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تقویت جایگاه سیاسی حزب ا...

...
آمریکا

جزئیاتی از رابطه غیراخالقی رئیس جمهور
آمریکا با یک مدل مستهجن دیگرافشا شد

رسوایی جنسی جدید ترامپ

الکه جینســین ،یکی از مدلهای یک
مجله مســتهجن آمریکایی بــه تازگی
افشــا کرده اســت که دونالــد ترامپ،
رئیس جمهور آمریکا در سال 1993
با یکــی از بهتریــن دوســتانش رابطه
غیراخالقــی داشــته اســت.این مدل
آلمانی اعالم کرد :در تابستان سال 1993به همراه یکی از
دوستاننزدیکمبهنام«باربارامور»-کهاوهمیکمدلاست-
در نیویورک بودیم که دونالد ترامــپ از ما دعوت کرد به پنت
هاوساودربرجترامپبرویم.جینسینگفت:زمانیکهبرای
یکپروژهعکاسیدرنیویورکبودیم،بهبارباراگفتمکهچرابه
دوستتدونالدزنگنمیزنی؟باربارابهاوزنگزدومادربرج
ترامپبااومالقاتکردیم.ویبااشارهبهوقاحتبیشازاندازه
ترامپگفتشاهدرابطهغیرمشروعاوبادوستشبودهاست.
اینمدلآلمانیاینموضوعرادرحالیفاشکردکهچندروز
پیش،خود«باربارامور»نیزدرمصاحبهبادیلیمیلگفتهبود،
برای یک دوره شش ماهه با ترامپ رابطه غیراخالقی داشته
است .مور اعالم کرد که در مارس ســال - 1993زمانی که
«مارالمیپلز»همسردومدونالدترامپبارداربوده-بااورابطه
داشــته اســت .وی همچنین گفت که چند ماه را در عمارت
اعیانیرئیسجمهورآمریکادرماراالگووهمچنینبرجترامپ
در کنار او بوده اســت.کاخ ســفید تا این لحظه به درخواست
دیلیمیل برای اظهارنظر در این باره پاســخ نداده است.این
گزارش در حالی اســت که از چند ماه پیش جزئیاتی درباره
رابطه غیراخالقــی ترامپ با «اســتورمی دنیلــز» ،بازیگر زن
فیلمهایمستهجنمنتشرشدهاست.

 72نفر از  ۱۲۸نماینده منتخب پارلمان لبنان از ائتالف
حزب ا ...هستند

پارلمانی به رنگ «مقاومت»

محور مقاومت و متحدان مسیحی و ســنیاش براساس نتایج نهایی انتخابات،
با شکستدادن جریان وابسته به ســعودی اکثریت کرسیهای پارلمان لبنان
را از آن خود کردند .به نوشته االخبار،وزیر کشور لبنان باالخره نتایج 14حوزه
انتخاباتی در لبنــان را اعــام کردکــه در آن 72نفــر از ۱۲۸نماینده منتخب،
از محور مقاومت هســتند.بر اســاس نحوه توزیع کرســیهای پارلمانی در دور
جدید میتوانیم به این نتیجه برسیم که ائتالف شیعیان با  29کرسی پارلمان
و ائتالف جریان آزاد ملی به رهبری میشــل عون و ریاســت جبران باسیل با29
کرسی پارلمان بزرگ ترین فراکسیونهای پارلمانی را تشکیل میدهند.اگر
این دو فراکسیون را به کرسیهای متعلق به عناصر مستقل وابسته به جریان8
مارس(هشتکرسی)وکرسیهایحزبقومیواجتماعیسوریه( 3کرسی)و
جریانالمرده(3کرسی)اضافهکنیم،میتواننتیجهگرفتکهحدود72کرسی
پارلمانیدراختیارحزبا...ومتحدانشقرارگرفتهوآنهاموفقبهکسباکثریت
کرسیهایپارلمانیشدهاند«.جمالخاشقجی»یکیازمشهورترینتحلیلگران
سعودینتایجانتخاباتپارلمانیاخیرلبنانراشکستتالشهایسعودیبرای
مهار نفوذ ایران در منطقه دانسته و از ریاض خواسته است در طرحهای خود در
تماممنطقهتجدیدنظرکند.سجعانقزیوزیرسابقکارلبناننیزیادداشتیرا
با عنوان "مجلس خدا " در روزنامه الجمهوریه نوشته ودربخشی از آن آورد":این
انتخابات مؤلفههای مســیحی و ســنی را درهم ریخت و مؤلفه شیعی را تقویت
کرد.یکفراکسیونپارلمانیفراطایفهایوفراحزبیتحتسرپرستیحزبا...
بهوجودآوردولبنانراسختبهسوینیرویجاذبهایران–سوریهسوق داد".

