
تنه�ا یک روز به نشس�ت اقتص�ادی بحرین 
درب�اره مس�ئله فلس�طین باق�ی مان�ده، 
دول�ت امری�کا از بخش�ی از ط�رح »معامله 
ق�رن « رونمای�ی کرده اس�ت؛ طرح�ی که با 
هدف الح�اق بخش       های�ی از کران�ه باختری 
به س�رزمین های اش�غالی انجام می ش�ود و 
50میلی�ارد دالر از جی�ب اع�راب در بخش 
اقتصاد فلسطین سرمایه گذاری خواهد کرد. 
کنفران��س بحری��ن تح��ت عن��وان »صل��ح تا 
آبادانی« درباره بررس��ی مناقش��ه فلس��طین، 
روزهای سه        ش��نبه و چهار       ش��نبه این هفته در 
شرایطی برگزار می ش��ود که به خاطر مخالفت 
فلسطینی        ها و جهان عرب، تردیدهای بسیاری 
درب��اره موفقی��ت آن وج��ود دارد. درحالی که 
مقام��ات امریکای��ی گفته ان��د احتم��ال دارد 
طرح این کش��ور درباره فلس��طین، موسوم به 
»معامله قرن « ت��ا ماه نوامبر ب��ه تعویق بیفتد، 
اما ب��ه نظر می رس��د بخش       های��ی از این طرح 
رونمایی ش��ده اس��ت. جارد کوش��نر، مشاور و 
داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا اعالم 
کرد ک��ه نخس��تین مرحله ط��رح ترامپ برای 
خاورمیانه ش��امل پیشنهاد س��رمایه گذاری با 
ارزش 50 میلی��ارد دالر در اراضی فلس��طین، 
مص��ر، اردن و لبنان اس��ت. به گزارش ش��بکه 
المیادین، کوشنر         شنبه شب در سخنانی مدعی 
شد:»بر اساس طرح صلح پیش��نهادی امریکا، 
با هزینه 5 میلی��ارد دالری، کران��ه باختری به 
نوار غزه متصل خواهد ش��د«. اجرای یک طرح 
اقتصادی با هدف س��رمایه گذاری در فلسطین 
و کشورهای همسایه در نشست منامه، پایتخت 
بحرین ارائه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری 
آسوش��یتدپرس، جارد کوش��نر گفته است که 
این طرح شامل »راهکار دو کشوری « به مفهوم 
ش��ناخته  ش��ده آن نیس��ت اما امتیازات کالن 
اقتصادی برای ارتقای زندگی فلسطینیان دارد 
و دنیا باید با ذهنی باز  با این طرح برخورد کند. 

کوشنر پیش تر مدعی شده بود که دولت امریکا 
به راهکار دو دولتی، اعتقادی ندارد. این درحالی 
است که حتی کشورهای اروپایی هم از راهکار 
دو دولتی حمایت می کنن��د و این اقدام را تنها 
راه پایان دادن به مناقش��ه فلسطین می دانند. 
آسوش��یتدپرس اعالم کرد که »هدف بخش��ی 
از طرح های اقتص��ادی، ایج��اد نزدیک به یک 
میلیون شغل جدید برای فلسطینی        ها است«. 
به گزارش ش��بکه روس��یا الیوم، »در بخشی از 
طرح های اقتصادی دولت امریکا، طرح        هایی به 
ارزش 27/5 میلیارد دالر در کرانه باختری و غزه 
و 1/ 9، 7/4 و 6/3 میلی��ارد دالر برای مهاجران 
فلسطینی به ترتیب در مصر، اردن و لبنان اجرا 
خواهد شد. این طرح        ها در زمینه های تحصیلی، 
نیرو، آب، گردش��گری، مراقبت ه��ای درمانی 
و بخش های کش��اورزی اجرا خواهد ش��د«. به 
گزارش رویترز، کاخ سفید این طرح را مهم  ترین 
تالش بین المللی ب��رای مردم فلس��طین تا به 
امروز خواند و نوشت که نسل های فلسطینی در 

مشقت زندگی می کنند، اما فصل بعدی می تواند 
با آزادی و وقار رقم بخورد.« امریکا مدعی است 
که برنامه های اقتصادی باعث افزایش دو برابری 
تولید ناخالص، کاهش فقر و تک رقمی شدن نرخ 
بیکاری در فلس��طین خواهد شد. دولت امریکا 
درحالی ژست حمایت از ملت فلسطین گرفته 
اس��ت که بر اس��اس گزارش های منتشر شده، 
قرار است هزینه معامله قرن از جیب رژیم های 
عربستان و امارات خرج شود. در ماه های اخیر 
مقام های امریکایی تأیید کرده اند که در جریان 
یک همایش فرصت های اقتصادی در منامه، از 
بخش نخست و اقتصادی معامله قرن رونمایی 
خواهد شد. در معامله قرن، مس��ئله آوارگان با 
وطن جایگزین در خارج از فلسطین اشغالی حل 
و حق بازگشت آوارگان فلسطینی به کشورشان 
برای همیشه لغو می شود. حتی راهکار تشکیل 
دولت فلس��طینی در این طرح برای همیشه از 
بین رفته است و اجرای چنین طرحی می تواند 
تنش       ها در سرزمین های اشغالی را تشدید کند. 

