپ با هيچ كس شوخي نمي كند و افرادي كه در حلقه 
نزديكان او در گذشته بودند و حتي به او براي فرصت طلبي 
نزديك ش��ده بودند يك به يك از كاخ سفيد اخراج شدند. 
محترم ترين آنها وزيرخارجه پيشين امريكا ركس تيلرسون، 
مديرعامل سابق شركت نفتي اكس��ون موبيل بود كه او را 
نيز تحمل نكرد و از كار بركنار ك��رد. اما بايد تاكيد كرد كه 
ترامپ هرچند صالحيت ندارد اما به احتمال زياد ابزارهاي 
كنترل گر بيشتري را اطراف ترامپ قرار مي دهند تا به سمت 
بركناري وي از سمت رياست جمهوري نروند. ولي با توجه 
به همه اين شرايط فردي كه توانسته با زدو بندهاي بزرگ 
در سطح جهاني جريان هايي را به راه اندازد و ثروت كالني 
را در طول ساليان دراز گردآوري كند و رفتارهاي مافيايي 
در تجارت را در عالم سياست به اجرا بگذارد، اين هوشياري 
را دارد كه اگر موقعيت خ��ود را متزلزل ببيند رفتار خود را 
محافظه كارانه تر كند و احساس خطر نسبت به خود را كم 
كند اما به نظر مي رسد كنگره امريكا نظارت هاي بيشتري 
بر رفتارهاي ترامپ انجام مي دهد، به طور مثال روز گذشته 
عنوان شد كه كميته روابط خارجي سناي امريكا نيز مايك 
پمپئو، گزينه وزارت امورخارجه دولت امريكا را مورد تاييد 
قرار نداده است و با وجود اينكه در موضع دفاع از اسراييل و 
مقابله با ايران اتفاق نظر دارند با اين حال پمپئو را مورد تاييد 
قرار ندادند. اين در حالي است كه مايك پمپئو براي تاييد 
خود س��عي كرد موضعي متعادل تر از آنچه هست را اتخاذ 
كند ولي با اين وجود باز هم نتوانست تاييديه كميته روابط 
خارجي را دريافت كند. از همين عدم پذيرش آقاي پمپئو 

مي تواند يكي از موارد كنترل بيشتر بر آقاي ترامپ باشد. 

رييسسابقافبيآي
دراولينمصاحبهپساز

اخراجمطرحكرد

 ترامپ 
لكه ننگ امريكا

امانوئل ماكرون، رييس جمهور فرانس��ه ك��ه در درون 
كشورش با اعتراضات گس��ترده اتحاديه هاي كارگري و 
فشار افكار عمومي در مخالفت با سياست هاي اصالحات 
اقتصادي مواجه است، يكشنبه شب براي دومين بار طي 
يك هفته گذش��ته جلوي دوربين هاي زنده تلويزيوني 
قرار گرفت تا به سواالت سخت ژان ژاك بوردين و ادوي 
 RMC راديو ،BFM پلنل خبرنگاران شبكه تلويزيوني
و موسسه روزنامه نگاري تحقيقي مدياپارت جواب دهد. 
در ش��رايطي كه اعتصاب هاي گس��ترده در فرانسه در 
مخالفت با اصالحات امانوئل ماكرون و دورنماي اجراي 
برنامه هاي او ش��كل گرفته اس��ت، مصاحبه كنندگان 
با رييس جمهور فرانسه موضع سرس��ختانه اي عليه او 
گرفتند تا جايي كه كار به حمله هاي شخصي تند رسيد. 
در بخشي از اين مصاحبه ماكرون از مصاحبه كنندگان 
انتقاد كرد كه س��واالت »تعصب آميز و جه��ت دار« از او 
مي پرسند و در برابر پاسخ گرفت كه »نه تو استاد مايي و 
نه ما شاگردهاي تو.« بعد از اين اظهارات بود كه مصاحبه 
ش��كل تندي به خود گرفت. ماك��رون در اين مصاحبه 
هيچ برنامه جديدي در مورد اقدام��ات آينده اش اعالم 
نكرد و چندين بار از س��وي مصاحبه كنندگان به دليل 
سياست هايش با لقب »رييس جمهور ثروتمندان« مورد 
حمله قرار گرفت. امانوئل ماكرون تالش كرد از عملكرد و 

