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تحلیل روز

پالس های نمایشی عربی
مصطفی غنی زاده-بلوک سعودی -اماراتی در
چندین نوبت به طرف ایرانی پیام های حضوری و
غیرحضوری درباره امکان گفت وگو و برگرداندن
وضعیت به قبل از بحران های سیاسی داشتهاند.
اینشرایطپسازآنرخمیدهدکهائتالفمذکوربه
حداقلاهدافخوددریمننرسیدهوحاالتهدیدات
پهپادی انــصــارا ...را در بــاالی سر خــود احساس
می کند .از طرف دیگر ترامپ که به مثابه یک سد
مستحکمدرمقابلایرانفرضمیشد،پسازسقوط
پهپادآمریکایینشاندادبیشترشبیهبادکنکیبزرگ
است تا دیواری قدرتمند .راهبرد فشار اقتصادی
و فروپاشی از درون ایــران نیز که با تحریم آمریکا،
حمایت لجستیک سعودی ،فشار رسانهای غربیان
و برخی اجرائیات در امارات قرار بود ایران را به زانو
درآوردتقریبابهپایانرسیدهواقتصادایرانرادوباره
سربلند کــرده است.این شرایط موجب شده که
طرف عربی وادار شود به برخی تحرکات سیاسی
در خــاف مسیر گذشته بیندیشد .امــا ایــران در
مقابل این مباحث سیاسی باید چه واکنشی داشته
باشد؟برای واکنش ،باید به چند نکته توجه داشت.
اوال مسئله اصلی ما آمریکایی ها هستند که هنوز
راهبرد خود را به شکل کامل تغییر ندادهاند ،در این
میاندولتهایسعودیواماراتمجبورندازترامپ
تبعیتکنندبنابراینهرتغییریدرسیاستخارجه
آن ها نمیتواند پایدار باشد و ممکن است هرلحظه
با یک تشر طرف غربی به حالت اولیه برگردد .ثانیا
مسئله یمن یک موضوع حاشیهای یا منفعتی برای
جمهوری اسالمی نیست که سر آن معامله کند و
حاضر به فروش آن باشد ،از این رو خروج نیروهای
اماراتیوجایگزینیآنبانیروهایمزدوروهمچنین
تــداوم بمباران شهرهای یمن توسط سعودیها
نمیتواند شرایط را برای حل سیاسی بحران آماده
کند .از همین جهت باید در صحنه واقعی تغییراتی
به سمت خارج کردن مردم یمن از شرایط بحرانی و
شکل دادن به دورنمای روشن سیاسی اتفاق بیفتد
نهمواردشبهنمایشی.ثالثااقداماتسعودیوامارات
درسهسالگذشتهعلیهایران آنقدرسیاهوسنگین
بودهاستکهنمیتوانبهصرفابرازعالقهیکمقام
دست چندمی سعودی در سازمان ملل سریع به آن
پاسخ داد بهویژه این که در همان ابراز عالقه بازهم
اتهامزنیهاتکرارمیشود.دربارهاماراتنیزوضعیت
همین است .باتوجه به این نکات باید گفت ،گرچه
اصلبراتحادکشورهایاسالمیاستاماهماکنون
نمیتوانبهاظهاراتصلحطلبانهسعودیوامارات
اعتمادکاملی کرد.درمقابلبایدازطرفسعودی-
اماراتیخواستدرعملاقداماتیراصورتدهندتا
بابگفت وگوبازشود.