طرح امریکا با مخالفت گسترده فلسطینی       ها و 
بسیاری از کش��ورهای عربی مواجه شده است. 
رهبران فلس��طینی در روزهای اخی��ر از مردم 
خواس��ته اند تا در روز برگزاری نشست بحرین 

اعتراضات و اعتصابات سراسری برگزار کنند. 
 عادی سازی روابط با اسرائیل 

معامله قرن، طرحی به پیشنهاد دولت امریکا و 
رژیم صهیونیستی و با چراغ سبز عربستان برای 
پایان منازعه اسرائیل با فلس��طین و مقدمه ای 
برای عادی س��ازی روابط عربی اسرائیلی است، 
چیزی که در ماه ه��ای اخیر بیش از پیش علنی 
شده اس��ت. یک دیپلمات س��عودی که نام وی 
ذکر نشده است روز         شنبه در گفت وگو با روزنامه 
صهیونیس��تی »گلوب��س« اعالم ک��رد، از نظر 
عربس��تان، کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس، 
مصر و اردن، زم��ان جنگ با اس��رائیل به پایان 
رسیده اس��ت. وی گفت:»مزایای عادی سازی 
روابط با اسرائیل بسیار زیاد است، تاریخ فرصتی 
برای تحقق عادی س��ازی روابط به وجود آورده 
و امیدواری��م اس��رائیل این فرص��ت را غنیمت 
شمارد«. این دیپلمات سعودی تصریح کرد، سفر 
رسمی مقام های اس��رائیلی به عربستان حتمی 
است و تنها مسئله زمان مطرح است. وی درباره 
»معامله قرن « و نشست بحرین به عنوان اولین 
گام اجرایی آن گفت:»س��لمان ب��ن عبدالعزیز، 
شاه سعودی و محمد بن سلمان، ولیعهد تالش 
دارند که فلس��طینی        ها را قانع به بررسی جدی 
تحوالت سیاس��ی و اقتص��ادی از جمله معامله 
قرن کنند و س��عودی و دیگر کشور       ها حاضرند 
س��رمایه گذاری های عظیمی در ط��رح معامله 
قرن انجام دهند«. اعراب با نزدیک شدن به رژیم 
صهیونیستی تالش دارند ائتالف منطقه ای علیه 
ایران تش��کیل دهند و با نفوذ تهران در منطقه 
مقابله کنند. نتانیاهو بار       ها مدعی شده است که 
اعراب دیگر اسرائیل را دشمن خود نمی دانند و 

دشمن درجه یک آنها »ایران « است.
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رونمایی50 میلیاردی امریکا از معامله قرن
فردا نشست منامه شروع مي شود

ظاهراً رئیس جمهور    گزارش  یک
ح�دود  امری�کا 
70س�اعت هرگونه موضع گیری ج�ان بولتون، 
مشاور امنیت ملی و مایک پمپئو، وزیرخارجه 
خود را ممنوع کرده بود؛ سکوتی که روز     شنبه 
بعد از سه روز شکسته شد. جان بولتون به ایران 
هش�دار داده که » دوراندیش�ی و احتیاط « را با 
ضعف امریکا اش�تباه نگیرد و مایک پمپئو نیز 
بالفاصله به نقشه های چند روز اخیر محمدجواد 
ظریف ج�واب داده و گفته اس�ت: »اینکه وزیر 
خارجه ظریف با یک نقش�ه دستی بخواهد این 
واقعی�ت را رد کن�د، اعتب�اری ن�دارد.«

به گزارش »جوان« روز شنبه س��ومین روزی بود 
که بعد از س��قوط پهپ��اد آرکیو4 س��ی امریکا در 
آب های س��رزمینی ایران می گذش��ت. در حالی 
که طی این س��ه روز، ترام��پ یک تن��ه از طریق 
توئیت و مصاحبه مطبوعاتی و رس��انه ای، در مورد 
سقوط پهپاد امریکایی موضع گیری می کرد، هیچ 
اظهارنظری در ای��ن باره از جان بولت��ون و مایک 
پمپئو در رسانه    ها ثبت نش��ده است. روند معمول 
این است که وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی امریکا 
در شرایط حساسی مانند س��رنگونی یک دارایی 
جاسوس��ی امریکا، نقش��ی کلیدی در دیپلماسی  
برعهده می گیرند ولی دس��ت کم تا عصر ش��نبه، 
پمپئو و بولتون هیچ موضعی درباره حمله ایران به 
پهپاد آرکیو4 سی ابراز نکرده اند. این وضعیت البته 
از شامگاه روز      شنبه شاهد تغییر نسبی بود، زمانی 
که جان بولتون راهی سرزمین های اشغالی شد و 
بعد از سه روز سکوتی که احتماالً دونالد ترامپ به او 

