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ایلهان عمر در قلب جنگ
ایدئولوژیکی آمریکا
در فضــای ملتهب واشــنگتن ،ایلهان عمر به اســتخوان در
گلوی محافظــه کاران آمریکایی بدل شــده اســت ،فردی
که نه فقط افکارش که پوشــش اش هم برای جریان راست
ِ
ِ
محجبه
مسلمان
سیاهپوست
زن
ِ
پذیرفتنی نیست .اولین ِ
ســومالیایی تبار کنگره ایــاالت متحده هم اکنــون به قلب
جدال ایدئولوژیکی در آمریکا بدل شده است.ایلهان عمر
که به کنگره راه یافت ،قانون  180ســاله منع اســتفاده از
کاله توسط قانون گذاران آمریکایی در ساختمان کاپیتال
هیل لغو شد تا این خانم بتواند ،موهای خود را زیر حجاب
بپوشاند .این در حالی بود که عمر به عنوان عضو شناخته
شــده «جنبش تحریم» – تحریم کاالهای ســاخت شهرک
های یهودی نشین سرزمین های اشغالی– به بانفوذترین
نهاد تاثیــر پذیر از البی اســرائیل ،یعنی کنگــره آمریکا راه
یافته بود .از این رو کافی بود که عمر در انتقاد از همکاران
خود ،کنگره را در خدمت البی اسرائیل معرفی کند تا کل
ساختار سیاسی آمریکا علیه وی بسیج شوند.با این حال،
زورآزمایی ایلهان عمر با ائتالف محافظه کاری-اسرائیلی
زمانی وارد مرحله جدیدتری شد که دونالد ترامپ ،ستاره
پر فروغ این روزهای راســت گرایــان ،ویدئــوی کوتاهی را
در توئیتر منتشــر و این عضو کنگره را به حمایت از عامالن
حادثه تروریستی 11سپتامبر 2001متهم کرد.این ماجرا
زمانی آغاز شــد کــه عمر در ســخنانی با انتقــاد از وضعیت
مسلمانان در دوران پسا  11ســپتامبر گفت «برخی افراد
کاری کرده انــد و حال هر یک از ما شــاهد از دســت رفتن
آزادی های مدنی خودهستیم ».استفاده از عبارت «برخی
افراد کاری کرده اند» از دید راست گرایان آمریکا به منزله
تالش برای کم اهمیــت جلوه دادن تروریســت ها قلمداد
شد و ترامپ را واداشــت تا با ســاح توئیتر به جنگ «یاغی
کنگره» برود .این در حالی بود که فقط چند روز از انتشــار
خبر توطئه قتل عضو کنگره آمریکا می گــذرد .به نظر می
رسد هم اکنون  ،ایلهان عمر به دلیل نوع تفکرات سیاسی،
صراحت کالم و نوع پوشــش به عمده ترین هدف خشونت
طلبان افراطی در آمریکا بدل شده است .از این رو ،نانسی
پلوســی ،رئیس مجلــس نماینــدگان و از هــم حزبی های
ایلهان عمر از دســتگاه های امنیتی کنگره خواسته است
تدابیر حفاظتی این عضو کنگــره و خانواده اش را افزایش
دهند تا اتفاق ناگواری برای وی رخ ندهد اما این که چنین
تدابیری در نهایت جان این نماینده جسور و ساختارشکن
را حفظ خواهد کرد یا خیر ،به گذشت زمان نیاز دارد.
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اظهار نظر روز
عبدالباری عطوان:

آیا مصر به آغوش روسیه بازمی گردد؟
خروجمصرازناتویعربیچهمعنایی
دارد و انگیزه های اصلی آن چه بوده
اســت؟آیا عمال این کشــور به آغوش
روســیه بازمی گردد و پیشرفته ترین
جنگنــده در جهــان یعنــی ســوخو
 ٣٥را خریــداری مــی کنــد؟ بازتاب
این موضــوع بر رابطه قاهــره با متحد
سعودی و کشــورهای حاشیه خلیج
فارس چــه خواهد بود؟ آیا شــاهد ائتالفی مصری ،ســوری،
الجزایریوعراقیموازیآنخواهیمبود؟آیااینپیامدرواقع
نهگفتنبهایرانوآمریکاست؟عبدالباریعطواندرسرمقاله
خوددررایالیومنوشت:عبدالفتاحالسیسی،رئیسجمهور
مصردوسیلیمحکمبهآمریکازدهاست؛نخستوقتیتصمیم
گرفت از ائتالف امنیتی -اقتصادی کشــورهای خاورمیانه
یعنیائتالفناتویعربیخارجشودکهباهدفجلوگیریاز
نفوذایرانورویاروییباآنتشکیلشدودومزمانیکه ازقصد
خود برای خرید جنگنده های پیشرفته روسی سوخو ٣٥به
عنوانجایگزینآمریکاییآنماننداف ١٦واف ٣٥خبرداد.
عللی که خبرگزاری رویترز برای خروج مصر از این ائتالف ذکر
کرد مثل اطمینان نداشــتن مصــر به احتمال پیــروزی رئیس
جمهــور ترامپ یعنــی مبتکر ایــن طــرح در انتخابات ریاســت
جمهوری،2020چندانقانعکنندهنیستواحتمالمیدهیم
مصر خواستار افزایش تنش با ایران و ورود به جنگی مذهبی با
تحریک آمریکا-عربستان نیســت و نشست سه هفته پیش سه
جانبه ســران به میزبانی قاهره که با حضور پادشاه اردن ،ملک
عبدا ...دوم و عادل عبدالمهدی ،نخســت وزیر عــراق در کنار
رئیس جمهور السیسی برگزار شد؛ این نظریه را تایید می کند
زیراعراقدروازهاصلیغیرمستقیمبهسمتتهرانشدهاست.
همچنین ،منابع عربی بــه این روزنامه تاکید کــرده اند عبدا...
دوم پادشــاه اردن به علل متعدد عالقه ای برای پیوستن به این
ائتالفندارد.برجستهترینعللآنرفتاربرتریطلبانهعربستان
و کشورهای حاشیه خلیج فارس با کشــورش و توقف کمک ها
و حمایت از معامله قرن اســت که به ضرر اردن ،بی ثبات کردن
هویتیکپارچهآن،تصاحببخشیازخاکاینکشوروسرازیر
کردنیکمیلیونپناهندهفلسطینیبهسمتاردناستکهاین
موضوعاینکشوررابهوطنجایگزین[برایاینفلسطینیها]
تبدیلخواهدکرد.عالوهبراین،کشورهایحاشیهخلیجفارس
از گشایش کانال های مستقیم عادی سازی روابط با اسرائیل
فراتر رفته اند.نزدیکی اردن -ترکیه و اردن-عراق در باالترین
سطوح ،این موضوع را القا می کند که پادشــاه اردن دیگر روی
گزینه های پیشــین خود در ائتالف با کشورهای حاشیه خلیج
فارس و اتکا بــه حمایت مالی همراه با منت آن ها حســاب نمی
کند؛بلکهتالشمیکند،افقهایجدیدیبگشایدوسیاست
هاییراپیگیریکندکههماهنگیبیشتریباتودهمردماردنو
خواسته هایآن هادارد .بازگشت دوباره مصر به آغوش روسیه
بهعنوانمنبعتامینتسلیحاتبهدوعلتاساسیبعیدنیست:
نخستاینکهتسلیحاتروسیازنظرفناوریپیشرفتهتراست
و مهم تر این که هیچ شرط سیاســی برای آن وجود نداردو دوم
این که هزینه کمتری دارد و شرایط پرداخت آن انعطاف پذیرتر
است.ناتویعربیکهبرپایههایمذهبیبهمنظورراهانداختن
جنگ های مذهبی در منطقه به نفع اسرائیل متمرکز است ،به
مرحلهاحتضارنزدیکمیشودوبعیدنمیدانیمعضویتدرآن
بهعربستان،بحرینوشایداماراتمحدودبماند.

