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گزارش رابرت فيسك از شهر دوما در شبكه هاي اجتماعي با واكنش هاي متفاوتي مواجه شد. 
گروهي از خبرنگاران، روايت فيسك را زير س�وال برده اند و از آن انتقاد كرده اند. ريچارد هال، 
خبرنگار بي بي س�ي در توييتر مي نويسد: »روايت فيس�ك از آنچه واقعا اتفاق افتاده، به نقل از 
پزشكي است كه در هنگام حادثه آنجا نبوده و دقيقا همان چيزي است كه روس ها بعد از حمله 
مي گفتند. فيسك از جمله معدود روزنامه نگاراني اس�ت كه همواره توسط دولت سوريه اجازه 
دسترسي به خاك اين كشور را دارد، روزنامه نگاراني كه بر خالف روايت دولت چيزي را گزارش 
كنند، ديگر اجازه ورود به س�وريه پيدا نمي كنند.« كرگ موراي، ديپلمات پيش�ين بريتانيايي 
در دفاع از گزارش فيسك مي نويسد: »رابرت فيس�ك يكي از معدود روزنامه نگاران تحقيقي 
باكيفيت اس�ت كه همچنان در بريتانيا كار مي كنند.« اليوت هيگينز، پژوهش�گر كينگز كالج 
لندن با لحن كنايي مي نويسد: »روسيه پيش از بازرسان سازمان منع سالح هاي شيميايي اجازه 

بازديد از محل حمله را به رابرت فيسك داده  است.«

واكنش ها به گزارش فيسك از دوما

نگاه روز گزارش روز

سه روز پس از حمله مشترك امريكا، فرانسه و بريتانيا به 
سوريه، ترزا مي،  نخست وزير بريتانيا به مجلس عوام اين 
كشور رفت تا از تصميم خود مبني بر همراهي با امريكا در 
راه اندازي حمالت هوايي عليه سوريه دفاع كند. او در جمع 
نمايندگان مجلس گفت: ما اين كار را به دليل درخواست 
دونالد ترامپ، رييس جمهور اياالت متحده انجام نداديم. 
ما اين كار را انجام داديم زيرا معتقديم كه اين كار درست 
بود. اين سخنان در حالي مطرح مي شود كه خانم مي  در 
مجلس نمايندگان و به خص��وص در حزب رقيب يعني 
حزب كارگر به دليل حضور در حمالت روز شنبه به شدت 
مورد انتقاد قرار گرفته اما اصرار دارد بيان كند كه حضور 
بريتانيا در حم��الت هوايي عليه دولت س��وريه به دليل 
استفاده از سالح ش��يميايي و مرگ حدود 75 نفر در اين 
حمالت به مصلحت بريتانيا بوده است. نمايندگان مجلس 
بريتاني��ا معتقدند كه خان��م مي بدون درياف��ت مجوز از 
پارلمان دست به اين اقدام زده است. روز گذشته ترزامي 
 از اين اقدام خود دفاع و عنوان كرد كه اعالم چنين اقدامي 
ممكن بود امنيت عمليات را به خطر بين��دازد. وي افزود: 
سرعت عمل ما در همكاري با شركاي مان براي رفع هرچه 
بيش��تر رنج هاي انس��اني و حفظ امنيت عمليات بسيار 
ضروري بود چرا كه اين تصميم نياز به ارزيابي اطالعاتي 
داشت كه ماهيت آنها قابل به اشتراك گذاشته شدن در 
پارلمان را نداشت. به نظر مي رسد اشاره اصلي خانم مي به 
حزب كارگر بوده اس��ت كه نمي توانس��ته اطالعات را در 
اختيار آنها قرار دهد. با تمام اين توجيه ها جرمي كوربين، 
رهبر حزب كارگر بريتانيا كم��اكان ترديد خود مبني بر 
قانوني بودن اين عمليات را تكرار كرد. كوربين، با اشاره به 
نيمكت نمايندگان محافظه كار در مجلس عوام بريتانيا 
گفت: شرم برشما باد. شما بايد به پارلمان پاسخگو باشيد 
نه به ه��وا و هوس هاي رييس جمهور اي��االت متحده. اما 
حاال سوال اصلي اينجاست كه آيا ترزا مي  بنا به خواسته 
و رويكردي كه بيان مي كند در حمله سوريه حضور پيدا 
كرده است يا آنگونه كه جرمي كوربين مي گويد به دليل 

