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وزیر کار سابق آمریکا:
 ترامپ آمریکا را متحد ساخت، 

اما علیه خودش!
دونالد ترامپ در آســتانه رقم زدن چیزی 
است که هیچ یک از روسای جمهور قبلی آمریکا 
تاکنون نتوانسته بودند رقم بزنند: یک ائتالف 
سیاســی دو حزبی واقعاً چند نــژادی و چند 
دســته علیه خودش که به حدی فراگیر است 
که می تواند در ســال های پیش رو باعث تغییر 
شکل سیاست آمریکا شود. به گزارش واشنگتن 
پست، رابرت ریچ، وزیر کار سابق آمریکا و استاد 
دانشــگاه کالیفرنیا در مطلبی در این روزنامه 
می نویسد: آنچه که برای ترامپ ناراحت کننده 
اســت این اســت که این ائتــالف موجودیت 
پیدا کرده تا نگذارد او برای یــک دوره دیگر به 
ریاست جمهوری برسد. با نژاد شروع می کنیم. 
خصومت ترامپ در قبال مردم معترض به قتل 
جورج فلوید توسط پلیس آمریکا و نژادپرستی 
سیستماتیک در این کشور به جای آنکه پایگاه 
حمایت از وی را تقویت کند منجر به نزدیک تر 
شــدن میلیون ها آمریکایی سفیدپوســت به 
آمریکایی های سیاه پوست شــد. حاال بیش از 
نیمی از سفیدپوســتان می گویند با ایده های 
مطرح شده از سوی جنبش جان سیاهپوستان 
مهم است موافق هستند و همچنین تعداد سفید 
پوستان بیشــتری با اعتراضات علیه خشونت 
پلیس در آمریکا موافقت می کنند تا مخالفت. تا 
سطح قابل توجهی خود این اعتراضات از جانب 
هر دو نژاد انجام گرفته اســت. جــان لوئیس، 
قهرمان بزرگ حقوق مدنــی در آمریکا که روز 
جمعه در گذشت ماه گذشته میالدی در نزدیک 
جایی که دونالد ترامپ و دادستان کل دولتش 
ویلیام بار نیروهای پلیس ضد شورش مسلح به 
گاز اشک آور را به سراغ اعتراضات مسالمت آمیز 
فرستادند، گفته بود: آقای رئیس جمهور مردم 
آمریکا حق این که اعتراض کنند را دارند. حتی 
بسیاری از رای دهندگان سابق حامی ترامپ از 
نژادپرستی ترامپ و در مجموع آلودگی اخالقی 
وی متحیر هســتند. یک نظر ســنجی اخیر 
نیویورک تایمز به همراه سی ینا کالج نشان داد، 
بیش از ۸۰ درصد از گروهی که در سال ۲۰۱۶ به 
ترامپ رای دادند و امسال نمی خواهند به او رای 
دهند، معتقدند ترامپ رفتاری متناسب با یک 
رئیس جمهور ندارد. ۷۵ درصد رای دهندگان 
ثبت نام کرده در سراسر ایالت هایی که به عنوان 
میدان نبرد مطرح هستند همین عقیده را دارند 
که این می توانــد تفاوت بزرگــی در انتخابات 

نوامبر به وجود  آورد.

دومین عامل بــزرگ اتحاد علیــه ترامپ 
حمالت وی به سیستم دولتی ما است. هرچند 
که آمریکایی ها به طور خــاص به دولت عالقه 
و اعتمــاد ندارند اما تقریبا همه آنها احســاس 
نوعی وفــاداری در قبال قانون اساســی و این 
اصل که هیچکس از قانون باالتر نیست، دارند. 
اقدامات ترامپ در راســتای سیاســی سازی 
وزارت دادگســتری، حمالت وی به حاکمیت 
قانون، درخواســت هایش از کشورهای دیگر 
برای تخریب وجهه مخالفان سیاسی خود و در 
عین حال عشق آشکار او به دیکتاتورها به ویژه 
والدیمیر پوتین بازخورد بــدی حتی در میان 
محافظه کاران سرسخت داشته است. سومین 
عامل بزرگ اتحاد علیه ترامپ مدیریت فاجعه 
بار او در قبال بحران کرونا ویروس بوده اســت. 
بسیاری از کســانی که ممکن است از نقایص 
شــخصیتی او و گرایش های مســتبدانه اش 
درگذرنــد، نمی توانند اشــتباهات او در قبال 
بحران پیش آمده برای ســالمت عمومی را که 
جان خودشان و عزیزانشان را تهدید می کند، 
ببخشند. در یک نظرسنجی که نتایجش چند 
روز پیش انتشار یافت ۶۲ درصد گفتند ترامپ 
به جای آن که به تالشها برای مبارزه با کووید ۱۹ 
کمک کند، دارد به این تالش ها آسیب می زند. 
همــه ۷۸ درصد از گروه حامیان وی در ســال 
۲۰۱۶ که نمی خواهند دوباره به او رای بدهند 
هم عملکرد او در قبال بحران همه گیری کرونا 
را تایید نکردند. رای دهنــدگان در ایالت های 
تعیین کننده شامل تگزاس، فلوریدا و آریزونا 
به شرکت های نظرسنجی می گویند که دیگر 
به ترامپ رای نخواهند داد. بــا این حال حتی 
گستره ائتالف ضد ترامپ یک گواه قابل توجه بر 

