
 قاسمی:

دالیل آمریکا برای بستن سرکنسولگری خود در بصره 
ناموجه است

توسط  شده  مطرح  ادعاهای  و  اتهامات  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
این کشور در بصره را  آمریکایی ها در توجیه تعطیلی سرکنسولگری 

ناموجه و بی مورد خواند.
به گزارش ایرنا از مرکز دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه، بهرام قاسمی اظهار 
داشت: جمهوری اسالمی ایران هرگونه تعرض به دیپلمات ها و اماکن دیپلماتیک را 
محکوم می کند و توجیه مضحک بسته شدن سرکنسولگری آمریکا در بصره که در 
پی روزها و هفته ها تبلیغات و پیشگویی و ایراد اتهامات واهی به ایران و نیروهای 

عراقی انجام شد را فراری به جلو و اقدامی فرافکنانه و مشکوک می داند.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: اگرچه شواهد و قراین متعددی از دخالت پیدا 
و پنهان عوامل خارجی در حمله وحشیانه به سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران 
در بصره وجود دارد، اما توجیهات کودکانه مقامات آمریکایی برای ماجراجویی و القای 
ناامنی در عراق و فشار به دولت این کشور در پس این نمایش به خوبی عیان بوده که 

البته اقدامی مذموم و کامال محکوم است.
وزارت امور خارجه آمریکا با ادعای این که در هفته های اخیر به کنسولگری این 
کشور در بصره توسط نیروهای مورد حمایت ایران حمله شده، اعالم کرد: دستور 

تخلیه ساختمان این کنسولگری را صادر کرده است.
به نوشته روزنامه نیویورک تایمز مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا با انتشار 
بیانیه ای مکتوب، ادعا کرد که کنسولگری این کشور در بصره در هفته های اخیر، 
چندین بار مورد حمله از سوی عوامل وابسته به گروه های مورد حمایت  ایران قرار 

گرفته است.

سفیر پیشین چین در ایران؛

روحانی افشاگر خودسری های ترامپ بود
سفیر پیشین جمهوری خلق چین در ایران تاکید کرد: سخنان حسن روحانی 
رییس جمهوری اسالمی ایران در شورای امنیت سازمان ملل، افشاگری معتدل او در 

برابر خودسری های 'دونالد ترامپ' رییس جمهوری آمریکا بود.
'خوا لی مینگ' روز شنبه در گفت و گو با ایرنا خاطر نشان کرد: آمریکا بدون توجه 
به مخالفت های جهانی از توافق هسته ای سال 2015 خارج شد اما هرگز به آنچه 

می خواسته دست نیافته است.
وی حضور رییس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل و سخنان وی 
در تشریح مواضع ایران را برای روشن کردن مواضع ستیزه جویانه ترامپ بسیار 

مهم دانست.
سفیر پیشین چین در ایران که از جمله کارشناسان خبره خاورمیانه نیز محسوب 
می شود، گفت مواضع جمهوری اسالمی ایران از سوی روحانی در برابر تهدیدها و 

زیاده خواهی های ترامپ به شکل مشروح برای دنیا اعالم شد.
وی سیاست های منطقی و معتدل رییس جمهوری و دولت ایران را مورد تقدیر 
قرار داد و گفت به طور مسلم جامعه بین المللی در این زمینه در کنار ایران ایستاده 

است.
'خوا لی مینگ' سیاست و راهبرد ترامپ و دولت آمریکا در نقض برجام و تخطی 
از یک سند بین المللی و مهم دیپلماتیک را شکست خورده توصیف کرد و گفت: 
درشرایطی که همه در این زمینه با مواضع ایران هماهنگ هستند و با تهران به 
صورت مشترکا خواستار حراست از برجام هستند، ترامپ توفیقی بدست نخواهد 

آورد.
کارشناس مسایل خاورمیانه سیاست های ستیزه جویانه، هجومی و تهدیدهای 
ترامپ علیه ایران و تالش برای تحریم یکجانبه ایران را ناموفق دانست و گفت امروز 
جامعه جهانی همدرد با ایران است و دولت آمریکا و ترامپ روی این مساله در انزوا 

قرار گرفته است و موفقیتی کسب نخواهد کرد.