صبحامروزمردممالزیدرچهاردهمینانتخاباتسراسریاینکشوربهپای
صندوق های رای می روند تا 220عضو مجلس نمایندگان را برای یک دوره
پنجسالهانتخابکنند.رقابتتنگاتنگیبین«نجیبرزاق»نخستوزیرکنونی
مالزیکه 9سالدراینپستاستو«ماهاتیرمحمد»که 22سالاینسمترا
برعهدهداشتهاست،پیشبینیمیشود.ماهاتیر92سالهمایلبهبازگشتبه
قدرتنبود،امابهعلتدرخواستهایفراوانناچارشدهاستحزبیتاسیس
و خود را برای نخســت وزیری مجدد نامزد کند .در این میان ،هر ائتالفی که
اکثریتکرسیهارابهدستآورده،تشکیلدولتمیدهد.ماهاتیراکنونبه
دلیلاختالفاتبا«نجیبتونرزاق»به«ائتالفامید»پیوستهودراینانتخابات
از حوزه جزیره «لنکاوی» ایالت «کداه» وارد کارزار انتخاباتی شده است تا یک
باردیگرنخستوزیریمالزیراتجربهکند.اوکهبهدلیلدارابودنتحصیالت
پزشکیدرمالزیبهعنوان«دکترام»نیزشناختهمیشود،بهرقبایسیاسی
سابقاشدرجبههمخالفانپیوستهاستتا«نجیب»راکهبهفسادمالیمتهم
میکند،درانتخاباتپیشروشکستدهد .سیاستوحکومتدرمالزیطی
حدود 60سال گذشته تحت ســیطره ائتالف جبهه ملی بوده است و تمامی
نخست وزیران این کشور عضو آن بوده اند .این اقتدار
بیشتر از همه مرهون چهار دوره نخست
وزیــری ماهاتیــر محمــد ( 1981تــا
)2003معمارمالزینویناستکه
با نوســازی اقتصاد این کشور فقر
 50درصدی در این کشــور را تک
رقمیکردوباعثتضمینپیروزی
حزبــش در دوران بعد از نخســت
وزیری خــود تا به امروز شــده
است.درصورترسیدن
ماهاتیر بــه پیروزی،
او رکورد باالترین
سن یک رئیس
دولــت را
در جهــان
میشکند.

عماد الدین حسین:

درس کره ای

رهبر مخالفان ارمنستان سرانجام نخست وزیر
این کشورشد

پایان خوش پاشینیان

پاشینیان بلندگوی دســتی اش را کنار گذاشت ،کاله آفتابگیرش را از سر
برداشت ،کت و شلوار پوشــید و دوباره گره کراواتش را دور گردنش محکم
کرد .پارلمان ارمنســتان دیروز با  ۵۹رای موافق در برابر  ۴۲رای مخالف،
نیکول پاشینیان ،رهبر مخالفان این کشور را به عنوان نخست وزیر برگزید.
در رایگیری هفته گذشته ،پارلمان ارمنستان که تحت کنترل حزب حاکم
جمهوریخواه است ،نامزدی پاشینیان را به عنوان نخستوزیر رد کرده بود
اما در پی به نتیجه نرســیدن رای گیری حزب جمهوری خواه اعالم کرد که
از نامزد پیشرو حمایت خواهد کرد .حمایتی که به نخست وزیری پاشینیان
منجر شد .دوشنبه شب پایان خوشی برای پاشینیان بود« .سرژ تانکیان»،
خواننده و لیدر گروه هوی متــال System of a Downپــس از آن که وارد
فرودگاه ایروان شد به جمع مخالفان در «میدان جمهوری» پیوست و برای
آن ها موسیقی زنده اجرا کرد .خواننده ای که پیش از این قطعات موسیقی
را در مخالفت با جنگ عراق ،رســانهها ،نظم حاکم بر جوامع سرمایه داری
و همچنیــن قطعهای در بــاره قتل عــام ارمنیها منتشــر کــرده بود .صبح
دیروز نیز ،هزاران نفر از هواداران پاشــینیان در همان میدان رایگیری را
تماشــا کردند .بســیاری از این افراد لباسهای ســفید رنگ برای تاکید بر
مسالمتآمیز بودن جنبش اعتراضی بر تن دارند .گرانی ،بیکاری و فساد
گســترده از جمله مشکالتی اســت که ارمنســتان پس از فروپاشــی اتحاد
شوروی با آن روبهرو بوده است .باید یادآور شــد که اعتراضات گسترده در
ارمنستان در مجموع به شکل مسالمتآمیز صورت گرفت.

