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مفتی سعودی :زنا و شرب خمر برای پادشاه
جایز است و انتقاد از او جایز نیست

«عبدالعزیز الریس» مفتی سرشناس سعودی درباره هرگونه انتقاد از خاندان حاکم در عربستان هشدار داد .به گزارش القدس العربی ،الریس
که در یکی از مساجد مدینه منوره سخنرانی می کرد ،گفت :اگر حاکم به صورت علنی زنا کند و در تلویزیون رسمی مشروبات الکلی بنوشد،
اعتراض به او و انتقاد از او جایز نیست .فتوای عجیب مفتی وهابی واکنش تند کاربران فضای مجازی را به همراه داشته است.

تحلیل روز
دکترعلیرضا رضاخواه

ترامپ اژدهای خفته را بیدار می کند؟
تنش ها میان پکن و واشنگتن روند صعودی به خود گرفته و
بعید به نظر می رســد جنگ تجاری که دونالد ترامپ رئیس
جمهور آمریکا علیه چین به راه انداخته اســت بــه این زودی
پایان یابد .در همیــن حال روز گذشــته چین اعــام کرد در
صورتاجراییشدنسخناندونالدترامپ،رئیسجمهوری
آمریکا،مبنیبرتعیینتعرفهگمرکی۲۵درصدیجدیدروی
 ۲۰۰میلیارددالرکاالیوارداتیازچین،اینکشورنیزروی
کاالهایوارداتیازآمریکا ۶۰میلیاردیوروتعرفهجدیدوضع
میکند .وزارت دارایی چین ترامپ را متهم کرده است که با
تعیین۲۵درصدتعرفهگمرکیجدیدرویکاالهایوارداتی
از چین بــه اقتصاد جهانی ضربــه میزند .ایــن وزارتخانه در
بیانیهای اعالم کرد« :چین مجبور شــده اســت به این اقدام
آمریکاواکنشیمشابهنشاندهد».روندتحوالتبینالمللی
ازیکسوورفتارکاخسفیدازسویدیگرباعثشدهتابسیاری
از تحلیل گران از بیدار شدن اژدهای خفته چین و ظهور یک
ابرقدرتبینالمللیجدیدآنهمدرحوزهنظامیخبردهند.
موضوعیکهمقدماتآنرامیتواندرتصمیمحاکمیتچین
برای مادام العمر کردن ریاست جمهوری شی جین پینگ و
تمایلاخیرپکنبرایمشارکتنظامیدرسوریهودرعملیات
آزاد سازی ادلب دید .حضور پررنگ چین در میدان تحوالت
سوریه چه در قالب مشارکت نظامی مانند آن چه هم اکنون
درادلبدرجریاناستوچهدرمرحلهپسازجنگدرجریان
بازســازی ســوریه ،ضمن تحکیم و تعمیق نفوذ چینیها در
منطقه،بهنوعیعرضانداموپاسخبهواشنگتننیزمیتواند
ارزیابــی شــود .غرب آســیا به دلیــل موقعیت اســتراتژیک و
ویژگیهایبرجستهژئوپلیتیکیوژئواکونومیکیآنیکیاز
مناطقمهمرقابتقدرتهایبینالمللیاستکهچیننیز
برایپشتسرگذاشتنآمریکابهتوسعهنفوذدراینمنطقهبه
عنوانیکنیازاستراتژیکمینگرد.

...