برنامه هاي خود به خصوص در مورد ماليات از ثروتمندان 
و فرارهاي مالياتي دفاع كند. اما سوال ها در مورد سوريه 
و سياس��ت خارجي اين فرص��ت را در اختي��ار امانوئل 
ماكرون قرار داد تا اندكي از فش��ار سوال هاي اقتصادي 
روي خود كم كند و با ادعاهاي ب��زرگ در مورد اقدامات 
خود در تحوالت اخير سوريه، چهره قدرتمندي از خود 
نش��ان دهد. در اين مصاحبه امانوئ��ل ماكرون چندين 
ادعا مطرح كرد و از جمله گفت كه شخص او باعث شده 
است كه دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا از تصميم 
خود براي حمله گسترده به س��وريه صرف نظر كند يا 
اينكه شخص او ترامپ را قانع كرده است تا امريكا مدت 
بيشتري در س��وريه حضور نظامي داشته باشد. بخشي 
از اظهارات ماك��رون در مورد تركيه و اي��االت متحده از 
سوي سخنگويان دولت هاي اين دو كشور تكذيب شد. 
او كه در برابر س��واالت در مورد اصالحات داخلي، ناتوان 
جلوه مي كرد، تالش كرد با استفاده از ادعاي توان باالي 
ديپلماتيك خود با شعار »فرانسه گفت وگو مي كند و قانع 
مي كند« نقش خود را در حل بحران سوريه بسزا توصيف 

كند. 

طرح صلح ماكرون
ماكرون در پاس��خ به س��والي در مورد برنام��ه اش براي 
آينده س��وريه، ادعا كرد كه توانسته اس��ت يك فرآيند 
سياس��ي جايگزين براي صلح ايج��اد كن��د.  او در برابر 

س��واالت متعدد و قطع حرف هايش توسط خبرنگاران 
از توضيح كامل در مورد ط��رح صلح ادعايي اش باز ماند، 
تاكيد كرد كه قصد دارد بر اس��اس گروه كوچك كنوني 
كه با همراهي متحدان غربي در كنار برخي كشورهاي 
عربي منطقه، مانند اردن و عربستان تشكيل شده است، 
يك طرح جديد صلح با مش��اركت طرف هاي شرقي از 
جمله تركيه و روس��يه ايجاد كند. به گزارش ش��ينهوا، 
ماكرون در دف��اع از عملكرد دولت خودش در س��وريه 
گفت: »فرانسه تنها كشوري است كه بيشترين فعاليت 
را در زمينه ديپلماس��ي و كمك هاي بشردوستانه طي 
ماه هاي گذشته بر عهده گرفته اس��ت اما در موقعيتي 
ق��رار گرفتيم كه حمله به س��وريه براي احي��اي اعتبار 
جمعي ما غيرقابل اجتناب بود. « ماكرون در عين حال 
ضمن تاييد گزارش هاي خبري مبني بر تمايلش براي 
شركت در اجالس سه جانبه روس��اي جمهوري ايران، 
روسيه و تركيه در آنكارا تاكيد كرد »اگر مساله استفاده از 
سالح هاي شيميايي پيش نمي آمد، مذاكرات بيشتري با 
طرف هاي ديگر داشتيم.«ماكرون تاكيد كرد كه پاريس 
در حال پيگيري يك ابتكار صلح است كه بر اساس آن، 
ابتدا گروه كوچك تري از متحدين غرب، شامل امريكا، 
بريتانيا و فرانس��ه با همراهي اردن و عربستان سعودي 
طي هفته جاري در فرانس��ه تشكيل جلس��ه خواهند 
داد. ماكرون در س��خنان خود اش��اره كرد كه قصد دارد 
دست كم تركيه و روس��يه را به اين جمع اضافه كند، هر 

چند او به نام ايران اش��اره اي نكرد، اما زمان��ي كه به نام 
عربستان سعودي اش��اره كرد، خبرنگار از او پرسيد كه 
»آيا قصد داريد قدرت هاي ش��يعه و س��ني را پاي يك 
ميز بنش��انيد؟« و پاس��خ رييس جمهور فرانسه مثبت 
بود. ماكرون تاكيد ك��رد گروه هايي وجود دارند كه فقط 
به خاطر حضور تركيه يا ايران پاي ميز مذاكرات حاضر 
به گفت وگو نيستند و فرانسه قصد دارد اين گفت وگوها 
را گسترش دهد. به گزارش شينهوا، امانوئل ماكرون بر 
خالف سلفش، فرانس��وا اوالند، پيش شرط كناره گيري 
بشار اسد از مقام رياست جمهوري را تعيين نكرده و حتي 
اظهار عالقه كرده است تا با بشار اسد گفت وگوي رودررو 
داشته باشد. امانوئل ماكرون در اين مصاحبه به شدت از 