خواس��ت ترامپ وارد اين نبرد بدون اطالع پارلمان شده 
است. واقعيت آن است هرچند كه روابط امريكا و بريتانيا 
از لح��اظ تاريخي روابطي خ��اص و ويژه اس��ت اما نبايد 
فراموش ك��رد ك��ه در دوره دونالد ترامپ و ت��رزا مي  اين 
روابط شكل ديگري به خود گرفته است. ترزا مي  كه پس 
از تصميم مردم اين كشور مبني بر خروج از اتحاديه اروپا به 
نخست وزيري اين كشور دست يافت، زمان زيادي فرصت 
براي همكاري با باراك اوباما نداشت و اوباما جاي خود در 
كاخ سفيد را به دونالد ترامپ داد. ترزا مي  نخستين مقام 
عاليرتبه خارجي بود كه پ��س از روي كار آمدن ترامپ به 
كاخ س��فيد رفت و با او مالقات كرد. ترزا مي  عالقه بسيار 
زيادي داش��ت تا پس از خروج بريتانيا از اتحاديه روابطي 

هرچ��ه نزديك تر ب��ا اياالت 
متح��ده برقرار كن��د. روابط 
ميان ت��رزا م��ي  ب��ا ترامپ 
بي شباهت به روابط روساي 
جمه��ور امري��كا و روس��يه 
نيست. ترزا مي  عالقه بسيار 
زيادي دارد ب��ه دليل منافع 
خاص خود رواب��ط نزديكي 
با دونالد ترامپ داشته باشد 
اما واقعيت آن است كه افكار 
عمومي بريتاني��ا و نخبگان 
سياسي اين كش��ور چندان 
تمايلي ب��ه رواب��ط نزديك 
با دونال��د ترام��پ ندارند به 

نحوي كه حتي بسياري در بريتانيا مخالف حضور ترامپ 
در لندن هس��تند. ترزا مي  با وجود همه اختالفاتي كه در 
روابط واشنگتن و لندن وجود داشته همواره تالش كرده 
اس��ت كه با دونالد ترامپ روابطي گرم و دوستانه داشته 
باشد. ترامپ در ژانويه 2018 و در حاشيه مجمع جهاني 
داووس پس از ديدار 40 دقيقه اي ب��ا ترزا مي  عنوان كرد 
كه رابطه من با خانم مي واقعا عالي است هرچند كه برخي 
افراد لزوما به آن اعتقادي ندارن��د. ترزا مي  نيز عنوان كرد 
كه انگليس و اياالت متحده اين روابط گرم را شانه به شانه 

هم ادامه مي دهند. اما واقعيت آن است كه اين روابط گرم 
و صميمي و عالقه ميان دو رهبر در خيابان هاي انگليس 
جريان ندارد. بسياري پيش بيني مي كنند دونالد ترامپ 
در س��فر خود به لندن قطعا با اعتراض هاي گس��ترده اي 
روبه رو خواهد شد و اين موضوع براي رهبران دو كشور كه 
مدعي روابطي ويژه با يكديگر هستند روي خوشي نخواهد 
داشت. با اين حال ترزا مي  اميد بسيار زيادي براي امضاي 
يك توافقنامه تجاري با امريكا بسته است و آن را تنها راه 
نجات خود از كمند خروج بريتانيا از اتحاديه مي داند. اين 
اهرم از سوي امريكا باعث ش��ده است كه بريتانيا را بيش 
از هر زمان ديگري به مواضع واش��نگتن نزديك كند. اگر 
به عقب تر بازگرديم، اياالت متحده براي خود بريتانيايي 
را مي خواس��ت كه به عنوان 
متح��د در اتحادي��ه اروپ��ا 
مي تواند منافع امريكا را تامين 
كند ولي با خروج از اتحاديه، 
بريتانيا جايگاه گذشته خود 
را از دس��ت م��ي داد و عمال 
كش��ورهايي همچون آلمان 
و فرانس��ه گزينه هاي بالقوه 
براي جايگزين شدن بريتانيا 
بودند. از همين رو لندن اميد 
زيادي به تغيي��ر رويكرد در 
واشنگتن پس از خروج اوباما 
از كاخ سفيد داش��ت. با روي 
كار آم��دن دونالد ترامپ اين 
اميد براي بريتانيا يك بار ديگر زنده شده كه با امضاي يك 
توافق تجاري بار ديگر روابط ويژه و س��نتي خود با امريكا 
را حفظ كند. اكنون نيز در دوران��ي كه امريكا متحدان را 
بيش از هرزمان ديگري از خود دور مي كند نزديكي روابط 
ميان واشنگتن-  لندن هم براي ترزا مي  و هم براي دونالد 
ترامپ اهميت ويژه اي دارد. به خصوص براي ترزا مي  كه 
بقاي خ��ود را مديون همراهي با دونال��د ترامپ و امضاي 
توافق تجاري با امريكا پيش از خروج كامل از اتحاديه اروپا 
مي بيند. از همين رو همراهي بي قيد و شرط لندن با امريكا 