اندیشکده روز
ترامپ دیوانه نیست ،منفعت طلب است
دانیل پلتکا معاون ارشــد امور مطالعات سیاست خارجی در
اندیشکدهامریکناینترپرایزگفت:بسیاریازماخواهانمقابله
بارئیسجمهورترامپهستیم.رفتارغیرطبیعیویبهدلیل
این اســت که او یک تاجر و به دنبال کسب و کار است .البته او
به روشــی خردمندانه به دنبال حفظ تعادل با مخالفان خود
است.امایکنکتهبسیارمهمدربارهترامپوجودداردوآناین
است که لفظ غیر مسئوالنه وی اغلب باعث می شود او مانند
دیکتاتور باشد .مردم آمریکا عادت کرده اند که به طور جدی
رفتار ســران خود را زیر نظر بگیرند و انتظار دارند که رؤسای
جمهور آمریکا افرادی حرفه ای باشند و به دولت و افرادی که
بهآنهامسئولیتدادهمیشود،احترامبگذارند.بایدبگویم
کهترامپبایدبداندکهماشاهدمعاملهچندآپارتماننیستیم
بلکه این آینده جهان است که ما درباره آن صحبت می کنیم.
منطقیغیرمتعارفدرخصوصرویکردرئیسجمهورترامپ
درموضوعدیپلماسیوجودداردامانگرانیمنایناستکهبا
قوانینژئوپلیتیکموجودراهکارهایویبهنتیجهنرسد.در
حقیقتشواهدهمچناننشانمیدهدکهاونخستینرئیس
جمهور آمریکا در تاریخ معاصر اســت که قادر به تعریف منافع
ملیآمریکاوتشخیصآنازمنافعشخصیآسیبپذیر،ترس
ودوستداشتنونداشتنخودنیست.

واکنش ها به ترور نافرجام رئیس جمهور ونزوئال

جف کالین:

بولتون :آمریکا در طرح ترور مادورو نقشی نداشت

شریفی-مانورنظامیبهمناسبتهشتادویکمینسالگرد
تشــکیل گارد ملی که به پایان رسید ،پشت میکروفن رفت
تا درباره اقتصاد بیمار کشــورش که هفته پیش مسئولیت
آن را بر عهده گرفته بود ،صحبت کند .تازه ســخنانش گل
انداخته بود که یک باره صدا قطع شد« .نیکوالس مادورو» و
دیگرافراددرصحنهبانگاهیوحشتآلوددرباالیسرشان
به دنبال چیزی می گشــتند .بادیگاردهای رئیس جمهور
ونزوئال،بابینظمیوتاخیرکیفهایقابلحملضدگلوله
خود را باز کردند ،تا در برابر حمالت از «مادورو» محافظت
کنند .در تصاویر تلویزیونی از آن دسته های مرتب نظامیان
که رژه رفته بودند ،توده ای در هم پیچیده از سربازانی باقی
مانده بود که با دســتپاچگی در حال فرار بودند .پس از آن،
پخش زنــده برنامه در تلویزیــون دولتی ونزوئال قطع شــد.
ســپس اعالم شــد که گروهی با هواپیمای بدون سرنشین
(پهپاد)قصدتروررئیسجمهورراداشتهاند«.خوآنمانوئل
ســانتوس» ،رئیسجمهور کلمبیا پیشــتر با اشــاره به تورم
ونزوئال گفته بود« ،میبینیم که در آینده نزدیک نیکوالس
مادوروسرنگونخواهدشد».اپوزیسیونداخلیومخالفان
خارجی همه جزو افرادی هســتند که «نیــکالس مادورو»
انگشــت اتهــام را به ســوی آن ها نشــانه گرفته اســت .این
اتهاماتدرحالیاستکهچندساعتپسازحمله،گروهی
به نام «جنبش ملی ســربازان تیشــرتپوش» مســئولیت
اجرای این حمله را بر عهده گرفته است .این گروه با انتشار
پیامی در اینترنت گفته است« ،حمایت از دولتی که قانون

اساسی را فراموش کرده و از خدمت دولتی ،راهی شرمآور
برای سودجویی خودش درست کرده ،در تناقض با شرافت
نظامی است ».سخنانی که به شائبه نظامی بودن این گروه
و احتمال یک کودتای نافرجام دامن می زند .چراکه حدود
یک سال پیش در ژوئن ۲۰۱۷نیز یک بالگرد به ساختمان
دیوان عالــی ونزوئــا حمله کــرد و روی آن چنــد نارنجک
انداخت .آنزمان «اسکار پرز» ،خلبان شورشی آن بالگرد،
مدعی شــد که ایــن حملــه کار او بوده
است و از مردم ونزوئال خواست که علیه
حکومت نیکالس مــادورو قیام کنند.
اما در حادثه بامداد دیروز «جنبش ملی
سربازان تیشــرتپوش» در پیامی که
روی شبکههای اجتماعی منتشر کرده
مدعی شده اســت ،بنا داشته دو پهپاد
را بــرای این منظــور به پــرواز دربیاورد
امــا تکتیراندازهــا یکــی از پهپادها را
ســاقط کردهاند .این گــروه که مدعی
اســت در ســال  ۲۰۱۴تشــکیل شده
اعالم کرد «ما نشــان دادیم که آن ها آســیبپذیرند .گرچه
امــروز موفق نبودیــم اما فقــط دیــر و زود دارد»« .مــادورو»
کلمبیــا و «خــوان مانوئــل ســانتوس» ،رئیس جمهــور این
کشور را به طور مستقیم پشتیبان این حمله خوانده است.
اما مقامات کلمبیایی این اتهام را بیاســاس دانســتهاند.
رئیسجمهور ونزوئال همچنین گفته که افرادی در «ایالت

