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شی :در صورت لزوم ،تایوان
با توسل به زور به چین می پیوندد
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نمای روز

آفریقای جنوبی ،آلمان ،جمهوری
دومینیکن ،بلژیک و اندونزی با آغاز
سال نو میالدی کار خود را به عنوان
اعضای جدید و غیر دایم شورای امنیت
سازمان ملل آغاز کردند.

تحلیل روز
دولت وحدت ملی در برزخ
مــیــر احــمــد رضـــا مــشــرف -مــدتــی اســت
که کشورهای فرامنطقه ای ،منطقه ای و
همسایگانافغانستانبهشدتدرگیرمذاکرات
صلح با طالبان شده اند.از یک سو در ابوظبی
نمایندگان کشورهای امــارات ،عربستان و
پاکستانباحضورزلمیخلیلزادنمایندهویژه
آمریکا در امور افغانستان ،در حال رایزنی با
طالباندربارهنقشآنهادرآیندهسیاسیاین
کشورهستندوگویادوربعدیاینمذاکراتدر
اواسط ماه جاری میالدی در عربستان برگزار
خواهدشد.اماازسویدیگرماجرا،کشورهایی
چون ایران ،چین ،روسیه و هند نیز با برگزاری
اجالسهایدوجانبهوچندجانبهپیگیرمسائل
افغانستانهستندوالبتهدرکنارآنهرکدامبه
مذاکراتمستقیمباطالباننیزرویآوردهاند.
صرفنظرازنتایجاینمذاکراتوحدسوگمان
ها دربــاره موفقیت یا شکست فرایند صلح با
طالبان،آنچهکهدراینمیانبیشازهمهجلب
توجهمیکندنقشانفعالیدولتافغانستاندر
این فرایند است.در مذاکرات ابوظبی با وجود
حضور نمایندگان دولــت افغانستان در این
شهر ،طالبان حاضر به مالقات با آن ها نشدند
و کشورهای حاضر در ایــن اجــاس نیز ،که
خود زمانی جزو حامیان اصلی طالبان بودند،
اهمیتیبرایاینموضوعقائلنشدندوفشاری
بر طالبان برای مذاکره با مقامات کابل وارد
نکردند.عالوه بر این زلمی خلیل زاد هم پس
از مذاکرات ،ابتدا به اسالم آباد سفر کرد و پس
از آن با سفر به کابل ،دولتمردان افغانستان را
در جریان مذاکرات قرار داد.اگر چه جزئیات
مذاکرات اشرف غنی و خلیل زاد نامعلوم باقی
ماند ،اما توئیت های "حمدا...محب"مشاور
امنیت ملی رئیس جمهور از نگرانی عمیقی
حکایت داشت.وی در این توئیت ها تاکید می
کند که آینده سیاسی افغان ها به خودشان
مربوط است و هیچ کشوری حق تعیین نظام
جدید و تصمیم گیری بر سر آینده افغانستان را
ندارد .در هر صورت این موضوع روشن است
که هم اکنون در افغانستان و به ویژه در میان
دولتمردان این کشور این نگرانی وجود دارد
کهنظامسیاسینوپایاینکشورقربانیتوافق
میان طالبان و متحدان قدیمی آن ها یعنی
پاکستان ،امــارات و عربستان و البته در کنار
آن ها ایاالت متحده شود ؛به خصوص با در نظر
گرفتن این موضوع که ایاالت متحده خواهان
خروجنیروهایشازاینکشوربههرنحوممکن
است  .اعالم ترامپ در خارج کردن نیمی از
نیروهایشازافغانستانوتالشواشنگتنبرای
تعویقبرگزاریانتخاباتریاستجمهوری،در
اصلنوعیاعمالفشاربردولتکابلمحسوب
می شود.اگرچه دولت افغانستان با به تعویق
انداختن انتخابات ریاست جمهوری گامی در
جهت عقب نشینی از مواضع خود برداشت
اما از سوی دیگر با انتخاب "امــرا ...صالح" و
"اسدا ...خالد"به عنوان وزیران داخله(کشور)
و دفاع ،که افرادی مشهور به ضدیت با طالبان
هستند ،نا خرسندی خود را از شرایط موجود و
نادیدهگرفتهشدندولتدرمذاکراتباطالبان
نشان داد .در هر حال به نظر می رسد که آینده
نظام سیاسی کنونی افغانستان در هاله ای از
ابهام قرار گرفته است .فساد گسترده در بدنه
دولت ،ناکارآمدی دولت وحدت ملی ،ناامنی
و چالش های قومی و قبیله ای پاشنه آشیل
این نظام سیاسی بوده است .اما با وجود این
به نظر نمی رسد این چالش ها و ناکارآمدی
ها متوجه اســاس نظام سیاسی ایــن کشور
باشد .عالوه بر این افغانستان در دوران پس
از طالبان دستاوردهای مثبتی نیز در زمینه
هایی چون آموزش،حقوق و مشارکت زنان و
حتی اقتصاد داشته است .در چنین شرایطی
شایدبهترباشدکشورهایمنطقهوبهخصوص
همسایگانی چون ایران ،چین و حتی روسیه
و هند ،دولــت افغانستان و در واقــع ساختار
سیاسی ایــن کشور را تنها نگذارند و مورد
حمایتبیشتریقراردهند.

