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«روابطویژه» روبهافول

در میان تمامی کشورهای جهان ،هیچ کشوری
جز بریتانیا« ،روابط ویژه» با ایاالت متحده آمریکا
نــدارد .با این حال ،سفیر بریتانیا در واشنگتن
هنگام توصیف ترامپ از القابی همچون «بی
کفایت»« ،غیرقابل اعتماد» و «بی لیاقت» استفاده
می کند که یکی از مهم ترین تصمیمات در عرصه
سیاست خارجی اش -خــروج آمریکا از توافق
هسته ای -را به دلیل لجبازی با رئیس جمهوری
قبلی اتخاذ کرده است .البته ماجرای افشای
ایمیل های مارک داروک به وزارت امور خارجه
بریتانیا ،سرانجام به کناره گیری وی از سمت
سفارت در واشنگتن انجامید؛ آن هم پس از آن
که دونالد ترامپ اعالم کرد از این پس با سفیر
بریتانیا همکاری نخواهد کرد.
با ایــن حــال ،انتظار نمی رود که کناره گیری
داروک از سفارت بریتانیا در آمریکا ،روابــط
تخریبشدهدوکشوررابهبودبخشد.درحقیقت،
مشکل ،شخص سفیر نبود که با کنار رفتن او،
روابط لندن و واشنگتن به دوران طالیی سال
های قبل برگردد .اکنون در واشنگتن فردی به
نمایندگی جریان سیاسی حکومت می کند که
فقط به شعار «اول آمریکا» اعتقاد دارد .در اجرای
این شعار نیز ،ساکن کنونی کاخ سفید همچون
ساکنان قبلی برای هیچ کشوری حتی بریتانیا
وزنی برابر قائل نیست .ملی گرایان آمریکایی،
از بریتانیا یک شریک مطمئن نمی خواهند.
آنان در پی پیروی کامل لندن از سیاست های
واشنگتن هستند؛ سیاست هایی از این دست
که اگر ساکن کاخ سفید در واشنگتن ،مذاکرات
برگزیت را برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا
نادرست قلمداد کرد ،ساکن ساختمان شماره
 10خیابان داونینگ در لندن بدون چون و چرا
اطاعت کند .در حالی که بریتانیایی ها حتی با
وجود «روابــط ویــژه» با ایــاالت متحده ،هنوز آن
میزاناستقاللعملرابرایخودقائلهستندکه
بر اساس مصالح خویش و نه بر مبنای خوشایند
پسرعموهای آمریکایی خــود ،نحوه خــروج از
اتحادیه اروپا را مدیریت کنند .همین اختالف
نظرها نیز موجب شد که حتی پیش از لو رفتن
ایمیل های آقای سفیر در واشنگتن ،سفر اخیر
ترامپ به لندن به بزرگ ترین تظاهرات اعتراض
آمیز بریتانیایی ها علیه یک رئیس جمهوری بدل
شود .از این رو قابل پیش بینی است که به موازات
تعمیق نگرش های ملی گرایی افراطی در ایاالت
متحده و بی پناه شدن بریتانیا در پی خروج از
اتحادیه اروپا « ،روابــط ویژه» میان دو کشور که
میراث دوستی فرانکلین روزولــت آمریکایی و
وینستون چرچیل بریتانیایی در نیمه قرن بیستم
بود ،در سال های پیش رو در قرن بیست و یکم
کم رنگ شود؛ تا جایی که شاید از آن جز نامی در
تاریخ باقی نماند.
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پیشکشآمریکابهداعش
درمرزعراق
انتقال  280سالح به منطقه شرق سوریه به اسم
حمایت از کردهای منطقه شرقی توسط آمریکا
این سوءظن را به وجــود آورده که واشنگتن به
دنبال حمایت و حل مشکالت به وجود آمده برای
داعش در غرب عراق است .به واقع این تسلیحات
از پایگاه منطقه ای آمریکا در عراق به سوریه رفت
تا به طور قاچاق و مخفیانه به عراق منتقل شود.
دلیل آن هم افزایش فشار برای نظارت بر پایگاه
های آمریکایی و هوشمندی حشدالشعبی در
خاک عراق است .پیش از این اسنادی منتشر
شد که نشان می داد واشنگتن به اسم مبارزه با
داعــش ،بالگردهای خود را به مناطقی ارسال
کرد که رهبران داعش در آن حضور داشتند و
پس از چندی این رهبران به وسیله بالگردهای
آمریکایی از منطقه نبرد خارج شدند و جان سالم
به در بردند .به عبارت دیگر پس از عملیات اراده
نصر در غرب عراق با همکاری ارتش و نیروهای
مردمی ،تروریست ها در شرایط سختی قرار
گرفتند .اخبار منتشر شده حاکی است که در این
عملیات ،نیروهای مردمی و ارتش عراق توانستند
به انبارهای زیادی از تسلیحات داعش دست پیدا
کنند که برای عملیات در االنبار ،نینوا و حتی
بغداد «دپو» شده بودند و تا حدودی خطر داعش
در غــرب کاهش یافت .بسیاری از تسلیحات
سرقت شده از پادگان های عراق در موصل به
این مناطق منتقل شده بود و حمله پیش دستانه
مقاومت در ع ــراق ،نگرانی هــای جــدی برای
استمرار عملیات تروریستی در این کشور برای
حامیان آن به وجود آورد .این احتمال وجود دارد
که انتقال  280کامیون سالح برای جایگزین
کردن تسلیحات از دست رفته تروریست های
داعشی در خاک عراق و مرز سوریه است.