رمزگشایی از« تراژدی سوریه »

شدهاند .حدود سه ماه پیش که انتخابات ریاست جمهوری
درونزوئالبرگزارشد،رجبطیباردوغانرفیقپوپولیست
مادورو در تماسی به او گفت که «من ایمان دارم شما پیروز
خواهید شد ».نیکوالس پیروز شده و تا سال  2025سکان
دار کشتی در دام توفان یا شاید به ِگل نشسته ونزوئالست.
زمــان مشــخص خواهد کــرد کــه این تــرور «اعــام جنگ
مخالفان بوده» یا «مانوری صوری» برای دولتی ورشکسته
که می رود تا تورمی «یک میلیون درصدی» را تجربه کند .به
راستی ،مادورو می تواند از «ترور نافرجام» به عنوان ابزاری
برای حذف مخالفان استفاده کند؟ همان گونه که دوست
شــرقی اش اردوغان توانســت با «کودتای نا فرجام ترکیه»
رقیبان را تار و مار کند.

فلوریــدا»ی آمریکا نیــز در ایــن حمله
نقش داشتهاند .او ابراز امیدواری کرد
کــه دونالــد ترامــپ ،رئیسجمهوری
آمریکا ،با ایــن «تروریســتها» مبارزه
کند .اظهارات رئیــس جمهور ونزوئال
بالفاصله با واکنش مقامات آمریکایی
روبه رو شد« .جان بولتون» مشاور امنیت ملی آمریکا در ویژه
برنامه یک شنبههای شبکه «فاکس نیوز» گفت که «ایاالت
متحده به هیچ وجه [در این حادثه] دخالتی نداشته است».
مادوروگفتهاستکه«خدا،حافظمناستولیاینجاروی
زمینمنحافظمردمونیروهایمسلحونزوئالهستم».این
سخنان در حالی است که هفت سرباز در این واقعه زخمی

تحلیل مرتبط

چرامادورو هنوز سقوط نکرده است؟
از سال  2015و با کاهش جهانی قیمت نفت و همچنین
ســوءمدیریت اقتصادی مادورو ،مردم ونزوئال با کمبود
شــدید مواد غذایی ،دارو و دیگر مایحتــاج ضروری خود
روبهرو هستند .واکنش ایاالت متحده و اروپا به انتخاب
مجدد مادورو بر وخامت اوضاع ونزوئال افزود .واشنگتن
با همراهی اتحادیه اروپا تحریمهــای اقتصادی را برای
این کشــور آمریکای التین شــدت بخشــید اما مهمترین
منبع درآمد دولت ونزوئال کــه صادرات نفت بود ،تحریم
نشــد .با وجود بحران اقتصادی ،وضعیت وخیم انسانی
و تنش با جامعه بینالملل ،مادورو همچنان قدرت را در
این کشور در اختیار دارد و به نظر میرسد این یکهتازی
وارث هوگو چاوز همچنان ادامه داشته باشد .پنج عامل
را میتوان بهعنوان اصلیترین عوامــل در تداوم حضور
مادورو در قدرت نام برد:
▪-1پول

نیکالس مادورو از ســال  2012قدرت را در ونزوئال در
دســت دارد و تقریبا از همین زمان رونــد کاهش قیمت
جهانی نفت و بیثباتی سیاسی باعث شد تا درآمدهای
ونزوئال به شــدت کاهش یابــد .هم اکنون این کشــور را
باید یک ورشکســته کامل دانســت .باوجوداین مادورو
همچنان به اندازهای بر ونزوئال کنترل دارد و منابع مالی
گستردهای را مدیریت میکند که مانع از وقوع هرگونه
کودتایی علیه خود شــود .مــادورو در ســالهای اخیر با
پرداخت پولهای کالن به نظامیــان و انتصاب آن ها در