ظرفیت او برای الهام بخشیدن به انزجار است.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

حجم زیــادی از اخبار رســانه ها 
طی یک هفته پیش تاکنون، به لیبی 
اختصاص دارد و این نشــان می دهد 
که به زودی یک تحول بسیار مهم در 
این کشور رخ خواهد داد. به موازات این 
اخبار شــاهد اظهارنظرهای گوناگون 
از ســوی مقامات دو دولت مستقر در 
ُطبرق و طرابلس علیه یکدیگر هستیم. 
در غــرب لیبی فائزالســراج به عنوان 
نخست وزیر دولت وفاق ملی لیبی و در 
شرق این کشور، ژنرال خلیفه حفتر به 
عنوان فرمانده ارتش ملی لیبی در حال 
مجادله سیاسی با یکدیگرند اما واقعیت 
این اســت که در پِس ایــن اظهارات 
کشــورهایی وجود دارند که در حال 
شکل دادن به تحوالت لیبی هستند. 
باید بپذیریم که لیبــی دیگر همانند 
سوریه نیســت، بلکه بدتر از معادالت 
شــام در حال اتفاق افتادن است. در 
ســوریه درنهایت نیروهای فرانسه در 
مناطق کردنشین با آمریکا هماهنگ 
بودند و امور نظامی، اطالعاتی و سیاسی 
را جهت دهی می کردنــد، اما حاال در 

لیبی ســه کشــور مهم اتحادیه اروپا 
یعنی فرانسه، آلمان و ایتالیا به صورت 
مشهود در حال رصد و دخالت در اوضاع 
این کشور هســتند. بریتانیا هم مانند 
گذشته به صورت پنهان در معادالت 
لیبی حضور دارد و ســعی می کند در 
عالی ترین ســطح )اما بی سر و صدا( 
منافعش را تامین کند و از آب گل آلود 
لیبی برای خود ماهی بگیرد. طبیعی 
اســت هرجا که بریتانیا حضور داشته 
باشد، روس ها و آمریکایی ها هم حاضر 
هستند. اما مساله اینجاست که تمام 
این بازیگرها فقط بخشــی از شطرنج 
قدرت در معادالت فعلی لیبی را نمایان 
می کند. ترکیه به عنوان یک قطب مهم 
در معادالت لیبی که حامی دولت وفاق 
ملی به رهبری السراج است، به نوعی 
ُســکان داِر این تحوالت شــده است. 
آنکارا در این مســیر با تمام قدرت در 
حال پیشروی و تامین منافع خود است 
و سناریوی آن فقط به مسائل نظامی و 
اشغال نقاط و شاهراه های استراتژیک 
ختم نمی شود، بلکه اردوغان به نفت 
و آیندة لیبی فکر می کند. در این مسیر 
شــاهد آن هســتیم که کشتی های 
تحقیقاتی ترکیه در قالب تیم اکتشاف 
نفــت و گاز در ســاحل طرابلس پهلو 

گرفته اند و آنکارا بــه صورت علنی به 
تمام دنیا اعالم کرد که در حال اکتشاف 
در ایــن منطقه بــا هماهنگی دولت 
وفاق ملی لیبی اســت. از سوی دیگر 
بر اســاس آمار و اخبار موجود، ترکیه 
اقدام به اعزام تروریســت های ارتش 
آزاد سوریه و احرارالشام به لیبی کرده 
است تا بتواند از آنها به عنوان پیاده نظام 
خود استفاده کند و با نیروهای خلیفه 
حفتــر بجنگد. این قماری اســت که 
اردوغان در سوریه آن را کلید زد و حاال 
لشگری از اتباع کشورهای گوناگون را 
در اختیار دارد که با پاکسازی مناطق 
مختلف ســوریه، حاال بیکار شده اند و 
باید به هر ترتیبی که شده آنها را سرگرم 
کند. بر این اســاس، نیروهای مذکور 
که از ســوریه به لیبــی آمده اند، حاال 
عالوه بر حضور در دو جبهه )ســوریه 
و لیبی( قرار اســت وارد جبهه ســوم 
یعنی »جمهوری آذربایجان« شوند. 
در این راســتا روز گذشته )یکشنبه( 
رســانه های محلی ســوریه به نقل از 
منابعی در شهر عفرین که تحت اشغال 
ترکیه اســت، اعالم کردند، در مرکز 
اســتقرار مزدوران ترکمان در مرکز 
شــهر عفرین، تجمعاتی وجود داشت 
و تعــدادی خــودروی زرهــی از نوع 

