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بندیکت شانزدهم؛ از شورای واتیکان تا آخرین گفت وگوها
 مراسم تشییع جنازه پاپ سابق، بندیکت شانزدهم، در میدان سان پیترو در رم با حضور 
پاپ فرانســیس و مقامات کلیسای کاتولیک و حدود ســه هزارو ۷۰۰ کشیش و همچنین 
ده ها هزار نفر از مردم عادی برگزار شــد. رویدادی که با وجود درخواســت های بندیکت 
برای سادگی و تالش های واتیکان برای کم اهمیت نگه داشتن اولین تشییع جنازه واتیکان 
برای یک پاپ ممتاز در دوران مدرن، ســران کشورها را به خود جلب کرده بود. دو هیئت 
رســمی از کشورهای ایتالیا و آلمان به ریاست رؤسای جمهور دو کشور و همراه با برخی 
دیگر از رهبران خارجی، نمایندگانی از مذاهب مسیحی، اسالم و یهود و همچنین نزدیک 
به ۵۰ هزار نفر از مردم عادی در این مراســم حضور داشتند. در این مراسم سرجو ماتارال 
رئیس جمهوری سابق ایتالیا، جورجا ملونی نخست وزیر، رئیس مجلس نمایندگان، وزرای 
خارجه، فرهنگ، کشــاورزی، اقتصاد، دفاع و دادگستری ایتالیا حضور داشتند. در سه روز 
۱۹۵ هزار نفر به پیکر پاپ بندیکت شــانزدهم در کلیسای «سان پیترو» ادای احترام کرده 
بودند.  یوزف آلویس راتســینگر در ۱۶ آوریل ۱۹۲۷ در ایالــت بایرن در جنوب آلمان و در 
خانواده ای به  شــدت کاتولیك به  دنیا آمد. پدر او افسر پلیس و «فردی ساده و روستایی» 

بــود. در دوره جوانی جنگ جهانی دوم تأثیر شــگرفی بر او گذاشــت. او که به اجبار به 
سازمان جوانان هیتلری پیوسته بود، در یك واحد ضدهوایی خدمت کرد. بعدها او به حفر 
سنگرهای ضدتانك گماشته شد و بعد هم در روزهای آخر جنگ پست خود را ترك کرد. 
بین سال های ۱۹۴۶ و ۱۹۵۱ در دانشگاه مونیخ فلسفه و الهیات خواند و در ژوئن ۱۹۵۱ به 
کشیشــی منصوب شد. بعد از اخذ دکترای الهیات، استاد دانشگاه شد و به تدریس مبانی 
الهیات پرداخت. او یکی از طرفداران سرسخت خط مشی اصالح طلبانه و لیبرال در کلیسا 
بود که نهایتا به برگزاری شورای دوم واتیکان منجر شد.  در سال ۱۹۶۸ بیانیه مشهوری با 
امضای ۱۳۶۰ کارشــناس مترقی الهیات منتشر شد که در آن بر ضرورت آزادی تحقیق در 
زمینه های اعتقادی تأکید شده بود و او نیز یکی از امضاکنندگان این بیانیه بود. او به یکی از 
افرادی تبدیل شد که پیشرفت سریعی در سلسله مراتب کلیسا داشت و جای تعجب نبود 
که یار صمیمی اش، پاپ پل ششم، در سال ۱۹۷۷ ابتدا او را به عنوان اسقف اعظم مونیخ 

و سپس به درجه کاردینالی ترفیع دهد.
اندکی بعد او به رم فراخوانده شد. در سال ۱۹۸۱، پاپ ژان پل دوم او را به سمت رئیس 

شورای مذهبی اصول و تعالیم دین منصوب کرد. این شورا که نگهبان اصالت آموزه های 
کلیسا است، پیش  از  آن مورد انتقاد او قرار داشت. او معتقد بود شورا بیش از حد آرام و 
بی دردسر عمل می کند و قبل از به بحث گذاشتن مسائل، درباره آنها پیش داوری دارد. در 
دهه ۱۹۸۰ در نوک پیکان مبارزه کلیســا با «الهیات آزادی بخش» که مخلوطی از مذهب 