بدهی های دولتی فرانسه بطور بی سابقه ای افزایش 
یافت

موسسه ملی آمار و تحقیقات اقتصادی فرانسه در گزارشی اعالم کرد، 
میزان بدهی های عمومی فرانسه برابر با یکصد درصد میزان تولید ناخالص 

داخلی این کشور افزایش یافته است.
به گزارش روز شنبه ایرنا از خبرگزاری فرانسه، بر اساس گزارش های این موسسه، 
میزان بدهی های عمومی فرانسه به حدی افزایش یافته که در سه ماهه دوم سال، 

برابر با 100 درصد میزان تولید ناخالص داخلی این کشور شده است.
مؤسسه ملی آمار و تحقیقات اقتصادی فرانسه با بیان این مطلب که بر اساس آمار 
رسمی، میزان بدهی های دولت فرانسه اکنون به نوزده میلیارد و پانصد میلیون یورو 
رسیده، علت این موضوع را افزایش بی سابقه بدهی های شرکت راه آهن فرانسه 

اعالم کرده است.
با توجه به افزایش میزان سود بانکی از سوی بانک مرکزی اروپا که قرار است از 
تابستان سال آینده صورت گیرد، به نظر می رسد که بدهی  کشورهای حوزه یورو باز 

هم افزایش یابد.
این در حالیست که با وجود افزایش بدهی های دولتی بسیاری از کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا مانند فرانسه، اسپانیا، پرتغال و ایتالیا، میزان بدهی های آلمان کاهش 
یافته و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری میالدی به زیر 60 درصد تولید 

ناخالص داخلی این کشور برسد.
بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که افزایش بدهی های 
فرانسه با وجود کاهش بدهی های آلمان، همکاری اقتصادی میان دو کشور را با 

مشکالت جدی روبرو خواهد کرد.

روزنامه آمریکایی "بوستون گلوب" با ارایه تحلیلی به قلم " 
استفان کینزر" نویسنده و تحلیل گر نام آشنای آمریکایی، 
رویارویی دیپلماتیک بین جمهوری اسالمی ایران با ایاالت 
متحده آمریکا در نشست ساالنه هفته گذشته سازمان 
ملل در نیویورک را با رویارویی " داوود نبی" با "جالوت" 
مقایسه کرده و آن را دشوارترین و پیچیده ترین رویارویی 

دیپلماتیک در تاریخ معاصر دانسته است.
به گزارش اتحاد ملت بوستون گلوب در مطلبی تحت عنوان" 
بهترین دیپلمات ایران )ظریف( رودرروی قدرت آمریکا"، نوشت:
 " صدها دیپلمات از سراسر جهان هفته گذشته در نیویورک 
برای افتتاح مجمع عمومی ساالنه سازمان ملل متحد گردهم آمدند. 
یکی از این دیپلمات ها کار سخت تری از دیگران دارد. "محمد جواد 
ظریف" وزیر امور خارجه ایران  باید چالش برانگیزترین ماموریت 
دیپلماتیک جهان را به انجام برساند. او باید فشارهای فزاینده و 
همه جانبه آمریکا را علیه کشورش خنثی کند. گویی "داوود نبی" 
نوجوان باید در برابر " جالوت آمریکایی" صف آرایی کند. در این 
رویارویی با قرائت انجیل همه چیز )پیش از صف آرایی( به نفع 

جالوت است.  
و  شدیدترین  ایران  قبال  در  آمریکا  کنونی  رهبران  لحن 
فحاش ترین لحن در طول تاریخ آمریکا علیه هر کشور مستقل 
دیگری بوده است. دولت ترامپ سخت ترین تحریم های تاریخ 
مدرن را علیه ایران به مورد اجرا گذاشته است.دشمنی دولت کنونی 
آمریکا با ایران از مرزهای منطق و واقعیات ژئوپلتیکی فراتر رفته 
است. بر همین اساس محمد جواد ظریف دشوارترین ماموریت 
دیپلماتیک را برای مقابله با این کمپین آمریکا برای جلوگیری 