ترامپ:باحماقتماکرونمقابلهمیکنیم
روابطدوسویآتالنتیکباطرحغافلگیرانهمالیاتیفرانسهمتشنجترشد
نقشهترامپعلیهپکناینباردرپاریساجرامیشود؟
رئیس جمهور آمریکا طی دو روز اخیر چالشی
سنگین علیه دولــت امانوئل ماکرون رئیس
جمهور فرانسه به راه انداخته است .چالشی که
می تواند به زودی به یک بحران جدی تبدیل
شود .ماجرا از جایی آغاز شد که دولت فرانسه

دریک غافلگیری آشکار ،مالیات های شرکت
های بزرگ فناوری ایــاالت متحده را افزایش
داد و ترامپ نیز در توئیتی نه چندان محترمانه
امانوئلماکرونرااحمقخطابوویرابهتالفی
ایناقدامتهدیدکرد.فرانسویهادربرابرتوئیت

ترامپ سکوت نکردند و "برونو لو مایر" وزیر
اقتصاد فرانسه در این خصوص گفت " :فرانسه
برنامه خود برای تنظیم مالیات بر شرکتهای
فناوریاطالعاترامتوقفنخواهدکرد.مالیات
جهانی بر فعالیتهای دیجیتال چالشی برای
همگان محسوب می شود ما به دنبال توافق
با کشورهای گروه  7هستیم بنابراین فرانسه
تصمیم های مهم خود را اجرایی خواهد کرد".
اینسخنبهمعنایهراسنداشتندولتفرانسه
از تهدید ها ست .تهدید ترامپ به طور عملی از
عبارت "حماقت ماکرون" تشکیل شده بود اما
اینتهدیدهابهطوردقیققراراستچگونهعملی
شوند؟ این سوالی است که از سوی بسیاری از
فعاالن عرصه فناوری مطرح می شود .به نظر
می رسد نخستین گام ترامپ می تواند تغییر
تعرفه های مالیاتی علیه شرکت های فرانسوی
باشد.کمیته تحقیقات ایــاالت متحده درباره
قوانین جدید فرانسه ،اعالم کرد که نماینده
تجاریایاالتمتحده؛رابرتالیتزرنتیجهنهایی
تصمیمات کمیسیون تجاری ایاالت متحده را
اعالمخواهدکرد.پیشبینیمیشودایننتیجه
مشابه با پروتکل  301خواهد بود که به ایجاد
تعرفه های تجاری سنگین علیه چین طی سال
گذشته منجر شد.الیتزر پیش از این نیز گفته

بود":ایاالتمتحدهبسیارنگراناستکهمالیات
هایخدماتدیجیتالیکهانتظارمیرودمجلس
سنایفرانسهبهطورغیرمستقیمبهشرکتهای
آمریکاییتحمیلکندچگونهخواهدبود.رئیس
جمهوردستوردادهاستکهماآثاراینقانونراو
تعییناینکهآیاآنراتبعیضآمیزیاغیرمنطقی
میدانیم،بررسیکنیم.ازهمهمهمتراینکهآیا
قوانین جدید تجارت ایاالت متحده را محدود
می کند یا خیر".رویترز نیز مدتی پیش گزارش
داده بود که آمریکا اولین جلسه خود را در این
زمینه در تاریخ  19آگوست( 28مرداد) برگزار
خواهدکرد.قانونجدیدفرانسهبرشرکتهایی
که حداقل  750میلیون یورو درآمد در سراسر
جهان (حدود 844میلیون دالر) و 25میلیون
یورو فروش دیجیتال در فرانسه دارند تاثیر می
گــذارد .طی دهه گذشته نیز دولــت فرانسه و
اتحادیهاروپابهبررسیمالیاتهایعقبافتاده
اپل،گوگل،آمازونوفیسبوکبرایتعییناین
که آیا آن ها به اندازه کافی پرداخت می کنند یا
خیر،پرداختند.اکنونبایددیداینپژوهشهاو
چالشهادرنهایتچهبازخوردیخواهدداشت
امایکیازبدترینپیامدهایاینچالشمیتواند
ایجاد شرایطی مشابه با شرایط چین در ایاالت
متحدهباشد.