کاتولیک و مارکسیسم است و در آمریکای التین طرفداران زیادی دارد، قرار گرفت.
بندیکت زمانی که به عنوان دویست وشــصت وپنجمین پاپ کلیسای کاتولیک انتخاب 
شــد، حامیانش او را فردی بســیار متفکر معرفی می کردند که بــرای حفاظت از میراث 
معنوی که ژان پل دوم به او ســپرده بود، ســخت تالش می کرد. او اولین پاپی در شــش 
قرن گذشــته بود که در ســال ۲۰۱۳ اعالم کرد دیگر قدرت رهبری کلیســای کاتولیک را 
ندارد و بنا بر خواســت خداوند از سمتش اســتعفا می دهد و پس از گذشت هفت سال و 
۱۰ ماه و ۹ روز از این مقام کناره گرفت. رسانه های ایتالیایی در فوریه ۲۰۱۳ که پاپ بندیکت 
شانزدهم تصمیم به استعفا گرفت، شایعاتی درباره توطئه، گزارش های محرمانه و البی ها 
در واتیکان برای کناره گیری او را مطرح کردند. بندیکت بیشــتر به  خاطر ســخنان تندش 

علیه اسالم در ســپتامبر ۲۰۰۶، سوءاستفاده های جنســی در کلیسای کاتولیک و سلسله 
افشاگری های ویکی لیکس در یادها مانده است.  پاپ فرانسیس پس از درگذشت بندیکت 
در چند مورد تالش کرد از پاپ ســابق ســتایش کند و وقتی او را به عنوان «اســتاد بزرگ 
تعلیم» خواند، مورد تشویق حضار قرار گرفت. پس از انتخاب پاپ فرانسیس تالش های 
متعددی صورت گرفت که هدفش تخریب روابط میان بندیکت شانزدهم و پاپ فرانسیس 
از سوی افرادی موسوم به طرفدارانشــان و اصطکاک دو جبهه بود. دیدارهای متعددی 
که در اوایل ریاســت پاپ فرانسیس و شرایط بهتر جســمانی بندیکت شانزدهم صورت 
گرفت، در خنثی سازی این هدف بسیار مؤثر بود. از بندیکت شانزدهم از زمان استعفایش 
تا پایان عمرش نزدیک به ۳۰ مطلب، اعم از دعا، نامه و به ویژه دیدارهایش به  جای مانده 
است. کتابی نیز در انتشارات «گارزانتی» ایتالیا در سال ۲۰۱۶ که حاوی مصاحبه ای از «پیتر 
سیوالد» رونامه نگار آلمانی تحت عنوان «آخرین گفت وگوها» است، منتشر شد. این کتاب 
به پاســخ های پاپ بندیکت در موضوعات مذهبی، اجتماعی، سیاسی و رسوایی اخالقی 

کارکنان کلیسای کاتولیک اختصاص یافته است.
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 به شماره پالک ایران ۱۱۸ _ ۸۲۶۳۲ 
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 این فهرست کسانی است که نباید دلتان بخواهد جای آنها باشید: صاحب یک شرکت 
روســی بزرگ تولید سوســیس، مدیر اجرائی در صنعت گاز، سرویراستار مجله ای روسی، 
مدیر یک کشتی سازی روســی، رئیس یک تفریحگاه اسکی روسی، یک مسئول هوانوردی 
روس یا رئیس یک شرکت ساخت راه آهن. هر کسی که این شرایط را داشته باشد، نباید در 
هیچ کشوری و تقریبا در هیچ قاره ای، کنار پنجره بازی بایستد.  طی آخر هفته، پاول آنتوف، 
مدیر شرکت سوسیس فوق الذکر، مردی که گفته می شود عدم عالقه خطرناکی نسبت به 
جنگ والدیمیر پوتین علیه اوکراین نشــان داده بود، در هتلی در هند مرده پیدا شــد، فقط 
دو روز پس از اینکه یکی از هم ســفران روسش در همان هتل مرد. بنا بر گزارش ها، آنتوف 
از پنجره هتلش افتاده و مرده اســت. این میلیونر صنعت گوشــت و دوســت متوفی اش 
آخرین مواردی هستند که به فهرست مهیب قربانیان سندروم مرگ ناگهانی روسی اضافه 
شــده اند؛ پدیده ای که جان تعــداد زیادی از تجار، بوروکرات هــا، الیگارش ها و خبرنگاران 
را گرفته اســت. حجم این مرگ ها – شــامل پرتاب از پنجره، مســمومیت مشکوک، سکته 
مشــکوک و خودکشی های مشکوک – از لحاظ گوناگونی مرگ های غیرطبیعی می تواند به 
اندازه یک رمان روســی شود.  در ســال ۲۰۲۲، بیش از ۲۰ روس برجسته مرگ هایی مرموز 
و در مواردی مهیب داشــته اند. جنازه های رهبران صنعت گاز، لئونید شالمان و الکساندر 
تیوالکوف، در اوایل سال همراه با یادداشت های خودکشی پیدا شدند. سپس، طی یک ماه، 
ســه مدیر روس دیگر – واسیلی ملنیاکوف، والدیسالف آوایف و سرگی پروتسنیا – را همراه 
همســران و کودکانشان مرده یافتند، در خودکشــی هایی که به وضوح قتل بودند. در ماه 
می، مقامات روس جســد آندری کروکوفســکی، مالک تفریحگاه اسکی سوچی را ته یک 
دره یافتند. یک هفته بعد، الکســاندر سابوتین، مدیر یک شرکت گاز، در خانه ای متعلق به 

