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بازیگر جنجالی فیلم های مستهجن
مورد اعتماد تر از ترامپ!
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اندیشکده روز
برگزیت همچنان دربرزخ بالتکلیفی
اندیشکده راهبردی تبیین نوشت:با گذشــت بیش از  14ماه
از همهپرســی برگزیت و نزدیک شــدن به پایان موعد دوســاله
اجرایــی شــدن آن ،بحثها و جدلهــای سیاســی در بریتانیا
راجعبهاینسیاست،همچنانادامهدارد.بااینحال،مباحث
اصلی نه حول اصل خروج ،بلکه نحو ه انجام آن است .برگزیت
نرم به معنای حصول توافق برای تنظیم نوع روابط انگلیس با
اتحادی هاروپادردور هپسابرگزیتوتداومرابط هحداکثریباآن
اتحادیه است .در مقابل ،برگزیت سخت به خروج بدون توافق
اشارهدارد.آنچهسیاستمدارانانگلیسیرادرقبالبرگزیت
بهدودست هاصلیتقسیمکرده،خروجباتوافقیابدونتوافقبا
اتحادی هاروپاست.درصورتیکهانگلیسبدونهرگونهتوافقی
از اتحادیه خارج شــود ،تجارت میان این کشــور و اتحادی ه اروپا
عم ً
التنهاباتکیهبرقوانینسازمانتجارتجهانیخواهدبودوبا
دشواریهایبیشتریمواجهخواهدشد.ازآنجاییکهاتحادیه
اروپا بزرگترین شــریک تجاری انگلیس اســت ،خروج بدون
توافقمیتواندمنجربهمتأثرشدنمیزانصادراتانگلیسبه
اعضایاتحادیهوهمچنینتحتتأثیرقرارگرفتنقیمتبسیاری
از کاالهای مصرفی مردم شــود .به همین دلیل ،رئیس سابق
کمیت ه روابط خارجی پارلمان اروپا خواســتار برگزاری مجدد
همهپرسیبرگزیتشدهاست.بااینحال،بهنظرمیرسدترزا
میباپررنگترکردنخروجسختوبدونتوافق،درپیکسب
امتیازبیشتروبهدستآوردنتوافقیاستکهبتواندمنتقدان
داخلیاش را راضی کند درصورتیکه توافق مذکور تا سه ماه
دیگر به دســت نیاید ،انگلیس عم ً
ال باید اتحادی ه اروپا را بدون
توافقترککند.

اظهار نظر روز

وقتیترامپکاغذ میخورد!

محمدصادق مصدق

تنش میان واشــنگتن و آنــکارا عــاوه بر حوزههای سیاســت
خارجی ،بــه حوزه اقتصــادی نیز کشــیده شــده و دو طرف در
حال عرض اندام بر ســر تعامالت تجاری و اقتصادی هستند.
رابــرت رایت نماینــده تجاری ایــاالت متحده بــه تازگی اعالم
کرد واشنگتن در نظر دارد با ایجاد محدودیتهای اقتصادی،
که ممکن اســت تا  1.7میلیارد دالر باشــد ،درباره دسترسی
صــادرات ترکیه به بــازار آمریکا تجدیدنظــر کند.حتی ترامپ
اعالمکردکهتعرفهوارداتفوالدوآلومینیومازترکیهرادوبرابر
کردهاست.بدینترتیبتعرفهآلومینیوموارداتیازترکیهازاین
پس 20درصد و فوالد 50درصد خواهــد بود .در یک ارزیابی
کلی شــاید بتوان افزایش تنش در روابط آنکارا  -واشــنگتن را
در کودتای نافرجام ترکیه جست وجو و خالصه کرد که از آن به
عنوان یک نقطه عطف در روابط دو کشــور یاد می شود چراکه
بســیاری از جنبه هــای روابط فی مابیــن را درگیر خــود کرد.
ماجرایی که به اعتقــاد برخی از کارشناســان در حال پیچیده
شدن است و به مرور زمان مســائل جدیدی را هم در بر خواهد
گرفت.بر این اســاس ،چشم انداز مثبت و روشــنی فراروی دو
کشــور در جهت کاهش اختالف و تنش دیده نمی شود .حتی
این احتمال وجود دارد که در مــاه های آینده موارد جدیدی به
تنشفیمابیناضافهشودوبرمناسباتتجاریطرفیناثرمنفی
بگذارد.اما آیا تحریمهای آمریکا ،اردوغان را به زانو در خواهد
آورد؟واقعیتایناستکهوقتیبهدالیلتحریمدیگرکشورها
از سوی آمریکا نگاه میکنیم ،این نکته مشخص است که تنها
یک موضوع نیست که موتور محرک این تحری مهاست.درباره
ترکیه،آمریکادارایطیفمتنوعیازاختالفنظربااینکشوراز
جملهدرمسئلهکردهایسوریه،تعرفهتجاری،خریداس400
روسیو...استوهمینموضوعدرتحریمعلیهدیگرکشورهااز
جملهایرانوروسیهنیزصادقاستوحوزههایمورداختالف
واشنگتن با این کشورها بسیار گســترده و متنوع است.براین
اساسنمیتوانانتظارداشتتنهاباوجودتحریمیالغوتحریمها
آمریکابتوانداختالفاتشراباکشورهایمقابلخودرفعکند.از
سوی دیگر یک جانبه بودن این تحریمها ،پاشنه آشیل آنها به
شمارمیرودوهمراهینکردندیگرکشورهاباآمریکاازجمله
درموضوعایرانیااکنوندرموضوعترکیهدرعملناکارآمدیو
عدمکارکردمدنظرواشنگتندربارهتحریمهارابههمراهخواهد
داشت.برایناساسدرشرایطفعلیاحتمالبسیارکمیوجود
دارد که واشنگتن بتواند از طریق فشار و تحریم دولت اردوغان
راباخودهمراهکند.
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افشاگریکارمندسابقکاخسفیددرباره
«زوالعقل»ترامپ

