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جریمه شرکت امالک داماد ترامپ
به جرم تقلب
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روسیه :سامانه «اس  »400را زودتر از موعد تحویل
ترکیه می دهیم

تحلیل روز

اظهار نظر روز

آسمان بهکام سلطان

دُ بی دیگر امن نیست
محمد صــادق مصــدق -اهمیــت راهبردی حملــه پهپادی
انصارا...بهقلباقتصاداماراتیعنیدبیرابایددرپیامیکهبه
طرف مقابل منتقل میکند ،جست و جو کرد؛فاصله فرودگاه
بینالمللیدبیتایمنبیشاز 1200کیلومتراست.یمنیها
صدهاکیلومترآنسوترازمرزهایخودباپهپادهایجدیدشان
به دنبال انتقام خون صدها زن و کودک یمنی هستند که طی
روزهایاخیردرحمالتهواییائتالفسعودیجانباختهاند.
این دفاعی مشــروع اســت امــا تبعات آن بــرای شــهر ُدبی کم
نیستُ .دبیدیگربرایسرمایهگذاریامننیستوپیشبینی
نمیشــود که در آینده نیز امن باشــد .قاعدتا ســرمایهگذاران
حرفهای هشدارهای مربوط به ناامنی را جدی میگیرند ،ولو
اینکهتوسطرسانههایسعودی–اماراتیسانسورشوند.این
عملیاتقابلتوجهکهمهمترینواستراتژیکتریننقطهامارات
یعنی دبی را هدف قرار داد،پیام هشــدار بزرگــی به حاکمان
اماراتوشیخمحمدبنزایدولیعهداماراتبودکهاگرهمچنان
برتجاوزگریوارتکابجنایتعلیهملتیمناصراربورزد،باید
منتظر ضربات غافلگیرکننده و بزرگتری به گفته فرماندهان
ارتش باشند و ادامه چنین حمالتی قطعا رعب و وحشت را در
میانسرمایهگذارانوشرکتهایچندملیتیوبزرگجهانی
فراگیرخواهدکردوآنهادرصورتادامهاینحمالت،خودرا
درمعرضخطرقرارنخواهنددادوآنگاهکابوسفرارسرمایهها
و ســرمایهگذاران از قلب اقتصاد امــارات و بــروز فاجعه بزرگ
اقتصادی برای این رژیم رقــم خواهد خورد که کمترین هزینه
ماجراجوییشیوخاماراتدریمنخواهدبود.

اندیشکده روز
حباب چشم انداز 2030بن سلمان
اندیشکدهواشنگتندرگزارشیبهچشمانداز 2030ولیعهد
ســعودی که رســیدن به آن نیازمند فروش ســهام غــول نفتی
«آرامکو» است پرداخت و نوشت :تاخیر در فروش سهام آرامکو
می تواند سبب شرمســاری بن ســلمان به عنوان یک ولیعهد
سیاستگذارباشد.زیرافروشآرامکوقراربودبهعنوانعنصر
کلیدی برنامه چشــم انداز  2030باشــد که بناســت اقتصاد
عربستانراازوابستگیبهدرآمدهاینفتیدورکند.هدفاین
بودکهبافروش 5درصدازسهاماینشرکت 100،میلیارددالر
درآمد برای عربستان کسب شود .اما افزایش بی اعتمادی به
ولیعهدکهناشیازناپایداریوغیرقابلپیشبینیبودناوست،
سبب شکست خوردن این چشــم انداز شده است .تنش اخیر
سعودیباکاناداباعثشدهبسیاریازسرمایهگذارانخارجی
تمایلیبهخطرکردندریکقلمرویقضاییغیرقابلپیشبینی
نداشتهباشند.یکیدیگرازدالیل،دوگانگیدرشعاروعملکرد
بن سلمان اســت .او در حالی از اصالحات سخن می گوید که
فعاالنحقوقبشروحقوقزنانبدوندلیلبازداشتمیشوند.