ازتسلیم در برابر قدرت آمریکا و به زانو درآوردن کشورش، دارد.
بسیاری از رهبران تصمیم گیر امروز در واشنگتن، ایران را به 
عنوان یک واقعیت جغرافیایی و سیاسی نمی بینند. از نظر آنها 
ایران نماد و تجسم "بربریت" و "توحش" در برابر تمدن مدرن 
دنیای امروز از زمانی است که "ویزیگوت های وحشی" با تسخیر 
شهر رم آنجا را غارت کردند. برای بخش بزرگی از قرن گذشته، 
ایاالت متحده آمریکا "کمونیسم" را دشمن اصلی خود می دانست، 
سپس "تروریسم" جایگزین آن شد و حاال این " ایران" است که 
تبدیل به دشمن اصلی شده است. با ترسیم کردن ایران به عنوان 
یک جبهه شیطانی، ایاالت متحده آمریکا شدیدترین کمپین خود 
علیه یک کشور خارجی را از زمان آغاز جنگ عراق در سال 2003، 

شکل داده است.
تحریم های آمریکا با هدف فشار شدید اقتصادی بر ایران وضع 
شده و در این راستا در تالش است با تهدید همه شرکت های 
خارجی آنها را از حضور در بازار ایران بازدارد. هر شرکتی که با 
ایران کار کند از حضور در بازار آمریکا محروم خواهد شد. ما 
همچنین اصرار داریم که ایران سیستم دفاع موشکی خود را که 
مهمترین عامل بازدارنده آن در برابر حمالت نظامی خارجی است، 
برچیند؛ همچنین در حالی که اسراییل را به عنوان "سمج ترین" 
دشمن ایران در آغوش کشیده ایم، خواستار توقف کمک های – 
مستشاری- ایران به دولت هایی هستیم که این کشور درخواست 
کمک کرده اند )سوریه و عراق( و خواهان قطع حمایت ایران از 
حقوق فلسطینی ها هستیم و از ایران می خواهیم که کمک های 
خود به شبه نظامیانی را که در کشورهای مختلف مشغول مبارزه 
با گروه های تروریستی چون داعش و القاعده هستند، متوقف کند.   
به طور خالصه، ما خواهان تسلیم بی قید و شرط ایران شده ایم 
 – سونامی  این  جلوی  که  است  این  ظریف  دشوار-   – کار  و 
درخواست ها و فشارها- بایستد و آن را پس بزند و او آماده ترین 

شهروند ایرانی برای انجام این ماموریت – تاریخی- است.
ظریف وقتی 17 ساله بود برای تحصیل به ایاالت متحده آمریکا 
مهاجرت کرد. او در دانشگاه های ایالتی سانفرانسیسکو و دانشگاه 
" دنور" موفق به دریافت مدرک روابط بین الملل شد و پس از آن 
به عنوان سفیر دایم جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل در 
نیویورک مشغول به کار شد. در سال 2013 و همزمان با ریاست 
جمهوری حسن روحانی  او به مقام وزارت امور خارجه رسید و از 
این سال تا سال 2015 رییس تیم مذاکرات هسته ای ایران بود که 
منجر به انعقاد توافق هسته ای )برجام( بین ایران و گروه موسوم 

به 1+5 شد.
نتوانسته  این همه سال های ظریف هم  تجارب  شاید حتی 
باشد او را آماده ماموریتی که در پیش دارد، بکند. این ماموریتی 
دشوار است که شاید هیچ دیپلماتی در تاریخ مدرن مواجه با 
چنین جبهه ای چند وجهی که دولت آمریکا علیه ایران گشوده 
است، نبوده باشد. اگر ظریف در این ماموریت شکست بخورد 
ممکن است کشور باستانی او که تاریخی 10 برابر طوالنی تر از 

تاریخ  کشور ایاالت متحده آمریکا را داراست، فروبپاشد.
 ترامپ در سخنرانی خود در سازمان ملل رهبران ایران را متهم 
به حمایت از تروریسم در سطح منطقه و جهان کرد. او جمهوری 
اسالمی ایران را بزرگ ترین حامی تروریسم در جهان دانست و 
رهبران این کشور را متهم کرد که در همه ناآرامی ها در خاورمیانه 

