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تهدید «می»برای برگزاری
انتخابات سراسری
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عقب نشینیپسازمتهمشدن به«خیانت»
ترامپ :اشتباه لفظیکردم ،روسیه درانتخابات دخالتکرده است!

شریفی-تفاوتبسیاریمیانیکشویتلویزیونیویکگفتوگویدیپلماتیکاست.
اماتجربهثابتکردهکهرئیسجمهورآمریکاهمچنانبربداههگوییخودبدونتوجهبه
متن های آماده شده ادامه می دهد .واشنگتن پست در گزارشی با این موضوع نوشت:
«دستیارانترامپبهاویکمتن 100صفحهایازخالصهمواردیکهویراترغیببهدر
پیشگرفتنموضعقاطعدرمقابلرئیسجمهورروسیهمیکرد،ارائهدادند،امارئیس
جمهور آمریکا نشست هلسینکی را در حالی پایان داد که بیشتر این موارد را نادیده
گرفت ».اظهارات اخیر ترامپ علیه عملکرد سازمان اطالعات این کشور که به تازگی
گزارشی را از نقش  ۱۲افسر اطالعاتی روسیه در هک کردن ایمیل های هیالری در
آستانهانتخاباتمنتشرکردهبود،نهتنهاواکنشجامعهاطالعاتیآمریکا،بلکهاظهارات
خشمگین مقامات دو حزب جمهوری خواه و دموکرات را در پی داشت .تعدادی از آن
هاترامپرابه«خیانت»متهمکردند«.جانکری»،وزیرخارجهسابقآمریکانیزگفتکه
«نمایشننگینهلسینکینشانمیدهدکهچراروسیهتصمیمگرفتهبوددرانتخابات
آمریکا مداخله کند ».این مواضع باعث شد ترامپ برای کاهش فشارها از سخنان خود
در گفت و گو با والدیمیر پوتین عقب نشینی کند .یک روز بعد از واکنشهای فراوان به
حرفهایرئیسجمهورآمریکا،اوبا چرخشی 180درجهای گفتاشتباهلفظیکرده
که حرفش معنی کامال برعکسی پیدا کرده است .دونالد ترامپ اعالم کرد ،قبول دارد
که روسیه در انتخابات سال ۲۰۱۶که او پیروز شد« ،دخالت کرده است»؛ حرفی که در
نشستروزدوشنبهباوالدیمیرپوتین،حاضرنشدآنرامطرحکند«.جانبرنان»،رئیس
پیشینسازماناطالعاتمرکزیآمریکا«،سیا»،پیشتر بهشبکهخبریسیانانگفته
ی است که پوتین میتواند انجام
بود« :به نظر من ترامپ ،به هر دلیلی ،یا نگران آنچیز 

دهدیانگراننتیجهتحقیقاتفعلیاست...آنچهترامپدرمقابلروسهاانجاممیدهد
یاناشیازساد هانگاشتنیاناشیازجهلیاترساست».ترسازرسواییاو دررابطهاش
با دو روسپی روس در حاشیه مراسم «دختر شایسته» در مسکو یا نقش دولت پوتین در
انتخابات  .2016هر چه هست ،اکنون مقامات اطالعاتی آمریکا درباره حفاظت از
اطالعاتمحرمانهایکهدراختیاردونالدترامپقرارمیگیرد،نگرانهستندواعتماد
خودراازدستدادهاند.حاالبرای«سیا»پرسشهاینگرانکنندهایدراینبارهوجود
دارد که در دیدار هلسینکی ،ترامپ چه مطالبی به رئیس جمهوری روسیه گفته است.
او به مدت 131دقیقه با سرهنگ سابق کا گ ب (والدیمیر پوتین) پشت درهای بسته،
بدونحضورمشاوروتنهابامترجمبهسربردوزمانیکهازاینجلسهبیرونآمدبهتمجید
از پوتین پرداخت .حاال «بیل پاسکرل» ،نماینده دموکرات کنگره آمریکا در تالش برای
جلبنظرهمحزبیهایخودبرایاحضار«ماریناگراس»،مترجمترامپدرایننشست
بهکنگرهاست.فردیکهمیتوانآنرا«جعبهسیاه»گفتوگوی 131دقیقهایدانست.
▪ترامپ :عجلهای برای خلع سالح اتمی کره شمالی نداریم

