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سرنوشت مبهم ترامپ

برخی از تاریخ نگاران درباره ترور جان اف کندی فرضیه ای
را مطرح می کنند مبنی بر این که رئیس جمهور وقت ایاالت
متحده به ایــن دلیل تــرور شد که برخالف نظر "تشکیالت
سیاسی"  ،حاضر نشد نیکیتا خروشچف  ،رهبر وقت اتحاد
شوروی را در پی عقب نشینی موشک های اتمی این کشور از
کوباوپایانبحراناتمی،تحقیرکندوگامهایتهاجمیدیگری
را علیه مسکو با هدف یکسره کردن جنگ سرد علیه روس ها
بردارد .از این رو  ،تشکیالت حکم به مرگ رئیس جمهور وقت
داد .البته این صرفا یک فرضیه است ،هرچند فرضیه ای قوی
است .این روزها "تشکیالت سیاسی " در ایاالت متحده که به "
دولت پنهان " شهرت یافته است  ،از اقدامات دونالد ترامپ  ،به
ویژه درباره نحوه تعامل با روس ها در آتش خشم می سوزد  .آیا
دونالد ترامپ به سرنوشت جان اف کندی دچار خواهد شد ؟
حتی اگر حذف فیزیکی " رئیس جمهور یاغی "  ،ترامپ را به
سرنوشتکندیدچارکند،حذفسیاسیازطریقپیشبردن
پرونده دخالت روسیه در انتخابات سال  2016و استیضاح
رئیس جمهور دور از انتظار نخواهد بود ؛ سرنوشتی که برای
ریچاردنیکسونقانونشکنرقمزدهشد.
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ا ندیشکده روز
ترامپ دیگر قابل کنترل نیست
اندیشکدهبروکینگزدرگزارشینوشت :نشستهلسینکی
و دیدار دونالد ترامپ از بروکسل و بریتانیا که پیش از سفر به
هلسینکی رخداد ،نشانمیدهدویدیگرقابلکنترلنیست
ودربارهنقشآمریکادرعرصهبینالمللیتنهاازرویباورهای
احمقانه خود صحبت می کند.هرچند در روزهای نخست
ریاست جمهوری ترامپ انتظار می رفت وی با کمک بزرگ
ترها بتواند مهار شود ،اما امروز بر همه آشکار شده که ترامپ
دیگر قابل کنترل نیست  .وی تمام کسانی که سعی داشتند
اقدامات وی را کنترل کنند ،اخراج کرده یا نادیده گرفته
است.تندروهاییهمکهاطرافویباقیماندهاندترسوهایی
هستندکهفقطبرایخوشایندویقدمبرمیدارند.

...
اخبار

«بچه نق نقو» به آمریکا می آید
بالون «بچه نق نقو» که در زمان سفر دونالد ترامپ ،رئیس
جمهور آمریکا به انگلیس به نشانه اعتراض
بهسیاستهایاودرآسماناینکشوربه
پرواز درآمده بود ،قرار است هم اکنون
در آمریکا مورد استفاده قرار گیرد.
اینبالونغولپیکرنارنجیرنگکه
دونالد ترامپ را همانند یک
بچهعصبانینشانمیدهد،
تــوجــه کــشــورهــای مختلف
جهان را به خود جلب کرده است و
هم اکنون یک فعال اهل نیوجرسی
تصمیمگرفتهاستبهمنظوراعتراضبه
سیاستهایترامپاینبالونهلیمیرادرآسماننیوجرسی
به پــرواز در آورد«.دیــدیــز جیمنز کاسترو» ،فعال آمریکایی
ساکننیوجرسی،بههمراهتعدادیازفعاالندیگریکصفحه
اجتماعی به منظور جمع آوری بودجه الزم برای ساخت این
بالون راه اندازی کرده است.در این صفحه اجتماعی نوشته
شدهاست«:ماموافقتکردهایمکهبالونرابهباشگاهگلفملی
ترامپ در بدمینستر نیوجرسی بیاوریم .این جا مکانی است
که ترامپ و خانواده اش تعطیالت خود را در فصل تابستان
می گذرانند».این فعال آمریکایی مبلغ  4500دالر برای
ساختبالونبچهنقنقونیازداشتکهدرمدت22ساعتجمع
آوریشدوقراراستساختاینبالونتااواسطماهاوتامسال
(یکماهدیگر)بهپایانبرسد.

