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محبوبیت
متزلزل ایوانکا

نتایجنظرسنجیاخیر«سیبیاسنیوز»نشانداد«ایوانکاترامپ»،دخترومشاورارشدرئیسجمهورآمریکامحبوبیتزیادیدرمیانزنانجوان
ندارد.براساسایننظرسنجی 46،درصدزناندربازهسنی 18تا 35سالاعالمکردندکهدیدگاهیمنفیدربارهایوانکاترامپدارند.براساس
ایننظرسنجی،ازهر 10زنچهارنفرآنهااعالمکردندکهایوانکاترامپتأثیرزیادیرویتصمیمات،رئیسجمهورآمریکادارد.
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تحلیل روز

دستیارسابق ترامپ جزئیاتی تکان دهنده از ابتذال او را منتشرکرد

سید رضا قزوینی غرابی

ترامپ «زنان زیبا» را به «زنان باتجربه» در کاخ سفید ترجیح می دهد

international@khorasannews.com

سرانجام قدرنشناسی العبادی

طی روزهای اخیر دفتر نخســت وزیر عراق بــدون پرداختن به
جزئیاتاعالمکرد:سفرالعبادیبهتهرانلغوشدهاست!بسیار
سادهانگارانهبوداگرالعبادیودفترویانتظارمیداشتندکه
پس از موضع اخیرش دربــاره ایران ،تهران ســفر او را بپذیرد.
تهران همیشــه یک رکن مهم در حمایت از به قدرت رســیدن
نامزدهای نخســت وزیری در عراق بوده اســت بنابراین با این
اظهــارات ،العبــادی باید فکــر دوره دوم نخســت وزیــری را از
ذهن خود دور کند .وی فکر می کند با ســفر به ایران می تواند
اظهاراتخودرادرخصوصتحریمهایایرانبهمقاماتایرانی
توضیحدهدیاتوجیهکندامابادرهایبستهتهرانمواجهشده
است .العبادی با سیاســتورزی به دنبال این اســت تا دوباره
ت وزیری بنشــیند .به همین دلیل نیز با وعده
بر کرسی نخســ 
همراهی با تحریمهای آمریکا علیه ایران ،عمال چراغ ســبزی
را برای واشــنگتن روشــن کرد تا حمایت آمریکا را بــرای ادامه
نخستوزیریاشجلبکند.ایناقدامالعبادیالبتهمیتواند
واجد یک معنای دیگر هم باشد؛ او از ایران برای حمایت از دور
جدید نخســتوزیریاش ناامید شــده و به جانــب آمریکا رفته
یا اینکه وزن ه آمریکا را در تعیین نخســتوزیر ،سنگینتر یافته
است .حالت دوم البته چندان معتبر نیست .العبادی میداند
که با آرایش سیاســی پارلمــان و نقشآفرینی مقتــدی صدر و
همچنینمخالفتهایآیتا..سیستانی،بعیداستکهصرفا
حمایتهای آمریکا بتواند او را به مطلوبش برســاند .بنابراین
توزیریازاودورتر
احتماالتلقیاشایناستکهکرسینخس 
شده اســت که اینطور بیپروا با تحریمهای آمریکا علیه ایران
همراهی میکند .اگر اینگونه نبود ،او میتوانست حداقل در
قبالاینتحریمهاسکوتکندتاوضعیتسیاسیاشمشخص
شــود و ســپس اعالم موضع کند،حاال نیزدرهای بسته تهران
یعنیتحقیرالعبادیونارضایتیعمیقازاو.

...

اندیشکده روز
حزب ا ...و راهبرد الجلیل

اندیشکده راهبردی تبیین نوشــت :در حالی که این روزها به
ظاهر ،نوار غزه محل شــکلگیری فوریتریــن تهدید امنیتی
برای رژیم صهیونیستی اســت ،این رژیم مانوری نظامی را در
بخششمالیسرزمینهایاشغالییعنیدرنزدیکیمرزهای
لبناناجراوضمناستفادهازجدیدترینفناوریهاوتجهیزات
نظامیخود،جنگباحزبا...راشبیهسازیکرد.چندیپیش
یکیازمقاماتنظامیرژیمصهیونیستی،درمقایسهتهدیدات
ناشیازغزهوجنوبلبنان،دومیرابسیارمهمترمعرفیکرده
وخواستارتوجهکافیمقاماتبهاینتهدیداتشدهبود.اماعلت
چنینتلقیچیست؟بهنظرمیرسدچندنکتهدراینخصوص
قابلطرحاست-1:کسبتوانآفندی؛حزبا...بهدلیلتجربه
حضوردربحرانسوریه،عملیاتآفندیرافراگرفتهاست-2.
کسبمهارتجنگشهری؛حزبا...درجنگسوریه،توانست
جنگشهریکهاصولوضوابطخاصخودرادارد،تجربهکند.
چنینمهارتیبرایرژیمصهیونیستیتهدیدزاست-3.کسب
مهارتمدیریتنیروهایبیشتر؛عملیاتهایحزبا...تاپیش
ازبحرانسوریه،پارتیزانیبودهوتعدادنیروهایزیادیدریک
عملیاتشرکتنمیکردند.امابهواسطهتجربهبحرانسوریه
اکنون حزبا ...از چنیــن توانی برخوردار اســت -4.افزایش
توان موشــکی؛ به گفته مقامات حزبا ...و حتی دشمنان آن،
توانموشکیاینجنبشبهمراتببیشترازسال 2006است.
سیدحسننصرا...درسال 2015باصراحتازراهبردالجلیل
ســخن گفت مبنی بر اینکه در نبرد آینده ،حزبا ...به صورت
هجومیواردسرزمینهایاشغالیومنطقهالجلیلدرشمال
اینسرزمینهاخواهدشد.اینتهدیدکهباوجودتواناییهای
جدید حزبا ...ناشی از بحران سوریه ،معتبرتر هم شده ،چند
سالی اســت که طرحهای امنیتی رژیم صهیونیستی در قبال
حزبا...رافعالترکردهاست.