تحلیل روز

شورایامنیتازکنارجنایاتسعودیهادریمنگذشت

کودککشی بدون هراس
نشستشورایامنیتباموضوعبررسیجنایتهولناکسعودیهادریمنحتی
یک بیانیه مطبوعاتی هم نداشت .در این نشســت که پشت درهای بسته برگزار
شد ،ســفیر انگلیس که رئیس دوره ای شورای امنیت اســت به یک ابراز تاسف و
درخواســت تحقیق بســنده کرد.وزارت خارجه آمریکا نیز می گوید از عربستان
خواستهکهخودشتحقیقکند.یعنیمتهموقاضییکیباشند.بهگزارشواحد
مرکزیخبر،پنتاگونامادربیانیهایکهتالشداشتتوپرااززمینخوددورکند،
بار دیگر به حمایت نظامی،پشتیبانی واطالعاتی اش از سعودی ها اذعان کرد.
همزمان،کمیتهعالیانقالبیمنتصریحکردکهدرخواستآمریکابرایاجرای
تحقیق درباره جنایت کشتار کودکان تالشــی ناشیانه برای سرپوش گذاشتن و
فراراززیربارمسئولیتاینجنایتاست.جنگندههایسعودیپنجشنب هشببه
اتوبوسحاملدانشآموزانیمنیدرشهر«ضحیان»دراستانصعدهیمنحمله
کردند که 55شــهیدو حدود 80زخمی به جا گذاشت .کشــته و زخمی شدن،
آوارگی و بیماری کودکان در زمره جنایت های محسوس است اما از دست دادن
والدین ،محروم شدن از تحصیل ،آینده تاریک و اختالل های پس از پایان جنگ
در زمره جنایت های غیر محسوس ائتالف ســعودی علیه کودکان یمنی است.
درهمین حال؛ ســازمان بهداشــت جهانی اعالم کرد :در جنگ یمن که از سال
 2015آغاز شده اســت ،حدود 10هزار نفر کشته و بیش از پنج هزار و 500نفر
زخمی شده اند« .برنی سندرز» ،سناتور دموکرات آمریکایی در واکنش به حمله
مرگبارائتالفسعودیبهاتوبوسحاملدانشآموزانیمنینیزاعالمکرد":ایاالت
متحدهباپشتیبانیازجنگائتالفسعودیدریمندراینقساوتشریکاست".
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شریفی /سه گانه ترامپ تکمیل شــد .زمانی که تاجر و میلیاردر نیویورکی پا به
عرصه سیاست گذاشت و در انتخابات  2016ریاســت جمهوری آمریکا نامزد
شد،شهروندانآمریکاییتنهااورابابرجهاییکهدردیگرنقاطجهانبرافراشته
بود ،زمین های گلف ،کازینو ها و برنامه های تلویزیونی اش می شــناختند .اما
حاال با آمدن «روانی» به بازار نشر می توان ترامپ را بهتر در قالب سه گانه انتشار
یافته «آتش و خشم ،درون کاخ سفید ترامپ» اثر «مایکل وولف»« ،یک وفاداری
باالتر :حقیقت ،دروغ و رهبری» نوشته «جیمز کومی» رئیس پیشین اف بی آی
و حاال «روانی» که «اوماروسا مانیگو نیومن» ،مدیر سابق دفتر ارتباطات عمومی
کاخ سفید آن را نوشته است،شناخت .به گزارش آسوشیتدپرس ،کتاب «از نظر
روانینامتوازنوآشفته»کهقراراستسهروزدیگربهبازارعرضهشود،فهرستی
ازاتهاماترسواکنندهراعلیه ترامپ،مطرحمیکند.بهگزارشبیزنساینسایدر،
«مانیگو نیومن» ،مشــاور ســابق کاخ ســفید در دوره ترامپ ،در بخشی از کتاب
نوشــته اســت« :زمانی که یک بار وارد دفتر ترامپ در اتاق بیضی شکل شدم ،او
(ترامپ)رادیدمکهیکتکهکاغذرادردهانشگذاشت.منواقعامتعجبشدم
وقتــی دیدم او یــک تکه کاغذ
را جوید و سپس آن را بلعید».
سارا ســندرز ،سخنگوی کاخ
سفیدگفتهاستکهاینکتاب
«با دروغ آمیخته شده است».
با این حال ،ترامــپ دو کتاب
قبلی را نیز دروغ خوانده بود.
کتــاب هایی کــه هر یــک در
فروش رکــورد زدند« .مانیگو
نیومن» گفته برای جلوگیری
از افشــاگری ،ماهانــه حــق
الســکوتی  ۱۵هزار دالری تا
سال  2020به وی پیشنهاد
شدهاست.