هموارشدنمسیرهمهپرسیجدیددربریتانیا

بن بست برگزیت

پس از دو سال بحث و جدال در دولت بریتانیا و نزاع در پارلمان
اینکشوربرسربرگزیت،مسیرایدههمهپرسیجدیددربریتانیا
هموارشدهاست.بهنوشتهشبکهرادیووتلویزیونیبلژیک"آرت
باف""،جاستینگرینینگ" JustineGreeningوزیرآموزش
پیشین بریتانیا یکی از تاثیرگذارترین حامیان برگزاری همه
پرسی به شمار میرود .این همه پرسی جدید ،با عنوان «رای
مردم» میتواند ،به طور تدریجی ،بر تجمیع هواداران برگزیت
تاثیرگذارباشد  .ایننمایندهمحافظهکاربریتانیادرگفتوگو
با روزنامه تایمز گفت« :تنها راهحــل برای خروج از بنبست
مذاکرات برگزیت ،خارج کردن آن از کنترل سیاستمداران
و بازگرداندن آن به دست مردم این کشور است».گرینینگ
که مخالف برقراری ارتباط بریتانیا با اتحادیهاروپا در دوره
پسابرگزیت است ،پس از انتشار طرح دولت بریتانیا
با عنوان «طرح چکرز» ()plan de Chequers
مبنی بر حفظ روابط تجاری تنگاتنگ با این
اتحادیه پس از برگزیت (با پیش بینی زمان
اجرای برگزیت یعنی  29مارس ،) 2019
به این طرح واکنش نشان داد.ایــن طرح که
استعفاهای زیادی در دولت بریتانیا و تهدید به
شورش در میان نمایندگان «شکاک به اتحادیه اروپا»
را در پــی داشــــت ،نگرانی
دیپلماتهای اروپایی را
درباره ناتوانی بریتانیا در
به توافق رسیدن بر سر
مسئله خروج از اتحادیه
اروپا ،برانگیخت .حاال با
وجودموضعگیریهای
مــخــتــلــف ،حــرکــت به
سمتدومینهمهپرسی
آغازشدهاست.

انتقاد شدید سیاستمداران آمریکا از موضع گیری ترامپ در دیدار با پوتین

«بزدالنه و شرمآور

»

رحیم پور-یک "فتح نمادین " بــرای پوتین و یک " تبانی
آشکار" با یک قدرت متخاصم برای ترامپ؛ این جمله ای
استکهسرمقالهنویسواشنگتنپستازرهاوردهلسینکی
نتیجه می گیرد .رئیس جمهور آمریکا در پی یک کنفرانس
مشترک خبری با همتای روس خود که در آن از روسیه در
مقابلادعاهایمداخلهدرانتخابات ۲۰۱۶آمریکادفاعکرد،
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هدف انتقادهای شدید و گسترده داخلی قرار گرفته است.
ترامپدراینکنفرانسنتیجهگیریدستگاههایاطالعاتی
آمریکا را نقض کرد و گفت :روسیه دلیلی برای مداخله در
انتخاباتنداشتهاست.ایناظهاراتباانتقادنهفقطدموکرات
ها و جامعه اطالعاتی بلکه بسیاری از جمهوری خواهان
روبهروشدهاست.ترامپبهضعفوبهطورتلویحیبهخیانت