بسته بــودن فروشگاهها به هنگام اذان ،از
مظاهر دینداری در عربستان به شمار میرود
که حکایت آن گاهی در سالهای گذشته از
زبان حجاج شنیده شده اما طرحهای محمد
بن سلمان ولیعهد سعودی ،برای دینزدایی
ازچهرهعربستان،بهتازگیشاملاینموضوع
نیز شــده است.هیئت وزیـــران ســعــودی در
 ۱۶مــاه میالدی جــاری ( ۲۵تیر) طــرح باز
بودن  ۲۴ساعته فروشگاه ها را با هدف جذب
سرمایهگذاریوافزایشفعالیتهایاقتصادی
تصویب کرد .این مسئله با ساعت بسته شدن
فروشگاهها هنگام نماز که پیشتر هیئت امر
به معروف سعودی آن را اجباری کرده بود ،در
تضاد است.در عربستان روزانه پنج مرتبه اذان
گفتهمیشود.بههنگاماذانصبحکهبسیاری
از مغازهها بسته است .مردم عربستان نیز به
علت گرما معموال تا ظهر از خانههایشان خارج
نمیشوند .بنابراین فروشگاه ها به هنگام نماز
ظهر،ساعت،15ساعت 18:30وساعت20
شببهمدتنیمساعتتعطیلهستندونهادی
که «پلیس دینی» نامیده میشود بر این روند
نظارت دارد.هرچند از نظر قانونی پیش از این

نیز تمامی فروشگاهها میتوانستند در هنگام
اذان به فعالیت خود ادامه دهند اما بسته بودن
آنهاطبقیکعرفاجتماعیوهمچنیناجبار
خودسرانه«پلیسدینی»هموارهرعایتمیشد
حتی داروخانهها و پمپ بنزینها نیز این عرف
را رعایت میکردند .اما قدرت «پلیس دینی»
پس از روی کار آمدن «ملک سلمان» در سال
 ۲۰۱۵روزبهروزکاهشیافتهودرکنارآنموج
بازداشتعلمایدینیآغازشدهاست«.محمد
بن سلمان» از زمان به قدرت رسیدن پدرش در
ابتدا آهسته و اکنون به طور شتابزد ه طرحهای
دینزداییوسکوالرکردنجامعهعربستانرادر
زمینهسندچشمانداز2030سعودیبهپیش
میبرد.اقداماتیکهدرطولچهارسالگذشته
و به خصوص در یک سال گذشته در عربستان
رخ داده ،بی سابقه بوده است .از اعطای حق
رانندگی به زنان تا دعوت از خوانندگان غربی
وبازشدنپایهالیوودبهاینکشورتابازداشت
علمای همسو با اخوانالمسلمین ،حکایت از
افکاربلندپروازانهولیعهدجوانسعودیدارد
که تالش میکند با پشتوانه دالرهای نفتی به
پیشببرد.
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دولتافغانستان:مذاکراتمستقیمماباطالبانتادوهفتهدیگرآغازمیشود

 7دور باطل؟

از ارگ ریاست جمهوری خبر غیر منتظره درروند
صلح افغانستان بیرون آمــد.دولــت اشــرف غنی
اعالم کردکه مذاکرات مستقیم ما با طالبان تا دو
هفته دیگر آغاز میشودهنوز گروه طالبان به این
خبر واکنش نشان نداده ولی در گذشته این گروه
گفته بود که حاضر نیست در مذاکرات مستقیم
با دولت افغانستان شرکت کند .به رغم برگزاری
هفت دور مذاکرات میان گــروه طالبان و هیئت
آمریکا در دوحه قطر به تازگی و با افزایش حمالت
گروه طالبان به نیروهای آمریکایی در افغانستان
مشخصشدکهاینگفتوگوهانتایجعینینداشته
است .در این میان سخنگوی دفتر طالبان در قطر
با اشاره به این که اعتماد به آمریکا دشوار است،
گفت :این گروه انتظار دارد روسیه و چین به عنوان
ضامن هر گونه توافق صلح با آمریکا ایفای نقش
کنند«.محمد سهیل شاهین» در مصاحبهای با
خبرگزاری«تاس»روسیهتاکیدکردکهبعدازآنکه
فراینددستیابیبهیکتوافقصلحتکمیلشددر
مراسم اعالم رسمی این توافق ،کشورهای چین و
روسیهبهعنوانضامنوبرخیکشورهایهمسایه و
سازمانمللبهعنوانشاهدحضورخواهندداشت.
اظهاراتاینعضوارشدگروهطالباندرحالیاست
کههفتدورمذاکرات اینگروهباآمریکاهیچنتیجه
ملموسی تا کنون به همراه نداشته است.انتظار
طالبان از روسیه و چین به عنوان ضامن هر گونه
توافق صلح با آمریکا نشان می دهد که این گروه
نگران نقض عهد این کشور در قبال توافق برای

