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بوش :ترامپ باعث می شود
من خوب به نظر برسم!
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ورزش؛ پل نفوذسعودی ها درعراق
سیدرضاقزوینیغرابی-پادشاهعربستانسعودیبهتازگی
درگفتوگویتلفنیباحیدرالعبادینخستوزیرعراق،یک
ورزشــگاه فوتبال به عراق اهدا کرد!تیم های ملی فوتبال دو
کشور هفته گذشته در یک بازی دوستانه در بصره به میدان
رفتند و تیم عراق  4بر یک پیروز میدان شــد.اکنون پادشــاه
عربستانپسازشکستتیمکشورش،ظاهرابهبهانه"پیروزی
برگزاریدیداردوستانه"یکورزشگاهفوتبالرابهعراقهدیه
کرد.اوضاعاقتصادیناگوارعربستان،بهطورمنطقینباید
اجازهچنینخرجهایسنگینیرابهریاضبدهد.اینکشور
براســاس آمارهای ســاالنه مربوط به شــاخص "فالکت" که
توسطبلومبرگمنتشرشدهاست،امسالدرمیان 10کشور
نخستدنیاودرکنارنامبرخیازفقیرترینکشورهایجهان
قرارگرفتهاست.تولیدناخالصداخلیسعودینیزدرمقایسه
بامدتمشابهدرسالگذشتهحدود 2.5درصدکاهشیافته
است .میانگین بیکاری این کشــور از  11.5درصد در سال
 2015بــه 13درصد در ســال 2017رســید و 25درصد
جمعیتآنزیرخطفقرهستند.ایندرحالیاستکهکسری
بودجه ریاض در سال گذشــته بیش از 32میلیارد دالر بوده
است.عربستان از چند ماه قبل به دنبال بهبود روابط خود با
عراقبودهاستتاعالوهبرنقشآفرینیمؤثر،ازجایگاهونفوذ
ایران در عراق بکاهد .تردیدی نیست این اقدام سعودی را به
خصوصدرماههایماندهبهانتخاباتعراقبایدنشانهایاز
تالش سعودی ها برای کسب محبوبیت در عراق و ورود مؤثر
بهاینکشورازدروازههایاقتصادیواکنونورزشیدانست.

اندیشکده روز
«اون»؛از بازدارندگی تا کنترل تسلیحات
اندیشــکده راهبــردی تبییــن نوشــت -1:تحلیــل رفتــار
کیم جونگ اون نشــان میدهد این کشــور به دنبال ایجاد
«رژیــم امنیت» بــرای خود اســت .رژیــم امنیــت از دو جزء
«بازدارندگی» و «کنترل تسلیحات» تشکیلمی شود .جزء
اول ناظر بــر تالش یک کشــور برای ارتقای ســطح نظامی
خود تا رســیدن به بازدارندگی است که برای کره شمالی،
هواسانگ 15-آن را محقق کرده است -2.اکنون مقامات
پیونگیانگ در تالش برای ســاختن جزء دوم رژیم امنیت
خود از طریق کنترل تسلیحات هســتند .در فرایند کنترل
تســلیحات ،دو طرف بهصورت گامبــهگام و بعض ًا با نظارت
متقابل ،به کاهش تســلیحات خود به سطحی معین اقدام
میکننــد -3 .کره شــمالی میخواهــد تا بهوســیله ایجاد
رژیم امنیت مانند بسیاری از کشورهای برخوردار از سالح
هســتهای ،محیطی امن و مصون از تهدیدهــای بیاندازه
کشوری مانند ایاالتمتحده آمریکا را برای خود ایجاد کند.