تحمیل کرده بود و بعد از مالقات با نتانیاهو به ایران 
هشدار داد که » دوراندیشی و احتیاط « امریکا را با 
ضعف این کشور اشتباه نگیرد. بولتون همچنین در 
بیت المقدس گفته که »هیچ کس به آنها )ایرانی ها( 
مجوز شکار در خاورمیانه نداده است«. مایک پمپئو، 
وزیر خارجه امریکا نیز در اولین موضع گیری بعد از 
سرنگونی پهپاد امریکایی، به آنچه که او »نقشه های 
دستی ظریف« خوانده اشاره کرده و گفته »اینکه 
وزیرخارجه ظریف با یک نقشه دستی بخواهد این 
واقعیت را رد کند، اعتباری ندارد. این دومین باری 
اس��ت که طی چند هفته اخیر ایران هواپیماهای 
بدون سرنشین ما را هدف قرار می دهد.«  در حالی 
که محمدجواد ظریف، اولین بار روز پنج  شنبه در 
توئیتی ، ادعای واشنگتن درباره هدف قرار گرفتن 
پهپاد آرکیو4 س��ی بر فراز آب ه��ای بین المللی را 
زیر سؤال برد و روز جمعه در این باره نقشه منتشر 
کرد، واکنش پمپئو به آنچه که »نقشه های دستی 
ظریف« خوانده، با حدود یک تا دو روز تأخیر انجام 
شده اس��ت، موضوعی که فرضیه سکوت اجباری 

ترامپ به پمپئو و بولتون را تقویت کرده است. 
ترامپ: بولتون قطعاً یک باز است

روزنام��ه وال اس��تریت ژورنال از ق��ول منابع خود 
نوشته که ترامپ در یک مکالمه خصوصی درباره 
مشاورانش گفته اس��ت: » اینها می خواهند مرا به 
سوی جنگ ببرند. این خیلی منزجرکننده است...  
ما احتیاج به جنگ دیگری نداریم.« او روز      ش��نبه 
اختالف میان مشاورانش بر س��ر حمله نظامی به 
ایران را هم تأیید کرد و  کسانی را ستود که خواهان 
احتیاط بیش��تر برای انجام چنین حمالتی شده 

بود. روزنامه واشنگتن پست روز      شنبه در گزارشی 
روایی، پشت پرده بحث های کاخ سفید درباره حمله 
احتمالی به ایران را فاش کرده و هرچند ادعا می کند 
که ترامپ شخصاً از لزوم پاس��خ نظامی به سقوط 
پهپاد حمایت می کرده، ولی در آخر کار از این کار 

منصرف شده است. 
مش��ابه  روایت��ی  در  نی��ز  واشنگتن پس��ت 
وال اس��تریت ژورنال گزارش کرده که ترامپ بعد 
از منصرف ش��دن از اقدام نظامی به مش��اورانش 
گفته از اینکه در مسیر حمله نظامی گام برنداشته 
خوش��حال اس��ت؛ موضعی که ترامپ روز      شنبه 
در میان خبرنگاران چیزی نزدیک ب��ه آن را ابراز 
کرد و گفت ک��ه »اگر ب��ه ایران حمل��ه می کردم 
همه می گفتند من جنگ طلب هس��تم ولی حاال 

می گویند که من کبوترم، اما اگر واقعیت را بخواهید، 
من هیچ کدام نیستم.«  او دیروز هم در گفت وگو با 
ان بی سی نیوز در پاسخ به این سؤال که آیا گروهی از 
مشاوران او می خواهند وی را وارد جنگ کنند، جان 
بولتون را یک جنگ طلب توصیف کرد و گفت: »من 
دو گروه آدم دارم. بله، جان بولتون قطعا ًیک شاهین 
)لقب جنگ طلب ها( است. اگر با او بود، در آن واحد 
با کل دنیا می جنگید. خوب، اما مهم نیست، چون 