...
سودان

پارلمان سودان اصالح قانون اساسی را
در دستور کار قرارداد

البشیر در مسیر اردوغان

مدتیاستکهحزب«کنگرهملی»بهعنوانحزبحاکمسودان
که اکثریت کرسیهای پارلمان را در اختیار دارد ،به دنبال آن
اســت تا مقدمات حضور دوباره «عمر البشــیر» رئیس جمهور
فعلی سودان در انتخابات آینده در سال ٢٠٢٠را فراهم کند.
این حزب عالوه بر اکثریت کرسی های پارلمان ،ائتالفهایی
نیز با دیگر احزاب پارلمان دارد که ظاهرا دیدگاه مشــترکی با
حزبحاکمدربارهانتخابدوباره «البشیر»دارند.طبققانون،
عمرالبشیربرایسومینحضوردرانتخاباتریاستجمهوری
باممانعتقانونیمواجهاستوتنهاراهبرایابقایشدرقدرتآن
استکهباپیشنهادبهپارلمانبرایاصالحقانوناساسیاقدام
کند .مسئلهای که شاید این روزها بسیار یادآور اقدامات حزب
حاکم«عدالتوتوسعه»درترکیهبرایاصالحقانوناساسیاین
کشور و ابقای اردوغان در راس هرم قدرت در این کشور است.
به هر حال ،رئیس جمهور سودان برای ادامه مسیر نیازمند آن
است تا ماده ٥٧قانون اساسی که به هر فرد تنها اجازه دو دوره
متوالیپنجسالهرابرایشرکتدرانتخابمیدهد،تغییردهد.
عالوهبراینخودحزبحاکمنیزگامهاییرابرایفراهمکردن
مقدمات این انتخاب برداشــته اســت .از جمله اصالحات در
نظام ساختاری حزب که به «اصالحات نظام اساسی حزب در
 »٢٠١٨مشهور شــده و مهم ترین آن ،اصالح ماده ٣٦است ،
به مقامات حزب اجازه انتخــاب مجدد بیــش از دو بار متوالی
را نمیداد.این البته نخســتین تالشهای «عمر البشیر» طی
ســالیان گذشــته برای تداوم حضورش در قدرت نیســت .وی
از  ١٩٨٩قــدرت را از «صــادق المهــدی»
گرفت و ســال ها بعد وقتی توافق نامه
صلــح «نیفاشــا» مقدمــات انتخابات
را فراهــم کــرد در انتخابات ریاســت
جمهوری ٢٠١٠پیروزشدوپنجسال
بعد نیز با پیروزی در انتخابات٢٠١٥
بــرای دومین بــار متوالی به
کرسیریاستجمهوری
سودانتکیهزد.

رابرت اچ هریس:

ترامپ دیوانه است؟

استفاده کرده است .او معتقد است که این فایل
صوتی«تاییدمیکندکهترامپواقع ًانژادپرست
اســت ...ترامپ قطعــا از بــاراک اوبامــا ،رئیس
جمهورقبلینیزبهخاطرنژادشمتنفربود».در

دستیار سابق دونالد ترامپ اعالم کرده
است ،آمادگی دارد فایلهایی را که به
صورت مخفیانه از رئیسجمهوری آمریکا
ضبط کرده ،در اختیار تیم بازرس«رابرت
مولر» بازرس ویژه پرونده دخالت روسیه در
انتخابات ریاست جمهوری ،قرار دهد
این میان ،این که ســی ان ان گزارش داده هیچ
یکاز48نفرازمقاماتبلندپایهکاخسفید،سیاه
پوســت نیســتند ،می تواند بر این فرضیه صحه
بگذارد .با ایــن حال ،ترامپ درتوئیتی نوشــته
است« :تهیهکننده برنامه "اپرنتیس" (کارآموز)
اطمینان داده است که هیچ نواری وجود ندارد
که نشــان دهد من این کلمــه انزجارآمیــز را که
اوماروسای خرفت و دیوانه به من نسبت داده به
کار برده باشم» .ترامپ تاکید کرد ،وی تا قبل از
این که اخراج شود من را «قهرمان واقعی حقوق
مدنی» توصیف میکرد .حاال ،ستاد انتخاباتی
ترامــپ از «اوماروســا مانیگــو نیومن» بــه خاطر
نقــض توافقی که ســال 2016بــرای رازداری
با ســتاد امضا کرده بود ،شــکایت کرده اســت.
ترامپمدعیاستمانیگو،سال 2016توافقی
با ستاد انتخاباتی وی برای رازداری امضا کرده
بود که وی را از افشای برخی اطالعات در کتاب
جدیدش منع می کرد .مانیگو نیومن در کتاب
خود بــه طور مفصــل درباره عدم تعــادل ذهنی
ترامپ نیز نوشته است .در بخشی از کتاب آمده
اســت« :واقع ًا کم کم فکــر می کــردم که رئیس
جمهوردچارتوهماستیامشکلروانیداردکه
چیزهای روز قبل را فراموش می کند .آیا دونالد

