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غارت موادغذایی از فروشگاه های ونزوئال

در حالــی کــه قفســههای فروشــگاههای ونزوئــا از مواد
نما
غذایی خالی شــدهاند ،همچنان مردم برای غارت آنها
دســت بــه شکســتن شیشــههای فروشــگاهها میزننــد.
درگیری بر ســر مواد غذایی در ونزوئال تاکنون  4کشــته و
 15مجروح بر جای گذاشته است.
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آتشوخشم
درکاخسفیدترامپ

مایـکل وولـف  /مترجم:مهوش غالمی

ترامپ سر کیسه را راحت شل نمیکند

بنــن بــه شــکل عجیبــی میتوانســت بــه ترامــپ ایمــان داشــته باشــد امــا
درعین حال بگوید که کامالً هم او را جدی نمیگیرد.
او نخســتین بــار در ســال  2010که ترامــپ گاهی کاندیدای ریاســت جمهوری
میشــد و گاهــی نه بــا او مالقات کــرد .بنن در مالقاتــی در برج ترامــپ ،به او
پیشــنهاد کرد به منظور تقویت جاه طلبیهایش برای ریاست جمهوری ،نیم
میلیــون دالر برای حمایــت از کاندیداهای طرفدار کاهــش هزینههای دولت
صــرف کنــد .بنن در زمان ترک جلســه بــه این نکته پــی برده بود کــه ترامپ
هیچ گاه این گونه ســر کیســه را شل نمیکند .خیلی ســاده است چون به طور
جدی وارد بازی نمیشــود .بین این مالقات اولیه و مالقاتی که در اواســط ماه
آگوست داشتند یعنی زمانی که بنن مدیریت مبارزات انتخاباتی ترامپ را بر
عهده گرفت ،بنن کامالً مطمئن بود جز چند مصاحبه با ترامپ برای برنامه
رادیویی بریت بارت خود بیش از  10دقیقه مکالمه شخصی با ترامپ نداشته
است .اما اکنون لحظه تابعیت از روح زمانه برای بنن فرا رسیده بود .همه جا
به طور ناگهانی حس نداشــتن اعتماد به نفس در ســطح جهانی حاکم بود.
جنجــال در لندن بر ســر خروج انگلیــس از اتحادیه اروپا ،مــوج مهاجرانی که
وارد سواحل خشمگین اروپا میشدند ،محروم شدن طبقه کارگر از امتیازات،
شــبح ورشکســتگی مالی بیشــتر ،ماجرای برنی ســندرز و انتقام جویی لیبرال
او  -همــه جا را واکنشهای شــدید پر کــرده بود .پایبندتریــن مبلغان جهانی
ســازی هم اکنون دچار تردید شــده بودنــد .بنن معتقد بود تعــداد زیادی از
مردم ناگهان پذیرای پیام جدیدی شــده بودند :دنیا به مرز نیاز دارد  -یا دنیا
به دورهای بازگشته که مرزهایی حاکم بود .دورهای که امریکا عظمت داشت.
ترامپ به سکویی برای بیان این پیام تبدیل شده بود.
بنــن تــا آن شــب ژانویــه تقریبــاً پنــج مــاه بــود کــه در دنیــای دونالــد ترامپ
ذوب شــده بــود .و با وجودی کــه تا آن زمان ذخیره قابــل توجهی از اطالعات
درباره خصوصیات و شخصیت ترامپ جمع کرده بود ،باعث میشد نسبت
بــه قابل پیشبینی نبــودن رئیس و نظراتش احتماالً احســاس خطر کند ،اما
ایــن موضوع از جذبــه کاریزماتیــک و فوقالعاده ترامپ برای جناح راســت،
جنــاح محافظه کار حزب جمهوریخواه ،پایگاههای اینترنتی مخصوص نشــر
ایدههــای روز جامعــه و اکنــون در ســایه پیــروزی ،از فرصتی که به اســتیو بنن
میداد ،کم نمیکرد.
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دارد آمــده اســت :ما بــر روی بودجهای متعــادل بدون بدهــی جدید توافق
کردیم .این دســتورکار نشــان میدهد که دو طرف بــه دنبال حذف تدریجی
مالیــات وضــع شــده پــس از پیوســتن آلمــان غربی و شــرقی بــه یکدیگر در
 1990در حمایــت از ایالتهای فقیرتر شــرقی هســتند.در ادامه پیشنویس
این دســتورکار آمده است :در زمینه سیاســت خارجی نیز دو طرف خواستار
محدودیتهای بیشتر در زمینه صادرات تسلیحات و پایان دادن به فروش
ســاح به کشــورهای درگیر جنگ یمن شــدهاند.این توافق پس از گذشــت ۳
ماه و نیم از انتخابات پارلمانی آلمان ،صورت گرفته است و میتواند برای دو
حزب دستاورد بزرگی محسوب شود .آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان و مارتین
شولتز رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان طی مذاکرهشان بر سر فائق آمدن
بر مشــکالت و تشــکیل دولت جدید تأکید کردند .حزب مــرکل ،همراه حزب
سوســیال دموکرات سالهاســت کــه اداره آلمــان را بر عهده دارنــد .اما پس از
انتخابات ماه سپتامبر ،حزب سوسیال دموکرات اعالم کرد به مخالفان دولت
میپیوندد اما بعد از ناکامی تالشهای مرکل برای تشــکیل دولت با دو حزب
کوچکتر در ماه نوامبر ،قبول کرد در تشکیل دولت شرکت کند.