من دو طرف را دارم.«
 ترامپ به بولتون نیاز دارد

شروع موضع گیری های مشاور امنیت ملی و وزیر 
خارجه امریکا از عصر شنبه ، منعکس کننده نیاز کاخ 
سفید به  پرکردن خأل دیپلماسی در شرایطی است 
که دونالد ترامپ رئیس جمه��ور امریکا بعد از 72 
ساعت دیپلماسی یک تنه بیش از هر چیز دیگری 
به آن احساس نیاز می کند. در شرایطی که ترامپ 
همواره عقب نشینی باراک اوباما از اقدام نظامی علیه 
سوریه را به باد انتقاد گرفته، منابع امریکایی حاال 
بیش از هر موقع دیگری با مقایسه ترامپ با اوباما، 
او را تحت فشار گذاشته اند. نیویورک تایمز نوشته 
که ترامپ شبیه به یک رهبر جنگ طلب پرخاشگر 
صحبت می کند اما در عمل شبیه یک فرد صلح طلب 
انزواگرا رفتار کرده است. این روزنامه نوشته است: » 
ترامپ دشمنان امریکا را تهدید می کند که با آتش 
و خش��م مواجه خواهند ش��د، اما همزمان تالش 
می کند کشورش را وارد جنگ های خارجی نکند. 
او بار    ها دولت های قبل را به خاطر مداخله نظامی در 

کشورهای خارجی سرزنش کرده بود.«
 پولیتیکو هم در یک یادداشت ضمن انتقاد از مواضع 
رئیس جمهور امری��کا در قبال ایران هش��دار داد: 
»عقب نش��ینی ترامپ در قبال ایران از او یک غول 

بی خاصیت و مفلوک ساخته است.« 
ظاهراً لح��ن گزنده ای��ن انتقادهاس��ت که باعث 
ش��ده ترامپ بیش از هر موقع دیگ��ری، به وجود 
کسانی مانند جان بولتون احساس نیاز پیدا کند. 
رئیس جمهور امریکا هرچند     ش��نبه شب با گفتن 
اینکه »هرگز حمله به ایران را به صورت کامل لغو 
نکرده ام، من فق��ط اج��رای آن را در زمان کنونی 
متوقف ک��ردم«، تالش ک��رد فش��ار    ها را بر خود 
و کل امری��کا کاهش ده��د، ولی ش��واهد و قرائن 
نشان می دهد کاخ سفید  تالش دارد نشان دهد با 
جایگزین های دیگری، سقوط پهپاد خود را تالفی 
خواهد کرد. ترامپ در پیامی در توئیتر نوش��ته که 
تحریم های جدیدی علیه ایران اعمال می ش��ود و 
تأکید کرده که ایران نمی تواند تس��لیحات اتمی 
داش��ته باش��د! برایان هوک، نماینده ویژه امریکا 
در امور ایران نیز گفته که واش��نگتن تا رسیدن به 
توافق مدنظر خود با ایران به فش��ارهای اقتصادی 
ادامه می دهد. عالوه بر این، منابع خبری از جمله 
روزنامه واشنگتن پست با استناد به منابع اطالعاتی 
خود خبر دادند ک��ه دونالد ترامپ اج��ازه اجرای 
عملیات های س��ایبری تهاجمی به سیس��تم های 
کامپیوتری ایران را که برای هدایت پرتاب موشکی 

استفاده می شوند، صادر کرده است. 
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در باغ سبز منامه 
براي محو فلسطين! 

بعد از تعویق های مکرر س��رانجام دولت ترامپ بخش اقتصادی طرح 
موسوم به معامله قرن را اعالم کرد. بر اس��اس این طرح، قرار است در 
نشس��ت منامه که روزهای سه    ش��نبه و چهار   ش��نبه این هفته به رغم 
مخالفت گسترده فلس��طینی   ها و بدون حضور آنها برگزار خواهد شد، 
حدود 50 میلیارد دالر برای س��رمایه گذاری در کرانه باختری و غزه و 
همچنین مصر و اردن که برای اجرای این طرح به مش��ارکت اجباری 

گرفته شده اند ، جمع آوری شود. 
اگر قرار باشد شهرک های صهیونیست نش��ین واقع در کرانه باختری 
که در حاصلخیزترین و استراتژیک    ترین مناطق کرانه باختری احداث 
شده اند به فلسطین اشغالی ملحق شوند و حاکمیت این مناطق به رژیم 
صهیونیستی واگذار ش��ود، در این صورت هر سرمایه گذاری ای که در 
این منطقه صورت گیرد از آن این رژیم و در واقع به نام فلس��طینی   ها 
اما به کام صهیونیس��ت   ها خواهد بود . هرچند ادعا می شود که بخش 
سیاس��ی طرح موس��وم به معامله قرن بعد از اجرای بخش اقتصادی 
آن اجرا خواهد شد اما بررسی تحوالت دو سال و نیم گذشته بعد از به 
قدرت رسیدن ترامپ و اعالم این طرح نشان می دهد که بخش سیاسی 
آن پیشاپیش بدون اعالم رسمی به مرحله اجرا درآمده است و انتقال 
پایتخت امریکا از تل آویو به قدس یا حق بازگشت آوارگان فلسطینی 
و همچنین حمایت از الحاق ش��هرک های صهیونیست نشین واقع در 
کرانه باختری به فلسطین اش��غالی و همچنین الحاق جوالن سوریه 
به این رژیم بخش   هایی از ابعاد سیاسی این طرح به شمار می رود و در 
واقع اکنون با اعالم ابعاد اقتصادی آن تالش می شود بر اقدامات سیاسی 
اجرا شده مهر تأیید زده شود و مس��ئولیت وساطت و داللی این امر به 
نشست منامه واگذار شده اس��ت . در واقع میزبان اصلی این نشست نه 
منامه بلکه ریاض و شخص محمد بن سلمان است اما با توجه به عواقب 
منفی که بر این نشست مترتب است و کارویژه دست نشاندگی که دولت 
اقلیت خواه بحرین برای عربستان بازی می کند، منامه برای این نشست 
انتخاب شده است که البته نمی توان از ناامن بودن عربستان نیز به دلیل 