مانند رونالد
ریگان اســت که ضعف (روانی) داشــت و با این
حالاطرافیانشاوضاعراتحتکنترلداشتندو
برضعفاوسرپوشمیگذاشتند؟آیامایکپنس
برای ترامپ نقش نانســی ریگان را برای رونالد
ریگانایفامیمیکرد؟»
▪ترجیحدادن«زنانزیبا»به«زنانباتجربه»

«اوماروســا مانیگو نیومن» یکی از معدود سیاه
پوستانآمریکاییفعالدرکارزارانتخاباتیسال
 ۲۰۱۶ترامپبودهوقبلازآنازسال ۲۰۰۴با
اوآشناییداشتهاست.اوکهیکمجریوستاره
برنامههای تلویزیونی سبک ()reality show
بود،درفاصلهژانویهتادسامبر ۲۰۱۷مدیریت
دفترروابطعمومیکاخسفیدرابرعهدهداشت.
نیومن در کتاب خود به نام «روانی :کاخ سفید
ترامپبهروایتیکخودی»مینویسد«:ترامپ
به زنان زیبا وابســتگی دارد .او ترجیح میدهد
که یک زن بــی تجربه زیبــا دور و برش باشــد تا
این که یــک زن با تجربه کمتر جــذاب»« .هوپ
هیکس»دخترفعالدرکارزارانتخاباتیترامپ
کهبعدادرکاخسفیدبهعنوانکارمندارتباطات
مشغولبهکارشد،ازجملهآنهابود.خانمهوپ

فهرست اسامی صدها کشیش متهم به جرایم جنسی منتشر شد

رسوایی جدید برایکلیسا

کلیســا اگر چه از زمان های دور به عنــوان آخرین پناهگاه
افراد ناامید و رانده شده شناخته می شد اما طی سالیان
اخیر با فاش شــدن رســوایی های اخالقی مردان کلیسا
به شدت تخریب و موجب کلیسا گریزی نسل جوان شده
است.حاالدیوان عالی «پنســیلوانیا» آمریکا نیز گزارشی
مفصل از موارد آزار جنســی در کلیسای کاتولیک منتشر
کرده که شامل فهرستی از بیش از  ۳۰۰کشیش متهم و
جزئیات تالشهای «ســازمانیافته» رهبران کلیسا برای
الپوشانیایناتفاقاتدر 70سالگذشتهاست.بهنوشته
«واشنگتنپست»«،جاششاپیرو»دادستانکلاینایالت
درجریانیکنشستخبریگفتتاکنونبیشاز۱۰۰۰
کودک قربانی شناسایی شدهاند ،اما هیئت منصفه عالی
معتقد اســت که تعداد قربانیان از این هم بیشــتر اســت.
این گزارش نتیجه جامعترین تحقیقاتی است که تاکنون
در ایاالت متحــده درباره موارد آزار جنســی در کلیســای
کاتولیک انجام شده است .به گفته شاپیرو در این گزارش
«الپوشانی سازمانیافته توسط مقامهای ارشد کلیسا در
پنسیلوانیا و واتیکان» تشریح شــده است.با وجود این ،در
این گزارش حــدود  ۱۴۰۰صفحهای ،بیان شــده که هم
اکنون موارد اندکــی از این حــوادث میتواند مورد پیگرد
قانونیقرارگیرد،چراکه«بهواسطهالپوشانیانجامشده،
تقریباتماممواردآزارکشفشده،آنقدرقدیمیهستندکه
نمیتوانآنهاراموردپیگردقرارداد».درحالیکهبسیاری
از مقامهای کلیسا تصور میکردند بحران آزار جنسی در
این نهاد محــوری کاتولیکها نزدیک به دو دهه اســت که
پایان یافته ،اما افشــای رخدادهای مشابه در کلیساهای
نقاط مختلف جهان از شــیلی گرفته تا اســترالیا ،موجب
شدهاستتامسئلهآزارجنسیکودکاندرکلیساباردیگر
درمعرضتوجهاتقرارگیرد.نمونههایتازهآزارجنسیدر
کلیسا،عملکردپاپ«فرانسیس»رهبرکاتولیکهایجهان
را نیز زیر سوال برده است .در روزهای نخست انتخاب وی
بهعنوانپاپ،یکیازوعدههایاومبارزهباپدیدهشایعآزار
جنسیکودکاندرکلیسابود.
نخســت وزیر مالــزی اعــام کرد کــه این کشــور مایل اســت
درخصوص تحــوالت در خاورمیانــه موضع بی طرفانــه ای را
اتخاذکند«.ماهاتیرمحمد»دربارهحملهائتالفبهسرکردگی
ســعودی به یمن و مناقشــه ریاض با قطر گفت :عربســتان در
ی خواهیم وارد هیچ جنگ خارجی شویم.
جنگ است و ما نم 
وی افزود:کوآالالمپورازهرگونهحرکتیکهمالزیرامتهمبه
خشونتکند،پرهیزخواهدکرد.پیروزی«ماهاتیرمحمد»در
انتخاباتاخیرپارلمانیمالزی،ضربهسختیبهسیاستهای
رژیم عربستان در جنوب شرق آســیا وارد کرد ،به گونه ای که
وزارت دفاع مالزی به تازگــی در بیانیه ای اعالم کرد ،فعالیت
پروژه موسوم به مرکز صلح ملک ســلمان که  14ماه پیش در
دوره نخســت وزیری«نجیب رزاق» در کوآالالمپور فعال شده
بود،متوقفشدهاست.دراینحالنخستوزیرقبلیمالزیکه
ارتباطبسیارنزدیکیباعربستانداشت،متهمبهفسادمالیدر
همکاریباحکامآلسعودشدهکهبیشازپیشموجبنفرت