آماده باش پدافند هوایی سوریه برای مقابله با حمله
احتمالی آمریکا

 13ناو روسیدر مسیرسوریه

یگانهایپدافندهواییارتشسوریهبابتحملههواییمحتملآمریکادرآماده
باشکاملهستند.دربحبوحهاحتمالحملهنظامیآمریکاعلیهمواضعارتش
سوریه ،وزارت دفاع روســیه نیز از اعزام13ناو روســی به دریای مدیترانه برای
تقویتمواضعنظامیخودخبرداد.وزارتدفاعروسیه،آمریکا،انگلیسوفرانسه
را به زمینه سازی برای حمله علیه سوریه و با بهانه استفاده نیروهای دولتی این
کشورازسالحشیمیاییمتهمکردهاست.سخنگویوزارتدفاعروسیهدراین
زمینه گفته است که تروریستها در شــهر ادلب قصد دارند با انجام حملههای
شیمیاییعلیهشهروندان،دولتسوریهرامسبباینحادثهنشاندهند وآنگاه
بهانه را برای حمله آمریکا و متحدانش علیه ارتش سوریه مهیا کنند .مقامهای
آمریکایی نیزکه معمو ًال هنگام پیشــرویهای ارتش ســوریه علیه تروریستها
ادعاهایاحتمالحملهشیمیاییرامطرحمیکنند،بهمقامهای روسیهگفتهاند
درصورتاستفادهارتشسوریهازسالحهایشیمیاییبرایبازپسگیریآخرین
مناطقتحتکنترلشورشیانازسالحهایشیمیایی(،واشنگتن)آمادهانجام
یکحملهنظامیقویعلیهسوریهخواهدبود.درهمینباره«،عطوان»نوشت:
«برداشت اصلی که هر فرد دنبال کننده تحوالت هفت ساله سوریه می تواند از
اینتهدیدآمریکاداشتهباشدایناستکهدولتآمریکابهخوبیمیداندکهحمله
ارتشسوریهبرایبازپسگیریادلبنزدیکاستو بعیدنیستکهبرایشکست
یاکارشکنیاینعملیاتطرحیداشتهباشد.بهانهآمادهبحثبهکارگیریسالح
شیمیاییازسویدولتسوریهمشابهآنچیزیاستکهدردومادرغوطهشرقی
دمشقوخانشیخوندرحومهادلبازسویآمریکاییهامطرحشد».
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اردوغان به دنبال به دســت آوردن ســامانه های پدافند هوایــی برای امن
کردن آســمان امپراتوری خود اســت و برای آن هر هزینه ای خواهد کرد.
حتی اگر این هزینه تحریم این کشور توسط آمریکا باشد .این همه آن چیزی
است که از تکاپوی اخیر آن می توان برداشت کرد .دیروز «ویکتور کالدوف»
سخنگوی شرکت تسلیحاتی «روس ِتک» از تســریع در تحویل سامانههای
پدافند موشــکی اس  400به ترکیه خبر داد و گفت ،اولین محموله از این
سامانهها ابتدای ســال  2019تحویل خواهد شــد .تصمیمی که واکنش
آمریکا را در پی خواهد داشــت .پیش از ایــن« ،نورالدیــن جانیکلی» ،وزیر
دفاع ترکیه گفته بود «آمریکا نگران آن اســت که اگــر اس 400-در ترکیه
نصب شــود ،این رادارها بتواننــد اطالعات را به خصــوص درباره اف35-
(جنگنده چند منظوره نسل پنجم) و دیگر سالحهای ناتو انتقال دهند» .به
گفته وزیر دفاع ملی ترکیه ،به همین دلیل است که بسیاری از سناتورهای
آمریکایی مخالف این اقدام هستند .به همین دلیل ،هیئتی از کنگره آمریکا
طی روزهای گذشته به ترکیه سفر کرده و هشــدار داده بود که ترکیه برای
آن که بتواند جنگنده های اف  35را تحویل بگیرد ،نباید سامانه اس 400
را خریداری کنــد .در این میان ،وزیر امور خارجه ترکیــه اعالم کرد که اگر
آمریکا مــی خواهد مــا اس  ۴۰۰را از روســیه نخریم باید تضمیــن دهد که
ســامانه «پاتریوت» را در اختیار ترکیه قرار می دهد .گفته می شــود آمریکا
به دلیل ترس از دســت یافتن احتمالی ایران و روســیه به اطالعات سامانه
پاتریوت تا کنون با خواسته ترکیه در خصوص آن موافقت نکرده است  .

مائورو ایندلیکاتو:

آغاز افول سعودیها

درگیری هواداران راست افراطی با معترضان چپ گرا
در آلمان

شهردر قرق شورشیان

«وقتی دولــت نمی توانــداز شــهروندان خــود مراقبت کند ،مــردم برای
مراقبت از خود به خیابان ها می ریزند ».این جمله ای است که هواداران
حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» را به شورش در خیابان های
شــهر «کمنیتز» دعوت کرده اســت .بر این اساس روز دوشــنبه هواداران
راست افراطی با معترضان چپ گرا درگیر شدند .ناآرامی ها زمانی آغاز
شد که مردی  ۳۵ســاله ،عضو یک باشگاه هواداران راســت افراطی ،در
جریان یک نزاع با ضربات چاقو کشــته و باعث خشم هواداران گروه های
راست گرا در این کشور شد .وی عضو باشگاه هواداران «کائوتیک کمنیتز»
بود که چندی پیش تمام اعضای آن از سوی سازمان لیگ فوتبال آلمان،
«بوندس لیگا» ،از حضور درورزشگاه های ورزشی منع شده بودند .گروه
های راســت گرا ادعا می کنند این فرد در حمله گروه های مهاجر به قتل
رسیده است .پلیس این کشور گمان می برد که یک تبعه  ۲۱ساله عراقی
و یک تبعه  ۲۲ساله سوریه این شــهروند آلمانی را با چاقو به قتل رسانده
اند .شــمار مجروحان درگیــری ها در کمنیتــز که یک روز پــس از حضور
صدها هوادار راست افراطی در مرکز این شهر صورت گرفت ،اعالم نشده
است .اما ،تعداد هواداران راســت افراطی دو هزار نفر و شمار معترضان
چپ گرا هزار نفر گزارش شده است .گروه های راست افراطی می گویند
می خواهند نشان بدهند که «چه کســی در راس امور شهر است ».آن ها
در تظاهرات ،شــعارهای «مرکل باید بــرود»« ،جلوی مــوج پناهجویان را
بگیرید» و «از اروپا دفاع کنید» را سر می دادند.

بر اســاس برنامه چشــم انداز  ٢٠٣٠که توســط محمد بن
ســلمان ،شــاهزاده موروثی طراحی شــد ،عربســتان تا آن
سال باید با یک اقتصاد محکم تر ،متفاوت تر و کمتر وابسته
به نفت ظاهر شود .بنابراین به منظور تأمین مالی این طرح
به پول نقد نیاز اســت به ویژه در برهه ای کــه در آن توهمات
راهبردیوشکستهادرجنگیمنمیلیاردهادالرازچنگ
خاندان ســعود به در آورده است .به همین علت در ماه های
اخیر تصمیم گیری شد که٥درصد سهام آرامکو را وارد بازار
کنند .طرحی که نتیجه ای به همراه نداشت.ســهم آرامکو
برای سهام داران بالقوه و خریداران متقاعدکننده نیست.
برای خاندان سعود ارزش این شرکت دوهزار میلیارد دالر
است ،برای ریاض سهم ٥درصد به معنای امکان انجام مهم
ترین عملیات مالی است که هرگز در بورس صورت نگرفته
اســت .اما در مقابل کاهش بهای نفت ،فناوری های جدید
استخراج  ،این ســهم هرگز به طور کامل قانع کننده نبوده
اســت.حاال باپایان پروژه آرامکو چندین زنــگ خطر اعم از
سیاســی و اقتصادی دیگر نیز به صدا درآمده است .به نظر
نمی رسد که تالش جدید بن سلمان در جهتی باشد که وی
آرزویش را داشت .این ضربه محکمی بر اقتصاد عربستان به
شمار می آید.خبر پایان پروژه سهام آرامکو نفی شده است
و وزیر اقتصاد این کشــور تنها به ســخن گفتــن در خصوص
برخی تحوالت جاری در راهبردهای عربستان بسنده کرد.
بنابراین برای شــرکت بســیار مهمی که در دســت خاندان
سعوداست،شایددیگرسهمیمنظورنشود.بهنظرمیرسد
گل سرسبد طرح چشم انداز ٢٠٣٠در تپه های شنی و گرم
صحرای (حتی اقتصادی) عربستان نقش بر آب شده باشد.

نمای روز

تاخیر  95درصد پروازهای فرودگاه دبی درپیحمله پهپادیمنی
انصارا :...امارات به زودی با حقایقی مواجه می شود که نمی تواند تکذیب اش کند

حملــه یک فرونــد پهپــاد انصــار ا ...از نوع «صمــاد  »3به
فــرودگاه بین المللی دبــی امارات باعث شــد  95درصد
پروازهای ایــن فــرودگاه بــا تاخیر روبــه رو شــود.اخبار،
اطالعات و آمار مربوط بــه پروازهای فرودگاه بین المللی
دوبی در پایــگاه اینترنتــی «فالیــت رادار  »24حکایت از
آن دارد که پس از حمله پهپادی به ایــن فرودگاه  ،بیش از
90درصد پروازهای آن با تاخیر انجام شده است« .محمد
عبدالسالم» سخنگوی جنبش انصارا ...یمن نیزبا انتشار
پستی در «فیس بوک» با انتشار خبر حمله پهپادی موفق