گسترش دامنه حمالت تالفی جویانه یمنی   ها غافل بود. 
از دیگر س��و دولت ترامپ در حالی در باغ سبز را به فلسطینی   ها نشان 
می دهد و آنها را به بهب��ود وضعیت اقتصادی و حل مش��کل بیکاری 
از ناحیه اجرای بخش اقتصادی طرح موس��وم به معامله قرن امیدوار 
می سازد که در خالل دو س��ال و نیم گذشته ش��دید   ترین فشارهای 
اقتصادی را بر آنها تحمیل کرده است. او نه تنها کمک های خود را که 
متعهد و مکلف به پرداخت آن در قبال استمرار اشغال فلسطین بود، به 
حالت تعلیق درآورده بلکه حتی مانع از ارسال کمک های سازمان ملل 
در چارچوب مؤسس��ه آنروا به آوارگان فلسطینی شده است و به رژیم 
صهیونیستی نیز درباره نپرداختن مالیات فلس��طینی های شاغل در 
فلسطین اشغالی چراغ سبز نشان داده است. بر این اساس می توان گفت 
که دولت ترامپ عامل تشدید وخامت اوضاع اقتصادی فلسطینی   ها بوده 
است و اکنون نیز نشان دادن در باغ س��بز به آنها فریبی بیش نیست و 
فلسطینی   ها به درستی می دانند که اگر تسلیم این فشار   ها شوند هیچ 
دستاوردی نصیب آنها نخواهد شد و در واقع با این کار مجوز اعدام خود 

را امضا خواهند کرد. 
در مجم��وع می توان گف��ت رونمای��ی از ابعاد به اصط��الح اقتصادی 
طرح موس��وم به معامله قرن تالش��ی جدید برای رس��میت دادن به 
طرح راس��تگرایان صهیونیس��تی به رهب��ری نتانیاهو ب��رای حذف 
فلسطین از نقشه خاورمیانه آن هم به کمک و هزینه جناح عربی گروه 
موس��وم به » بی«  اس��ت که بقای خود را در آشوب سازی جست وجو 
می کند . همچنین اکنون مش��خص می ش��ود که بخ��ش عمده ای از 
پروژه ایران هراسی ایجاد ش��رایطی برای نزدیک کردن تازه به دوران 
رسیده های سعودی و اماراتی به رژیم صهیونیستی بوده است تا بخشی 
از هزینه های اجرای طرح های منطقه ای از جیب این کشور   ها پرداخت 
شود. بر این اساس می توان گفت این تنها دولت ترامپ نیست که برای 
عربستان و امارات کیسه دوخته اس��ت بلکه رژیم صهیونیستی نیز در 
کنار دولت ترامپ مش��غول چپاول منابع این کشورهاس��ت و نه تنها 
مثلث عربستان، امارات و دولت تمامیت خواه بحرین را به اسب تروای 
خود در منطقه تبدیل کرده بلکه می خواه��د تأمین هزینه دور جدید 

اشغالگری های خود را نیز بر گردن آنها بیندازد. 
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 س�رمایه گذاری پنتاگون در پروژه های مشکوک تحقیقاتی 
آلمان

از س��ال 200۸ وزارت دفاع امری��کا جهت انجام تحقیق��ات در زمینه      
پروژه ه��ای مش��کوک مبل��غ 21/7 میلی��ون دالر ب��ه مؤسس��ات و 
دانشگاه های آلمان اعطا کرده است.  هفته نامه اشپیگل آلمان گزارشی 
از 260کمک هزینه مالی پنتاگون که برای یک سری تحقیقات –عمدتاً 
پروژه های علمی و تکنولوژیکی- به این مؤسسات اعطا شده است، ارائه 
کرده است.  باال    ترین مبلغ دریافت ش��ده مربوط به دانشگاه لودویگ 
ماکسیمیلیان مونیخ )به اختصار ال ام یو( است که 3/7 میلیون دالر بابت 
23 پروژه جداگانه دریافت کرده است. یکی از پروژه     ها که 1/72میلیون 
دالر به خود اختصاص داده است، درصدد یافتن جایگزینی برای ماده 
انفجاری آردی ایکس اس��ت که به طور گس��ترده در عملیات نظامی 

