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دستمزد 9 میلیون پوندی یک جنایت کار 
روزنامه تلگراف گزارش داد که نخس��ت وزیر اس��بق انگلی��س در ازای ارائه 
مش��اوره به »محمد بن س��لمان«، مبلغ 9 میلیون پوند دس��تمزد دریافت کرده 

است. 
»تونی بلر« نخست وزیر اسبق انگلستان که دستش به خون مردم افغانستان 
و عراق آغش��ته اس��ت، در حمایت از برنامه مدرن سازی محمد بن سلمان ولیعهد 
س��عودی، به وی مش��اوره می دهد. موسس��ه بلر با قراردادی به مبلغ نه میلیون پوند 
برای برنامه دولت عربستان که تا سال ۲۰۳۰ به دنبال اصالحات در این کشور است، به 

ولیعهد سعودی مشاوره می دهد.
 موسس��ه تونی بلر در ماه ژانویه برای کارهایی که درباره مس��ائل خاورمیانه انجام 
داده، مبلغ ۶.۷ میلیون دالر دریافت کرده اس��ت. این موسسه در واکنش به این گزارش 

گفته است درباره »هدایا و مبالغ اهدایی« هیچ توضیحی نمی دهد.

بحران
 راهپیمایي حمایت از آیت اهلل عیسی قاسم

 مردم بحرین به منظور اعالم همبس��تگی با آیت اهلل عیس��ی قاس��م مرجع 
عالیقدر بحرینی راهپیمایی مس��المت آمیز در مناطق مختلف این کشور برگزار 

کردند. 
مناط��ق مختلف بحرین ش��اهد تظاهرات گس��ترده بود ک��ه در حمایت از 
آیت اهلل ش��یخ عیس��ی قاسم برگزار ش��ده بود. اعتراضات و تظاهرات گسترده که 
تاکیدی بر ادامه فعالیت های مس��المت آمیز ملت بحرین تا رس��یدن به خواسته های 

خود می باشد. 
گفتنی است تظاهرات گسترده ای در مناطق کرباباد، السنابس، ابوصیبع، الشاخوره 
و المصلی به رغم یورش نیروهای امنیتی در مناطق مختلف بحرین، برگزار شد. الزم به 
ذکر اس��ت در ادامه اعتراض به آل خلیفه، از س��وی دیگر در منطقه السهله الجنوبیه نیز 

تظاهراتی با شعار »زندانیان را فراموش نخواهیم کرد« برگزار شد.

غرب آسیا
خواب پدر معنوی ترامپ برای اروپا 

مردی که گفته می شود نقش اصلی را در ظهور ترامپ ایفا کرده است، قصد 
دارد پروژه جدیدی را در اروپا آغاز کند که هدف آن به  قدرت رس��اندن احزاب 

راست عنوان می شود.
»استیو بانون« که زمانی استراتژیست ارشد کاخ سفید بود و از وی به عنوان 
پدر معنوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یاد می شد، در مصاحبه با پایگاه 
خبری »دیلی بیس��ت« از تصمیم برای تاسیس نهادی در اروپا خبر داد که هدف آن 

»برافروختن شعله انقالب پوپولیستی راستگرا« در سراسر قاره سبز عنوان می شود!
وی قرار اس��ت نام این نهاد را »حرکت« بگذارد و آن را به مرکزی برای نظرسنجی، 
مشاوره برای احزاب ملی گرای اروپا تبدیل کند. ظهور ترامپ و جریان عوام فریبانه حاکم 
ب��ر واش��نگتن محصول حمایت بانون اس��ت و حاال او می گوید: ملی گرایی پوپولیس��تی 

راستگرا حادثه ای است که رخ خواهد داد. 

قاره سبز

وپا درس آموختن از ار
علی تتماج

عنوان نویسنده

 ای��ن روزها تنش های تج��اری میان آمری��کا و اروپا در 
حالی باال گرفته اس��ت که »برونو لومر« وزیر دارایی فرانس��ه 
در حاش��یه نشس��ت اعضای »جی ۲۰« به خبرنگاران گفت: 
اتحادی��ه اروپا با آمریکا ت��ا زمانی که تعرف��ه گمرکی فلزات 
را لغ��و نکند، درخصوص توافق تج��ارت آزاد مذاکره نخواهد 
کرد. وقتی اس��لحه روی سر ما باشد، مذاکره نمی کنیم. لومر 
تعرفه های تجاری دول��ت آمریکا را پیروی از »قانون جنگل« 