پیشازدیدارهلسینکینیزاشارهکردیمکهتحلیلگرانداخلیآمریکانگرانتکراردیدار
«سنگاپور» در فنالند هستند .دیداری که از آن به عنوان پیروزی کیم جونگ اون یاد می
شد.حمایتازسازماناطالعاتمرکزیتنهااصالحیهدیروزترامپنبود.اودیروزگفتکه
«هیچمحدودیتزمانیبرایخلعسالحاتمیکرهشمالیوجودنداردوضرورتیهمبرای
تسریع این روند نمیبیند» .ترامپ پیشتر گفته بود خلع سالح اتمی کره شمالی «بسیار
سریع»ودریکمرحلهمحققخواهدشد.

گسترش دایره نفوذ ارتش سوریه براستانهای جنوبی

قنیطرهکابوسصهیونیست ها

ارتش سوریه دایره کنترل خود را بر مناطق غربی درعا و در
حومه استان قنیطره گسترش داد و یک روستا و ارتفاعات
استراتژیک آن جا را آزاد کرد .هفته نامه مصری «االسبوع»
نوشتهاست،اهمیتآزادسازیقنیطرهازدیگرمناطقسوریه
کمتر نیست ،زیرا دولت دمشق از طرح و سناریویی که برای
تجزیه این کشور تدارک دیده شده بود ،آگاه است .بر اساس
اینسناریو،قراربودبرایتضمیناشغالکاملمنطقه«حوض

الیرموک» توسط رژیم صهیونیستی ،درعا نیز به آن الحاق
شودوبدینترتیبپروندهجوالناشغالیتاابدبستهبماند.بر
اساساینگزارش،دشمنصهیونیستیدرتالشبودکهاین
منطقهمرزیراببنددتااینمنطقهوبازارهایآنرابهبندرگاه
«حیفا»بهعنوانیکگذرگاهاجباریبرایتجارتبینالملل
تبدیلکند.پیشترسناریوهایآمریکاورژیمصهیونیستیبرای
جدا کردن درعا از سوریه و ایجاد مناطق موسوم به «مناطق

ازشکارفیلتا معشوقه و حاالپولشویی

رسوایی جدید خاندان سلطنتیاسپانیا

...

جاه طلبی ؛انگیزه ترامپ از دیدار با پوتین
اندیشکده چتم هاوس نوشت :انگیزه ترامپ از دیدار با
پوتین بر پایه جاه طلبی هایش برای نابودی و برهم زدن
نظم موجود بود و تنها چیزی که وی قصد بازسازی آن را
داشت ،رابطه با پوتین بود که به قیمت تخریب سازمان های
اطالعاتی و دموکراسی در آمریکا تمام شد .برخالف ترامپ،
در این دیدار پوتین از هیچ کدام از حقوق درست و نادرست
اش نگذشت؛ از ادعای مالکیت در قلمروی خود و استقرار
نیروها تا انکار هر چیزی که برای آن سرزنش می شد .رئیس
جمهوری روسیه با نظم و انضباط (مثل همیشه) به پیش
رفت و هر حرکت حریف خود را پیش بینی کرد.