نقش دارند و منطقه را بی ثبات کرده اند.
این حرف های ترامپ در حالی است که هر مطالعه جدی ای 
روی حمایت های مالی کشورها در قرن بیست و یک از گروه های 
تروریستی همچون القاعده، طالبان و... نشان دهنده این حقیقت 

است که بیشتر پول هایی که به حساب این گروه ها رفته از داخل 
عربستان سعودی بوده است. این نکته تعجب برانگیزی نیست که 
"اسامه بن الدن" رهبر سابق القاعده و بیشتر تروریست های عامل 
حمالت 11 سپتامبر  )15 نفر از 19 تروریست( از اتباع دولت 
سعودی بودند. هیچ کشوری در جهان همچون عربستان - حتی 

پاکستان- این گونه بی وقفه حامی مالی تروریست ها نبوده است.
تنها راهی که می شود انگ حمایت از تروریسم را به پیشانی 
ایران چسباند این است که تعریف ترور را تغییر دهیم و آن را 
به "مخالفت با قدرت آمریکا" تقلیل دهیم. گناه واقعی ایران در 
واقع همین است. اظهارات اخیر "جان بولتون" مشاور امنیت ملی 
ترامپ در تهدید ایران اثبات گر این واقعیت است. او خطاب به 
مقامات ایران گفته است: "اگر شما از خطوط قرمز ما و متحدان 
و شرکایمان عبور کنید، اگر به شهروندان ما صدمه بزنید، اگر به 
دروغ گفتن و تقلب و فریب ادامه بدهید، درهای جهنم را به رویتان 

خواهیم گشود."
آن جهنم می تواند حمایت از به قدرت رسیدن فرقه تمامیت 
خواه ومنزوی "مجاهدین خلق" در ایران باشد. این گروهی منزوی 
و مطرود است که پشتیبانی در داخل ایران ندارد و از زمانی که 
در دهه 1980 دست به ترور مقامات حکومتی زد و علیه ایران 
به ارتش صدام پیوست، افکار عمومی در ایران به شدت از آنها 

منزجر است.  
برخی افراد نزدیک به ترامپ با این گروه ارتباط بسیار نزدیکی 
دارند. "رادولف جولیانی" وکیل ترامپ از آن جمله اند. – بولتون 
مشاور امنیت ملی ترامپ هم سابق بر این پای ثابت گردهمایی 
بوده است- جولیانی هفته گذشته در نشست  این گروه  های 

پایان  گفت:  اظهاراتی  در  نیویورک  در  گروه  این  به  وابستگان 
حکومت ایران فرارسیده است، خواه می خواهد چند روز طول 

بکشد یا چند هفته و ماه و یا چند سال...
ماموریت دشوار ظریف این است که جهانیان را متقاعد کند تا در 
برابر دیکته ترامپ علیه ایران بایستند. او تا حاال موفقیت هایی در 
این راستا به ویژه در کشورهایی چون چین، روسیه، هند و ترکیه 
داشته است. سخت ترین ماموریت ظریف در مجاب کردن اتحادیه 

اروپا برای ایستادگی – عملی- در برابر ترامپ است.
آورد.  دست  به  زمینه  این  در  پیشرفت هایی  هفته  این  او 
مجمع  ساالنه  اجالس  حاشیه  در  و  گذشت  که  هفته ای  در 
عمومی  ملل متحد در نیویورک وزرای امور خارجه ایران و گروه 
4+1 و "فدریکا موگرینی" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با 
صدور بیانیه ای اعالم کردند برای ایجاد سازوکار جدید "یک نهاد 
قانونی اروپایی" به منظور ادامه مراودات و تجارت با ایران پس از 
تحریم های نفتی و بانکی آمریکا به توافق رسیده اند و مشغول 

بحث های نهایی روی ابعاد فنی این سازوکار هستند.
" مایک پمپئو" وزیر خارجه کابینه ترامپ با ابراز ناراحتی از این 