استفاده می شود. 
-----------------------------------------------------

  صادق خان: ترامپ کودک 190 سانتي است
ش��هردار لندن در ادامه درگیری لفظی خود ب��ا رئیس جمهور امریکا، 
ترامپ را یک کودک شش فوتی)190 سانتیمتری( خواند.  به گزارش 
فارس، در ادامه تنش ه��ای لفظی میان دونال��د ترامپ رئیس جمهور 
امریکا و صادق خان ش��هردار لندن، این بار ش��هردار لن��دن ترامپ را 
یک رئیس جمهور شش فوت و س��ه اینچی خواند.  به نوشته روزنامه 
ایندیپندن��ت، صادق خان روز      ش��نبه در جمع معلمان انگلیس��ی در 
ساختمان شهرداری »وست مینیستر « با اشاره به خاموش بودن دستگاه 
تلفن همراهش با طعنه به ترامپ گفت: »آنهایی که تلفن همراه ش��ان 
روشن است، اگر فردی ش��روع به ارس��ال توئیت درباره من کرد، یک 

کودک شش فوت و سه اینچی، به من اطالع می دهند؟!«
پیش  از این ترامپ در جریان س��فرش به لندن در هواپیما در حساب 
توئیتری خود کوتاهی قد صادق خان را به تمسخر گرفته و او را »بازنده 

کامل« خوانده بود. 
-----------------------------------------------------
 سازمان ملل: مظنون اصلی قتل خاشقجی محاکمه نشده است

سازمان ملل گزارش کرده که مظنون اصلی قتل جمال خاشقجی در 
عربستان محاکمه نشده است.  به گزارش ایسنا، گفته می شود سعود 
القحطانی، مشاور سابق ولیعهد عربستان با گروهی که برای قتل جمال 
خاش��قجی، روزنامه نگار منتقد سعودی به اس��تانبول فرستاده شده 
بود، در ارتباط بوده است.  خاشقجی اکتبر س��ال گذشته میالدی در 
کنسولگری عربستان در امارات به قتل رسید.  این گزارش سازمان ملل 
تأیید می کند که 11 تن در این پرونده در حال محاکمه هستند که 9 
تن از آنان عضو گروه 15 نفره قتل خاشقجی بوده اند و با دو هواپیمای 
چارتر به استانبول آمده بودند. با این حال نام القحطانی در فهرست این 
متهمان قرار ندارد.  به گزارش روزنامه » دیلی صباح«، س��ازمان ملل 
در گزارش خود اظهار کرده است، دادگاه رس��یدگی به این پرونده در 
عربستان به طور مخفی صورت گرفته و نگرانی     هایی را درباره شفافیت 

روند قضایی برانگیخته است. 