▪ریشه رسوایی کجاست؟

آمریکاباداشتن80میلیونمسیحیپیروواتیکان،دومین
کشور کاتولیک جهان محسوب می شــود .از این دیدگاه
ســاکنان مذهبی آمریــکا احتــرام خاصی برای کلیســا و
روحانیان آن قائل اند .با این حال اتفاقات سال های اخیر
در کلیسا و تغییر رویه مردان کلیسای این کشور ،نگرش
جدیدی را دربــاره کلیســا و مذهب کاتولیــک ها موجب
شده است .انحرافات اخالقی کشیش ها که در این سال
ها توجه بســیاری از محافل داخلی و خارجی آمریکا را به
خود جلب کــرده ،ریشــه در قوانین کلیســای کاتولیک و
تحوالت جامعه آمریکا دارد .عدهای همچون مســیحیان
پروتستان ،ظهور شیطان در واتیکان را عامل اساسی این
فتنهمیدانندودیگرانکهدربینآنهاحتیبرخیازافراد
وابستهبهکلیسایکاتولیکهموجوددارند،قوانینوقید
و بندهای ابداع شده از ســوی واتیکان در ارائه ایده مجرد
ماندن کشــیشها و راهبهها و مخالفت شــدید با تشکیل
خانواده این افراد را ریشــه اصلی ایــن انحرافات اخالقی
مطرح میکنند.منتقدان این ایده معتقدند ،واتیکان باید
به درخواستهای متعدد درباره از بین بردن تابوی مجرد
ماندن کشیشها پاسخ گو باشد تا از رسواییهای جنسی
بیشتردرآیندهجلوگیریکندچراکهاینموضوع،متوسل
شــدن به سوءاســتفاده جنســی را در بر دارد .با این حال
صدور اجازه ازدواج به کشیشــان به این معنی نیســت که
چنین انحرافاتی پایان خواهد یافت ،چرا که بســیار دیده
شده است حتی افراد متاهل نیز مرتکب چنین انحرافات
جنســی می شــوند .اگرچه کلیســای کاتولیک امــروز با
کمبود کشیش و روحانی مبلغ روبه رو است و تمام تالش
های تلویزیون ،رادیو و رسانه های نوشتاری برای ترغیب
مردم به کشــیش شــدن راه به جایی نبرده امــا به نظر می
رسد سختگیری های بیشــتر در خصوص بررسی سوابق
و گذشــته افراد متقاضی که قصد دارند کشــیش شوند تا
حدود زیادی از بروز و وقوع چنین جنایت هایی جلوگیری
خواهدکرد.

هیکس در زمان استخدام در کارزار انتخاباتی
ترامپ  ۲۶سال داشــت و پیش از آن ،به عنوان
مدل برای «ایوانکا» ،دختر ترامپ کار میکرد.
در کتاب اوماروســا آمده که هیکــس «کامال از
بیکفایتی و نقصهایش اطالع داشت و هرگز
ن نمیرفت .هــوپ واقعا از این که
جلوی دوربی 
بــرود و بیانیهای بخواند ،وحشــت داشــت» .به
گفتهدستیارسابقترامپ،هیکسدرجلسات
بهدلیلبیاطالعیدربارهموضوعاتمختلف،
اغلب با تلفن همراه خود مشغول «سرچ کردن
موضوعــات و دریافــت اطالعــات» میشــد.
اقداماتی که به اســتعفای وی انجامید .اما این
تمام ماجــرا نیســت .در بخشهــای دیگری از
کتاب ،اوماروســا ،بــه دیگر جنبههــای ابتذال
ترامپ نیز اشاره کرده است .به گفته او ،ترامپ
توگوبا«دونالدترامپجونیور»،پسر
دریکگف 
ارشدخوددرحضورعروسباردارشبهشوهراو
ی زشت
توصیهای غیراخالقی داشته و از واژها 
برایاشارهبهزنانزیبااستفادهکردهاست.

