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تحلیل روز
امیرعلی ابوالفتح

آمریکای بدهکار ؛ چین طلبکار
از زمــان روی کار آمــدن دونالد ترامــپ ،وی به طــور مکرر از
سیاستهایچیندرارتباطباموضوعاتتجاریومناسبات
پکن  -پیونگ یانــگ انتقاد کرده اســت  .با این حــال  ،هر بار
ترامپ با همتای چینی خود دیدار کرده  ،لحن سخنان خود
را مالیم کرده اســت  .این بار نیز در پکــن  ،ترامپ به صراحت
اعالم کرده اســت که هیــچ موضوعی بــه حفــظ روابط گرم
میانواشنگتنوپکنارجحیتندارد.بهعبارتدیگرانتظار
نمی رود ترامپ با وجود لفاظی های تند علیه کره شــمالی ،
مناسبات قریب به یک تریلیون دالری با چین را فدای برنامه
های موشکی و اتمی کره شمالی کند .وی این موضوع را هم
در پکن و هــم در پیونگ یانگ مورد توجه قرار داده اســت  .به
همین دلیل نیز با وجود تجمع بخش وسیعی از توان نظامی
وتهاجمیآمریکادرمنطقهپیرامونشبهجزیرهکره،مقامات
کره شمالی همچنان به انجام آزمایش های موشکی و اتمی
ادامهمیدهندوچیننیزبهقطعکاملروابطاقتصادیخود
با کره شــمالی تن نمی دهد  .البته چینی هــا با هدف حفظ
منافعاقتصادیخودبهویژهباآمریکا،درتالشهستندتنش
هایسیاسی-نظامیدرمنطقهشرقآسیاراکاهشدهند.
بااینحال،آنگونهکهبارهامقاماتآمریکاییاعالمکردهاند
 ،اقدامات انجام گرفته از سوی پکن در برخورد با بحران شبه
جزیرهکرهباانتظاراتواشنگتنهمخوانیندارد؛همانگونه
که اقدامات اقتصادی و تجاری چین در موضوعاتی همچون
ارزش برابری یوان با دالر یا باز شدن بازارهای مصرف چین
روی کاالهای آمریکایی رضایت آمریکایی ها را تامین نکرده
است.بااینحال،چینباروندکنونیرشداقتصادی،توسعه
نفوذ سیاسی و تسلط بر کشورهای پیرامونی چندان دلیلی
نیز برای جلب رضایت آمریکایی ها نمی بیند  .آمریکای قرن
بیستویکمبرخالفآمریکایقرنبیستمکهبستانکارترین
کشور جهان به شمار می آمد  ،اکنون در جایگاه بدهکارترین
کشور جهان نشسته است و اتفاقا بیشترین بدهی آمریکا نیز
به چین است  .از این رو کشور بدهکار نمی تواند شرایط خود
رابهکشورطلبکارتحمیلکند.

اندیشکده روز
بنسلمانوتخریبسرمایهگذاریدرعربستان
اندیشکدهشورایآتالنتیکنوشت:اگراصالحاتاقتصادی،
اساسطرحبنسلماناست،دستگیریشاهزادهبنطالل،
یکی از ثروتمندترین افراد در جهان ،راه عجیبی برای نشان
دادن آن است .دســتگیری وی می تواند باعث ضربه زدن به
منافع بین المللی در امور ســرمایه گذاری برای چشــم انداز
2030ولیعهدشودزیراقراراستبخشخصوصیغیرنفتی،
موتورحرکتیجدیداقتصادعربستانسعودیباشد.

عضویت اوباما در «هیئت منصفه»
پذیرفته نشد

بو کمال ،آخرین پایگاه داعش در سوریه آزاد شد

پایان خالفت داعشدرسوریه
شکســت های پی در پی داعش ادامه دارد .ارتش سوریه و
نیروهای مقاومت موفق شدند پس از 24ساعت درگیری
ســنگین در جنوب اســتان دیرالــزور و مرزهای مشــترک
با عراق شــهر بوکمال را آزادکنند.بوکمــال آخرین پایگاه