مشارکت۳۰ هزار مزدور سودانی
 در قتل عام یمنی   ها 

معاون رئیس ش�ورای نظامی س�ودان ضمن اینک�ه از دولت و ملت 
عربس�تان س�عودی به دلیل حمایت از س�ودان قدردان�ی می کند، 
هرگونه دخال�ت از س�وی عربس�تان س�عودی، ام�ارات و مصر در 
این کش�ور را رد و در عین حال اع�الم کرد که س�ودان بزرگ ترین 
نی�رو را در ائتالف تحت رهبری س�عودی علیه یم�ن دارد تا اهمیت 
مدیریت انقالب س�ودان و تالش برای مهار آن از س�وی س�ه کشور 
مح�ور اس�تبداد عربی ب�ا کمک امریکا و اس�رائیل روش�ن ش�ود. 
»محمد حمدان دقلو«، معروف به »حمیدتی « معاون رئیس شورای نظامی 
انتقالی سودان طی یک سخنرانی در منطقه »ابرق « در شرق خارطوم اعالم 
کرد، سودان بزرگ ترین نیروهای شرکت کننده در ائتالفی تحت رهبری 
ریاض در یمن را دارد.  حمیدتی که فرماندهی نیروهای واکنش س��ریع 
وابسته به ارتش سودان را بر عهده دارد، گفت: ما در کنار امارات و عربستان 
مبارزه می کنیم و بزرگ ترین نیروهای ش��رکت کننده در ائتالف عربی را 
داریم و تعداد آنها به 30 هزار سرباز می رسد.« اکثر نیروهای زمینی در جنگ 
یمن زیر نظر حمیدتی فعالیت می کنند. سربازان و افسران سودانی در جنگ 
یمن متحمل خسارت های شدیدی شده اند. همچنان هزاران سرباز سودانی 
در یمن مستقر هس��تند و هر روز تصاویری از کشته    ها و زخمی های این 
نیرو   ها در شبکه های اجتماعی منتشر می شود که موجب شده درخواست    ها 
برای خروج آنها از یمن بیشتر شود.  حمیدتی با اشاره به حمایت های مالی 
امارات و عربستان سعودی، که بالغ بر 3 میلیارد دالر است، از جمله واریز 
500 هزار دالری به بانک مرکزی سودان گفت: »پول های پرداخت شده از 
سوی امارات و عربستان به بانک مرکزی واریز شد و به حساب من یا شخص 
دیگری منتقل نشده است.« معاون رئیس شورای نظامی سودان در پاسخ 
به انتقاداتی که علیه این شورا مطرح می ش��ود، مدعی شد: »هیچ  یک از 
کشورهای عربستان سعودی، امارات و مصر برنامه، رویکرد یا شخصیتی 
را به سودان تحمیل نکرده اند و نقش آنها تنها به کمک و حمایت از مردم 
سودان محدود بوده اس��ت.« وی درباره این نیرو   ها گفت: »آنها از امنیت 
ملی کشورهای اروپایی در برابر ورود میلیون    ها مهاجر غیرقانونی حمایت 
و با تروریسم، افراط گرایی و مواد مخدر مبارزه می کنند.« این مقام نظامی 
سودان در ادامه اظهار داشت: »برخی طرف    ها در راستای ایجاد آشوب و 
تنش علیه نیروهای واکنش سریع و نیروهای مسلح با هدف بیرون کردن 
نیروهای واکنش سریع از صحنه درگیری    ها جهت اجرای برنامه های خود 
تالش می کنند.« حمیدتی تأکید کرد: »شورای نظامی تالش می کند با 
گروه های آزادی و تغییر به توافقی برای شکل گیری یک ائتالف دست یابد 
و از تجربه کشورهای همسایه استفاده کند.« حمیدتی با اشاره به بحران 
سیاسی در س��ودان گفت: »ما مخالف واگذاری 67 درصد از کرسی های 
پارلمان انتقالی به گروه های آزادی و تغییر هستیم و نگرانیم که آنها نظرات 
خود را به سودان تحمیل کنند.« معترضان در سودان، به رغم برکناری عمر 
البشیر،  رئیس جمهور سابق سودان، همچنان به تظاهرات خود ادامه داده و 
خواستار انتقال قدرت به غیرنظامیان هستند. اتیوپی، همسایه سودان برای 
میانجیگری میان گروه های سودانی جهت آغاز مذاکراتی که از ماه گذشته 
معلق شده است، تالش می کند. بحران اخیر در این کشور، بعد از کشته 
شدن 12۸ نفر در جریان سرکوب تحصن در مقابل مقر فرماندهی ارتش در 
خارطوم تشدید شده است. با این حال استبداد عربی امیدوار است با حمایت 
مستمر از شورای نظامی اجازه خروج سودان از مدار استبداد و پیوستن به 

این کشور به جبهه انقالب های عربی را ندهد. 

نيوزویک: دولت فاسد ترامپ بسيار 
خطرناک تر از » دولت عميق « اوست

یک رس�انه امریکایی در گزارشی نوشته اس�ت که دونالد ترامپ 
ش�ماری از بروکرات ه�ا، عوام�ل اف ب�ی آی و س�یا، دموکرات  ها 
و رس�انه های جمع�ی » دش�من م�ردم « را باب�ت توطئ�ه ب�رای 
برکناری اش از قدرت مورد س�رزنش قرار می دهد، اما با گذش�ت 
روز   ها بیش�تر مش�خص می ش�ود که تهدید واقعی ب�رای امریکا 
دولت عمیق ترامپ نیست، بلکه دولت فاس�د خود ترامپ است. 
مجله نیوزویک روز یک   شنبه در مطلبی نوشت:»دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
امریکا با اخراج افرادی مانند اسکات پروت، راین زینکه و تام پرایس جنگ 
ستارگان به راه انداخته و جای آنها را البی گر   ها گرفتند«. میک مولوینی، 
رئیس دفتر موقت ترامپ زمانی که در کنگره ب��ود، دهها هزار دالر از پول 
وام دهندگان به کمپی��ن تزریق می کرد و بعد پیش��نهاد کاهش مقررات 
برای آنها را ارائه داد. مولوین��ی در دوره ترامپ رئیس موقت دفتر حفاظت 
مالی مصرف کننده ش��د. هفته پیش هم گزارش شد یک شرکت امالک و 
مستغالت که بخشی از آن متعلق به جارد کوشنر، داماد و مشاور سیاست 
خارجی ترامپ اس��ت، از زم��ان ورود به کاخ س��فید 90میلی��ون دالر از 
سرمایه گذاران خارجی درآمد داشته است که حاصل فعالیت یک پناهگاه 
مالی سری تحت کنترل گلدمن ساکس در جزایر کیمن است. سهم کوشنر 
حدود 50 میلیون دالر است. همچنین، گرگ پنس، عضو کنگره امریکا که 
برادر مایک پنس، معاون رئیس جمهور امریکاست، از زمان انتخاب در ماه 
نوامبر بیش از7هزار و 600 دالر از اعتبارات کمپین خود را صرف اقامت در 
هتل بین المللی ترامپ کرده است و این در حالی است که قوانین انتخاباتی 
فدرال اجازه نمی دهد سیاستمداران از پول کمپین های شان برای تأمین 
هزینه های اقامت استفاده کنند. دولت فاس��د با خود ترامپ آغاز می شود 
و این بدین معناس��ت که این رهبری علت ریش��ه ای یک شکست و افول 