شکایت دولت مستعفی یمن از ابوظبی بر سر اشغال جزیره سقطری

مرواریدیمندرصیدامارات

اماراتمتحدهعربیباحضورنظامیدرمناطقو
جزایرحساسیمنمانندسقطریدرحالایجاد
تاسیساتزیربناییبرایحضوربلندمدتدراین
کشور است.جزیره سقطری مجمعالجزایری
است که در غرب اقیانوس هند ،در دهانه تنگه
عدن و بین دو قاره آســیا و آفریقا قرار دارد و بین
 40تا 50هزار نفر را در خود جای داده اســت.
این جزایر زیســتبومی بستهاســت ،به همین

دلیل گونههــای جانوری و گیاهــی منحصر به
فردی دارد .نزدیک به یک ســوم جانداران این
جزایر،تنهادرهمانجایافتمیشوند.گونهای
درختکهبه«خوناژدها»مشهوراست،دراین
منطقه فراوان دیده میشــود .آن چه از گذشته
آن ها را به ســکونت در این جزیره تشویق کرده
«صبـِر»و«خونسیاوشان»
است،مادهایبهنام َ
بود .این ماده ،صمغ درختــی بود که جز در این

درخت خون اژدها

اندیشکده واشنگتن نوشــت :حزبا ...لبنان را باید بزرگ
ترین برنده انتخابات پارلمانی بدانیم .به نظر می رســد که
این دور از انتخابات در لبنان آن هم در شرایطی که بسیاری
از کشورهای همسایه اش در شرایط ناآرام و بحرانی به سر
می برند به خودی خود حضور و جایگاه حزب ا ...را در این
کشــور بیشــتر از قبل که از مرزهای آرام تری برخوردار بود
تقویت می کند .به هر حال از مشکالت عمده لبنانیها ،به
هم خوردن تعادل درآمد و هزینه است که به صورت مستقیم
از بحرانهای سیاسی ـ نظامی خارج از مرزهای لبنان شکل
گرفته اســت .پس از انتخابات ،مشــکالت معیشتی عموم
مردم لبنان و بحران مالی دولت اولویت اول دارد و در کنار
آن «امنیت» از شاخصترین محورهای پسا انتخابات است.