تروریستهایتکفیریداعشدرسوریهمحسوبمیشد.
اکنونبیشاز ۹۶درصدازمناطقاشغالیدرعراقوسوریه
ازچنگداعشخارجشدهاستونیروهایداعشبیشتردر
مناطقبیابانیدرمرزسوریهوعراق،بهطورپراکندهمستقر

شدهاند.بوکمال گذرگاه اصلی گروه تروریستی داعش از
عراق به سوریه و از آن جا به روستاها و شهرکهای سوری
طی سالهای گذشته نیز به شــمار میرفت و سرکردگان
محلی،خارجیوعراقیداعشپسازفرارازشهرالمیادین
واستانالرقهبهاینشهرگریخت هبودند.دمشقاعالمکرد
که آزادســازی بوکمال  ،دســتاوردی راهبردی بــود و این
آزادسازی،اعالمسقوطپروژهداعشدرمنطقهوفروپاشی
توهمحامیانآنونیزحامیانتجزیهاست.نیروهایسوری

تأکید کردندکه باقــی ماندههای تروریســتهای داعش
را تعقیب خواهیم کرد و همه آن هــا را از بین خواهیم برد.
اما مخالفان همچنان مدعیاند بوکمــال هنوز در کنترل
کامل نیروهای سوری نیســت .همزمان نیروهای عراقی
نیزمشغولعملیاتآزادسازیمناطقباقیماندهدرغرب
استاناالنبارهستند.ایننیروهابهپیشرویخودبهسوی
راوهکهآخرینمنطقهدرعراقاستوداعشیهاهنوزدرآن
جاحضوردارند،ادامهمیدهند.

تداوم موج بازداشت شاهزاده ها،جزئیات دستگیری حریری ودرخواست از اسرائیل برای حمله به لبنان
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ن روزهای منطقه
گروه بین الملــل-رد همه خبرهای ایــ 
را کــه بگیریــد بــه عربستانســعودی و ولیعهــد جــوان و
ماجراجوی این کشور میرسد.حاال با تداوم موج بازداشت
شاهزاده های سعودی که تعدادشان به بیش از  500نفر
رسیده  ،جزئیاتی تازه از نحوه بازداشت و استعفای اجباری
نخستوزیرلبناننیزمنتشرشدهاست،همزمان،دبیرکل
حزبا ...لبنان اعالم کرد که سعودی از اسرائیل خواسته
است تا به لبنان حمله کند .آنالیز رفتارها و سیاست های
بن ســلمان نشــان می دهد که وی به دنبال پایــه گذاری
نوعی حکومت دیکتاتوری به سبک صدام است ،حکومتی
که از یک طرف بــه دنبال توســعه نظامی گــری و دخالت
نظامی و امنیتی در محیط پیرامونی خود است و از طرف
دیگر با حذف همه رقبای داخلی به بهانه برخورد بافساد
،به دنبال ایجاد انحصارقدرت ،ســرمایه و رسانه در دست
یک نفر اســت.در تــازه ترین اخبار منتشــر شــده بندر بن
سلطان ،رئیس شــورای امنیت ملی عربســتان که حدود
 22سال از  ۱۹۸۳تا  ۲۰۰۵سفیر عربستان سعودی در
آمریکا بوده نیز به جمع بازداشــت شدگان پیوسته است.
محمــد بن ســلمان ،ولیعهد ســعودی بــا بازداشــت های
گسترده در عربســتان به بهانه «مبارزه با فســاد» توانسته
نوک هرم قدرت در پادشاهی سعودی را از سیاست حذف
کند و آماده شــروع پادشــاهی شــود .به طوری کــه دیروز
خبرگزاریالعربیهدرتوئیتیآوردهبود«:چندساعتمانده
تا اعالم پادشــاهی محمد بن ســلمان ،جزئیات به زودی
منتشــر میشــود »...توئیتی که پــس از چنــد دقیقه پاک
شد .بر اســاس گزارش ها ،دختر شاهزاده ولید بن طالل
میلیاردر سعودی و عبدالعزیز بن فهد نیز به جمع بازداشت
شدگان پیوســته اند .به گزارش بی بی ســی ،شیخ سعود
المعجب ،دادستان کل عربســتان میگوید که تحقیقات
کمیته فســاد مالی نشــان میدهد حــدود  ۱۰۰میلیارد
دالر اختالس شده است .اکنون  208نفر به منظور پاسخ
گویی درباره آن چه عربستان یک اختالس و رسوایی فساد
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گفت:اینگونهسخناننشانمیدهدبرخی(عربستان)با
فضای لبنان آشنایی ندارند و ما را با گوسفند اشتباه گرفته
اند که به خود اجازه می دهند در امــور داخلی ما دخالت
و برایمان تصمیــم گیری کنند! سیاســت لبنان مبتنی بر
انتخابات است نه بیعت.
▪نصرا: ...عربستان از اسرائیل خواسته است به لبنان
حملهکند