دبکا:نیروهایاماراتیومصریجاینیروهایآمریکاییدرسوریهرامیگیرند

ردپای ارتش عربیدرشام

خروج نظامیان آمریکایی از سوریه ممکن است
عملیاتیشدنطرحیباشدکهازسویآمریکابرای
جایگزینکردنارتشعربیدرشرقفراتطراحی
شده است.وال استریت ژورنال مارس گذشته به
نقل از یک مقام آمریکایی نوشت :دولت ترامپ
به دنبال تشکیل نیرویی عربی برای جایگزینی
نیروهای آمریکایی در سوریه و استقرار آن ها در
بخششمالشرقیآنکشورپسازشکستداعش
در ایــــن منطقه
است .این روزنامه
افزودجانبولتون؛
مشاور امنیت ملی
جـــدیـــد دونـــالـــد
ترامپنیزباعباس
مصطفی کامل؛
رئــیــس اطــاعــات
مــصــر گــفــت وگــو
کردهتابداندآیاقاهرهدراینطرحمشارکتخواهد
کردیاخیر؟ مقامهایآمریکاییبرایتشکیلارتش
عربی همچنین به سراغ عربستان و امــارات نیز
رفتهاند تا آن ها نیرو و هزینه آن را برای جایگزینی
نظامیانآمریکاییفراهمکنند.ایناحتمالوجود
دارد که گشایش سفارتخانه های امارات و بحرین
و احتماال در آینده نزدیک عربستان و همچنین
گزارشهاییازاحتمالسفرعبدالفتاحالسیسی
رئیس جمهور مصر به دمشق آن هم پس از این که

ترامپ اعالم کرد نظامیان آمریکایی را از سوریه
خارج خواهد کرد در چارچوب این طرح باشد.
پایگاهصهیونیستیدبکافایلنیز دیروزفاشکرد
طی روزهای گذشته شماری از نیروهای نظامی
مصر و امارات به شهر منبج در شمال سوریه سفر
و از آن جا بازدید کرده اند و حال باید دید دیدگاه
دولــت دمشق دربـــاره چنین طرحی چیست؟
چرا که جایگزینی نیروهای عربی در شرق فرات
در صورتی جنبه
قــانــونــی خواهد
یافت که با اجازه
دمشقباشدواین
در حالی است که
اینمسئلهممکن
اســت به افزایش
تنشارتشعربی
بــا تــرکــیــه منجر
شــود.دولــت های مصر ،امــارات و عربستان در
ضدیتبااخوانالمسلمینهستندوایندرحالی
است که ترکیه طرفدار این جنبش اسالمی است
و درصــورت عملیاتی شدن چنین طرحی باید
شاهدشکلگیریائتالفجدیدیدرداخلخاک
سوریهودرمرزمشترکباترکیهباشیمکهمیتواند
به تنش بیشتر منجر شود و البته اجــرای چنین
طرحی بستگی به این دارد که دمشق با آن موافق
باشدیانباشد؟

ترامپ :ژنرال مک کریستال
مثل یک سگ اخراج شد!