...

کره جنوبی

رومانی
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هشدار اردوغان به ترامپ:متحدان جدید
پیدا خواهیم کرد
انتشاراسنادجدیدازنظارت رئیسسیابرشکنجهزندانیان

خون خواری هاسپل

زندان های مخفی سازمان «سیا» در کشــورهای مختلف ،بعد از حوادث۱۱
ســپتامبر و مبارزه آمریکا با عوامل القاعده شــکل جدی تری بــه خود گرفت.
آمریکابرایآنکهبازداشتگستردهافراددرکشورهایمختلفتبعاتحقوقی
برای واشنگتن نداشته باشد ،به دایر کردن زندان های مخفی در کشورهای
مختلف اقدام کرد و افراد مشکوک را که اتهامی علیه آن ها نداشت به صورت
مخفیانه بازداشــت و به این زندان ها منتقل می کرد .حاال ،در اسنادی که به
تازگیازحالتطبقهبندیخارجشدهاند،آمدهاستکهرئیسفعلیسازمان
سیا بر شکنجه های انجام شــده در یک زندان مخفی در تایلند نظارت داشته
است .در این اسناد جزئیات شــکنجه هایی توضیح داده شده است که «جینا
هاسپل»،رئیسکنونیسازمانسیازمانیکهدرسال 2002رئیسپایگاهی
دریکزندانمخفیدرتایلندبوده،برآنهانظارتداشتهاست.ایناسنادکه
بخشهای زیادی از آن برای پنهان کردن نام شــکنجهگران سیا «الک گرفته
شــده» جزئیات تازهای را درباره روشهای مورد استفاده بازجویان سیا برای
شکنجه مظنونان ادعایی تروریســم و اعترافگیری از آن ها افشا میکند .در
سندیازشکنجههایبهکاررفتهعلیه«عبدالرحیمالنشیری»،ازشهروندان
بازداشتشده سعودی آمده است که شکنجه گران عالوه بر شکنجه با روش
«غرقمصنوعی»،لباساورادرآوردهوبرهنهاشکردهاند.بعدچندینباررویش
روش « ِپرس دیوار» را پیاده وسواالتی مطرح کردند .گروه غیرانتفاعی «آرشیو
امنیتملی»براساسقانونآزادیاطالعاتازطریقدولتآمریکابهایناسناد
دسترسیپیداکردهاست.