تختهگازترامپبهسمتعصرنژادپرستی

نبردتوئیتریوسخناننژادپرستانهرئیسجمهورآمریکاعلیهچهارنمایندهزنکنگرهموجیازواکنشهارادرپی
داشت.نانسیپلوسیمیگویدترامپبهدنبالیکپارچهسازینژادسفیددرآمریکاست.
در یک آخر هفته ،هنگامی که نمایندگان
کنگره در تعطیالت به سر می بردند ،دونالد
ترامپ که از مادری اسکاتلندی به دنیا آمده
و مادربزرگ و پدربزرگ پدریاش هم متولد
آلمان بودند ،جنگی توئیتری را علیه زنان
رنگینپوستآغازکرد؛نبردرئیسجمهوری
که والدین و همسری مهاجر دارد (ایوانکا
متولد اسلوانی است) علیه نمایندگانی با
والدین مهاجر .دونالد ترامپ در سه توئیت
نــوشــت« :جــالــب اســـت زنـــان دمــوکــرات
ترقیخواه کنگره را ببینید که اصالت ًا از
کشورهایی آمدهاند که دولتهایشان فاجعه
کاملوتمامعیارهستند،بدترینوفاسدترین
و بیکفایتترین در هرکجای دنیا هستند
(اگر اص ً
ال دولتی در حال کار داشته باشند)،
اکنونباصدایبلندوخشنیبهمردمآمریکا،
بزرگترین و قدرتمندترین کشور ملت روی
زمین میگویند که چطور دولت باید اداره
شــود« ».چــرا آنهــا به مکانهایی که از آن
آمدهاند برنمیگردند و به ترمیم مکانهای
کام ً
ال از هم گسیخته و آلــوده به جرم کمک
نمیکنند.برگردندوبهمانشاندهندچگونه
اینکاررابایدانجامداد».اشارهترامپاحتماال
به الکساندرا اوکازیو کورتز ،رشیده طلیب،
ایلهان عمر و آیانا پریسلی ،چهار نماینده
زن مجلس است که سفیدپوست نیستند.