در آمریکا دربــاره اختالف نظر بین رئیس جمهور آمریکا با
سازمان های اطالعاتی آمریکا در برابر رئیس جمهور روسیه،
اتفاق نظر وجود دارد.جناح های راست و چپ در آمریکا در
بسیاری از تفسیرهای منفی خود درباره تعهد دونالد ترامپ
در برابر والدیمیر پوتین آن را اسفبار ،وحشتناک  ،شرم آور و
ضد میهن پرستی دانستند.آیا این «شارلوت ویل» سیاست
خارجیاست؟نشریهنیویورکتایمزاینرفتارترامپرا«معادل
شارلوت ویل سیاست خارجی» دانست که اشاره به حوادث
نژادپرستانهسالگذشتهدرشهرشارلوتویلآمریکادارد.این
بار او هر گونه مفاهیم متعارف را درباره شیوه ای که یک رئیس
جمهور باید در خارج عمل کند ،نادیده گرفت .به جای دفاع از
آمریکادربرابرکسانیکهآنراتهدیدمیکنند،ازشهروندانو
موسساتکشورخودانتقادورهبریکقدرتمتخاصمراتایید
کرد.واشنگتنپستنوشت«:ترامپغرورشخصیراجایگزین
افتخارملیکرد»«،اینطرفداریازپوتیناست،روزیعلتآن
راخواهیمدانست»...حتینشریهوالاستریتژورنالسرمقاله
ایراباعنوان«دکتریننخستترامپ»منتشرکردواشتیاقوی
بهرئیسجمهورروسیهرا«نگرانیملی»دانستوویرابه«نشان
دادنضعف»متهمکرد.

...

خبر متفاوت
در کاخ سفید هم برق رفت!
هیل:رئیسجمهور آمریکا در جلسهای پس از بازگشت از
فنالنددرحالگفتناینبودکه"ایمانکاملی"بهآژانسهای
اطالعاتیآمریکاداردکهدرهمینزمانبرقاتاقکابینهکاخ
سفید رفت و اتاق در خاموشی فرو رفت.با تاریک شدن اتاق،
دونالد ترامپ به شوخی به کابینه خودش ،قانون گذاران
و خبرنگاران حاضر گفت :وای ،آن ها چراغها را خاموش
کردند.بایدکارآژانسهایاطالعاتیباشد!یکیازکاربران
فضای مجازی نوشت":خاموش شدن چراغها در زمانی که
ترامپ داشت واژه "ایمان" را به کار میبرد ،نشانهای از خدا
بودکهمچاوراحیندروغگوییگرفت".

و رژیم صهیونیستی دیگر به راحتی نمیتواند به حمایت از
تروریست ها ادامه دهد .بدین ترتیب ،آزادسازی دو استان
درعاوقنیطرهبهمعنایاستقرارمجددارتشسوریهدرجوالن
و بازگشت وضعیت به پیش از سال  2011یعنی آغاز بحران
سوریه است که معنای آن بازگشت به توافقهای آتشبس
با رژیــم صهیونیستی در سال  1974و درخواست برای
بازپسگیری جوالن اشغالی از سوی حکومت دمشق است.
همچنینباتسلطارتشسوریهبردرعا،جادهدمشق-اماننیز
باز و صادرات سوریه به اردن از سر گرفته خواهد شد ،اقدامی
که برای رونق اقتصادی این کشور و همچنین اردن بسیار
مفیدخواهدبود.

طراح جدول:امید موسوی
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اندیشکده روز

«شارلوت ویل» سیاست خارجی

ترامپ از دولت اش هم اجاره گرفت!

دیلی میل :دولت آمریکا حدود  65هزار دالر برای اقامت
کارکنانکاخسفیددرمجموعهتورنبریگلفریزورتدونالد
ترامپ ،پرداخت کرده است .رئیسجمهور آمریکا در سفر به
اروپاآخرهفتهخودرادریکیازامالکشدراسکاتلندگذراند،
جایی که او خود زمین گلف دارد .این اقامت در آستانه سفر
ترامپبهفنالندبرایدیدارباپوتینبود.

جدول متوسط [شماره]7166

آرنولدشوارتزنگر،فرماندارسابقکالیفرنیا:دونالدترامپدر
آغازکنفرانسمطبوعاتیمشترکباوالدیمیرپوتینمانندیک
قطعهپاستایکوچکپختهبود.