جیپ به این منطقه آمدنــد و در آنها 
مسئوالن عالی رتبه ترکیه  قرار داشتند. 
منابع مذکور همچنین اعالم کردند، 
مسئوالن ســازمان اطالعات ترکیه با 
شــماری از مزدوران رایزنی کردند و 
مشخص شد که این مسئوالن جهت 
ثبت نام مــزدوران ترکمان برای اعزام 
آنها به آذربایجان و جنگ با ارمنستان 
آمده بودند. این داده ها به خوبی نشان 
می دهد که ترکیه به دنبال آن است تا 
در چند جبهه وارد مجادله شود و به نظر 
نمی رسد سیاست خارجی ترکیه این 
ظرفیت را در خود داشــته باشد. نکته 
مهمتر این است که کشورهایی مانند 

قبرس و مصر نسبت به اکتشاف ترکیه 
احساس خطر کرده و به صورت علنی 
این اقدام آنکارا را محکوم کردند و این 
نشان می دهد که ترکیه در این مسیر 
دشمنان زیادی دارد. زمانی که نام مصر 
به میان می آید بسیاری از مخاطبان و 
خوانندگان با این سوال مواجه می شوند 
که مصر در لیبی آن هم در مقابل ترکیه 

چه می خواهد؟ 
 السیسی در لیبی

 به دنبال چیست؟  
اینکــه مصــر در لیبی بــه دنبال 
چیست، دالیل زیادی دارد. اول آنکه 
مصر همسایة شرقی لیبی به حساب 
می آید و در این مسیر رفیق صمیمی 
السیســی یعنی خلیفه حفتر هم در 
مرز با مصر )شمال شرقی لیبی(، شهر 
ُطبــرق را در اختیــار دارد. به همین 
جهت مصر به لحاظ مــرزی و تامین 
امنیت مرزهای مشــترکش با لیبی، 
در حال انجــام فعالیت های مختلف 
اســت. دوم آنکه، مصر با تفکر ترکیه 
که بر پایة ایدئولوژی اخوان  المسلمین 
بنا شــده و قطر هم با آنکارا در این راه 
همراه اســت، ضدیت جدی و عمیق 
دارد. همین ضدیت و عدم مســامحه 
با تفکر اخوانی را در ســال ۲۰۱۲ در 
قاهره شاهد بودیم؛ تا جایی که محمد 
مرسی به عنوان اولین رئیس جمهوری 
غیرنظامی مصر طی ۵۰ سال گذشته 
از دل اخوان المسلمین روی کار آمد و 
در نتیجه سرگذشــت تاریکی برای او 

رقم خورد. 
نکته اینجاست که ضدیت قاهره با 
اخوان المسلمین تاحدودی اختیاری 
و بخش اعظم آن اکتسابی است. به این 
معنا که سعودی ها و امارات ایدئولوژی 
اخوانی را دشمن خود می دانند. توجه 
داشته باشــید مصر از سوی ابوظبی و 
ریاض مورد حمایت قــرار می گیرد و 
تا حد زیادی باید با این دو کشور علیه 
قطر و ترکیه که از مشی اخوانی پیروی 
می کنند، همراه باشــد. بر این اساس 
مصر به دلیل اینکه قدرتمندترین ارتش 
عربی در سطح غرب آسیا و آفریقا را دارا 
است، به نوِک پیکان سناریوی عربستان 
و امارات در منطقه و حاال در لیبی تبدیل 
شده اســت. این مدل از تقابل حاال در 
شهر ِســرت لیبی واقع در شمال این 
کشور به اوج خود رسیده است. واقعیت 
این است که به رغم تالش ها برای مهار 
تنش در لیبی و تهدیــد اروپا به وضع 