خواند و گفت: از این کشور می خواهیم که وضعیت را عاقالنه 
ببیند، به جهانی س��ازی و همچنی��ن هم پیمانان خود احترام 

بگذارد. 
ای��ن نوع عبارات بیانگر چند نکته قابل توجه اس��ت. این 
نوع رفتار نش��ان می دهد که مقاومت در برابر زورگویی اصل 
اول رس��یدن به اهداف اس��ت و نه س��ازش و مذاکره چنانکه 
حتی اروپای متحد این کشور نیز شرط مذاکره را پایان یافتن 
فش��ارها عنوان کرده اس��ت. نکته دیگر آنکه مقابله با آمریکا 
یک اصل جهانی اس��ت و تنها معطوف به ایران نیست لذا به 
صراحت می توان گفت آنچه ملت و نظام اس��المی از 4۰ سال 
پیش آغاز و بر آن تاکید داش��ته اکنون حتی دوستان آمریکا 

نیز به این مهم رسیده و در این مسیر قرار گرفته اند. 
در کن��ار این مباحث یک نکته قابل توجه دیگر مش��اهده 

می ش��ود و آن یک بام و دو هوای اروپا امری قابل توجه است. 
آنها از یک سو از سیاست تحریم و اعمال فشار برای تسلیم سازی 
ایران در برابر زیاده خواهی هایشان استفاده می کنند و از سوی 
دیگر فش��ارهای آمریکا بر خود را قانون جنگل می نامند. اروپا 
همواره با آمریکا در اعمال تحریم علیه کشورهای دیگر همراهی 
کرده که زمینه س��از توهم کارایی تحریم از سوی آمریکا شده 
است لذا اروپا اکنون تاوان عملکردهای نادرست خود را می دهد 
و راهکار خ��روج از این وضعیت نیز رفح تحریم های اروپا علیه 
سایر کشورها اس��ت که عمال شکست سیاست تحریم آمریکا 

علیه اروپا را نیز درپی دارد.
این روزها خبرهایی از سفر مقامات آمریکا از جمله پومپئو 
وزی��ر خارجه و نیز اف��رادی از وزارت خزان��ه داری آمریکا به 
ترکیه و کره جنوبی و... علیه ایران منتش��ر شده است. مسئله 

تعرفه های آمریکا علیه اروپا هش��داری به این کشورها در باب 
پیامدهای منفی همراهی با آمریکا است. اروپا با گرفتار شدن 
در روابط با آمریکا به این بحران ها مبتال شده است. رویکرد به 
کشورهای مستقل مانند ایران می تواند از راهبردهای مقابله با 
این وابستگی باشد. تامین نفت و انرژی کشورها از کشورهای 
عربی به جای ایران، یک توهم عنوان شود چراکه این کشورها 
هرگز استقاللی در برابر آمریکا نداشته و هر زمان بخواهد قطع 
منابع کشورهای مصرف کننده را برای باج گیری اجرا می کند. 
در مجموع می توان گفت که گفتمان کش��ورهای اروپایی 
نش��ان می دهد که راهکار رس��یدن به اهداف تسلیم نشدن در 
برابر زورگویان اس��ت هر چند که خود اروپایی ها نیز خود این 
خصلت زورگویی را دارند که نمود آن را در رفتارهای غیرسازنده 

آنها در قبال جمهوری اسالمی ایران می توان مشاهده کرد. 
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لش گروه فرادید  اروپای��ی که زمانی دلبس��ته چـــــا
همراه��ی با آمری��کا بود ای��ن روزه��ا نتیجه این 
دلبس��تگی را صرفا خسارت و نابودی خود می داند 
چنانکه بس��یاری از مقام��ات آمریکا بر تنها ماندن 

اروپا و لزوم مقابله با واشنگتن تاکید می کنند. 
س��فیر س��ال های ۲۰۰۱ ت��ا ۲۰۰۶ آلم��ان 
در آمری��کا با انتق��اد از مواضع »دونال��د ترامپ« 
رئیس جمهور آمریکا علی��ه ناتو، اظهارات حمایتی 
او در قب��ال همتای روس خود و همچنین حمالت 
لفظی وی به رهبران اروپایی تصریح کرد: »ش��اید 