اظهارنظرروز

پزشکدررداینخست وزیر؟

فصلی جدید در تاریخ سیاسی لبنان

اندیشکدهروز

رسوایی اخالقی دامن
"دادستان کل نیویورک" را هم گرفت

بازگشت به قدرت ماهاتیر محمد  ۹۲ساله در گرو رای
مردم مالزی

تحلیل روز

دکترحامد رحیمپور  -رئیس پلیس بود،وزیر دادگستری
و البتــه تندروتريــن سياســتمدار ضــد حــزب ا ...و هوادار
عربســتان،اما رای نیــاورد؛ اشــرف ریفــی را مــی گویــم.
سعودی ها پس از ناامیدی از سعد حریری به عنوان مجری
اوامرشــان ،به دنبال جایگزینی اش با ریفــی بودند اماپول
های عربستان و امارات و وعده ها و حرف های آمریکایی ها
نتوانست مردم لبنان را از مقاومت دور کند و تحریم هراسی
لبنانی نتیجه ای متفاوت به ارمغان آورد .حاالپدیده جنگ
و دفاع حزب ا ...از اســتقالل لبنــان ،در انتخابات مجلس
و در پیوستگی اســتقالل و مقاومت خود را نشان میدهد.
بســیاری از شــخصیتهای طایفهای سیاســی مسیحی یا
سنی مســلمان نیز با عبور از نگاه ســنتی گذشته و حمایت
از مقاومــت ،فصــل جدیــدی در تاریخ سیاســی لبنــان باز
کردهاند .اسامی تعیین کننده گروه  ۱۴مارس یا  ۸مارس
کــه مرکزیت تحــول سیاســی و نقطــه عطــف در انتخابات
گذشــته بودند ،اکنون متحول شــدهاند و اصل استقالل و
مقاومت ،مرکزیت تبیین سیاسی آن ها ازکشورشان شده
اســت .این انتخابات بی شــک نقطه عطف تحول در ســیر
سیاسی ،اجتماعی جامعه لبنان اســت.با این توصیف بی
جا نیست اگر گفته شود که آرامش و امنیت برقرار شده در
لبنان مرهون تالشهای حزب ا ...در این سال های جنگ
و درگیری در همسایه های شــمال و جنوب و شرق آن بوده
اســت که از شــرایط امنیتی الزم برخــوردار نبودند .فصل
جدیدی به روی لبنانی ها باز شده است و آن ها با رأی شان
نشــان دادند که اصل اســتقالل و دموکراســی بــا موضوع
مقاومت در تضاد نیست.
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جزیره در جــای دیگر نمیروید .عــاوه براین،
یک ســوم گیاهان این جزیره که بیــش از900
گونــه هســتند ،در هیچ جــای دنیــا یافت نمی
شوند و بومی ســقطری هســتند .با نظر به این
جاذبههایطبیعیمیتواناظهارکردکهجزیره

سقطری میتواند یکی از مهمترین مکانهای
گردشگریحتیدرکلجهانباشدکهبهاندازه
چندینمیداننفتیبراییکدولتدرآمدزایی
داشته باشد .بر همین مبنا ،اشغال آن از سوی
اماراترامیتوانبیشازهرموضوعیمربوطبه

انگیزههایاقتصادیوزمینههایگردشگرپذیر
این جزیره ارزیابی کرد.متعاقب اشغال جزیره
سقطریازسویدولتامارات،دولتمستعفی
یمن اعــام کرد کــه اقــدام نظامی امــارات در
جزیره ســقطری توجیه نشدنی اســت و آن چه
رخدادهبیانگراختالفاتمیاندولتمستعفی
و امارات اســت .همچنیــن ،یکی ازمســئوالن
دولتمستعفیتاکیدکردکهاقداماتامارات با
هدف تعیین شــده برای ائتالف عربی تناقض
دارد و برخــاف تالشهــا بــرای بازگردانــدن
«مشروعیت»بهدولت(مستعفی)منصورهادی
است.

باید از تجربه شــبه جزیره کره درس گرفت .بــا توجه به یک
دوره طوالنی از مسابقه تسلیحات اتمی بین دو کره شمالی
وجنوبیوجنگسردبینآمریکاوشورویودرنهایتبرآورده
شدن آرزوی ملت های جنوب شــرق آسیا و شبه جزیره کره
برای کاهش این بحران و سوء اســتفاده قدرت های بزرگ
به خصوص آمریکا از دوطــرف بحران در شــبه جزیره کره و
باج خواهی آمریکا از کره جنوبی و ژاپــن می توان این گونه
نتیجه گرفت کــه دو کره بعد از جنگ جهانــی دوم به حیاط
خلوتی برای درگیری و جبهه بنــدی و عرصه رقابت آمریکا
با روســیه و چین تبدیل شــده اند .این درگیری به نفع ملت
های دو کشور و منطقه نبود بلکه به سود قدرت های بزرگ
به خصوص ایــاالت متحــده بود .گــزارش هــای فراوانی از
مخالفت کره جنوبی با فشارهای دولت ترامپ به این کشور
برای پرداخت هزینه های زیاد مالی در مقابل حمایت آمریکا
از این کشور در مقابل تهدیدات همسایه شمالی اش وجود
دارد .بهای نزدیکی ســئول به پیونگ یانگ بســیار کمتر از
هزینه ای اســت که ترامپ از کره جنوبــی مطالبه می کند.
فلسفه اصلی در تعامل دولت ترامپ با بسیاری از کشورهای
جهان از جمله ژاپن و کره جنوبی و نیز کشورهای عضو ناتو و
در نهایت کشورهای عربی خلیج فارس نیز بر همین مبنای
باج خواهی و اخاذی از آن هاست.