اسلحه بخر ؛ جنازه تحویل بگیر

تحلیل روز

خوشامدگوییلندنیهابهولیعهدعربستانباشعار«سرنگونبادبنسلمان»

سعودیآماده دوشیدهشدن در انگلیس
محمد بن سلمان ،ولیعهد سعودی بعد از یک
سفرسهروزهبهمصر،درحالیواردلندنشده
که قرار اســت با ملکه انگلیس ناهــار بخورد،
با ولیعهد انگلیس شــام بخورد و یک روز را در
مهمانینخستوزیردراقامتگاهشدرمنطقه
چکرز در خــارج از لنــدن بگذرانــد .همه این
برنامه های چیده شــده برای بن سلمان گویا

علتیدارد.بهنوشتهروزنامهگاردیندرحالی
کهتظاهراتگستردهمخالفانرژیمعربستان
سعودی،علیهسفرولیعهدآلسعودبهانگلیس
آغــاز شــده اســت ،مقامــات دولــت انگلیس
امیدوارند قراردادهای 10ســاله ای به مبلغ
 72میلیاردپوندبارژیمعربستانمنعقدکنند
ودررقابتیآشکارباآمریکاوفرانسه،دوشیدن

گاو ســعودی را شــتاب دهند .مخالفان این
ســفر در انگلیس ،از هفته های پیش با نصب
اعالمیه ها در نقاط گوناگــون لندن ضد رژیم
آل ســعود و جنایت ایــن رژیم در کشــورهای
غرب آسیا ،نصب اعالمیه های ضد عربستان
سعودی روی اتوبوس ها و وانت های در حال
حرکت،توزیع پوسترهایی باشعار «سرنگون
باد بن سلمان»و فراخوان تظاهرات گسترده
در برابر محل های بازدید وی ،به آگاه ســازی
افکار عمومی مشغول هستند .ازسوی دیگر
البی سعودی نیزدر اقدامی «عجیب»با نصب
پوســتر روی خودروهــا و اجــاره بیلبوردهای
معمولی و دیجیتالی در مسیر فرودگاه هیترو
به مرکــز لنــدن به ولیعهــد عربســتان خوش
آمد گفته است.این درحالی اســت که اندرو
اسمیت ،سخنگوی کارزار مبارزه با صادرات
اســلحه در بریتانیا تاکید میکنــد« :اکثریت
قاطعی از مردم بریتانیا از سیاســتهای ترزا
میدر برابر عربســتان حمایــت نمیکنند» .
این فعال مدنی با اشــاره به عقالی که ولیعهد
ســعودی روی چفیهاش میبندد و تشــابه آن
به حلقه نــور باالی ســر فرشــتگان میگوید:

شکایت بازیگرفیلمهایمستهجنازترامپ

کلیفورد :حاال می توانم آزادانه درباره رابطه جنسی ام با ترامپ اظهار نظر کنم
درادامهجنجالهادربارهارتباطغیراخالقیدونالدترامپ
بایکبازیگرفیلمهایمستهجندرآمریکا،تازهترینخبرها
از شــکایت او به دادگاه علیه رئیسجمهور آمریکا حکایت
دارد.اواخر دی امســال بود که یک روزنامه آمریکایی این
خبر جنجالی را منتشر کرد« :دونالد ترامپ» رئیسجمهور
آمریکا برای افشای نشدن رابطه نامشروعش با یک بازیگر
فیلمهای مســتهجن130 ،هزار دالر حقالسکوت داد و
یکی از وکالی او این مبلغ را پرداخت کرد تا این موضوع در
زمان انتخابات  2016افشا نشــود.گفته میشود ترامپ
با «استفانی کلیفورد» که نام هنری وی «استورمی دنیلز»
است ،در ســال ( 2006یک ســال بعد از ازدواج ترامپ با
مالنیا) رابطه نامشروع داشته است .یک ماه بعد از انتشار
این خبــر« ،مایکل کوهــن» وکیل شــخصی رئیسجمهور
آمریکا گفت که از جیــب خودش مبلغ  130هــزار دالر به
این بازیگر فیلمهای مبتذل پرداخت کــرد.وی گفت« :نه
سازمان ترامپ و نه ستاد وی بخشــی از معامله با کلیفورد
نبودهانــد و وی را خــواه به طور مســتقیم یا غیرمســتقیم،
وادار به پرداخت چنین مبلغی نکردهاند».وکیل ترامپ که
پرداخت چنین مبلغی به این بازیگر را قانونی میدانست،
هرگونهارتباطمیانپرداختچنینمبلغیباستادمبارزات
انتخاباتی ترامپ را رد کرد .به گزارش بیبیسی ،حاال در
تازهترین خبرها درباره این ماجرای جنجالی ،خبر رسیده
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که خانم کلیفورد بــه دادگاهی در لسآنجلــس رجوع و از
ترامپشکایتکردهاست«.مایکاآوناتی»وکیلاودرتوئیتر
خود ضمن اعالم این خبر متن دادخواست را منتشر کرد.
کلیفوردووکیلاشمیگویندتوافقیکهاینخانمباوکیل
ترامپ درباره موضوع ارتباطش امضا کرده ،صرفا از سوی
وکیل رئیسجمهور آمریکا پذیرفته شــده و شخص ترامپ
آن را امضا و تایید نکرده اســت.در متن شــکایت از دادگاه
خواسته شده تا توافق نامه مذکور برای افشانشدن اسرار
روابط خصوصی بــا دونالد ترامپ ،بیاعتبار اعالم شــود.
به گفته کلیفورد ،وکیل رئیسجمهور آمریکا تالش کرده
بود که با ارعــاب و ترســاندنش ،او را به ســکوت وادار کند
و از گفتــن حقایــق بــاز دارد اما حاال
می توانــد آزادانه دربــاره رابطه
جنســیاش با ترامــپ اظهار
نظر کند » .عالوه بر کلیفورد،
یکهنرپیشهدیگرفیلمهای
مســتهجن و یــک مــدل
پیشینمجلهپلیبوی،
گفتــه بودنــد
کــه بــا دونالــد
ترامــپ رابطه
داشته اند.

«او هر چنــد باالی ســرش حلقــه دارد ،اما در
واقع نماینده یکی از بدترین دیکتاتوریهای
خودکامه جهان اســت .وقت آن رسیده است
که ترزا میو همکارانش حمایــت از این رژیم
خودکامهبدکاررامتوقفکنند».ازآغازجنگ
یمن در ســال  ،٢٠١٥بریتانیــا از مجوزهای
رســمی اســلحه برای تأیید صادرات اســلحه
به عربستانســعودی به ارزش شش میلیارد
و٤٠٠میلیــون دالر اســتفاده کــرده اســت.
بااینحــال ،آنطورکــه «میدلایســتای»
گزارش داده است ،دولت بریتانیا  ٧٥درصد
مجوزهای مجزا برای صادرات بیشتر اسلحه
بــه عربستانســعودی را مخفــی نگه داشــته
اســت .دولت بریتانیا قانون مجوزهای مجزا
را ســال ٢٠١٥تصویــب کرد؛ قانونــی که به
دولت اجازه میدهد بدون نظارت عمومی یا
پارلمانــی به کشــورها و مقصدهای مختلف،
اســلحه صادر کنــد .دولــت بریتانیــا همواره
از صــادرات اســلحه بــه عربستانســعودی،
متحــد کلیدی ایــن کشــور در منطقــه ،دفاع
کرده اســت اما امیلی تورنبــری ،وزیر خارجه
در دولت سایه و از اعضای ارشد حزب کارگر،

