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روزنامه الشروق مصر اعالم کردکه نام جمال مبارک ،پسر حسنی مبارک ،دیکتاتور سابق مصر در فهرست تاییدیههای نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری مشاهده شده است.
این در حالی است که جمال مبارک حق نامزدی یا رأی دادن را ندارد چراکه از داشتن حقوق سیاسی به دلیل حکم نهایی که در پرونده فساد کاخهای ریاستجمهوری علیه وی
صادر شده ،محروم است و این مسئله برای شش سال از تاریخ اجرای دوره محکومیت ادامه خواهد داشت .انتخابات ریاست جمهوری مصر 9فروردین97برگزارخواهد شد.
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جمال مبارک نامزد ریاست جمهوری
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اظهار نظر روز

تحلیل روز
امیر مسروری
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سعودی جایگاه خود را میان اهل سنت
لبنان از دست داده است

نتانیاهو در هند به دنبال چیست؟
جنجال جاسوســی اســرائیل از پنتاگــون کــه در دهه های
گذشته رخ داد ،با اعتراض طرف آمریکایی مواجه شد و دفتر
اطالعات علمــی وزارت دفاع اســرائیل به دلیل فشــار های
دستگاهاطالعاتیآمریکاتعطیلشد.البتهواژهتعطیلیواژه
خوبی نیست اما این دفتر پس از افشــاگری های اطالعاتی
مجبور شــد حوزه ماموریتــی اش را به طور کلی ســری کند.
ساختار این دفتر براساس کسب اطالعات از آخرین فناوری
های نوین دســتگاه های نظامی در سراســر جهان است تا با
تقویت توان دفاعی رژیم اشــغالگر قدس ،امنیت پایدار را در
سرزمینهایاشغالیتامینکند.ایندفتربهتازگیباطرف
چینی قراردادی برای طراحی جزایر مصنوعی انعقاد کرده
کههنوزبهمرحلهاجرانرسیدهاست.بااینحالپسازتوافق
موشکی هند با اسرائیل  ،دولت هند از لغو قرارداد نظامی با
تل آویو خبر می دهد .گزارش ها حاکی از ترس هندوســتان
از سرقت علمی توان دفاعی دهلی توســط عناصر این دفتر
است.بهواقعاگراسنادعلمیوتوانهستهایهندوستاندر
اختیار اسرائیل قرار گیرد ،سرویس اطالعاتی اسرائیل می
توانداز آن ها برای امیال راهبردی خود اســتفاده کند .البته
درمتنقراردادوارداتتسلیحاتازاسرائیلوانتقالفناوری
گنجاندهشدهاماواقعیتچیزدیگریاست.بایدمنتظرماندو
دیدآیانتانیاهومیتواند«مودی»راهمراهسازدیاخیر؟بهنظر
نمیرسدبحثفناوریدفاعیاسرائیل–هندفراترازگزارش
هایرویکاغذبرود.اگرمودیبخواهدبهسمتاقتصادپیش
رو حرکت کند نیاز دارد تا تنش میان کشورهای اطراف را از
بینببردیابهصفربرساند.درحالیکههمکارینظامیباتل
آویوقطعابهبرانگیختناحساساتمردمپاکستانودولتاین
کشورنیزمنجرخواهدشد.

اندیشکده روز

بازار داغ ائتالفهای شکننده

حکیم به ائتالف العبادی پیوست،الحشد الشعبی سازجدایی کوک کرد
كارشناســان معتقدند كــه امــكان دارد ائتالف فتح
به رهبری العامــری با نــوری المالكی ائتــاف كند،
در مقابــل حكیــم و العبادی نیــز در یك ائتــاف وارد
انتخابات شوند  .مقتدی صدر نیز به دنبال مستقل ها
و تكنوكرات ها خواهد بود  .برخی دیگر نیز معتقدند
كه بزرگ شدن ائتالف نصردلیل اصلى جدایی فتح
از این ائتالف شد چرا كه قانون انتخابات به ضرر گروه
هاى بزرگ خواهد بود .ائتالف الفتح به ریاست هادی
العامری شــامل مجلس اعالی اســامی به ریاســت
«همام حمودی» ،هشــت گروه از «الحشد الشعبی»و
 11حزب و گروه سیاسی دیگر از جمله «عصائب اهل
الحق» اســت.همزمان دو انفجار انتحاری در میدان
شهر بغداد38 ،کشته و 50زخمی برجای گذاشت.
با وجود شکســت کامــل داعش در شــهرهای عراق و
تثبیت وضعیت امنیتی در این کشور ،برخی گروههای
پراکنده وابســته به داعش در این کشور تالش دارند
تا بــا انجام برخــی عملیاتهــای انتحــاری همچنان
وضعیت را تحت تاثیر قرار دهند.