یک شــمن روس مرد، پس از اینکه ظاهرا مسموم شــده بود. این فهرست ادامه دارد. در 
جوالی، یوری وارانوف، مدیر شــرکت انرژی، در استخر خانه اش در حومه سنت پترزبورگ 
پیدا شــد، با گلوله ای در سرش. به گتســبی اثر نوا فکر کنید. در ماه آگوست، دن راپاپورت، 
منتقد زاده التویای پوتین، ظاهرا از پنجره آپارتمانش در واشنگتن دی سی، در دو کیلومتری 
کاخ سفید افتاد، درست پیش از اینکه راویل ماگانوف، رئیس یک شرکت نفت روسی از یک 
پنجره طبقه ششم در مسکو بیفتد. قبل تر در همین ماه، رئیس یک شرکت آی تی، گرگوری 
کوچنوف از بالکنی افتاد. ۱۰ روز پیش، در ریورای فرانسه، یک غول امالک و مستغالت روس 
از پلکان بلندی افتاد. باید تصریح کنم که تمام این مرگ ها در ۲۰۲۲ اتفاق افتاده اند. شــاید 
کسی بگوید با توجه به امید به زندگی بسیار پایین روس ها و نرخ الکلی بودنشان، دست کم 
بعضی از این مرگ ها طبیعی یا تصادفی اســت. صرفا به این دلیل که کســی روس است، 
اتفاقی از یک پنجره طبقه باال نمی افتد. بعضی وقت ها، آدم ها خودشــان را می کشــند و 
نرخ خودکشــی در میان مردان روس از باالترین نرخ های جهان است. برای ادوارد لوتواک، 
مورخ و کارشناس استراتژی نظامی، دست کم بخشی از ماجرا از این قرار است: شیوع یأس 
گسترده میان نخبگان متصل و دارای امتیاز روس. او به من گفت «تصور کنید وقتی کشوری 
جهانی شــده را تحریم می کنند، چه اتفاقی می افتد. بعضی خودکشی می کنند». اما تکثیر 
زیاد این مرگ های بی موقع نگاه دقیق تری را می طلبد.  هرچه که باشد، کرملین از این کارها 
می کند. این پدیده پیشــینه ای دارد. در ســال ۲۰۲۰، مأموران روس، الکسی ناوالنی، منتقد 
پوتین را با عامل اعصاب مسموم کردند اما نمرد. یک دهه قبل، در تالشی مشابه در مورد 
مأمور امنیتی و پناهنده، الکساندر لیتویننکو، موفق شدند. در سال ۲۰۰۴، وقتی در انتخابات 
ریاست جمهوری اوکراین، ویکتور یوشاچنکو علیه رقیبش کاندیدا شد که از حمایت کرملین 
برخوردار بود، با دیوکســین مسموم شــد و از ریخت افتاد. ۳۰ سال پیش، سرویس امنیتی 
بلغارستان، ظاهرا به کمک کا گ ب شوروی، روی پل واترلو لندن دگراندیشی به نام گئورگی 
مارکوف را با نوک رایسینی یک چتر زخمی کرد. لوتواک به من گفت مأموران روس معموال 
«ســراغ سمی ترین می روند. کسانی که به دالیل تجاری آدم می کشند با دیدن (روش های)
شان می خندند». رمزگشایی خودکشی ها دشوارتر است. برای الیگارش هایی که نتوانسته اند 
وفاداری کافی به پوتین نشــان دهند، خودکشی ها سناریوهایی یک دفعه ای نیستند. مایکل 
وایــس، خبرنگار و نویســنده کتابی که به زودی درباره جی آریــو، آژانس اطالعاتی نظامی 