اعتراض تونسی ها به گرانی و افزایش مالیات  ،یک کشته و  600بازداشتی برجای گذاشت
گــروه جهان /تونســیها با هر ســابقه و
مکتب فکریای بار دیگر به خیابانهای
شهرهایشان آمدهاند تا تصویر تصنعی
تنها نمونه موفق بهار عربی را هم از بین
ببرنــد .جوان ،بیکار و ناامید ســه ویژگی
اصلــی معترضــان اســت کــه میگویند
حتــی بهــار عربی هم نتوانســت شــعار
ملی کشورشــان ،مبنی بر نظم ،عدالت
و آزادی را برایشــان تحقــق ببخشــد .بــا
آغاز سال  ،2018دولت این کشور ،قانون
جدیدی را بــرای افزایش قیمت بنزین،
اینترنت ،اجــاره و ...اجرایی کرد و مردم
در واکنش به گرانیها از  9ژانویه صدای
اعتراض خود را بلند کردند.
بــه گــزارش «ایران» به نقــل از گاردین،
فعــاالن حقــوق بشــری ،مقامهــای
تونــس را بــه اعمــال خشــونت علیــه
معترضــان متهــم کردهانــد .در نتیجــه
سه شب اعتراض ،پلیس حدود 600نفر
را دســتگیر کــرد .تاکنــون یــک نفــر از
معترضان کشــته شده و تعداد زیادی از
نیروهای پلیس و مردم زخمی شدهاند.
مقامهای دولت تونس هم برای کنترل
موج رو به گسترش اعتراضها تعدادی
از نیروهای ارتش را در نزدیکی مقرهای
حیاتــی و تأسیســات مهــم در پایتخــت
مستقر کردند.
ëëتکرار دوباره تاریخ
از ماه دسامبر ســال  ،2010با خودسوزی
جــوان میوهفروشــی مقابل شــهرداری،
فصــل بهــار عربی بــه تونس هم رســید
و بــه حکومــت  20ســاله زینالعابدیــن
بــن علی پایــان داد .از آن زمــان تاکنون
حــدود  7ســال میگــذرد امــا همچنان
خواســته مردم بهبود شــرایط معیشتی
و اقتصــادی اســت .مــردم تونــس ،تنها
کشــور عربــیای که تصــور میشــد بهار
عربــی در آن بــه بــار نشســته و مــردم
از نتیجــه شــورش و تغییــر حاکمیــت
راضیانــد ،از  9ژانویــه  2018بار دیگر به
خیابانها آمدند تا خواســتههای خود را
برای ایجاد شغل ،آزادی و کرامت ملی
فریــاد بزننــد .با وجود گذشــت  7ســال،