بالی ساختارموزاییکیقدرت

کرد و گفــت ائتالف جدید تشــکلی فراتــر از چارچــوب مذهبی
خواهد بود و شــیعیان ،اهل ســنت ،کردها ،مسیحیان ،ترکمن
ها ،آشــوری ها و دیگر بافت های عراقی را در بــر خواهد گرفت.
ویبهوجودتفاهماتقویبینائتالفهایدولتقانونوالفتح
(هادیالعامری)وبیشتراعضایائتالفالنصر(حیدرالعبادی)
اشاره کرد و گفت سائرون (مقتدا صدر) و حکمت (عمار حکیم)
نیز تمایل به حضور در ایــن ائتالف دارند در ایــن صورت ائتالف
بزرگ پارلمانی مــی تواند با بیــش از 190نماینــده (از مجموع
 328نماینده)تشکیلشود.المالکیدرعینحالگفتکهقصد
دیداربامقتداصدررانداردوتفاهماتبیندولتقانونوسائرون
جنبه شخصی نداشــته بلکه بر نزدیک بودن برنامه های مربوط
به دولت جدید استوار خواهد بود.واقعیت این است که تشکیل
کابینهدرعراقپسازسقوط«صدام»هموارهیکفرایندطوالنی
و طاقتفرســا بوده اســت؛ ســاختار موزاییکــی و بافــت قومی و

مدیریت شــرکتها و نهادهای مهم اقتصادی وفاداری
آن هــا را خریده اســت .برای نمونــه امــروز وزارت دفاع
ونزوئال مســئولیت تولیــد ،توزیع و واردات مــواد غذایی
در ایــن کشــور را برعهــده دارد و در نتیجه در شــرایطی
که مــردم ونزوئــا دچــار گرســنگی و قحطی هســتند،
ژنرالهای بازنشسته ارتش این کشور میگویند« :بازار
ســیاه موادغذایی درآمد بیشــتری از تجــارت دارو برای
نظامیان دارد».
▪-2سرکوب مخالفان

در ســالهای اخیر جنبشــی قدرتمند بــا اعتراضهای
روزانه در شــهرهای مختلف ونزوئال حکومــت مادورو را
به چالش کشــیده بود اما واکنش تنــد حکومت ،حیات
این جنبش را با مشــکل روبهرو کرد .براســاس گزارش
نهادهای حقوقبشری ،در سالهای  2014تا ،2017
پلیس و دیگر نیروهای حکومتی ونزوئال 131معترض را
کشتند و 12هزار شهروند این کشور را بازداشت کردند.
در پنج ســال اخیر بیش از هشــت هزارو  200اعدام نیز
در ونزوئال گزارش شــده اســت .این اقدامــات حکومت
مادورو که براساس گزارش ناظران حقوقبشر مصداق
«جنایت علیه بشــریت» به شــمار میآید ،باعث شــده تا
سازمان ملل و دیگر نهادهای بینالمللی خواستار ورود
دادگاه جنایی بینالمللی به این بحران شوند .سرکوب
وحشیانه مخالفان باعث شده تا کمتر کسی در ونزوئال به
فکر اعتراض علیه حکومت بیفتد.

...

اظهار نظر روز

وحشتدرمانور«مادورو»

نوری المالکی از تفاهم بر سر تشکیل فراکسیون بزرگ خبر داد

درحالی کــه بیش از دو مــاه از برگــزاری انتخابــات پارلمانی در
عراق می گذرد و تالش ها برای تشــکیل فراکســیون بزرگ و به
تبع آن دولت جدید تاکنون به نتیجه نرسیده است ،اکنون نوری
المالکی می گوید این اتفاق ظرف چنــد روز آینده خواهد افتاد.
همزمان،صالح العبدی ســخنگوی جریان صدر در گفت وگو با
شبکهتلویزیونیالفراتابرازعقیدهکردکهشانسحیدرالعبادی
در خصوص تصدی پســت نخســت وزیری بــرای بــار دوم بعد از
سخنان اخیر مرجعیت دینی عراق کاهش یافته است .المالکی
درگفتوگوباخبرگزاریالموبدعراقهمچنینگفتکهائتالف
سیاسیبزرگکهتشکیلدولتجدیدرابهعهدهخواهدداشت،
ارتباطی به ائتالف ملی که تاکنون (بین پنج گروه اصلی شــیعه
عراق) وجود داشته اســت ،نخواهد داشت .المالکی در توضیح
فرافرقهایبودنائتالفاکثریتبهتمایلهرپنجائتالفسیاسی
شیعه برای توافق با بقیه تشــکل های سیاسی سنی و کرد اشاره
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▪-3اپوزیسیون خنثی