تنها ســاعاتی پس از نشســت شــورای مرکزی حزب
الدعــوه و صــدور بیانیــه آن بود کــه حیــدر العبادی،
تأسیس ائتالف نصر را اعالم کرد .یک ساعت پس از
آن ،ائتالف فتح که چتر نمایندگان الحشــد الشعبی
به ریاســت هادی العامری بــود به آن پیوســت و چند
ساعت پس از آن نیز فهرست حکمت به رهبری عمار
حکیم از ملحق شدن خود به ائتالف جدید خبر داد.
اما این تمام ماجرا نبود چرا که با ملحق شــدن حکیم
به ائتالف العبادی الحشــد الشــعبی از ایــن ائتالف
خارج شد .برخی منابع میگویندکه دلیل این جدایی
میتواند پیوســتن حزب عمار حکیم بــه این ائتالف
باشــد زیرا پیش از این ،ائتالف فتح هشــدار داده بود
که در صورت پیوســتن جریان حکمت یا جریان صدر
به این ائتالف جدید ،از آن جدا خواهد شــد .از سوی
دیگر «عمــار الفایــز» و «اســکندر وتــوت» نمایندگان
پارلمانی عراق این خبر جدایی را تایید و اعالم کردند
که ائتــاف الفتح بــه طور مســتقل و کامــا انفرادی
در انتخابــات آینــده شــرکت خواهــد کرد.امابرخی

دروغ بزرگ

ترامپ :نژادپرست نیستم!
امیرعلی ابوالفتح-رئیس جمهــور آمریکا در پی جنجال
بر سر اظهاراتش که کشــورهای آفریقایی را "چاه مستراح"
خوانده بود ،گفت که نژادپرست نیست.این سخنان پس از
آن بیان شد که شــخصیت های سیاسی  ،کشورها و مجامع
بینالمللیاظهاراتاخیرترامپرادراستفادهازواژهتوهین
آمیزونژادپرستانه"چاهمستراح"قویامحکومکردند.اکنون
دونالد ترامپ در پاســخ به این محکومیت جهانــی  ،خود را
فردیغیرنژادپرستتوصیفکردهاست.بااینحالسوابق
رئیسجمهورآمریکاچنینادعاییراثابتنمیکند.دونالد
ترامپ فعالیت رســمی خود را به عنوان یکــی از نامزدهای
حزبجمهوریخواهدرانتخاباتمقدماتیریاستجمهوری
سال 2016با حمله لفظی به مکزیکی ها آغاز کرد .وی در
آن زمان گفت مکزیکی ها مشتی جنایتکار و بیمار جنسی
هستند .سپس ترامپ  ،پیکان حمالت نژادپرستانه خود را
به سمت مسلمانان گرفت و وعده داد در صورت راه یابی به
کاخ سفید  ،ورود مسلمانان را به آمریکا ممنوع خواهد کرد
 .وی یک هفته پس از استقرار در کاخ سفید به عنوان رئیس
جمهور جدید آمریکا  ،با صدور فرمانی ،چنیــن وعده ای را

محقق ســاخت .این اقدام به قدری نژادپرستانه و مسلمان
ســتیزانه بود که دادگاه های فــدرال علیــه تصمیم رئیس
جمهوریآمریکااعالمجرمکردندوخواستارتوقففرامین
ممنوعیتوروداتباعبرخیازکشورهایعمدتامسلمانبه
آمریکا شدند  .البته اوج حمایت های ترامپ از جریان های
نژادپرســت در آمریکا در جریان اعتراضات خونین در شهر
شارلوتزویلایالتویرجینیارخدادکهدرآن رئیسجمهوری
آمریکا به صراحت از برتری پنداران ســفید  ،نژادپرستان و
کوکالس کالن ها جانبــداری کرد  .مدتی بعــد نیز رئیس
جمهوری آمریکا  ،با بازنشــر چند ویدئوی متعلق به جریان
های اسالم ستیز و خشونت طلب دست راستی بریتانیایی
در صفحــه توئیتــر شــخصی خــود  ،دلبســتگی خویش به
نژادپرستانرابهنمایشگذاشت.باتوجهبهچنینسوابقی
،استفادهازواژه"چاهمستراح"توسطترامپعلیهکشورها
و اتباع آفریقایــی و آمریکای التین  ،موج بزرگــی از انتقاد را
به راه انداخــت تا جایی که نمایندگان ۵۴کشــور آفریقا در
سازمانمللازترامپخواستندازاظهاراتنژادپرستان هخود
عذرخواهیکندوحرفهایخودراپسبگیرد.