▪رابطهترامپبازنانکلیسا

«اوماروســا» در بخــش دیگــری از کتابــش ،از
احتمالرابطهغیراخالقیترامپباخانم«پائوال
وایت»یکیازچهرههای«کلیسایآنجلیکن»در
شهر«آپوپکا»ایالتنیوجرسیخبردادهاست.
«وایت»یکی از رهبرانمسیحیدرآمریکاست
که دوســتی  16ســاله با رئیس جمهور فعلی
دارد و از او به عنوان «مشــاور معنوی و مذهبی
ترامپ»یادمیشود.اوکسیاستکهگفتهبود
«رسیدن ترامپ به ریاســت جمهوری کار خدا
بودهاست!»کشیش«پائوالوایت» 51سالهکه
رهبری کلیسای «سرنوشت جدید» را برعهده
دارد 11،ماهپیشگفتهبودکهبهچشمخودش
دیدهترامپچهبهطورخصوصیوچهحتیدر
مکانهایعمومیتوبهمیکند.اویکشخص
توبه کار است .وایت اما نگفت که ترامپ برای
برقراری رابطه جنســی با «اســتورمی دنیلز»
بازیگر فیلم های پــورن و «کارن مــک دوگال»
مدل مجلــه پلی بــوی و همــه زنانی کــه زمان
بارداری مالنیا ترامپ مــورد تجاوز قرار گرفته
اند،توبهکردهاستیاخیر!

هشدارترزا می درباره ادامه تهدیدهای تروریستی درانگلیس

سایه داعش بیقلمرو براروپا

بزرگی از جانب آن ها ما را تهدید میکند .این به اصطالح
خالفتبدونقلمروحاالبهویژهبراروپاتمرکزکردهاست.
وی افزود :در هم شکسته شدن داعش به عنوان یک نهاد
شبهدولتی ،این ســازمان تروریستی را مجبور میکند که
به عنوان یک به اصطالح خالفت بدون قلمرو ،خود را از نو
ســازمان دهی و به صورت روزافزون بر اقداماتی در قالب
گروههایکوچکتأکیدکند.داعشازاینطریقمیتواند
تالش کند دوبــاره موفقیتهایی را برای خــود ثبت کند.
تبلیغات داعش برای خــروج طرفدارانش از مناطق تحت
کنترلسابقوانتقالمبارزاتخودبهمناطقدیگرگویای
این واقعیت اســت که این سازمان طرفداران
خود را به حمالت فردی در کشورهای غربی

درپیحملهتروریستیدرمقابلپارلمانبریتانیا،سخنگوی
«ترزا می» نخســت وزیر ،ایــن حادثه تروریســتی را «تکان
دهنده» توصیف کرد و هشــدار داد :تهدید تروریسم علیه
بریتانیا همچنان جدی است .در حادثه تروریستی لندن،
ظ اطــراف پارلمان انگلیس
یک خودرو با ســرعت به حفا 
کوبید که بر اثر آن چند رهگذر مجروح شــدند .این حادثه
در حالی رخ داد که کشــورهای اروپایــی و بریتانیا قوانین
ضد تروریستی و امنیتی شــدیدی را به اجرا گذاشته اند.
همچنین یــک ســال از پیروزی محــور مقاومــت منطقه و
نابودی گروههای تروریســتی تکفیری داعش نمیگذرد
که اخباری مبنی بر بازگشت تروریست ها به زادگاه شان
در برخی کشــورهای اروپایی و انجام برخی عملیاتهای
تروریســتی شــنیده میشــود .قبــا نهادهــای
امنیتی غرب نگرانی خود را از ورود تروریســتها یوروپل :از سال ۲۰۱۴که گروه تروریستی داعش
به زادگاهشــان در اروپا بیان کــرده بودند.چندی شکل گرفت ،بین پنج تا شش هزار تبعه کشورهای
پیش «راب وینرایت» رئیس اجرایــی «یوروپل» و
یکیازمدیراناجراییامنیتیغرب،باابرازنگرانی عضو اتحادیه اروپا برای پیوستن به این گروه ،به
ازبازگشتتروریســتهابهاروپابیانکرد،برآورد خاورمیانه سفر کردهاند .حدود یک سوم این افراد
سرویسهایامنیتیایناستکهبیشازهزارنفر در جریان درگیریها کشته شده و همین تعداد
از اعضای اروپایی داعش احتما ًال تالش خواهند هم احتما ًال به کشورهای مبدأ خود بازگشتهاند
کرد تا بــه اروپــا بازگردند.بــه نوشــته خبرگزاری
«آسوشیتدپرس»،اینمقام«یوروپل»،افزود:بهنظرمیرسد فرامیخواند.سالگذشتهمیالدیهمرانندهیکخودرو،
ل ۲۰۱۴که این گروه تروریستی شکل گرفت ،بین عابرانرارویپلوستمینستر،درکنارساختمانپارلمان،
از سا 
پنج تا شش هزار تبعه کشــورهای عضو اتحادیه اروپا برای عمد ًازیرگرفتوششنفرراکشتوحدود ۴۰نفردیگررا
پیوستنبهاینگروه،بهخاورمیانهسفرکردهاند.حدودیک زخمیکرد.عاملاینحملهخالدمسعودنامداشتوظاهر ًا
سوماینافراددرجریاندرگیریهاکشتهشدهاندوهمین در حمایت از داعش دست به این اقدام زده بود .همچنین
تعداد هم احتما ًال به کشورهای مبدأ خود بازگشتهاند .به پیش از آن یک وانت با ســه سرنشــین روی پل الندن بریج
گفته پلیسانگلستان ،برآورد میشود که حدود۱۰۰نفر عابران را زیر گرفت و سپس مهاجمان از آن خارج شدند و
از این افراد تبعه بریتانیا باشــند و این که ایــن افراد به کجا با کارد به عابران و مشــتریان چند کافه و بار حمله کردند.
رفتهاند یکی از مهمترین پرسشهای اطالعاتی است .به این حادثه 11کشــته برجای گذاشــت که شــامل هر سه
تازگی «هانس گئورگ ماســن» رئیس سازمان اطالعات فرد مهاجــم بود .گــروه تروریســتی «داعش» مدعی شــد
داخلی آلمان هم درباره دســتکم گرفتن خطر ســازمان که طرفداران آن ایــن حمله را انجام دادهاند و مســئولیت
تروریستی داعش هشــدار داده و گفته بود همچنان خطر اینگونهحمالترابرعهدهگرفت.