خط و نشان پمپئو
در مرز ونزوئال و کلمبیا
واشنگتن پست :در طرح «معامله قرن» کشور فلسطین وجود ندارد

کارتر:آمریکا 226سالاز 242سالتاریخش
را در جنگ بوده است

قاب بین الملل

کوشنربه دنبالاهدای فلسطیناز
سوی اعراب

فقط۱۶سال
بدون جنگ

جیمــی کارتر اعتراف کــرد که آمریکا «جنگ دوســت ترین»کشــور
جهان اســت و فقط  16ســال از تاریخ  242ســاله خــود را در صلح
بوده است  .ســی و نهمیــن رئیــس جمهــوری آمریکا که بین ســال
های  ۱۹۷۷تــا  ۱۹۸۱در این مقام بوده اســت ،در یک گردهمایی
مذهبی با اشاره به مکالمه خود با ترامپ ضمن به جا دانستن نگرانی
های وی درباره پیشــی گرفتــن چیــن از آمریکا دلیل ایــن موضوع
را ناشــی از هزینه کــردن پولهای آمریــکا در جنــگ برخالف چین
دانست« .اما هرت» ،خبرنگار «انپیآر» نوشت که کارتر در مراسمی
در کلیسا به شرح گفت و گوی تلفنی اخیرش با دونالد ترامپ رئیس
جمهور آمریکا پرداخته اســت .او در این گفت و گــو خطاب به ترامپ
افزود :می دانید که چین از سال  1979چند بار با دیگران در جنگ
بوده است؟ اصال هیچ جنگی نداشــته است ،اما ما همواره در جنگ
بوده ایم .آمریــکا در تاریخ  242ســاله خود ،فقط  16ســال از صلح
برخــوردار بوده ،آمریــکا جنگ دوســت ترین کشــور در تاریخ جهان
است .دلیل جنگ طلبی ها هم تمایل این کشور برای مجبور ساختن
کشورهای دیگر به قبول کردن اصول آمریکایی است.
نگاهی به بخشی از مداخله های نظامی آمریکادر نقاط مختلف جهان
که در پی مــی آید بــه خوبی نشــان دهنده این خــوی جنــگ افروزانه
کابوهاست:
 - 1901ورودمستقیمنیروهایآمریکاییبهکلمبیا
 - 1902حملهبهپاناما
 - 1904ورودنیروهایآمریکاییبهکرهومغرب
 - 1905ورودنیروهایآمریکاییبههندوراسعلیهانقالباینکشور
 - 1905حملهبهمکزیک(درکمکبهدیکتاتوروقتبورویریودمازبرای
سرکوبقیاممردمیاینکشور)
 - 1907حملهبهنیکاراگوئه
 - 1907ورودنیروهایآمریکاییبهدومینیکنبرایسرکوبانقالب
اینجمهوری
 - 1907نیروهای آمریکایی در جنگ میان هنــدوراس و نیکاراگوئه
مشارکتکردند.
 - 1908نیروهــای آمریکایی در خالل انتخابات پاناما در این کشــور
مداخلهکردند.
 - 1910آمریکا نظامیــان خود را برای ســرکوب کودتا علیه حکومت
نیکاراگوئهبهاینکشورگسیلداشت.
 - 1911ورودنظامیانآمریکاییبههندوراسبرایحمایتازکودتابه
رهبریمانوئلبونیالعلیهرئیسجمهورمنتخبمیگلداویا
 - 1911سرکوبقیامضدآمریکاییدرفیلیپین
 - 1911مداخلهدرچین
 - 1912حملهواشغالکوبا
 - 1912حملهبهپاناما
 - 1912حملهبههندوراس
 - 1933- 1912اشغالنیکاراگوئه
 - 1934 - 1914هائیتی .نیروهای آمریکایــی پس از وقوع چندین
انقالبدرهائیتیوارداینکشورشدندوبهمدت 19سالهائیتیتحت
اشغالآمریکادرآمد.