...
آمریکا

...
سوریه

۴۴۰زخمی در تظاهرات ضد دولتی
در رومانی

نقض تحریم های کره شمالی توسط
کره جنوبی

حمایت تمسخرآمیز ترامپ
از نانسی پلوسی

افشای تبادل آتش بین کردها
وآمریکا در دیرالزور

مقاماترومانیاعالمکردنددرتظاهراتضددولتی،
 ۴۴۰تنازجمله ۲۴پلیسزخمیشدند.روزجمعه،
هزارانمعترضرومانیاییمقیموغیرمقیمدرکشور،
بهبخارست،پایتخترومانیآمدندوعلیهفسادحاکم
بردستگاهقضاییتظاهراتکردند.آنهاهمچنین،
خواستار استعفای کابینه دولت شــدند .معترضان
معتقدنددولتسوسیالدموکرات،محکومیتبرخی
ازجرایمفساداقتصادیراکاهشدادهاست.اقدامی
کهبهاشاعهفسادمیانجامد.

سهشرکتکرهجنوبیبانقضتحریمهایسازمان
ملل متحد برای کره شمالی ،از این کشور ۳۵هزار
تن زغالسنگ و فوالد وارد کردهاند .گفته میشود
کهوارداتزغالسنگوفوالدازکرهشمالیباکمک
روسیهانجامشدهاست.سازمانگمرککرهجنوبی
ازاینشرکتهابهدلیلنقضقوانینشکایتکرده
اســت .در گزارش ســازمان ملــل آمده اســت :کره
شمالیباهمکاریکشوریثانویهدایمتحریمهای
اعمالیرادورمیزند.

ترامــپ بــا تاییــد تمســخرآمیز رهبر اقلیــت مجلس
نمایندگان آمریکا ،از دموکراتها خواست که از وی
حمایتکنند.اودرتوییتینوشت«:دموکراتها،لطفا
از نانسی پلوسی فاصله نگیرید .او فردی فوقالعاده
اســت که ممکن اســت ایدهها و سیاســتهایش بد
باشند ،اما کســی اســت که قطعا باید به او چهارمین
شــانس را داد ».در آســتانه انتخابــات مــاه نوامبر ،بر
اساس یک نظرســنجی بیش از  50نامزد دموکرات
مجلسازرهبریپلوسیحمایتنخواهندکرد.

وزارت دفاع آمریکا اذعان کرد :در فوریه گذشــته در
استان دیر الزور تبادل آتشی بین نیروهای آمریکایی
و عناصر «نیروهــای دموکراتیک ســوریه» کــه مورد
حمایــت آمریــکا هســتند ،رخ داده اســت .بــه گفته
وزارت دفاع آمریکا ،تبــادل آتش بعد از هدف گرفتن
یک تفنگدار دریایی آمریکا توســط نیروی وابسته به
نیروهای دموکراتیک ســوریه رخ داده اســت .با این
حال ،تحقیقات پنتاگون نتوانســته مشخص کند آیا
نظامیآمریکاییعمداتیرخوردهیاسهویبودهاست.

رئیسجمهور ترکیه بــا انتشــار مقالــهای در نیویورکتایمز با
عنوان«ترکیهبهبحراندرروابطباآمریکاچگونهمینگرد؟»به
بررسی تنشهای ایجاد شده بین آنکارا و واشنگتن پرداخت.
وی دربخشی از یادداشت خود آورده است :در سالهای اخیر
روابط دو کشور از جانب آمریکا با روند خطرناکی مواجه شده و
تالشهایمابرایتغییرجهتاینروندبینتیجهماندهاست.
اگرآمریکابهحاکمیتملیترکیهاحترامنگذاردوخطراتیراکه
مردم کشورمان با آن مواجه هستند ،درک نکند ،ممکن است
شراکت دو کشور با خطر مواجه شــود .واشنگتن در سالهای
اخیربهاندازهپنجهزارکامیونودوهزارهواپیمایباریسالح
و مهمات به گروههای پ.ی.د و ی.پ.گ ارســال کرده است.
دولت ما بارها ناخشــنودی خود را از آموزش نظامی و ارســال
تجهیزاتبهمتحدانپ.ک.کدرسوریهبهمقاماتآمریکااعالم
کرد،امامتأسفانهبهحرفهایمانگوشندادندوسالحهای
آمریکایی برای هدف قــرار دادن غیرنظامیان و نیروهای ما در
عراق ،ســوریه و در درون ترکیه مورد اســتفاده قــرار گرفت.در
جهانکنونیکهپلیدیدرهمهنقاطدرکمیناست،گامهای
یکجانبه آمریــکا که مدتهای طوالنی اســت متحد ترکیه به
شــمار میرود ،فقط به امنیت و منافع آمریکا ضــرر خواهد زد.
آمریکا باید پیش از آن که دیر شــود ،اندیشــه اشــتباهش را که
میتواندموجببرهمخوردنروابطدوکشورشود،کناربگذارد
و این موضوع را درک کند که ترکیــه آلترناتیوهای دیگری نیز
دارد.اگرآمریکابهاقداماتیکجانبهعلیهترکیهپایانندهد،به
جایاینکشوربهدنبالدوستومتحدانجدیدخواهیمبود.