را مي توان از اين جنبه توجيه كرد و نمي توان همراهي با 
امريكا را در حمله به س��وريه صرفا از جهت انساندوستي 
ديد. اما اين همراه��ي را مي توان از جنب��ه اي ديگر مورد 
بررس��ي قرار داد. ترزا مي  پس از پيروزي متزلزل خود در 
انتخابات زودهنگام به ش��دت از موقعيت خود در داخل 
كشور احس��اس خطر مي كند و هرلحظه بوي توطئه را 
عليه خود در حزب محافظه كار حس مي كند. انتخاباتي 
كه مي خواست جايگاه نخس��ت وزيري مي  را مستحكم 
كن��د او را بيش از ه��ر زمان ديگ��ري متزلزل ك��رد و در 
 چنين ش��رايطي حزب كارگر به رهبري جرمي كوربين 
روز به روز بيش��تر ق��درت مي گيرد و اي��ن نگراني وجود 
دارد كه ح��زب كارگر بتوان��د يك بار ديگر پس از س��ال 
2010قدرت را به دس��ت گيرد. حت��ي خبرهايي وجود 
دارد كه احتمال انتخابات زودهنگام دوباره نيز محتمل تر 
از هر زمان ديگري اس��ت. اما واقعيت آن اس��ت كه ترزا 
مي  رويكرد متفاوتي را دنبال مي كن��د. او پس از تغيير و 
جابه جايي اف��راد در دولت نگاه متفاوتي را به سياس��ت 
خارجي بريتانيا وارد كرد. لندن كه پيش تر سعي داشت 
تمركز خود را معطوف خ��روج از اتحاديه كن��د وارد دو 
نبرد ديپلماتيك و نظامي ش��د. نخستين نبرد با روسيه 
بود كه به بهانه مسموميت سرگئي اسكريپال، جاسوس 
سابق شوروي روابط خود با اين كشور را به حداقل رساند 
و تعدادي از ديپلمات ه��اي روس را از لندن اخراج كرد و 
يك بحران ديپلماتيك را ميان غرب و روسيه پديد آورد. 
دومين موضوع مرب��وط به همراهي ب��ا امريكا در حمله 
نظامي به س��وريه بود كه انتقادهاي زي��ادي را به همراه 
داشت. اما واقعيت آن است سياست جديد ترزا مي به طور 
موقت موفق بوده است چرا كه اين روزها كمتر توجه ها به 
خروج بريتانيا از اتحاديه و مسائل داخلي اين كشور است و 
اكنون رسانه ها و افكار عمومي تمركز خود را روي مسائلي 
به جز اقدامات تهديد آميز عليه جايگاه ترزا مي  گذاشته اند 
و مشخص نيست اين روند تا چه زماني مي تواند ادامه پيدا 
كند ولي اين نوع اقدامات براي فرار از مش��كالت داخلي 
موضوعاتي اس��ت كه ترزا مي  و دونالد ترامپ به ش��كلي 

مشترك به آن نياز دارند.