بهفرودگاهبینالمللیدبیاظهارکرد:پسازروشنشدن
حقایق درباره حمله پهپاد صماد  3به فرودگاه ابوظبی که
رژیم امارات تالش کرد آن را ســاختگی و تصادفی نشان
دهد ،به اذن الهی به زودی خود را مقابل حقایقی خواهد
دید که به ســختی بتواند کســی را درباره آن گمراه کند یا
بتواند آن را تکذیب کند.همزمان،المســیره در گزارشی
گفت :پهپاد صماد 3از جایی که امیرنشین دبی فکرش را
هم نمیکرد ،به فرودگاه بینالمللی حمله و آن را بمباران
کرد .این موفقیت در نوع خودش برای اولین بار است که

محقق می شــود .امارات فکر میکرد از حمالت از طریق
صحرای امارات در امان اســت اما اقدام غافلگیرکننده از
عمقهمینصحراصورتگرفت.اینکهاماراتیککشور
ناامن است به یک باور تبدیل شده و به تدریج این موضوع
در محافل مختلف در حال جا افتادن است .مسافت بین
نزدیکتریننقطهمناطقتحتکنترلارتشوکمیتههای
مردمی یمن و شــهر دبی بیش از  1200کیلومتر اســت.
پرواز پهپاد یمنی در این فاصله نشــانگر ارتقای کیفی در
تواناییهاوعملیاتبهکاراندازیایننوعهواپیماهاست.

این حمله در حالی انجام شد که حکام امارات در پی حمله
به فرودگاه ابوظبی در بین شرکت های سازنده تسلیحات
به دنبال جدیدترین پدافندهای ضد هوایی برای در امان
ماندن از خطر پهپادها بودند .مجله فارن پالســی پیش از
این ،گزارشی را منتشــر و بروز پیامدهای خطرناک را در
صورتادامهحمالتپهپادهاتأییدکردهبود.کارشناسان
اقتصادیتأکیدمیکنندضربهبهثباتدبیبهعنوانیکی
از مهم ترین شــهرهای اقتصادی جهان بر اقتصاد جهان
تأثیر خواهد داشت.

رئیس جمهور 65ساله روســیه همراه با وزیر دفاع و رئیس
ســرویس امنیت فدرال در حــال کوهنوردی در ســیبری و
گذراندن تعطیالت است.در یکی از این تصاویر نشان داده
شده که سرگئی شویگو ،وزیر دفاع و پوتین در حال بررسی
نهالهای مخروطی برای کاشتن آن ها هستند.

خارطوم آغاز سال تحصیلی رابه علت مشکالت اقتصادی به تعویق انداخت

بحران ناندر سودان

در حالی که دولت سودان با نزدیکی به عربستان و چندین
دور مذاکره با دولت آمریکا تالش کرد ،مشکالت اقتصادی
خــود را حل کنــد امــا در جدیدتریــن مشــکل اقتصادی،
کمبــود نــان از یــک ســو مــردم را در فشــار قــرار داده و از
سویی دیگر دولت و مســئوالن را نگران کرده است.وبگاه
خبــری «التغییر» ســودان گزارش کــرد« ،بحــران نان در
خارطوم ،پایتخت ســودان به شکلی بیسابقه وخیم شده
تا جایی که مقامات ناچار شدند به دلیل نگرانی از خیزش
دانشآموزان [و دانشــجویان] شروع ســال تحصیلی را تا
بعد از تعطیالت عید قربان به تعویق بیندازند» .مشکالت
اقتصــادی ســودان در پی جدایی ســودان جنوبــی از این
کشــور در ســال  ۲۰۱۱افزایش یافته اســت .همزمان با
نزدیکی این کشــور به عربســتان و اجرای شــرط دوری از

ایران ،خارطوم با حمایت ریاض مذاکــره با آمریکا را برای
رفع بخشی از تحریمهای سودان از سال  ۲۰۱۶آغاز کرد.
خارطوم در پنج تا شش پرونده با طرف آمریکایی به صورت
محرمانــه وارد مذاکره شــد و طبق گزارشهــای خبری،
تعهدات زیادی را پذیرفت و بخــش زیادی از آن را هم اجرا
کرد تا از طریق آن به اقتصاد خود سامان ببخشد ،اما پس از
اجرای اقدامات خود ،دولت جدید آمریکا رفع این تحریمها
را به تعویق انداخت.آمریکا از سال  ۱۹۹۷تحریمهایی را
علیه سودان که از سال  ۱۹۹۳به عنوان یک کشور «حامی
تروریسم» در فهرست ســیاه واشــنگتن قرار دارد ،اعمال
کرد .سودان همچنین در سال  ۲۰۰۶به بهانه همدستی
در خشــونتهای دارفور با تحریمهای بیشــتری از سوی
آمریکا مواجه شد.
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