هفتهنامه "اکونومیست" در سرمقاله شماره جدید خود
نوشت:دموکراسی در آمریکا دیگر محملی برای تبدیل
اراده عامه به تسلط بر دولت نیست .آمریکا که به عنوان
دموکراسی واقعی شناخته میشود نیز مشکلی فراتر
از استبداد اکثریت دارد؛ "استبداد اقلیت".این مسئله
به دلیل گسترش شکاف میان رایدهندگان شهری و
روستایی است .بنیان گذاران سیستم انتخاباتی آمریکا
و اخالف آن ها به آرای روستایی نفوذ بیشتری از آرای
شهری اختصاص دادهاند.این موضوع باعث شده است
میان مواضع احــزاب آمریکایی در قبال مسائل شهری
و مسائل ملی اختالف به وجود بیاید.در این میان اما،
حزبجمهوریخواهگرایشهایروستاییبیشتروحزب
دموکراتگرایشهایشهریبیشتریدارد.بهاینترتیب،
تأثیرگذارییکرأیقرمزازتأثیریکرأیآبیبیشتراست؛
بنابرایننتیجهایعجیبرقممیخورد.

فیلیپ ژلی:

رژیم صهیونیستی آمادگیهای نظامی خود را به گونهای فراهم
میکندکهگویاجنگبامحورمقاومتفلسطیندرنوارغزههمین
فرداآغازخواهدشد.اسرائیلدراینبارهیگانهاینیروهایذخیره
خود را احضار کرده و گردان 162نیز مانوری را برای شبیه سازی
اشغالنوارغزهانجاممیدهد .نصبسامانههایدفاعموشکیگنبد
آهنیندرتلآویووقدسامروزتکمیلخواهدشد.بنیامیننتانیاهو
نخست وزیر رژیم صهیونیستی و آویگدور لیبرمن وزیر جنگ این
رژیم به همراه گادی آیزنکوت رئیس ستاد ارتش اسرائیل نشستی
را برای بررسی اوضاع میدانی در محیط اطراف نوار غزه برگزار
کردند.تمامیاینشرایطجنگیبهعلتایناستکهارتشموسوم
بهشکستناپذیررژیمصهیونیستینمیتواندپرتاببادبادکهای
آتشینازنوارغزهبهسمتشهرکهایصهیونیستنشینراکهدر
واکنشبهحمالتموشکیوجنایتهایرژیمصهیونیستیدرغزه
صورتمیگیرد،تحملکند.نتانیاهودرپایاننشستارزیابیاوضاع
میدانی در نوار غزه گفت که اسرائیل آمادگی دارد هر سناریویی را
اجرا کند .وی به امکان بروز جنگ جدید در نوار غزه اشاره و تاکید
کرد:ماواردمعرکهتبادلضرباتشدهایمومیتوانمبگویمکهارتش
آمادهورودبهتمامیسناریوهاست.درهمینبارهوزیرآموزشرژیم
صهیونیستی بار دیگر خواستار شلیک به سمت کسانی شد که
بادبادک های آتشین را از نوار غزه به سمت سرزمینهای اشغالی
پرتاب میکنند.همزمان،ارتش رژیم صهیونیستی اعالم کرد که
ممنوعیتهای جدیدی را برای ورود مواد سوختی و گاز از طریق
گذرگاهکرمابوسالماعمالمیکندکهاینمحدودیتهاتاروزیک
شنبهآیندهادامهخواهدداشت.سایتصهیونیستیواالنیزگزارش
داد که ارتش اسرائیل به دنبال مسدود کردن گذرگاه ایریز برای
افراد پیاده و مسدود کردن کامل منطقه صیادی غزه به روی مردم
این منطقه است.حتی اعمال فشارها ضد مقاومت فلسطین در
نوار غزه تنها منحصر به رژیم صهیونیستی نشده و محمد العمادی
سفیر قطر و رئیس کمیته بازسازی غزه نیروهای مقاومت را تهدید
کرده است که قطر در هر جنگ آینده هیچ پولی برای بازسازی غزه
اختصاصنخواهدداد.