نیزمتهمشدهاست.سناتورجان
مککینازحزبجمهوریخواه
دربیانیهایاعالمکرد«:نشست
نیویورکر :
هلسینکی در نوع خود یکی از
نشست
بیشرمانهترین حضورهای یک
رئیس جمهور آمریکا بود که به
هلسینکی
یاد داریم .خامی  ،خودمحوری و
بزرگ ترین
[ابراز]همبستگیبیجاوهمدلی
عاشقانه و
او با خودکامگان قابل محاسبه
نیست .نشست هلسینکی یک
سرسپردگی
اشتباه اسفبار بود».وی افزود:
یک رئیس
«هــیــچ رئیسجمهور دیگری
جمهورآمریکا
تاکنونخودرااینچنینذلیالنه
به همتای روس در برابر یک جبار خوار و خفیف
نکرده بود ».همچنین دست کم
خود بود
دوسناتوریعنیپتتومیازحزب
جمهوری خــواه و چاک شومر از حزب دموکرات احتمال
وضع تحریمهای تنبیهی علیه روسیه را مطرح کردند .تومی
در بیانیهای اعــام کــرد« :ایــاالت متحده باید تحریمهای
سخت تازهای علیه روسیه وضع کند.».نانسی پلوسی ،رهبر
دموکراتها در مجلس نمایندگان آمریکا نیز گفت« :ضعف
رئیسجمهورترامپدربرابرپوتینشرمآوربودوثابتمیکند
کهروسهابرگبرندهایشخصی،مالییاسیاسیعلیهرئیس
جمهورمادارند».دونالدترامپحتیپیشازدیدارباپوتین،در
توئیترخود«حماقتوبالهت»آمریکاییهارامسئولسردی
روابطکنونیمیانایندوکشوراعالمکردهبودووزارتخارجه
روسیه هم در پاسخ توئیت کرده بود« :موافقیم ».چاک شومر
ت در کنگره نیز گفت « :در تاریخ کشورمان،
سناتور دموکرا 
آمریکاییها هرگز ندیده بودند که یک رئیس جمهور ایاالت
متحده از دشمن خودش پشتیبانی کند  ،چنان که ترامپ از
پوتین حمایت کرد ».وی افزود« :او حرف کا.گ.ب را به گفته
مردانوزنانسی.آی.ای[دربارهدخالتروسیهدرانتخابات
آمریکا]ترجیحداد».سناتوربابکورکر،رئیسکمیتهسیاست
خارجی سنا نیز گفت که این مالقات میان سران دو کشور

"روزخوبیبرایکشورمانبود؛اینروز،روزبسیارخوبیبرای
پرزیدنتپوتینبود".آدامشیفردیگرنمایندهمجلسآمریکانیز
درتوئیترخودنوشت«:پوتیناینرفتارراچراغسبزیمیداند
تادرانتخابات۲۰۱۸هممداخلهکند،وهمینطورهمهست؛
بزدالنه و شــرمآور» .نشریه آمریکایی نیویورکر هم نوشت:
نشست 'دونالد ترامپ' و 'والدیمیر پوتین' در هلسینکی
بزرگترینعاشقانهوسرسپردگییکرئیسجمهورآمریکابه
همتایروسخودبود.بسیاریازسناتورهادرشبکهاجتماعی
توئیترهمرویکردترامپدرقبالپوتینرابهشدتبهبادانتقاد
گرفتهاند؛تاجاییکهجانبرنان،رئیسپیشینسازمانسیا،
رفتارترامپرافرایجنایتخواندهوگفتهاستکهبرخورداو
"چیزیکمترازخیانتنبود".
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اظهار نظر روز
جان کری:

ترامپ ناتو را پاره پارهکرد

درادامهحمالتچهرههایسیاسیآمریکابهاظهاراتومواضع
دونالد ترامپ طی یک هفته گذشته ،جان کری وزیر خارجه
دولت بــاراک اوباما گفت :من شش دهه در فضای عمومی
ایاالت متحده زندگی کرده ام و هرگز ندیده ام که یک رئیس
جمهور آمریکا مانند آن چه ترامپ امروز انجام میدهد کاری
کردهباشدیاچنینچیزهاییگفتهباشد.هیچکسدیگریهم
چنین کارهایی نکرده است ،همه هم میدانند .این ها چیزی
بیشتر از تاسف و بدبختی و غیر قابل دفاع است .در حالی که
اکنونمسئلهترسناکایناستکهچراروسیهبهدنبالمداخله
در انتخابات آمریکا بود ،ترامپ می گوید مدرکی برای دخالت
مسکو در انتخابات وجود ندارد.رئیس جمهور همچنین ناتو
راکهخودمانبنیاننهادیم،پارهپارهکرد،بریتانیامتحدمانرا
تحقیر کرد و به متحدان اروپایی آمریکا برچسب دشمن زد.در
مواجههبادستگاههایاطالعاتیایاالتمتحده،ترامپاکنون
در کنار پوتین ایستاده است ،در کنار رئیس جمهوری ایستاده
است که خبرنگاران را زندانی و با آزادی رسانه ها مخالفت
می کند .مسئله این نیست که ترامپ با پوتین نشست خبری
داشته است ،مسئله این است که او سیاست بدی برای آمریکا
اتخاذکردهاست،بدبرایمتحدانمانوخوببرایپوتین.