حکومت مــادورو تقریبا تمــام رقبای سیاســی داخلی را
خنثی کرده است .او در آگوســت  2017کنگره ملی را
که مهمترین نهاد قانونگذاری ونزوئال به شــمار میآید
و مخالفــان مــادورو در آن از اکثریــت برخــوردار بودند،
ملغــی و بهجــای آن مجلــس مؤسســان را تأســیس کرد
که کامال تحت کنتــرل دولت و حامیانش قــرار دارد .به
زندانانداختن مخالفــان و نامزدهــای رقیب ،تعطیلی
رسانههای منتقد دولت و خرید رأی با توزیع غذا ،مزید بر
علت شد تا مادورو اطمینان یابد که حزب سوسیالیست
همچنان قدرت را در ونزوئال در دســت خواهد داشــت.
در چنین وضعیتی گروههای دموکراســیطلب به بهانه
دریافت کمک خارجــی و با تفســیر قانونی که در ســال
 2012برای مقابله با پولشــویی تصویب شد ،از سوی
حکومت متهم به «حمایت از تروریسم» شدند .این قانون
بارها دســتاویزی برای حکومت ونزوئال بــوده تا مانع از
ســازمان دهــی جریانهای سیاســی و اجتماعــی علیه
خود شود.
▪-4قحطی گسترده

بر اساس پیشبینی نهادهای مالی بینالمللی نرخ تورم
در ونزوئال بهزودی به یکمیلیون درصد میرسد .در کنار
تورم افسارگسیخته ،کمبود غذا و قیمت باالی مایحتاج
روزانه باعث شــده تا درآمد  93درصــد جمعیت ونزوئال
کفاف تأمین غذای کافی برای یک روز را ندهد .به همین
دلیل حدود یکمیلیون نفر از مردم این کشور در دو سال

مذهبی متنوع این کشور ،وجود دموکراسی انجمنی یا توافقی
همراهباچاشنیمداخلهخارجی،هرکدامنقشمهمیدرتاخیر
ایجاد حکومت جدید در این کشور ایفا کردهاند .روند مذاکرات و
چانهزنیهای تشکیل کابینه از پیچ و خمهای فراوانی رد شده و
دربعضیمواردهمچونسال 2010روندتشکیلکابینهبیشاز
هشتماهبهطولانجامیدهاست.همهاینمواردازطوالنیشدن
فرایندتشکیلکابینهکنونیخبرمیدهداماآنچهایندورهرااز
ادوار پیشــین متمایز میکند ،نبود توافق درباره سکاندار اصلی
قوه مجریه یا نخستوزیر و همچنین ابهام درباره نتایج انتخابات
اینکشوراست؛دوعاملیکهباگذشتبیشازدوماهازانتخابات
اینکشورهمچنانفضایسیاسیحاکمبربغدادرامهآلودباقی
گذاشته است.ازهمانروزاولاعالمنتایجنیزگروههایمختلفی
ضمنردنتایجانتخاباتخواستاربازشماریدستیآرایاانتخابات
دوبارهدراینکشورشدند.اینمسئلهباعثبروزجدالیحقوقیو
سیاسیدرمیاناحزابمختلفاینکشورشد.گروههایبازنده
با دور زدن کمیســیون مســتقل انتخابات عراق که آن را متهم به
همدستی با ائتالفهای پیروز میکردند از صحن پارلمان برای
طرح خواستههای خود استفاده کردند .اگر چه آنان در پارلمان
توانستندالیحهبازشماریدستیولغوبرخینتایجراتصویبکنند
امامخالفتدیگرگروههاباعثارجاعواحالهاینپروندهپیچیده
به مرجع بیطرف و عالیتر این کشور در قوه قضاییه شد .اکنون
و براساس برآوردها روند بازشماری دستی آرا حداقل به چندین
هفتهوحتیبنابربرخیگزارشهابهچندماهزماننیازدارد.