خبرهایمتفاوت
البغدادی؛ تنبل ترین شاگرد کالس
القدس العربی :احمد الکبیسی استاد دانشگاه بغداد در
عراق می گوید« ،ابوبکر البغدادی» سرکرده گروه ترویستی
داعشدانشجویمنبودکههمیشهآخرکالسمینشست
و یکی از تنبل ترین شاگردان بود .یک بار در مسجد موصل
بودم که البغدادی تنها سخنرانی معروفش را ایراد می کرد.
او را شــناختم و با خود گفتم این آمریکایی ها چه ابله هایی
هســتند که برای اجرای اوامرشان چنین افراد بی سوادی
را انتخاب می کنند.

آمریکا به دنبال سربازان روس زبان
اسپوتنیک:درحالیکهتنشمیانآمریکاوروسیهروزبهروز
درحالافزایشاست،کنگرهآمریکاتوجهویژهایرابهنیروهای
ارتش آمریکا که مسلط به زبان روسی هستند ،معطوف کرده
اســت .کنگره آمریکا به جیمز ماتیس ،وزیر دفاع این کشــور
دستور داده اســت تا گزارش مفصلی درباره تسلط نیروهای
مسلحآمریکابهزبانروسی،چینیوکرهایتهیهکند  .

مشاور سابق ریگان رئیس انجمن ملی اسلحه آمریکا شد

مفسرگانگستر

انجمن ملی اســلحه آمریکا ( ،)NRAیکــی از بانفوذترین
نهادهــای قــدرت در واشــنگتن« ،الیــور نورث» مشــاور
سابق رونالد ریگان ،رئیس جمهوری پیشین آمریکا را به
عنوان رئیس تازه خود برگزید .نورث ســرهنگ 74ساله
بازنشســته نیــروی دریایی آمریــکا چند کتــاب پرفروش
منتشرکردهوازمفسرانمحافظهکارشبکهخبریفاکس
نیوز بوده اســت .انتصاب نورث در حالی انجام می گیرد
که این کشور صحنه اعتراضات دانشجویی در حمایت از
قانون کنترل سالح اســت .انجمن ملی اسلحه آمریکا به
شــدت با وضع هر قانونی برای کنترل اســلحه در آمریکا
مخالفتمیکندوعقیدهداردکهاسلحهبیشتربهمعنای
امنیتبیشتراست.باراکاوبامارئیسجمهورسابق،پس
از کشته شــدن چندین سیاه پوســت که تظاهرات دنباله
داری را در پی داشــت ،هر چه برای محــدود کردن قانون
اســلحه در آمریکا تالش کرد در مقابل نفــوذ و قدرت این
انجمن بینتیجه ماند .از طرفــی« ،دونالد ترامپ» رئیس
جمهوریآمریکاکهبهدنبالتیراندازیدردبیرستانیدر

ایالت «پارکلند» به ظاهر از مقررات سختگیرانه تر درباره
حملومالکیتسالححمایتکردهبود،تحتفشارناشی
ازالبیهایسالحودربحبوحهانتخاباتمیاندورهایبه
سرعتازموضعخودعقبنشینیکرد.اینانجمنبهگفته
خود ،حدود پنج میلیون عضو دارد که به آن حق عضویت
میپردازند .این گروه از نفوذ سیاســی زیــادی در آمریکا
برخوردار است .البی اسلحه آمریکا در انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا در ســال ۲۰۱۶با کمکهای ســنگین
مالیازدونالدترامپحمایتکردهبود.
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