روس��يه انتقاد كرد و گفت: »هر چند روس ها مستقيما 
از گاز كلر در سوريه استفاده نكرده اند، اما آنها به صورت 
نظام مندي از اقداماتي كه به اين كار منجر شد حمايت 
كرده اند و در واقع هم دس��ت بودند.« ماكرون با اين حال 
تاكيد كرد كه سياست فرانسه »گفت وگو با همه است« 
و قصد ندارد كه گفت وگوهايش را با روس ها قطع كند. 
او تصريح كرد كه سفر برنامه ريزي شده ماه آينده اش به 
روسيه همچنان پابرجاست و تغييري در برنامه آن ايجاد 
نشده اس��ت. ماكرون در ادامه صحبت هايش با اشاره به 
توافق هسته اي ايران، گفت: »سياست فرانسه گفت وگو با 
همه است، در عين حال مخالفت با امريكا، در مورد برجام. 

ما به اين كار ادامه خواهيم داد. «
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ادعاهاي بزرگ امانوئل ماكرون

فرانسه

شهاب   شهسواري

نمي كنم كه او از نظر پزش��كي مش��كلي داشته باشد، 
زيرا او رييس جمهور اس��ت. من فكر مي كنم او از نظر 
اخالقي براي رييس جمهور ش��دن ناتوان است. رييس 
سابق اف بي آي در پاس��خ به اين س��وال كه آيا ترامپ 
ممكن اس��ت به ممانعت از اجراي عدالت متهم ش��ود 
نيز گفت كه اين امكان پذير اس��ت. وي در ادامه افزود: 
قطعا ش��واهدي در از بين رفتن عدالت وجود دارد. چرا 
كه او رابرت مولر بازپرس ويژه پرونده دخالت روس��يه 
در انتخابات امريكا را تهديد به اخراج كرده اس��ت. اين 
جدي تري��ن حمله او ب��ه حاكميت قانون اس��ت. الزم 
به ذكر اس��ت كه كومي در كتاب خود ترامپ را به يك 
رييس مافيا تشبيه كرده است. كومي عمال شخصيت 
رييس جمه��ور را در چارچ��وب صداق��ت و تعه��د به 
انجام خدمت به مردم زير س��وال برده است. در بخش 
ديگري از مصاحب��ه اس��تفانوپولوس در خصوص نوع 
رفتار كومي در برخ��ورد با دو پرونده دخالت روس��يه 

در انتخابات امري��كا و تحقيقات در خصوص افش��اي 
ايميل هاي ش��خصي او در انتخابات رياس��ت س��وال 
پرس��يد. كومي در خصوص اطالعات جاسوس سابق 
بريتانيايي كريس��توف اس��تيل كه عليه دونالد ترامپ 
ادعاهايي را مطرح كرده بود كه در هتل مسكو در سال 
2013 با روسپيان ارتباط داش��ته و تصويرهاي آن نيز 
در اختي��ار روس ها قرار دارد نيز گفت: اين س��ند بعيد 
به نظر مي رس��يد اما ممكن بود كه روس ه��ا دارايي ها 
و مداركي داش��ته باش��ند ك��ه ب��راي رييس جمهور 
چالش برانگيز باش��د و با آن دونالد ترام��پ را به خطر 
بياندازند. اما من آرزو مي كردم كه هيچگاه اين سخنان 
را بيان نكنم اما بايد بگويم كه اين اتفاق ممكن اس��ت 
كه رخ داده باشد. كومي همچنين براي اولين بار در اين 
مصاحبه از نا اميدي خانواده اش در خصوص شكس��ت 
هيالري كلينتون صحبت كرد. وي افزود چهار دختر و 
همسرش همگي مي خواستند كه كلينتون برنده رقابت 