ترامپ:آخرین
انتصابمک
کریستالیک
شکستکامل
بود.اوبهاحمق
دهنگشادمعروف
است.اوعاشق
هیالریاست!

حمله«سگی»
ترامپ

رفقا درقامت رقبا

میت رامنی ،از رفقای قدیمی دونالد ترامپ در
حزب جمهوری خواه که به تازگی به عضویت
مجلس سنای آمریکا انتخاب شده،از سیاست و
شخصیت ترامپ انتقاد شدید کرده و گفته است
"مقام ریاست جمهوری آمریکا شکل دهنده
شخصیت ملت ماست وشخصیت ترامپ در این
زمینهضعیفاست".گفتهشدهکهموضعگیری
اخیر رامنی ،میتواند پیامی به رئیس جمهوری
باشد که در انتخابات ریاست جمهوری سال
 ۲۰۲۰با منتقدی صریحاللهجه در داخل
حزب جمهوری خواه مواجه خواهد بود .رامنی
در مقاله خــود نوشته اســت" :بــرای در دست
گرفتن مجدد رهبری سیاسی جهان ،آمریکا
باید نخست بر نقاط ضعف کنونی در صحنه
سیاست داخلی غلبه کند و برای این منظور،
الزم است متصدی عالی ترین مقام کشور بار
دیگر الهامبخش ما باشد".
با این همه ،قبل از اعالم
رسمی گزینش دونالد
تــرامــپ بــه نــامــزدی
حزب جمهوری خواه
در سال ،۲۰۱۶
ایــــن احــتــمــال
مطرح شد که
ممکن است
تــرامــپ میت
«سال نو بر همه ،از جمله افراد متنفر (از ترامپ)
و رسانه های اخبار جعلی مبارک!  2019برای
کسانیکهبهسندرومترامپپریشیمبتالنیستند،
سالی فوق العاده خواهد بود ».ترامپ که دولتش
چند روزی است نیمه تعطیل به پیش می رود،
سال  2019را با این توئیت آغاز کرد .او که سفر
و سپری کردن تعطیالتش در فلوریدا را به دلیل
تصویب نکردن الیحه بودجه لغو کرده ،حاال گوشی
آیفونش را در دســت گرفته و هر ساعت دربــاره
موضوعیتوئیتمیکند.اوروزگذشتهژنرالچهار
ستاره بازنشسته آمریکایی را مورد هجمه قرار داد.
دونالد ترامپ نوشت :ژنرال مککریستال از سوی
اوباما مثل یک سگ اخراج شد .آخرین انتصاب
او یک شکست کامل بود .او به احمق دهنگشاد
معروف است .او عاشق هیالری است!» حمله تند
علیه مککریستال در حالی است که این ژنرال
بازنشسته پیشتر در گفتوگو با شبکه ایبیسی