 -1924- 1916اشغالجمهوریدومینیکنبهمدت 8سال
 - 1933- 1917اشغالکوبا
 - 1918- 1917مشارکتدرجنگجهانیاول
 - 1922- 1918مداخلهدرروسیه
 - 1920- 1918ورودنظامیانآمریکاییبهپاناما
 - 1919ورودنظامیانآمریکاییبهکاستاریکا
 - 1919حملهبههندوراس
 - 1920حملهبهگواتماال
 - 1921حمایــت آمریکا از گــروه های مســلحی که بــرای براندازی
کارلوسگیریروتالشمیکردند.
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 - 1922مداخلهدرترکیه
 - 1927- 1922ورودنظامیانآمریکاییبهچین
 - 1925- 1924حملهبههندوراس
 - 1925حملهبهپاناما
 - 1926حملهبهنیکاراگوئه
 - 1934- 1927آمریکاچینرابهاشغالدرآورد
 - 1932حملهبهالسالوادور
 - 1937حملهبهنیکاراگوئه
- 1945بمبارانهیروشیماوناکازاکیژاپن
 - 1949- 1947حملهبهیونان
 - 1953- 1948حملهبهفیلیپین
 - 1950حملهبهپورتریکو
 - 1953- 1950حملهبهکره
- 1953حمایتازکودتای 28مردادعلیهدولتمنتخبایران
 - 1958لبنان
 - 1958جنگباپاناما
 - 1959نظامیانآمریکاییواردالئوسشدند
 - 1959حملهبههائیتی
 - 1960عملیاتنظامیآمریکادراکوادور
 - 1960حملهبهپاناما
 - 1973- 1965تجاوزخونینبهویتنام
 - 1966حملهبهگواتماال
 - 1966حمایتنظامیازاندونزیعلیهفیلیپین
 - 1973- 1971بمبارانالئوس
 - 1972حملهبهنیکاراگوئه
 - 1980عملیاتنظامیعلیهایراندرطبسموسومبهپنجهعقابکه
باشکستمواجهشد
 - 1983دخالتنظامیدرگرینادا
- 1986حملهبهلیبیوبمبارانطرابلسوبنغازی
 - 1988حملهآمریکابههندوراس
 - 1988حمله به هواپیمای مســافربری ایرانی وبه شهادت رساندن
تمامی 290نفرسرنشیناینهواپیما
 - 1989نظامیان آمریکایی ناآرامی ها در جزایر ویرجین را سرکوب
کردند
 - 1991عملیاتنظامیگستردهدرعراق(جنگاولخلیجفارس)
 - 1994- 1992اشغالسومالیوانجامخشونتبسیارمفرطعلیه
شهرونداناینکشور
 - 1998حمله به ســودان ،هواپیماهای آمریکایی به بهانه تولید گاز
اعصابیکیازکارخانههایساختدارورابمبارانکردند.
 - 1999آمریکا با پوشش ناتو جنگی را علیه یوگسالوی راه انداخت.
بمبــاران ایــن کشــور  78روز به طــول انجامیــد و یوگســاوی از هم
فروپاشید.
 - 2001حملهواشغالافغانستانبهبهانهتعقیبگروهالقاعده
 - 2003حملهواشغالعراقبدونمجوزسازمانملل
 - 2011حمله به لیبی پس از پیروزی انقالب این کشــور و سرنگونی
دیکتاتورقذافی
 - 2011حمایت رســمی از گروه های مسلح تروریســتی در سوریه با
هدفبراندازینظاممنتخبملتسوریه
- 2011اعالمحمایترسمیازرژیمآلخلیفهدرسرکوبقیاممردمی
اینکشور
 - 2015اعالم پشتیبانی رسمی از آل سعود در جنگ این کشور علیه
انقالبملتیمن
- 2018حملهمستقیمهواییبهخاکسوریهباکمکانگلیسوفرانسه
آمریکا هــم اکنون نیــز در حال تــدارک مداخلــه نظامــی احتمالی در
ونزوئالست.