همچنــان خیابانهــای تونــس شــاهد
همــان خشــم و ناامیــدی هســتند .ایــن
بار نیز اعتراضها با خودســوزی شــدت
گرفــت .در ماه نوامبر مــادر  5کودک در
اعتــراض به گرانــی و بیکاری خــود را به
آتش کشید تا شعله اعتراضات دیگری
شــود .معترضان خواهان تغییر بودجه
امسال هستند .احزاب مخالف میگویند
بودجــه دولــت عادالنــه نیســت .آنها از
دولــت میخواهنــد بــه خانوادههــای با
درآمد پاییــن ،کمک هزینه مالی بدهد.
تصمیــم دولــت تونــس بــرای افزایش
مالیــات بــر ارزش افــزوده و تعرفههای
بیمــه اجتماعــی در بودجه ســال جدید
بــا اعتراض مــردم روبهرو شــده اســت.
قیمت برخــی محصــوالت و مالیات بر
واردات هم در سال جدید افزایش یافته
است.
در نتیجــه ،مــردم تونــس  9ژانویــه
در خیــــابــــــان ســعدی بوزیــد علیــه
عدم صالحیــت دولــت محمــد باجــی
قائد سبسی دست به تظاهراتی گسترده
زدنــد که رفتهرفت ه مــوج این اعتراضات
بــه دیگر خیابانهای کشــور هم کشــیده
شــد .یــک منبــع مســئول اعالم کــرد که
سبســی ،پنجشــنبه نشســتی را با یوسف
شــاهد ،نخســتوزیر بــرای بررســی
وضعیــت امنیتی و احتمــال اعالم منع
آمــد و شــد جزئــی یــا کلــی در تونس تا
زمان برقراری امنیــت کامل برگزار کرد.
یوسف شاهد جبهه مردمی را که شامل
ائتالف گروههایی از احزاب چپگراست
بهدســت داشــتن در ایــن تظاهــرات و
تحریک مردم متهم کرد .جبهه مردمی
هــم در مقابل ،خواهان ادامه تظاهرات
شــده و برای برگزاری تظاهرات گسترده
در  ۱۴ژانویــه بــه مناســبت هفتمیــن
سالروز انقالب سال  ۲۰۱۱فراخوان داد.
ëëاستمرار وضعیت بغرنج
بــه گــزارش «ایران» بــه نقــل از فرانس
 ،24بــا وجــود جایــگاه تونــس بهعنــوان
نمونه موفــق و صلحآمیــز انقالبهای
اخیــر خاورمیانه ،تظاهرات اخیر نشــان

نیم نگاه

ëëدر نتیجه ســه شــب اعتــراض ،پلیس
حــدود  600نفــر را دســتگیر کــرد .تاکنون
یک نفر از معترضان کشــته شده و تعداد
زیــادی از نیروهای پلیــس و مردم زخمی
شدهاند

داد دولــت تــازه تونــس هــم در حــال
غــرق شــدن در بحرانهــای اقتصادی،
فســاد گســترده و ناکارآمــدی در برابــر
تهدیدهــای تروریســتی اســت .دولــت
تونــس بــا مصائــب اقتصــادی بســیار
زیادی روبهروســت .پس از بهــار عربی،
کشــور از کاهش عمده ســرمایهگذاری و
ناکارآمدی و در نتیجه بیکاری گســترده
رنــج میبــرد .بــر اســاس آمار ســازمان
ملی ،نرخ بیــکاری تونس مرز 15درصد
را رد کــرده؛ درحالی که پیــش از انقالب
ایــن نــرخ  13درصــد بــود .آنچــه بــر
وخامــت اوضــاع افــزوده این اســت که
تحصیلکردگان بیشــتر از سایر گروههای

 ëëآغاز ســال  ،2018دولت این کشور ،قانون
جدیــدی را بــرای افزایــش قیمــت بنزیــن،
اینترنــت ،اجــاره و ...اجرایــی کــرد و مــردم
در واکنــش بــه گرانیهــا از  9ژانویــه صــدای
اعتراض خود را بلند کردند

اجتماعــی در معــرض بیــکاری قــرار
دارند .تنها در ســه ماهه اول سال ،2017
 260هزار فرد تحصیلکرده بیکار در این
کشور  11میلیونی وجود داشت.
یوســف شریف تحلیلگر سیاسی تونسی
معتقد است که دولت این کشور گرفتار
حلقــه تنگی از مشــکالت شــده اســت:
«وضعیت بســیار بغرنج اســت ،همان
داســتان قدیمــی مــرغ یــا تخممــرغ:
تونســیها بــه مصائــب اقتصــادی
کشورشــان معترضنــد؛ بشــود ،کــه در
نتیجــه کاهش ســرمایهگذاری به وجود
آمده است .اما تا زمانی که خیابانهای
تونس ملتهب و آبســتن ناآرامی است،