رامنی را به عنوان معاون رئیس جمهوری
برگزیند .این احتمال برای مدتی باعث گرمی
روابط بین دو طرف شد اما در نهایت ،دونالد
ترامپ ،مایک پنس را به عنوان "یار انتخاباتی"
خود در نظر گرفت .در واکنش به انتشار مقاله
میت رامنی در واشنگتنپست ،براد براسکیل،
از اعضای "کــارزار انتخاباتی ترامپ در سال
 "۲۰۲۰گفته اســت" :حــســادت نوشابهای
است که باید گرم نوشیده شود و رامنی همین
حاال این موضوع را اثبات کرد ".میت رامنی،
که  ۷۱سال دارد ،در سال  ۱۹۹۳به حزب
جمهوری خــواه پیوست و از ســال  ۲۰۰۳تا
سال  ۲۰۰۷فرماندار ایالت ماساچوست بود.
او یک بــار در ســال  ۲۰۰۸بــرای گزینش به
نامزدی حزب جمهوری خواه به رقابت پرداخت
اما جان مککین به نامزدی حزب برگزیده
شد .در این انتخابات ،باراک
اوباما ،از حزب دموکرات
بــه پــیــروزی رســیــد .در
سال  ،۲۰۱۲رامنی به
عنوان نامزد حزب
جمهوری خواه
در برابر باراک
اوباما به رقابت
پرداخت و از او
شکست خورد.
به فریبکاری ترامپ اشاره کرده و گفته بود ،اگر از
او درخواست شود که با دولت ترامپ کار کند ،این
کار را نخواهد کرد .مککریستال در این گفتوگو
اظهار کرد« :برایم مهم است که برای افرادی کار
کنم که به نظرم اساسا صادق هستند و واقعیت را
تا جایی که از آن اطالع دارند ،منعکس میکنند».
گفت و گویی که باعث شد ترامپ به اخــراج او
توسط اوباما اشاره کند .این ژنرال از سال ۲۰۰۳
تا  ۲۰۰۸فرمانده عملیاتهای ویــژه مشترک
پنتاگون در عراق بود و رهبری عملیاتی را بر عهده
داشت که منجر به پیدا کردن و قتل «ابومصعب
زرقاوی» سرکرده القاعده در عراق شد .او از سال
 ۲۰۰۹تا  ۲۰۱۰رهبری نیروهای آمریکایی در
افغانستان را بر عهده داشت .مککریستال پس
از انتشار انتقاداتش علیه جو بایدن ،معاون سابق
رئیس جمهوری آمریکا و دیگر مقامات آمریکایی در
مجله رولینگ استون کنارهگیری کرد.

دفاعازحقوقبا زنجیره620کیلومتری

آمریکا و رژیم صهیونیستی پس از انجام مراحل اداری برای
خروجازسازمانعلمی،فرهنگیوتربیتیمللمتحد«،یونسکو»
در سال گذشته ،با آغاز سال نو میالدی از این سازمان خارج
شدند.اینخروجدرحالیانجامشدهاستکهآنهاباشماریاز
قطعنامههاییونسکومخالفبودند.دریکیازاینقطعنامههااز
اسرائیلبهعنواننیرویاشغالگردربیتالمقدسنامبردهشده
بود.آمریکاهمدراعتراضبهآنچه"جانبداریضداسرائیلی"
یونسکو خوانده از این نهاد خارج شده است .روابط اسرائیل و
یونسکوپسازآنکهاینسازمانرایبهعضویتفلسطیندادبا
تنشهمراهبودهاست.ششسالپیشکشورهایعضویونسکو
بااکثریتقابلتوجه،پیشنهادفلسطینیانبرایعضویتکامل
دراینسازمانراتصویبکردند.درجریاناینرایگیری۱۰۷
کشور به نفع عضویت فلسطینیها ۱۴ ،کشور علیه آن و ۵۲
کشورهمبهآنرایممتنعدادند.رژیماشغالگراسرائیلدرچند
سالاخیریونسکورامتهمکردهاستکههویتیهودیمناطقی
مثلبیتالمقدسوالخلیلرانادیدهمیگیرد.ازسال۲۰۱۱
که یونسکو فلسطین را به عنوان عضو کامل پذیرفت ،آمریکا
و اسرائیل اختالفنظرهایی را با این سازمان ابراز کردهاند.
بخشی از تالشهای دیپلماتیک فلسطینیان برای تشکیل و
به رسمیت شناخته شدن یک کشور مستقل ،بر عضویت در
سازمانهایبینالمللیمتمرکزاست.
پایگاهاینترنتیهیلوابستهبهکنگرهآمریکا،باآغاز
سال نو میالدی پیش بینی خود از سال جدید را
منتشرکرده،کهبهشرحزیراست:
-1ریاستجمهوریدونالدترامپدرسال۲۰۱۹
دوامنخواهدآورد.
 -2مسیر نزولی هر جنبه از ریاست جمهوری او
نشان میدهد که ما به سمت یک تالطم سیاسی
چشمگیردرمدتزمانینسبتازودمیرویم.
 -3دراینمیاناقتصادهایآمریکاوجهانتضعیف
میشود.بیشتربهدلیلجنگتجاریغیرضروریو
نامعقولیکهاوعلیهکاناداوهمپیماناناروپاییاش
بهراهانداخته؛اگراومیخواستیکجنگتجاری
مشروععلیهچینبهراهبیندازد،آیاعاقالنهترنبود
کهشرکایتجارینظیراروپاوکاناداراحفظکندبه
جایآنکهآنهارادشمنآمریکاسازد؟