▪واکنشترامپ

اماترامپباتوئیتهاییکههنگامبرگشتنبهآمریکاازداخل
هواپیما فرستاد ،نشان داد که از این انتقادها آگاه است.او
ابتدا نوشت" :همان طور که بارها گفته ام اعتماد زیادی به
دستگاه های اطالعاتی ام دارم .با این حال معتقدم برای
ساختنآیندهایبهترفقطنمیشودبرگذشتهتمرکزکرد.ما
بهعنواندوقدرتبزرگاتمیجهانبایدباهمکناربیاییم".او
درتوئیتدیگرینوشت":ترجیحمیدهمبرایدنبالکردن
صلح دست به ریسکی سیاسی بزنم ،تا این که صلح را فدای
سیاستکنم".همزمان،پوتیننیزدخالتدرانتخاباتآمریکا
و داشتن "مدرکی رسوا کننده" علیه دونالد ترامپ را تکذیب
کرد.بااین حال،دیروز یک زن  ۲۹ساله روس به اتهام توطئه
برای نفوذ در نهادهای سیاسی ایاالت متحده در واشنگتن
بازداشتشد.اینزنمتهماستکهبهدستوریکمقامارشد
کرملین برای روسیه در خاک آمریکا جاسوسی میکرده
است.همچنیندرپیاعتراضهایشدیدکنگرهآمریکا،کاخ
سفیداعالمکرددونالدترامپدربارهدیدارباوالدیمیرپوتین
بهاعضایکنگرهتوضیحمیدهد   .دربیانیهکاخسفیداعالم
نشدهاستکهچهکسانیدرایندیدارحضورخواهندداشت
یاموضوعآنچهخواهدبوداماآنچهمشخصاست،واشنگتن
درآتشخشماز"نشستهلسینکی"بهسرمیبرد.

قاب بین الملل

ممنوعیت آمدوشد در استان های جنوبی عراق به جای قطع اینترنت

موجاعتراضاتبهبغداد همرسید

در حالی که تظاهراتها علیه فساد و نبودخدمت رسانی
در مناطق مختلف عراق برای نهمین روز ادامــه داشت،
دولت عراق تالش کرده از طریق بازداشت معترضان و
همزمان دادن وعدههایی در زمینه اصالحات و اختصاص
اعتباراتیبهمناطقمربوطاعتراضاتراکنترلکند.دولت
عراق همچنین به جای قطع کردن اینترنت تصمیم گرفته
ممنوعیتجزئیآمدوشدرااجراییکند،هرچنددرمیدان
التحریردربغدادنیزدههاتنازساکنانتظاهراتمشابهی
رابرگزارکردند.اینتظاهراتدرمیانتدابیرشدیدامنیتی
برگزارشد.درجنوباینکشوربااینکهازشدتاعتراضات

تا حــدودی کاسته شده اما باز هم دهها تن از شهروندان
عراقی در مرکز استان کربال در اعتراض به خدماترسانی
نامناسب مسئوالن و کمبود برق تظاهرات کردند .این در
حالیاستکهبرایحلمشکلبرقاستانهایجنوبیوزیر
انرژی عراق عازم عربستان میشود .عراق در روزهای گرم
تابستاندرحالیکهدرجهحرارتدراستانهایجنوبیبه
 ۵۲درجهمیرسد،ازکمبودشدیدبرقرنجمیبرد«.دکتر
س جمهوری عراق در
علیاویی» ،مشاور عالی رئی 
عبدا...
َ
خصوص ریشه های تظاهرات اخیر اظهار می کند که نبود
خدمات رسانی به شهروندان در استان های مرکزی و

جنوبی عراق به ویژه برق و آب آشامیدنی ،بیکاری
و اشتغال زایی نکردن برای جوانان به ویژه قشر
تحصیل کرده جامعه و همچنین کاهش توانمندی
دولت به دلیل درگیر شدن در جنگ نظامی چهار
ساله با گروه تروریستی داعش از مهم ترین علل
این تظاهرات محسوب می شود .البته در کنار این
شرایط،بایدرقابتهایسیاسیووضعیتبهوجود
آمده در عراق پس از برگزاری انتخابات پارلمانی
را که هنوز توافقی برای تشکیل دولت آینده وجود
نداردنیزبهآنافزود.