حریری  :روابط با ایران باید در بهترین حالت باشد
«حزب اهلل» هم بخشی از دولت است

گــروه جهــان /در حالــی کــه یکبــار
دیگــر امریــکا تمــام تــاش خــود را
برای تخریب چهــره حزباهلل لبنان
بــه کار گرفتــه اســت ،ســعد حریری،
نخســتوزیر لبنان که در مــاه نوامبر
از خــاک عربســتان اســتعفا داد،
حــزباهلل را بخشــی از دولــت لبنان
خوانــد کــه همراهــی بــا آن ثبــات
سیاسی این کشور را فراهم میآورد.
درحالــی کــه امریــکا در تــاش
اســت تــا از هر طریقــی کــه میتواند
مانــع کار حــزباهلل و کاهــش قدرت
آن شــود ،ســعد حریری نخستوزیر
ایــن کشــور در تازهتریــن واکنــش
خــود نســبت بــه مقاومــت لبنــان
گفتــه که حــزباهلل بخشــی از دولت
لبنــان اســت و هیــچ مخالفتــی بــا
مشــارکت حــزباهلل در دولت ندارد
و طرفهای خارجی نباید در این کار
دخالــت کنند .بــه گــزارش «ایران»،
حریــری در مصاحبــهای بــا روزنامــه
والاســتریت ژورنال گفت« :همیشه
در بــه روی حــزباهلل باز اســت تا در
دولت مشــارکت کند .حــزباهلل هم
بخشــی از دولت است .در واقع تمام
احــزاب و گروههــای سیاســی مرجع
در کشــور در دولــت ســهم دارنــد.
همین اســت که ثبات سیاســی لبنان
را تقویــت میکنــد و هــدف مــن هم
حفــظ ثبات سیاســی و حفظ وحدت
کشورم اســت» .لبنان باید یک کشور

چند حزبــی باشــد ،نه زمیــن مبارزه
جنگهــای نیابتــی ،ماننــد دهــه 70
میالدی».
وی کــه هنــگام اســتعفای خــود
از خــاک عربســتان ،ایــران را متهــم
بــه مداخلهجویــی در امــور لبنــان
کــرده بــود ،اکنــون در ایــن مصاحبه
درخاک کشــورش تأکید کردهاســت:
«مــا هرگونــه مداخله خارجــی را رد
میکنیــم .امــا روابــط مــا بــا ایــران و
ســایر کشــورهای حوزه خلیج فارس
بایــد در بهتریــن حالتــش و بــه نفــع
منافــع لبنــان باشــد ».حریــری در
پاســخ بــه ایــن پرســش کــه ماجرای
اســتعفای حریری از خاک عربستان
چه بود و آیا علت این استعفا راضی
کــردن آل ســعود بوده یــا خیر گفت:
«عربســتان ســعودی مســتقیم در
سیاســت مــا دخالــت نمیکنــد ،امــا
مــن امیــدوارم راه کمکهــای مالــی
ریاض به لبنان برقرار شــود .بار دیگر
تأییــد میکنــم که ما از سیاســت دور
نگــه داشــتن خــود از درگیریهــای
منطقــهای میــان ایــران و عربســتان
حمایــت میکنیم .مــن فکر میکنم
موضع حزباهلل هم همین است».
ëëمداخلهجویی امریکا در لبنان
بنــا بــر گزارشهــا ،جــف سشــنز
دادســتان کل ایاالت متحده دســتور
ایجــاد گروهــی تحقیقاتــی داده تا بر
منشــأ حمایتهــای مالــی حزباهلل

انتقاد مسکو از اشغال «التنف» سوریه
توسط نیروهای امریکایی

وزارت خارجه روســیه با انتقاد از اشــغال دوفاکتو منطقه «التنف» ســوریه
توســط نیروهای امریکایی ،خواستار لغو تمام محدودیتهای ایجاد شده
بــرای دسترســی هیأتهــای امدادرســان و افزایش شــفافیتها در انتقال
کمکهای بشردوستانه از سوی واشنگتن شد.
بــه گزارش ایســنا به نقــل از خبرگــزاری رویترز ،روز گذشــته وزارت خارجه
روسیه در بیانیهای با تأکید بر لزوم احترام مسکو به حق حاکمیت ،وحدت
اراضی و استقالل سوریه و ارسال کمکهای انسان دوستانه به این منطقه،
خواســتار لغو تمام محدودیتهای ایجاد شده برای دسترسی هیأتهای
امدادرســان و افزایــش شــفافیتها در انتقــال کمکهــای بشردوســتانه
از ســوی واشــنگتن شــد .براســاس اعــام وزارت خارجه روســیه ،آموزش
شــبهنظامیان از سوی گروههای مسلح غیرقانونی سوریه در منطقه تحت
کنتــرل امریــکا ادامه دارد .این در حالی اســت که کمــپ آوارگان رکبان در
 55کیلومتــری منطقه التنف ،بهصورت دوفاکتو توســط نیروهای مســلح
امریکا اشغال شده و اجازه دسترسی کمکهای بشردوستانه به دست کم
 60هزار پناهجوی سوریه در این کمپ را نمیدهند.