ميثم   سليماني

جست وجوي حقيقت در ويرانه هاي دوما

اين داستان ش��هري اس��ت به نام دوما، منطقه اي از 
بلوك هاي آپارتماني تخريب ش��ده و پر از بو. شهري 
كه تصاوير كلينيك زير زميني و عكس ها و ويدئوهاي 
درد و رنج مردم در آن باعث شد كه سه قدرت غربي، 
سوريه را ابتداي اين هفته بمباران كنند. در اين شهر 
حتي پزشكي با كت س��بز هم بود كه او را درست در 
همان كلينيك پيدا كردم و قبراق و س��رحال به من 
گفت آن ويدئوي دهش��تناك مش��هور ب��ه »حمله 
ش��يميايي« كه در اين محل ضبط ش��ده اس��ت با 
وجود همه ترديدها، كامال اصيل و واقعي اس��ت. اما 
داس��تان هاي جنگي هم��واره س��ياه تر از آن چيزي 
هستند كه ابتدا به نظر مي رس��ند. پزشك 58 ساله 
س��وري رازي را از اين قصه براي من گشود كه بسيار 
ناراحت كننده بود: بيماراني ك��ه آن روز به اين محل 
مراجعه كرده  بودند، نه به دليل حمله شيميايي بلكه 
به دليل كمبود اكس��يژن در تونل ها و زيرزمين هاي 
پ��ر از گرد و غب��ار احس��اس خفگ��ي مي كردند؛ در 
شبي كه بادهاي ش��ديد و بمباران س��نگين، باعث 
شده  بود تا توفان گرد و غبار در ش��هر بلند شود. اين 
نتيجه گيري فوق العاده را دكت��ر عصيم رحيباني به 
من گفت ك��ه خودش اعتراف مي كند ش��اهد عيني 
ماجرا نبوده اس��ت. او كه به خوبي انگليسي صحبت 
مي كرد در طول گفت وگوي مان دو بار از گروه مسلح 
جيش االسالم با عنوان »تروريست ها« نام برد؛ عنواني 

كه نظام حاكم سوريه براي 
توصيف دش��منانش از آن 
استفاده مي كند و عنواني 
كه توسط بسياري از افراد 
در سراسر س��وريه به كار 
مي رود. آي��ا آن چيزي كه 
مي شنوم درس��ت است؟ 
ك��دام نس��خه از روايت را 

بايد باور كرد؟
بخت بد اينجاس��ت كه تمام پزش��كاني كه در شب 
حادث��ه در اين محل حاضر بودند، اكنون در دمش��ق 
هس��تند تا مدارك خود را به بازرس��ان سازمان منع 
سالح هاي ش��يميايي ارايه دهند؛ س��ازماني كه قرار 
اس��ت طي هفته هاي آينده، جواب قطعي را در مورد 
روايت ماجرا عرضه كند. فرانسه همزمان گفته است 
مدارك��ي دارد كه ثابت مي كند س��الح ش��يميايي 
استفاده شده است و رس��انه هاي امريكايي نقل قولي 
را منتشر مي كنند كه ادعا مي كند در نمونه هاي خون 
و ادرار آسيب ديدگان، آثار استفاده از سالح شيميايي 
به دست آمده است. سازمان بهداشت جهاني مي گويد 
كه همكارانش در محل بي��ش از 500 بيمار را درمان 
كرده اند كه »عالئمي شبيه به قرار گرفتن در معرض 
گازهاي سمي شيميايي داش��ته اند.« در عين حال، 
كارشناس��ان س��ازمان منع س��الح هاي شيميايي 
)OPCW( هنوز اجازه نيافته اند وارد منطقه اي شوند 
كه ادعا مي ش��ود در آن حمله ش��يميايي انجام شده 
است، گفته مي شود به اين دليل كه مجوزهاي الزم از 