فتنه ای که ســعودی ها بــرای لبنان تدارک دیــده بودند با
هوشیاری لبنانی ها دفع شد و نتوانستند لبنان را به آشوب
بکشانند .آن ها سعی کردند از جبهه عرسال و رأس بعلبک
برگ برنده ای برای خودشــان بســازند و در این راه از هیچ
تالشی فروگذار نکردند اما حزب ا ...با پیش دستی به جرود
عرســال رفت و ارتش لبنان به رغم میل آمریکا و عربستان
قائله را ختم کرد و ســعودی نتوانســت اردوگاه هــا را علیه
امنیت لبنان بسیج کند بنابراین نخست وزیر ما را گروگان
گرفتند.از دستاوردهای عربستان سعودی در لبنان این بود
که حمایت سنی های لبنان را از دست داد و اگر نگوییم به
دست آوردن مجدد دل اهل سنت لبنان کاری غیر ممکن
است باید گفت کار بسیار دشواری است .یکی از افتخارات
رفیق الحریری این بود که اهل سنت لبنان را از میراث عربی
خویش جدا کرد و به سیاست سعودی پیوند زد .اما آن روزها
دیگرگذشت.اکنونعربستانحمایتیکسومازلبنانیها
را از دست داده است و این خسارت بزرگ حتی با به دست
آوردن دل مسیحیان مارونی لبنان جبران نخواهد شد.

قاب بین الملل

آمریکا با تشکیل ارتش  30هزار نفری قصد ماندن در سوریه را دارد؟

اقتصاد پسابرگزیتی انگلیس در ابهام
اندیشکده سلطنتی انگلیس نوشت :نگرانی از آینده شغلی و
دورنمایدستمزدهادرمیانکارکنانانگلیسیریشهدوانده
وکاهشسطوححداقلاستانداردهایزندگی،نااطمینانیاز
وضعیتخروجاینکشورازاتحادیهاروپاوبرنامهاینکشوربرای
اتوماسیون صنایع ،این نگرانی را تشــدید کرده است.بحران
مالی تاثیر زیادی روی اســتانداردهای زندگی انگلیســی ها
گذاشتچراکهاز ۲۰۰۸بهمدتششسال،قیمتهاسریع
تر از دســتمزدها افزایش یافتند .پس از اســتراحتی کوتاه در
 ۲۰۱۵و ،۲۰۱۶در ۲۰۱۷مجدد دستمزد واقعی به نسبت
ارزشپوندکاهشیسریعیافتکهبابرگزیتتشدیدشد،چرا
کهبهافزایشهزینههایوارداتکاالوتورمبیشترمنجرشد.

قمار واشنگتن برسرکردهای سوری
شــریفی-ائتالف آمریکایی در نظر دارد یــک نیروی30
هزار نفری با حضور شــبه نظامیان ســوری در شــمال این
کشــور تشــکیل دهد.خبری که بــا واکنش تنــد اردوغان
مواجه شــد تا جایی که او اعالم کرد ارتــش ترکیه بهزودی
به مناطق زیر نفــوذ کردهای ســوریه حملــه خواهد کرد.
اکنون ،پس از شکســت داعش و ســقوط خالفت خوانده
اینگروهتروریستی،اینسوالپیشآمدکهایاالتمتحده
و ائتالف تحت رهبری اش قرار اســت چه سیاســتی را در
ســوریه در پیش بگیرند؟ در واقع پرســش این است که آیا
آمریکا قصد دارد از ســوریه خارج شــود یا این که همچنان

در این کشــور و مناطق کردنشــین ســوریه باقی بماند؟به
گزارش راشــاتودی ،ســرگئی الوروف ،وزیر امــور خارجه
روسیه گفت ":نشانهها حاکی از آن است که ظاهرا آمریکا
نمیخواهد ســوریه به عنــوان کشــوری در مرزهای فعلی
آن حفظ شود .آمریکا مشــغول پیگیری سیاست چند تکه
کردن ســوریه اســت".به گزارش فرانس پرس ،ســرهنگ
رایاندیلن،سخنگویائتالفگفتهاستکهنیمیازاعضای
نیرویجدیدرا،شبهنظامیانگروه«نیروهایدموکراتیک
سوریه» تشــکیل میدهند .این گروه هرچند دربرگیرنده
اعراب سوریه هم هست ،اما هســته مرکزی و جنگجویان