تمرکــز و شــریان مالــی حــزباهلل را
بــه هــر بهانــهای کــه شــده مســدود
کند .سشــنز با توســل به حربه تأمین
امنیــت مــردم ،در ایــن بــاره گفــت:
«وزارت دادگســتری اجازه نمیدهد
تــا امنیت شــهروندان بــا تهدیدهای
گروههای تروریستی به خطر بیفتد».
بــه گــزارش «ایــران» بــه نقــل
از خبرگــزاری فرانســه ،ایــن گــروه
ویــژه شــامل کارشناســانی در حــوزه
پولشــویی ،تجــارت مــواد مخــدر،
تروریســم و جرایــم ســازمانیافته
اســت کــه بر حــزباهلل لبنــان تمرکز
دارد و گســتره نفــوذ آن در آفریقــا و
امریــکای مرکــزی و جنوبــی را رصــد
میکنــد .اگرچــه در ظاهــر امریــکا
تــاش میکند این اقدام را قدمی در
جهت مبارزه با گســترش موج فساد
و مــواد مخــدر نشــان بدهــد ،امــا در
پشــت پرده ،هدفش مقابلــه با نفوذ
ایران در خاورمیانه است.

ëëتونســیها به مصائب اقتصادی کشورشان
معترضند؛کهدرنتیجهکاهشسرمایهگذاریبه
وجود آمده است .اما تا زمانی که خیابانهای
تونسملتهباست،هیچ سرمایهگذاریپابه
یگذارد.
اینکشورنم 

چ ســرمایهگذاری پــا بــه کشــورمان
هیــ 
نمیگــذارد و پــول ســرمایهگذاران بــه
کشورهای دیگر میرود ».از سوی دیگر،
کاهــش ســرمایهگذاری خارجــی تنهــا
عامل رکود اقتصادی کشــور نیست .دو
حمله تروریستی در ســال  ،2015مسیر
صنعــت گردشــگری تونــس را که یکی
از منابــع عمــده درآمــدی ایــن کشــور
آفریقایــی بــود با ســنگ بزرگــی روبهرو
کــرده اســت .صنــدوق بینالمللی پول
در ســال  ،2016وامــی بــه ارزش 2.9
میلیــارد دالر بــه تونــس داد امــا بعد از
ناکامــی و ناکارآمــدی دولت این کشــور
در اصــاح زیرســاختهای اقتصادی و

ترامپ برای سومین بار
سفر به لندن را لغو کرد
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دولت ائتالفی آلمان تشکیل شد

گــروه جهــان /پــس از کــش و قوسهــای فــراوان،
اروپا
باالخــره آنــگال مــرکل و مارتیــن شــولتز بــه توافــق
رسیدند و دولت ائتالفی آلمان تشکیل شد.
به گزارش «ایــران» به نقل از گاردین ،باالخره بعد
از ماراتــن مذاکــرات اولیه میان حــزب محافظهکار
متحــد دموکراتیــک مســیحی و حــزب چپگرای سوســیال دموکــرات ،توافق
اولیهای برای تشکیل مجدد ائتالف بزرگ در آلمان شکل گرفت.
این توافق بعد از مذاکره شــبانهای که تا صبح جمعه نیز ادامه یافت بر سر
موضوعات مختلف ،حاصل شــد .بر اســاس توافق انجام شده این دو حزب
بر سر افزایش نیافتن مالیات ،بازنشستگی ،بیمه ،پناهندگان و ...که پیش از
این از موضوعات مناقشهبرانگیز میان آنها بود ،به توافق دست پیدا کردند.
در پیشنویــس دســتورکار ائتالف که هنوز احتمــال تغییراتی برای آن وجود