ی را به تالش برای «مخفیکردن
دولت ترزا م 
نقش خود در تشدید» جنگ یمن متهم کرده
است.اوبهمیدلایستایگفتهاست«:دولت
بهجای مسئولیتپذیری در توقف این جنگ
هولناک ،فقط تــاش میکند نقــش خود را
در تشدید این جنگ مخفی کند» .جنگی که
طی سه سال گذشته بیش از  ١٠هزار تلفات
غیرنظامیبرجاگذاشتهاستکهاغلبآنها
درحمالتهواییعربستانسعودیجانخود
راازدستدادهاندوهمزمانبخشعمدهایاز
شهروندانیمنیباقحطی،همهگیریمرگبار
بیماریها و کمبود کاالهای اساســی مواجه
هســتند .به گفته فعاالن ضد جنــگ ،فروش
سالحهای بریتانیایی تحت گواهی نامههای
بازکهشاملفروشقطعاتیدکیجنگندهها،
موشکها و دیگر سالح هاو مهمات میشود،
نقش عمــدهای در جنگ ســعودی علیه یمن
بازیمیکند.یکمقامپیشیننظامیبریتانیا
به میدل ایســت ای میگوید« :بــدون فروش
ســاح ،لوازم یدکــی و کمکهــای بریتانیا و
آمریکا،تجاوزهواییعربستانبهیمندرکمتر
از ٤٨ساعتمتوقفمیشد».

«دوما» دریک قدمیآزادی

ارتشسوریهبه 2کیلومتریبزرگترینشهرغوطهومقرجیشاالسالمرسید
عملیات علیه تروریستها در «غوطهشرقی» دمشق ،به
رغم جوسازیهای کمسابقه محافل سیاسی و رسانهای
غرب ،همچنان ادامه دارد و نیروهــای مقاومت و ارتش
ســوریه دیروز در دهمیــن روز عملیات و پیشــرویهای
خود ،با آزادسازی شهرک «المحمدیه» و نزدیک شدن
به دو کیلومتری دروازههای شهر «دوما» وسعت مناطق
آزاد شــده در غوطهشــرقی را به  40درصد رساندند.به
نوشتهشبکهخبریروسیاالیوم،ارتشسوریهبهنزدیکی
شــهر دوما،بزرگترین شــهر غوطه شــرقی ومقر اصلی
تروریست های جیش االسالم رسیده است تا کمربندی
را تکمیــل کند کــه دومــا را در شــمال غوطه از حرســتا
در غرب ایــن منطقه جدا مــی کند و بدیــن ترتیب حلقه
محاصره تروریست ها تنگ تر می شود .در کنار عملیات
نظامی ،در غوطه از ســاعت  9صبح تا  2بعدازظهر همه
روزه آتش بس برقرار اســت تا افراد غیر نظامی از غوطه
خارج شوند که روز گذشته 13غیر نظامی خارج شدند،
ولی تروریست ها مانع از خروج غیر نظامیان می شوند و
از آنان به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند.از سوی
دیگر ،روزنامــه آمریکایی واشــنگتن پســت از برگزاری
جلسهای در کاخ سفید به ریاســت دونالد ترامپ درباره
احتمال «اقدام نظامی تازه» واشنگتن علیه سوریه خبر
داد .گمانهزنی رسانهای درباره مطرح شدن «حمله تازه

آمریکا به سوریه» با استناد به ادعای حمالت شیمیایی
در حالــی مطرح شــده کــه در هفتههای گذشــته بارها
مقامهای غربی به ویژه آمریکایی و اروپایی با اســتناد به
این ادعا ،ســوریه را به حمالت نظامــی تهدید کردهاند.
همزمان،وزارت دفاع روســیه با انتشــار بیانیهای اعالم
کرد علت اصلی اتهامات وارد شــده از ســوی واشنگتن
درباره حمالت شیمیایی در غوطه شرقی ،موفقیتآمیز
بودن عملیــات نیروهای دولتی ســوریه علیه گروههای
مســلح غیرقانونی طرفــدار آمریکاست.دمشــق نیز در
آخرین واکنش خــود به این ادعاهای غــرب ،اعالم کرد
که «این ادعای نمایشی ،فروپاشی گروههای تروریستی
را برمــا میکنــد ».غربیها جوســازیهای خــود را به
اشــکال دیگری هم انجــام میدهند؛ مثال بــه تبعیت از
تروریســتهای حاضــر در غوطــه ،از «زمیــن ســوخته»
در غوطهشــرقی حــرف میزننــد و میگوینــد نگــران
ساکنان این منطقه هســتند! این در حالی است که آن
ها چشــم خود را در برابــر جنایات روزمره تروریســتها
و گلولهباران مناطق مســکونی توســط آن ها بستهاند.
تروریستها حتی تک تیراندازهایی را در گذرگاههای
امن اعالمی دولت ســوریه مســتقر کردهاند و مأموریت
ایــن تکتیراندازهــا ،کشــتن غیرنظامیــان فــراری از
غوطهشرقی است.