اخیر به کلمبیا مهاجرت کردهاند و حدود 50هزار نفر نیز
خواستار پناهندگی در ایاالت متحده هستند .براساس
آمارهــا هر روز بهطور متوســط  800مهاجــر ونزوئالیی
از طریق مرزهای جنوبی بــه برزیل میروند .کمبود غذا
باعث شده تا مردم فقط به دنبال تأمین نیازهای ضروری
خود باشند و توانی برای اعتراض به دولت در آن ها باقی
نماند.

قاب بین الملل

▪-5نبود توافق بینالمللی

اگر اتفــاق نظــر بینالمللــی بــرای مواجهه بــا حکومت
ونزوئال وجود داشــت ،حضور مــادورو در قدرت مدتها
قبل پایان یافته بود .اگر کشــورهای همســایه ونزوئال و
اتحادیه اروپا عالوه بر اعمال تحریم اقتصادی ،فشارهای
سیاسی و دیپلماتیک خود را تشدید میکردند ،احتمال
ســقوط مــادورو بیشــتر بــود .پژوهشهای اخیر نشــان
میدهد که تحریمهای اقتصادی مشابه آن چه در قبال
ونزوئال اعمــال شــد ،بهتنهایــی نمیتواند باعــث تغییر
رفتار یک حکومت شــود .اعمال فشــارهای بینالمللی
در دو صــورت میتوانــد نتیجهبخش باشــد .اول این که
کشوری که تنبیه میشود ،بهشــدت وابسته به تبادالت
تجاری و اقتصادی با کشــورهای جهان باشــد و از سوی
متحدی قدرتمنــد و تأثیرگذار حمایت نشــود .دوم لزوم
چندجانبهبودن تحریمهاست .هیچکدام از دو شرط در
قبال ونزوئال وجود ندارد و توافقــی بینالمللی نیز علیه
این کشور شکل نگرفته است.

پایگاه موتورسواران روس در اسلواکی مایه نگرانی دولت شد

گرگهای شبیا فرشتگانپوتین

وزارت خارجــه اســلواکی وجود پایــگاه متعلق به یک
بانــد موتورســوار ملیگــرای روس را در ایــن کشــور
نگــران کننده دانســت .اعضای ایــن باند موســوم به
گرگهای شــب بــه والدیمیــر پوتین رئیــس جمهور
روسیه نزدیک اند .این پایگاه در دولنا کروپا ،روستایی
در  ۷۰کیلومتری براتیسالوا پایتخت اسلواکی ،واقع
شده و خودروهای زرهی قدیمی در آن موجود است.
دولت روســیه این پایــگاه را "مقر اروپایــی گرگهای
شــب" میخواند .این باند موتورســوار متهم به کمک
نظامی به شورشیان حامی روسیه در اوکراین ،تحت
تحریمهایآمریکاست.پیترسوسکوسخنگویوزارت
خارجه اسلواکی به بیبیسی گفته است که از نظر ما
اعضای این گروه ،به ویژه در اشاعه دیدگاه هایشان که
به دنبال بازنویسی تاریخ است ،تاثیری مخرب دارند.
سخنگوی وزیر خارجه اسلواکی در توضیحات بیشتر،
نمونه ایــن دیدگاهها را اعتقــاد به تعلق ابــدی و ازلی
کریمه به روسیه ،ابرقهرمان بودن استالین و جنایتکار
دانستن ســازمان ناتو بیان کرد .یک گروه ملیگرای
اســلواک به نام «ان و اروپا» به رهبری ژوزف همبلک،