شود. گفتني است خانواده كومي همگي در تظاهرات 
زنان مارس كه ي��ك روز پس از اداي س��وگند ترامپ 
در واش��نگتن برگزار ش��د حضور پي��دا كردند. كومي 
همچنين به انتقاد ها از جانب كلينتون و ديگران پاسخ 
داد كه اقدامات او در انتخابات موجب هزينه سازي براي 
كلينتون شده اس��ت. وي عنوان كرد: پس از انتخابات 
احس��اس كردم كه همه م��را مورد ضرب و ش��تم قرار 
مي دهند. من احس��اس كردم كه كامال تنها هس��تم و 
همه از من متنفر هستند، اما راه ديگري وجود نداشت 
زيرا كار درس��تي بود. او تاكيد كرد ك��ه اف بي آي يك 
نيروي مس��تقل در زندگي امريكا است و دروغ موجب 
مرگ آن خواهد ش��د. كومي در توصي��ف اولين ديدار 
خود با دونالد ترامپ عنوان مي كند كه قصد داشته خود 
را دور از چش��مان رييس جمهور قرار ده��د اما به ناگاه 
ترامپ اورا در ميان جمعيت ص��دا مي كند و در نهايت 
كومي مجبور مي شود كه به سمت دونالد ترامپ رفته 

دونالد ترام�پ 9 روز باقي مانده ب�ه انتخابات 
رياس�ت جمهوري امريكا به ش�دت زير فشار 
رس�انه ها براي افشاي رس�وايي هاي جنسي 
و س�خنان زش�ت خود در خصوص زنان قرار 
داشت. اما به ناگاه با انتش�ار نامه جيمز كومي 
ب�ه كنگ�ره در خص�وص بازگش�ايي پرونده 
ايميل هاي ش�خصي هي�الري كلينتون تمام 
فش�ارها از تي�م انتخاباتي ترامپ برداش�ته 

مي ش�ود و به ن�اگاه در نظرس�نجي ها فاصله 
بس�يار زياد كلينتون از ترام�پ كمتر و كمتر 
مي ش�ود. هرچند جيمز كومي يك روز مانده 
به انتخابات در نامه اي ديگر اطالعات به دست 
آمده را اشتباه خواند و مجدد پرونده ايميل ها 
را مختومه اعالم ك�رد اما اين اقدام از س�وي 
اف بي آي تاثير خود را برروي كمپين كلينتون 
گذاشته بود و حتي پس از روشن شدن نتيجه 

و پيروزي ترامپ مش�خص ش�د اقدام كومي 
موجب تغيير نتيجه انتخابات ش�ده اس�ت و 
پس از انتخابات ني�ز ترامپ پي�روزي خود را 
به نح�وي مديون جيم�ز كومي مي دانس�ت. 
اما پس از اختالف�ات و درگي�ري ميان كومي 
و ترامپ بر س�ر تحقيقات دخالت روس�يه در 
انتخابات امريكا اين رويكرد تغيير كرد. ترامپ 
ابتدا عنوان كرد ك�ه رييس اف ب�ي آي به من 

وعده داده كه او تحت تحقيقات ق�رار ندارد، 
اما كومي چندي بع�د آن را رد كرد. اختالفات 
به اندازه اي رس�يد ك�ه دونالد ترام�پ در ماه 
مي خارج از عرف معمول و قب�ل از پايان دوره 
خدمت كومي وي را بركنار كرد تا دست به قلم 
شود و كتاب خاطرات خود را منتشر كند. حاال 
دونالد ترامپ جيمزكومي را دروغگوي بزرگ 
مي خواند ك�ه بايد در زندان باش�د و او را توپ 

لجن خطاب مي كن�د. ام�ا در حقيقت ترامپ 
رياس�ت جمهوري خ�ود را مديون اش�تباه يا 
اقدام كومي اس�ت. ريچارد وولف در گاردين 
روز گذش�ته نوش�ت: كومي به دونالد ترامپ 
كمك كرد كه در انتخابات پيروز شود و حاال او 
مي خواهد اش�تباه خود را جبران كند. كومي 
در حال حاضر مي خواهد ب�ا مصاحبه خود راه 

محاكمه دونالد ترامپ را هموار كند. 

كومي چقدر در پيروزي ترامپ موثر بود

و اورا در آغوش بكشد و اين صحنه را تمام دوربين هاي 
تلويزيوني كه در محل بودند به ثبت مي رسانند. 