عصر هژمونی  بی ضرر آمریکا به سر آمده است.«
»ولفگانگ ایش��ینگر« در این یادداش��ت که با 
عنوان »اروپ��ا در مواجهه با ترام��پ، به یک طرح 
جایگزین نی��از دارد« در روزنام��ه نیویورک تایمز 
منتش��ر شده، نوش��ته اس��ت: دو هفته اخیر برای 
آتالنتیک گراهای اروپا ک��ه هنوز هم فکر می کنند 
ما نباید دس��ت از آمریکا بکش��یم، دو هفته بسیار 
سختی بود. رئیس جمهور ترامپ تقریبا نشست ناتو 
را ناب��ود کرد، به میزبانان خ��ود در بریتانیا توهین 
کرد و اتحادیه اروپا را "دشمن" آمریکا خواند و همه 
ای��ن کارها را در حالی انج��ام داد که برای "رقیب 

خوب"ش، والدیمیر پوتین، دلبری می کرد.
وی در ادامه می نویس��د: دوس��تان آمریکایی 
برای ماه ها به اروپایی ه��ای نگران درباره اظهارات 
و بیانیه ه��ای رئیس جمهور اینط��ور ابراز اطمینان 
می کردند: به توئیت ها توجه نکنید، به آنچه دولت 

انجام می ده��د تمرکز کنید و به نظ��ام ارزیابی و 
توازن ما اعتماد کنید. این حرف ها تا حدی منطقی 
به نظر می رسید. اعضای ارشد کابینه از قبیل وزیر 
دف��اع به نظ��م لیب��رال بین الملل��ی و ائتالف ها و 
مشارکت های آمریکا متعهد بوده اند. کنگره آمریکا 
قویا از ناتو حمایت کرده است و نظامیان آمریکایی 
هن��وز ضامن امنیت اروپا هس��تند. ام��ا در روابط 
بین الملل فقط اقدامات عملی نیس��ت که اهمیت 
دارد، بلکه الفاظ و گفتار هم مهم هس��تند، به ویژه 

گفته های رئیس جمهور آمریکا.
این دیپلمات سرشناس آلمانی در ادامه نوشته 
است: بیایید با واقعیت مواجه شویم: اعتقادات کلیدی 
و محوری آقای ترامپ با پایه های اس��تراتژی کالن 
غربی از اواسط دهه ۱94۰ تاکنون در تضاد است. او 
معتقد است که متحدان اروپایی آمریکا دارند توافق 
بدی با این کشور می کنند. او حاکمان خودکامه ای از 
قبیل "کیم جونگ اون" ]رهبر کره شمالی[ و آقای 
پوتین را تحسین می کند و در همین بین، تندترین 
اظهاراتش را نثار شرکای دموکراتیک آمریکا از قبیل 
"آنگال مرکل" ]صدراعظم[ آلمان و "جاستین ترودو" 
]نخست وزیر[ کانادا می کند. او نماینده نقطه مقابل 
بین الملل گرای��ی لیبرال اس��ت. وی می افزاید: اینها 
حاوی این پیام تأس��ف برانگیز برای اروپا است: شاید 
عصر هژمونی بی ضرر آمریکا به سر آمده است و اروپا 

هم به طرز ناگواری برای آن ناآماده است.
او با اش��اره به نتیجه نظرس��نجی اخیر شبکه 
»زد. دی. اف« ک��ه در آن تنه��ا 9 درصد آلمانی ها، 

دولت ترامپ را »قابل اعتم��اد« توصیف کرده اند، 
نوشته است: خوب چرا اروپایی ها باید این دولت را 
یک ش��ریک قابل اعتماد بدانند؟ ایشینگر به نبود 
یک »طرح جایگزین واقع بینانه« برای اروپا اش��اره 
کرده و نوش��ته: اروپایی ها نمی توانن��د تنها پیش 

روند، اما باید خود را برای تنها ماندن آماده کنیم. 
بنابرای��ن، باید ی��ک طرح جایگزین آم��اده کنیم. 

مخفی شدن و پناه گرفتن، دیگر کافی نیست.
در این میان نخست وزیر بلژیک در مصاحبه ای 
تاکی��د کرد تالش های رئیس جمه��ور آمریکا برای 

از هم گسستن اتحاد کش��ور های اروپایی شکست 
خورده اس��ت. از س��وی دیگر »برون��و لومر« وزیر 
دارایی فرانسه در حاشیه نشست اعضای »جی ۲۰« 
به خبرنگاران گفت: اتحادیه اروپا با آمریکا تا زمانی 
که تعرفه گمرکی فل��زات را لغو نکند، درخصوص 