روسیه، منتشر می شود، به من گفت: زیاد پیش می آید که به آدم بگویند «می توانیم سراغت 
بیاییم یا اینکه خودت مردانه عمل کنی و دســت به خودکشــی بزنی، خودت را از صفحه 
شطرنج حذف کنی. دست کم عاملیت حذف خودت را داری». آیا آنتوف واقعا از پنجره اش 
در هند ســقوط کرد؟ یکی از مأموران کرملین او را هل داد؟ یا کســی با او تماس گرفت و 
خانواده اش را تهدید کرد و احساس کرد چاره ای جز پریدن ندارد؟ وایس به من گفت «تمام 
این چیزها ممکن است».  در زمینه قتل های گوتیک کرملین، قوه تخیل بسیار راه گشاست.  از 
همان اولین روزهای ساخت ساختمان های چند طبقه، بیرون پرت کردن روش مورد عالقه 
حذف رقبای سیاســی بوده است، اما در عصر مدرن، تک قطبی این روش در دست روسیه 
بوده است. مانند خروج مهیج توسکا از باروهای قلعه سنت آنجلو، مرگ از طریق سقوط از 

ارتفاع باال، جنبه ای اجرائی و حتی اخالقی دارد.
در زبان روســی، به این کســب وکار ترور موکرویه ِدلو یا «کار خیس» می گویند. بعضی 
وقت ها، هدف اصلی ارســال پیامی به دیگران اســت: در صورت عدم وفاداری، خودت و 

خانواده ات را می کشیم. بعضی وقت ها، هدف صرفا حذف فردی دردسرساز است.
چند سال پس از اینکه در سال ۲۰۱۲، افشاگر روس، الکساندر پرپیلینچی، حین دویدن در 
لندن مرد، دست کم یک کالبدشناسی باقی مانده ماده ای شیمیایی را در شکمش تشخیص 
داد که به گیاه بسیار سمی جلسمیوم ربط داشت. وایس به من گفت «شواهدی وجود دارد 
که روس ها سرنخ عمدی را دوست دارند. می خواهند بدانیم که قتل بوده اما نمی خواهند 

بتوانیم قطعی نتیجه بگیریم که قتل بوده است».
مسمومیت چنین ابهامی را همراه خودش دارد. رسما مخفی و پنهانی است و بعضی 
وقت ها شناســایی اش دشوار. افتادن از بلندی ابهام کمتری دارد. بله، می تواند اتفاقی هم 

باشد. اما خیلی راحت تر می شود نتیجه گرفت که قتل است، تروری آشکار.
وایــس گفت «روس ها می توانند در چیزهایــی که از عوامل طبیعی مرگ مانند حمله 
قلبی یا ســکته مغزی تقلید می کنند، عملکرد خیلی خوبی داشــته باشند». نمایان بودن 
مرگ ها متفاوت اســت اما همه شان بخشــی از همان برنامه فراگیر هستند: تثبیت اینکه 
حکومت روسیه اختاپوســی مرگ بار و قدرقدرت است که بازوهای باریکش می توانند هر 
دگراندیشــی را در هر کجا پیدا کننــد و گیر بیندازند. به قول مجموعــه جیمز باند، جهان 

کافی نیست.

جنگ اوکراین در میان همه نخبگان حاکم روســیه محبوب نیست. از آغاز این درگیری، 
تحریم ها علیه الیگارش ها و تجار باعث شده ولخرجی ها و سبک زندگی پر از مسافرتشان 
محدود شــود. وایس گفت نخبگان روس ســطح باال احســاس می کنند کــه انگار پوتین 

«ساعت را به عقب برگردانده است»، به روزهای بِد قدیمِی انزوای جنگ سرد.
موج مرگ های امســال که تعداد و روش هایشان چنان فراوان است که انگار می گویند 
اصال به فکر قابل قبولی یا غیرقابل قبولی انکار نیســتند، احتماال همان هشــدار پوتین به 
نخبگان روس مبنی بر آن اســت که او همان اختاپوس کشــنده است. هرچه باشد، هدف 
حذف منتقدان لزوما حذف انتقاد نیست. یادآوری این نکته به منتقدان به روشن ترین شکل 