تناقض در سخنان
آنتوني زورچر تحليلگر بي بي سي در خصوص مصاحبه 
كومي مي گويد: جيمز كوم��ي فكر مي كند كه دونالد 
ترامپ يك دروغگوي سريالي است كه زنان را تخريب 
مي كند و از نظر اخالقي براي رياست جمهوري ناتوان 
است. او مي گويد: ممكن اس��ت روسيه اطالعاتي كه 
بتواند به رييس جمهور آسيب برس��اند داشته باشد. 
او همچنين معتقد است كه مردم امريكا تا زماني كه 
انتخابات رياس��ت جمهوري در نوامب��ر 2020 انجام 
نش��ود نمي توانند در مورد او كاري انجام دهند. اينها 
تنها بخشي از تناقضاتي اس��ت كه در مصاحبه كومي 
وجود دارد. او گفت كه قصد داش��ته است تصميماتي 
غيرسياسي در مورد تحقيقات كامال سياسي در سال 
2016 در خص��وص پرون��ده هيالري ص��ورت دهد. 
او از افتخ��ار و امان��ت داري خود س��خن مي گويد در 
صورتي كه خود اعتراف كرد خود دل آن را نداش��ته تا 
با رييس جمهور مقابله كند. زورچر ادامه داد كه مدير 
آي  مصاحبه اي پيچيده را ارايه داد كه  س��ابق اف بي 
منعكس كننده مردي اس��ت كه از مركز بزرگ ترين 
داستان هاي سياسي بيرون آمده است. او سخناني را 
بيان كرد كه احتماال از گزند ه��واداران ترامپ در امان 

نخواهد بود. 

اخراج نا باورانه
كومي در خصوص جلس��ه ش��بانه با دونال��د ترامپ 
مي گويد: آقاي ترامپ از او خواسته است تا تحقيقات 
اف بي آي را در مورد مايكل فلين مش��اور امنيت ملي 
پيشين خود متوقف كند. اين درخواست زماني مطرح 
مي شود كه ترامپ ساير مقامات را از اتاق خارج مي كند 
و تنها كومي و ترامپ حضور داشتند. با اين وجود دونالد 
ترامپ چنين موضوعي را رد مي كند. كومي همچنين 
عنوان كرد كه اخراج خود را يك ديوانگي مي دانسته 
زيرا اين موضوع اصال منطقي نبود. وي افزود من فكر 
مي كردم او ديوانه است كه بخواهد من را اخراج كند. 
زيرا من تحقيقات را بر نفوذ روس��يه دنبال مي كردم. 
اما اين اتفاق در عين ناب��اوري رخ داد و جيمز كومي از 

تلويزيون خبر اخراج خود را شنيد. 

ادامه از صفحه اول

شينزو آبه تحت فشار براي استعفا
گروه جهان| شينزو آبه، نخس��ت وزير ژاپن در شرايطي 
براي س��فر امروزش ب��ه امريكا و دي��دار با دونال��د ترامپ، 
رييس جمهور اين كش��ور آماده مي شود كه نظرسنجي ها 
از س��قوط ش��ديد محبوبيت او در بين راي دهندگان خبر 
مي دهد و احتمال اس��تعفاي او تا پيش از تابستان از سوي 
محافل سياس��ي ژاپن مطرح شده اس��ت. به تازگي بعد از 
افشاگري يك نشريه هفتگي در ژاپن در مورد اتهام چندين 
زن روزنامه نگار به معاون وزارت اقتصاد كابينه آبه در مورد 
آزار جنسي، مقبوليت دولت آبه به شدت در ژاپن افت كرده 
اس��ت. قرار است س��پتامبر جاري راي گيري دروني حزب 
براي انتخاب رهبر آينده ليبرال دموكرات هاي ژاپن برگزار 
شود، ش��ينزو آبه تا به امروز دو دوره س��ه ساله رهبر حزب 
بود، ام��ا گمانه زني هايي وجود دارد كه نخس��ت وزير ژاپن 
مجبور شود پيش از انجام راي گيري از مقام رهبري حزب 
و نخس��ت وزير كناره گيري كند. يك نظرس��نجي جديد 
كه توسط ش��بكه تلويزيوني نيپون انجام شده است نشان 
مي دهد كه محبوبيت شينزو آبه به كمترين ميزان از زمان 
نخستين دوره نخست وزيري اش در س��ال 2012 كاهش 
يافته است. بر اس��اس اين نظر س��نجي، تنها 26 درصد از 

راي دهندگان همچنان از آبه حمايت مي كنند. 
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  ترامپ از نظ��ر اخالقي براي رييس جمهور 
شدن ناتوان است.

 ترامپ ممكن اس��ت به ممانعت از اجراي 
عدالت متهم شود.

  ترامپ يك دروغگوي سريالي است.

چكيده