اظهار نظر روز
ویلیام جی موزلی

مصائب فامیل بازی های ترامپ

اولین تاجری که توانســت ساکن کاخ ســفید شود ،بیش از
تمامی رؤسای جمهور قبلی ،نظام سرمایهداری آمریکایی
را به ســمت فروپاشــی ســوق داده است.فامیلســاالری و
بیتوجهــی دولت ترامــپ به مقولــه متضادنبــودن منافع،
نشــانگر فاصلهگرفتن از حاکمیت قانون ،شایستهساالری
و تعمیــق ســرمایهداری هزارفامیلــی اســت .کشــوری که
رئیسجمهــورش درگیــر کســبوکار و تجــارت اســت و
دامادش را به عنوان مشــاورش انتخاب کرده ،اصال شــبیه
آمریکایی نیست که پیشتر میشناختیم؛ یعنی کشوری که
بر شایستهساالری استوار بود .هرچند بخش تجاری ایاالت
متحدههموارهبهدنبالکاهشهزینههاوبیشینهکردنسود
بوده اما این بخش برای ادامه حیات ،نیازمند مشــتریانی با
قدرت خرید باال ،نیروی کار تحصیلکرده و دولتی یکدست
اســت که بتواند قوانین و مقررات را اجرا کند.در مقابل ،در
نظام سرمایهداری توجه و تمرکز دســتباالییها بیشتر به
منافعکوتاهمدتمعطوفاستوبهسالمتوکیفیتنظامی
که در آن فعالیــت میکنند ،توجهــی ندارند .متأســفانه به
نظر می رســد فرمان هدایت ایاالت متحده در دست فردی
قرار گرفته که حاضر اســت بــرای تأمین منافع شــخصی و
کوتاهمدت خود ،با دندهعقبرفتن ،این کشــور را به دوران
قبل از سرمایهداری بازگرداند.

خبرهای متفاوت
ثروت ترامپ باز هم کاهش یافت
گاردین :طیسالگذشتهثروتدونالدترامپبیشاز۴۰۰
میلیوندالرکاهشیافتهوبه3.1میلیارددالررسیدهاست.بر
اساسرتبهبندیساالنهمجلهفوربزدرخصوصثروتمندترین
افراد جهان ،جایگاه رئیس جمهور آمریکا امســال از جایگاه
 ۵۴۴به ۷۶۶سقوطکردهاست.ایندومینسالپیاپیاست
کهثروتدونالدترامپکاهشمییابد«.وضعیتدشواربازار
معامالتملکینیویورکوکمپینانتخاباتیگرانقیمت»از
دالیلکاهشثروتویاست.

نمایشزناننیمهعریان درمدینه!
ارمنیوز :جشنوارهمدزنانسعودیآنهمبالباسهاینیمه
عریاندرشهرمدینهباحضوررسانههایگروهیبرگزارشد.
احتماال مجوز این رویداد هم در راستای چشم انداز 2030
صادر شده است! امیر مدینه با ابراز بی اطالعی از مسئوالن
ذیربطخواستهتادرخصوصفیلمهاییکهتوسطیکشبکه
ماهوارهایپخششدهاست،تحقیقونتیجهرااعالمکنند.
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