ممکن است که انتقاد چه هزینه ای در پی دارد.
Atlantic :منبع

 با شــورش ۲۱ نماینده جمهوری خواه مجلس نمایندگان، تالش 
این حزب بــرای انتخاب رئیس جدید مجلــس نمایندگان بی نتیجه 
مانــد. کوین مک کارتــی که در دوره گذشــته پارلمــان، رهبر اقلیت 
جمهوری خواه بود، پنجشنبه شــب و در یازدهمین تالش خود در سه 
روز برای کسب حد نصاب ۲۱۸ رأی و انتخاب به عنوان رئیس مجلس، 
ناکام ماند تا کار به رأی گیری جمعه کشیده شود. چنین اتفاقی که از 
قبل از جنگ داخلی این کشــور رخ نداده بود، می تواند نشــان دهنده 
شکاف گســترده درون حزب جمهوری خواه حتی قبل از آغاز به کار 
دوره جدید کنگره باشد. سال ۱۸۶۰، زمانی که اتحادیه ایاالت متحده 
بر ســر مسئله برده داری درگیر بود، در ســاختمان کنگره ۴۴ بار برای 
انتخاب رئیس (ســخنگو) رأی گیری انجام شــد تا در نهایت یك فرد 
توانست حدنصاب الزم را به دســت آورد. همچنین آخرین باری که 
رأی گیــری در روز نخســت برای انتخاب رئیــس مجلس نمایندگان 

آمریکا بی نتیجه ماند، به سال ۱۹۲۳ بازمی گردد.
کوین مك کارتی یکی از نمایندگان کالیفرنیا در کنگره برای انتخاب 
به عنوان قانون گذار ارشــد واشنگتن که ریاســت مجلس را بر  عهده 
دارد، به اکثریتی ســاده نیاز داشــت؛ اما با امتناع نمایندگان راســت 
افراطی مواجه شد و نتوانست این جایگاه را به دست آورد. با پیروزی 
جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره ای نوامبر ۲۰۲۲، اکنون ۲۲۲ 
جمهوری خــواه و ۲۱۳ دموکرات در کنگره حضــور دارند. مخالفان 
مک کارتی ۵۷ ســاله معتقدند این نماینده با عملکرد ضعیفی که در 
زمان ریاســت نانسی  پلوســی دموکرات از خود نشان داد، نمی تواند 
رهبر جمهوری خواهان قلمداد شود. این بن بست باعث شده است که 

مجلس نتواند دوره جدید خود را آغاز کند و این شــکاف درون حزبی 
می تواند خبــر خوبی برای جو بایدن و حزب دموکرات باشــد. دلیل 
این شکســت، مخالفت ۲۱ نماینــده محافظــه کار افراطی در حزب 
جمهوری خواه مشهور به «طالبان ۲۰ نفره»، با کوین مک کارتی است. 
آنها معتقدند مک کارتی به لحاظ ایدئولوژیک فردی غیرقابل اعتماد 
اســت. در این میان حتی درخواســت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
پیشین آمریکا، برای اتحاد نمایندگان جمهوری خواه نیز کارساز نشد. 
مشــخص نیســت که کوین مک کارتی بتواند از مانع محافظه کاران 
افراطی در درون حزب جمهوری خواه به ســالمت عبور کند یا اینکه 
فرد دیگری به عنوان رئیس مجلس نمایندگان انتخاب خواهد شــد. 
«جف ون درو»، از جمهوری خواهان محافظ  کار در مجلس نمایندگان 
و یکی از حامیان کوین مک کارتی، به رویترز گفت که باید دید آیا «یک 
گفت وگوی واقعی بین گروهی معین» از نمایندگان روی خواهد داد یا 
دوباره به تلف کردن وقت یکدیگر ادامه خواهیم داد. کوین مک کارتی 
باید ۲۱۸ رأی برای ریاســت مجلس نمایندگان به دســت بیاورد؛ اما 
در حالی که جمهوری خواهان ۲۲۲ کرسی از مجلس نمایندگان آمریکا 
را در اختیار دارند، او تنها توانســته ۲۰۱ رأی کسب کند. از سوی دیگر 
۲۰ نماینــده جمهوری خواه به بایرون دانالــدز، نماینده فلوریدا، رأی 
دادند. این اختالفات می تواند به چالشــی برای حزب جمهوری خواه 
در دو ســال آینده بدل شــود. این بالتکلیفی موجب اعتراض شدید 
دموکرات ها نیز شــده است؛ چراکه عمال مجلس جدید بدون رئیس 

نمی تواند کار خود را شروع کند.
یکی از موانع ســر راه انتصاب مک کارتی این اســت که برخی از 