سازمان ملل براي آنها صادر نشده است. 
وقتي به دوما رس��يدم، يك��ي از اعضاي ي��ك گروه 
از روزنامه نگاران��ي ب��ودم كه تحت الحف��ظ به اينجا 
آمدند. ام��ا وقتي كه يك ژنرال حوصله س��ربر جلوي 
س��اختمان تخريب شده شوراي ش��هر گفت »هيچ 
اطالعات��ي ندارم« )ك��ه معم��وال كمك كننده ترين 
جمله به درد نخوري اس��ت كه از غالب ماموران عرب 
مي شود شنيد( من از گروه جدا شدم. بسياري ديگر 
از خبرن��گاران نيز كه اكثر آنها س��وري بودند از گروه 
جدا ش��دند، حتي يك گروه از روزنامه نگاران روسي 
)كه همگي لباس نظامي داشتند( تصميم گرفتند كه 

گروه حفاظت شده خبرنگاران را رها كنند. 
اما مسير براي رس��يدن به دكتر رحيباني، كوتاه بود. 
از كلينيك زيرزميني او كه در جغرافياي عجيب اين 
ش��هر كه بخش بزرگي از آن زير زمين است »نقطه 
200« نامگذاري شده، يك داالن كوچك بود كه ما را 
به سمت بيمارستان كوچك او مي رساند؛ جايي كه در 
ميان چند تخت بيمارستاني، يك دختر بچه را ديدم 
كه پرس��تارها در حال پانس��مان يك بريدگي باالي 

چشمش بودند. 
او مي گويد: »آن ش��ب من هم��راه با خان��واده ام در 
زيرزمين خانه پن��اه گرفته بودم، 300 مت��ر دورتر از 
اينجا، اما همه پزشكان مي دانند كه چه اتفاقي افتاد. 
بمباران شديدي بود و هواپيماها مثل همه شب هاي 
ديگر بر فراز دوما بودند، اما در اين شب خاص باد هم 

مي آمد، همين باعث شد كه حجم بزرگي از گرد و غبار 
وارد زيرزمين ها و پناهگاه هايي ش��ود كه مردم آنجا 
بودند. كم كم به خاطر هيپوكسيا يا كمبود اكسيژن 
به اينجا هجوم آوردند. ناگهان ش��خصي با يك كاله 
س��فيد، در نزديكي در فرياد زد »شيميايي«، همين 
شد كه وحشت آغاز ش��د. مردم ش��روع كردند روي 
هم آب پاشيدن. بله، آن ويدئو در همين محل ضبط 
شده است، واقعي است، اما بيماري مراجعه كنندگان 

كمبود اكسيژن بود نه مسموميت شيميايي.«
عجيب اينجا بود كه بعد از صحبت با نزديك به 20 نفر 
در دوما، هيچ كس را پيدا نكردم كه حتي كوچك ترين 
اش��اره اي به نقش دوما در حمله كشورهاي غربي به 
سوريه داشته باشد. دو نفر از كساني كه با آنها صحبت 
كردم حتي اطالع نداشتند كه چنين ارتباطي ميان 
حمله غربي ها با دوما وج��ود دارد. اما جايي كه به آن 
پا گذاش��ته  بودم، جاي عجيبي بود. حس��ام و نظير 
ابو عايش��ه، از تعداد كشته ش��دگان در دوما بي خبر 
بودند، اما دومي گف��ت كه يك عموزاده داش��ته كه 
»توسط جيش االس��الم اعدام شده اس��ت« چرا كه 
متهم بود »زيادي به نظام س��وريه نزديك اس��ت.« 
وقتي در م��ورد 43 نفر تلفات حمله ادعاي��ي دوما از 
آنها پرسيدم، هر دو نفر از روي بي اطالعي شانه اي باال 

انداختند. 
كاله سفيدها، امدادگران پزش��كي كه امروزه شهرت 
افس��انه اي در غرب دارند 
ام��ا گوش��ه هاي تاريكي 
در م��ورد هوي��ت آنه��ا 
موج��ود اس��ت، آنه��ا در 
نبردها نقش آشنايي بازي 
مي كنند. بخشي از بودجه 
كاله سفيدها توسط وزارت 
خارج��ه بريتاني��ا تامين 
مي ش��ود، اما اينجا دفاتر 
آنها اغلب توسط مردان اهل دوما اداره مي شد. كمي 
آن سوتر از كلينيك دكتر رحيباني، من يكي از دفاتر 
تخريب شده كاله س��فيدها را پيدا كردم. در آنجا يك 
ماسك شيميايي ديدم كه جاي يكي از چشمي هايش 
س��وراخ بود و اتاقي كه پر از لباس هاي استتار نظامي 
بود. از خودم پرس��يدم آيا اينها را كسي براي نمايش 
اينجا رها كرده؟ ترديد دارم. محل پر بود از كپسول ها، 