زنانی که برای نخستین بار در سال ۲۰۱۸
به سمت خود انتخاب شدند و در انتقاد از
ترامپ گوی سبقت را از هم حزبیهای خود
ربودهاند اما برخالف اشاره رئیس جمهوری
آمریکا ،سه نفر از این نمایندگان از کشوری
دیگرینیامدهاندکهحاالبهگفتهاوبایدبهآن
جا برگردند و تنها ایلهان عمر خارج از خاک
ایــاالت متحده آمریکا متولد شده است .به
گــزارش دویچه ولــه ،پریسلی در واکنش به
توئیت دونالد ترامپ در حساب کاربری خود
در توئیتر نوشته است« :نژادپرستی این گونه
است .ما آن چیزی هستیم که دموکراسی
خوانده میشود و هیچجا هم نمیرویم».
آیانا پریسلی یکی از نمایندگان سیاهپوست
حــزب دمــوکــرات ،متولد شهر شیکاگو در
ایالتایلینویاست.رشیدهطلیبکهدریک
خانواده مهاجر فلسطینی در شهر دیترویت
درایالتمیشیگانمتولدشدههمدرواکنش
به ترامپ نوشته است «:هیچ قلدری ،حتی
یک رئیسجمهور نژادپرست» هم نمیتواند
مانع خدمت او به کسانی شود که به او رأی
دادهانــد .الکساندریا اوکازیو کورتز ،متولد
نیویورک که تبار آمریکای التین دارد نیز در
حساب کاربری خود در توئیتر نوشته است
که رئیسجمهور «ملیگرایی سفیدپوستی»
خود را به دنیا نشان میدهد .ایلهان عمر که

الجزیره فاش کرد :

همدستیسازمان اطالعات بحرین
با القاعدهبرایترورمخالفانشیعه
برنامه «آن چه پنهان است بــزرگ تر است»
شبکه الــجــزیــره از یــک طــرح محرمانه که
سازمان اطالعات بحرین در سال  ۲۰۰۳با
سرکردگان القاعده برای هدف قرار دادن
مخالفان بحرینی سازمان دهی کرده بود،
پردهبرداشت.برایناساس،سازماناطالعات
بحرین یک سرکرده القاعده را برای هدایت
یکتیمتروربرایهدفگرفتنوترورمخالفان
بحرینی به خدمت گرفته بود .در این برنامه
اشــاره شده که سه مسئول سازمان امنیت
ملی به دستور مستقیم حمد بن عیسی آل
خلیفه ،پادشاه بحرین در ایــن طــرح دست
داشتند.فهرستترورشاملرهبرانسیاسی
اپوزیسیون بحرین و در راس آن «عبدالوهاب
الحسین»است.دراینبرنامهاشارهمیشود،
پادشاه بحرین شخص ًا نزد ریاض برای آزادی
«محمد صالح» رهبر ایــن تیم تــرور مداخله
کرده است.همچنین ،شهادتهای زنده و
ضبط شــدهای پخش میشود که مربوط به
سال ۲۰۱۱هستند.محمد صالح از رهبران
القاعده در اظهارات خود میگوید« :قب ً
ال از
سوی نیروهای امنیت کشور تماسی با من
برقرارشدوبهمناطالعدادندکهپادشاهازمن
میخواهد با شیعیان مقابله و طرحهای ترور
رهبران مخالف از جمله عبدالوهاب حسین
از چهرههای معروف شیعه را اجرا کنم .به من
برای اجرای ترورها از طریق ارتباط با رهبران
القاعده در عربستان جهت تهیه سالح چراغ
سبزنشاندادهشدهبود».حینهمینعملیات
بوده که محمد صالح از رهبران القاعده در
پل ارتباطی بین عربستان و بحرین بازداشت

می شود و به دلیل حمل سالح مورد بازجویی
قــرار می گیرد .ایــن عضو برجسته القاعده
میگوید« :من بعد از آزادی در عربستان به
بحرین برگشتم و پادشاه بحرین شخص ًا از من
استقبالکردوبهمنوعدهداد،اتفاقیکهبرای
من افتاده و بازداشتم در عربستان را جبران
میکند ».این برنامه همچنین بــرای اولین
بار شهادت افسر «یاسر الجالهمه» را پخش
کرد که دولت بحرین او را مامور فرماندهی
نیروهایسرکوبکنندهتحصنمیداناللولوه
درمنامهدرسال ۲۰۱۱کردهبود.الجالهمه
میگوید :در جریان پراکنده کردن تحصن
هیچ سالحی در میدان اللولوه کشف نشد و
تصاویر مربوط به وجود سالح در این میدان به
عمدازسوینیروهایامنیتیبحریندرآنجا
قرار داده شده بود .در اولین واکنش رسمی
بحرین به برنامه مستند شبکه الجزیره یک
مقاممسئولدروزارتاطالعرسانیاینکشور
گفت ،رویکرد برنامه شبکه الجزیره رویکردی
«تروریستی» است که به انزجار ،تفرقه و برهم
زدن وحدت ملی تشویق میکند و این حتم ًا
منجر به تشدید تنش در سطوح بدتر خواهد
شد .این مسئول بحرینی به روابط محرمانه
سازمان اطالعات کشورش با القاعده برای
هدف گرفتن مخالفان اشاره نکرد .این یعنی
منامهجزئیاتمنتشرشدهراردنمیکند.