ریچــارد نــورث پترســون  ۲۴ژوئیــه در مطلبــی بــا عنوان
"رهاسازی سوریه از سوی ترامپ" واقعیت را وارونه به تصویر
کشید .وقوع تراژدی سوریه نه به دلیل مداخله اندک دونالد
ترامپ یا باراک اوباما بلکه به دلیل مداخله بیش از حد آن ها
رخ داد.در دوران ریاســت جمهوری اوبامــا ،ایاالت متحده
میلیاردها دالر صرف تســلیحات و تامیــن مالی گروههای
شورشی کرد که در نهایت با شبهنظامیان القاعده و داعش
متحد شــدند .ترکیه بــه عنوان عضــو ناتو عبــور دهها هزار
شــبهنظامی خارجی را در امتداد مرزش به ســوریه هموار
کرد .عربستان و قطر با رضایت آمریکا ،هر کدام میلیاردها
دالر دیگر در حمایت از گروههای مسلح متفاوت در سوریه
هزینه کردند.در همین حال اعالم سال ۲۰۱۲اوباما مبنی
بر این که "اســد بایــد برود" منجر شــد تا شورشــیان انتظار
اقدام نظامی مستقیم آمریکا برای سرنگونی دولت سوریه
را داشته باشند؛ درست همانند اقدامات فاجعهبار آن ها در
لیبی .این مسئله منجر به طوالنی شــدن درگیریها شد و
همزمان با این که هیچ چشــماندازی از پیروزی شورشیان
به چشم نمیخورد ،فاش شد که اکثر گروههای مسلح تحت
حمایت آمریکا مخالف یک ســوریه دموکراتیک ســکوالر با
برابری تمام اقلیتها هستند.ترامپ سیاست مداخله را که
اوباماباموشکپراکنیعلیهشهرهایسوریهآغازکرد،ادامه
داد و همچنین پایگاههای نظامی در آن جــا را حفظ کرد و
تسلیح جایگزینهای محلی تداوم یافت بدون آن که مجوز
صریحی از کنگره دریافت شود .مداخالت آمریکا در سوریه
ضقوانینبینالمللیاستومغایربامنافعامنیتیایاالت
نق 
متحده محسوب میشود .چنان چه ترامپ مقابل واقعیت
ســر خم کند و در نهایت از ســوریه خارج شــود ،این تسلیم
شدن مقابل پوتین نیست بلکه معکوس کردن یک سیاست
فاجعهبار و غیرقانونی بلندمدت است که باعث مرگ و رنج
بسیاری از مردم بیگناه سوری شده است.

به صورت اشــتراکی با گرگهای شــب از ایــن پایگاه
استفاده میکنند .همبلک مالک این پایگاه است که
ســابقا یک مزرعه پــرورش خوک بود.آندری کیســکا
رئیس جمهــور اســلواکی "گرگهای شــب" را عامل
حکومتی خواند که "در اشــغال کشور همسایه" نقش
داشته است.اشاره کیســکا به الصاق کریمه به خاک
روسیه و نقش این باند در شورشهای اوکراین است.
رئیس جمهور اســلواکی پایــگاه این باند موتورســوار
را "یک خطر امنیتی جــدی" برای کشــورش خواند.
اما گرگهای شــب چه کســانی هســتند؟ الکساندر
زالدوستانف ملقب به "جراح" اغلب در کنار والدیمیر
پوتیــن رئیــس جمهــوری روســیه در انظــار عمومــی
ظاهرمی شــود.در سال  ۲۰۱۱شــخص آقای پوتین
سوار بر یک موتور در کنار گرگ های شب در جشنواره
موتور سواران در نووروسیسک روســیه شرکت کرد.
یکی از شبکههای تلویزیونی اسلواکی گزارش کرده
اســت ،این باند حدود  ۵۰۰۰عضو و چندین شاخه و
مقر در کشــورهای اروپایی از جمله سیبری ،رومانی،
مقدونیه و بلغارستان دارد.