انساندوستانه» در آن شکست خورده بود ،به همین دلیل
بود که شاهد هشدارها و تهدیدهای آمریکا و مزدورانش در
خصوص عملیات ارتش سوریه در درعا بودیم .دولت سوریه
نیزکهازاینتوطئههاآگاهبود،بهصورتفراگیرابتداعملیات
آزادسازیدرعاوسپسآزادسازیقنیطرهراکلیدزدوتسلیم
فشارهایآمریکاوهمپیمانانشنشد.دولتسوریهابتدااستان
درعاراازاشغالگروههایتروریستیخارجکردوهماکنونبه
سراغاستانقنیطرههممرزباسرزمینهایاشغالیفلسطین
رفتهاست،بنابراینآزادسازیایندواستانبرایدولتسوریه
از نظر سیاسی و راهبردی بسیار با اهمیت است ،به گونهای
که با آزادی این دو استان دایره امنیت دمشق گسترش یافته

...

اظهار نظر روز

تحرکات لوجستیک و نظامی رژیم
صهیونیستیدرمرزباغزه

سید رضا قزوینی غرابی

ایرانروزانه ۱۳۰۰مگاواتبرقبهعراقصادرمیکندکهازدو
هفته قبل این صادرات قطع شده است .قطعی که بر وضعیت
برق عراق تأثیر گذار شد و تابستان داغ و متشنج آن را داغ تر
کرد.طرف ایرانی می گوید خودش کمبود برق دارد و اولویت
بامصرفداخلیاستوبهگفتهوزیرنیرویایرانطبققرارداد
اگرایراننیازبهبرقبرایمصرفداخلیداشتهباشد،میتواند
صادراتراقطعکند.امابرخیطرفهایعراقیمیگویندبه
دلیل متراکم شدن بدهی بیش از یک میلیارد دالری عراق به
ایران از محل واردات برق ،تهران چنین اقدامی را انجام داده
است.اینموضوعدستخوشرسانههایمخالفایراندرعراق
ومنطقهشده زیراعراقبخشیازبدهیراپرداختکردهاست.
مذاکراتوزیربرقعراقوکارشناسانعراقیدرتهرانباطرف
ایرانیهمبینتیجهبود.تاجاییکهبادستورالعبادی،وزیربرق
به سرعت راهی عربستان سعودی شد تا سعودی ها برطرف
کنندهنیازشهروندانعراقیدراینتابستانگرمباشند.اقدامی
که با واکنش مثبت ریاض همراه شده است .کویتی ها نیز از
آمادگیخودبرایکمکبهعراقخبردادهاند.هنوز دالیلقطع
صادراتبرقایرانبهعراقمشخصنیست.آیانیازداخلیایران
باعث چنین اقدامی بوده یا این قطع صادرات پیامی از تهران
به بغداد بوده است ،چرا که گفته می شود آمریکا نارضایتی
خود را به بغداد درباره پرداخت بدهی های عراق به ایران  -به
دالر-اعالمکردهاستوتحققاحتمالیپرداختبدهیهابه
دالر-کهایرانمخالفآناست-باعثنگرانیونارضایتیایران
و در نتیجه فشار بر بغداد شده است.در هر صورت سعودی ها
احتماالازفرصتپیشآمدهبهعنواندیپلماسی"برق"باعراق
استفاده کنند .حاال باید منتظر ماند و دید در آینده سرویس
های اطالعاتی منطقه علیه روابط حسنه ایران و عراق در چه
موضوعیجنجالآفرینیمیکنند.
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خوان کارلوس اول ،پادشاه پیشین اسپانیا ،در سالهایی نه
چنداندورقهرمانملیاینکشوربود.اوسال ۱۹۸۱زمانی
کهحامیانژانرالفرانکوبهمجلساسپانیاحملهکردندتابایک
کودتادموکراسینوپایاینکشورراسرنگونکنند،باانتشار
یک پیام تلویزیونی و حمایت ارتش از او ،توطئه آن ها را خنثی
کرد.اماازآنزمانتاکنون،خوانکارلوسباجنجالهایپی
در پی محبوبیت خود را از دست داده است.مصدومیت او در
جریان سفر به آفریقا برای شکارفیل ،انتقادهای فراوانی را
متوجه او کرد .نه تنها شکار گونههای حفاظت شده جانوران
برایتفریح،بلکهحضورمعشوقهپنهانپادشاهدراینسفرهم،
خشمبسیاریرادراسپانیابرانگیخت.ملکهسوفیاکهچهرهای
محبوب در اسپانیاست ،پس از این سفر از همسرش فاصله
گرفت.همزمانجنجالشکایتمردجوانیکهمیگویدپسر
خوان کارلوس از یک رابطه نامشروع در سالهای دور است
و رسوایی مالی داماد خانواده که به دلیل حیف و میل اموال
عمومی به شش سال حبس محکوم شده و حال در زندان
است ،همه و همه کار را به جایی رساندند که خوان کارلوس
برای حفظ آبروی دربار اسپانیا سال  ۲۰۱۴میالدی به نفع
پسرش فیلیپه از تاج و تخت کناره گرفت   .پادشاه پیشین
اسپانیا حال با اتهام پولشویی روبهروست .رسانههای این
کشورمحتواییکگفتوگویصوتیرامنتشرکردندکهدرآن
صدایزنیشنیدهمیشودکهکارشناسانمیگویندصدای
معشوقه پیشین خوان کارلوس ،کورینا تسو ویتگناشتاین
است.کوریناکهازاشرافزادگانآلمانیاست،پسازجنجال