نخست وزیرمالزی :عربستان در حال جنگ است و ما وارد جنگ نمی شویم

آب سرد ماهاتیر برسر بن سلمان

مردممالزیازآنانشدهاست.پیشترنیزوزارتدفاعمالزیاز
توقف همکاری این کشور با عربستان در جنگ یمن خبرداده
بود اما تاکیــد مجدد «ماهاتیر محمد» در ایــن خصوص پس از
حمله اخیر نظامیان عربستان به یک اتوبوس حامل کودکان
در یمن که از تشــدید جنایات حکام آل ســعود در این کشــور
حکایت دارد و با محکومیت جهانی نیز روبه رو شــد با اهمیت
تلقی می شود«.تی .جی .اس .جرج» ( ) t.j.s.jorjکارشناس
سیاســی در هند می گوید؛ «حمله نظامی عربســتان به یمن
که از سال 2015آغاز شــده ،روزی 200میلیون دالر هزینه
دارد و شکســت خفت بار حکام ســعودی در این جنگ باعث
شرمساری کشورهای شــرکت کننده درائتالف خودساخته

...

اظهار نظر روز

روایتیجدیداز«روانی» هوس باز
نبی شریفی-هیچ چیز مثل خشمگین کردن
دونالــد ترامپ و ســرخ شــدن صــورت وی با آن
موهــای بــور« ،اوماروســا مانیگو نیومــن» مدیر
سابق دفتر روابط عمومی کاخ سفید که کتاب
جنجالی «روانی :کاخ سفید ترامپ به روایت
یک خودی» را نوشــته ،به وجد نمی آورد .او با
اینکتابکهدیروزانتشارعمومییافتدرپی
«انتقام»ازاخراجحقارتآمیزشازکاخسفید
است .دستیار ســابق دونالد ترامپ که او را در
کارزار انتخاباتــی 2016همراهی می کرد،
اعالم کرده اســت ،آمادگی دارد فایلهایی را
کهبهصورتمخفیانهازرئیسجمهوریآمریکا
ضبطکرده،دراختیارتیمبازرس«رابرتمولر»
بازرسویژهپروندهدخالتروسیهدرانتخابات
ریاســت جمهوری ،قرار دهد .او در مصاحبه ای
قول داد که «فســادهای بســیار زیادی را که در
کاخ ســفید رخ می دهد» برمال کنــد .نیومن در
مصاحبهاشگفته«قبلازاینکهرایانههایهک
شدهکمیتهملیدموکراتهاتابستان2016در
ویکیلیکسمنتشرشود،ترامپازآنایمیلها
اطالع داشته است ».اما وی در این باره مدرکی
برای اثبات ادعــای خود ارائه نکرد«.اوماروســا
مانیگونیومن»کهدسامبر 2017ازسمتخود
برکنار شــد ،بعد از توئیت های ترامــپ درباره او
که «ســگ» خطاب شــده بود ،گفت که مرعوب
قلدری رئیس جمهــور نمی شــود .او زمانی که
توسط ژنرال «جان کلی» ،رئیس کارکنان کاخ
سفید از سمت اش برکنار شد ،یکی از کارکنان
برجسته متعددی بود که با بی احترامی از کاخ
سفید بیرون رانده شد .وی گفته که ترک سمت
اشبهعنوانمشاوررئیسجمهورورابطجامعه
آمریکایی هــای آفریقایی تبار مثل «آزاد شــدن
از یک مزرعه» بود .خشــم رئیس جمهور آمریکا
از مشــاور ســابق اش پــس از آن اوج گرفــت که
«اوماروسا»دربرنامه«دیداربامطبوعات»شبکه
ان بی سی گفت  ،در یک فایل صوتی شنیده که
ترامپ از واژه «کاکاســیاه» برای رنگین پوستان