دعوای ترامپ و همسرش به خاطر مرد
محبوب مالنیا!
دیلــی میل:عالقــه همســر رئیس جمهــور آمریــکا به یک
ورزشکار موجب به وجود آمدن اختالفات جدی خانوادگی
شــد.دونالد ترامپ کــه از حمایت مالنیا از "لبــرون جیمز"
بسکتبالیســت مشــهور آگاه شده اســت ،به شــدت به این
موضوع واکنــش نشــان داد چراکه ورزشــکار مذکور مورد
انتقــاد رئیــس جمهــور آمریکاســت و اصــا از او خوشــش
نمیآید.بنــا به گفته ســخنگوی مالنیا این بسکتبالیســت
اقدامــات قابل توجهــی در حمایت از کــودکان انجام داده
به همین دلیل در نظر همســر ترامــپ از محبوبیت خاصی
برخوردار اســت.امادونالد ترامپ در صفحه توئیتر خود از
"لبرون جیمز" به شــدت انتقاد کرده و دربــاره مصاحبهای
که دان لمون از شبکه تلویزیونی  CNNبا این بسکتبالیست
حرفهای انجام داده نوشته است :احمقترین شخصیت در
تلویزیــون دان لمون اســت ،زیرا با مصاحبهاش باعث شــد
که جیمز فردی باهوش به نظر برسد.در این مصاحبه درباره
طرح خیریــهای که این ورزشــکار برای کمک به پیشــرفت
دانش آموزان شهر اکرون محل سکونت اش اجرا میکند،
صحبتشدهاست؛دانشآموزانیکهبهخاطرکمبوددرآمد
خانوادههایشان با مشکالت فراوانی مواجه هستند و همین
موضوعمانعپیشرفتدرسیشانشدهاست.گفتنیاست،
ورزشکار نامبرده که ترامپ را عامل افزایش مشکالت سیاه
پوســتان و اقدامات نژاد پرســتانه میداند تاکنون به حمله
توئیتری او پاسخی نداده است.

نمای روز

گفت وگوی روز

رئیس دفتر جریان حکمت عراق در ایران :تغییر ملموسی در میزان کرسیها بر اثر بازشماری
آرا اعالم نشده است
هادیمحمدی–رئیسدفترجریانحکمتعراقدرایران،روزگذشته درمراسمنخستینسالگردتاسیسجریانحکمتملی
عراقبهرهبریعمارحکیمبابیاناینکهبازشماریآرایانتخاباتاخیرعراق،لذتپیروزیشیعیانرااندکیکمکرد،افزود:با
وجوداینتاکنونبابازشماریآراکهتوسطقضاتمستقلدادگستریصورتمیگیرد،تغییرملموسیدرمیزانکرسیهااعالم
نشده است.به گزارش خراسان سید ضرغام حسینی در ابتدای این نشست هدف تاسیس جریان حکمت ملی عراق و جدایی
سیدعمار حکیم از مجلس اعالی عراق را بازنگری در وضع مجلس اعال به ویژه در حوزه جوان گرایی  ،توجه به نقش زنان و نخبه
گراییبیانکردوافزود:طبقآمار،بیشاز ۶۰درصدمردمعراقزیر ۳۵سالداشتندوبیشازنیمیازمردمعراقرازنانتشکیل
میدادند و نیاز به تغییر در این جامعه احساس می شد .وی با بیان این که تاکنون بر اثر بازشماری آرا ،تغییر ملموسی در میزان
کرسیهااعالمنشدهاست،خاطرنشانکرد:آقایحکیمنیزدراینمدتگفتوگوباجریانهایسیاسیورهبرانآنهارابرای
تشکیلدولتوتسریعدرایجاددولتانجامدادهاماباتظاهراتیکهدرعراقشد،اینگفتوگوهاافتکردتاآنکهحدود ۱۰روز
قبل،ازسویمرجعیتعراقموضوعتسریعدرایجاددولتبیانشدکهبهنوعیصحهایبرانتخاباتبود.

پورتلنــد در ایــاالت متحــده بار دیگــر شــاهد قدرتنمایی
ملیگرایان سفیدپوست و افراطی بود .سیاهان و طرفداران
حقوق اقلیتهــای نژادی و مذهبــی نیز به مقابلــه با آن ها
شتافتندوهمینموضوعباعثیکجنگخیابانیتمامعیار
در این شــهر شــد .پلیس که با امکانات بســیار بــه مقابله با
اغتشاشــات خیابانــی آمده بــود ،مجبور شــد دههــا نفر را
بازداشت کند .در این میان چندین نفر از دو طرف درگیری
و همچنیــن نیروهــای پلیس زخمــی شــدند.ملیگرایان
سفیدپوست ،گروهی نژادپرست هستند که ایاالت متحده
را خــاک ســفیدها میدانند .آن ها خواســتار اخــراج همه
سیاهان و رنگینپوستان از آمریکا هستند .به تصاویر رویترز
از درگیری آن ها با مخالفان شان توجه کنید.
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