روزنامهنیویورکدیلیپسازنشستهلسینکی،درصفحهاول
خود تصویری منتشر کرده که ترامپ را دست در دست پوتین
نیمه برهنه و در حال شلیک به "عمو سام" ،نماد دموکراسی
آمریکایی در خیابان پنجم نیویورک نشان میدهد.عمو سام
(بهانگلیسی)UncleSam:نمادشخصیتیوتجسمملیتبرای
دولتفدرالایاالتمتحدهآمریکاست.

 15ماه تا انتخابات پارلمان رژیم صهیونیستی

«مادراژدها» خطرناکتراز«بیبی»
نبوی-تاانتخاباتپارلمانرژیمصهیونیستی(کنست)و
رقابتبرسر 120کرسی 15 ،ماهباقیماندهاست.این
درحالیاستکه«آیلتشاکد»،وزیردادگستریمعروف
به«مادراژدها»بهعنوانچهرهجدیددرپیبهچالشکشیدن
موقعیت نتانیاهو معروف به«بی بی» است« .آیلت شاکد»،
مادردوفرزنددختروپسراست؛اماباورداردکهحتیجنین
هایفلسطینی،افعیهایخفتهدربطنمادرانهستندکه
بایدمادرانشانراسربریدوخودشانراکشت.ویبهروزنامه
نیویورک تایمز آمریکا گفته است :می گویند من خیلی
سنگدل و بی احساسم و من می گویم اگر عاطفی باشی
همه تالش هایت به شکست می انجامد .آیلت شاکد 42
سالهاستودرتلآویومتولدشدهاماتبارپدرومادراوعراقی
است .آیلت در فاصله سال های  2006تا  2008مدیر
دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی بود.
در آن زمان ،نتانیاهو رهبر معارضان اسرائیلی بود .شاکد
در همان دفتر با «نفتالی بنت» رهبر حزب «خانه یهودی»
آشنا شد .بنت مشاور نتانیاهو بود اما در مارس  2008هر
دونفر(شاکدوبنت)دیگردردفترنتانیاهوحضورنداشتند.
دلیل آن به نوشته روزنامه های اسرائیلی این بود که سارا
همسر نتانیاهو نمی خواست این دو به ویژه آیلت شاکد در
حلقهنزدیکاننتانیاهوباشند.بعدازاستعفایدوعضوخانه
یهودیوخروجشانازدفترنتانیاهو،ایندو،جنبشیبهنام
«یسرائیل شیلی» را تاسیس کردند .این جنبش ،دو شاخه
راستگرایافراطیرابههمپیوندزد؛جریانراستسکوالر
بهنمایندگی«شاکد»وجریانصهیونیسمدینیبهنمایندگی
«بــنــت» .یسرائیل شیلی به معنای
«اسرائیل من» جنبشی بود
با مشارکت برخی از
نمایندگان کنست
بــرای حمایت از
یهودی سازی
کــــامــــل در
رژیـــــم