استقرارصلحدرافغانستاناست.مهمترینخواسته
طالبانازآمریکاخارجکردنهمهنظامیانخارجی
از افغانستان و بازنگشتن دوباره به این کشور با هر
گونهبهانهازجملهمبارزهباگروهتروریستیداعش
است.در مقابل آمریکا هم خواستار پایان دادن به
جنگدرافغانستانازسویطالبانوکنارگذاشتن
سالح و پیوستن به روند آشتی ملی در این کشور
اســت.در شرایطی که آمریکا بــزرگ ترین نقض
کنندهتعهداتدوجانبهوچندجانبهدرعرصهبین
المللیاستطالباننگراناند،پسازکنارگذاشتن
سالح از سوی این گروه و خاتمه جنگ ،کاخ سفید
مانند همیشه به تعهد اصلی خود در خروج کامل
نظامیان خود و ناتو از افغانستان عمل نکند که در
اینصورتبازگشتطالبانبهدورهقبلازتوافقبا
واشنگتن بسیار دشوار خواهد بود.به همین دلیل
است که طالبان با تکرار مواضع ماههای اخیر خود
خواستار ایفای نقش ضامن توسط چین و روسیه
برایاجراییشدنتعهداتآمریکادرهرگونهتوافق
احتمالیصلحدرافغانستانهستندکهالبتهچنین
سازوکارینیزنمیتواندتضمینیبرایخروجکامل
آمریکا از افغانستان باشد.به خصوص آن که هم
اکنون جنگ تجاری آمریکا علیه چین و همچنین
تنشهای آمریکا و روسیه در بخشهای مختلف
موجبمیشودتانقشموردانتظارطالبانازسوی
پکنومسکوبهعنوانضامنهرگونهتوافقصلحبا
کاخسفیددرمسئلهصلحباافغانستاندراینعرصه
چندانموثرنباشد.

فرودگاه درتسخیرمعترضان

کارتونی که جانسون ،نخست وزیر جدید بریتانیا را
در شمایل انسان اولیه بر فراز «بیگ بن» نشان می
دهد .رو به روی وی نیز ترامپ قرار دارد که او هم بر
فــراز مجسمه آزادی با زبــان انسان های نخستین
با جانسون سخن می گوید .کارتونی با عنوان
«پوپولیستهابرصدرقدرتدرآمریکاوانگلیس»

شبکه تی آر تی عربی با نگاه به شجره نامه
نخست وزیر جدید انگلیس مدعی شده که
جد وی از ترکیه (عثمانی) بوده است.

طبقطرحجدیددولتسعودی،فروشگاههاازاینپسمیتوانندبهطور24
ساعتهبهفعالیتخودادامهدهند،طرحیکهشاملاوقاتنمازنیزمیشود