سازمانی است؛ دولتی که از سر گندیده و فاسد شده است. 

رهاسازی بولتون و پمپئو  پس از ۳روز
صاحب نظران معتقدند اجازه ترامپ به بولتون و پمپئو برای اظهارنظر درباره پهپاد امریکایی، ادامه تالش دولت امریکا 

برای خارج شدن از فشار سنگین تحقیر نظامی مقابل ایران است

احمدکاظمزاده

پيروزی بوریس جانسون 5۳ درصد 
اسکاتلندی   ها را جدایی طلب می کند

یک نظرس�نجی جدید نش�ان داد، بیش از نیمی از اس�کاتلندی    ها 
چنانچ�ه بوری�س جانس�ون نخس�ت وزیر بریتانی�ا ش�ود در ی�ک 
همه پرس�ی از اس�تقالل اس�کاتلند حمای�ت خواهن�د ک�رد. 
به گزارش ایس��نا، به نقل از خبرگزاری پرس آسوسیشن، یک نظرسنجی 
جدید از سوی مؤسسه » پنل بیس « با پرسش از هزار و 24 اسکاتلندی انجام 
شد که مشخص کرد به صورت کلی 49 درصد از پاسخگویان از استقالل 
اس��کاتلند حمایت می کنند، در حالی که 51 درصد از آنها مخالف چنین 
استقاللی هستند. با این حال این نظرسنجی نش��ان داد، در پاسخ به این 
پرسش که آنها در صورت رسیدن بوریس جانسون به نخست وزیری انگلیس 
به مسئله استقالل چطور رأی می دهند، 53 درصد گفتند که به استقالل 
رأی مثبت می دهند و 47درصد با آن مخالفت کردند. این نظرسنجی چند 
روز پیش برای نشریه ساندی تایمز انجام شد. در این نظرسنجی در عین حال 
مشخص شد میزان محبوبیت شخصی بوریس جانسون در اسکاتلند حدود 
37 درصد است. در مقابل محبوبیت رقیب اصلی او برای پست نخست وزیری 
یعنی جرمی هانت، حدود 24 درصد بوده و نایجل فاراژ، رهبر حزب موسوم به 
حزب برگزیت نیز تقریباً همین میزان محبوبیت را دارد. طبق این نظرسنجی 
میزان محبوبیت جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر بریتانیا در اس��کاتلند 
حدود 44 درصد است. یک سخنگوی حزب محافظه کار اسکاتلند می گوید 
که صرف نظر از اینکه چه کسی در رقابت برای نخست وزیری بریتانیا پیروز 
شود اسکاتلند در صورتی که همچنان بخشی از بریتانیا بماند وضعیت بهتری 
خواهد داشت. او مدعی شد: هیچ سند و مدرکی وجود ندارد که نشان دهد 
مردم اسکاتلند مشتاق تکرار دوباره همه پرس��ی استقالل مربوط به سال 
2014 هستند. وی ادامه داد: برای ما زمان آن رسیده که کنار یکدیگر بیاییم 

و دست از اختالفات اساسی برداریم و بر امور مهم تمرکز کنیم. 

ترام�پ در پاس�خ ب�ه این 
س�ؤال که آی�ا گروه�ی از 
مشاوران او می خواهند وی 
را وارد جن�گ کنند، جان 
بولت�ون را یک جنگ طلب 
توصیف ک�رد و گفت: »من 
دو گروه آدم دارم. بله، جان 
بولتون قطعاً یک ش�اهین 
)لقب جنگ طلب ها( است. 
اگر ب�ا او ب�ود، در آن واحد 
ب�ا کل دنی�ا می جنگی�د. 
خ�وب، ام�ا مهم نیس�ت، 
چون من دو طرف را دارم.«