تحریم علیه کشورهای خارجی دخیل 
در این درگیری هــا، خبرها حاکی از 
بسیج نظامی نیروهای دو طرف درگیر 
لیبی در جبهه های نبرد سرت برای آغاز 
عملیات آزادسازی این شهر استراتژیک 
است. رسانه جنگ لیبی یکشنبه اعالم 
کرد که سواحل مشــرف بر شهرهای 
ســرت، راس االنوف و البریقه شاهد 
صف آرایی نیروهای ارتش ملی لیبی، به 
رهبری خلیفه حفتر هستند. همزمان 
رویترز هم گزارش داد که دولت وفاق 
ملی لیبی به رهبری فائز السراج شبه 
نظامیان مســلح را در نزدیکی شــهر 

سرت بسیج کرده است. 
باید بدانید که شــهر سرت، دروازه 
ورود به میادین اصلی نفت در لیبی است 
و اروپایی ها در آنجا منافعی برای خود 
لحاظ کرده اند. به همین دلیل سه کشور 
فرانسه، آلمان و ایتالیا آمادگی خود را 
برای اعمال تحریم علیه کشــورهای 
خارجی دخیل در نقــض ممنوعیت 
تسلیحاتی لیبی و تشدید تنش در این 
کشــور جنگ زده اعالم کردند. نکته 
مهمتر اینکه بازار جنــگ و تهدید به 
حدی داغ اســت که همزمان با بسیج 
نیروها در اطراف شهر راهبردی سرت، 
گفت وگوهایی میان مقامات بلندپایه 
مصر و امارات انجام شــده که طی آن 
امارات به مصر پیشنهاد داده در صورت 
وارد آوردن ضربه مهلــک به ترکیه و 
اهدافــش در لیبی، ابوظبــی در کنار 
قاهره موضع تعیین کننده ای در قبال 
بحران سد النهضه اتخاذ کند. موضوعی 
که می تواند بزرگترین ارتش منطقه به 
رهبری السیسی را مقابل ارتش دوِم ناتو 
به رهبری اردوغان قرار دهد. به همین 
دلیل ما شاهد یک آرایش نظامی تمام 

عیار و مهم در سرت هستیم! 

گزارش »توسعه ایرانی« از تحرکات ترکیه، مصر و امارات در شمال لیبی 

صف آرایی برای ورود به میادین نفتی سرت!
منابع محلی در شهر عفرین 

سوریه اعالم کرده اند 
که مسئوالن سازمان 

اطالعات ترکیه با شماری 
از مزدوران ترکمن رایزنی 

کردند و مشخص شد که 
این مسئوالن جهت ثبت 
نام این نیروها برای اعزام 

آنها به آذربایجان و جنگ با 
ارمنستان به این شهر آمده 

بودند

همزمان با بسیج نیروها در 
اطراف شهر سرت، امارات 

به مصر پیشنهاد داده که 
در صورت وارد آوردن 

ضربه مهلک به ترکیه و 
اهدافش در لیبی، ابوظبی 

در کنار قاهره موضع 
تعیین کننده ای در قبال 
بحران سد النهضه اتخاذ 

کند

شهروندان اسرائیلی شنبه شب بار دیگر با تجمع مقابل منزل نخست وزیر این رژیم خواستار برکناری وی شدند. 
به گزارش ایلنا، به نقل از روسیاالیوم، پلیس اسرائیل تالش کرد معترضان را که مقابل منزل بنیامین نتانیاهو نخست 
وزیر اســرائیل تجمع کرده بودند، متفرق کند. تظاهرات علیه فســاد نتانیاهو و همچنین سوء مدیریت دولتش در 
برخورد با بحران کرونا و به ویژه تبعات آن در اراضی اشــغالی ادامه دارد. در جریان 
این اعتراضات پلیس شــماری از معترضان را درتل آویو دســتگیر کرد. در بیانیه 
پلیس آمده که برخی تظاهرکنندگان دست به خشونت علیه پلیس زدند و از اینرو 
اقدامات بازدارنده علیه آنها اتخاذ شد. در کنار تبعات اقتصادی و اجتماعی کرونا، 
فســاد نتانیاهو در چند پرونده خشــم مردم را دوچندان کرده است و معترضان 

خواهان برکناری وی هستند.