میت رامنی :ترامپ خود را شایسته ردای ریاست جمهوری آمریکا نشان نداد

قوانین جنسیتی در معبد «آیاپا» لغو شد

خروج رسمیآمریکا و
اسرائیلاز یونسکو

3

صدها هــزار زن هندی با تشکیل یک زنجیره
انسانی بزرگ حمایت خود را از لغو یک قانون
تبعیضآمیزجنسیتیدراینکشوراعالمکردند.
این زنان که یک زنجیره به طول  ۶۲۰کیلومتر
را در استان کراال واقع در جنوب هندوستان
تشکیلدادهبودند،مخالفتخودراباقانونمنع
ورود زنان به معبد «آیاپا» در منطقه «ساباریماال»
ابراز و از تصمیم مقامهای قضایی کشورشان
برای لغو این قانون استقبال کردند .بر اساس
یک قانون قدیمی در هند ،زنان بین  ۱۰تا ۵۰
سال حق ورود به این مکان مذهبی هندوها را
نداشتند.ازچندهفتهپیشکهدیوانعالیهند
این قانون را لغو کرد ،مخالفان و موافقان این
تصمیم بارها راهپیمایی کردهاند .بسیاری از
مردانمدافعحقوقزنانوهندوهایمیانهرونیز
از حرکت زنان هندی در کراال حمایت کردند.
دولــت کمونیست منطقه کــراال از حرکت روز
سهشنبه راهپیمایان که «دیوار زنان» نام دارد
حمایتکردهاست.بههمیندلیلدانشآموزان
ایناستانبرایشرکتدراینتجمعاجازهیافتند
تا نصف روز در کالسهای درس شرکت نکنند.

امتحاناتامروزدانشگاههایمنطقهنیزبههمین
دلیلبهتاریخدیگریموکولشد.درپیایناقدام
مقاماتهندروزگذشتهاعالمکردندکهدوزنبا
حمایت ماموران پلیس موفق شدند وارد معبد
«آیاپا» در ایالت کراال در جنوب این کشور شوند.
معبد «آیاپا» در منطقه «ساباریماال» یکی از مهم
تریناماکنمذهبیهندوهامحسوبمیشود.
بحثبرسرورودزنانبهاینمعبدطیهفتههای
گذشتهبینهندوهایسنتگراومدافعانحقوق

پیشبینیهیل برای :۲۰۱۹ترامپ برکنارمیشود
 -4بی ثباتی در بازارهای بورس سبب تضعیف
حمایت از ترامپ از سوی حامیان ملی جمهوری
خواه شده و بعدا خودش را به شکل عقب کشیدن
سناتورهای جمهوریخواه از حمایت ترامپ در
مدتزمانیسریعنشانخواهدداد.
-5بهلحاظقضاییترامپنهفقطازجانبتحقیقات
رابرتمولربازرسویژهتحقیقکنندهدربارهارتباط
کمپین ریاست جمهوری ترامپ با روسیه تهدید
میشود بلکه از جانب تحقیقاتی مجزا توسط یک
دادستان ناحیه جنوبی نیویورک درباره زندگی و
معامالتتجاریترامپنیزموردتهدیداست.
 -6حاال که ترامپ جیمز ماتیس را از وزارت دفاع