اصلی آن را کـردهای سوریه تشکیل میدهند .بسیاری از
شبهنظامیان کرد با گروه «یگانهای مدافع خلق» مرتبط
هســتند که آنکارا آن را بخشــی از PKKیا «حزب کارگران
کردســتان» و در نتیجه یک گــروه «تروریســتی» میداند.
ابراهیم کالین ،ســخنگوی ریاســت جمهوری ترکیه ،در
واکنش به این خبر اعالم کرد :ترکیه این حق را برای خود
قائلاستکهبههرشکلیباسازمانهایتروریستیمقابله
کند.ترکیهبارهابهبهانهمبارزهباشبهنظامیانکردسوری،
بهخاکاینکشورتجاوزکردهاست.ازسویدیگر،فیصل
مقداد ،معــاون وزیــر امور خارجه ســوریه ضمن اشــغالگر

خواندن آمریکا گفت :سوریه هر شهروند خود را که در این
گروه های مســلح تحت نظارت آمریکا عضو شــود «خائن»
به میهن و ملــت می داند .گفته می شــود ارتــش 30هزار
نفری در مرز با ترکیه در شــمال ،در مرز بــا عراق در جنوب
شرقی و در امتداد دره رود فرات در سوریه مستقر خواهند
شــد .دره رود فرات خط جداکننده میان نیروهای دولتی
سوریهونیروهایدموکراتیکسوریهاست.تشکیلچنین
نیرویی حاکی از آن اســت که آمریکا قصد دارد اثرگذاری
بیشــتری را در تحوالت ســوریه از آن خود کنــد و حتی می
توان گفت بــه دنبال حضــور بلندمدت در ســوریه اســت.

مجله آلمانی اشپیگل با انتشار این عکس ،تلویحا ترامپ را
به یک انسان اولیه تشبیه و در گزارشی که به همین منظور
در شماره جدید خود منتشر کرده ،نوشته است :یک انسان
(اشاره به ترامپ) بشریت را به عقب رانده است.

...

با صاحب نظران

بیایید قدرت را از میلیاردرها پس بگیریم
سناتور برنی ســندرز/ما در سال
 2018قــرار داریم .پس از پشــت
ســر گذاشــتن همــه جنــگ ها،
انقــاب هــا و نشســت هــای بین
المللی طی  100ســال گذشته
 ،باید بگوییــم که مــا در جهانی
زندگی می کنیم که شمار کمی
از افــراد ،ثــروت بــی شــماری در
اختیار و بر مقدار نامتناسبی از حیات
اقتصادی و سیاسی در جامعه جهانی کنترل دارند .درک
این موضوع دشوار است اما حقیقت این است که شش تن از
ثروتمندترین افراد در کره زمین هم اکنون  ،به اندازه نیمی
از جمعیت جهان ثروت دارند که شامل سه میلیارد و 700
میلیون نفر می شــود .عالوه بر این ،یک درصد نخست هم
اکنونبیشتراز 99درصددیگرجمعیتجهانثروتدارند.
در همین حال ،در حالی که میلیاردرها به ثروت های خود
می بالند ،از هر هفت نفر یک نفر برای زنده ماندن ناشی از
ابتال به بیماری هایی همانند اســهال ،ماالریا و سینه پهلو
تالش می کند .این در حالی اســت که همه نخبگان فاسد
در جهان میلیاردها دالر برای ولخرجــی های خود هزینه
می کنند .سلطان برونئی حدود  500رولز رویس دارد و در
یکی از بزرگ ترین کاخ های جهان زندگی می کند که هزار
و  788اتاق دارد و ارزش آن  350میلیون دالر تخمین زده
می شود .در خاورمیانه که در آن پنج پادشاه از ثروتمندترین
پادشاهان جهان زندگی می کنند ،شاهزاده های جوان از
ثروت های هنگفتی در سراسر جهان برخوردارند و این در
حالی است که این منطقه از بیشترین نرخ بیکاری در جهان
رنج می برد و دســت کم  29میلیون کودک در فقر زندگی