خزان «بهارعربی» با شورش زمستانی

AP

قسمت

جهـــــان
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سشــنز در بیانیــه خــود صریحــاً
اعــام کــرده ایــن تصمیــم پاســخی
بــه بیعملی دولت بــاراک اوباما در
برابر حزباهلل برای به خطر نیفتادن
توافــق هســتهای بــا ایــران اســت.
ایــاالت متحده سالهاســت که علیه
حــزباهلل تحریمهــای ظالمانــهای
وضــع کرده اســت ،اما چنــدی پیش
نشــریه پولیتیکــو گــزارش داد کــه
مقامهــای ارشــد وزارتخانههــای
خزانــهداری و دادگســتری امریکا در
دوران ریاســتجمهوری اوبامــا بــا
این امیدواری کــه حزباهلل بهعنوان
همپیمــان مهــم منطقــهای ایــران
نقشــی جدید در خاورمیانه ایفا کند،
از دســتگیری و اعمــال تحریــم علیه
اعضای حــزباهلل جلوگیــری کردند
که البته مقامهای دولت پیشین این
ادعا را رد و تأکید کردند برای مطرح
کــردن چنین ادعایــی باید مدرک در
دست داشت.

شکایت قطر
از نقض حریم هواییاش توسط امارات

نماینــده قطر در ســازمان ملل با ارســال نامــهای به دبیر کل و شــورای
امنیــت ســازمان ملــل از امارات بهدلیــل نقض حریم هوایی کشــورش
شکایت کرد.
وی تأکیــد کــرد ،ایــن اقدام کــه در چارچــوب اقدامــات تحریککننده و
غیرمسئوالنه امارات علیه قطر صورت میگیرد ،حاکمیت کشور ،مرزها
و اراضی دوحه را به طور کامل نقض کرده است.
بــه گزارش ایرنا ،روز گذشــته «علیــا احمد بن ســیف آل ثانی» نماینده
دائم قطر در ســازمان ملل متحد در نامهای به شــورای امنیت نوشــت
یــک فروند جنگنده امارات  21دســامبر گذشــته ( 30آذر) به مدت یک
دقیقــه در ارتفــاع  33هــزار پایــی و با ســرعت  460گره بر فــراز منطقه
ویژه اقتصادی قطر پرواز کرد؛ این در حالی اســت که دولت قطر از این
موضوع اطالع نداشت.
نماینده قطــر تأکید کرد در صورت تکرار این اقدامات ،قطر تدابیر الزم
بــرای دفــاع از مرزها ،حریــم هوایی و امنیت ملی بــه منظور حفظ حق
حاکمیت قانونی خود بر اساس قوانین بینالمللی اتخاذ خواهد کرد.

بهبــود اوضاع ،دومیــن پرداخت وام را
تعلیق کرد.
نخســتوزیر تونــس بــرای جبــران
کسریهای دولت دست به اصالح بودجه
و باالبــردن قیمتها زد .مــردم تونس که
چشمبهراه گشایشهای اقتصادی بودند،
در نتیجــه برخورد بــا افزایــش قیمتها،
دست به تظاهرات زدند .جیالنی همامی
یکی از مقامهــای جبهه مردمی میگوید
سال  2018سال سختی برای مردم تونس
خواهــد بود .با مرور تجربــه انقالب  2011و
تونسی که گویا در آستانه انقالبی دیگر قرار
دارد ،به نظر میرسد پیشبینی او چندان
هم بیراه به نظر نمیرسد.