3

آل ســعود ضد مردم یمن اســت».مالزی از کشــورهای مهم و
صنعتیدرجهاناسالماستوتاکید«ماهاتیرمحمد»برجنگ
افروزیهایرژیمآلسعوددریمنحاملاینپیامروشنبرای
دیگر کشورهای اسالمی است که هر گونه همکاری خود را با
عربستاندرکشتارمردممظلومیمنمتوقفکنند.عربستان
باایجادمدارسمذهبیدرکشورهایمختلفوتبلیغوهابیت
نهتنهافرقهگراییراترویجمیکندبلکهباحمایتازگروههای
تروریســتی از جمله داعش و حمله به یمن به طور مستقیم در
کشتار مســلمانان دســت دارد« .عباس کارا آغاچلی» استاد
دانشگاه گیرسون ترکیه معتقد است؛ «کشــته شدن هزاران
نفر از مــردم بی گنــاه یمن براثر حمــات عربســتان و ویرانی

زیرســاختهای آن کشور ،جنایت ضد بشــریت است و نشان
می دهد که تفرقهافکنی اســاس و ماهیت حکومت آلسعود
است.باعثتاسفاستکهواکنشهایبینالمللیبهجنایات
عربستانبهعنوانبزرگترینحامیتروریسمدریمنفقطدر
حدمحکومیتبودهوواکنشعملیوجدیبرایپایاندادنبه
کودککشیها دراینکشورتاکنونمشاهدهنشد هاست».در
هر حال ،پس از پیــروزی «ماهاتیرمحمــد» در انتخابات اخیر
مالزی ،پیروزی «عمران خان» در پاکســتان نیز ضربه دیگری
بر پیکره سیاست های عربستان در منطقه وارد کرد.اعتراض
دادگاه پاکســتان به همکاری «راحیل شریف» فرمانده قبلی
نیرویزمینیارتشپاکستانباائتالفخودساختهعربستان
درجنگیمننشانمیدهدکهدستگاههایقضاییونظامی
پاکستان نیز نمی توانند اعتراض گسترده مردم این کشور به
جنایات رژیم آل ســعود در جنگ یمن و کودک کشــی در این
کشوررانادیدهبگیرند.