نمایندگان جناح راست افراطی معتقدند او به اندازه کافی به دونالد 
ترامپ وفادار نیســت. انتقاد دیگر نمایندگان راست افراطی به او این 
اســت که در مواردی از جمله بودجه و مسائل دفاعی و امنیتی علیه 
حزب دموکرات مواضع چندان تهاجمی نداشته است. البته آنها برای 
حضور در این رقابت ها هیچ جایگزینی معرفی نکرده اند و مک کارتی 
اعالم کرده که هنوز برای رســیدن به نتیجه امیدوار اســت. با اینکه 
جمهوری خواهان بر سر رئیس مجلس اختالف شدیدی دارند، همه 

دموکرات ها به حکیم جفریز نماینده منتخب شان رأی دادند.
این اختالف درون حزبی در بین فراکســیون های جمهوری خواه بر 
ســر آینده حزب جمهوری خواه به قدری بود کــه مت گاتز، نماینده 
فلوریدا، حتی پا را تا جایی فراتر گذاشت که به دونالد ترامپ رأی داد. 
بیرون آمدن اسم دونالد ترامپ از صندوق رأی باعث خنده اعضا شد.

نکته جالب اینکه این اتفاقات در آســتانه دومین ســالگرد حمله 
به ســاختمان کنگره از طرف حامیان ترامپ به تاریخ ششــم ژانویه 
۲۰۲۱ صورت می گیرد و همین امر باعث شــده تا دموکرات ها، رقبای 
سیاســی خود را جدی تر مورد انتقاد و حتی استهزا قرار دهند. جناح 
میانه رو حــزب جمهوری خواه نیز از این بالتکلیفــی به تنگ آمده و 
معتقد است در این شرایط نمی تواند بر دولت دموکرات بایدن نظارت 
کافی داشته باشــد. کوین مک کارتی، کاندیدای جمهوری خواه برای 
ریاست مجلس نمایندگان آمریکا، با اینکه امتیازات جدیدی را به ۲۱ 
نماینده محافظه کار افراطی کنگره در حزب خود پیشنهاد داد اما این 
نماینــدگان، بارها و بارها نامزدی مک کارتی را بایکوت کردند و هر بار 

به نامزدهای حاشیه ای مختلف رأی دادند.

این نمایندگان که عضو فراکســیونی موسوم به «انجمن آزادی» 
هستند، به دنبال کاهش قدرت نهاد ریاست مجلس و نفوذ بیشتر در 
امر قانون گذاری از طریق گرفتن کرسی  در کمیته های کلیدی همچنین 
توانایی نوشــتن و اصالح پیش نویس لوایح در سطح کالن تر هستند. 
این اعضای طرفــدار ترامپ، با وجود اینکه رئیس جمهوری ســابق 
علنا از مک کارتی حمایت کرده، باز هم جســورانه مخالفت خود را با 
مک کارتی اعالم کرده اند. اسکات پری، رهبر فراکسیون آزادی و یکی از 
حامیان ترامپ در به چالش کشیدن انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ 
می گوید که نمی توان به مک کارتی اعتماد کرد و نارضایتی خود را از 
اینکه خبر مذاکرات بر ســر تغییر قوانین و سایر امتیازات علنی شده، 
ابراز کرده اســت. او در پیامی توییتری نوشــت: «به توافق نرسیدیم. 

وقتی به نگه دارندگان اســرار خیانت می شود و درز اطالعات را پیش 
می گیرند، دیگر اعتمادکردن خیلی سخت می شود. خیلی ناراضی ام 
و تســلیم وضع موجود نخواهم شد». کوین مک کارتی ابتدا با دونالد 
ترامپ روابط بســیار نزدیکی داشت، اما میانه این دو جمهوری خواه 
مدتی دچار تنش شــد؛ زیرا پس از حمله هواداران دونالد ترامپ به 
کنگره آمریکا، مک کارتی در تماســی تلفنی از ترامپ خواســت مانع 
ورود هوادارانش به کنگره شــود. هرچند ماجرا تنها به همین تماس 
تلفنی محدود نبود و با انتشار یک فایل صوتی لورفته در نیویورک تایمز، 
آشکار شــد عصبانیت مک کارتی تا جایی بوده که از ترامپ خواسته 
اســتعفا دهد و حتی با اخراجش از کاخ ســفید هم موافقت کرده و 

گفته است که دیگر تحمل وجود چنین رئیس جمهوری را ندارد.

۳ روز و ۱۱ دور رأي گیري بي نتیجه براي انتخاب رئیس مجلس نمایندگان آمریکا

بن بست در کنگره

سندروم مرگ ناگهانی روسی