گروه جهان /دونالد ترامپ برای ســومین بار ســفر خود به لندن را که قرار بود این
بار با هدف افتتاح ســفارتخانه جدید امریکا در این شــهر انجام شــود ،لغو کرد.
هرچنــد او دلیــل تصمیم خــود را عدم رضایــت از محل این ســفارتخانه و هزینه
آن اعالم کرده اما روزنامه انگلیســی ایندیپندنت علت اصلی لغو این ســفر را در
نگرانی ترامپ از تظاهرات اسالم گرایان و همچنین عدم استقبال مردم انگلیس
از وی دانســته اســت .به گزارش ایرنا ،روز گذشته روزنامه انگلیسی دیلی میل در
گزارشی اعالم کرد «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری امریکا سفر ماه آینده خود به
انگلیس را که قرار بود 26و  27فوریه (هفتم و هشتم اسفند ماه) انجام شود ،لغو
کرده است .در همین ارتباط یک منبع آگاه اعالم کرد ترامپ که قرار بود ساختمان
جدید سفارت امریکا را رسماً افتتاح کند ،دیدارش را به دلیل نارضایتی از ترتیبات
ســفر لغو کرده و افتتاح آن را به «رکس تیلرســون» وزیر امور خارجه خود ســپرده
اســت .با انتشار خبر لغو سفر ترامپ به لندن ،رئیس جمهوری امریکا در توئیتی
نوشــت دلیل لغو ســفرش به لندن را عدم حمایت و رضایت از اقدامات دولت
باراک اوباما (رئیس جمهوری سابق امریکا) در فروش سفارتخانه امریکا در لندن
دانست .به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،وی در توئیت خود افزود
این مکان شــاید در بهترین جای لندن قرار داشت و بهترین سفارتخانه این شهر
بود اما به قیمت بسیار اندک و تنها برای ساخت یک سفارتخانه جدید در مکان
بدی در این شهر به قیمت 1.2میلیارد دالر فروخته شد .آنها میخواهند من روبان
را قیچی کنم ،نه!
این در حالی است که پایگاه خبری انگلیسی «ایندیپندنت» نیز در گزارشی اعالم
کــرد رئیــس جمهوری امریــکا از بیم مورد اســتقبال قــرار نگرفتن از ســوی مردم
انگلیــس ،ســفر خود بــه این کشــور را لغو کرده اســت .این پایگاه انگلیســی افزود
هرگونه سفر ترامپ به انگلیس ،به دلیل موضع وی در قبال راستگرایان افراطی،
سیاســتهای آب و هوایی ،قانون ممنوعیت ورود مسلمانان به امریکا و تصمیم
وی مبنی بر به رســمیت شــناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی با
تظاهرات گســتردهای روبهرو خواهد شــد و همین امر نیز ترامپ را بر آن داشت تا
سفرش به لندن را لغو کند.این سفر در حالی لغو میشود که پیشتر ترامپ نسبت
به احتمال بروز اعتراضهای گسترده علیه سفرش به لندن ابراز نگرانی کرده بود.
ی گفته بود تا زمانی که مردم انگلیس
به همین دلیل نیز چند ماه پیش به ترزا م 
از ســفرش حمایت نکنند به آن کشــور نخواهد رفت .با لغو سفر ترامپ به لندن،
تاریخ جدیدی برای سفر آتی وی اعالم نشده است اما به نظر میرسد این مسأله
باعث سردی روابط دو طرف شود.شایان ذکر است پیشتر سفر ترامپ به لندن در
ماه ژانویه ســال جدید میالدی به دنبال تشــدید درگیریهای لفظی میان لندن-
واشــنگتن لغو شــده بود .ترامپ در ماه نوامبر ( )2017توئیت گروه راست افراطی
و ضداسالمی «بریتانیا اول» در انگلیس را بازنشر داد که این اقدام با انتقاد «ترزا
می» نخســتوزیر انگلیس مواجه شــد .میاعالم کرده بازنشــر توئیــت این گروه
ی در عین حال از تصمیم ترامپ برای شناسایی
«اقدام اشــتباهی» اســت .ترزا م 
قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیســتی انتقاد کرده و تأکید کرد این تصمیم
«کمکی به چشمانداز صلح در منطقه» نمیکند.
ëëواکنشسازمانمللبهسخنانترامپ
ســازمان ملــل متحد به انتشــار ســخنان توهینآمیــز رئیس جمهــوری امریکا
کــه ظاهراً هائیتی ،الســالوادور و چند کشــور آفریقایی از جملــه نیجریه را هدف
قــرار داده بــود ،واکنــش نشــان داد .یک ســخنگوی ایــن ســازمان روز جمعه با
«تکاندهنــده» خوانــدن صحبتهــای دونالد ترامپ در نشســت رســمی کاخ
ســفید «نژادپرســتانه» و «شــرمآور» خوانــد .دونالد ترامپ ،رئیــس جمهوری
امریکا در نشستی در کاخ سفید که با حضور نمایندگان دو حزب جمهوریخواه
و دموکرات برگزار شد ،با اشاره به مهاجرانی که از هائیتی ،السالوادور و بعضی
از کشــورهای آفریقایــی بــه امریــکا مهاجرت کردهانــد ،گفت :چرا ایــن مردم از
کشورهایی که چاه مستراح هستند را به اینجا راه میدهیم؟
نماینــدگان دموکرات در کنگره امریــکا گفتهاند ،این اظهارنظر ترامپ آشــکارا
نشان میدهد وی نژادپرست است.