اقدام، این کار اروپایی ها را "ناامید کننده" توصیف کرد.
ایجاد اختالف جدی در روابط بین آمریکا و اروپا آن هم بر سر 
موضوعی با این اهمیت برای دولت آمریکا نشانه ای از شکافی جدی 
در اتحاد سنتی بین دوسوی آتالنتیک است؛ اتحادی که در 7 دهه 
گذشته روابط دو طرف را شکل داده است. ظریف باید اروپایی ها را 
متقاعد کند که ایجاد این شکاف به نفع منافع بلندمدت این بلوک 
است. این انتظار خیلی زیادی از یک دیپلمات است، حتی اگر 

فردی بااستعداد ذاتی همچون ظریف باشد.
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 عمان: فرودگاههای کشور برای کمک به مردم یمن باز خواهد ماند
    دوحه - ایرنا - وزیر مشاور در امور خارجه عمان اعالم کرد که تمامی فرودگاهها و گذرگاههای این کشور برای ارسال کمک به مردم یمن باز خواهد ماند. به گزارش عصر شنبه ایرنا؛ 'یوسف بن علوی' طی سخنانی در هفتاد و سومین نشست 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، اظهار داشت : همکاری با یمن بر اساس اصل همسایگی و برادری میان دو کشور ادامه خواهد داشت . وی، انتشار بیماری و بروز سایر مشکالت بهداشتی برای مردم یمن را ناشی از نابود شدن زیرساخت های این 
کشور به ویژه از بین رفتن ایستگاههای تصفیه آب اعالم و از آن انتقاد کرد. این گزارش می افزاید: بن علوی همچنین از جامعه جهانی خواست مکانیسم های الزم برای امدادرسانی به مردم یمن را فراهم آورد. 

اخبار بوستون گلوب: 

»ظریف« و دشوارترین ماموریت دیپلماتیک تاریخ مدرن جهان

 زوایای فسادی که گریبان مقامات آمریکایی را گرفته است

در حالی که دولت »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا با چالش رسوایی 
اخالقی »بِِرت کاوانا« نامزد عضویت در دیوان عالی آمریکا دست و پنجه نرم 
می کند، نقض قانونی که دریافت هدایا از دولت های خارجی را منع می کند 

ابعاد جدیدی از فساد این دولت را بر مال کرده است.
به گزارش روز شنبه ایرنا، روز گذشته یک قاضی فدرال در واشنگتن حکم داد که 
گروهی متشکل از تقریبا 200 نفر از سناتورها ونمایندگان دمکرات آمریکایی از نظر 
حقوقی حق دارند ترامپ را به خاطر نقض مقررات قانون اساسی این کشور که دریافت 

هدیه از دولت های خارجی را منع می کند، تحت پیگرد قرار دهند.
در این بند از قانون اساسی آمریکا آمده است که مقامات منتخب نمی توانند هیچ 
گونه »هدیه، پرداخت، دفتر یا عنوانی از هر نوعی از پادشاه، ولیعهد یا دولت خارجی 

دریافت کنند.«
دمکرات ها مدعی اند که ترامپ با دریافت پول هایی از دولت های خارجی در ارتباط 

با هتل ها و زمین های گلف خود این قانون را نقض کرده است.
یک قاضی در ماه ژوئیه گذشته درخواست ترامپ برای جلوگیری از درخواست 
مشابهی را که از سوی دادستان های مریلند و منطقه کلمبیا مطرح شده بود، رد کرد 

و این پرونده همچنان ادامه دارد.
کارشناسان اخالقی می گویند این بند قانون اساسی توسط بنیانگذاران آن ایجاد 
شد تا تضمین کند که مقام های دولت به نفع مردم آمریکا کار می کنند و به فکر 

جیب خود نیستند.
ترامپ، برخالف دیگر روسای جمهوری آمریکا همچنان کنترل بر دارایی هایش را 
حفظ کرده و ریاست سازمان ترامپ را برعهده دارد. این سازمان 550 نهاد در بیش 
از 20 کشور دارد که شامل هتل های برند، زمین های گلف و غیره است. هتل او در 
واشنگتن دی سی نزدیک کاخ سفید واقع شده و میزبان دولت های خارجی است و 
درگذشته میزبان گروه های مرتبط با کویت، بحرین، ترکیه، مالزی وعربستان سعودی 