...

نمای روز

انتقاد برخی کاربران از تظاهر مالنیــا ترامپ به باغبانی:
«حتیاگرخیلیپولداربودم،هیچوقتبلوز 600دالری
رابرایکاردرباغنمیپوشیدم».

در شورایگردشگری آسیای میانه پیشنهاد شد

روادید ابریشمآسیایی ،رقیب شنگن اروپایی

شــورای گردشگری کشــورهای مســتقل هم ســود برای
توسعه گردشگری جاده ابریشم ،طرح راه اندازی «روادید
(ش ِ
ابریشم»مشابهروادیدکشورهایاروپایی ِ
نگن)رابرای
کشــورهای آســیای میانه پیشــنهاد داد .به گفتــه ماینورا
موزامدیوا،رئیسکمیتهگردشگریوزارتفرهنگوورزش
قزاقستان،براساساینطرح،یکگردشگربینالمللیبعد
از دریافت این روادید مجاز خواهد بــود آزادانه به هر یک از
کشورهای آسیای مرکزی که در حوزه 'جاده ابریشم' قرار
می گیرند ،سفر کند.موزامدیوا افزود :قزاقستان به عنوان
کشور پیشــنهاد دهنده این طرح تاکنون اقداماتی را برای
اجراییکردنمحدوداینطرحمیانقزاقستانوازبکستان
تا پایان امســال (میالدی) انجام داده است و منتظر پاسخ
تاشکند است تا در مرحله نخست این طرح میان همین دو
کشور آغاز شود و بعد به کشــورهای دیگر آسیای مرکزی،
قفقازودیگرکشورهایآسیاییوحتیشرقاروپاگسترش
و تسری یابد.به گفته نعمان عبدوالغور زاده ،رئیس کمیته
توســعه گردشــگری تاجیکســتان  ،شــورای گردشــگری
کشورهای مستقل هم سود قرار اســت موضوع راه اندازی
ایــن روادید واحد میان کشــورهای آســیای مرکــزی را در
نشســت 2019این شورا در ســمرقند نهایی کنند .پیش
از قزاقســتان ،ازبکســتان و تاجیکستان ،کشــور بالروس

به عنوان عضو دیگر اتحادیه کشــورهای مستقل هم سود
اقدامات گســترده ای را برای توســعه گردشــگری 'جاده
ابریشم'درایناتحادیهانجامدادهاست.اتحادیهکشورهای
مستقلهمسودیاکشورهایمستقلمشترکالمنافع(به
اختصار ).C.I.Sاتحادیهای شامل برخی از جمهوریهای
مستقل اتحاد جماهیر شوروی سابق است که در دسامبر
 1991توســط رهبــران روســیه ،بــاروس و اوکرایــن در
مینســک بالروس شــکل گرفت.اگرچه مرکــز اصلی این
اتحادیه در مینســک قرار دارد اما نشســت های آن در کاخ
تاوریدرسنپترزبورگروسیهبرگزارمیشود.گرجستان
درسال 1993بهایناتحادیهپیوستکهامروزههشتعضو
دارد ،اما همواره تالش کرد خــود را از این اتحادیه دور نگه
داردوسرانجامپسازجنگاوت 2008درمنطقهاوستیای
جنوبیودخالتروسیهدراینجنگ،ازآنخارجشد.همین
جنگ موجب شــد مجلس اوکرایــن نیز رای به خــروج این
کشــور از این اتحادیــه دهد.البتــه از فوریه 2006کشــور
قزاقســتان نیز در نشســت های وزیران دفاع ایــن اتحادیه
شرکتنمیکندوترکمنستانازسال 2005عضوجانبی
به حساب میآید.ازاهداف این اتحادیه ،سعی در بازسازی
فضایاقتصادیوامنیتکشورهایپیشیناتحادجماهیر
شورویسابقاست.
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