می داند ،در بازداشــت به ســر می برند .هتل پنج ســتاره
«ریتزکارلتون» در شهر ریاض بخشی از بازداشت شدگان
را در خود جای داده اســت .در این زمینه ،نیویورک تایمز
در گزارشی نوشت :اگر هدف بن ســلمان از بازداشتها
مبارزه با فســاد اســت ،اول از خود و پدرش شــروع کند.
کمپینعربستانبرایمبارزهبافساد،یکنمایشسیاسی
توخالی است .سیستم قضایی مستقل نیست و شفافیت
مطلقا وجود ندارد .اشــاره نیویــورک تایمز بــه خانه های
مجلل ملک ســلمان در لنــدن بــه ارزش  28میلیون دالر
و نیز کشــتی تفریحی محمد بن سلمان اســت که بیش از
 500میلیــون دالر برای خرید آن هزینه شــده اســت.اما
جاه طلبــی های بن ســلمان به ریاض ختم نمی شــود وبه
بیروت نیز رسیده است .اگر چه عادل الجبیر وزیر خارجه
ســعودی ادعای بازداشــت ســعد حریری را رد کــرده اما
«ایندیپندنت» در گزارشی جزئیاتی تازه از نحوه بازداشت
و استعفای اجباری نخستوزیر لبنان منتشر کرده است.
رابرتفیسکدرایندیپندنتنوشت:وقتیسعدحریریدر

جلسه کابینه تماسی دریافت کرد که از او خواسته شد به
دعوت پادشاه فوری به عربستان برود ،فکر نمی کرد زمانی
که هواپیمایش در ریاض به زمین می نشیند ،اولین چیزی
که می بیند نیروهای امنیتی اند که هواپیمای حامل او را
محاصره و تلفن همــراه او و همراهانش را ضبط می کنند
و ســاعتی بعد بیانیه اســتعفایش قرائت می شود.وزیران
کابینه اش نیز شوکه می شوند ،چراکه نخست وزیر دو روز
بعد در بیروت با مقامات بانک جهانی قرار مالقات گذاشته
بود و معقول نیســت مقامــی که قصــد اســتعفا دارد قرار
مالقات کاری بگذارد .فیسک  ،می افزاید :اکنون همسر
و خانواده حریری نیز در ریاض هســتند تا اگر او به بیروت
بازگشت ،خانواده اش در گروگان ســعودی ها باشند .به
نوشته فیسک حاال در لبنان برخی از" بهاء حریری " برادر
بزرگ سعد خواسته اند در صورت بازنگشتن وی جایش را
بگیرد .این در حالی است که وزیر کشور لبنان در واکنش
به احتمال تصمیم عربستان برای بیعت با «بهاء حریری»
به عنــوان رهبر جریان المســتقبل به جای ســعد حریری