بوده است.
منتقدان می گویند ترامپ از قراردادهای خود با دولت های خارجی منفعت برده 
است. وکالی مدافع دمکرات در کلمبیا که پرونده ای در نقض این بند قانون علیه 
ترامپ تشکیل داده اند بیان می کنند که کنگره نه تنها حق دارد بلکه باید به عنوان 
بخشی از وظایف خود پرداخت های احتمالی به دولت ترامپ از جمله خرید یک 
آپارتمان به ارزش 6.5 میلیون دالر از سوی دولت قطر و سرمایه گذاری شرکت 
دولتی چین در پروژه ای که شامل هتل وزمین گلف برند ترامپ در اندونزی است 

را، بررسی کند.
»روبرت دالِک« مورخ آمریکایی که مطالعاتی در زمینه تاریخ رئیسان جمهوری 
در آمریکا دارد و کتاب های زیادی را از جمله کتاب اخیرش تحت عنوان »فرانکلین 
روزولت: یک زندگی سیاسی« به رشته تحریر در آورده، معتقد است دولت ترامپ را می 

توان به آسانی در میان فاسدترین دولت ها در تاریخ آمریکا طبقه بندی کرد.
وی می گوید: »سیاستمداران دروغ می گویند، اما آنچه دولت ترامپ انجام می 
دهد، متفاوت است«. دالک معتقد است با وجود وعده های ترامپ، اولین سال ریاست 

جمهوری اش با آفت ناشی از استعفاها، تحقیقات و رسوایی ها مواجه بوده است.
این تاریخ نویس به نشانه های بارز فساد در دولت ترامپ از جمله خودداری از 
کنترل بر منافع تجاری اش در نقض ماده مذکور در قانون اساسی اشاره کرد و گفت 
تعدادی از مقامات ارشد کابینه او به دلیل هزینه های بیش از حد سفر خود تحت 

تحقیقات قرار دارند.
دالک طی نوشتاری در روزنامه گاردین خاطرنشان کرد اعالم این که »پل مانفورت« 
رئیس و »ریک گیتس« و »جورج پاپادوپولس« مشاوران سابق ستاد انتخاباتی ترامپ 
به اتهامات مختلف از سوی قاضی فدرال از جمله توطئه علیه آمریکا، پولشویی و دروغ 
به پلیس فدرال آمریکا )اف بی آی( متهم شده اند، بدبینی کنونی به سیاست ها، 

سیاستمداران و به ویژه دولت ترامپ را تعمیق می کند.
در حالی که زمان چندانی تا انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا درماه نوامبر باقی 
نمانده است، رسوایی های ناشی از فساد مقامات جمهوری خواهی که دولت ترامپ را 

احاطه کرده اند، می تواند به دمکرات ها در این انتخابات کمک کند.
شبکه خبری سی ان بی سی آمریکا چندی پیش درگزارشی ضمن اشاره به این 
مطلب نوشت: ترامپ و نامزدهای جمهوری خواه با رسوایی های فراوان اخالقی و 
فساد مواجه هستند. بیست سال پیش در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش، 
رسوایی های جمهوری خواهان یک انتخابات میان دوره ای بد را به انتخاباتی افتضاح 
تبدیل کرد. دمکرات ها به شکل غیرمنتظره ای اکثریت را در مجلس نمایندگان 
وسنای آمریکا بدست آوردند و اکنون در دولت ترامپ، جمهوری خواهان گرفتار 

رسوایی های بیشتر و عمیق تری هستند.
به نوشته این رسانه آمریکایی، سه نفر از اعضای کابینه ترامپ شامل »تام پرایس«، 
»اسکات پریوت« و »دیوید شالکین« در معرض اتهامات اخالقی قرار دارند. دستکم 
چهار نفر دیگر از جمله »استیو منوچین«، »رایان زینکی«، »بن کارسون« و »ویلبر 
راس« به دلیل استفاده از منابع مالیات پردازان، دخالت اعضای خانواده خود در مشاغل 

دولتی در معرض تحقیقات ناظران داخلی بوده اند.