دولتشکنارگذاشتهاستمیتواندموضوعیراکه
در سال ۲۰۱۸برایش تالش میکرد انجام دهد.
اوبههمینمنظورسربازانماراازکرهجنوبیخارج
خواهدکرد.ایندقیقاچیزیاستکهکیمجونگ
اون،رهبرکرهشمالی،چینوروسیهمیخواهند.
 -7در ادامه احتماال تعداد  ۲۰سناتور جمهوری
خواهکهرایشانبرایاستیضاحترامپدرسناالبته
بعدازاستیضاحاحتمالیویدرمجلسنمایندگان
الزم است کامل خواهد شد و به این ترتیب ریاست
جمهوریترامپدرمسیرپایانقرارخواهدگرفت.
 -8تاریخ نشان داده است که جان کندی ،جیمی
کارتر،بیلکلینتونوباراکاوباماهمگیدررقابت

زنانافزایشیافتهاست.هرسالصدهاهزارنفر
از هندوها شامل مردان از همه سنین ،دختران
خردسال و زنان سالخورده به این معبد میروند
تا جشن ساالنه مذهبی را که عموما مصادف
با روزهــای پایانی سال میالدی است ،برگزار
کنند .شمار زیادی از گروههای افراطی هندو از
جمله حزب ملیگرای بهاراتیا جاناتا که حزب
نخستوزیر،نارندرامودیاست،بالغوقانونمنع
ورودتمامزنانبهمعبدمخالفاند.

های مقدماتی دموکرات ها تا حد زیادی در نتیجه
انــرژی ،شور وشوق و فداکاریهای یک لشکر از
جوانانحامیپیروزشدند.اینپدیدهتقریبادرسال
 ۲۰۱۶سناتوربرنیسندرزرادرآستانهپیروزیبر
هیالریکیلنتونقراردادهبود.سوالایناستکه
در ۲۰۲۰چه کسی می تواند از جنبش جوانان به
نفعخودبهرهبرداریکند؟
-9بااحتمالمجبورشدنترامپبهخروجازریاست
جمهوری  ،حزب جمهوریخواه مجبور به ترمیم
سرتاسری خواهد شد .دردسر ترامپ باعث اذیت
و آزار جمهوری خواهان همچون وضعیت به وجود
آمده در دوران بعد از نیکسون در  ۱۹۷۴می شود
و احتماال متعاقب آن مبارزه جمهوری خواهان در
رقابت های ریاست جمهوری مقدماتی از رقابت
دموکراتهابیرحمانهترخواهدبود.

قاب بین الملل

عکسبرگزیدهرویترزدرسال/۲۰۱۸
کودکیکهدرچمدانیدردستپدرش
به خــواب رفته؛ روستای بیت ســوا در
غوطهشرقیسوریه

اظهار نظر روز
ارنستلوندانو،مانوئالآندرئونی:

برزیلدرآستانهتغییراترادیکال

برزیلیها نشان دادهاند که به شدت بهدنبال
تغییراتی عظیم در کشور خودشان هستند؛
شایدبههمیندلیلبودکهبهژایربولسوناروی
راســـت گ ــرا رأی دادنــــد تــا رئیسجمهور
کشورشان شود.مدت زمان زیادی هم طول
نکشید که با این تغییرات پیمودن مسیر خود
راآغازکنند.طیهفتههایاخیرکهبهمراسم
تحلیف بولسونارو در روز گذشته منتهی شد،
اوچندینتصمیمجنجالیگرفت؛ازمیزبانی
نشست سازمان ملل دربــاره تغییرات آب و
هوایی 2019سرباززدوبهتصویریکهپیش
از این برزیل بهعنوان نمونه موفقی در جهت
بهبود وضعیت محیط زیست ایجاد کرده
بود ،پشت کــرد.در عرصه سیاست خارجی
هم بولسونارو با آمریکا رویـهای دوستانه در
پیش گرفت و جنگ با کوبا را انتخاب کرد.
این خصومت تازه باعث شد پزشکان کوبایی
که از ســال  2013در گوشهگوشه برزیل
مشغولخدمتبودند،بهکشورشانبرگردند.
هنوز نمیتوان گفت که بولسونارو چگونه
خواهد توانست خشم و بیثباتی خــود را
کنترل و به وعدههایی که داده عمل کند.
مهمترین شعار انتخاباتی او طــی دوران
رقابتش بر سر کرسی ریاستجمهوری این
بود که فرهنگ فساد را نابود خواهد کرد و
با در پیش گرفتن سیاستهایی تازه امنیت
را در سراسر برزیل بــرقــرار میکند .هیچ
تردیدی نیست که تغییرات از همین حاال
راهشان را به دولت او باز کردهاند .در ادامه
برخی از این تغییرات را نوشتهایم:چند روز
پیش از مراسم سوگند بولسونارو ،پسرش
کارلوس در توئیتر ویدئویی را منتشر کرد که
در آن از عشق پدرش به اسلحه سخن گفته
بــود و میگفت که قــرار اســت پــدرش کاری
کند ،پلیس آسانتر بتواند مظنونان جنایی را
بکشد.آخرهفتهپیش،رئیسجمهوریبرزیل
اعــام کرد که در نظر دارد فرمانی اجرایی
صادرکندکهبهشهروندانبدونسابقهجرم،
ایــن امکان داده شــود که بــرای حفاظت از
خود و خانوادهشان اسلحه بخرند .او آشکارا
میخواهد آییننامههای مربوط به خرید و
واردات اسلحه را تغییر بدهد و همین موضوع
میتواند بسیاری از رویدادها و قوانین این
کشور را دستخوش تغییراتی کند.از سوی
دیگر ،با این که هنوز مدت کوتاهی از ورود
او به عرصه قدرت نگذشته اما همه میدانیم
که به سمت آمریکا متمایل شده است .این
نزدیکیبهآنجارسیدهکهپسردیگربولسونارو
در توئیتر خود نوشت« :ترامپ  ،»2020تا
خبر بدهد در رقابت ریاستجمهوری دو
سال آینده ،رئیسجمهوری برزیل در کدام
جبهه قرار دارد .البته دولت ترامپ هم این
محبترابیپاسخنگذاشتهودربارهبولسونارو
گفته« ،او رهبری فکور است که واشنگتن
امیدداردبتواندباتکیهبردوستیبااو،بارشد
نفوذ چین در منطقه مقابله و فشار بیشتری
به دولت ونزوئال وارد کند» .مایک پمپئو ،وزیر
خارجهایاالتمتحده،هیئتآمریکاییرابرای
شرکتدرجشنملیباعنوان«برزیال»رهبری
خواهد کرد.اما نخستین جنگ دیپلماتیک
رئیسجمهوری برزیل ،در ماه نوامبر گذشته
روی داد و درپــی اختالفهای دولتهای
برزیلوکوبا 15هزارپزشککوبایی،برزیلرا
ترککردند.بولسونارواینطرحرابردهداری
نوین دانست و قسم خورد به آن پایان دهد.
روابط برزیل با کوبا ،ونزوئال و نیکاراگوئه به
انــدازهای سرد شده که بولسونارو گفته بود
نمایندگان این سه کشور را به مراسم تحلیف
خوددعوتنکردهاست.اماازدیگرویژگیهای
تازهواردعرصهسیاستبرزیلمیتوانبهاین
اشارهکردکهبارسانههاوروزنامهنگارانرابطه
خوبی ندارد و از این نظر میتواند به سرعت با
ترامپدوستیصمیمانهای برقرارکند.