آیا ترامپ دیوانه اســت؟یا یک تاجر بزرگ؟ یک رئیس جمهور
بی بدیل؟هیچ کدام .او مردی اســت که فقط برنامه ای جامع
و مدون را به پیش می برد.از زمان ترومن ،یکی از فلســفه های
مشخصسیاستخارجیایاالتمتحده،تقابلبارقبایجهانی
ومنطقهایبهنفعایاالتمتحدهبودهاست.چراکههمینتقابل
رقبــا در دو جنگ جهانی زمینه ســاز حضور ایــاالت متحده در
صدر اقتصاد جهان بوده اســت.بعدها ایاالت متحده از همین
سیاســت بهره برد و به تقویت چین در مقابل شوروی پرداخت
و این سیاست تا فروپاشــی شوروی ادامه داشــت.بعد از آن اما
چینی ها با تشخیص شــرایط و با اعمال سیاســت میانه روی،
خود را از معرض هرگونه تهدیدی کنار کشــیدند و مزیت های
ذاتی آن ها باعث سرازیر شدن سیل ســرمایه گذاران غربی به
اینکشورشد.طولینکشیدکهدراواخردههگذشته،اینکشور
توانستژاپنراکناربزندوبهعنواندومیناقتصاددنیاقدعلم
کند.آنجابودکهبهرغمتمامتالشچینبرایبهوجودنیامدن
حساسیت در سطوح جهانی ،سیاست گذاران ایاالت متحده
بر سیاست مهار چین متفق شــدند.در همین زمینه و در زمان
اوباما،اینکشوربهسیاستتوجهبههندوتقویتاینکشوردر
مقابلچیناهتمامکرد.اماچینیها،حاالثروتمندترازآنبودند
که بتوان با این حربه ترمز آن ها را کشید.آن ها نه تنها به بزرگ
ترینسرمایهگذارانخارجیدرهندبدلشدند(33.7درصد
از کلسرمایهگذاریخارجیدر هندمتعلقبهچینیهاست)
بلکهبادرکشرایطموجود،شروعبهگرهزدنروزافزونخودبه
اقتصادآمریکاکردند.خریداوراققرضهدولتایاالتمتحدهتا
سقف  ١٠٠٠میلیارد دالر ،خرید سهام عمده راه آهن و پست
ایاالت متحده و تشویق چینی ها به ســرمایه گذاری در بخش
مسکن آمریکا که آن ها را به موتور محرک این بخش در ایاالت
متحده تبدیل کرده ،از اهــم این اقدامات اســت.از نتایج مهم
این سیاســت ،حضور دو شــرکت چینی در میان10غول برتر
اقتصادی دنیا و در اختیار گرفتن بیــش از  ٦درصد ارزش کل
سهاموالاستریتاستکهدرپایاندولتاوباما،ایاالتمتحده
با آن مواجه بود .بنابراین با شکست سیاست تقابل هند و چین
اوباما،ایاالتمتحدهنیازبهاستفادهازبرخیظرفیتهایدست
نخورده خود ناشی از محصور ماندن این ظرفیت ها در کنش و
واکنشهایبینالمللیمخصوصادرچارچوبهمکاریهای
بین المللی این کشور با دوستان استراتژیک داشت که عمدتا
ناشی از همکاری های دو سوی آتالنتیک ارزیابی می شد.در
همین زمینه نیاز به رئیس جمهوری بود که بتواند خرق عادت
کرده و سنن قدیمی ایاالت متحده را زیرپا بگذارد.معرفی می
کنم:دونالدجیترامپ.مردیظاهرادیوانهکهتمامیچارچوب
های بین المللی را زیرپا گذاشــته اســت.او این بار روسیه را در
مقابل چین علم و حس غرور آن ها را تقویت کرده و اتفاقا موفق
همبودهاست.اویکراستبهسراغنقطهضعفهایچینرفته
است؛نقطهضعفاول:تامینانرژی.سادهلوحانهاستاگرفکر
کنید مسئله ترامپ ایران و برجام است.مشکل ترامپ با ایران
ایناستکهایرانمطمئنترینمنبعتامینانرژیچینویکیاز
فونداسیونهایموتورمحرکاقتصاداینکشوراست.برهمین
اساس اســت که ترامپ خواهان فروپاشی ایران است حتی به
قیمت از بین رفتن امنیت منطقه ای و افزایش ریســک انرژی
برایخودش.فروپاشیایرانبهمعنایکاملازبینرفتنامنیت
انرژی چین اســت.ایران و ونزوئال و روســیه تنها کانون انرژی
دنیاهستندکهدرسیطرهایاالتمتحدهقرارندارند.روسیهدر
چارچوب سیاســت تقابل با چین عمل می کند و خود به چین
به عنوان رقیب ذاتی منطقه ای می نگرد.ونزوئال تنها ظرفیت
تامینانرژیاقتصادهایروبهرشدآمریکایجنوبیراداردوبه
دلیلبعدمسافتتوانتامینانرژیبدونریسکرابرایچین
ندارد.پستنهاایراننقطهاتکایچیناست.اماپاسخهایچین
به تحریکات و تحرکات ایاالت متحده به قدر کافی هوشیارانه
بوده اســت.چین با گروکشــیدن اوراق قرضه ایاالت متحده و
تحریک طرفداران ترامــپ از طریق وضع عــوارض گمرکی بر
محصوالتشانواردتقابلیفرسایشیشدهوازدیگرسوتضامین
قدرتمندی را برای حفظ ساختار فعلی حکومت ایران به آن ها
ارائه داده است.بنابراین به رغم تمام فشارهای ایاالت متحده
و فروپاشــی ارزش پول ملی ،به نظر می رسد ایران بتواند از زیر
فشار رهایی یابد واثرات این فروپاشی را تبدیل به احسن کند.
شــرایط تا این جا پایاپای پیش رفته و سیاســت محافظه کاران
آمریکاییهممانندهمتایدموکراتشاناثربخشنبودهاست.
رشد اقتصادی چین حتی بیشتر هم شده و کماکان به ایاالت
متحدهنزدیکمیشود.

...

خبر متفاوت
مصائب وقت نشناسی های ترامپ
پولیتیکو:معاونانکاخسفیدبایدمرتببهترامپیادآوریکنند
کهباتوجهبهاختالفساعتدرمناطقمختلفجهان،نمیتواند
درساعاتنامناسبباسرانجهانیتماستلفنیداشتهباشد.
ترامپمعموالتماسهایتلفنیباسرانجهانازجملهشینزو
آبه،نخستوزیرژاپنرادرساعاتیپیشنهادمیدهدکهممکن
استآنانخوابباشند.حتیوقتیاومیخواهدباکسیتماس
بگیرد ،نمیتوان او را منصرف کرد .او در این باره بیفکر عمل
میکند و به این فکر نمیکند که چه ساعتی است یا طرفی که
میخواهد با او صحبت کند چه کســی است.اماسارا سندرز،
سخنگوی کاخ سفید در مقام دفاع از ترامپ به پولیتیکو گفت:
سرانخارجیقدرداناینهستندکهترامپتمایلدارددرهر
ساعتیازشبانهروزتماسهایآنانرادریافتکند!

...

پیشخوان بین الملل

روزنامهمطرحسعودیدرمطلبیخطاببهزائرانقطری
خانه خدا درخواســت کرده بین مناسک حج و حمایت از
خاندان آل ثانــی ،یکی را برگزیننــد.در تیتر یک «عکاظ»
خطاب به زائران قطری حج آمده اســت« :یــا زیارت خانه
خدا،یاحمایتازخاندانآلثانی».
CMYK