تجهيزات خراب پزشكي، پرونده ها، تخت و تشك. 
قطعا نمي توان بدون ش��نيدن روايت آنه��ا از ماجرا 
قضاوت كرد، اما قطعا اينجا ماج��را را از آنها نخواهيم 
ش��نيد، زني به من گفت وقتي توافق آتش بس انجام 
شد، همه كاله س��فيدهاي دوما، دفتر مركزي شان را 
رها كردند و ترجيح دادند س��وار اتوبوس هاي دولتي 
ش��وند كه تحت حفاظت روس ه��ا آنها را به اس��تان 

شورشي ادلب مي برد. 
چگونه مي شود آوارگاني كه تازه به كمپ هاي تركيه 
رس��يده اند، قصه حمل��ه ش��يميايي را تعريف كنند 
كه هيچ كس در دوما آن را به خاطر نمي آورد؟ وقتي 
بيش از يك مايل در تونل هاي دست س��از زنداني ها 
قدم زدم، به نظرم رس��يد، مردم دوما آنقدر منزوي از 
ديگران زندگي كرده اند كه آنچه از نظر ما »خبر روز« 
به نظر مي رسد، براي آنها معنايي ندارد. سوريه قطعا 
تحت حكومت يك دموكراس��ي توماس جفرس��ون 
نيس��ت، قطعا اينجا ديكتاتوري بي رحمانه اي وجود 
دارد، اما حتي ديكتاتوري هم نمي توانست افرادي را 
كه از ديدن يك خارجي خوش��حال بودند، از گفتن 
چند كلمه حقيقت بترس��اند، آنها به من چه گفتند؟ 
آنه��ا از اس��المگراهاي افراطي گفتند ك��ه مدت ها 
مجبور شده  بودند تحت حاكميت شان زندگي كنند. 
آنه��ا از اين گفتند كه گروه هاي مس��لح چگونه خانه 
شهروندان غيرنظامي را اشغال مي كردند تا از بمباران 
دولت سوريه و روسيه در امان باش��ند. از اين گفتند 
كه جيش االسالم قبل از ترك اينجا همه دفاترش را 
آتش زد، اما تمام ساختمان هاي بزرگي كه در منطقه 
امنيتي شان در اختيار داش��تند، با بمباران ها با خاك 
يكسان شده بود. يك سرهنگ سوري به من گفت كه 
اگر دوست دارم مي توانم ببينم تونل هاي زيرزميني 
ش��به نظاميان چقدر طوالني اس��ت، بعد از اينكه در 
يكي از آنها فقط يك مايل قدم زدم، پيش خودم فكر 
كردم: »اين تونل ممكن است تا بريتانيا برسد.« و به 
ياد ترزا مي  افتادم كه حمله هوايي اش دقيقا مربوط به 
همين محل پر از تونل و خاك بود و آيا ربطي به سالح 

شيميايي هم داشت؟

نخست وزير بريتانيا از همراهي با رييس جمهور امريكا دفاع كرد

به نام حقوق بشر،  اما براي هوا و هوس 

روابط ميان ترزا مي  با ترامپ بي ش�باهت 
به روابط روس�اي جمهور امريكا و روسيه 
نيست. ترزا مي  عالقه بس�يار زيادي دارد 
به دليل منافع خاص خود روابط نزديكي با 
دونالد ترامپ داشته باشد اما واقعيت آن 
اس�ت كه افكار عمومي بريتانيا و نخبگان 
سياس�ي اين كش�ور چن�دان تمايلي به 
 روابط نزدي�ك ب�ا دونالد ترام�پ ندارند 
به نح�وي كه حت�ي بس�ياري در بريتانيا 

مخالف حضور ترامپ در لندن هستند. 