بهرغمممنوعیتتظاهرات،هزاراننفردرهنگکنگبهخیابانریختند

کارتون روز

توئیت روز

دینزداییدرمسیرچشمانداز 2030بن سلمان

قاب بین الملل

وصیت نامه شهیدی که دیــروز توسط عوامل آل
خلیفه (حاکم بحرین) به شهادت رسید به این شرح
است؛حکم اعدام را ابالغ کردهاند هر لحظه ممکن
است اجرا شود و من از خداوند عزوجل میخواهم
که شهادت در راهش را نصیبم کند که شیرین تر از
آن نیست .برادران ایمانی و مردم(بحرین) بزرگوار
سفارش میکنم به سیره سیدالشهدا ابا عبدا...
الحسین(ع) و شهدا و وصیت وداعــم را آن گونه
میگویم که امام خمینی(ره) فرمود :با قلبی آرام
و ضمیری امیدوار به فضل الهی از خدمت مردم
مرخصمیشوموبهخانهابدیسفرمیکنم/.برادر
شماعلیالعرب
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تــظــاهــرات دامـــنـــهدار هفتههای گذشته در
هنگکنگ دیــروز نیز با سرازیر شــدن هــزاران
نفر به خیابانها ادامــه یافت .این بار اما هدف
اصلی تظاهرکنندگان نه دولــت ،بلکه خشونت
اعمالشده علیه معترضان در هفته گذشته بود
کهبهزخمیشدن۴۵نفرانجامید.بهنوشتهدویچه
وله؛شنبه گذشته گروهی "چماقدار" که همگی
پیراهنهای سفید بر تن داشتند با چوب و حتی
میلههای آهنی در ایستگاه قطار شهری "یوئن
النگ"بهمردمیحملهکردندکهپسازشرکتدر
تظاهراتضددولتیبهخانههایشانبرمیگشتند.
هنوزروشننشدهکهاینافرادبهچهمنبعیوابسته
هستند.مخالفاندولتبهیکباندتبهکاروابستهبه
مافیایچینمظنونهستندوگمانمیبرندکهاین
باندازحمایتدولتهنگکنگنیزبیبهرهنباشد.
در همین حال پکن نیز به تظاهرات هفته گذشته
مخالفان در هنگکنگ واکنشی تند نشان داده
و آن را "غیرقابل قبول" خوانده بود .فرستاده ویژه
دولت چین به هنگکنگ دوشنبه گذشته ضمن
تهدید به گفته خود "شورشیان" به پیگرد ،آن ها را
به"جریحهدارکردنجدیاحساساتمردمچین،
از جمله هفت میلیون چینی مقیم هنگکنگ"
متهم کرد .پکن همچنین به دولتهای خارجی و
نهادهایی که با تظاهرکنندگان ابراز همبستگی
کــردهانــد ،هشدار داده است.تظاهرکنندگان
دیــروز هنگکنگ اما بدون توجه به هشدارها و
ممنوعیتها ،بــرای این که اعتراض خود را به
رفتار خشونتآمیز اخیر نشان دهند ،در همان
ایستگاه هفته گذشته و خیابانهای اطراف آن
تجمع کردند .بخش بزرگی از معترضان باز هم
لباس سیاه پوشیدند و چتر به همراه داشتند؛
نمادهایی برای جنبش دموکراسیخواهی در