«معامله قرن» که کوشنر داماد ترامپ طراح و
مسئول آن است اواخر بهار یا اوایل تابستان
رونمایــی می شــود؛ امــا در ایــن معاملــه از
طرح تشــکیل کشــور مستقل فلســطین که
فرضیه مقــدم بوده ،خبــری نیســت .منابع
مطلع به روزنامه واشــنگتن پســت گفته اند
که پیشــنهاد دونالد ترامــپ ،رئیسجمهور
آمریکا بــرای «معامله قــرن» با هــدف حل و
فصل اختالفات عرب-اسرائیل وعده بهبود
عملی در زندگــی فلســطینیان را میدهد،
اما در سرحد تضمین یک کشــور جداگانه و
کام ً
ال مستقل فلســطینی متوقف میشود.
همزمان ،محمــد البرادعی ،معــاون رئیس
جمهور سابق مصر ،ضمن فراخواندن اعراب
بــرای اتحــاد در مقابل ایــن طرح ،هــدف از
معاملــه قرن آمریــکا را «تضییــع آن چه که از
حقوق ملــت فلســطین باقی مانده اســت»،
دانست .او گفت که «معامله قرن چیزی فراتر
ازتوسعهاقتصادیاراضیاشغالیوحکومت
خودگردان فلسطین نیســت .طبق معامله
قرن ،کشور فلسطین تشــکیل نخواهد شد.
این معامله همچنین تضمینهــای امنیتی
بســیاری برای اســرائیل بــه همــراه دارد».
سخنانی که واشنگتن پست نیز به آن اشاره
کرده اســت .به گفته این روزنامــه ،هدف از
این طرح ،نشان دادن رد دیپلماسی ترامپ
بر یــک درگیــری به جــای مانــده از ۱۹۴۸
اســت و احتما ًال به شــدت روی نگرانیهای
امنیتی رژیم صهیونیســتی متمرکز اســت.
ترامپ به دوســتانش گفته است میخواهد
پیش فرضهــای ســنتی دربــاره چگونگی
حل و فصــل این اختــاف را ارتقا دهــد ،اما
ترامپ برخالف دیپلماســی شــخصی خود
با کرهشــمالی ،تــا حد زیــادی تــاش برای
ایجاد صلــح در
خاورمیانــه را
بــه دامــادش
واگــذار کــرده
اســت .بسیاری
از تحلیــل گران
شانس موفقیت
«کوشــنر» را
انــدک ارزیابی
میکننــد چــرا

کــه چندین دهــه تالشهای تحــت حمایت
آمریکا ناکام مانده اســت .افــرادی که با تیم
کوشنر صحبت کردهاند ،میگویند کوشنر
و دیگر مقامات ایــاالت متحــده ایجاد صلح
و توســعه اقتصادی را با به رسمیت شناخته
شدن اســرائیل از سوی کشــورهای عربی و
پذیرش نســخهای از وضعیت کنونی درباره
«خودمختاری» فلسطین و مخالفت با «حق
حاکمیــت» آن هــا مرتبــط کردهانــد .دنیل
پایتز ،رئیس مجمع خاورمیانه نیز در روزنامه
«واشــنگتن تایمز» مــی نویســد :طرحهای
قبلی یا از اســرائیل میخواهنــد اول اقدام
کند یــا خواهان اقداماتی همزمان از ســوی
اسرائیل هســتند .در مقابل اما طرح دونالد
ترامپ میخواهد که کشورهای عربی ابتکار
را آغاز کنند و اسرائیل به آن پاسخ دهد .این
تغییر ســبب شــد که محمود عبــاس رئیس
تشــکیالت خودگردان فلســطین هنگامی
که در ماه مه  ۲۰۱۷با دونالد ترامپ مالقات
کــرد معامله قــرن را رد کند .بر این اســاس،
«مصر ،اردن و لبنان حقوق بیشتر در اختیار
ســاکنان فلســطینی خود قرار میدهند،».
«ســاکنان یهــودی در شــهرهای کوچک تر
کرانــه باختری جا بــه جا میشــوند« ،».یک
گذرگاه زمینی ،کرانه باختری و غزه را به هم
متصل میکند ».در ازای آن نیز فلسطینیها
باید یک ســری محدودیتها را بپذیرند این
محدودیتهــا عبارت اند از« :تــداوم کنترل
ارتش صهیونیســتی بر مرزهای فلســطین،
دسترســیهای هوایــی و دریایــی آن و دره
اردن»« ،بــه رســمیت شــناختن قانونــی
شــهرکهای یهــودی بــزرگ تــر بــه میزان
 ۱۰درصــد از خــاک کرانه باختری و شــاید
الحاق این شــهرکها به اســرائیل از ســوی
دولــت آمریکا»
و «صــرف نظــر
کــردن از حــق
با ز گشــت
فلسطینیهای
ساکن خارج از
ســرزمینهای
اشــغالی در
ازای دریافــت
غرامت».