شباهت دو رفتار

رابرت فيس�ك، روزنامه نگار مش�هور بريتانيايي، بيش از 40 س�ال اس�ت 
كه رويداده�اي خاورميانه را گ�زارش مي كند. او تاكنون ب�ه خاطر مقاالت 
و گزارش هايش برنده چندين جايزه ملي و بين المللي روزنامه نگاري ش�ده 
اس�ت. اين روزنامه نگار كه خود را يك صلح طلب معرفي مي كند، مي گويد: 
هدفش »مقابله با قدرتمن�دان، همه قدرتمن�دان و به وي�ژه حكومت ها و 

سياستمداراني« اس�ت »كه ما را به جنگ مي كشانند«. فيس�ك كه به زبان عربي مسلط است 
يكي از معدود روزنامه نگاران غربي اس�ت كه فرصت پيدا كرد با اس�امه بن  الدن مصاحبه كند. 
ديدگاه هاي رابرت فيسك، از سوي منتقدانش چپ گرايانه و ضدجريان معرفي مي شوند. در اين 
گزارش، رابرت فيسك كه بعد از حمله بريتانيا، امريكا و فرانس�ه به شهر دوما در غوطه شرقي 
دمشق رفته است، از مش�اهداتش مي نويس�د و از قول يك پزش�ك محلي، اصل وقوع حمله 

شيميايي به اين شهر را زير سوال مي برد. 

گ�روه جه�ان| روزنامه االخب��ار لبنان تع��دادي از 
نامه هاي رد و بدل شده ميان سفارت هاي اردن و امارات 
متحده عربي در بيروت با دولت هاي خودش��ان را افشا 
كرده اس��ت كه بر اس��اس آنها مي توان برداشت كرد، 
محمد بن زايد، وليعهد ابوظب��ي، در حال برنامه ريزي 
براي جدا كردن سياس��ت هايش از عربستان سعودي 
است. روزنامه االخبار اين اسناد را تحت عنوان »امارات 
ليكس« منتشر كرده است. به گزارش الجزيره، بر اساس 
يكي از اين اسناد كه تاريخ آن 20 سپتامبر 2017 است، 
نتايج ديدار سفير اردن در بيروت با همتاي كويتي اش 
براي مركز گزارش ش��ده ك��ه در بخش��ي از آن آمده: 
»وليعهد ابوظبي شيخ محمد بن زايد، تالش مي كند 
تا از پادش��اهي عربستان سعودي جدا ش��ود.« در يك 
سند ديگر كه 28 س��پتامبر 2017 ارسال شده است، 
يادداشت هاي سفير اردن در ديدارش با همتاي اماراتي، 
حمد بن سعيد الشمسي به چشم مي خورد. در بخشي 
از اين س��ند س��فير اردن به دولتش اطالع مي دهد كه 
دولت امارات متحده عربي اعتقاد دارد »سياست هاي 
س��عودي چه درون اين كش��ور و چه در خارج در حال 

شكس��ت اس��ت، به خصوص در مورد لبنان. « سفير 
اردن در ادامه توضيح مي دهد: »امارات متحده عربي از 

سياست هاي سعودي ناراضي است.«
در يك سند منتشر شده ديگر توس��ط االخبار، سفير 
امارات در نامه اي به كش��ورش ادع��ا مي كند كه دولت 
لبنان، عامدانه و آگاهانه بر خالف خواست كشورهاي 
امارات و عربس��تان س��عودي ب��ه نامزد قط��ري براي 
رياست يونسكو راي داده اس��ت. در اين سند كه تاريخ 
آن 18 اكتبر 2017 ذكر ش��ده اس��ت، س��فير امارات 
متحده مي نويس��د: »حريري مي دانس��ت كه هيات 
لبنان قصد دارد به قطر راي دهد.« كمتر از يك ماه بعد 
از اين راي گيري در يونسكو، سعد حريري، نخست وزير 
لبنان در سفري به پايتخت عربستان سعودي به شكل 
غافلگيركننده اي در برابر دوربين هاي تلويزيوني از مقام 
خود استعفا داد. در يك سند ديگر، سفير اردن در بيروت 
با اش��اره به يك مقاله در پايگاه خب��ري »لبنان فايل« 
مي نويس��د كه سياس��ت هاي عربس��تان در لبنان با 
شكست مواجه شده است و عربستان به اشتباه خود پي 

برده  است. 