راهپیمایی ضد نژادپرستی در برلین و پاریس، با حضور مردمی گسترده برگزار شد و معترضان شعار »عدالت نباشه، صلح نیست« 
سر دادند. به گزارش دویچه وله، بیش از ۱۵۰۰ معترض با در دست داشتن پالکاردهایی که روی آنها نوشته شده بود نژادپرستی از نظر 
روحی، جسمی و جهانی می کشد در برلین دست به راهپیمایی زده تا خشونت پلیس را محکوم کنند. با توجه به اینکه محدودیت های 
مرتبط با ویروس کرونا در مکان های عمومی همچنان در سراسر آلمان برقرار است، بسیاری 
از شرکت کنندگان در این راهپیمایی ماسک به صورت داشتند و تالش کردند تا با حفظ 
فاصله ۱.۵ متری از یکدیگر قرار بگیرند. این در حالی است که روز شنبه معترضان در حومه 
پاریس نیز به مناسبت چهارمین سالگرد مرگ »آداما ترائوره«، یک مرد سیاه پوست تحت 
بازداشت پلیس، راهپیمایی کردند؛ پرونده ای که خشم گسترده ای علیه خشونت پلیس 

به پا کرده است.

خشونت پلیس، معترضان فرانسوی و آلمانی را به خیابان ها کشاندتداوم اعتراضات علیه نتانیاهو در اراضی اشغالی

کارشناسان امور کره شــمالی گفته اند، خواهر کیم 
جونگ اون بــا ارتقای درجه در کمیتــه مرکزی حزب 
حاکم کره شمالی و قرار گرفتن در موقعیتی که می تواند 
جای برادرش را به عنوان رهبری این کشــور بگیرد، در 
آستانه تبدیل شدن به یک قدرت مطلق قرار گرفته است. 
به نوشته روزنامه اکسپرس، روی کالی، مسافری که به 
صورت دائم به کره شمالی سفر می کند در کتابی با عنوان 
با چشم هایت نگاه کن و به جهان بگو درباره تجربیاتش 
در این سفرها می نویسد: کیم یو جونگ، خواهر ۳۲ ساله 
کیم جونگ اون، رهبری کره شمالی دوم ژوئیه به عنوان 
عضو دائمی در نشست کمیته مرکزی حزب حاکم این 
کشور حضور یافت؛ به نوشته روزنامه دیلی ان.کی این 
اقدام نشان می دهد این زن ۳۲ ســاله موقعیت خود را 
به عنوان فرد شماره کشــور تقویت می کند. روی کالی 
گفت: این روند به من نشان می دهد که کیم یو جونگ در 

حال تبدیل شدن به یک قدرت مطلق است. تشخیص 
اینکه ا در کره شــمالی چه اتفاقی می افتد، کاری دشوار 
است اما تجربه نشــان می دهد که رویکرد نرم از جانب 
رهبری این کشور دیگر مورد قبول نیست. موضع خواهر 
رهبر کره شمالی موضعی سخت است و شما هرگز تصور 
نمی کنید که او با دونالد ترامپ، گفتگویی آرام و متین 

داشته باشد.

ولیعهد کویت تمام اختیارات امیر این کشــور را در 
پی انتقال صباح االحمد الجابر الصباح به بیمارســتان 
برعهده گرفت. به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری 
کویت، صبــاح االحمد الجابر الصبــاح، امیر کویت روز 
گذشــته )یکشــنبه( برای انجام معاینات پزشکی در 
بیمارستان بستری شد. او ۹۱ سال داشته و از مشکالت 
عدیده  ســالمتی در طول سال گذشــته رنج می برده 
است. خبرگزاری رسمی این کشور به نقل از علی جراح 
الصباح، وزیر امور دفتر سلطنتی گزارش داد، امیر کویت 
دســتور داده ولیعهد به طور موقت تمام اختیارات او را 
برعهده بگیرد. پیشتر شیخ علی جراح الصباح گفته بود، 
امیر کویت برای انجام معاینات پزشکی به بیمارستان 
منتقل شــد. او در ســال ۲۰۱۹ برای انجام معالجات 
پزشکی یک پرواز به آمریکا داشت که شش هفته طول 
کشــید و در این ســفر به دلیل وضعیت سالمتی اش 

دیداری با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا نداشت. 
نواف االحمد الجابر الصباح ۸۳ ساله در سال ۲۰۰۶ بعد 
از اجماع افراد خاندان سلطنتی عهده دار ولیعهدی شد 
و از حمایت خوبی در خاندان سلطنتی برخوردار بوده و 
چهره  سیاسی متعادلی است که خیلی در مألعام حاضر 
نمی شــود. دیروز هم دیوان ســلطنتی کویت از عمل 

موفقیت آمیز امیر این کشور خبر داد.

خواهر کیم جونگ اون در مسیر قدرتدر پی بستری شدن امیر کویت، ولیعهد این کشور عهده دار امور شد!

خبرخبر