عکس عکاس خبرگزاری فرانسه در کاخ سفید جایزه
سوم عکس خبری جهان در رده اخبار عمومی را از آن
خود کرد .در این عکس دونالد ترامپ در حال کشیدن
ماکرون به دنبال خودش است.

کارتون روز

دیکتاتور سقوط می کند ،دیکتاتوری نه!
مردم مجسمه دیکتاتور را با طناب به زیر می کشند ،در
حالیکهمجسمهبوتفلیقههنوزبهطورکاملتوسطآن
ها سرنگون نشده ،نشــانههای ظهو ِر مجسمه دیگری
در همان جایگاه به چشم میخورد .کاریکاتور «العربی
جدید»دربارهسقوطیکدیکتاتورشخصی(عبدالعزیز
بوتفلیقه)و رویشیکدیکتاتورنویننظامیدرالجزایر.

پیشخوان بین الملل
هفتــه نامــه ویک با
تیتر «اسرار ترامپ»
در پرونــده خــود به
موضــوع «تقــای
دموکــرات ها برای
اطالع ازاظهارنامه
هایمالیاتیترامپ
و گــزارش کامــل
مولــر» پرداختــه
است.

تالش نیروهای سودان برای متفرق کردن تحصن کنندگان مقابل مقر فرماندهی کل ارتش

دولتکودتا درمسیرالبشیر

ارتش سودان که تا پیش از کودتا علیه عمر البشیر
درهفتهگذشتهازمردمدربرابرپلیسضدشورش
ونیروهایامنیتیمحافظتمیکرد،حاالباتسلط
«شــورای انتقالی نظامی» بر کشــور ،خود جاپای
دیکتاتوری ســودان گذاشــته اســت .روز گذشته
بیــش از 20خودروی نظامــی و زرهی تالش می
کردند تا موانعــی را که معترضان بــرای حفاظت
خود در نزدیکی مقر ســتاد فرماندهــی نیروهای
مسلح سودان گذاشته اند ،از بین ببرد .به گزارش
اسکاینیوز،شاهدانعینیمیگویند،دههاسرباز
شروع به برداشــتن موانع بتنی و سیمانی کردند
و از کمیتههای تفتیش خواســتند عقبنشــینی
کنند اما تحصنکنندگان این مسئله را رد کردند

وبابستنکمربندامنیتیدربرابرنیروهاینظامی
ایستادند.همزمان،اتحادیهاصنافسوداندیروز
با اشــاره به ضرورت ادامه اعتراضــات ،تاکید کرد
ارتشاینکشورتالشمیکندمعترضانسودانی
را از مقابــل مقــر ســتاد فرماندهــی کل نیروهای
مســلح در خرطوم متفرق کند .مجد فرید ،رئیس
اتحادیههای حرفهای ســودان؛ گروهی که بزرگ
تریــن تظاهراتهــا و اعتراضــات چهار مــاه اخیر
ســودان را رهبری کرده ،به بیبیسی گفته است
که تمامی مقامات و مســئوالن رژیم گذشــته این
کشــور بایــد در دادگاه محاکمــه شــوند .اکنون با
ادامه دار بودن تحصن تا ســرکار آمدن دولتی غیر
نظامی ،یک ســخنگوی ارتش مخالفان را ترغیب