امارات متحده عربي

افشاگري روزنامه االخبار در مورد روابط امارات و عربستان

ابوظبي راهش را از رياض جدا مي كند

در روزهايي كه صحبت از تحريم هاي جديد عليه روسيه 
مطرح است و نيكي هيلي، نماينده امريكا در سازمان ملل 
نيز آن را رسما مطرح كرد حاال واشنگتن پست گزارشي 
را منتشر كرده كه نش��ان مي دهد اين رويكرد برخالف 
نظر دونالد ترامپ اس��ت. بهانه اصلي تحريم هاي جديد 
از سوي كاخ سفيد حمايت روسيه از دولت بشار اسد در 
خصوص ادعاي حمله شيميايي به شهر دوما بوده است 
ولي به نظر مي رسد اعالم اين خبر به شدت دونالد ترامپ را 
خشمگين كرده است. دونالد ترامپ روز يكشنبه در جمع 
مشاوران امنيت ملي خود اعالم كرده كه با اين تحريم ها 
موافق نيست و نمي خواهد آنها را اجرايي كند. موضوعي 
كه از س��وي مناب��ع آگاه در داخل كاخ س��فيد به اطالع 

واشنگتن پست رسيده است. 
مقام هاي دولتي مي گويند تحريم هاي اقتصادي به شدت 
مورد توجه قرار گرفته و اقدامات ديگري نيز عليه روسيه 
صورت گرفته است اما ترامپ تاكنون مجوز نهايي را براي 
اجراي آن اعالم نكرده است. اين مقامات اعالم كرده اند كه 
ترامپ بعيد است كه بخواهد تحريم جديدي را كه روسيه 
را تحريك مي كند انجام دهد و اين استراتژي را به مانند 

يك الگو مطرح كردند. 
يك مقام روسي در سفارت اين كش��ور در واشنگتن نيز 
گفت بعد از انتشار نظرات هيلي درخصوص تحريم دولت 
ترامپ سفارت روسيه را در واشنگتن مطرح كرده كه اين 
تحريم ها واقعا اعمال نخواهند شد. سارا سندرز، سخنگوي 
كاخ سفيد نيز گفت: ما در حال بررسي تحريم هاي بيشتر 
در مورد روسيه هستيم و در آينده نزديك در اين خصوص 
تصميم گيري خواهيم كرد. برخي مقامات مي گويند كه 
هيلي اشتباه كرده و نظر خود را بيان كرده است. مقام هاي 
دولتي ديگر نيز ابراز شك و ترديد كردند كه هيلي صرفا 
اشتباه كرده باش��د چرا كه هيلي يكي از اعضاي منظم و 
محتاط كابينه است و هنگامي كه مي خواهد به صورت 
عمومي اظهارنظر كند ي��ا در مصاحبه تلويزيوني حاضر 
شود شخصا با دونالد ترامپ صحبت مي كند. اما حاال به 
نظر مي رسد هيلي شايد براي نخستين بار خالف سخنان 
ترامپ عمل كرده باشد و كاخ سفيد چند ساعت پس از 
سخنان هيلي تالش كرد تا نظرات او را خنثي كند. اما به 
گفته مقام هاي كاخ سفيد يك سردرگمي جدي در داخل 

دولت در خصوص اين طرح وجود دارد.

واشنگتن گرفتار اظهارات ضد و نقيض در مورد تحريم هاي روسيه شد

سردرگمي  دركاخ سفيد

براي ترزا م��ي  كه بق��اي خ��ود را مديون 
همراهي ب��ا دونالد ترام��پ و امضاي توافق 
تجاري با امري��كا پيش از خ��روج كامل از 
اتحاديه اروپا مي بيند. از همين رو همراهي 
بي قيد و ش��رط لندن با امريكا را مي توان از 
اين جنبه توجيه كرد و نمي توان همراهي 
با امريكا را در حمله به سوريه صرفا از جهت 

انساندوستي ديد. 
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