کرانه باختری و فعالیت گسترده در شبکه های اجتماعی
برای بازاریابی ایده «دولت یهودی» از مهم ترین اهداف آن
بود.بنت تا سال  2012جنبش یسرائیل شیلی را هدایت
میکردتااینکهتوانسترهبرحزب«مفدال»شودونامش
را به حزب خانه یهودی تغییر داد .شاکد را هم به این حزب
آورد و به عنوان نخستین زن سکوالر در فهرست این حزب
برای انتخابات کنست قرار داد .شاکد از زنان تاثیرگذار در
ائتالف حاکم صهیونیستی به رهبری حزب لیکود است.
او عضو حزب خانه یهودی است و در چند هفته اخیر گفته
است که قصد دارد در راس این حزب برای نخست وزیری
اسرائیل نامزد شود .خانه یهودی یک حزب سیاسی دینی
و صهیونیست اسرائیلی است که به عنوان جایگزین حزب
ملی -مذهبی تأسیس شــد .ایــن حــزب ،مخالف جدی
تاسیس کشور فلسطین (راه حل تاسیس دو کشور) و
مهم ترین طرفدار گسترش شهرکهای یهودینشین در
کرانه باختری است .نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد
در صورت ورود شاکد به انتخابات در صدر فهرست خانه
یهودی ،وی موفق به کسب  33کرسی کنست خواهد شد
یعنی سه کرسی بیشتر از کرسی های فعلی حزب حاکم
لیکود .این نظرسنجی تصریح می کند جریان راستگرای
اسرائیلی جایگزین دیگری برای نتانیاهو دارد که می تواند
بیشتر از خود نتانیاهو رای بیاورد .شاکد بارها خواستار
اشغال غــزه و شــرق قــدس شــده اســت ودر جریان حمله
اسرائیل به غزه در تابستان  2014در فیس بوک نوشته
بود« :پشت سر هر تروریست (اشاره به فلسطینیان در حال
مبارزه با اشغالگری اسرائیل) ،ده ها مرد و زن ایستاده اند
کهبدونآنهانمیتوانعملیاتتروریستیانجامداد.همه
آنهادشمنجنگجوهستندوبایدخونشانریختهشود».
او همچنین طراح قوانینی است که مانع از آزادی اسیران
فلسطینی می شود .به گزارش ایرنا ،نشنال پست درباره
شاکدنوشت:اینسیاستمدارتازهکارزن،درفاصلهکوتاهی
به صدای افــراط گرایی و خطرناک اسرائیل تبدیل شد.
آیلت شاکد سکوالر است اما اطرافش را چهره های افراط
گرای دینی حزب خانه یهودی گرفته اند .از لحاظ مشرب
سکوالری با سیاست ورزی دینی فاصله دارد ،اما از این
ظرفیتاستفادهمیکندونقشادبیات
دینی را در پیشبرد سیاست های
صهیونیستی نادیده نمی گیرد.
این زن یاد گرفته با
گرگ های پیر
برقصد اما از
همه آن ها
درنــــــده تر
باشد.
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رونقی – فرومایه  -15ضرر– امر به سکوت  -16میانه
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میوه خوب – احتیاج – نوبت بازی  -19سیاهی – از
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طراح جدول :بیژن گورانی

افقی
- 1ناماصلیزورو،قهرمانشورشینقابداروسیاهپوش-از
شهرهایمهمکرهجنوبی-2ترسناك-عنوانجنگهاییكه
پیامبر(ص)درآنهاشرکتنداشت–هرچیزسبكوزن-رواج
دادن- 3مظهرسردرگمی-نوعیسازبادی-حاكمووالیدر
دورههخامنشی-سورهزنان-4ورزشیکرقمی!-گوسفند
جنگی-اشاره-چینوچروک-كشورآفریقاییدرهمسایگی
لیبیوسودان- 5كالهگیس-موشوارهرایانه–ازمدلهای
خودرویی هیوندا  -نقاش دانمارکی قرن بیستم  - 6نوعی
اختاللبینایی-ازمهمترینمحصوالتکشاورزی-شهریدر
خوزستان- 7مادر-وزنده-برادهفلز-پادشاه- 8زمینآماده
كشت–سیرتنیك-یارعذرا-همبایسته-یکودو-9مربوط
بهعمومملت-پایتختكلمبیا-بعدازمهر-پنجدندانعقب
دهان - 10خدای هندو  -شکرگزار  -فانی و ناپایدار  -آحاد
- 11حقیقتوذاتچیزی-نویسندهایتالیاییقرنبیستمو
خالقاثرگلهایکاملیا.

وسازدربدن-صوتاندوهوافسوس- 9كدخدا–بازیویدئویی
مبارزهایمعروف- 10ازرشتههایورزشیآبی– 11باشگاه
فوتبالاسپانیایی- 12پشتسر-ازاصولدین- 13سازمان
تجارتجهانی-کوهیدرمکهدرشرقمسجدالحرام-14قاره
کریستفکلمب-آهارزده– 15بادگلو-آشنا- 16آزمایشی
برای کشف سرطان رحم - 17غوزه پنبه  -بیهوده و بی فایده
-18سالحرزمیسهتکه-محلپرتابموشك-19ناتوانیدر
پرداختبدهیبهعلتفقر-فراموشی- 20قراردادن-لگام
،افسار.
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