نشستهیئتدولت مستعفیوانصارا ...روی عرشهکشتی
نمایندگان دولت مستعفی یمن و نیروهای
انــصــارا ...روز یک شنبه به عرشه کشتی
سازمان ملل متحد در دریــای سرخ رفتند
تا دربــاره پیگیری خــروج نیروهای نظامی
از بندر حدیده مذاکره کنند .نمایندگان
دو طرف به اتفاق نمایندگان سازمان ملل
متحد بر سر توافقی گفت وگو می کنند که
در ماه دسامبر برای خروج نیروهای نظامی
از بندر حدیده امضا شده است .به گزارش
روزنامه الشرق االوســط ،مارتین گریفیث،

نماینده سازمان ملل در یمن که به تازگی
تالشها بــرای برقراری صلح در یمن را از
سر گرفته است و در این خصوص سفرهای
رفت و برگشتی به مسکو ،ابوظبی ،مسقط و
واشنگتن دارد ،برای دیدار با رهبران دولت
مستعفی وارد ریــاض شده اســت .گریفیث
در حالی به دنبال دیــدار با رهبران دولت
مستعفی اســت که منابعی در ایــن دولت
میگویند ،دولت مستعفی به صورت جدی
رویخروجازتوافقنامهاستکهلمفکرمیکند.

در موگادیشو پایتخت سومالی به دنیا آمده و
در  10سالگی همراه خانوادهاش به آمریکا
مهاجرت کــرده ،رئیسجمهور آمریکا را به
نژادپرستی متهم کرده است .خانم عمر که
از  ۱۷سالگی ،شهروند آمریکاست نوشته
است رئیسجمهور از ایستادگی آن ها در
مجلسنمایندگانآمریکامقابلنفرتپراکنی
او خشمگین اســت .ایلهان عمر و رشیده
طلیبنخستینزنانمسلمانیهستندکهبه
مجلس نمایندگان آمریکا راه یافتهاند .آن ها
و نمایندگان «پیشرو» مجلس آمریکا منتقد
سیاستهایرئیسجمهورهستند.
▪بیایید آمریکا را دوبــاره سفید پوست
کنیم!

نانسی پلوسی ،رئیسمجلس نمایندگان
آمریکا از حزب دموکرات که حال کنار
نمایندگان پیشرو ایــســتــاده اســت ،در
حساب کاربری خود در شبکه توئیتر نوشته
است هدف رئیسجمهور آمریکا از انتشار
چنین توئیتهای ایجاد تفرقه و دشمنی
میان ملت آمریکاست .پلوسی نوشته است
رئیسجمهور نشان میدهد که هدف او از
شعار «آمریکا را دوباره بزرگ کن» همواره
چیز دیگری بودهو عبارت بوده است از:
سفید (پوست) کردن آمریکا.

خبر مرتبط
دموکرات ها بیدارشوید!ترامپهمچنان
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جوالنمیدهد