این منطقه ویژه اداری چین.پلیس هنگکنگ
با ادعــای امکان بــروز درگیریهای جدید ،در
اقدامی کمسابقه تظاهرات در اطراف ایستگاه
"یوئن النگ" را به طور رسمی ممنوع اعالم کرده
بود.پلیس این کشور از مدتها پیش هدف انتقاد
مخالفان دولــت اســت ،زیــرا مــأمــوران پلیس در
هفتههایگذشتهازجملهباباتوموگازاشکآوربه
شرکتکنندگان در حرکتهای اعتراضی حمله
کردهاند .از شنبه گذشته این اتهامها افزایش نیز
یافته است .معترضان میگویند ،پلیس از آن ها
درمقابلحملهچماقدارانحفاظتنکردهاست.
بهرغمممنوعاعالمکردنتظاهراتازسویپلیس،
فراخوانهای بسیاری در اینترنت و شبکههای
اجتماعی برای شرکت در این تظاهرات منتشر
شده بــود .برخی از فراخوانها با این پیشنهاد
همراه بود که معترضان زیر عنوان خرید کردن،
در نزدیکی ایستگاه "یوئن النگ" تجمع کنند.
در تظاهرات دیروز شرکتکنندگان اشیایی را به
سوی پلیس پرتاب کردند ،نیروهای امنیتی نیز از
گاز اشکآور علیه معترضان استفاده کردند .این
منطقه ویژه خودمختار همچنین شاهد حرکت
اعتراضی دیگری از طرف مخالفان دولت بود.
تظاهرکنندگان در فرودگاه هنگکنگ تجمع
کردندوشعار"هنگکنگآزاد"سردادند.مخالفان
اعالم کردهاند که امروز یک شنبه نیز تظاهراتی
در نزدیکی دفتر نمایندگی چین در هنگکنگ
برگزار خواهد شد.اعتراضات در هنگکنگ پس
از آن آغــاز شد که دولــت این منطقه خودمختار
الیحهای بــرای استرداد مجرمان به چین را به
مجلسقانونگذاریمحلیارائهکرد.گرچهخانم
کری الم ،رئیس دولت هنگکنگ ،اندکزمانی
پس از طــرح ایــن موضوع ،عقبنشینی کــرد و

الیحه را به حالت تعلیق در آورد اما هنوز هم این
طرح به شکل رسمی کنار گذاشته نشده است.
هنگکنگ جزیرهای واقعشده در جنوب چین
است که از سال  ۱۸۴۲تا  ۱۹۹۷میالدی جزو
مستعمرات بریتانیا بود .برای این جزیره که در
سال ۱۹۹۷طبق فرمول موسوم به "یک کشور،
دونظام"بهجمهوریخلقچینبازگرداندهشد،

یک سیستم گردانشی مستقل در نظر گرفته
شده است .هنگکنگ قرار است تا سال۲۰۴۷
میالدیازدرجهباالتریازخودمختاریبرخوردار
شود.شرکتکنندگاندرحرکتهایاعتراضی
اخیر هنگکنگ خواستار کنارهگیری دولت
و اصالحات فراگیر دموکراتیک در این منطقه
خودمختارهستند.

بزنبریم!

جلد نشریه اکونومیست درباره راه پر پیچ و خم
نخستوزیر جدید انگلیس

نمای روز

رئیس جمهور روسیه با استفاده از یک فروند
زیردریایی تک نفره «باتیسکاف» به عمق ۵۰
متری آب هــای خلیج فنالند رفــت تــا بــه جان
باختگان زیردریایی «ش ۳۰۸سمگا» ادای
احترام کند.زیردریایی «ش ۳۰۸سمگا» در
جنگ جهانی دوم به دست نیروهای ارتش آلمان
نازی غرق شد و همه سرنشینان آن کشته شدند.

خبر آخر

آسوشیتدپرس:امارات،بیشازنیمی
ازنیروهایخودراازیمنخارجکرد
نزدیک به یک ماه است که زمزمه خروج نیروهای
اماراتی از یمن به گوش میرسد و مقامات امارات
هم این مسئله را تأیید کرد ه ولی آن را «کاهش نیرو
یا بازاستقرار آن» خواندهاند .با این حال هنوز آمار
مشخصی از تعداد نظامیان خارج شده از یمن در
دسترس نیست.حاال خبرگزاری آسوشیتدپرس
گزارشدادکهابوظبیطیهفتههایگذشته،بیش
از نیمی از نیروهای خود را از یمن خارج کرده است.
به گفته این خبرگزاری « ،قبل از آن که عقبنشینی
آغاز شود ،نزدیک به ۱۰هزار نیروی اماراتی در یمن
حضور داشت».آسوشیتدپرس به دالیل امنیتی آمار
دقیقیارائهنمیکند،ولیدراینبارهمیگوید«:این
آمار و ارقام سری است و نمیتوان آن را علنی کرد .از
بینهمهلشکرهاینظامیامارات دریمن،بین۵۰
تا ۷۵درصدآنهاخارجشدهاند».