دو نفر از مشاوران کاخ سفید با اتهام خشونت خانگی استعفا دادند.
سی ان بی سی نوشت: نامزدهای دمکرات اکنون باید تصمیم بگیرند که تا چه اندازه 
می توانند بر آنچه که »نانسی پلوسی« رهبر اقلیت مجلس نمایندگان آمریکا »فرهنگ 

فساد« خوانده است تاکید کنند.
پلوسی در واکنش به رسوایی جدید کاوانا که بُعد جدیدی از فساد اخالقی در 
آمریکای به ریاست ترامپ را به نمایش گذاشته است، گفت: ترامپ با حمایت از نامزد 
مورد نظرش قصد دارد »جنبش من نیز« را تضعیف کند. وی به راه افتادن کمپین 

معترضان به آزار جنسی که با هشتگ Me too به راه افتاده است، اشاره داشت.
ترامپ که خود سابقه رسوایی جنسی ناشی از اتهام آزار جنسی به بیش از دوازده زن 

را یدک می کشد، با چالش ناشی از فساد اخالقی کاوانا مواجه است.
پروفسور »کریستین بلیسی فورد« روانشناس و استاد دانشگاه پالو آلتوی کالیفرنیا به 
تازگی در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست نامزد ترامپ برای عضویت در دیوان عالی 
را متهم کرد که سه دهه پیش به همراه یکی از دوستانش اقدام به تجاوز به او در یک 

مهمانی کرده، اما با دخالت دیگران از نیت شوم خود بازمانده است.
کاوانا قرار است جایگزین »آنتونی کندی« یکی از 9 قاضی این دیوان شود که به 
تازگی از سمت خود کناره گیری کرده بود. جمهوریخواهان که اکثریت کرسی های 
سنای آمریکا را در اختیار دارند، در تالشند تا انتهای ماه جاری میالدی، برای عضویت 

کاوانا در دیوان عالی این کشور رای گیری کنند.
ترامپ در تصمیم جدید خود تحت فشار افکار عمومی، دستور ورود اف بی آی به 

پرونده اتهامات نامزد پیشنهادی خود برای دیوان عالی این کشور را صادر کرد.
وی بعد از اولین جلسه استشهاد کاوانا در روز پنجشنبه، طی اظهاراتی که از حمایت 
تزلزل ناپذیرش از نامزد پیشنهادی اش حکایت داشت، کاوانا را فردی بسیار صادق 

توصیف و منتقدان دمکرات کاوانا را به »شکار ساحره« متهم کرد.
شکار ساحره یا ساحره گیری اصطالحی برای یافتن مردمی با برچسب ساحره یا 

افسونگری است و اغلب شامل ترویج ترس یا نگرانی جمعی ارزیابی می شود.
این اصطالحی است که رئیس جمهوری آمریکا درباره تحقیقات »رابرت مولر« 
مسئول پرونده دخالت ادعایی روسیه در انتخابات آمریکا نیز استفاده کرده است و اوایل 
ماه جاری از »جف سشنز« دادستان کل این کشور خواست »همین حاال به این شکار 

ساحره های متقلب« پایان دهد.
پلوسی روز جمعه گفت دفاع ترامپ از نامزد دیوان عالی در بحبوحه اتهامات درباره 
اهانت جنسی، »شکستن« جنبش ملی زنان و دلسرد کردن قربانیان آزار جنسی را 
هدف قرار می دهد. وی گفت: زنانی وجود دارند از جمله دختر من که فکر می کنند 
آنچه که ترامپ تالش می کند انجام دهد، تضعیف »جنبش من نیز است، فقط برای 
این که بگوید »ما اهمیتی به آنچه که شما می گویید نمی دهیم.« دیگر نمی خواهیم 

از افراد متجاوز بیشتری در آینده مطلع شویم.
هر چند فساد اخالقی مقامات آمریکایی به مقامات دولت کنونی این کشور محدود 
نمی شود و تاریخ ریاست جمهوری آمریکا در گذشته نیز رسوایی جنسی و فساد 
اخالقی را در کارنامه خود دارد، این امر اکنون به ابزاری در دست دمکرات هایی تبدیل 

شده است که با رقابتی انتخاباتی درآینده نزدیک مواجه هستند.