توافق تجارت آزاد مذاکره نخواهد کرد. 
جنگ تجاری اش��تغال را نابود کرده و اقتصاد 
جهانی را تحت فشار قرار می دهد. لومر تعرفه های 
تجاری دول��ت آمریکا را پیروی از »قانون جنگل« 
خواند و گفت: از این کشور می خواهیم که وضعیت 
را عاقالن��ه ببین��د، ب��ه جهانی س��ازی و همچنین 
هم پیمان��ان خود احترام بگ��ذارد. خبر دیگر آنکه 
راهپیمایی اعتراض آمیز بومیان و رنگین پوس��تان 
آمریکایی علیه سیاست های محیط زیست ترامپ 
برگزار ش��د. هزاران آمریکایی ب��ا برپایی تظاهرات 
در لس آنجلس سیاست های مهاجرتی سختگیرانه 
دونال��د ترامپ را محکوم کردن��د. تظاهرکنندگان 
پالکاردی در دس��ت داش��تند ک��ه روی برخی از 
آنها نوش��ته ش��ده بود: خانواده ها به یکدیگر تعلق 
دارن��د. گفتنی اس��ت دولت ترام��پ در چارچوب 
سیاس��ت "تحمل صفر" در براب��ر مهاجرانی که به 
طور غیرقانونی وارد آمریکا می شوند، کودکان را از 
پدر و مادرش��ان جدا و به مراکزی برای نگهداری 
منتقل کرده بود. اما وی ۳۰ خرداد پس از افزایش 
اعتراضات و واکنش های خشمگینانه افکار عمومی 
فرمان توقف جداس��ازی ک��ودکان از خانواده ها را 

امضا کرد. 

به بن بست رسیدن دل بستن قاره سبز به روابط با آمریکا

اروپاتنهامیماند

نسبت دو به 18 نفر!

ماهورا کیهانی

وهشگر پژ

توس��ط  گرفت��ه  ص��ورت  تحقیق��ات  براس��اس 
پژوهشگران"موسسه تربیتی و اصالحی نیویورک" از هر 
۱8 زن ب��اردار در زندان های ایالت نیویورک تنها دو نفر 
از آنان از حقوق دوران بارداری خود مطلع می ش��وند و 
مس��ئوالن زندان در اطالع رسانی صحیح به زنان باردار 
در م��ورد حقوقش��ان قصور می ورزن��د. در برخی موارد 
مس��ئوالن زندان به زنان ب��اردار تا چند هفته و بعضا تا 
دوماه درخصوص باردار بودنشان چیزی نمی گویند که 
همین امر سبب وارد شدن آسیب های جدی به جنین 
می شود. مراقبت های دندانپزشکی که یکی از موارد مهم 
دوران بارداری می باش��د نیز در زندان های ایالت رعایت 
نمی شود و از هر ۲۲ زن باردار فقط چهار نفر آن هم نه 

به طور کامل از مراقبت های درمانی بهره مند می شوند.
در برخ��ی موارد به ط��ور پنهانی به زن��ان باردار 
پیش��نهاد س��قط جنین داده می ش��ود تا مس��ئوالن 
زندان خ��ود را از ارائه اندک خدمات بارداری که ارائه 
می دهند رها کنند. بر همین اساس از هر 9 زن حامله 
در زندان های ایالت نیویورک هر سال چهار زن سقط 
جنین می کنند. زنانی که سقط جنین می کنند دچار 
افسردگی و پشیمانی شدید شده و از سوی مسئوالن 

زندان نیز هیچ حمایت روحی نمی شوند. 
یکی از بخش های بس��یار اسفناک نگران کننده و 
تاریک این گزارش که به نظر می رسد نوعی نسل کشی 
نی��ز باش��د عقیم ک��ردن زن��ان زندانی سیاه پوس��ت 
و التین تب��ار می باش��د. آمری��کا تاریخچه ای س��یاه و 
وحش��تناک در عقیم کردن زنان فقیر و سیاه پوس��ت 
دارد. عقیم ک��ردن زنان برنامه ای بود که تحت عنوان 
" اصالح نژادی" ش��ناخته می ش��د و تحت این برنامه 
در دهه های ۱9۲۰ و ۱9۳۰ بس��یاری از زنان بومی و 
سیاه پوس��ت در آمریکا به اجبار عقیم شدند. براساس 
این گزارش بین سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ حدود ۱5۰ 
زن صرفا در زندان های نیویورک عقیم شده اند که اکثر 

آنان سیاه پوست و آمریکای التین تبار هستند. 
پزش��کان مقیم زندان ها و یا کلینیک ها برخی از 

زنان را به اجبار و عدم رضایت قبلی عقیم کرده اند .
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