دبیرکل حزب ا ...لبنان نیز بااشاره به ماجراجویی های
جدیــد بن ســلمان ،اعالم کــرد که ســعودی از اســرائیل
خواسته اســت تا به لبنان حمله کند .سید حسن نصرا...
گفت :از روز شنبه گذشته لبنان وارد یک بحران سیاسی
شد و در برابر یک مرحله جدید و مهم قرار گرفت و خطرات
این مرحله وابســته به رفتــار لبنانی ها بوده اســت .ملت
لبنان دارای آرامش روحی بود اما این بدین معنا نیســت
کــه مشــکلی نداشــتیم .شــرایط مثبت کشــور بــه دلیل
همکاری تمامی گروه های سیاســی و کوتاه آمدن هایی
بود که همگی آن را انجام دادند و امسال شاهد آزادسازی
ارتفاعــات در مرزهای شــرقی بــوده ایم .در ســایه چنین
شرایط منطقی عربستان نخست وزیر حریری را فراخواند
و وی را مجبور کردنــد با خواندن بیانیه ای که خودشــان
آن را نوشته بودند اســتعفا کند .اقدام عربستان مداخله
آشــکار اســت .من درباره یــک تحلیل صحبــت نمی کنم
بلکه اطالعاتی وجود دارد که نشــان می دهد عربســتان
از اسرائیل خواسته تا به لبنان حمله کند و امروز در رژیم
صهیونیســتی بحث و بررســی هایی دربــاره این موضوع
وجــود دارد .وی افزود:دربــاره رژیــم صهیونیســتی باید
محتاط بود اگر چه خود اســرائیلیها احتیاط میکنند و
میپرســند جنگ علیه حزبا ...به نفع چه کسی خواهد
بود .اسرائیل ممکن است از مسیرهای دیگری وارد شود و
به سفارتخانههای خود اعالم کند که در جنگ عربستان
علیه حزبا ،...سعودیها را حمایت کنند.

اظهار نظر روز
توماس فریدمن:

بن سلمان نظم منطقه را به هم می ریزد

تحلیل گر ارشــد نیویــورک تایمز ،در تازه تریــن مقاله خود
درباره تحوالت عربستان نوشت :این روزها کشور عربستان
شاهد تحولی انقالب گونه است .تفکرات تمام کارشناسان
این بوده است که همین اصالحات انجام گرفته در کشور،
برای آن کافی است .اکنون بن سلمان در اقدامی شجاعانه
اما غیرمدبرانه دست به تغییرات اساسی در عربستان زده
اســت .محمد اگر نباشد ،نظام پادشــاهی سعودی مجبور
خواهد بود او را بیافریند .باالخره کسی باید باشد تا این خانه
را بتکاند .اما یک موضوع هنوز روشن نیست؛ این که غرایز
آنی این شاهزاده برای ایجاد اصالحات به چه نقطه ای ختم
می شود .وقتی فردی دست به اصالحاتی بنیادین در کشور
می زند ،بایــد در وهله اول دســتان خودش از هــر آلودگی
ای کامال پاک و مبرا باشد .تمام خاندان سلطنتی در حال
کنار رفتن از ســاختار قدرت اند .به همین دلیل این کشور
دیگر «عربستانسعودی»نیست«،عربستانسلمان»است.
محمد بن سلمان زیاده خواهی می کند و به ظاهر هیچ کس
هم جلودارش نیست .به جاست که نگران باشیم .به زودی
شــاهد آن خواهیم بود که نه تنها عربستان بلکه کل منطقه
در وضعیتی گرفتارشود که دیگر قابل کنترل نیست .من به
سهم خود واقعا نگرانم.

خبرهای متفاوت
فروش سیگار در واتیکان ممنوع میشود
تایم :پــاپ فرانســیس ،رهبــر کاتولیکهای جهــان برای
سالمتی کارمندانش ،فروش ســیگار در واتیکان را از سال
( 2018کمتر از دو ماه دیگر) ممنوع کرده است .نزدیک به
پنجهزارکارمندفعلیوبازنشستهواتیکانمیتوانندماهانه
پنج کارتن سیگار ،از فروشگاه سیگار بدون مالیات بخرند.
اقدامی که باعث شده بسیاری در ایتالیا از دوستان خود در
واتیکان بخواهند برایشان سیگار بخرند.

ممنوع شدن گدایی در هند به خاطر ایوانکا!
فرانس پرس :همزمان با سفر چند روز آینده ایوانکا ترامپ
دختر رئیــس جمهور آمریکا به شــهر حیدرآبــاد هند ،برای
شــرکت در اجالس کارآفرینی جهانی ،گدایی در این شهر
ممنوع شــد .به دســتور رئیس پلیس «حیدرآباد» ،گدایان
بایــد از خیابانهای این شــهر به علــت «ایجــاد مزاحمت،
مانعتراشی برای رفت و آمد آزاد و خطرآفرینی علیه ترافیک
خودروها و عابران پیاده» جمعآوری شوند.
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