اشرف غنی :بهتر است پیش از انتخابات
با طالبان صلح شود
رئیس جمهور افغانستان اظهار کــرد که پس از برقراری
آتشبس موقت با طالبان به صلح امیدوار شدهایم بنابراین

سفر شکاری خوان کارلوس به آفریقا ،اسپانیا را ترک کرد و
گفتهمیشودساکنموناکواست.درنواریکهحالرسانههای
اسپانیا منتشر کرده اند ،صدای زنی شنیده میشود که در
آن از رشوهخواری و پولشویی خوان کارلوس میگوید .او
میگوید که خوان کارلوس مبلغ کالنی به حساب یکی از
اقوامش در سوئیس واریز کرده و به نام این زن امالکی در
موناکوومراکشخریدهاست.اینزنمیگویدخوانکارلوس
از بودجه قــراردادی که برای ساخت یک قطار سریعالسیر
میانعربستانواسپانیاامضاشدهبود،برداشتکردهاست.
از آن گذشته ،او همچنین مدعی میشود که خوان کارلوس
تصمیمداشته ازهمسرشملکهسوفیاجداشودوبااوازدواج
کند .به نظر می رسد این گفت وگو هنگام بازجویی از کورینا
تسو ویتگناشتاین در سال  ۲۰۱۵میالدی توسط رئیس
پلیس پرونده ضبط شده اســت .مسئول این پرونده حال
بازنشسته شده است.دولت اسپانیا در پاسخ به رسانههای
اینکشورکهخواستارموضعگیریدولتدربارهایناتهامها
شدهاند ،اعالم کرده که در انتظار اطالعات بیشتری در این
زمینه است و ابتدا میخواهد نظر سازمانهای امنیتی این
کشوررابداند.برخینمایندگانپارلماناسپانیااماخواستار
تشکیلکمیسیونیبرایبررسیروابطمالیخوانکارلوس
شدهاند .فیلیپه پادشاه کنونی اسپانیا که از پدر ،خواهر و
همسرخواهرشفاصلهگرفتهاستتامانعدردسربیشتردربار
اسپانیاشود،هنوزدربارهاتهاماتتازهایکهعلیهپدرشمطرح
شده،اظهارنظرنکردهاست.
بهتراستکهپیشازبرگزاریانتخابات،باطالبانصلحشود.
اشرف غنی در کابل گفت که برای پیوستن مخالفان به روند
صلحاینکشور،قانوناساسینیازیبهتغییرتوسطپارلمان
ندارد،بنابراینبهتراستاینگروهپیشازبرگزاریانتخابات
بادولتافغانستانصلحکند.
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