می کنند و به مســکن ،آب تمیــز یا مواد غذایی دسترســی
ندارند.عالوه بر ایــن ،در حالی کــه صدها میلیــون نفر در
شرایط به شدت وخیم زندگی می کنند ،تاجران اسلحه در
جهان به صورت فزاینده ای ثروتمند می شــوند زیرا دولت
ها تریلیون هــا دالر برای خرید تســلیحات هزینه می کنند
.در آمریکا ،جف بزوس – بنیان گــذار آمازون که هم اکنون
ثروتمندترینفرددرجهانمحسوبمیشود،ثروتیخالص
معادل بیش از  100میلیارد دالر دارد .او دســت کم چهار
کاخ در اختیار دارد که ارزش آن ها در مجموع ده ها میلیارد
دالر اســت .او همچنین  42میلیون دالر برای احداث یک
ســاعت در داخل یک کوه در تگزاس هزینه کرده اســت که
 10هزار ســال طول عمر خواهد داشــت .اما درانبارهای
آمازون در سراســر کشــور ،کارمندان او اغلب ساعت های
طوالنی کار و دست مزدهایی بسیار کم دریافت می کنند.
این کارمندان به کمک های بهداشتی دولتی و کمک هزینه
های مسکنی متکی هستند که مالیات دهندگان آمریکایی
پرداخت مــی کننــد .در عصری که بــی عدالتــی در زمینه
تقسیم ثروت و درآمد بیداد می کند ،مردم در سراسر جهان
در حال از دســت دادن ایمان خود به دموکراسی هستند.
آن ها به صورت فزاینده ای به این باور می رسند که اقتصاد
جهانی در خدمت برخی افراد ،به بهای دیگران اســت و آن
ها از این موضوع خشمگین هستند .در مقایسه با  40سال
پیش هم در آمریکا و هم در شمار زیادی از دیگر کشورهای
جهان،میلیونهانفرساعتهایطوالنیتریبرایدریافت
دستمزدهای کمتر کار می کنند .آن ها در مواجهه با شمار
کمی از افراد قدرتمند که انتخابات را می خرند و همچنین
در مقابل نخبگان اقتصادی و سیاســی کــه ثروتمندتر می
شــوند در حالی که آینده فرزندانشــان تاریک تر از همیشه

می شــود ،احســاس درماندگی می کنند .شــبکه عدالت
چند سال پیش تخمین زد ثروتمندترین افراد و بزرگ ترین
شرکت ها در سراسر جهان ،دســت کم  21تا  32تریلیون
دالر در بهشت های مالیاتی ســرمایه گذاری کرده اند تا از
دادن مالیات فرار کنند.اگر با یکدیگر همکاری کنیم تا این
گونه سوء استفاده ها را از بین ببریم ،می توان از درآمدهای
جدید که ایجاد خواهد شــد ،برای پایان دادن به گرسنگی
در جهــان ،ایجاد صدها میلیون شــغل جدیــد و کاهش بی
عدالتی در درآمد و ثروت استفاده کرد .می توان از این پول
برای حرکت به سوی کشاورزی پایدار و تسریع روند تبدیل
انرژی سوخت های فســیلی به منابع تجدید پذیر استفاده
کرد .تحقیقات برنامه توســعه ملل متحد نشان داده است
که برداشت مردم از بی عدالتی ،فساد و محرومیت ،از جمله
مهم ترین شاخص های پیش بینی در این باره محسوب می
شــود که آیا جوامع از افراط گرایی راســت گرایانــه و گروه
های خشونت آمیز حمایت می کنند یا خیر .زمانی که مردم
احساس کنند شــرایط علیه آن هاســت و راهی پیش روی
شــان وجود ندارد  ،به احتمال زیاد بــه راه حل های مخرب
روی می آورند که این موضوع تنها سبب تشدید مشکل می
شود  .اکنون لحظه ای حیاتی در تاریخ جهان محسوب می
شود .با پیشرفت فناوری های پیشــرفته ،ما اکنون قابلیت
افزایش عادالنه ثروت را در جهان داریم .ما ابزارهایی برای
از بین بردن فقر ،افزایش امید به زندگی و ایجاد نظام انرژی
غیر آلــوده کننــده و ارزان در جهــان در اختیــار داریم .این
همان کاری است که ما می توانیم انجام دهیم ،اگر شهامت
ایستادن در کنار یکدیگر و مقابله با منافع قدرتمند خاص را
داشته باشــیم که همه چیز را برای خودشان می خواهند.
منبع  :گاردین
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خبر متفاوت

اولین نمایشگاه خودرو ویژه زنان عربستانی
عکاظ:عربستان چند ماه پس از صدور اجازه رانندگی برای
زنان،اولیننمایشگاهاختصاصیخودرورابرایزنانافتتاح
کرد.هزینه زندگی در عربســتان پس از افزایش قیمت گاز
و مالیات بر ارزش افزوده در ماه ژانویه ،بیشــتر شــده است.
به همین علت این نمایشــگاه بر خودروهایی با کارایی زیاد
متمرکز است و فروشندگان برای انتخاب خودروی مناسب
به کمک مشتریان میآیند .این نمایشگاه با شعار بران و بخر
درصدد جلب نظر زنان شرکت کننده است.
CMYK