کرد نخســت وزیر مد نظر خــود را انتخاب کنند و
قول داد اراده آن ها را به اجرا بگذارد .ســرهنگ
«شمس الدین شــانتو» سخنگوی این شــورا روز
یــک شــنبه در کنفرانســی خبری گفت شــورای
نظامی «آماده نصب» هر دولتی اســت که احزاب
مخالف بر سر آن به توافق برســند .حاال در حالی
که گزارش ها از مقابله با تحصن کنندگان سخن
می گویند« ،شــانتو» اعالم کرده اســت که ارتش
قصد ندارد با توسل به زور معترضان را از خیابان
ها متفرق کند؛ او اما از معترضان خواســته است
تا «اجازه دهند زندگی عادی در این کشور جریان
یابد».معترضانآمدندموکراسیراعاملآرامش
کشور می دانند.

ایلهان عمر :به خاطر ترامپ تهدید
به مرگ می شوم

اسالمهراسیفراحزبیدرآمریکا
نماینده مســلمان کنگره آمریکا میگویــد از وقتی که
ترامپ با سوءاســتفاده از اظهــارات وی دربــاره واقعه
 ۱۱سپتامبر،توئیتیمنتشرکرده،بهدفعاتتهدیدبه
مرگ شده است .ایلهان عمر ،نماینده سومالیایی تبار
ایالت مینه سوتا در بیانیهای اعالم کرد« :لفاظیهای
خشن و دیگر اشکال نفرتپراکنی در جامعه ما از هیچ
جایگاهیبرخوردارنیستچهبرسدبهاینکهازجانب
فرمانده کل قوا باشــد ».ایلهان عمر پیشتر در توصیف
واقعه  ۱۱ســپتامبر گفته بــود «برخی افراد دســت به
کاری زدند» که این اظهارات از ســوی منتقدان وی به
تالش برای بیارزش نشان دادن این واقعه تعبیر شد.
ترامپ نیــز در توئیتر خــود ویدئویی را بازنشــر کرد که
حاویسخنانویدربارهحمالت۱۱سپتامبرباتصاویر
مرکز تجارت جهانی اســت و روی آن عبارت «ما هرگز
فراموش نخواهیم کرد» افزوده شــده اســت .بسیاری
از نماینــدگان ن امآشــنای دموکرات ،از جمله نانســی
پلوسی،سناتورسندرزوالیزابتوارنپسازانتشاراین
ویدئوبهیاریایلهانعمرآمدهوترامپوبرخیجمهوری
خواهانرامتهمبهآنکردهاندکهبابرجستهکردنتنها
بخشی از سخنان ایلهان عمر و تبلیغ علیه او ،جان او را
بهمخاطرهافکندهاند.درپیاینرویداد،دونالدترامپ
در توئیتی نوشت« :پیش از این که نانسی (پلوسی) که
کنترلکنگرهراازدستدادهوکاریانجامنمیدهد،
تصمیم به دفــاع از رهبرش (ایلهان) عمــر بگیرد ،باید
به اظهارات ضد یهودی و ضد اسرائیلی او و ناسپاسی
اش درخصوص آمریکا نگاه کند » .با این همه سخنان
اسالمهراسانهترامپراکهباحمایتجمهوریخواهان
و ســکوت اکثریت دموکرات ها همراه بــوده می توان
در اظهار نظر واشنگتن پست خالصه کرد« :مسلمان
ستیزیدرآمریکاویژهیکحزبنیست.سکوترهبران
دموکراتهادرمقابلحملهترامپبهخانمایلهانعمر،
نشانهاسالمستیزیگستردهاست».
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