دیـــویـــد ایـــگـــنـــاتـــوس ،ی ــک ــی از مــشــهــورتــریــن
ستون نویس های روزنامه«واشنگتنپست،درمقالهای
با عنوان «دموکرات ها بیدار شوید! ترامپ همچنان
جــوالن مـیدهــد!» ،در توصیف وضعیت نامزدهای
دموکرات انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰در
مقابل دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری کنونی آمریکا
مینویسد« :واقعیت رنــج آور بــرای دموکراتها در
تابستان جاری این است که به نظر میرسد ترامپ
در سیاست داخلی و خارجی در حــال رسیدن به
موقعیت مطلوب خود بــوده و این در حالی است که
دموکرات ها برای توقف ترامپ که رهبری نامحبوب،
تفرقه افکن و آسیب پذیر در سال  ۲۰۲۰است هیچ
برنامه ای ندارند .ترامپ به متحدان آمریکا متلک
میگوید ،آن ها را مسخره میکند ،کنگره آمریکا
را نادیده میگیرد و ظاهر ًا به عواقب این کار نیز بی
اعتناست .در واقع این طور نیست که ترامپ در حال
بازنویسی دستورالعمل سیاست باشد بلکه آن را
دور انداخته اســت .بدتر و دردنــاکتــر ایــن اســت که
دموکراتها با این که اعتقاد دارند با ادامه رویه ترامپ،
شرایط به مراتب بدتر خواهد شد ،هنوز راهــی پیدا
نکرده اند کهویرامتوقفکنند.نتایجیکنظرسنجی
که به طور مشترک از سوی واشنگتن پست و «ای.
بی.سی .نیوز» انجام شده و هفته پیش منتشر شد،
حاکی از این است که ترامپ از منبعی فراتر از حامیان
اصلی خود پشتیبانی میشود و این به مثابه هشداری
بــرای دموکرات هاست .بر اســاس این نظرسنجی،
میزانحمایتازترامپازماهآوریل(فروردین)پنجبرابر
شده و به  ۴۴درصد رسیده است و میزان نارضایتی از
وی ۵۳ ،درصد است .در واقع ،این میزان رضایت از
ترامپ ،بیشترین درجه خشنودی از او از زمان ورودش
به کاخ سفید است .دموکرات ها باید از خواب بیدار
شوند! چه خوشتان بیاید و چه دوست نداشته باشید،
ترامپ در حال جوالن دادن است .اکنون  ۲۰نامزد
انتخاباتریاستجمهوریازحزبدموکراتدرصحنه
رقابت با هم سرشاخ شدهاند اما برای زمان حال هیچ
برنامهایندارند.هیالریکلینتونفکرمیکردترامپ
باعث شکست خودش خواهد شد اما اشتباه میکرد.
دموکراتیبرندهانتخاباتسال ۲۰۲۰استکهبتواند
درمقابلاین رئیس جمهورکنونیکهصدایبلندیهم
دارد،تضادیاطمینانبخشازخودبهنمایشبگذارد.

دورهمییارانانتخاباتیترامپ
کیمجونگاونکهنامههای«فوقالعاده»مینویسد،
پوتین که نوار ویدئویی و افشاگرانه رو می کند ،بن
سلمان اره به دست که گاوی شیرده برای اقتصاد
آمریکاست به همراه دیکتاتورهای نظامی ،همه
افــرادی هستند که برای انتخاب مجدد ترامپ به
ریاست جمهوری  2020تالش می کنند و نقش
آفرین هستند .افرادی که تا حد ممکن می توانند از
ریاستجمهوریدونالدترامپسودببرند .کارتونی
از کارتونیستآمریکاییبهنام PatBagley

چهره روز

لیبرمن:نتانیاهوسگیاستکه
پارسمیکند،اماگازنمیگیرد
آوی ــگ ــدور لــیــبــرمــن ،وزیـــر جــنــگ ســابــق رژیــم
صهیونیستی در واکنش به تنشهای لفظی
اخیر میان بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر این
رژیــم و حزب ا ...لبنان ،اعــام کــرد :نتانیاهو
سگی است که پارس میکند ،اما گاز نمیگیرد.
این اظهارات لیبرمن پس از آن مطرح شد که
نتانیاهو گفته بــود اگــر حــزب ا ...به اسرائیل
حمله کند ،حمله نظامی شدیدی را علیه لبنان
ترتیب میدهد .لیبرمن همچنین تاکید کرد که
عذرخواهی بابت کشته شدن یکی از نیروهای
جنبش حماس «دیوانگی محض» است و این
موضوع نشان دهنده حالتی از ترس است.

